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Czy to już koniec? Czas sprawdzić 
zdobytą wiedzę!
Choć na naszym uniwersyte-
cie nie przyznajemy ocen, to 
jednak czeka Was wielki eg-
zamin – Olimpiada Wiedzy 
Obywatelskiej.

6 czerwca o godz. 10.00 w auli Col-
legium Polonicum sprawdzimy wie-
dzę naszych studentów. Każdy z Was 
otrzyma test składający się z kilku-
dziesięciu pytań. Na jego wypełnie-
nie będzie 60 minut.

Pytania z wykładów i warsztatów
W teście znajdą się pytania otwar-
te i zamknięte. To znaczy, że część 
z nich będzie zawierała gotowe od-
powiedzi do wskazania. W pozosta-
łych będzie się liczyła Wasza wiedza, 
umiejętności i kreatywność. Pytania 
będą dotyczyły zarówno wykładów, 
jak i warsztatów. Będą podzielone na 
trzy obszary - zgodne z podziałem 
Uniwersytetu na wydziały: Młodego 
Dziennikarza Obywatelskiego, Mło-
dego Samorządowca i Młodego Spo-
łecznika.

Mała powtórka
W tym numerze publikujemy przy-
kładowe pytania i zagadnienia, które 
mogą pojawić się podczas Olimpia-
dy. Dodatkowo możecie sobie przy-
pomnieć najważniejsze informacje 
zaglądając na stronę internetową 
Uniwersytetu www.dobrokultury.
org/uni. Tam znajdziecie zwięzłe 
streszczenia wykładów i warsztatów 
przygotowane przez prowadzących 
zajęcia. 

Na najlepszych czeka nagroda
Udział w Olimpiadzie nie jest obo-
wiązkowy i nie ma wpływu na ukoń-
czenie Uniwersytetu oraz otrzyma-
nie pamiątkowego dyplomu. Jednak 
studenci, którzy wezmą w niej udział 
będą staną przed szansą na wygranie 
trzydniowego wyjazdu do Warszawy. 
W dniach 9-11 lipca 24. najlepszych 
studentów (po 8 osób z klas IV,V i VI) 
wraz z pełnoletnimi opiekunami za-
bierzemy na wycieczkę do stolicy. 
Wyniki Olimpiady opublikujemy na 
stronie internetowej 17 czerwca.

Jeszcze nie! Przed nami ostatnie 
2 miesiące działań, i będą to miesiące 
bardzo intensywne dla Was młodzi 
studenci, jak i dla zespołu projektu. 
11 maja ostatni wykład, ostatnie warsz-
taty, ostatnie spotkanie z waszymi 
ulubionymi wykładowcami i trene-
rami. 8 czerwca weźmiecie udział 
w OLIMPIADZIE WIEDZY OBYWATEL-
SKIEJ – będziemy sprawdzać, czego 
nauczyliście się podczas studiowania 
na Uniwersytecie Obywatelskim. Nie 
zapomnijcie o tym DNIU! 
A potem już same atrakcje! 15 czerw-
ca Targi Aktywności Obywatelskiej, 
które odbędą się w Górzycy. Impreza 
będzie miała charakter powiatowy, 
a my zapraszamy was wszystkich ra-
zem z rodzinami.
22 czerwca, o godzinie 10.00 uroczy-
ste zakończenie roku akademickiego 
– wielkie święto wszystkich studen-
tów. Spotykamy się w auli Collegium 
Polonicum po raz ostatni w roku 
akademickim 2012/2013, ubrani w ko-
szulki uniwersyteckie, i z biretami na 
głowach.

Gdzie szukać informacji:
 str. 3 – informacje o Targach Aktyw-

ności Społecznej

 str. 6 i 7– wszystko o wyjeździe do 

Warszawy

Uwaga kochani studenci!
W lipcu, dokładnie od 9 do 11, oku-
pujemy stolicę. Grupą 50 osobową 

wyruszymy na zwiedzania ciekawych 
miejsc naszej stolicy. Odwiedzimy se-
nat, sejm, i pałac prezydencki.  W tej 
chwili dopracowujemy program wy-
jazdu – będzie intensywnie i obywa-
telsko. 
Wyjazd jak wiecie przeznaczony jest 
dla najpilniejszych studentów! Dlate-
go warto przejrzeć notatki oraz mate-
riały z zajęć, i odpowiedzieć na przy-
kładowe pytania, które zawarliśmy w 
tym wydaniu UdO. Zdradzę Wam pe-
wien sekret – chochlik drukarski tro-
chę nam namieszał i… na kolejnych 
stronach pojawiło się kilka pytań, któ-
re powtórzą się podczas olimpiady. 
Tylko nie mówcie nikomu (nawet dzie-
kanom), że Wam to powiedziałam.

Pozdrawiam i życzę sukcesów
Marzena Słodownik

Koordynator projektu 
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Targi odbędą się 15 czerwca w Gó-
rzycy i będą częścią powiatowego 
pikniku pozarządowego. Podczas 
imprezy wystawią się organizacje 
z powiatu słubickiego, oraz z Nie-
miec. – Impreza to okazja do wyko-
rzystania w praktyce wiedzy obywa-
telskiej – mówi Joanna Kopczyńska, 
prezeska Fundacji DOBRO KULTURY. 
– To będzie kwintesencja waszego 
zaangażowania się w życie publiczno 
-społeczne lokalnej społeczności – 
dodaje.
Będziecie mieli okazję przyjrzeć się 
organizacjom społecznym, dowie-
dzieć się jak działają, dla kogo, co 
ciekawego organizują. Impreza połą-
czy kulturalnie, społecznie i obywa-
telsko pogranicze.

Miasteczko targowe
Na terenie Kompleksu Sportow-
Rehabilitacyjnego w Górzycy, o go-
dzinie 13.00 powstanie miasteczko 
targowe z namiotami i sceną. Wyna-
jętych zostanie 10 stoisk wystawien-
niczych, aby mogły się zaprezento-
wać aktywne samorządy, szkoły oraz 
organizacje polskie i niemieckie.

Pokażemy energię społeczną
Mamy dla was wiele  atrakcji, oprócz 
gier terenowych i sportowych, bę-
dziemy uczyli się promować działal-
ność społeczną. Podzielimy Was na 
grupy, a każda z nich stworzy wi-

2012 rok – Targi Aktywności Społecznej, realizowane przez partnera projektu, Fundację na rzecz 
Collegium Polonicum. Na zdjęciu kolorowe stoiska aktywnych organizacji pozarządowych.

Młodzieżowo i pozarządowo
Targi Aktywności Obywatelskiej to impreza promująca aktywność lokalnych organizacji poza-
rządowych, o których uczyliście się podczas trwania Uniwersytetu Obywatelskiego. To okazja, 
żeby swoją wiedzę wykorzystać w praktyce. 

 Będzie się działo, bo zaplanowaliśmy dla WAS dużo atrakcji. Są to np. gry 
grupowe, o bardzo atrakcyjnych i abstrakcyjnych nazwach, jak tykająca 
bomba, wilk i zając, świnie, chlew i świństwo. Będziemy wykorzystywać 
piłki różnej wielkości, miski, wiaderka, liny, sznurki, kije, chustę, i wiele 
innych ciekawych przyrządów.

Zaproście rodziców, 
rodzeństwo, znajomych

 Przyjedźcie wszyscy razem 15 
czerwca do Górzycy. Zgłoście 
się jak najszybciej. Wspólnie z ro-
dzicami wypełnijcie zgłoszenie, 
które jest do pobrania na stro-
nie www.dobrokultury.org/uni), 
w zakładce TARGI. Liczymy na 
Wasz udział i zaangażowanie! 
W ciągu dnia zapewniamy cate-
ring dla wszystkich zgłoszonych 
uczestników.

zerunek jednej organizacji, a potem 
zaprezentuje swoją pracę na forum. 
Liczymy na Waszą inwencję twórczą, 
pomysłowość, ducha społecznego. 
Wspólnie pokażemy energię spo-
łeczną! Czekamy na Was 15 czerwca 
w Górzycy.
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Wydział Młodego Dziennikarza Obywatelskiego

Prasa, radio, telewizja
Podczas warsztatów i wykładów dziennikarze opowiadali Wam o tajnikach swojej pracy. Przy-
pominamy najważniejsze wiadomości – w iście teleekspresowym skrócie.

Jakie znamy media? Najważniejsze: 
prasa, radio, telewizja, internet. Dzie-
lą się na płatne i bezpłatne, ogólno-
polskie i lokalne. 
 Prasa: dzienniki (ukazują się codzien-
nie), tygodniki (raz w tygodniu), mie-
sięczniki (raz w miesiącu), kwartalniki 
(raz na trzy miesiące), półroczniki (raz 
na pół roku), nieregularniki (w niere-
gularnych odstępach czasu). Potocz-
nie gazetami nazywamy wydawnic-
twa  ukazujące się codziennie, a cza-
sopismami wychodzące rzadziej. 

Jaka jest główna rola mediów? In-
formować. Mówić odbiorcom o wy-
darzeniach, których oni sami nie 
widzieli. Dlatego tak ważne jest, aby 
dziennikarze byli bezstronni. Mają 
być obserwatorami rzeczywistości. 
Nie powinni jej komentować. Media 
zaangażowane, opowiadające się po 
którejś ze stron nie są obiektywne. 
Kolejną pułapką w jaką „wpadają” 
media jest ich tabloizacja. Zamiast 
pisać, mówić o ważnych, trudnych 
problemach, skupiają się na sensacji, 
przemocy, krzywdzie, tym, co złe... 

Oprócz dziennikarstwa zawodowego 
rozwija się obecnie dziennikarstwo 
obywatelskie. Jego podstawą jest 
ciekawość świata i chęć zmieniania 
go na lepsze czasem zapominana 
przez dziennikarzy zawodowych. 
Dziennikarz obywatelski publikuje 
najczęściej w Internecie. Za swoje 
artykuły nie dostaje wynagrodzenia 
(to praca społeczna). Sam decyduje 
o czym pisze, dlatego może dotrzeć 
tam, gdzie nie dotrą duże redakcje. 
Dzieli się tym, co zaobserwował. Nie 
ma jednak takiego dostępu do eks-
pertów, źródeł, jak dziennikarz zawo-
dowy.  Dziennikarzem obywatelskim 
może być każdy. Jednak to, że pisze 
sam, nie oznacza, że może to robić 
byle jak. Ma takie same prawa i obo-
wiązki jak dziennikarz zawodowy i tak 

samo powinien rozwijać swój warsz-
tat pracy – warsztat językowy. Błędy 

są niedopuszczalne!

Cechy dobrego dziennikarza: pra-
cowity, rzetelny, sumienny, solidny, 
uczciwy, bezinteresowny, bezstron-
ny, wrażliwy, znający język polski, 
konsekwentny, pomysłowy, dociekli-
wy, poszukujący, cierpliwy, odważny. 

Co wolno dziennikarzom, a cze-

go nie? Mówi o tym Karta Etyczna 
Mediów. Dziennikarze deklarują, że 
w swojej pracy będą kierować się 
zasadami: prawdą (żeby informacje 
były podawane zgodnie z prawdą 
i bez zniekształceń), obiektywizmem 
(autor przedstawia rzeczywistość 
niezależnie od swoich poglądów), 
oddzielania komentarza od informa-
cji, uczciwości, szacunku i tolerancji, 
wolności i odpowiedzialności za sło-
wo, pierwszeństwa dobra odbiorcy. 
Dziennikarz nie może ukrywać tego, 
kim jest, chyba, że jest tzw. dzienni-
karzem śledczym (tropiącym w imię 
dobra publicznego) i ma na to zgodę 
przełożonych. 

Kto pracuje w gazecie? Zależnie od 
wielkości redakcji, osób może być 
bardzo dużo. Dziennikarz (zbiera in-
formacje i pisze artykuły), redaktor 
(czyta artykuły przed drukiem i po-
prawia ewentualne błędy), redaktor 
naczelny (nadzoruje pracę wszyst-
kich dziennikarzy i redaktorów), pra-
cownik kolportażu (dba o to, żeby 
gazeta dotarła do punktów dystry-
bucji), fotoreporter (robi zdjęcia), 
grafi k i „składacz” (składają artykuły, 
zdjęcia, reklamy razem, przygotowu-
jąc gazetę do druku), pracownik dzia-
łu reklamy (sprzedaje powierzchnie 
reklamowe w gazecie). 
Co najbardziej przyciąga wzrok czy-
telników w gazecie? Tytuł (i dobre 
zdjęcie). Wielu na tytułach kończy 
czytanie gazet. Rodzaje tytułów: 

informacyjny („Jutro koniec roku 
szkolnego”), reportażowy („Gdy za-
brzmi ostatni dzwonek”), cytat („- 
Jutro uroczyście zakończymy rok 
szkolny – powiedział dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1”), mamy też tytu-
ły pozytywne („Wszyscy włączyli się 
do akcji poszukiwania zaginionego 
pieska”) i negatywne („To on zabił 
psa”). Niemniej ważny od tytułu jest 
nagłówek, czyli lead. Jest to pierwsze 
zdanie tekstu, jego reklama, która ma 
zachęcać do przeczytania całości. 
Lead musi być krótki, prosty, atrak-
cyjny, zrozumiały. 

Pisząc artykuł, inaczej niż w szkole, 
nie zaczynamy  od wstępu, a potem 
rozwinięcia i zakończenia. Przecho-
dzimy od razu do najważniejszego, 
bez wstępów, informacje układamy 
od najważniejszej do najmniej ważnej 
(jak w odwróconej piramidzie). 

Dziennikarza radiowego i telewizyj-
nego obowiązują te same zasady 
i standardy pracy. Formy i gatunki ra-
diowe to na przykład: słuchowisko, 
reportaż, audycja, sonda uliczna, wy-
wiad, serwis informacyjny. 

Przeprowadzenie wywiadu wcale nie 
jest takie łatwe. Wywiad to rozmowa, 
podana do publicznej wiadomości. 
Jedna ze stron zadaje pytania, a dru-
ga na nie odpowiada. Każdy dzien-
nikarz przygotowuje się do wywiadu 
i układa pytania. Powinny być one 
ciekawe i niebanalne, żeby rozmówca 
chętnie na nie odpowiadał, uwzględ-
niały zainteresowania odbiorów wy-
wiadu, były tak skonstruowane, żeby 
sprowokować dłuższą, wyczerpującą 
wypowiedź, nie powinno się pytać 
o wiele rzeczy na raz, nie wolno su-
gerować gościowi odpowiedzi, py-
tania dobrze zadawać możliwie pro-
stym językiem. Można też zadać py-
tanie pomocnicze. 
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Co jeszcze jest ważne w rozmowie 

z zaproszonym gościem? Postawa 
dziennikarza, to czy patrzy gościo-
wi w oczy, skupienie na rozmowie, 
poświęcenie uwagi rozmówcy. Nale-
ży uważnie słuchać, nie przerywać. 
Ważna jest atmosfera rozmowy. Dla-
tego warto o nią zadbać. 

Szczególną uwagę poświęciliśmy 
mowie ciała (czyli tak zwanej komu-
nikacji niewerbalnej, nie wyrażanej 
słowami, a postawą ciała, gestami, 
natężeniem głosu, mimiką). 
Postawa może wskazywać na chęć 
do rozmowy lub jej brak. Spuszczo-
na głowa, zgarbione plecy, unikanie 
spojrzenia... lub odsłonięta twarz, 
wyprostowane plecy, jasne spojrze-
nie prosto w oczy – mówią bez słów. 
Twarz może wyrażać bardzo wiele 
różnych emocji: czoło (zmarszczo-
ne/gładkie), brwi (spokojne/latające), 
oczy (otarte/zmrużone), nos (rozdęty/
zwężony), usta (zaciśnięte/uśmiech-
nięte), broda (drgająca/sztywna). 
Warto pamiętać też o innych elemen-
tach wypowiedzi niż same słowa, takich 
jak głos – niski/ wysoki, ton – stanow-
czy/niepewny, barwa – jasna/ciemna, 
tempo – szybkie/wolne, intonacja – 
wznosząca/opadająca, akcent, gesty. 
Również one przekazują informacje.

Językowe riposty mogą przydać się 
w odpowiadaniu na słowa, na które 
wcale byśmy odpowiadać nie chcie-
li. Jest kilka „sztuczek”, które mogą 
nam pomóc uchronić się przed języ-
kową agresją: 
Zmiana tematu. „W coś ty się ubrała? 
Wyglądasz koszmarnie!” „Słuchaj, co 
było zadane z matmy?”
Udawanie znudzenia. „Jesteś wredną 
małpą!” „Tak? To bardzo ciekawe!” 
Zmylenie przeciwnika. „Ale mnie de-
nerwuje ten twój głupi wyraz twa-
rzy!” „Gdzie oni są?” „Kto?” „Ci, któ-
rych to interesuje.”
Zniewaga jak komplement.”Ale zro-
biłaś sobie plamę na spódnicy”.
„Masz doskonały wzrok! Mogłabyś 
sprawdzić jeszcze z tyłu?”
Taktyka „lepsze to niż tamto”. 
„Twoja fryzura jest okropna!” 
„Lepsza paskudna fryzura niż pa-
skudny charakter!”
Metoda „na echo”. „Gdybym miała 
taką fi gurę jak ty, to bym się schowa-
ła, żeby ludzi nie straszyć” „Gdybym 
miała taką twarz jak ty, to schowała-
bym się jeszcze głębiej!”
Poważna, dojrzała odpowiedź. „Spa-
daj, tłuściochu!” „Nie spodziewałam 
się tego po tobie. No cóż, widocznie 
oboje myliliśmy się co do siebie.”
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Czy powstanie czwarty sektor?
Ekonomia społeczna ma być lekiem na kryzys w Europie. Jak mówią specjaliści, działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości społecznej obrazują 
nowe podejście unijnych technokratów do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczo-politycznych. A decyzje podejmowane w Brukseli czy 
Strassburgu mają wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Również i w Lubuskiem toczy się rozmowa o tym, jak ekonomia społeczna może pomóc 
rozwiązywać nasze problemy. Czy będziemy umieli wykorzystać szanse jakie daje? 

Autor: Julia Chabasińska, I miejsce w konkursie „Wyzwalamy społeczną energię” w kategorii  klas IV- VI, SP nr 1 
w Gorzowie Wielkopolskim

Koncepcję mówiącą, że podmioty 

ekonomii społecznej powinny stać 

się tak ważną częścią naszego życia 

społecznego, by można było mó-

wić o powstaniu czwartego sektora, 

przedstawił Krzysztof Więckiewicz, 

Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej. Omówił ją 

podczas konferencji „Społeczna, nie 

tylko rynkowa – gospodarka spo-

łeczna w województwie lubuskim 

w perspektywie 2020 r.”, która od-

była się w Zielonej Górze 26 i 27 

kwietnia. 

Przypomnijmy, że pozostałe trzy 

sektory państwa to: rynkowy – two-

rzony przez podmioty nastawione 

na zysk, publiczny – czyli rząd, sa-

morząd i ich agendy oraz ochotni-

czy, zwany pozarządowym – które-

go przedstawicielami są organizacje 

działające non-profi t, opierające 

działalność na idei samopomocy 

i aktywizmu. Czwartym miały-

by być przedsiębiorstwa ekonomii 

społecznej. Najbardziej popularna 

i często stosowana w odniesieniu do 

przedsiębiorstwa społecznego jest 

defi nicja europejskiej sieci badaw-

czej EMES (European Research 

Network). Według niej za przed-

siębiorstwo społeczne uznaje się 

działalność o celach głównie spo-

łecznych, której zyski w założeniu 

są reinwestowane w jej cele lub we 

wspólnotę. Nie działa ona po to, aby 

maksymalizować zyski lub zwięk-

szać dochody udziałowców czy też 

właścicieli. 

Podmioty takie funkcjonują na 

styku trzech pozostałych sektorów. 

Jak przedstawiał K. Więckiewicz, 

aby mogły wydajnie i skutecznie 

funkcjonować potrzebna jest długo-

falowa polityka mająca na celu jego 

wspieranie. I taka nowa polityka 

społeczna właśnie powstaje. Według 

niej, państwo ma być menadżerem 

tego, co inne podmioty mogą robić, 

wykorzystując potencjał partnerstw. 

Dobre rządzenie, czyli good gover-

ment to sprawne współrządzenie 

z obywatelami (zorganizowanymi, 

czy zrzeszonymi w jakiś sposób), 

poprzez podejmowanie zbiorowych 

porozumień, opartych na zaufaniu. 

Zgodnie z tymi założeniami, 

pomoc osobom wykluczonym ma 

opierać się na zasadzie wyzwalania 

do działań, a nie zachęcania do ko-

rzystania z dobrodziejstw socjalnych. 

Według K. Więckiewicza, możliwe 

jest wytworzenie takiego typu społe-

czeństwa, w którym podejmowanie 

pracy jest wartością, nie ma potrzeby 

nadzoru państwa, a podstawą relacji 

między obywatelami jest solidarność. 

Nazywa się ono workfare society. 

Nie chodzi o to, żeby sektory 

ze sobą konkurowały, a raczej się 

uzupełniały. Jak mówi Tomasz Sa-

dowski, twórca poznańskiej Fun-

dacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, 

dzisiejsza ekonomia społeczna, to 

nie działania skierowane na budo-

wę autonomicznego sektora poza 

rządem ale na budowę, albo raczej 

odbudowę konstytucyjnej podsta-

wy ustroju – społecznej gospodarki 

rynkowej. Takiej, która realizuje 

cele zarówno społeczne, jak i ryn-

kowe. Zaspokaja potrzeby obywa-

teli, wspólnot lokalnych, a jedno-

cześnie daje przyjazną pracę bez 

wyzysku. Tym jest właśnie ekono-

mia społeczna. 

Przykaz idzie z góry

A przykład zza miedzy. Właśnie 

z doświadczeń województwa wielko-

polskiego i działającej na jego terenie 

„Barki” korzystali i korzystać nadal 

mają Lubuszanie. Barka zainicjo-

wała i prowadzi rozmowy w dwóch 

lubuskich miastach – Dobiegniewie 

i Nowej Soli. Ich celem jest powo-

łanie partnerstwa lokalnego, współ-

pracującego przy rozwiązywaniu 

problemów.

Efektem działającego od 1,5 

roku partnerstwa w Dobiegniewie 

jest powstanie Centrum Integracji 

Społecznej oraz rynku usług dla 

niego. 

Drugim będzie powołanie wie-

lobranżowej spółdzielni socjalnej, 

stworzonej przez jedną osobę praw-

ną (gminę Dobiegniew)  oraz 5 

osób fi zycznych. Jak mówi Michał 

Nieroda, kierownik CIS-u, nie do-

szłoby do tego, gdyby nie spotkania 

organizowane przez „Barkę”, które 

pomogły zbudować świadomość 

wokół pojęcia ekonomii społecznej, 

bo wiedza na jej temat była nikła. W 

spotkaniach partnerstwa udział brali 

również radni.

Elementy gazetowej strony to:
Pagina 

(numer strony)

Tytuł

Lead
(nagłowek)

Szpalta

Zdjęcie

Podpis pod 
zdjęciem

Kolumna
(strona)

PRZYKŁADOWE PYTANIA
1. Kim jest dziennikarz obywa-

telski?
2. Jakie  formy, gatunki możemy 

usłyszeć w radiu? wymień przy-
najmniej 3.

3. Napisz trzy pytania, jakie zadał-
byś/zadałabyś Jurkowi Owsia-
kowi przygotowując wywiad do 
gazetki szkolnej.

4. Popraw błędy w tekście:

Pech drogowego pirata. Wyprzedził 
radiowóz na podwujnej ciągłej
Międzyrzeccy policjąci zatrzy-
mali kierowcę busa, który na 
podwójnej ciągłej wyprzedził 
ich radiowoza. Zapłacił za to 
200 zł i dostał pięć punktów 
karnuch. 
Do zdaszenia doszło w piątek, 
ale dowiedzieliśmy się o nim 
dopiero dziś rano. Na droga 
krajowej nr 3 między Skwie-
rzyną i Międzyrzeczem kie-
rowca dostawczego sprintera 
podjeżdrzając pod wzniesienie 
na podwójnej ciągłej – mimo 
obowiązującego tam zakazu 
wyprzedzania – wyprzedził kil-
ka jadących w tym samym kie-
runku samochodem. Miał peha, 
gdyż niebezpieczne manewry 
zauważyli policjanci z Między-
rzecza, którzy jechali nieozna-
kowanym radiowozem. Poin-
formowali o piracie dyrzórnego 
z międzyrzeckiej komendy, któ-
ry wysłał partol drogówki na 
północnym rogatki miasta. 

5. Zareaguj na podane zaczepki. 
Napisz ripostę zgodnie z podanym 
sposobem reakcji. 
Masz dziś fryzurę, jakby piorun 
walnął w szczypiorek! (udawanie 
znudzenia)
Te spodnie chyba odziedziczyłaś 
po dziadku! (zniewaga jak komple-
ment) 
Grubasy nie mają tu wstępu! (po-
ważna, dojrzała odpowiedź) 
Gdybym ważyła tyle co Ty, nie 
wychodziłabym z domu! (taktyka 
„lepsze to niż tamto”) 



6 Uniwersytecki Dwumiesięcznik Obywatelski //  nr 3 (5)/2013 11 maja 2013 r.

Odliczamy kolejne dni dzielące nas 
od wyprawy do stolicy. Wyjazd, to 
nagroda dla tych, którzy najlepiej 
spiszą się podczas czerwcowej Olim-
piady. Czekają nas trzy intensywne 
i interesujące dni, w trakcie których 
chcemy pokazać Wam jak najwięcej 
ciekawych miejsc, czy spotkać Was 
z ważnymi ludźmi.

Nocleg z widokiem na Narodowy
To już pewne! Do Warszawy wybie-
ramy się w dniach 9-11 lipca. Nocu-
jemy w Hotelu Logos tuż przy Wiśle. 
Przy odrobinie szczęścia z okien po-

koju będziecie mogli spoglądać na 
Stadion Narodowy i pobliski Most 
Świętokrzyski.
W drogę wyruszymy wcześnie rano. 
Odjazd autokaru planujemy o godz. 
6.00 sprzed budynku Collegium Po-
lonicum w Słubicach. Do stolicy do-
trzemy około południa. Po szybkim 
obiedzie udamy się do Senatu. Tam 
o godz. 15.00 jesteśmy umówieni na 
zwiedzanie z przewodnikiem. W tę 
rolę wcieli się nie byle kto. Po budyn-
ku Senatu oprowadzi nas i przy oka-

zji opowie o swojej codziennej pracy 
senator Helena Hatka - w przeszłości 
pierwsza i dotychczas jedyna kobie-
ta, która pełniła funkcję wojewody 
lubuskiego. Później czeka nas kolejne 
spotkanie. Z kim? To jeszcze ustala-
my. Wieczorem wrócimy na kolację 
do hotelu. Później będziecie mieli 
trochę czasu dla siebie.

Spacer po Sejmie i Starym Mieście
Środa 10 lipca będzie bardzo aktyw-
na. Zaraz po śniadaniu odwiedzimy 
Sejm. I tutaj również mamy dla Was 
niespodziankę, a nawet dwie. Pierw-

sza, to obrady Sejmu. Tego dnia roz-
poczyna się, jedyne w lipcu, trzy-
dniowe posiedzenie Sejmu. Oznacza 
to, że będziemy mieli okazję obej-
rzeć na żywo posłów podczas pracy. 
W trakcie spaceru po sejmowych ko-
rytarza z pewnością trafi my na poli-
tyków z pierwszych stron gazet. Co 
będziecie mogli udokumentować np. 
wspólnym zdjęciem. Po Sejmie nie 
będziemy spacerowali sami. Swoją 
pomoc w oprowadzaniu i dzieleniu 
się swoimi doświadczeniami z pełnie-

nia funkcji posła zadeklarowała po-
słanka Bożena Sławiak, na co dzień 
mieszkająca w pobliskim Sulęcinie. 

Po sejmowych emocjach odwiedzi-
my jedną z warszawskich redakcji. Po 
obiedzie będziecie mieli chwilę dla 
siebie, a wieczorem zabierzemy Was 
na zwiedzanie Starego Miasta.

Wakacje w stolicy
Dwa miesiące dzielą nas od wyjazdu do Warszawy. W lipcu 24 najlepszych studentów 
(wraz z opiekunami), przespaceruje się sejmowymi korytarzami, obejrzy sale Pałacu Prezydenc-
kiego i zobaczy od środka, jak funkcjonują dzisiejsze media.

Widok z okna na Stadion Narodowy

Premier Donald Tusk 
na sejmowym korytarzu

Posłanka Bożena Sławiak
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Czy Kopernik mieszkał w pałacu?

Trzeciego dnia również nie będziemy próżnować. Rano czeka nas wizyta 
w Pałacu Prezydenckim - miejscu pracy prezydenta Bronisława Komorow-
skiego. W południe wybierzemy się do miejsca, którego nie mogliśmy nie włą-
czyć do planu naszej wycieczki. Centrum Nauki Kopernik z pewnością sprosta 
Waszej chęci do poznawania i odkrywania świata. Później czeka nas już tylko 
droga powrotna do Słubic. Przed Collegium Polonicum planujemy pojawić się 
ok. godz. 22.00. 

To oczywiście jedynie zapowiedź tego, co dla Was przygotowaliśmy. Jesteśmy 
jeszcze w trakcie ustalania szczegółów spotkań. Dlatego ostateczny program 
wyjazdu będzie znany dopiero w czerwcu. Mamy nadzieję, że dla tych, którzy 
najlepiej spiszą się na Olimpiadzie, będzie on udany rozpoczęciem tegorocz-
nych wakacji.

Co trzeba zrobić, żeby pojechać do 
Warszawy?

Warunki są trzy. Po pierwsze trzeba 
wziąć udział w Olimpiadzie 8 czerw-
ca i napisać test. Po drugie, dać 
z siebie wszystko i znaleźć się w gro-
nie 24. studentów z najlepszymi wy-
nikami (po 8 osób z klas IV, V i VI). 
Po trzecie, zabrać ze sobą na wyjazd 
do Warszawy pełnoletniego opieku-
na (mamę, tatę, pełnoletnie rodzeń-
stwo). To wszystko! Proste? Zatem do 
zobaczenia w Warszawie!

Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik

Zamek Królewski w Warszwie Senator Helena Hatka
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Wolontariat. Słowo to pochodzi z ła-
cińskiego volontarius – oznacza do-
browolną, bezpłatną, świadomą pracę 
na rzecz innych lub całego społe-
czeństwa, wykraczającą poza związki 
rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Statystyka. Dane z 2007 roku poka-
zują, że tylko 11,3%, czyli ok. 4 mln 
dorosłych Polaków poświeciło czas 
na bezpłatną pracę na rzecz innych. 
Wolontariusze pracują średnio ponad 
5 godzin rocznie. Najczęściej wspie-
rają organizacje i grupy pomagające 
najuboższym, organizacjom i ruchom 
religijnym, organizacjom działającym 
w sferze edukacji i wychowania, ratow-
nictwa i bezpieczeństwa publicznego. 
Motywy zaangażowania. Praca wolon-
tariusza jest dobrowolna i bezpłatna, 
można wyróżnić kilka powodów za-
angażowania: pomaganie innym, sen-
sowne korzystanie z czasu, poznawa-
nie nowego, nawiązywanie kontaktów, 
współkształtowanie społeczeństwa, 
poszerzanie wiedzy, rozwój zawodo-
wy poprzez zaangażowanie, realizo-
wanie własnych pomysłów, doświad-
czanie uznania. Każdy może dopisać 
wiele własnych pomysłów!

Wolontariusz powinien: 
1. mieć jasno określony zakres obo-

wiązków;
2. zdawać sobie sprawę z odpowie-

dzialności związanej ze swoją dzia-
łalnością;

3. wiedzieć, przed kim jest odpowie-
dzialny za wykonanie swoich zadań 
i mieć regularny kontakt z tą osobą;

4. mieć zapewniony udział w tworze-
niu programu, w którym uczestni-
czy, co umożliwi mu realizację wła-
snych potrzeb i zainteresowań;

5. być chronionym przed jakimkolwiek 
ryzykiem związanym z wykonywa-
niem powierzonych mu zadań; 

6. być objęty ubezpieczeniem od od-
powiedzialności;

7. mieć satysfakcję z własnej aktyw-
ności

8. przestrzegać kodeksu etycznego 
związanego z realizowaniem po-
wierzonych mu zadań.

Cechy wolontariusza: otwartość, 
wrażliwość, umiejętność współpracy, 
profesjonalizm, silna motywacja, do-
browolność, szczerość, tolerancja. 
Zadania wolontariusza: może poma-
gać niepełnosprawnym, pracować 

z dziećmi, z osobami starszymi, pra-
cować ze zwierzętami, a także poma-
gać w pracach biurowych, wspierać 
organizację uroczystości, udzielać 
porad specjalistycznych, pracować 
w bibliotekach, muzeach etc. 

Czy pamiętasz że 5 grudnia to Mię-
dzynarodowy Dzień Wolontariusza, 
wielkie święto wszystkich ludzi do-
brej woli, którzy poświęcają swój 
czas i energię pomagając innym?
Społeczna energia
III sektor to nazwa stosowana wobec 
ogółu organizacji pozarządowych. 
Określenie nawiązuje do podziału 
dzielącego aktywność społeczno-
-gospodarczą nowoczesnych państw 
demokratycznych na trzy sektory. 
Obok instytucji państwa (administra-
cji publicznej, sektora państwowego 
– pierwszego sektora) oraz podmio-
tów nastawionych na zysk (biznesu, 
sektora prywatnego – drugiego sek-
tora) istnieją organizacje, które ani 
nie są nastawione na zysk (z angiel-
skiego non-profi t), ani nie stanowią 
elementu struktury państwa – są za-
tem trzecim sektorem.

Wydział Młodego Społecznika

Wolontariat, kreatywność, gra zespołowa
Uczestnicząc w zajęciach poznaliście na czym polega działalność społeczna, dowiedzieliście 
się w jaki sposób każdy mieszkaniec może angażować się w sprawy swojej społeczności na 
zasadzie wolontariatu oraz zobaczyliście jak działają organizacje pozarządowe. Podsumujmy 
najważniejsze informacje i powtórzmy istotne fakty!
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Wobec podmiotów tworzących trze-
ci sektor najczęściej używa się po-
jęcia „organizacje pozarządowe”. 
Prawną defi nicję takiej organizacji 
podaje Ustawa o pożytku publicz-
nym i o wolontariacie, jednakże obok 
tego określenia funkcjonuje jeszcze 
kilka nazw: organizacje charytatyw-
ne, organizacje non-profi t, organiza-
cje społeczne, organizacje wolonta-
rystyczne, organizacje obywatelskie.
Sektor organizacji pozarządowych 
jest bardzo zróżnicowany i należą do 
niego podmioty mające różne formy 
prawne.

Rodzaje organizacji pozarządowych
1. Fundacja – forma prawna organi-

zacji pozarządowej, której istotną 
cechą jest kapitał przeznaczony na 
określony cel oraz statut zawierają-
cy reguły dysponowania tym kapi-
tałem.

2. Stowarzyszenie – organizacja spo-
łeczna (zrzeszenie) powoływana 
przez grupę osób mających wspól-
ne cele lub zainteresowania.

Kilka organizacji ogólnopolskich: 
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy, Fundacja Mimo Wszyst-
ko, Polska Akcja Humanitarna, Funda-
cja A kogo?, Fundacja TVN, Fundacja 
Polsat, Caritas, WWF Polska, fundacje 
prowadzone przez banki. Czy znasz 
te organizacje, wiesz, co one robią?

W Polsce w 2012 roku zarejestrowa-
nych było około 11 tys. fundacji, około 
100 tys. stowarzyszeń - czyli razem 
daje to ponad 111 tys. organizacji po-
zarządowych!
Skojarzenia z działalnością społecz-
ną: pasja, satysfakcja, pozytywne za-
angażowanie, szkoła życia, poświę-
cenie swojego czasu, działanie na 
rzecz innych i otoczenia.

Działalność społeczna charakteryzuje 
się tym, że więcej się robi dla innych, 
dla społeczeństwa niż dla siebie. Bar-
dzo ważną rolę pełnią tu liderzy.

Lider to osoba przewodząca, stojąca 
na czele danej grupy. Cechą charak-
terystyczną lidera jest to, że ludzie 
lub organizacje same chcą go naśla-
dować oraz łatwo poddają się jego 
przywództwu.
Cechy lidera: uczciwość, zrozumienie 
dla innych, otwartość, pomysłowość, 

pracowitość, wiarygodność, odwaga, 
autorytet u innych, empatia.
Lider potrafi  zbudować zespół, wie-
rzy w to co mówi, ma silny charakter, 
zna swoje słabości ale koncentruje 
się na mocnych stronach, ma własny 
napęd wewnętrzny, dąży do rozwoju 
osobistego, jest marzycielem i wizjo-
nerem.

Działanie zespołowe? Argumenty za 
oraz przeciw 
1. Działać w  pojedynkę? Za: niezależ-

ność, sukces indywidualny, duma, 
decydowanie o całości zadania, za-
spokajanie własnych ambicji. Prze-
ciw: osamotnienie, duży wysiłek, 
brak pomocy, wypalenie

2. A może działać w grupie? Za: 
współdziałanie, dzielenie obowiąz-
ków, nawiązywanie nowych kon-
taktów, wykonanie zadania w krót-
szym czasie, większe możliwości 
działania. Przeciw: konfl ikt/kłótnie, 
dzielenie sukcesu na wszystkich

Przykłady pozytywnych akcji, które 
wyzwalają społeczną energię i zmie-
niają rzeczywistość: Akcja „sprząta-
nie świata”, Godzina dla Ziemi, Świa-
towa Kampania Świadomości Raka 
Piersi, Kampania „Wyrzućmy Rasizm 
ze Stadionów”. 

Każdy potrafi  tworzyć świat
Pamiętacie słowo „rzeczywistość“? 
Na ciekawych przykładach zoba-
czyliście, że świat powstaje dopiero 
dzięki temu, że go wymyślimy. Micha-
el Kurzwelly przedstawił Wam swoją 
technikę „konstrukcji rzeczywistości“. 
Pokazał, że cały otaczający nas świat 
jest zbudowany z takich konstrukcji: 
Polska, Niemcy, Słubice, Frankfurt, 
Europa, Azja... władze miejskie, sa-
morządy....monarchia, demokracja.... 

Demokracja. Słowo to pochodzi 
z języka greckiego, „demos” to lud, 
naród; „krateo” to rządzić... czyli my 
wszyscy, każdy z nas rządzi. Oznacza 
to właśnie, że mamy prawo współ-
tworzyć świat i go trochę zmieniać, 
żeby zbliżał się do naszych marzeń.
Jak zmieniać interpretację świata 
poprzez konstrukcję rzeczywistości? 
Kilka przykładów:
 
Biała strefa 
Problem: Były poligon wojskowy 120 
km na północy Berlina, obszar 145 

km2. Miejsce to  ma stać się znowu 
poligonem, lecz mieszkańcy obsza-
ru dookoła buntują się, bo się boją, 
że ich okolicę przestaną odwiedzać 
turyści. Rozwiązanie: Biała strefa, to 
pierwszy obszar, którego już nie ma, 
obszar 145 km2 został wycięty z na-
szych map, z naszego mózgu...prze-
wodnik turystyczny dookoła białej 
strefy, Instytut Badania Białej Strefy...

Słubfurt
Problem: Słubice i Frankfurt to dwa 
sąsiednie miasta podzielone granicą 
państwową Polski i Niemiec oraz 
rzeką Odra. Stereotypy i uprzedzenia 
istnieją po obu stronach granicy. 
Rozwiązanie: Słubfurt to pierw-
sze miasto, które leży po połowie 
w Polsce i w Niemczech. Powstało 
w 1999 roku, kiedy dawne miasta Słu-
bice i Frankfurt przestały istnieć. Mur 
miejski i różne strategie powodują, 
że mieszkańcy tego miasta dzisiaj są 
dumni bycia z słubfurczykami...

Nowa Amerika
Problem: podobnie jak Słubice 
i Frankfurt całe pogranicze polsko-
-niemieckie jest podzielone granicą 
państwową. Ludzie się dzielą w „my“ 
i „inni“, próbuje się budować pomosty, 
mówi się o przyjaźni polsko-niemiec-
kiej, a dialektyczny problem zostaje: 
tam ci są inni, są obcy, staramy się ich 
rozumieć lub nie... Rozwiązanie: Całe 
pogranicze polsko-niemieckie stwo-
rzy nowe „Państwo pomiędzy“, które 
nazywa się Nowa Amerika. Nie ma już 
„my“ i „inni“, jesteśmy wszyscy „my”, 
dumni mieszkańcy Nowej Ameriki któ-
rzy z humorem i „pełną parą” razem 
rozwijamy nasz wspólny obszar....

PRZYKŁADOWE PYTANIA:
1. Skąd wzięła się nazwa Słubfurt?
2. Wyjaśnij na czym polega wo-

lontariat?
3. Wymień 3 znane Ci organizacje 

pozarządowe?
4. W 2012 roku w Polsce działało 

organizacji pozarządowych:
A. mniej niż 50 tysięcy
B. pomiędzy 50 a 100 tysięcy
C. ponad 100 tysięcy 

5. Kim j est lider? 
 Wymień przynajmniej jedną 

osobę znaną publicznie, którą 
można nazwać liderem. 
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Społeczność lokalna – grupa za-
mieszkująca niewielkie terytorium, 
w której występują silne więzi wspól-
noty interesów i potrzeb, a także 
poczucie zakorzenienia i przynależ-
ności do zamieszkiwanego miejsca. 
To oznacza, że mieszkając w danej 
gminie jestem członkiem społeczno-
ści lokalnej – jestem związany z da-
nym miejscem, chciałbym, aby mojej 
rodzinie i wszystkim żyło się tutaj 
jak najlepiej. Poprzez swoją postawę 
i postępowanie mogę mieć wpływ na 
moje otoczenie i społeczność lokalną.

Struktura samorządu terytorialnego 
w Polsce składa się z następujących 
szczebli: gmina, powiat, województwo.
Gmina realizuje zadania poprzez 
swoje organy:
• Radę Gminy (organ stanowiący 

i kontrolny – uchwala najważniej-
sze dokumenty gminy, kontroluje, 
czy wszystkie jej zadania są prawi-
dłowo wykonywane), 

• Wójta, Burmistrza lub Prezydenta 
Miasta (organ wykonawczy – nadzo-
ruje pracę wszystkich pracowników 
urzędu gminy lub miasta, jest odpo-
wiedzialny za funkcjonowanie gminy). 

Główne zadania Wójta, Burmistrza, 
Prezydenta Miasta:
• przygotowuje projekty uchwał 

(czyli dokumenty dotyczące okre-
ślonych spraw, np. wysokości opłat 
za miejsca parkingowe w mieście), 
i pilnuje, czy są wcielane w życie.

• gospodaruje mieniem jednostki sa-
morządu (mieniem jest np. fontanna 
i ławki w parku, budynek urzędu).

• wykonuje budżet jednostki samo-
rządu (kontroluje wpływy i wydatki).

• kieruje bieżącymi sprawami gminy 
oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

• kieruje urzędem gminy 
• wydaje decyzje administracyjne 

(np. pozwolenie na przeprowadze-
nie zbiórki pieniędzy na cel chary-
tatywny). 

Rada Gminy – wybrane zadania: 
• uchwalanie statutu jednostki (czyli 

najważniejszego dokumentu usta-
lającego zadania, strukturę i spo-
sób działania gminy) i aktów prawa 
miejscowego (czyli zasad prawnych, 
które obowiązują na terenie gminy),

• uchwalanie budżetu jednostki,
• podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków (np. podatku od posia-
dania psa) i innych opłat (np. za 
wywóz śmieci).

Do Powiatu Słubickiego zaliczamy 
następujące gminy: Słubice, Cybinka, 
Górzyca, Rzepin, Ośno Lubuskie

Demokracja
Państwo to: terytorium, ludzie i rząd. 
Formy państwa ze względu na po-
dział terytorialny:
• Państwa jednolite (unitarne – np. 

Polska – w naszym kraju istnieje 
podział na województwa, ale nie 
są one samodzielnymi jednostkami, 
działają według zasad obowiązują-
cych w całym kraju. Podobne pań-
stwa to: Włochy, Francja, Ukraina)

• Państwa złożone (federacje – np. 
Niemcy – w kraju naszych sąsia-
dów istnieje podział na landy, któ-
re ustalają własne zasady prawne, 
nie muszą podporządkowywać się 
ogólnym zasadom. Inne przykłady 
to: Szwajcaria podzielona na 26 
kantonów, Stany Zjednoczone po-
dzielone na 50 stanów). 

Formy państwa ze względu formę 
rządów:
• republika – ustrój polityczny, 

w którym władza sprawowana jest 
przez organ wybrany w trakcie wy-
borów (np. prezydenta).

• monarchia – ustrój polityczny, 
w którym władza sprawowana jest 
przez jedną osobę (monarchę), 
który nie jest wybierany, prawo do 
sprawowania władzy dziedziczy 

od swoich przodków (np. królowa 
Wielkiej Brytanii, książę Monako, 
sułtan Omanu, cesarz Japonii).

Formy państwa ze względu styl rzą-
dzenia (reżim polityczny):
• demokracja – jest to ustrój poli-

tyczyny, w którym źródłem wła-
dzy jest wola większości obywateli 
(czyli my, jako mieszkańcy Polski, 
możemy decydować np. o tym, kto 
będzie naszym prezydentem).

• autorytaryzm – tutaj władzę spra-
wuje przywódca i jego otoczenie 
(np. armia, policja, które stosują 
nakazy i kary w stosunku do tych, 
którzy sprzeciwiają się przywódcy). 
Przykłady to Białoruś, Kazachstan, 
Azerbejdżan.

• totalitaryzm – to system rządów, 
w którym przywódcy dążą do cał-
kowitej władzy, często poprzez 
stosowanie terroru, tak jest np. 
w Korei Północnej, Chinach, Kuba. 

Główne cechy DEMOKRACJI (trudne 
pojęcia, ale warto je znać):
• Suwerenność narodu: naród podej-

muje decyzje państwowe
• Pluralizm polityczny: panuje wiele 

opinii, światopoglądów, partii poli-
tycznych

• Trójpodział władzy: władza usta-
wodawcza (Parlament = Sejm 
+ Senat, które uchwalają prawo), 
wykonawcza (Prezydent i Rada Mi-
nistrów, którzy wcielają to prawo w 
życie) i sądownicza (Sąd Najwyższy 
i inne sądu mu podległe, które sto-
ją na straży przestrzegania prawa). 

• Państwo prawa: posiada swoją kon-
stytucję i system prawny, czyli zbiór 
przepisów obowiązujących każde-
go obywatela. 

DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA 
– w trakcie wyborów wyznaczamy 
naszych przedstawicieli:
• Wybory parlamentarne (wybiera-

Wydział Młodego Samorządowca

Jak rządzi samorząd?
Przypomnijmy sobie, co działo się na poszczególnych zajęciach. Czego dowiedziałeś się o gmi-
nie, budżecie, demokracji, państwie. Nie są to łatwe tematy. Pamiętacie?
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my 460 posłów i 100 senatorów na 
4-letnią kadencję).

• Wybory prezydenckie (wybieramy 
prezydenta na 5-letnią kadencję).

• Wybory samorządowe (wybieramy 
radnych, burmistrza na 4-letnie ka-
dencje).

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA: 
• referendum (głosujemy za lub prze-

ciw ważnej sprawie: TAK lub NIE)
• zgromadzenie ludowe (obecnie tyl-

ko w kilku kantonach Szwajcarii – 
jawne głosowanie)

Wybory i referenda są: 
• powszechne (udział mogą wziąć 

wszyscy obywatele), 
• równe (każdy ma takie samo pra-

wo do uczestnictwa – również 
więźniowie i osoby przebywające 
w szpitalach), 

• bezpośrednie (nie ma pośredników, 
każdy głosuje sam), 

• tajne (nie podpisujemy się na kar-
tach do głosowania).

Kiedy będę mógł brać udział w wy-
borach i referendach? Jak skończę 18 
lat! Wyjątek: wybory szkolne!
                                                                                                                  
W trakcie warsztatów przeprowadzi-
liście wybory na burmistrza Słubfur-
tu. Mogliście się przekonać, co nale-
ży zrobić, żeby odbyły się wybory. 
Kolejne kroki to: wybór kandydatów, 
kampania wyborcza, głosowanie, 
ogłoszenie zwycięzcy wyborów 
(przewodniczący komisji wyborczej 
czyta komunikat wyborczy). 

Referendum składa się z następują-
cych części: ustalenie przedmiotu 
referendum (np. wydłużenie wakacji 
szkolnych), kampania, głosowanie 
(stawiamy X przy najlepszej według 
nas odpowiedzi), a jego rezultatem 
jest zaakceptowanie lub odrzucenie 
zmiany. 

BUDŻET GMINY: roczny plan fi nan-
sowy, w którym zapisane zostały 
dochody i wydatki, a także w ra-
zie potrzeby przychody i rozchody. 
Rada miejska co roku uchwala bu-
dżet gminy. Projekt budżetu przed-
kłada radzie burmistrz. Budżet musi 
być ustalony do 31 grudnia. Aby po-
wstał zbieramy wszystkie informacje 
na temat spodziewanych dochodów 
i czekających nas wydatków, analizu-
jemy możliwości i potrzeby. Do pro-

jektu budżetu swoje wnioski składają: 
szkoły, przedszkola, ośrodek pomocy 
społecznej, ośrodek kultury, bibliote-
ka, każde sołectwo, stowarzyszenia 
i inne podmioty

Na co Gmina wydaje pieniądze?
ZADANIA GMINY:
• oświata (przedszkola, szkoły pod-

stawowe i gimnazja, dowożenie do 
szkół), 

• pomoc społeczna (dożywianie 
dzieci w szkołach, zasiłki), 

• kultura (biblioteki, ośrodki kultury, 
kina), 

• bezpieczeństwo publiczne (ochot-
nicze straże pożarne, ratownictwo 
górskie), 

• administracja (wysokość podatków, 
decyzje administracyjne), 

• utrzymanie dróg gminnych, 
• utrzymanie budynków komunal-

nych (domy ludowe, remizy OSP 
i inne), 

• utrzymanie zieleni, 
• ochrona środowiska (wodociągi, 

kanalizacje, oczyszczalnie ścieków), 
• komunalne (sprzątanie miasta, 

oświetlenie uliczne), 
• kultura fi zyczna i turystyka. 

Skąd gmina ma pieniądze??? 
• Subwencje – (zapomoga) nieod-

płatna i bezzwrotna pomoc fi nan-
sowa udzielana najczęściej przez 
państwo (podobnie do kieszonko-
wego, którego wysokość zosta-
ła ustalona przez rodziców: Basia 
dostaje 30 zł kieszonkowego mie-
sięcznie).

• Dotacje – (ma charakter uznanio-
wy) nieodpłatna i bezzwrotna po-
moc fi nansowa udzielana najczę-
ściej przez państwo na realizację 
ich zadań (Krzysiu wyrósł z koza-
ków. Dostał od mamy pieniądze, 
żeby kupić nowe buty).

• Dochody własne – (wypracowane) 
płynące w całości na rzecz budże-
tu gminy (Stefan chciałby sobie ku-
pić nową deskorolkę. Aby zgroma-
dzić całą kwotę na ten cel zapro-

ponował sąsiadowi, że przez całe 
wakacje bedzie kosił trawnik na 
jego podwórku. 31 sierpnia otrzy-
ma od sąsiada 200 zł).

PRZYKŁADOWE PYTANIA
1. Budżet gminy uchwala się:

a. do 31 grudnia roku poprze-
dzającego rok na który 
uchwalany jest budżet

b. do 31 marca roku bieżącego
c. 31 stycznia każdego roku

2. W Polsce obowiązuje  trójsz-
czeblowa struktura samorządu 
terytorialnego. Zaznacz, który z 
wymienionych poniżej szczebli 
nie pasuje do tej struktury:
a. województwo 
b. kraj                         
c. powiat
d. gmina

3. Znajdź nazwy gmin, które wcho-
dzą w skład powiatu słubickiego 
(nazwy ułożone są pionowo lub 
poziomo):

G S Ł U B I C E A T
R U U T S A Y G I U
F T N U R I B T L O
R A S Z G L I R U O
S R Z E P I N E J Ś
Q Z V R U E K L M N
G Ó R Z Y C A W Q O
V B M J E K M W O L

4. Którą z form państwa (ze wzglę-
du na formę rządów) charaktery-
zują poniższe rekwizyty:

5. Uzupełnij zdanie: Budżet gmi-
ny uchwalany jest każdego roku 
przez ……………………………
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Rzepin SłubiceOśno LubuskieGórzycaCybinkaPatronat:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI 
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

ODPOWIEDZI
Wydział Młodego Dziennikarza 
1. Odpowiedź przykładowa: Dzien-
nikarz obywatelski to osoba, która 
swoje artykuły pisze w wolnym cza-
sie, bezpłatnie, publikuje je w inter-
necie, jest niezależna.

2. Słuchowisko, reportaż, audycja, 
sonda uliczna, wywiad, serwis infor-
macyjny. 

3. Na przykład: Czy Pana zdaniem 
powody dla których powstała Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy są 
nadal aktualne? Czy uważa Pan, że 
my, Polacy, chętnie pomagamy inny-
m?Czy myślał Pan kiedyś na poważ-
nie o zakończeniu fi nałów WOŚP?

4. Błędy: podwujnej-podwójnej, poli-
cjąci-policjanci, radiowoza-radiowóz, 
karnuch-karnych, zdaszenia-zda-
rzenia, droga-drodze, podjeżdrzając 
– podjeżdżając, samochodem – sa-
mochód, peha-pecha, dyrzórnego 
– dyżurnego, północnym-północne

5. Przykładowe odpowiedzi: 
1. – Naprawdę, to niesamowite…

2. – Dziękuję, były w komplecie 
z willą i ferrari. 

3. – Ta uwaga nie była ani mądra, 
ani inteligentna. Myślałam, że 
stać Cię na więcej. 

4. Lepsza większa waga, niż mało 
rozumu. 

Wydział Młodego Społecznika
1. Nazwa Słubfurt powstała z połą-
czenia nazw dwóch sąsiadujących 
miast: Słubic i Frankfurtu. 
2. Wolontariat oznacza dobrowolną, 
bezpłatną, świadomą pracę na rzecz 
innych lub całego społeczeństwa, 
wykraczającą poza związki rodzinno 
– koleżeńsko – przyjacielskie, często 
ma miejsce w organizacjach poza-
rządowych.

3. Np. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Fundacja Polsat, Polska Ak-
cja Humanitarna, Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum, Stowarzysze-
nie Wiosna, Fundacja Dobro Kultury. 

4. Odpowiedź C.

5. Lider to osoba przewodząca, stoją-
ca na czele danej grupy. Cechą cha-
rakterystyczną lidera jest to, że ludzie 
lub organizacje same chcą go naśla-
dować oraz łatwo poddają się jego 

przywództwu. Lider potrafi  zbudo-
wać zespół, wierzy w to co mówi, ma 
silny charakter, zna swoje słabości 
ale koncentruje się na mocnych stro-
nach, ma własny napęd wewnętrzny, 
dąży do rozwoju osobistego, jest ma-
rzycielem i wizjonerem.

Przykład lidera: Jerzy Owsiak, Zbi-
gniew Boniek, Anna Dymna, Jan Pa-
weł II, Janina Ochojska, a lokalnie np.: 
Michael Kurzwelly, Eugenia Niedź-
wiecka z Cybinki, Ryszard Potorski 
i Robert Włodek ze Słubic. 

Wydział Młodego Sa morządowca
1. Odpowiedź A

2. Odpowiedź B

3. 
G S Ł U B I C E A T
R U U T S A Y G I U
F T N U R I B T L O
R A S Z G L I R U O
S R Z E P I N E J Ś
Q Z V R U E K L M N
G Ó R Z Y C A W Q O
V B M J E K M W O L

4. Te rekwizyty  charakterystyczne 
są dla monarchii

5. Radę Miejską
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