
Tajemnicze TOEE pełne atrakcji 

7 października czteroosobowa reprezentacja naszej szkolnej gazetki „Sztubak”, tj. Maja Bonisławska, Oskar Druszcz, 
Oliwia Grojecka i Oliwia Nowakowska miała okazję pojechać na warsztaty dziennikarskie organizowane w TOEE – 
Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej im. Stanisławy i Wacława Czyżewskich w Zalesiu koło Polic. Pomy-
słodawcą oraz organizatorem tego wyjazdu był „Kurier Szczeciński”.  

 To bardzo ciekawe miejsce położone na terenie Puszczy Wkrzańskiej i Nadleśnictwa Trzebież. Dawna stajnia została 
przebudowana na obiekt, w którym można uczyć się poprzez zabawę, poznawać tajniki ró żnych nauk przyrodniczych. Możli-
wość uczestniczenia w warsztatach była dla nas niezwykłą okazją, by dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, o których do 
tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. 
 Warsztaty dziennikarskie otworzyła kierowniczka TOEE, pani Gracjana Kalicka, która przywitała nas i wyjaśniła, 
czym będziemy zajmować się w czasie zajęć. Treścią pierwszej części warsztatów były zjawiska atmosferyczne, o których w 
niezwykle ciekawy sposób opowiedziała nam jedna z naszych opiekunek, pani Martyna. Poznaliśmy ciekawostki na temat 
tęczy i burzy. Przypomnieliśmy sobie, z ilu kolorów składa się tęcza i w jakiej kolejności one występują. Dowiedzieliśmy się 
również, że  tęcza jest okrągła (my widzimy tylko jej połowę), więc na jej końcu nie może znajdować się żaden skarb (o czym 
często czytamy w baśniach). Zagraliśmy także w grę, w której każda osoba musiała wymienić jedno zjawisko atmosferyczne, 
co pozwoliło nam na aktywne włączenie się w pogłębianie naszej wiedzy w tym zakresie. A pomagał nam w tym sympatyczny 
żółw Rafał.  

 
 Następny etap zajęć łączył zagadnienie recyklingu z wiedzą na temat kolejnego zjawiska przyrodniczego – wiatru. 
Naszym zadaniem było stworzenie makiety miasta; było to jednak o tyle ciekawe, że mieliśmy do dyspozycji materiały, dla 

których przeciętny człowiek nie znajduje zastosowania i 
wyrzuca je po prostu do kosza na śmieci. Pamiętając, jak ważna 
jest ochrona środowiska, do realizacji naszego zadania 
wykorzystaliśmy niepotrzebne rolki po papierze toaletowym, 
kartony, skrawki bibuły itp. Zostali śmy w tym celu podzieleni na 
zespoły, a każda z grup miała do wykonania inną makietę. Nasza 
grupa otrzymała zadanie wybudowania kościoła, inne osoby 
musiały natomiast wykonać szpital, szkołę i drzewa. Po 
ukończeniu pracy „pod swoje skrzydła” wziął nas pan Marcin i 
dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, do czego posłużą stworzone 
przez nas budowle. Budynki zostały włożone do specjalnej rury 
wentylacyjnej, w  której stworzono sztuczny wiatr – podmuch 
osiągał prędkość nawet 100 km na godzinę. Kiedy maszyna 
została uruchomiona, rozpoczęło się prawdziwe zniszczenie. 

Większość budynków zaczęła się rozpadać, przesuwać i uszkadzać przy tym kolejne. Niezniszczony pozostał  stworzony przez 
naszą grupę kościół, pomimo tego, że wpadły na niego prawie wszystkie budynki. Przesunął się jedynie o kilka centymetrów, 
wpychając część szpitala do jeziora. 
 Na koniec spotkania z pan Marcin zaprosił nas do małego kina. Obejrzeliśmy bardzo ciekawy film o kosmosie, z któ-
rego dowiedzieliśmy się, jak wyglądają  planety naszego 
Układu Słonecznego.  To była niezwykła kosmiczna po-
dróż. 
  Potem wróciliśmy na Ziemię i  udaliśmy się do 
sali fizyki. W pomieszczeniu tym mogliśmy zobaczyć wiele 
ciekawych urządzeń, takich jak chociażby generator Tesli 
czy kołyska Newtona, koła barw, myślące kule. Mogliśmy 
także uczestniczyć w doświadczeniach z prądem, które 
wykonał z nami kolejny nasz opiekun, pan Adam. 
Utworzyli śmy kółko i chwyciliśmy się za ręce. Pierwsza 
osoba jedną ręką chwyciła generator elektrostatyczny, po 
czym wszyscy poczuliśmy przepływający przez nasze ciała 
prąd elektryczny. Ze zdziwieniem odskoczyliśmy do tyłu i 
wspólnie stwierdziliśmy, że jest to dość nieprzyjemne 
uczucie. Ale gdy dowiedzieliśmy się, że generator 
wytworzył  napięcie ok. 250 tyś. Volt, byliśmy zdziwieni, że 
prąd elektryczny nie zawsze zabija. Pan Adam 
wytłumaczył nam, że znaczenie ma tu nie napięcie prądu, ale jego natężenie, które mierzy się w amperach.  



Kolejne atrakcje i ciekawostki naukowe czekały w laboratorium, kierowanym przez pana Bartka. Przeprowadził on 
lekcję z ciekłym azotem, która każdemu z nas bardzo się podobała.  Przekonaliśmy się, że pierwiastek ten ma interesujące 
właściwości i pozwala na dokonanie niezwykłych rzeczy. Można dzięki niemu np. sprawić, że lateksowa rękawiczka skruszy 
się, a metalowy kubek zacznie dymić. 
 Po wszystkich ekscytujących zajęciach udaliśmy się na ognisko, gdzie piekliśmy kiełbaski. Organizatorzy zadbali też o mały 
słodki poczęstunek. Znalazła się także okazja do krótkiego spotkania z reporterem „Kuriera Szczecińskiego”, panem Rober-

tem Wojciechowskim, który przekazał nam kilka wskazówek na temat 
fotografowania. Uważny słuchacz mógł je wykorzystać, gdy  wybraliśmy 
się na mały spacer do lasu w ramach konkursu fotograficznego pt. 
„U śmiech jesieni”.  

W międzyczasie poznaliśmy jeszcze dwóch pracowników „Kuriera 
Szczecińskiego”: pana Adriana Bednarskiego oraz pana Łukasza Tymko, 
którzy drogę ze Szczecina do Zalesia pokonali rowerami w niewiele ponad 
godzinę. Tym sposobem zachęcali do zdrowego i ekologicznego spędzania 
czasu. Po wszystkich wydarzeniach i atrakcjach wrócili śmy do autokaru. 

 
Warsztaty w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w 

Zalesiu były dla nas niezwykłym doświadczeniem. Dzięki temu, że zajęcia 
prowadzone były w tak ciekawy sposób, mogliśmy nauczyć się wielu 

nowych 
rzeczy, 

które będziemy pamiętać bardzo długo. Pozytywne wrażenia 
dopełnia także fakt, że  w TOEE spotkaliśmy się nie tylko z teorią, bo we wszystkich zajęciach uczestniczyliśmy aktywnie, 
sami przeprowadzaliśmy doświadczenia. Nie było ani chwili nudy,        
a każdy znalazł na pewno coś interesującego dla siebie.  

                                                                  Foto: W Zalesiu każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.                                            
                                                                                                                                         Oskar Druszcz, Oliwia Grojecka          


