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Stworzenie dla gimnazjalisty XXI wieku ko³a zain-
teresowañ, w którym chcia³by uczestniczyæ, jest dla
nauczyciela nie lada wyzwaniem. W dobie wszechobec-
nych komputerów, telewizji i multimediów m³ody cz³o-
wiek coraz bardziej zamyka siê w �czterech �cianach�,
ograniczaj¹c kontakt ze �wiatem. Szczególnie bole�nie
dotyka ten problem uczniów maj¹cych przeciêtne i s³a-
be wyniki w nauce. Sztuk¹ jest odkryæ w tych, którym
w nauce idzie trochê gorzej, iskierkê talentu oraz pasje,
które mogliby rozwin¹æ i w nich siê zrealizowaæ. Wiele
razy podczas rozmów i spotkañ z rodzicami zetkn¹³em
siê ze stwierdzeniem, ¿e dzieci maj¹ problem z nauk¹,
dlatego ¿e nie mog¹ d³u¿szy czas skupiæ uwagi i skon-
centrowaæ siê, czego efektem jest zniecierpliwienie i brak
chêci do pracy nad zdobywaniem wiedzy. Podczas roz-
mów wielu uczniów stwierdzi³o, ¿e dobrym miejscem
na regeneracjê si³ i wyciszenie jest dla nich kontakt
z wod¹ � wêdkowanie. Niestety, czêsto z tych rozmów
wynika³o, ¿e jednych nie staæ nawet na podstawowy
sprzêt wêdkarski, a inni nie potrafi¹ w sposób skutecz-
ny siê nim pos³ugiwaæ. Do tego okazywa³o siê, ¿e spo-
sób pozyskiwania ryb by³ niejednokrotnie sprzeczny z za-
sadami zawartymi w stosownych regulaminach (np. brak
zezwoleñ i innych dokumentów), a czasami nawet nie-
zgodny z prawem (k³usownictwo). Zatem wa¿nym dla
mnie sta³o siê uzmys³owienie uczniom, jak nale¿y w³a-
�ciwie korzystaæ z dobrodziejstw natury, nauczenie ich
szacunku dla przyrody i umiejêtno�ci obcowania z ni¹,
a tak¿e wykszta³cenie poczucia odpowiedzialno�ci za jej
stan.

Przez 8 lat prowadzonych w gimnazjum zajêæ po-
zalekcyjnych Ko³a Wêdkarskiego, wziê³o w nich udzia³
ponad 100 uczniów. M³odzie¿ zdobywa³a podstawowe
wiadomo�ci dotycz¹ce metod i technik po³owu ryb, po-
znawa³a zasady bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce nad wod¹
i przepisy dotycz¹ce szeroko pojêtej turystyki wêdkar-
skiej i rekreacyjnej, a tak¿e rybactwa. Podejmowana
by³a te¿ tematyka ekologii oraz etyki wêdkarskiej.
Uczniowie mieli te¿ mo¿liwo�æ zdobycie uprawnieñ do
samodzielnego po³owu ryb czyli zdania egzaminu na kartê
wêdkarsk¹. Uczestnicy zajêæ sprz¹tali te¿ tereny wokó³
okolicznych jezior w naszej gminie, co u�wiadamia³o im,
jak wa¿na jest odpowiedzialno�æ cz³owieka za stan przy-
rody.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich
rodziców, postanowi³em ubiegaæ siê o pozyskanie �rod-
ków na wsparcie i profesjonalizacjê dzia³alno�ci Ko³a
Wêdkarskiego przy Gimnazjum im. Józefa Pi³sudskie-
go w Sierakowicach, aby umo¿liwiæ m³odzie¿y realiza-

cjê ich zainteresowañ i pasji, a tak¿e, aby w sposób od-
powiednio ukierunkowany kszta³ciæ i wychowywaæ.
Zaplanowany przeze mnie projekt pn. �Wêdkarstwo
drog¹ do poznania i odkrywania piêkna przyrody�,
otrzyma³ dofinansowanie w kwocie 49 990 z³ ze �rod-
ków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 9.5 Oddol-
ne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt ten realizowany by³ w okresie od lutego do
listopada 2012 roku, a jego beneficjentem ostatecznym
by³a m³odzie¿ � 15 uczniów i uczennic Gimnazjum im.
Józefa Pi³sudskiego w Sierakowicach. W ramach tego
przedsiêwziêcia zorganizowano 60 godzin szkoleñ za-
poznaj¹cych z tematyk¹ wêdkarstwa technikami po³o-
wu ryb, zasadami bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cymi pod-
czas kontaktu z wod¹ i przygotowuj¹cych do zdobycia
karty wêdkarskiej. Tematyka spotkañ obejmowa³a rów-
nie¿ wiadomo�ci dotycz¹ce fauny i flory jezior i ich oko-
lic, rozpoznawania ro�lin i zwierz¹t wystêpuj¹cych w ró¿-
nych strefach akwenu, a tak¿e w strefie nadbrze¿nej.

Przeprowadzono równie¿ zajêcia praktyczne nad
wod¹ � 5 jednodniowych wyjazdów, podczas których
m³odzie¿ poznawa³a metody po³owu ryb np.: po³ów ryb
metod¹ sp³awikow¹, gruntow¹, spinningow¹. �Strza³em
w dziesi¹tkê� okaza³a siê wyprawa obejmuj¹ca po³owy
ryb z kutra na Morzu Ba³tyckim. Niesamowite wra¿e-
nia i satysfakcja sta³a siê udzia³em uczniów, gdy¿ niemal
ka¿dy z nich kilkana�cie, je�li nie kilkadziesi¹t, razy �ho-
lowa³� rybê, której na co dzieñ nie spotyka, no chyba, ¿e
w sklepie. Ale ryba z³owiona samodzielnie � jak mówi
reklama �� �wp³ywa na wszystko�.

Dzia³ania projektowe obejmowa³y tak¿e ekologiê.
Odby³y siê 3 wycieczki ekologiczne nad pobliskie jezio-
ra (Mienino, Bukowskie, Okonek), których celem by³o
posprz¹tanie terenu wokó³ zbiorników wodnych, a tak-
¿e zebranie materia³ów do konkursu fotograficznego.

Jednym z priorytetowych punktów projektu by³o
zorganizowanie wycieczki do o�rodka zarybieniowego
w Skorzewie, gdzie uczniowie zapoznali siê z prac¹ ich-
tiologa i rybaków oraz sposobem rozmna¿ania i prze-
chowywania ryb.

Do wa¿niejszych zadañ, które odbywa siê corocz-
nie, zaliczyæ mo¿na zorganizowane 3 czerwca 2012 r.
zawody wêdkarskie, w których wziê³o udzia³ blisko 70
uczestników. Ka¿dego roku, z okazji Dnia Dziecka,
w szranki staj¹ m³odzi adepci sztuki wêdkarskiej. Im-
preza gromadzi zawsze rzeszê kibiców � rodziców do-
pinguj¹cych swoje pociechy.

Kulminacyjnym punktem projektu by³ tygodniowy
biwak wêdkarski, który odby³ siê w dniach 11-17 sierp-
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nia 2012 roku. W czasie imprezy przeprowadzono zajê-
cia szkoleniowe, polegaj¹ce na po³owie ryb ró¿nymi me-
todami. Do dyspozycji biwakowiczów by³o kilka zbior-
ników wodnych, m.in. M³osino, Brze�no i jezioro Raduñ
� granicz¹ce z jeziorami wdzydzkimi. Ponadto mo¿na
by³o na bie¿¹co korzystaæ ze stawu rybnego znajduj¹-
cego siê na terenie gospodarstwa agroturystycznego.
Po³owy wêdkarskie dawa³y du¿e zadowolenie i kszta³-
ci³y umiejêtno�ci po³owu ryb. �Zu¿yli�my� ponad 20 kg
zanêty, wiele przynêt, haczyków, ¿y³ek i innych akceso-
riów.

Ostatnie zadanie zrealizowano 25 pa�dziernika 2012
roku, a by³ to konkurs fotograficzny koñcz¹cy dzia³ania
przewidziane w projekcie. Prace konkursowe wysta-
wiono w auli gimnazjum w czasie wywiadówki. Uczest-
nicz¹cy w niej rodzice oddawali swoje g³osy na prezen-
towane fotografie. Wa¿nych g³osów oddano 174. Dwa
najwy¿ej ocenione zdjêcia s¹ autorstwa Arona Parac-
kiego, natomiast na trzecim miejscu znalaz³a siê foto-
grafia Kamila Skrzypkowskiego � obaj uczniowie to nasi
absolwenci. Przygotowan¹ ekspozycjê � prace swoich
dzieci � mogli podziwiaæ rodzice, nauczyciele oraz go-
�cie odwiedzaj¹cy szko³ê, gdy¿ tablice umieszczone by³y
przez ca³y miesi¹c w auli szkolnej.

Obcowanie z przyrod¹ jest doskona³ym sposobem
na spêdzenie wolnego czasu, stanowi alternatywê dla
wielogodzinnego przesiadywania przed komputerem,
zapobiega uleganiu na³ogom i wprowadza m³odego cz³o-
wieka w zdrowy styl ¿ycia. Wêdkarstwo umo¿liwia po-
prawienie koncentracji, utrwala zdolno�æ skupienia i wy-
cisza. Przeprowadzone od lutego do listopada 2012 r.
dzia³ania pozwoli³y uczniom zdobyæ wiedzê i umiejêtno-
�ci rozwijaj¹ce w m³odych ludziach prawdziwe pasje,
a udzia³ dziewcz¹t w tych spotkaniach prze³amywa³ ste-
reotyp wêdkarza � mê¿czyzny. ö

Rajmund Sprêga
koordynator projektu

nauczyciel fizyki i zajêæ technicznych
w Gimnazjum im. Józefa Pi³sudskiego

w Sierakowicach

LINK DO ZDJÊÆ: § http://www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl/
start/news.php?readmore=809 § http://www.gimnazjum-sierakowi-
ce.webd.pl/start/news.php?readmore=810 § http://www.gimnazjum-
sierakowice.webd.pl/start/news.php?readmore=822 §  http://
www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl/start/news.php?readmo-
re=849 § http://www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl/start/
news.php?readmore=837 § http://www.gimnazjum-sierakowi-
ce.webd.pl/start/news.php?readmore=850 § http://www.gimnazjum-
sierakowice.webd.pl/start/news.php?readmore=857 § http://
www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl/start/news.php?readmo-
re=858 § http://gimnazjum-sierakowice.webd.pl/start/downloads/
konkurs-foto-protokol.pdf

Milena Nadrowska - Laureatka
Gimnazjum w Ustce, klasa 3

Podró¿e z Bezpowrotn¹
My�l¹...

St¹d do Nik¹d
wcale nie jest a¿ tak daleko

To mniej wiêcej tyle samo u�miechów
co z Kiedy� do Potem

ale tylko oczywi�cie je�li po drodze
uwzglêdnimy Teraz

Inaczej to wszystko nie mia³oby sensu
Osobi�cie my�lê ¿e to ca³kiem

krótka droga
Jest przecie¿ niczym

w porównaniu do odleg³o�ci
z Zawsze do Nigdy

No mo¿e trochê przesadzi³am
Przepraszam bardzo

ale ca³a ta trasa
zbytnio mnie przerasta

Czêsto podró¿owa³am
 z Kiedy� do Potem

a nawet raz z Zawsze do Nigdy
Ale je�li mia³abym przebyæ drogê od

Przyja�ni do Mi³o�ci
i po drodze zahaczyæ jeszcze

o Wieczno�æ
To ja ju¿ wolê po prostu

 daæ Ci tego ca³usa

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�.
Wybór wierszy i opowiadañ ...


