
                       Sposoby zagospodarowywania czasu wolnego młodzieży.                            
 

Jesteśmy Wychowawcami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Debrznie. Naszymi wychowankami są chłopcy w wieku od 12 do 18 lat. 
Specyfika pracy w ośrodku resocjalizacyjnym oraz złożoność problemów                
z jakimi borykają się nasi podopieczni skłoniła nas do twórczych poszukiwań                
i wprowadzania innowacyjnych metod pracy z tak trudną młodzieżą. 

Mając na uwadze fakt, iż dobór zajęć zagospodarowujących czas wolny 
młodzieży o cechach demoralizacji, jest szczególnie ważny.  

 Rolą wychowawcy jest pomoc w organizacji czasu wolnego, tak by 
podejmowane  działania rozwijały  zainteresowania podopiecznych, rozbudzały 
ich kreatywność, sprawiały satysfakcję i zadowolenie. 
Ponieważ od kilku lat elementem socjalizacji naszych podopiecznych                  
i organizacji ich czasu wolnego stało się podejmowanie działań na rzecz 
społeczności lokalnej, najbliższego środowiska przyrodniczego i ekologii 
pragniemy przedstawić jeden z realizowanych przez nas projektów. 
                                                                 
                                                                  Jarosław Pisuk i Beata Ochocińska 
 

 
„ŻYJ ENERGOOSZCZĘDNIE” –  

opis ekologicznego projektu edukacyjno – 
wychowawczego. 

 
 Wszystko zaczęło się w roku 2000 kiedy 
to została nawiązana współpraca                  
z Inspektoratem ds. Ochrony Środowiska          
w Debrznie.  
Wówczas, wychowankowie grupy I Młodzie-

żowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie wraz z wychowawcą J. Pisu-
kiem rozpoczęli patrolowanie i porządkowanie pasa chronionego zieleni wokół 
jezior Żuczek i Staw Miejski w Debrznie.  
Kolejne inicjatywy zaowocowały współpracą z Zespołem Szkół w Debrznie 
oraz Przedszkolem Miejskim im. J. Brzechwy w Debrznie. Dzięki temu tereny 
zielone i ścieżki dydaktyczne zyskały stałych opiekunów, a w obrębie  ośrodka  
i przedszkola zostały założone dwie ostoje przyrody.  
Efekty dotychczasowych działań i zebrane doświadczenia skłoniły nas do 
wzięcia udziału w II edycji ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska z Krakowa programu Szkoły dla Ekorozwoju.  
Wzbogaceni o wiedzę teoretyczną zdobytą podczas konferencji regionalnej 
programu, która odbyła się w Ośrodku Inkubatorze Przedsiębiorczości                 
w Debrznie, wspólnie z wychowankami grupy I i III przystąpiliśmy do prac nad 
tworzeniem naszego własnego projektu ekologicznego. 



Pierwszym – pracochłonnym etapem było zebranie danych i opracowanie 
audytu środowiskowego. Analiza zebranych informacji i danych umocniła nas  
w przekonaniu, że zaplanowane przez nas działania powinny być 
ukierunkowane na „ochronę energii”. 
Stworzony przez nas projekt pod nazwą „Żyj energooszczędnie” zyskał 
akceptację komisji konkursowej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska                  
z Krakowa oraz dotację w kwocie 2000 złotych. 
Z dniem 24. marca  2003 roku 24 osobowa grupa wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie wraz z opiekunami      
p. Beatą Ochocińską i p. Jarosławem Pisukiem  rozpoczęła realizację projektu 
„Żyj energooszczędnie”.  
Nasze wspólne działania rozpoczęliśmy od sporządzenia zestawienia kosztów 
użytkowania energii w placówce za okres od stycznia do kwietnia 2003 roku. 
Wyniki naszych obliczeń opublikowaliśmy w majowym numerze  Głosu 
Ośrodka.  
Czerwiec był dla nas miesiącem bardzo pracowitym gdyż: 

• Odwiedziliśmy zakład produkujący żarówki energooszczędne          
w Pile. Wycieczka była okazją do zdobycia przez nas nowych 
wiadomości i doświadczeń oraz nawiązania współpracy                  
z przedstawicielami fabryki.  

Materiały i zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy 
podczas zajęć warsztatowych, które 
przeprowadziliśmy w trzech klasach VI Zespołu 
Szkół w Debrznie. Zajęcia te przeprowadziliśmy 
metodami aktywizującymi uczniów, 
zastosowaliśmy piękne i kolorowe pomoce, 
plansze i karty pracy.  
 

 
 
Ponadto te same zajęcia zaprezentowaliśmy naszym kolegom                 
i opiekunom w MOW.  

 
 
• Zaprosiliśmy naszych kolegów ze 

szkół gminy Debrzno do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym na 
plakat promujący oszczędzanie 
energii elektrycznej. Zainteresowanie 
konkursem i ilość nadesłanych prac 
przewyższyło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Wyjątkowo podobały nam się prace  naszych małych 
przyjaciół z Przedszkola Miejskiego im. J. Brzechwy w Debrznie. 



Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło podczas      
I Gminnego Forum Ekologicznego, którego byliśmy 
współorganizatorem..  

• Wśród naszych sąsiadów z ZS w Debrznie przeprowadziliśmy 
ankietę pod nazwą „Czy Twój dom jest energooszczędny”. 
Ankietę tę uczniowie wypełniali wspólnie ze swoimi rodzicami. 
Analizy 73 ankiet podjęli się uczniowie klasy II b. Wyniki i wnios-
ki, niestety niezbyt optymistyczne,  opracowano w formie raportu 
z którym zapoznano uczniów Zespołu Szkół i wychowanków 
MOW.  

Kolejnym etapem realizacji projektu była wymiana żarówek zwykłych na 
energooszczędne  i montaż włączników światła w pomieszczeniach grupy I i III. 
Szczególną frajdę sprawiło wychowankom to, że większość prac wykonali 
samodzielnie.  
Nasi wychowankowie z wielkim zapałem wzięli udział w konkursie na projekt 
logo promującego oszczędzanie energii. Spośród 33 prac komisja wybrała 
najciekawszą, według której zostało wykonane oznaczenie, które następnie 
umieściliśmy przy włącznikach światła w całym budynku ośrodka. 
W październiku nasi wychowankowie odwiedzili pięć instytucji z terenu 
Debrzna (między innymi Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Inkubator 
Przedsiębiorczości, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w których 
przeprowadzili wywiady dotyczące sposobów gospodarowania energią w tych 
placówkach oraz przekazali plakaty i znaczki promujące oszczędzanie energii. 
Przeprowadzenie wywiadów było cennym doświadczeniem, ponieważ zbieranie 
informacji polegało na  bezpośrednim  kontakcie  wychowanków                  
z pracownikami (mieszkańcami Debrzna). Dzięki życzliwości sponsora – 
właściciela sklepu elektrycznego w Człuchowie wzbogaciliśmy się również         
w kinkiety, które zawiesiliśmy w pomieszczeniach grupy I i III. 
Dopiero na początku listopada producent dostarczył nam piękne, kolorowe 
lampki nocne, które wychowankowie sami zainstalowali w swoich sypialniach. 
W czasie trwania projektu systematycznie zdawaliśmy sprawozdania z jego 
realizacji na łamach miesięcznika Głos Ośrodka. Udzielaliśmy  wywiadów do 
Dziennika Bałtyckiego i Głosu Pomorza. Promocja naszych działań odbywała 
się również poprzez radio WEEKEND.  
Realizacja projektu dostarczyła wychowankom i opiekunom wielu wrażeń             
i cennych doświadczeń, pozwoliła na zacieśnienie współpracy                  
z zaprzyjaźnionymi uczniami Zespołu Szkół w Debrznie oraz  dała możliwość 
pozytywnego zaistnienia w środowisku otwartym. 
Z prowadzonych obserwacji wiemy, iż taka forma spędzania czasu wolnego jest 
dla naszych wychowanków bardzo atrakcyjna. Pozwala na pożyteczne i twórcze 
wykorzystanie ich  potencjału i możliwości. Wychowankom daje poczucie 
satysfakcji, wzmacnia wiarę we własne możliwości, pomaga w ponownym 



nawiązaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami (fakt przebywania w placówce 
podczas wspólnej zabawy i pracy przestaje mieć znaczenie).  
Dla realizatorów i osób wspierających podejmowane działania takie efekty są 
powodem do dumy i zadowolenia oraz motywacją do dalszej pracy.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu pracowników naszej szkoły w  ramach 
I i II edycji programu Szkoły dla Ekorozwoju w naszym ośrodku zostały 
zrealizowane aż cztery projekty ekologiczne. 
Zwieńczeniem naszych wspólnych działań na rzecz ekologii i ochrony 
środowiska było uzyskanie przez placówkę wyróżnienia w ogólnopolskim 
konkursie ogłoszonym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. 
Uzyskany tytuł Szkoły - Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest dla 
nas motywacją do podjęcia kolejnych działań (wykraczających poza „mury 
naszej placówki”), a obejmujących swym zasięgiem wszystkie szkoły naszej 
gminy. 
             
 
 
 
 
 
 
 


