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Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.
Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³onienie w systemie dwiêkowym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje. Gwarantujemy pomoc techniczn¹ przy
obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61
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Tylko systematyczna praca ucznia,
chêæ wspó³pracy i pomocy rodzica oraz
odpowiednie nak³ady finansowe na
szkolnictwo mog¹ otworzyæ wrota matematycznego królestwa.

Doceniæ
Królow¹ Nauk
Proszê Pani, moja mama nie umie pisaæ
smsów 
Kto z nauczycieli nie s³ysza³ chocia¿ raz tego
zdania? Ró¿nica pokoleñ? A jednak ci¹gle tak
wiele wspólnego: I ja proszê Pani, i mój m¹¿
nigdy nie umielimy matematyki .
Czy teraz jest jeszcze trudniej z tym umieniem matematyki? Dzieci, które maj¹ pozwolenie na genetyczne nierozumienie, maj¹
trudniej. W szkole podstawowej nie musz¹
znaæ tabliczki mno¿enia, nie musz¹ odrabiaæ
zadañ domowych. Nie musz¹, bo rodzic na
to daje przyzwolenie. W gimnazjum zaleg³oci utrudniaj¹ przyswojenie nowych wiadomoci. No i zaczyna siê wiek dojrzewania, a
z nim trudne pytania  po co mi to w ¿yciu?
Bardzo szybko okazuje siê, ¿e czas na szko³ê
redni¹, a tam obowi¹zkowa matematyka
na egzaminie maturalnym.
Tylko, czy 3 godziny lekcyjne w tygodniu
to wystarczaj¹cy trening mózgu przed obowi¹zkow¹ matur¹?
Jak wyt³umaczyæ niechêæ pokoleniow¹ do Królowej Nauk? Czy tempem ¿ycia  nie mam czasu przypilnowaæ dziecka, czy udawan¹ bezradnoci¹  nie s³ucha mnie, tylko na komputerze i
na komputerze i te s³uchawki w uszach.
Przyczyn braku sukcesów uczniów województwa zachodniopomorskiego na egzaminach zewnêtrznych z matematyki mo¿na wymieniaæ
wiele. Wród nich na pewno s¹:

1. Niedoinwestowanie owiaty

W Polsce finansuje siê owiatê lokalnie, co
jest naszym zdaniem niew³aciwe. Finansowanie centralne wyrówna³oby szanse
uczniów w ca³ej Polsce.
W wielu województwach zrozumiano, ¿e
nale¿y inwestowaæ w wychowanie i kszta³-

cenie m³odych ludzi. Dodatkowo przydziela
siê godziny matematyki w gimnazjum podczas ca³ego trzyletniego cyklu tak, aby to by³o
ich piêæ tygodniowo.
Przy czterech godzinach mo¿na zrealizowaæ
materia³ przewidziany programem. Czasu natomiast na solidne utrwalenie poznanych treci ju¿
nie ma.

2. B³êdny system

Wprowadzenie gimnazjów okaza³o siê pora¿k¹.
Przetrzymuje siê uczniów w szkole ogólnokszta³c¹cej do szesnastego roku ¿ycia, kiedy
wielu m³odych ludzi mog³oby realizowaæ siê np.
od roku w szko³ach przygotowuj¹cych do zawodu.
Liceum natomiast jako szko³a ogólnokszta³c¹ca nie spe³nia swego zadania w pe³ni. Przez
trzy lata (a w³aciwie dwa i pó³ roku) trzy
godziny w tygodniu matematyki. W klasie
pierwszej zwykle pracuje siê nad wyrównaniem wiadomoci i umiejêtnoci uczniów.
Czêsto trzeba pracowaæ wielopoziomowo,
aby uczniowie z lepszym przygotowaniem nie
tracili, a ci, którzy maj¹ minimalny zasób
wiedzy czegokolwiek siê na lekcji nauczyli.
Mowa tutaj o przeciêtnej szkole, a nie elitarnej
z wybranymi uczniami.

3. Braki w wyposa¿eniu pracowni

Mamy XXI wiek, a nasze pracownie wygl¹daj¹ jak trzydzieci lat temu. Tablica, kreda, drewniany cyrkiel i ewentualnie model
bry³y. wiat idzie do przodu. M³odzi ludzie w
¿yciu codziennym korzystaj¹ z najnowszych
osi¹gniêæ techniki. Na lekcjach te¿ chcielibymy im pokazaæ, ¿e matematyka jest
wiedz¹ piêkn¹ i nowoczesn¹. Potrzebne s¹ tablice multimedialne, rzutniki, kalkulatory graficzne
Matematyki mo¿na uczyæ siê z ciekawoci, nie
tylko z obowi¹zku lub ze strachu. Jest ona fascynuj¹c¹ dziedzin¹ nauki, ale widok nauczyciela
tylko z kred¹ przy tablicy nie zawsze przekonuje
do niej przeciêtnego m³odego obywatela.

4. Poradnia psychologicznopedagogiczna

Poradnie PP diagnozuj¹ dysleksjê rozwojow¹,
dysgrafiê i dysortografiê, ale nie maj¹ narzêdzi,
by zdiagnozowaæ dyskalkuliê. Nie ma te¿ specjalistów mog¹cych pracowaæ z m³odymi lud-

mi, dla których pojêcia matematyczne s¹ zupe³nie abstrakcyjne.

5. Pomoc domu rodzinnego

Podczas nauki w klasach pocz¹tkowych rodzice najczêciej interesuj¹ siê postêpami swoich dzieci. Pomagaj¹ im, rozmawiaj¹ z nauczycielami o problemach dziecka. W klasach IVVI inwestuj¹ w kszta³cenie swoich pociech np.
przez zakup dostêpu do interaktywnych programów (Matlandia wydawnictwa GWO).
Jest to wspania³a pomoc, która na weso³o
wprowadza do wiata matematyki i na bie¿¹co koryguje pope³niane b³êdy, dziêki czemu
one siê nie utrwalaj¹. Nauczyciel mo¿e stale
monitorowaæ postêpy ucznia. W gimnazjum
zainteresowanie rodziców ju¿ s³abnie. Trudno
przekonaæ ich do pomocy dzieciom. Nie rozumiej¹, ¿e nauczyciel, nawet najbardziej zaanga¿owany, nie jest cudotwórc¹. Zakupem
programu wydawnictwa GWO Gimplus zainteresowanych jest niewielu rodziców.
Du¿¹ pomoc¹ oferowan¹ przez ró¿ne wydawnictwa jest mo¿liwoæ korzystania z e-booków.
Mo¿na w ten sposób odci¹¿yæ tornistry dzieci,
ale tu pojawia siê problem wy¿ej zdefiniowany
jako braki w wyposa¿eniu pracowni.
W szkole redniej m³odzi ludzie sami ju¿ decyduj¹ o swojej nauce. Wp³yw rodziców na dzieci
jest przez nas mniej zauwa¿alny. Kto wczeniej
mia³ wpojon¹ systematycznoæ, pracuje dalej, ale
uczniowie czêsto chc¹ tylko przetrwaæ.
Jakkolwiek mo¿na by t³umaczyæ przyczyny braku sukcesów w egzaminach zewnêtrznych z matematyki, to jednak fakty s¹ takie, ¿e dla pewnej
grupy dzieci matematyka to przyjemnoæ, ale
dla wiêkszoci stanowi ona czarn¹ magiê.
Matematyka wymaga systematycznoci, du¿ej
iloci powtórzeñ, zapamiêtania wzorów, algorytmów, znajomoci tabliczki mno¿enia Nauczyciele coraz czêciej zadaj¹ sobie pytanie, jak zainteresowaæ nauk¹ wspó³czesn¹ m³odzie¿, przykuæ
uwagê m³odego cz³owieka, jak lepiej wyt³umaczyæ zagadnienia trudne do zapamiêtania.
W obecnych czasach jest wiele mo¿liwoci i
sposobów zaktywizowania uczniów na zajêciach.
Wydawnictwa bowiem przecigaj¹ siê w propozycjach, aby lekcja sta³a siê bardziej atrakcyjna, ¿eby nie by³ to tylko zwyk³y przekaz
wiadomoci. Dlatego te¿ oferuj¹ ca³¹ gamê gier
matematycznych, które mo¿na wykorzystaæ

na zajêciach. Taka forma nauki  przez zabawê  wci¹ga nawet s³abszych uczniów.
Niestety, nauczyciel nie zawsze mo¿e sobie pozwoliæ na tak¹ rozrywkê, poniewa¿
obowi¹zuje go realizacja programu nauczania, na który przeznaczona jest okrelona iloæ
godzin. Gry dydaktyczne czêsto s¹ wykorzystywane jako sposób na utrwalenie wiadomoci lub lepsze ich zrozumienie na dodatkowych zajêciach oferowanych przez
szko³ê.
Uczniowie maj¹ te¿ mo¿liwoæ korzystania z
multipodrêczników, w których s¹ niekiedy zamieszczane krótkie filmiki, animacje, co zwiêksza motywacjê do nauki.
Maj¹ te¿ do dyspozycji proponowane przez wydawnictwa testy online oraz inne ciekawe materia³y w postaci zagadek, ³amig³ówek, rebusów.
Uczniowie, zw³aszcza ci m³odsi, chêtnie rozwi¹zuj¹ zadania z Matlandii czy innych proponowanych stron internetowych.
Ochotnicy mog¹ sami pobawiæ siê w tworzenie ciekawych plakatów lub historyjek matematycznych. Ka¿dy nauczyciel na pewno doceni
takie zaanga¿owanie i kreatywnoæ.
Ponadto dla chêtnych uczniów w szkole organizowane s¹ ró¿ne konkursy.
Ka¿dy nauczyciel dostosowuje oczywicie
swoje wymagania do poziomu uczniów i cierpliwie omawia ka¿dy temat. Niestety, nawet najlepsze i wielokrotne t³umaczenie nie bêdzie skuteczne bez zaanga¿owania dzieci i wspó³pracy
rodziców. Naj³atwiej powiedzieæ nie rozumiem,
jak siê liczy pole trójk¹ta, ale jak mo¿na rozumieæ, gdy nawet nie zna siê wzoru.
Warto pamiêtaæ, ¿e bez nauki raczkowania niewiele istot jest w stanie nagle przejæ do perfekcyjnego, zgrabnego chodzenia.
Nie dla ka¿dego królowa nauk musi byæ przyjazna, ale mo¿e warto pomóc dzieciom od pierwszych dni w szkole wkraæ siê w jej ³aski?
Tylko systematyczna praca ucznia, chêæ
wspó³pracy i pomocy rodzica oraz odpowiednie nak³ady finansowe na szkolnictwo
mog¹ otworzyæ wrota matematycznego
królestwa.
Anna Frymus
Edyta Kaczyñska
Anna Pawlicka
 nauczyciele matematyki
w Centrum Kszta³cenia Sportowego
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Jak zainteresowaæ
uczniów nauk¹
matematyki?
W szkole nie matematyka ma byæ nowoczesna,
ale jej nauczanie.
René Thom
W nauczaniu matematyki wa¿n¹ rolê odgrywa nauczyciel  jego osobowoæ oraz sposób prowadzenia zajêæ. Niejednokrotnie spotykamy siê z oporem
uczniów wobec tego przedmiotu. To rodzice bardzo
czêsto swoim dzieciom wpajaj¹ do g³owy, ¿e trzeba
mieæ szczególne umiejêtnoci, aby poj¹æ matematykê. Rol¹ nauczyciela jest przekonanie rodziców i ich
dzieci, ¿e jest inaczej. Dlatego niektórzy nauczyciele
matematyki ci¹gle szukaj¹ takich metod pracy z
uczniem, które umo¿liwi¹ ich uczniom nabycie okrelonych umiejêtnoci i poka¿¹ wspania³y wiat matematyki oraz zachêc¹ do zg³êbiania jej tajników.
W dobie rozwoju technologii informacyjnej, lekcja nie mo¿e ograniczaæ siê do wyk³adu i rozwi¹zywania zadañ z podrêcznika. W Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie korzystamy podczas lekcji
matematyki z tablicy interaktywnej, projektora i rzutnika oraz z sali komputerowej. Przygotowuj¹c lekcjê bierzemy pod uwagê potencja³ uczniów oraz
ich mo¿liwoci intelektualne. Oczywicie nie mo¿emy skupiaæ siê wy³¹cznie na uczniach zdolnych
lub s³abych. Materia³ musi byæ tak dobrany, aby
wszyscy uczniowie mogli braæ aktywny udzia³ w
lekcjach. Na swoich lekcjach wykorzystujemy
ogólnie dostêpne filmy edukacyjne, æwiczenia interaktywne, multibooki itp. W pracowni komputerowej uczniowie maj¹ mo¿liwoæ tworzenia æwiczeñ
interaktywnych, m.in. na www.learningapps.org.
Jest to wietny sposób na utrwalenie materia³u poznanego na lekcji oraz sprawia, ¿e zmienia siê na-

stawienie uczniów do przedmiotu. Dzieci korzystaj¹
z p³yt do³¹czonych do podrêczników, æwicz¹ równie¿ swoje umiejêtnoci na stronach www.matzoo.pl, www.matmag.pl i innych. W naszej szkole
nauczyciele matematyki prowadz¹ tak¿e lekcje zajêæ komputerowych, co sprawia, ¿e ³atwiej jest nam
³¹czyæ wiedzê matematyczn¹ z komputerami.
Na lekcjach stosujemy ró¿ne metody i formy pracy, w zale¿noci od przeprowadzanego tematu. S¹
to metody podaj¹ce (np. wyk³ad, pogadanka, dyskusja, praca z ksi¹¿k¹), jak i aktywizuj¹ce (np. burza
mózgów, kula nie¿na, metoda projektu, drama). Stosujemy równie¿ pracê zbiorow¹, indywidualn¹ oraz
w grupie. Wród metod aktywizuj¹cych wykorzystujemy gry i zabawy dydaktyczne. Chêtnie stosujemy karty matematyczne do utrwalania tabliczki
mno¿enia, domino matematyczne, gry planszowe.
W celu poprawy znajomoci tabliczki mno¿enia
wród uczniów, bierzemy udzia³ w wiatowym Dniu
Tabliczki Mno¿enia. Stwarzamy uczniom mo¿liwoæ
sprawdzenia swoich umiejêtnoci w konkursach matematycznych, nie ograniczaj¹c siê tylko do uczniów
zdolnych. Ka¿de chêtne dziecko mo¿e wzi¹æ udzia³
w Alfiku, Kangurze, Multitecie czy Sudoku. Organizujemy równie¿ wewn¹trzszkolne konkursy dla
uczniów. Nasi uczniowie bior¹ udzia³ w ko³ach matematycznych, zajêciach wyrównawczych oraz zajêciach indywidualnych. Dla uczniów zdolnych pi-

MEN popiera
wprowadzenie zajêæ
szachowych w szkole

szemy programy. Na zajêciach matematycznych
dbamy tak¿e o rozwój zdolnoci manualnych
uczniów. Nasze pracownie matematyczne wyposa¿one s¹ m.in. w klocki Xeo, puzzle happy cube, zestawy do budowania szkieletów bry³.
Wa¿nym elementem w motywowaniu uczniów
jest system nagród. Najczêciej jest to ocena bardzo dobra za aktywn¹ pracê na lekcji, pochwa³a na
forum klasy oraz przed rodzicami. Uczniowie mog¹
zdobywaæ oceny wykonuj¹c dodatkowe zadania,
indywidualnie lub w grupowo (projekt). Istotn¹ rolê
w motywowaniu uczniów odgrywaj¹ ich rodzice,
poniewa¿ to oni maj¹ du¿y wp³yw na osi¹gane wyniki w nauce. Dlatego jako nauczyciele matematyki bardzo mocno wspó³pracujemy z rodzicami.
Ma³gorzata Juszkiewicz
 nauczycielka matematyki
w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie

Ucz¹ wyobrani, logicznego mylenia, pomagaj¹ lepiej zrozumieæ nie tylko matematykê. O czym mowa? O szachach. Minister
edukacji narodowej spotka³a siê z pomys³odawcami projektu Edukacja przez szachy w
szkole.  To wietna inicjatywa mówi Joanna Kluzik-Rostkowska.
Projekt Polskiego Zwi¹zku Szachowego
Edukacja przez Szachy w szkole jest adresowany do wszystkich szkó³ podstawowych. Minister edukacji narodowej jest jego
patronem.
Joanna Kluzik-Rostkowska spotka³a siê
z pomys³odawcami tej inicjatywy: Krzysztofem Gór¹  przewodnicz¹cym Komisji ds.
Szachów w Szkole z Polskiego Zwi¹zku
Szachowego oraz z Adamem Dzwonkowskim  wiceprezesem ds. miêdzynarodowych oraz komunikacji Polskiego Zwi¹zku
Szachowego.
 Gra w gry planszowe, w tym w szachy, to
nie tylko doskona³y sposób na spêdzanie czasu, ale te¿ nauka. Wyrabiaj¹ koncentracjê,
wytrwa³oæ, cierpliwoæ. Rozwijaj¹ pamiêæ,
intuicjê i zmys³y twórcze. Przede wszystkim
wzmacniaj¹ kompetencje matematyczne 
mówi minister edukacji narodowej.  Dlatego w pe³ni popieram ten projekt.
Szefowa MEN przypomina jednoczenie,
¿e w 2012 r. Parlament Europejski przyj¹³
tekst deklaracji wzywaj¹cej wszystkie kraje
cz³onkowskie do wprowadzenia nauczania
szachów w placówkach owiatowych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej od dawna popiera promowanie szachów w szko³ach.
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Na logikê bior¹c
Nauka matematyki spêdza sen z powiek zarówno rodzicom, jak i nauczycielom. Ten zakres wiedzy jest jednym z najbardziej weryfikowalnych i
mierzalnych przedmiotów szkolnych. Zadania
najczêciej s¹ logiczne i nie pozostawiaj¹ miejsca na interpretacjê, w przeciwieñstwie do przedmiotów humanistycznych. Poprawny wynik prowadzonych dzia³añ powinien byæ tylko jeden i
dlatego doæ ³atwo jest sprawdziæ, czy uczeñ
wiedzê z danego zakresu opanowa³, czy nie.
Matematyka ma równie¿ niebagatelny wp³yw na
nasze codzienne ¿ycie. Jak poradziæ sobie z planowaniem domowych finansów, zweryfikowaæ
ofertê kredytow¹ czy policzyæ iloæ farby potrzebn¹ do wymalowania mieszkania, jeli nie
nauczymy siê podstaw matematyki? Dlatego do
nauczania tego przedmiotu ju¿ od najm³odszych
lat powinnimy przyk³adaæ szczególn¹ wagê.
Tymczasem sytuacja nie jest weso³a. Co roku
s³yszymy, ¿e uczniowie na kolejnych etapach
edukacji s³abo radz¹ sobie z czêci¹ matematyczn¹ na egzaminach, od egzaminu 6-klasisty
poczynaj¹c, poprzez egzamin gimnazjalny, na
maturze koñcz¹c. Absolwenci szkó³ rednich,
id¹c na studia techniczne ju¿ na starcie maj¹ oferowane zajêcia wyrównawcze z matematyki, bowiem w ich wiedzy obserwuje siê powa¿ne luki.
Problemy z nauk¹ matematyki pojawiaj¹ siê za
ju¿ w pierwszych latach edukacji.
W maju 2014 r. Instytut Badañ Edukacyjnych
przeprowadzi³ badanie Diagnoza umiejêtnoci
matematycznych uczniów szkó³ podstawowych. Badanie objê³o uczniów klas V w 60 proc.
polskich podstawówkach. I pokaza³o zatrwa¿aj¹ce wyniki. redni wynik uzyskany przez
uczniów to zaledwie 35 proc. punktów z wszystkich mo¿liwych do uzyskania! Po³owa badanych
uczniów uzyska³a wynik ni¿szy lub równy 6
punktów na 20 mo¿liwych. Maksymaln¹ liczbê
punktów uzyska³o zaledwie 0,1 proc. uczniów.
Okaza³o siê, ¿e uczniowie nie radz¹ sobie z dzia³aniami na u³amkach dziesiêtnych, a tak¿e z przetwarzaniem wielu informacji wskazanych w ró¿nych ród³ach lub przedstawionych w nietypowej formie. Uczniowie niemal zupe³nie nie pora-

dzili sobie z zadaniami, które wymaga³y od nich
tworzenia strategii. Oznacza to, ¿e brakuje im
umiejêtnoci planowania, przetwarzania ró¿nych
informacji równoczenie, a tak¿e wyci¹gania logicznych wniosków. To sygna³ nie tylko dla
uczniów, ale przede wszystkim wa¿na informacja dla rodziców, nauczycieli i autorów programu nauczania. Bo widaæ wyranie, ¿e co szwankuje w systemie edukacyjnym. ¯e uczniowie nie
ucz¹ siê myleæ i analizowaæ, tylko mechanicznie wykonuj¹ pewne zadania. A to skutkowaæ
bêdzie kolejnymi brakami w umiejêtnociach logicznego mylenia w kolejnych etapach edukacji i ¿yciu doros³ym.
Logicznym zatem by³oby wyci¹gniêcie nauki z
obecnej sytuacji przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i przy³o¿enia szczególnej wagi do nauczania matematyki ju¿ od klasy I szko³y podstawowej. Tym bardziej, ¿e od 2014 r. mamy do
dyspozycji ca³kiem nowy elementarz, który daje
szansê zmiany podejcia do królowej nauk.
Tymczasem co widzimy w rz¹dowym podrêczniku dla I-klasistów? ¯e matematyka potraktowana jest po macoszemu. Trochê na doczepkê
do pozosta³ych treci. W efekcie dzieci do grudnia zakoñczy³y naukê na cyfrach 6-7 (w zale¿noci od klasy). Nauka matematyki rozplanowana
przez MEN w elementarzu idzie bardzo wolno.
Zbyt wolno, jak na mo¿liwoci i potrzeby dzieci.
Tym bardziej, ¿e w klasach pierwszych póki co mamy zarówno 6-cio, jak i 7-latków. W efekcie
czêæ rodziców w porozumieniu z nauczycielami
organizuje tajne komplety i na w³asn¹ rêkê oraz
z w³asnej  rodzicielskiej  inicjatywy uzupe³niaj¹ nauczanie rz¹dowych treci o dodatkowe æwiczenia i zadania. Bo uznaj¹, ¿e szkoda dzieci, ich ch³onnego w tym wieku umys³u, mo¿liwoci rozwoju percepcji i logiki.
W praktyce, po kilku miesi¹cach u¿ytkowania
rz¹dowego elementarza widaæ wyranie, ¿e matematyka nie jest mocn¹ stron¹ jego autorów. I
¿e zosta³a zepchniêta na margines. W tym systemie uczyæ siê bêd¹ kolejne dwa roczniki, bo
przecie¿ 1 edycja podrêcznika ma starczyæ na
minimum 3 lata. Wygl¹da wiêc na to, ¿e przez
kolejne lata bêdziemy nadal rwaæ w³osy z g³osy
i g³ono zastanawiaæ siê, dlaczego polscy
uczniowie nie radz¹ sobie z matematyk¹ i logik¹.
A mo¿e kto w MEN powinien wreszcie logicznie pomyleæ?
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina

Czy przedmioty cis³e
i przyrodnicze
mog¹ byæ fascynuj¹ce
dla wspó³czesnego ucznia?
 refleksje nauczycielskie
Pytanie postawione w tytule spêdza sen z powiek wielu nauczycielom przedmiotów cis³ych
(matematyka i fizyka) oraz przyrodniczych (biologia i chemia). Jak uczyæ tych przedmiotów
wspó³czenie, gdy wiat pêdzi w rozwoju,
uczniowie nie zawsze s¹ zainteresowani, a podstawa programowa (np. z chemii w klasach niebiologicznych)... pozostawia wiele do ¿yczenia.
Jak zainteresowaæ udzia³em w olimpiadach przedmiotowych, jak zachêciæ do aktywnoci podczas
lekcji?
Indagowani przedmiotowcy jednog³onie
stwierdzaj¹, ¿e nale¿a³oby przede wszystkim
zwiêkszyæ liczbê godzin wymienionych przedmiotów, szczególnie matematyki w klasach niematematycznych, jak i chemii, biologii, fizyki 
w klasach nie-przyrodniczych. Dla szczególnie
wybitnych, chc¹cych pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê,
trzeba organizowaæ szkolne ko³a tematyczne. Natomiast dla uczniów maj¹cych trudnoci z nauk¹
matematyki nale¿a³oby opracowaæ program zajêæ wyrównawczych, dziêki któremu mogliby
zwiêkszyæ swoje szanse edukacyjne. W klasach
maturalnych mo¿na wprowadziæ obligatoryjnie
dodatkowe zajêcia z matematyki (tzw. fakultety),
ale z ocen¹ na koniec semestru i roku szkolnego
(niestety, praktyka szkolna pokazuje, ¿e od
ucznia przymuszonego ³atwiej wyegzekwowaæ
obecnoæ na zajêciach i wyniki na egzaminach
koñcowych).
Podczas lekcji koniecznie trzeba pamiêtaæ o
indywidualizacji procesu nauczania. Przy zwiêkszonej liczbie godzin mo¿na by równie¿ powiêciæ czas na prace projektowe, przygotowywane
indywidualnie lub grupowo przez uczniów i prezentowane podczas zajêæ. W ramach aktywizacji uczniów mo¿na równie¿ organizowaæ raz w
roku tydzieñ matematyczny lub choæby
Dzieñ liczby pi  miêdzynarodowe wiêto tej
liczby, obchodzone na Politechnice Krakowskiej
i Warszawskiej oraz w krêgach akademickich
USA. Ponadto, nie bez znaczenia dla uatrakcyjnienia lekcji by³oby korzystanie z pracowni komputerowych, ale w ma³ych grupach, nie trzydzie-

sto- i wiêcej osobowych. Warto równie¿ organizowaæ lekcje matematyki poza szko³¹, podczas
których uczniowie spotykaliby siê z pracownikami wy¿szych uczelni (jak np. ZUT, Akademia
Morska) i uczetniczyliby w prowadzonych przez
nich zajêciach... A gdyby tak zachêciæ uczelnie
techniczne do realizacji projektów naukowych z
udzia³em m³odzie¿y szkolnej? A spotkania z absolwentami, którzy odnieli sukces w swojej
dziedzinie, do którego przyczyni³a siê ich wiedza matematyczno-przyrodnicza?
Wydaje siê, ¿e uczniów naj³atwiej zainteresowaæ przedmiotami przyrodniczymi, gdy wspólnie z nimi wykona siê dowiadczenia. Lekcja nie
powinna polegaæ jedynie na rozwi¹zywaniu zadañ wed³ug wzorów. Dla przyk³adu, do tematu
Energia wewnêtrzna mo¿na poprosiæ
uczniów o przyniesienie orzeszków solonych.
Wybieramy najwiêkszy podwójny orzeszek.
Orzeszki dobrze siê pal¹, poniewa¿ zawieraj¹ ma³o
wody, a du¿o wêglowodanów. Tym jednym zapalonym orzeszkiem nastêpnie podgrzewamy kilkanacie mililitrów wody do temperatury ok. 60
stopni Celsjusza. Z prostych obliczeñ wynika,
¿e wydzielona energia wewnêtrzna pojedynczego orzeszka wystarczy na podniesienie np. 2 kg
ceg³y na 80 metrów czy odpowiednio 30-ste piêtro. Natomiast do tematu Prawo odbicia i za³amania wiat³a kupujemy laser diodowy (ze
sklepu Wszystko za 5 z³). Zaciemniamy salê,
rozpylamy aerozol (np. dezodorant). Na rozpylonych drobinkach widaæ, jak biegnie wiat³o i
odbija siê od lusterka, przechodzi do szk³a lub
wody (najlepiej prosto z kranu, poniewa¿ jest
chlorowana). Do wspólnych dowiadczeñ konieczne bêd¹ zestawy pomocy naukowych dla
grup (maksymalnie 3-5-osobowych). Uczniowie
wykonuj¹ dowiadczenia w³asnorêcznie, musz¹
przy tym nauczyæ siê wspó³pracy, podzia³u ról i
obowi¹zków. Jako zadania domowe uczniowie s¹
zobowi¹zani przygotowaæ sprawozdania z dowiadczeñ, a w sprawozdaniach zamieciæ obliczenia, wykresy, wnioski z analiz. W celu uatrakcyjnienia zadania domowego (tzn. sprawozdania) mo¿na poprosiæ uczniów o nagranie filmików edukacyjnych (np. telefonami komórkowymi), które bêd¹ zapisem przebiegu przeprowadzanego przez nich w domu dowiadczenia.
Innym przyk³adowym tematem dowiadczenia
lekcyjnego jest Badanie ruchu jednostajnego
b¹belka. W tym celu ka¿da grupa otrzymuje
cienk¹ szklan¹ rurkê, wype³nion¹ wod¹ z maleñkim pêcherzykiem powietrza. Rurka musi byæ
szczelnie zakorkowana. Uczniowie bêd¹ potrze-
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bowaæ ponadto miarki, cieralnego mazaka i stopera. B¹belek w rurce porusza siê ruchem jednostajnym  aby to
zbadaæ, zaznaczamy mazakiem miejsce startu oraz kolejne
punkty pomiarowe, np. co 5 cm. Nauczyciel mierzy czas
ruchu stoperem, uczniowie wykonuj¹ obliczenia, wykresy,
np. drogi do czasu.
Znacznym uatrakcyjnieniem lekcji bêdzie równie¿ zlecenie
uczniom przygotowania w³asnych dowiadczeñ, do zadanego wczeniej szeroko rozumianego tematu, zagadnienia
lub urz¹dzenia, które uczniowie bêd¹ musieli wykorzystaæ
podczas planowanego postêpowania, indywidualnie lub w
grupach. Pierwsze 20 minut lekcji trzeba powiêciæ na przetestowanie ka¿dego uczniowskiego dowiadczenia, dopiero wówczas mog¹ one byæ prezentowane przed reszt¹ klasy
(np. prezentacja wymylonych instrumentów muzycznych,
prezentacja dowolnych zjawisk fizycznych przy pomocy
baloników). Aby jeszcze bardziej zaanga¿owaæ uczniów w
przebieg lekcji, mo¿na zleciæ im wymylanie zadañ zamiast
ich rozwi¹zywania. Sporym i ambitnym wyzwaniem oka¿e
siê ju¿ samo postawienie problemu. Zadanie mo¿na u³atwiæ
poprzez modyfikacjê zadañ istniej¹cych. Nastêpnie mo¿na
poprosiæ uczniów o rozwi¹zanie takiego zadania, ale nie bêdzie to konieczne. Niektóre problemy mog¹ siê okazaæ niemo¿liwe do rozwi¹zania, istotne natomiast, by m³odzie¿ nauczy³a siê je formu³owaæ (stawianie tezy badawczej, szukanie dowodów, argumentacji oraz artyku³owanie wniosków
to czynnoci oceniane na ró¿nych przedmiotach, w tym podczas egzaminu maturalnego).
Jednak w szkole nie sam¹ nauk¹ uczeñ ¿yje! Dla wyjatkowo zainteresowanych fizyk¹ ciekawym pomys³em mo¿e byæ
organizowanie konkursu dowiadczeñ i Gali Fizyki. Uczniowie samodzielnie lub w grupach proponuj¹ (albo szukaj¹
inspiracji w internecie) ciekawe dowiadczenia, by nastêpnie przygotowaæ je w domu, dopracowaæ szczegó³y i zaprezentowaæ innym uczetnikom pokazów. Tegoroczna Gala
Fizyki odbêdzie siê 27 marca 2015, w Zespole Szkó³ Nr 5,
przy ul. Ho¿ej.
Ka¿da lekcja, czy to matematyki, fizyki, chemii czy biologii, mo¿e byæ poprowadzona tak, aby by³o w niej jak najwiêcej powi¹zañ zdobywanej wiedzy z realnym zastosowaniem w ró¿nych urz¹dzeniach technicznych. Wa¿ne, by zapoznawaæ m³odzie¿ z najnowszymi osi¹gniêciami techniki,
zw³aszcza w szybko rozwijaj¹cych siê dziedzinach, jak robotyka, astrofizyka, medycyna, elektronika. Jeli uczniowie zobacz¹ przydatnoæ tej wiedzy we wspó³czesnym
wiecie, mo¿e zrozumiej¹, ¿e w ¿yciu nie mo¿na siê obyæ
bez nauk cis³ych?
Anna Kondracka-Zieliñska
 nauczyciel jêzyka polskiego I LO
Jacek Kwany
 nauczyciel fizyki
Renata D¹browska i Beata £ukawska
 nauczycielki matematyki

Szanowni Pañstwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
publicznych
i niepublicznych
szkó³ i placówek
województwa
zachodniopomorskiego
W ramach upowszechniania
dobrych praktyk zapraszamy
do przesy³ania ciekawych
przedsiêwziêæ, innowacyjnych
pomys³ów, scenariuszy zajêæ,
osi¹gniêæ organizacyjnych i
metodycznych, praktycznych
rozwi¹zañ konkretnych problemów, które przynios³y
efekty w ró¿nych obszarach
pracy szko³y, b¹d s¹ promocj¹ szko³y/placówki w rodowisku owiatowym.
Upowszechnianie dobrych
praktyk na stronie Kuratorium
Owiaty w Szczecinie ma s³u¿yæ dyrektorom szkó³ i nauczycielom do dzielenia siê swoj¹
wiedz¹ i dowiadczeniem.
Proszê o przesy³anie przyk³adów dobrych praktyk
poczt¹ elektroniczn¹ wed³ug
za³¹czonego poni¿ej wzoru na
adres:
mzasztowt@kuratorium.szczecin.pl.
Kuratorium Owiaty w
Szczecinie zastrzega sobie prawo wyboru przes³anych materia³ów do zamieszczenia na
stronie internetowej oraz ewentualnych zmian redakcyjnych.
Zachodniopomorski Kurator
Owiaty
Maria Borecka

Genialni
i nie tacy straszni
Nowa ksi¹¿ka Mariusza Urbanka o lwowskiej
szkole matematyki jest fascynuj¹ca. Siêga³am po
ni¹ z obaw¹. W szkole zawsze bowiem przydarza³y mi siê k³opoty z naukami cis³ymi, a tu proszê wyzwanie -opas³y wolumin o polskich pasjonatach! Pomyla³am, ¿e czas najwy¿szy pokonaæ atawistyczny lêk przed t¹ dyscyplin¹ nauki, a przy okazji poznaæ historie ¿ycia i twórczoci takich znakomitoci jak profesorowie Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanis³aw Mazur,
Stanis³aw Ulam czy Marek Kac. I lêk zosta³ pokonany... Pisana soczystym jêzykiem ksi¹¿ka
jest kolorowym zapisem ludzi na tle epoki  dwudziestolecia miêdzywojennego, II wojny wiatowej i w okresie powojennym. Dostarcza wiedzy humanistycznej nieprze³adowanej matematycznymi terminami. Pokazuje miejsca charakterystyczne dla epoki. Nie tylko Lwów, Warszawê, Kraków czy Wroc³aw, ale tak¿e Stany Zjednoczone Ameryki, dok¹d trafili genialni matematycy uciekaj¹c przez sowieck¹ i niemieck¹ zag³ad¹. Oczywicie prze¿yæ dane by³o tylko nielicznym szczêciarzom, takim jak Marek Kac czy
Stanis³aw Ulam póniejszy wspó³autor budowy
bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimê i Nagasaki. Inni, którzy pozostali we Lwowie jak np.
W³odzimierz Sto¿ek czy rektor Kazimierz Bartel
zostali rozstrzelani przez Niemców, inni za ca³¹
okupacjê musieli ukrywaæ siê w prymitywnych
warunkach i ¿eby utrzymaæ rodziny np. karmili
wszy w niemieckim instytucie produkuj¹cym
szczepionki przeciwko tyfusowi. Ale nawet wówczas nie zaniechali rozwa¿añ na tematy matematyczne.
Pracuj¹c na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza
we Lwowie (przed wojn¹) profesorowie trzymali
siê razem i wspierali. £¹czy³a ich fascynacja matematyk¹, ale tak¿e wysoka kultura osobista i etyka. W czasach antysemityzmu i tworzeni gett
³awkowych dla studentów ¯ydów mieli odwagê
przeciwstawiaæ siê nagonkom i wykluczaniu. Codziennie, po wyk³adach spotykali siê w Kawiarni
Szkockiej, by przy ma³ej czarnej rozwi¹zywaæ matematyczne problemy. Przeb³yski genialnego mylenia, dowody i aksjomaty spisywali na serwetkach i blatach stolików. Póniej wpadli na pomys³,
by zapisywaæ swoje wywody w Ksiêdze Szkoc-
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kiej, która przetrwawszy wojnê sta³a siê znakomitym zapisem dokonañ naukowych.
Ksi¹¿ka obfituje w anegdoty i dykteryjki, które tak¿e dzi miesz¹ i s¹ aktualne jak chocia¿by,
opis kongresu matematycznego w Genewie jesieni¹ 1938 roku. Pojecha³ nañ profesor Hugo
Steinhaus i takie¿ by³y jego spostrze¿enia najwiêkszym zaskoczeniem dla matematyka ze Lwowa by³o, ¿e s¹ miejsca na wiecie, gdzie mo¿na
zostawiæ na ulicy p³aszcz, a nawet teczkê i nikt
ich nie ukradnie! ¯e bankowy kredyt jest oprocentowany kilkakrotnie ni¿ej ni¿ w Polsce, a w
dodatku nie trzeba ¿yrantów, hipoteki ani weksli. ¯e w nocy na spónialskich czekaj¹ kosze z
gazetami, obok których czekaj¹ pude³ka na pieni¹dze; ludzie nie tylko p³ac¹ za zabierane pisma, ale nie bior¹ pieniêdzy, które zostawili inni.
Podczas bankiety koñcz¹cego kongres, to pude³ko, z którego nie znikaj¹ pieni¹dze, zaimponowa³o mu najbardziej!.
Jak widaæ bardziej szokuj¹ce dla geniusza matematycznego by³o prozaiczne, przyziemne zdarzenie takie jak wystawione na uczciwoæ przechodniów zwyk³e pude³ko z pieniêdzmi ni¿ teoria
Wszechwiata, teoria wzglêdnoci czy dokonania Alberta Einsteina, które niczym trzêsienie zmieni³y mylenie ludzi.
Tê lekturê polecam wszystkim ciekawym wiata i ludzi, a szczególnie uczniom, którzy s¹ matematycznie uzdolnieni.

Mariusz Urbanek - Genialni. Lwowska szko³a
matematyczna. Wydawnictwo Iskry 2014
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Program edukacji teatralnej w przedszkolu
pt. Scenka dla malucha

Ogród talentów 
edukacja artystyczna
Wstêp

Zabawy w teatr daj¹ dziecku radoæ i zapewniaj¹
rozwój. Edukacja teatralna wkracza w ¿ycie ma³ego
dziecka w okresie, w którym jest ono najbardziej
twórcze. Przedszkolak anga¿uj¹c siê w zabawy o
charakterze teatralnym, robi to, poniewa¿ sprawia
mu ogromn¹ radoæ i przyjemnoæ. Silna, wrodzona potrzeba fikcji, przekszta³cania rzeczywistego
wiata czynne uczestniczenie w wielkiej przygodzie, stanowi¹ odpowiednie pole do kszta³towania: wra¿liwoci estetycznej, moralnej i spo³ecznej.
Edukacja teatralna pozwala ukszta³towaæ dziecko
jako aktora, który bêdzie odczuwa³ potrzebê kontaktu z teatrem, bêdzie reagowa³ na barwê, muzykê, wiat³o, piêkno s³owa i ruchu. Przedszkolak w
zabawie raz jest jej re¿yserem, innym razem aktorem, widzem, jak równie¿ twórc¹ nowego wiata 
teatru zabawy. Dziecko nie jest zawodowym aktorem, ono bawi siê w teatr, tak wiêc zadania aktorskie nie mog¹ przekraczaæ mo¿liwoci dzieci, krêpowaæ ich i pozbawiaæ w³asnej osobowoci. Atmosfera swobody i radoci powinna dawaæ uczestnikom zabawy w teatr poczucie odprê¿enia i bezpieczeñstwa. Stosowanie form teatralnych pomaga rozwijaæ dzieci we wszystkich sferach.

1. Adresaci i warunki
wdro¿eniowe

Program jest kontynuacj¹ dzia³añ artystycznych
ostatnich dwóch lat. Realizuje on zadania edukacyjne i wychowawcze okrelone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto rozwija uzdolnienia artystyczne swoich wychowanków
poprzez ró¿norodne formy aktywnoci twórczej.
Program Scenka dla malucha to cykl zajêæ dotycz¹cych tworzenia widowiska teatralnego. Celem
jest zapoznanie dziecka ze sztuk¹ teatraln¹, poznanie rodków wyrazu artystycznego stosowanych
w teatrze, kszta³cenie umiejêtnoci dramatycznych
podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupê widowiskach teatralnych, zakoñczonych wystêpem przed
publicznoci¹, tj. rodzicami, dzieæmi w przedszkolu
oraz prezentowanie spektaklu na zajêciach otwartych dla nauczycieli w formie warsztatów metodycznych. Innowacj¹ jest wspólna gra aktorska dzieci z
nauczycielami tworz¹cymi program teatralny.
Adresatami tego programu s¹ dzieci 4, 5 letnie.
Program zak³ada realizacjê po jednej godzinie ty-

godniowo dla ka¿dej z tych grup (2 godziny tygodniowo ³¹cznie).
Program jest kierowany do dwóch grup przedszkolnych, celem wyrównywania szans edukacyjnych.

2. Cele programu

Cele ogólne:
 Rozwijanie dzieciêcej wra¿liwoci na ¿ywe s³owo, poprzez zabawy parateatralne wyzwalaj¹ce aktywnoæ ruchow¹ i pantomimiczn¹ dzieci
 Wyra¿anie uczuæ i nastrojów poprzez ró¿ne formy ekspresji
Cele szczegó³owe:
 Wie co to jest teatr, aktor, re¿yser, teatr, widz.
 Potrafi wejæ na scenê i odtworzyæ tekst wiersza
 Odgrywa okrelone scenki poprzez mimikê,
ruch, s³owa
 U¿ywa wiêkszego zasobu s³ów
 Pos³uguje siê rekwizytami w odgrywanych
scenkach.
 Uczestniczy w przedstawieniach teatralnych na
terenie przedszkola oraz w placówkach kulturalnych.

3. Przewidywane osi¹gniêcia
wychowanków

 Przestrzega regu³ obowi¹zuj¹cych w spo³ecznoci
dzieciêcej; wspó³dzia³a w sytuacjach zadaniowych
 Mówi poprawnie pod wzglêdem artykulacyjnym,
gramatycznym, fleksyjnym i sk³adniowym
 Mówi p³ynnie, niezbyt g³ono, dostosowuj¹c
ton g³osu do sytuacji
 Wie, jak nale¿y siê zachowaæ podczas teatrzyku,
konkursu, przedstawieniu w teatrze
 Odgrywa role w zabawach parateatralnych, pos³uguj¹c siê mowa, mimik¹, gestem i ruchem; pos³uguje siê rekwizytami
 piewa piosenki z dzieciêcego repertuaru; chêtnie uczestniczy w zbiorowym piewie, w tañcach i
muzykowaniu
 Tworzy muzykê korzystaj¹c z instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), a tak¿e improwizuje ja ruchem
 Umie wypowiadaæ siê w ró¿nych technikach plastycznych i przy u¿yciu elementarnych rodków
wyrazu (takich jak: kszta³t i barwa)
 Dysponuje sprawnoci¹ r¹k oraz koordynacj¹ wzrokowo-ruchow¹ potrzebn¹ do rysowania, wycinania
 Potrafi s³uchaæ ze zrozumieniem bajek, bani, opowiadañ i rozmawia o nich; interesuje siê ksi¹¿kami

4. Treci kszta³cenia

 Zapoznanie z pojêciem teatr (funkcje, rodzaje);
 Poznanie s³ownictwa zwi¹zanego z teatrem (scena, widownia, widz, kurtyna, aktor, narrator, rekwizyty, ¿ywa scenografia);

 Zapoznanie z zawodami zwi¹zanymi z teatrem
(re¿yser, scenarzysta, aktor) oraz pe³nienie ich roli;
 S³uchanie bajek, opowiadañ, wierszy - bli¿sze
poznawanie bohaterów;
 Organizowanie zabaw w teatr;
 Wyg³aszanie krótkich scenek dramowych, pantomimicznych, z u¿yciem kukie³ek;
 Tworzenie dalszego ci¹gu opowiadañ, bajek;
 Organizowanie zabaw i æwiczeñ s³ownych, artykulacyjnych, oddechowych;
 Inscenizowanie ruchem treci literackich;
 Udzia³ w spektaklach teatralnych w wykonaniu
aktorów teatralnych np. teatry dojazdowe, teatrzyki, kukie³kowe;
 Uwietnianie wystêpami ró¿nych uroczystoci
przedszkolnych;
 Udzia³ w przegl¹dach teatralnych oraz konkursach dla dzieci;
 Utworzenie k¹cika teatralnego oraz garderoby
strojów w przedszkolu.

5. Metody i formy pracy
oraz sposoby realizacji

Maj¹c na uwadze to, jak wiele walorów posiadaj¹ zajêcia artystyczne prowadzone w grupach
przedszkolnych, które dla dziecka s¹ pocz¹tkiem
prawdziwych wewnêtrznych prze¿yæ, planuj¹c realizacjê naszego programu, postanowi³ymy pos³u¿yæ siê metodami pozwalaj¹cymi na anga¿owanie ró¿nych zmys³ów, zachêcaj¹cych do twórczego dzia³ania.
Wdra¿aj¹c nasz program, kontynuowaæ bêdziemy kszta³cenie wielostronne. Strategia ta
sprowadza siê do takiego zró¿nicowania i zharmonizowania metod uczenia siê, aby umo¿liwia³y dzieciom zdobywanie wiedzy o wiecie i zmienianie siê poprzez tworzenie sytuacji problemowych i próby samodzielnego ich wyjaniania,
poprzez prze¿ywanie wartoci spo³ecznych, moralnych i estetycznych, wreszcie poprzez dzia³anie praktyczne zmieniaj¹ce na korzyæ warunki
otoczenia dziecka. Wyró¿nione w tej strategii
metody nauczania odpowiadaj¹ sposobom uczenia siê:
* podaj¹ce przez przyswajanie
* problemowe przez odkrywanie
* eksponuj¹ce przez prze¿ywanie
* praktyczne przez dzia³anie
Stosowane metody i formy pracy nie odbiegaj¹
od tych, które dot¹d wykorzystywa³ymy w pracy z dzieæmi. Proponujemy wykorzystanie i zastosowanie metod aktywnych z przewag¹ technik pedagogiki zabawy, która jest podstawow¹
form¹ aktywnoci dziecka w wychowywaniu
przedszkolnym. Do pracy z dzieæmi wprowadzimy
zabawy rozwijaj¹ce twórcze mylenie. Bêdzie to
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pantomima, elementy dramy, zabawy eksploruj¹ce, wyobra¿eniowe i symboliczne.
Przystêpuj¹c do tworzenia programu autorskiego Scenka dla malucha wysz³ymy z za³o¿enia, ¿e jeli aktywnoæ dziecka zostanie po³¹czona z prze¿ywaniem i dzia³aniem, to wiedza i
umiejêtnoci zdobyte t¹ drog¹ bêd¹ zrozumia³e i
trwa³e.
W pracy zastosowanie znajd¹ zarówno formy pracy indywidualnej, zespo³owej a tak¿e zbiorowej.
Zgodnie z mo¿liwociami i oczekiwaniami dzieci sugerujemy ró¿norodnoæ ofert, tak by daæ dziecku
szansê na oryginalnoæ mylenia i wyzwolenie jego
pomys³owoci.

6. Sposoby oceniania osi¹gniêæ
wychowanków

Praca i zaanga¿owanie dzieci podczas zajêæ
wynikaj¹cych z realizacji niniejszego programu
oceniana bêdzie zawsze pozytywnie. W bie¿¹cej
ocenie wyeksponujemy indywidualne osi¹gniêcia dzieci, bêdziemy chwaliæ za w³o¿ony wysi³ek, wskazywaæ mocne i s³absze ich strony oraz
sposoby poprawy. Stosowanie pozytywnego
oceniania powinno pozwoliæ na wzmocnienie
motywacji poznawczych i zainteresowañ artystycznych.

7. Ewaluacja programu

Ocena funkcjonowania programu dotyczy zgodnoci realizacji  czyli konkretnej, codziennej pracy
przedszkola z za³o¿eniami programu oraz z nakrelonymi zadaniami, a zatem w zakresie pracy wychowawczo  edukacyjnej oraz wspó³pracy zespo³u nauczycieli i rodziców.
W efekcie realizowanego programu nast¹pi:
 Rozwój wyobrani, mowy i mylenia dzieci.
 Ukszta³towanie siê w nich postawy zrozumienia
wartoci uniwersalnych, takich jak piêkno, dobro ,
prawda, mi³oæ, przyjañ.
 Korzystny wp³yw na rozwój dzieciêcych dyspozycji muzycznych, a tym samym na rozwój ogólny.
 Wzrost wra¿liwoci estetycznej i inwencji twórczej.
 Wyposa¿enie dziecka w wiedzê o teatrze,
 Rozbudzenie jego ciekawoci na temat ró¿nych
form teatralnych,
 Prze³amanie niemia³oci podczas wyra¿ania w³asnych s¹dów i opinii ,
 Chêtne podejmowanie dodatkowych dzia³añ,
 Zgodn¹ wspó³pracê w grupie,
 Dziecko stanie siê bardziej otwarte, radosne, rozpiewane, odporne na potkniêcia i niepowodzenia,
Narzêdzia ewaluacyjne:
 Obserwacja
 Rozmowa z dzieckiem
 Rozmowa z rodzicami
 Ankieta dla rodziców

14

8. Harmonogram dzia³añ
Treci programowe

Formy realizacji

Czas
realizacji

 Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
zapoznanie z ksiêgozbiorem pod k¹tem inscenizacji
oraz wiedzy o teatrze.

1 godz.

 Æwiczenia z wybranym przez dzieci z przedszkolnej biblioteczki tekstem, uwa¿ne s³uchanie, czytanego lub opowiadanego przez nauczycielkê tekstu,
omawianie postaci, wskazywanie g³ównego bohatera, uk³adanie ³añcuszkowej opowieci (nauczycielka zaczyna, dzieci koñcz¹)

5 godz.

Zabawy parateatralne wyzwalaj¹ce aktywnoæ i
wzbogacaj¹ce doznawane
uczucia, wyrazistoæ gestu.

Zabawy typu :
 dotykam twardego kamienia, miêkkiego futra,
kaloryfera
 zabawy pantomimiczne wyzwalaj¹ce umiejêtnoæ
niewerbalnego komunikowania siê /przedstawianie
zagadek, przys³ów, itp.
 odtwarzanie tekstu czytanego lub opowiadanego przez narratora

4 godz.

Wyposa¿enie k¹cika teatralnego

 gromadzenie rekwizytów w skrzyni skarbów,
 pozyskanie chêtnych rodziców lub pracowników przedszkola do wykonania parawanu

7 godz.

Uczestnictwo w spektaklach teatralnych na terenie
przedszkola

 ogl¹danie spektakli teatralnych,
 rozmowa z aktorami na temat specyfiki ich pracy,
 rozpoznaje, nazywa i opisuje krótk¹ wypowiedzi¹, kuk³y, pacynki, marionetki, lalki witra¿owe do
teatru cieni, itp.
 zna pojêcia: teatr, widownia, kurtyna, scena, reflektor, garderoba, aktor, kukie³ka, pacynka, rekwizyt, balkon, parawan,
 wie jak nale¿y zachowaæ siê podczas trwania
spektaklu,

10 godz.

Prezentowanie siê w formie zespo³owej recytacji tekstu z podzia³em na role i odpowiednio i odpowiednim
do treci zachowaniem siê,
czyli gr¹ aktorsk¹

 Przygotowanie i zaprezentowanie teatrzyku dla
innych grup przedszkolnych i rodziców.
 Zorganizowanie wieczoru muzycznego lub wieczoru poetyckiego

6 godz.

 Projektowanie i wykonywanie dekoracji , wykorzystywanie ró¿nych materia³ów,

10 godz.

 Samodzielne wykonywanie lalek lub strojów do
przygotowywanego spektaklu.

5 godz.

Rozwijanie wra¿liwoci na
¿ywe s³owo
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Oprawa muzyczna.

Dekoracja  projekt i wykonanie (scenografia).
Proste lalki (pacynki, kukie³ki).

 Dobieranie oprawy muzycznej do inscenizacji,

4 godz.

 Swobodne prezentowanie swojej roli na tle muzyki,

4 godz.

 Nawi¹zanie wspó³pracy z ko³ami teatralnymi istniej¹cymi w innych przedszkolach lub wietlicach
szkolnych

2 godz.

 Wykonywanie plakatów zachêcaj¹cych do obejrzenia przygotowanej sztuki,

6 godz.

 Przygotowywanie zawiadomieñ, og³oszeñ, zaproszeñ na inscenizacjê.
 Zorganizowanie konkursu przedszkolnego "Bajkowy wiat", we wspó³pracy z ko³em plastycznym,

6 godz.

 Quiz tematyczny
Znajomoæ bani i bajek

6 godz.

RAZEM:

80
godzin

8. Wykaz literatury.
1. Ciarkowska J. , Sienkiewicz M.: Baniowy wiat
na scenie. Wydawnictwo Innowacje, 2001.
2. Majchrzak M. : Przedszkolaki na scenie czyli
rozbawione przedszkole. Zak³ad Wydawnictw i Reklamy Iwanowski, P³ock, 1995.
3. Przymus R. : Uroczystoci pe³ne radoci. Wydawnictwo Juka, 2000.
4. Wójcik Z. : Zabawa w teatr. Wydawnictwo Didasko, 1997.
5. Pozycje czytelnicze i muzyczne z biblioteki przedszkolnej

Artyku³y z czasopism pedagogicznych:
1. Gryñ A., Dêbicka K.: Spotkanie ze sztuk¹ w
Wychowanie w Przedszkolu Nr 9/ 2000.
2. Broda S.: W galerii w Wychowanie w Przedszkolu Nr 9/2000.
3. Kisiel M. :  Zajêcia umuzykalniaj¹ce w Wychowanie w Przedszkolu Nr 2/1999.
4. Lodziñska J.: Spotkanie z poetk¹ w Wychowanie w Przedszkolu Nr 3/1998
5. Marsza³ek C.: Rola tañca w rozwoju dziecka
w Wychowanie w Przedszkolu Nr 2/ 1999.
6. Molicka M.: Bajki terapeutyczne dla dzieci w
Grupa i Zabawa Nr 2/1999.
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Szkolenie dla animatorów
spotkañ m³odzie¿y w rodowisku
interkulturowym Krok po kroku

W drodze do
interkulturowoci
W styczniu zakoñczy³a siê 15 edycja szkolenia Krok po kroku organizowanego przez
Polskê, Niemcy oraz Francjê. Ju¿ po raz piêtnasty uczestnicy byli szczêliwi z nawi¹zanych
przyjani, nabytych umiejêtnoci interkulturowych oraz kolejnego, zamkniêtego etapu poznania siebie samego. Uczestnicy rozstali siê
pe³ni nadziei, planów i marzeñ na wspóln¹ pracê w obszarze miêdzynarodowym w niedalekiej
przysz³oci, by choæ trochê przyczyniæ siê do
poprawy wiata.
Krok po kroku, Schritt für schritt, Pas
á pas 
Szkolenie Krok po kroku jest dedykowane
osobom, które pragn¹ dzia³aæ w obszarze wspó³pracy interkulturowej, przede wszystkim w obszarze wymiany m³odzie¿y. Krok po kroku jest
szkoleniem dla wytrwa³ych. W dzisiejszych czasach szybkich weekendowych, czy wieczorowych
kursów, gdzie wiedza przekazywana jest b³yskawicznie i w pigu³ce, Krok po kroku zdecydowanie siê wyró¿nia. Pracê nad naszymi interkulturowymi kompetencjami rozpoczynamy wczesn¹
wiosn¹ we Francji, a koñczymy zim¹ w Polsce. To
oznacza, ¿e jestemy zaanga¿owani w ten kurs
prawie rok! A potem mo¿e i ca³e ¿ycie.
Kurs przebiega na kilku p³aszczyznach.
Pierwsz¹ z nich jest uczestnictwo w trzech tygodniowych spotkaniach  szkoleniach  krokach, które maj¹ miejsce we Francji (pierwszy
krok, w kwietniu), w Niemczech (drugi krok, w
lipcu) oraz w Polsce (trzeci krok, w styczniu).
Drug¹, jest indywidualna praca ka¿dego z uczestników pomiêdzy stacjonarnymi szkoleniami.
Uczestnicy staraj¹ siê zaanga¿owaæ w dzia³ania
miêdzynarodowe, by na bie¿¹co wykorzystywaæ
nabyt¹ wiedzê w praktyce.
W ramach szkolenia proponowane s¹ bloki tematyczne, które prezentowane s¹ przede wszystkim w praktyce, w formie ró¿nych æwiczeñ interkulturowych, oraz w teorii. Teoria wynika zwykle naturalnie z przeprowadzonych dyskusji
wród uczestników po zrealizowanych æwiczeniach, dlatego jest ona tak prosta do zrozumie-

nia i tak d³ugo pozostaje w pamiêci. Krok po
kroku promuje nauczanie w sytuacjach nieformalnych, które pozwala na kontakt z dan¹
rzeczywistoci¹ za pomoc¹ wszystkich naszych
zmys³ów. Proponowane przez organizatorów bloki to m.in.: animacja jêzykowa, elementy pedagogiki prze¿yæ, proces przygotowania, koordynacji, ewaluacji, rozliczania oraz zamkniêcia projektu, a tak¿e komunikacja, stereotypy i uprzedzenia, konflikty.
Aby wzi¹æ udzia³ w szkoleniu nie trzeba byæ
poliglot¹ i nie jest koniecznym znajomoæ polskiego, niemieckiego oraz francuskiego jednoczenie. Do samej pracy w obszarze interkulturowym, znajomoæ co najmniej jednego jêzyka
obcego jest konieczna, ale do uczestnictwa w
szkoleniu nie. Zajêcia prowadzone s¹ przez trenerów z Polski, Niemiec i Francji, którzy pos³uguj¹ siê swoimi jêzykami ojczystymi, natomiast
nad komunikacj¹ z uczestnikami czuwaj¹ dwaj
t³umacze, którzy s¹ do dyspozycji kursantów
przez ca³y czas trwania czêci stacjonarnych
szkolenia. Szkolenie dla animatorów spotkañ
m³odzie¿y w rodowisku interkulturowym Krok
po kroku.

Organizatorzy

Organizatorami szkolenia s¹ wykwalifikowani
trenerzy  praktycy, którzy na co dzieñ pracuj¹
w obszarze projektów interkulturowych jako animatorzy, szkoleniowcy, czy koordynatorzy. Jeli
chcemy przywo³aæ kilka oficjalnych instytucji w
celu potwierdzenia, ¿e to nie firma krzak zachêca do udzia³u w tym projekcie, nale¿y wspomnieæ
o Francusko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y, OFAJ (Office franco  allemand pour la Jeunesse) oraz Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy
M³odzie¿y, PNWM (Deutsch  Polnisches Jugendwerk, DPJW), które wspó³finansuj¹ projekt.
Instytucjami bezporednio zaanga¿owanymi w
przygotowanie, przebieg oraz ewaluacjê szkolenia s¹: Miêdzynarodowe Centrum Spotkañ M³odzie¿y z Wroc³awia, Interkulturelles Netzwerk
z Niemiec oraz Association Gwennili z Francji.
Te instytucje rozpoczê³y wspó³pracê w ramach
projektu Krok po kroku w 1997 r. Przygotowano wówczas szkolenie pilota¿owe, na które zaproszeni byli przedstawiciele ró¿nych instytucji, historycy oraz dziennikarze. Zaanga¿owano
najlepszych specjalistów w dziedzinie do przygotowania programu, który z powodzeniem jest
sprzedawany od piêtnastu lat. wiadomy do-

bór metod towarzyszy szkoleniom do dzi, a s¹
one modyfikowane w zale¿noci od charakteru
uczestników w kolejnych edycjach.
A na co mi to?
Magistrem dzi jest ju¿ prawie ka¿dy. Coraz
wiêcej te¿ jest bezrobotnych doktorów. Dyplom
ma dzi mniejszy presti¿ ni¿ dawniej. Przychodz¹c na rozmowê kwalifikacyjn¹, ukoñczone studia to podstawa, do tego jakie kursy, jêzyki itd.
Dla wszystkich, którzy poszukuj¹ dodatkowych
umiejêtnoci (patrz certyfikatów) jest okazja do
zdobycia dodatkowego papierka. Po ukoñczeniu wszystkich czêci szkolenia przyszli animatorzy otrzymuj¹ certyfikat uczestnictwa. Co wiêcej, mog¹ wzi¹æ udzia³ w procesie certyfikacji
OFAJ. Francusko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y stworzy³a bank danych, w którym mo¿na
wyszukaæ animatorów, za których instytucja
porêcza. Ka¿dy uczestnik Krok po kroku, który wemie udzia³ we wszystkich czêciach szkolenia oraz odbêdzie praktykê na spotkaniu interkulturowym w roli animatora , otrzyma certyfikat
OFAJ, a tym samym bêdzie móg³ zarejestrowaæ
siê w banku danych, o którym mowa powy¿ej.
Jakie id¹ za tym korzyci finansowe? Organizacja, która bêdzie poszukiwa³a wykwalifikowanego animatora spotkañ m³odzie¿y bêdzie mog³a
zwróciæ siê do osoby zarejestrowanej w banku
animatorów OFAJ i byæ mo¿e trafi w³anie do Ciebie. Udzia³ w projektach jest zwykle odp³atny.
Jednak certyfikat OFAJ to nie jest tylko jaki
tam, kolejny papierek. Ten dokument powiadcza konkretne umiejêtnoci i kompetencje animatora spotkañ m³odzie¿y, które gwarantuj¹ najwy¿szy poziom przemylanej i wiadomej organizacji. Nawet najprostsza aktywnoæ zaproponowana m³odzie¿y przez naszych animatorów,
by³a wielokrotnie analizowana, testowana w rodowisku interkulturowym oraz korygowana. Co
wiêcej, osoby, które ukoñczy³y kurs, nie s¹ maszynami, które odtwórczo powielaj¹ wymylone kiedy dzia³ania. S¹ to osoby, które potrafi¹
myleæ oraz reagowaæ odpowiednio na nieprzewidziane sytuacje. Szkolenie dla animatorów
spotkañ m³odzie¿y w rodowisku interkulturowym Krok po kroku.

XXX

Certyfikat OFAJ, mimo, ¿e nigdzie taki zapis
nie widnieje, jest równie¿ potwierdzeniem przebycia pewnej drogi, która przyczyni³a siê do rozwoju wewnêtrznego osoby, która go posiada.
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Udzia³ w kursie owocuje zdobyciem dojrza³oci.
Ponadto, Krok po kroku zmusza i zachêca
uczestników do ci¹g³ej i wiadomej pracy nad
sob¹, do stawiania sobie pytania: Sk¹d pochodzisz i dok¹d zmierzasz?.
Wiem, ¿e nic nie wiem.
Stwierdzenie sztampowe i czêsto u¿ywane, którym jeden z uczestników podsumowa³ swoj¹
edycjê szkolenia. Co oznacza ono w tym kontekcie? Po szkoleniu stajemy siê wiadomi lub
utwierdzamy siê w wiadomoci, ¿e nie tylko
ksi¹¿ki i dane statystyczne daj¹ nam wiedzê o
drugim cz³owieku, ale przede wszystkim bezporedni kontakt, który pozwala nam na odkrycie
jego kultury, pogl¹dów, tego co jest dla niego
wa¿ne i dlaczego. Nie jestemy w stanie przewidzieæ reakcji osób, z którymi obcujemy w rodowisku miêdzykulturowym: jest ono zbyt zró¿nicowane. To co daje nam Krok po kroku to
wra¿liwoæ na ten stan rzeczywistoci i otwartoæ na to co inne.
Tym krótkim artyku³em, chcielibymy zachêciæ Was do udzia³u w kolejnej edycji szkolenia
Krok po kroku, które rozpocznie siê ju¿ w
kwietniu 2015 r. W razie jakichkolwiek pytañ lub
w¹tpliwoci, a tak¿e w razie chêci zapisu na szkolenie, prosimy o kontakt z organizatorem ze strony polskiej Leszkiem Dudzicem. pieszcie siê,
bo liczba miejsc jest ograniczona i mo¿e siê okazaæ, ¿e na nastêpn¹ przygodê z interkulturowoci¹ bêdziecie musieli poczekaæ kolejny rok.
Kontakt i zapisy:
Biuro Miêdzynarodowego Centrum Spotkañ
M³odzie¿y
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wroc³aw,
telefon 669 860 923 lub 609 756 369
lub e-mail: wm@azs.wroclaw.pl
Terminy szkolenia 16 edycji:
Châteaulin (Francja  Bretania) 9/10-16/17
kwiecieñ 2015, zwrot 100% kosztów podró¿y do
kwoty 322 EUR, powy¿ej 322 EUR 70% kosztów.
Op³ata uczestnika 950 PLN  wy¿ywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i program.
Neuruppin ko³o Berlina (Niemcy) 03-10 lipiec
2015  450 PLN, zwrot kosztów podró¿y do kwoty 38 EUR, ubezpieczenie, wy¿ywienie zakwaterowanie i program.
Wroc³aw 08-15 styczeñ 2016  300 PLN wy¿ywienie zakwaterowanie i program.
Barbara Kusiak
 cz³onek Miêdzynarodowego Centrum
Spotkañ M³odzie¿y, mieszkanka Szczecina
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Rozpiewane
wierszowanie
A z wierszy napisanych
chyba ten nie umrze
co nie ba³ siê staæ prawd¹
lub sta³ siê muzyk¹.
(ks. J. Twardowski)

Literatura odgrywa ogromn¹ rolê w rozwoju osobowoci dzieci i m³odzie¿y. W bajkach i wierszach
dziecko mo¿e odnaleæ swoje marzenia, ma mo¿liwoæ zidentyfikowania siê z bohaterem, uczy siê
odró¿niaæ dobro od z³a. Literatura pe³ni ró¿ne funkcje: poznawcz¹, emocjonaln¹, zabawow¹ i wychowawcz¹. Bardzo wa¿n¹ jest tak¿e funkcja terapeutyczna. W przypadku dzieci, z którymi pracujemy
ma to ogromne znaczenie. W tym pêdz¹cym wiecie, dzieci musz¹ radziæ sobie z wieloma trudnociami, nosz¹c jednoczenie ze sob¹ ró¿ne ograniczenia wpisane w swój rozwój. To w³anie literatura (wiersze, bajki, banie) daje wsparcie, kompensuje niezaspokojone potrzeby, stymuluje rozwój
oraz uwra¿liwia na piêkno i dobro.
W dobie komputerów i telewizji ciê¿ko jest dzieciom
dostrzec pozytywne strony kontaktu z literatur¹, odkryæ dobro p³yn¹ce z poznawania utworów pisarzy, którzy swoj¹ twórczoæ skierowali g³ównie do nich. Wa¿na jest w zwi¹zku z tym nasza rola w pokazaniu dzieciom, ¿e literatura jest pewnego rodzaju przyjacielem,
który nigdy nie zawiedzie, ¿e z bohaterami wierszy, bajek, bani i opowiadañ mo¿na ciekawie spêdziæ czas i
du¿o siê od nich nauczyæ. Od nas  doros³ych  zale¿y
to czy dzieci polubi¹ literaturê, czy bêd¹ chcia³y s³uchaæ, czytaæ i poznawaæ. Wa¿ne jest czy zrozumiemy
swoj¹ rolê w kszta³towaniu rozwoju dzieci oraz to czy
wemiemy sobie do serca s³owa J. Trelease'a: bez wzglêdu na to, ile masz zajêæ, najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿esz zrobiæ dla przysz³oci swego dziecka oprócz okazywania mu mi³oci przez przytulenie, jest codzienne
g³one czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji
(motto kampanii Ca³a Polska czyta dzieciom).
Maj¹c na wzglêdzie kszta³towanie u dzieci postawy
ciekawoci i otwartoci na dorobek pisarzy tworz¹cych g³ównie dla m³odego pokolenia, postanowi³ymy za pomoc¹ ró¿nego rodzaju dzia³añ muzycznych
zainteresowaæ uczniów literatur¹ dzieciêc¹. Naszym
uczniom niesamowicie podpasowa³ materia³ oparty
na twórczoci J. Brzechwy i J. Tuwima, a my podkrelaj¹c wagê ka¿dego opracowanego utworu, wzmacniamy jednoczenie jego przekaz. piewaj¹c wiersze
wielkich autorów wykorzystujemy bogat¹ i urozmaicon¹ interpretacjê.
Pierwszym krokiem by³o napisanie programu w³asnego, zatwierdzonego przez Radê Pedagogiczn¹ pt.:
Literatura dzieciêca w muzycznej interpretacji, a
nastêpnie systematyczne gromadzenie repertuaru mu-

zycznego i wybieranie wierszy, do których w przysz³oci skomponowana zosta³a muzyka.
Pierwszym zaprezentowanym publicznie programem
artystycznym by³a przygotowana z okazji Dnia Rodzica impreza zatytu³owana Dzisiaj wiersze wypiewamy i dla Taty i dla Mamy. Uczniowie zapiewali kilka
piosenek do s³ów J. Brzechwy i J. Tuwima, przeplataj¹c je recytacj¹ najpopularniejszych wierszy. Kolorowe stroje i dekoracje, przygotowane wraz z nauczycielami sprawi³y, ¿e program artystyczny bardzo rodzicom siê podoba³, a dzieci nabra³y chêci do pracy nad
nastêpnymi prezentacjami s³owno-muzycznymi.
Kolejn¹ okazj¹ do muzycznego wierszowania, by³y
obchody 75-lecia zaprzyjanionego z naszym Orodkiem Ko³a £owieckiego Jeleñ, podczas których cz³onkowie szkolnego ko³a muzycznego AKORD, mieli okazje zaprezentowaæ swój repertuar oparty na literaturze.
Podbudowani artystycznymi sukcesami i mi³ym przyjêciem publicznoci, postanowilimy rozpocz¹æ przygotowania do nagrania p³yty z piosenkami do tekstów
J. Brzechwy i do tego integracyjnego projektu zaprosi³ymy uczniów ze Szko³y Podstawowej Nr 20 im. Ks.
Jana Twardowskiego w Szczecinie. Chcia³ymy w ten
sposób w³¹czyæ siê muzycznie w ogólnopolsk¹ akcjê
Ca³a Polska czyta dzieciom, zachêcaj¹c innych do
muzycznego interpretowania literatury oraz pozostawiæ
trwa³y lad po naszych literacko-muzycznych dzia³aniach. P³yta jest dla nas piêkn¹ pami¹tk¹ muzycznej przygody, podczas której moglimy zdobyæ nowych przyjació³ i poznaæ pracê profesjonalnych muzyków. Niewyobra¿alnie wa¿nym elementem tego projektu jest integracja naszych uczniów z uczniami wspomnianej ju¿
Szko³y Podstawowej Nr 20. Ogromnie wa¿ne jest kszta³towanie od najm³odszych lat, prawid³owej postawy
wobec osób niepe³nosprawnych. £atwiej jest to zrobiæ
w tak wczesnym wieku, kiedy to dzieci wolne s¹ od
uprzedzeñ, których tak wiele w mentalnoci m³odzie¿y i
osób doros³ych. Poprzez wspólnych spotkañ na próbach i w czasie nagrywania p³yty, dzieci mia³y mo¿liwoæ uczyæ siê tolerancji, wyrozumia³oci, szacunku,
wsparcia i empatii. Nasi wychowankowie mogli zauwa¿yæ, ¿e nie tylko im co przychodzi z wiêksz¹ lub mniejsz¹
trudnoci¹, i to nie tylko oni powtarzaj¹ czy poprawiaj¹
co wiele razy. W czasie takich spotkañ, obserwuj¹c
swoich zdrowych kolegów, mogli uczyæ siê byæ bardziej samodzielnymi, nabraæ pewnoci siebie oraz rozwijaæ swoj¹ osobowoæ.
Obecnie przygotowujemy siê do planowanego w tym
roku szkolnym Dnia Rodzica, by znowu zadziwiæ
publicznoæ artystycznymi osi¹gniêciami oraz kolejny
raz sprawdziæ siê w wokalno-aktorskich rolach. Zarówno literatura jak i muzyka s¹ bliskie naszym sercom, dlatego z wielkim zapa³em zabierzemy siê wkrótce do pracy
nad nowym repertuarem, bo przecie¿ jeszcze tyle wierszy do zapiewania i jak wiemy: niebo i ziemia przemin¹, ale dwiêki muzyki nigdy nie zagin¹.
Magdalena Witkowska
Joanna Do³êga
 nauczycielki ze Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu
Umiechu w Tanowie
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wszechny w spo³eczeñstwie brak wiedzy o najcenniejszych walorach przyrodniczych nawet
swojego najbli¿szego regionu. T³umacz¹c siê bezpieczeñstwem, brakiem odpowiedniego sprzêtu,
dyscypliny czy czasu wielu nauczycieli niechêtnie wychodzi z uczniami poza salê lekcyjn¹.
Chcia³abym przekonaæ nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych do wa¿nej roli lekcji terenowych,
zmotywowaæ do tej formy pracy z uczniem oraz do
odwiedzenia arboretum przy Szkole Podstawowej
w Strachocinie.

Szko³a Podstawowa w Strachocinie

Lekcja przyrody
w arboretum

Nowa podstawa programowa przyrody drugiego
etapu edukacyjnego stawia przed nauczycielem piêæ
konkretnych celów :
I. Zaciekawienie wiatem przyrody.
II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów
zachodz¹cych w przyrodzie.
III. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.
IV. Poszanowanie przyrody.
V. Obserwacje, pomiary i eksperymenty.
Najbardziej efektywnymi formami realizacji wy¿ej wymienionych celów, stosowanymi w nauczaniu przyrody s¹ obserwacje, dowiadczenia oraz
lekcje w terenie. Wszystkie one sprzyjaj¹ rozwi¹zywaniu problemów w sposób twórczy, stwarzaj¹
dogodne warunki do przechodzenia od mylenia
konkretnego do abstrakcyjnego oraz do stosowania teoretycznych wiadomoci w praktyce.
Okazuje siê jednak, ¿e codzienny kontakt z przyrod¹ bywa ograniczony. Towarzyszy temu, po-

Historia szkolnej ostoi przyrody
przy Szkole Podstawowej w
Strachocinie

Arboretum lub ogród dendrologiczny to kolekcja ró¿nych gatunków drzew i krzewów krajowych
i zagranicznych typu parkowego. Taki ogród znajduje siê na terenie Gminy Stargard Szczeciñski przy
Szkole Podstawowej w Strachocinie. Pocz¹tki tworzenia ogrodu siêgaj¹ 2000 roku, kiedy to grupa nauczycieli ze Szko³y Podstawowej w Strachocinie zainteresowa³a siê przylegaj¹cym do terenu szko³y nieu¿ytkiem i rozpoczê³a tworzenie ogrodu. Ogród
otrzyma³ I nagrodê w konkursie wojewódzkim na
Najpiêkniejsz¹ Ostojê Przyrody. Pierwotna nazwa
ogrodu to Stumilowy Las. Niestety ci¹g³e kradzie¿e nasadzeñ i akty wandalizmu przyczyni³y siê
do zdewastowania tego miejsca.
Dziêki wspó³pracy i zaanga¿owaniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nad Jeziorami w Tychowie, Szko³y Podstawowej w Strachocinie i mieszkañców okolicznych wiosek, w roku 2014 arboretum na nowo
odzyska³o swój dawny blask. Stowarzyszenie przy
wsparciu Szko³y w listopadzie 2013 roku pozyska³o
rodki z ma³ych projektów na reaktywacjê ostoi w
ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju objêtego PROW na lata 2007-2013. W
powstanie projektu zaanga¿owa³y siê: El¿bieta
Semczak-Kaczmarek  dyrektor szko³y, Marta Ja-
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roszek-Ma³ecka, nauczycielka przyrody i Sylwia
Wiecha So³tys wsi Strachocin.
Wiosn¹ 2014 roku ruszy³y prace porz¹dkowe i
pielêgnacyjne przy udziale spo³ecznoci lokalnej.
rodki finansowe przeznaczono na wzbogacenie
bazy gatunkowej ogrodu, wyposa¿enie rekreacyjno-turystyczne: wiatê z ³awosto³ami, ³awki parkowe i siedziskowe wokó³ paleniska. Ponadto zakupiono sprzêt niezbêdny do pielêgnacji ogrodu.
W celu utrzymania w czystoci ogrodu pamiêtano równie¿ o koszach i pojemnikach do segregowania mieci.
O walorach ogrodu informuj¹ tablice  ma³o kto
wie, ¿e tu¿ przy ostoi biegnie pieszy szlak czerwony,
który powsta³ w 1957 roku w trzechsetn¹ rocznicê
wydarzeñ, nazwany imieniem Hetmana Stefana Czarnieckiego. Prowadzi przez 62,5 km ze Stargardu Szczeciñskiego do Recza.
Ogród zajmuje powierzchniê 0,41ha. Dzi jest kolekcj¹ ponad 80 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz zagranicznych typu parkowego.

Arboretum jako ¿ywa
pracownia przyrody

Maj¹c w bezporednim otoczeniu szko³y tak zorganizowan¹ ¿yw¹ pracowniê biologiczn¹, mo¿na
realizowaæ praktycznie wiele tematów lekcyjnych.
Zajêcia takie nie tylko rozwijaj¹ zainteresowania, doskonal¹ umiejêtnoci obserwacji, interpretacji wyników i formowania wniosków, ale równie¿ umo¿liwiaj¹
osi¹gniêcie okrelonych celów wychowawczych i
dydaktycznych, ucz¹ pracy w grupie, podejmowania
okrelonych decyzji. Dziêki takim zajêciom uczniowie mog¹ obserwowaæ przyrodê w ci¹gu ca³ego roku.
Z prac¹ na terenie szkolnej Ostoi przyrody dzieci
zapoznaj¹ siê nie tylko teoretycznie ale i praktycznie.
Pod opiek¹ nauczyciela wykonuj¹ pewne zabiegi pielêgnacyjne takie jak nawo¿enie, odchwaszczanie,
podlewanie, sprz¹tanie jak równie¿ dosadzanie nowych okazów. Dziêki tej pracy ucz¹ siê poszanowania dla otaczaj¹cej nas przyrody i dla pracy.
Ostoja to te¿ miejsce dla tych uczniów, którzy
nie wykazuj¹ du¿ego zainteresowania wiadomociami teoretycznymi z przedmiotu, ale dobrze i z zaanga¿owaniem wykonuj¹ prace w ogrodzie. Jest to dla
nich okazja do wykazania siê, pokonania w³asnej
niemia³oci lub przeciwnie, pozbycia nadmiaru energii. Dziêki takim zajêciom uczniowie aktywnie poznaj¹ otaczaj¹ce nas rodowisko przyrodnicze i
widz¹ koniecznoæ jego ochrony.
W arboretum uczniowie maj¹ mo¿liwoæ bezporedniej obserwacji i poznania: budowy i rodzajów
lici, typów ulistnienie ³odyg, budowy i rodzajów

kwiatów, kwiatostanów, owoców, sposobu zapylania kwiatów, rozsiewania nasion, pory kwitnienia i
wielu innych wiadomoci z biologii tych rolin.
Mo¿na tu uczyæ oznaczania i rozpoznawania rosn¹cych okazów drzew i krzewów. Uczniowie bardzo
szybko ucz¹ siê pos³ugiwaæ kluczem i w ten sposób
zapamiêtuj¹ nazwy i wygl¹d tych rolin. Jest to najdoskonalsza metoda nauczenia siê rozpoznawania
rolin w przyrodzie.
Wprowadzaj¹c do ogrodu przyszkolnego wiele
gatunków drzew i krzewów pochodz¹cych z ró¿nych
rejonów geobotanicznych wiata, umo¿liwiamy
uczniom prowadzenie systematycznych i d³ugotrwa³ych obserwacji dotycz¹cych wymagañ glebowych
i cieplnych, odpornoci na ska¿enia powietrza. Na
Ostoi mo¿na równie¿ obserwowaæ ¿ycie drobnych
zwierz¹t np. owadów, piercienic. Wszystkie te zajêcia dostarczaj¹ uczniom wielu wra¿eñ i emocji,
utrwalaj¹ i uzupe³niaj¹ posiadan¹ ju¿ wiedzê, wspaniale ³¹cz¹ teoriê z praktyk¹.
Arboretum przy Szkole Podstawowej w Strachocinie jako ekosystem stwarza ró¿norodne mo¿liwoci poznawcze i dostarcza bogatego materia³u ba-

dawczego. Po³udniow¹ granicê Ostoi stanowi zagajnik osikowo-dêbowy. Najbli¿sze s¹siedztwo parku tworz¹ pola uprawne i ³¹ki, a tak¿e dolny bieg
rzeki Kr¹piel. Podnosi to wartoci edukacyjne tego
malowniczego zak¹tka.
Lekcje mo¿na przeznaczyæ na utrwalenie i pog³êbienie ju¿ znanego materia³u, sprawdzenie umiejêtnoci i wiadomoci lub zapoznanie ze zjawiskami, z
którymi uczeñ jeszcze siê nie zetkn¹³, wzglêdnie na
wprowadzenie nowych pojêæ.
Zajêcia te mog¹ spe³niaæ wiele celów. Oto niektóre z nich:
 Rozpoznawanie gatunków rolin i zwierz¹t wystêpuj¹cych w ogrodzie,
 Dokonywania ró¿nych pomiarów,
 Wyrabianie orientacji w terenie,
 Okrelanie stanu zanieczyszczenia rodowiska,

 Rozró¿nianie warstw lasu,
 Zapoznanie z rol¹ poszczególnych warstw lasu,
 Rozwijanie umiejêtnoci korzystania z klucza do oznaczania rolin oraz ró¿nych przyrz¹dów przyrodnika,
 Poznanie zale¿noci pokarmowych wystêpuj¹cych w przyrodzie,
 Rozwijanie pozytywnych postaw zwi¹zanych z
poszanowaniem fauny i flory.

Zadania nauczyciela

Przeprowadzenie zajêæ w terenie wymaga od nauczyciela starannego ich przygotowania. Wa¿ne
jest, aby nauczyciel zna³ doskonale teren, w którym
planuje zajêcia oraz zadba³ o potrzebne pomoce dydaktyczne i ekwipunek, w tym apteczkê pierwszej
pomocy przedmedycznej. Podczas zajêæ nauczyciel
nie powinien podawaæ uczniom gotowych rozwi¹zañ, powinien jedynie kierowaæ procesem poznawczym, obserwowaæ, pomagaæ, korygowaæ b³êdy.
Nale¿y te¿ wykszta³ciæ konieczne nawyki takie, jak
w³aciwy stosunek do przyrody, przestrzeganie zasad BHP i dba³oæ o dyscyplinê. Uczniowie musz¹
pamiêtaæ o tym, ¿e nie wolno zamiecaæ terenu, niszczyæ drzew, zrywaæ rolin, p³oszyæ zwierzynê, rozpalaæ ogniska. Wykszta³cone podczas zajêæ terenowych postawy bêd¹ rzutowaæ w przysz³oci na zachowanie naszych wychowanków. Przed wyjciem
w teren wspólnie z uczniami nauczyciel powinien
ustaliæ regulamin lekcji w terenie.

21

nia, kierowaæ prac¹ grupy i w niej pracowaæ, s³uchaæ
wypowiedzi innych, wypowiadaæ siê, itd. A umiejêtnoci i wiadomoci zdobyte t¹ drog¹ s¹ bardziej trwa³e.
Nadrzêdnym celem odbudowy arboretum by³o
wzbogacenie bazy edukacyjnej szko³y poprzez zapewnienie uczniom bezpiecznego i przyjaznego,
odpowiednio wyposa¿onego miejsca do przeprowadzenia praktycznych, terenowych lekcji przyrody, biologii, ekologii, a tak¿e miejsca dla uroczystoci szkolnych i rodowiskowych oraz miejsca rekreacji i wypoczynku spo³ecznoci lokalnej. I rzeczywicie Ostoja pe³ni te funkcje, ponadto z parku korzystaj¹ uczniowie innych szkó³ (Zespó³ Szkó³ Specjalnych oraz Centrum Edukacji Licealnej w Stargardzie Szczec.), a w padzierniku 2014 r. odby³a siê
konferencja dla nauczycieli przyrody pt. Zajêcia terenowe, wycieczka  jako forma organizacyjna w
nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Zalety lekcji terenowych

Lekcje prowadzone w terenie s¹ jedn¹ z mo¿liwych
form pracy z uczniami na lekcjach przyrody. Anga¿uj¹
one wszystkie dzieci, nie tylko najzdolniejsze; umo¿liwiaj¹ bezporedni kontakt ze rodowiskiem, daj¹ mo¿liwoæ ruchu na wie¿ym powietrzu, zaanga¿owania
wszystkich zmys³ów i dziêki temu uznawane s¹ przez
uczniów, niezale¿nie od ich wieku, za najbardziej atrakcyjne. Podczas lekcji w terenie uczniowie obserwuj¹
procesy i zjawiska w miejscu naturalnego ich wystêpowania. Podczas zajêæ terenowych uczniowie zdobywaj¹ i doskonal¹ umiejêtnoci praktyczne. Nie bez
znaczenia jest równie¿ mo¿liwoæ realizowania celów
wychowawczych. Obserwuj¹c rodowisko, dzieci ucz¹
siê kultury obcowania z przyrod¹. Nie sposób tutaj
pomin¹æ tego, ¿e uczeñ czêsto obcuj¹c z przyrod¹ nawi¹¿e z ni¹ silne emocjonalne wiêzi, stanie siê wra¿liwy
na jej piêkno, przekona siê o koniecznoci ochrony
rodowiska, a co najwa¿niejsze poczuje siê wspó³odpowiedzialny za jej stan.
Uczeñ, z pewnoci¹ zaakceptuje ten model pracy, kiedy odkryje, ¿e czas spêdzony w szkole nie by³ stracony,
gdy¿ nauczy³ siê obserwowaæ przyrodê, stawiaæ pyta-

Karty pracy

Przedstawione karty pracy, sprawdzone na Szkolnej Ostoi Przyrody w Strachocinie maj¹ charakter
uniwersalny, mo¿na je przeprowadziæ praktycznie w
ka¿dym miejscu, w ogrodzie przyszkolnym, na boisku, w parku, w lesie itp. Stanowi¹ materia³ gotowy
do wykorzystania na lekcjach lub inspiracjê do poszukiwañ lepszych rozwi¹zañ metodycznych dla
nauczycieli przyrody w szkole podstawowej.
LITERATURA
1. Albercka B. (red.), Pomys³y na lekcje: Tajemnice przyrody 5, Nowa Era, Warszawa 2013.
2. Berne I., Zajêcia w terenie, WSiP, Warszawa 1984.
3. Grygier U. (red.), Pomys³y na lekcje: Tajemnice
przyrody 4, Nowa Era, Warszawa 2012.
4. Podstawa programowa z komentarzami, Tom
5, Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum, 2008.
Marta Jaroszek-Ma³ecka
 nauczycielka przyrody w SP Strachocin
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KARTA PRACY  Rysujemy plan arboretum

Cele lekcji: Utrwalenie umiejêtnoci sporz¹dzania planu; zdobycie umiejêtnoci pomiaru tam¹ miernicz¹ oraz obliczania w dowolnej skali zmierzonych w terenie odleg³oci. Æwiczenia w obliczaniu powierzchni terenu.
1. Oszacuj d³ugoæ i szerokoæ fragmentu arboretum. Wykonaj to za pomoc¹ kroków. Wykorzystaj 10metrowy odcinek na boisku. Policz, ilu kroków potrzebujesz na jego wykonanie i oblicz d³ugoæ swojego
kroku.
iloæ kroków- ......................................................... d³ugoæ pojedynczego kroku- .....................................
d³ugoæ arboretum- ............................................... ,
szerokoæ- ..................................................................
2. Dokonaj pomiaru szerokoci i d³ugoci za pomoc¹ tamy mierniczej.
Ustal skalê, w jakiej narysujesz plan.
Wymiary
arboretum

Rzeczywiste 1:1
(w m)

Rzeczywiste 1:1
(w cm)

W skali 1:
(w cm)

.

D³ugoæ

Szerokoæ

3. Narysuj plan arboretum zgodnie z danymi zapisanymi w tabeli.
4. Narysuj legendê planu:
Nazwa planu- .....................
Skala- .................................
Znaki topograficzne (zastosuj pierwsz¹ literê nazwy drzew)
5. Za pomoc¹ kompasu wyznacz kierunek pó³nocny.
6. Zorientuj plan czyli umieæ na nim strza³kê skierowan¹ ku pó³nocy tak, by ten kierunek by³ zgodny z
kierunkiem pó³nocy w terenie.
7. Dostalicie zadanie zakupu odpowiedniej iloci trawy do obsiania tego terenu (1kg. trawy wystarcza
na 40 m2 powierzchni).
Powierzchnia- .............................................
Iloæ trawy do jej obsiania- ...........................................

KARTA PRACY  Drzewa, krzewy i roliny zielne

Cele lekcji: Doskonalenie umiejêtnoci rozpoznawania pospolitych gatunków drzew, krzewów i rolin
zielnych. Kszta³cenie umiejêtnoci korzystania z kluczy i atlasów rolin.
Zadanie1. Korzystaj¹c z kluczy i atlasów rolin uzupe³nij tabelê.
Grupa
rolin
Drzewa

Krzewy
Roliny
zielone

Cechy charakterystyczne

Podaj min. po 5 przyk³adów
liciaste

iglaste
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Zadanie 2. Obejrzyj liæ dowolnego drzewa, najpierw go³ym okiem, a nastêpnie przez lupê. Zapisz swoje
obserwacje. Jakie istotne cechy licia mo¿na by³o zaobserwowaæ korzystaj¹c z lupy?
.. ..............................................................................
Wykonaj szkic licia. Podaj nazwê drzewa
..............
Szkic licia widzianego go³ym okiem

Szkic licia obejrzanego przez lupê

KARTA PRACY  Jak odró¿niæ roliny nagonasienne
od okrytonasiennych?

Cel ogólny zajêæ: Utrwalenie wiadomoci dotycz¹cych cech rolin nago- i okrytonasiennych
Zadanie 1. Uzupe³nijcie tabelê, podaj¹c po 3 nazwy zaobserwowanych przez Was rolin.
Rolina zielona
Roliny
okrytonasienne

Krzew
Drzewo

Roliny
nagonasienne

Krzew
Drzewo

Zadanie 2. Na terenie ogrodu odszukajcie 2 dowolne gatunki rolin okrytonasiennych. Odnajdcie je w
atlasie rolin. Na podstawie zamieszczonego przy nich opisu w atlasie wype³nijcie tabelê.
Nazwa roliny

Krótki opis

Rysunek licia

Zadanie 3. Na terenie ogrodu odszukajcie 2 dowolne gatunki rolin nagonasiennych. Odnajdcie je w
atlasie rolin. Na podstawie zamieszczonego przy nich opisu wype³nijcie tabelê.
Nazwa roliny

Krótki opis

Rysunek licia iszyszki

Opracowa³a: Marta Jaroszek-Ma³ecka
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W Pa³acu literacko
Moja struna
nastrojona tak
by ¿aden dwiêk
nie zabrzmia³ fa³szywie
by
niczym
ani s³owem
ani gestem
nie zadaæ bólu.
By nie pêk³a nie naci¹gam
wiêcej.

Wierszem Heleny Pilarskiej, który wziê³am na motto
kolejnego wieczoru poetyckiego , rozpoczê³o siê 29.
listopadowe spotkanie z cyklu: W PA£ACU literacko. Mia³o swój, jak zawsze, niepowtarzalny klimat i to z kilku powodów. Po pierwsze, goszczono
po raz kolejny polick¹ poetkê i malarkê, Helenê Pilarsk¹. Po drugie, sala multimedialna objawi³a siê
publicznoci w nowej ods³onie, gdy¿ cianê centraln¹ ozdobi³y plakaty z 28 wieczorów, dokumentuj¹cych spotkania z pisarzami nie tylko szczeciñskimi. Cykl trwa ju¿ ponad trzy lata i zyska³ sobie wielu
sympatyków, a plakaty oprawione elegancko, dodaj¹ teraz splendoru pa³acowej sali. Po trzecie, sceneria kolejnego wieczoru, wyczarowana przez Ewê
Bana, stworzy³a szczególn¹ oprawê dla poezji i
obrazów Artystki. Helena Pilarska w rozmowie z prowadz¹c¹ Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz otworzy³a przed
s³uchaczami nie tylko swój wiat wyobrani, ale te¿
zaprosi³a do swojej barwnej i dramatycznej przesz³oci, czytaj¹c Zapiski z biografii, zamieszczone w
ostatnim swoim tomie Moja struna.

Prezentacjê poezji ze swoich 9 tomików poezji i
prozy ilustrowa³a Poetka wierszami, które czyta³a z
emocjonaln¹ precyzj¹, np.
***
Zwyczajna radoæ s³ów
1. z³¹czonych myl¹
2. wiec¹ca jak gwiazda.
3.
4. I moja radoæ,
5. ¿e to wszystko widzê
6. i potrafiê nazwaæ.
Szczególnie mocno i obficie by³y przedstawiane
wiesze z ostatniego, promowanego na wieczorze,
tomu Hely Pilarskiej, pt. Moja struna. A wród nich
przejmuj¹ce wyznanie:
I có¿ komu po zbawieniu wobec
szaleñstwa gwiazd
które
jak mak
rozsypa³y siê
po wieczornym niebie
gdy w domu
pustka
i ch³ód przejmuj¹cy.
Jak zawsze po artystycznej prezentacji trwa³y rozmowy mi³oników sztuki z Autork¹ przy kawie, herbacie i poczêstunku. Sala multimedialna w swoim
nowym wizerunku bêdzie sprzyja³a kolejnym spotkaniom, najbli¿sze za odbêdzie siê ju¿ 11 grudnia
2014 r. I bêdzie 30.wieczorem W PA£ACU, na którym gociem specjalnym bêdzie Cezary Sikorski,
promuj¹cy swój tom poezji Wed³ug Józefa, czyli w
klimacie bo¿onarodzeniowym!
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Grudniowy 30. jubileuszowy wieczór W PA£ACU literacko z cyklu: spotkania z pisarzami i poetami nie tylko szczeciñskimi mia³ miejsce 11 grudnia
2014 roku, tym razem o godzinie 17.00, ale jak zawsze w artystycznie klimatycznym wnêtrzu sali multimedialnej Pa³acu M³odzie¿y. Wieczór by³ szczególny z wielu wzglêdów. Po pierwsze jubileusz ju¿ trzydziestego spotkania w cyklu. Po drugie bohater autor promowanego tomu poezji WED£UG JÓZEFA, Cezary Sikorski  poeta, doktor filozofii, ale
tak¿e wydawca, na szczeciñskim rynku wydawniczym  Zau³ka Wydawniczego Pomy³ka. Po trzecie prowadz¹cy rozmowê z Autorem  pisarz i poeta
szczeciñski  Artur Daniel Liskowacki. A do³¹czy³
do znakomitego grona aktor z Teatru Wspó³czesnego  Marian Dworakowski, który czyta³ wiersze w
trzech ods³onach artystycznych. Bohaterem by³
Józef z Nazaretu, którego poeta przedstawi³ w nieco
innym wymiarze ni¿ znany religijny. Znakomici rozmówcy dyskutowali te¿ o innych ksi¹¿kach Autora,
a tak¿e o najnowszych wydarzeniach literackich wydawnictwa ZAU£EK, czyli o ksi¹¿ce Artura D. Liskowackiego Przywracanie wracanie oraz o planach na nadchodz¹cy rok 2015. Rozmowy przy poczêstunku o ksi¹¿kach, sztuce , filozofii i nie tylko,
dope³ni³y ostatniego w 2014 roku spotkania W PA£ACU Literacko. Ró¿a Czerniawska-Karcz podziêkowa³a dyrektor Katarzynie Lubiñskiej i organizatorom spotkañ za ca³oroczn¹ wspó³pracê .

I rozpoczêlimy w styczniowy wieczór 31.spotkanie W PA£ACU literacko ze szczeciñskim pisarzem Piotrem Krzymienieckim, autorem powieci Moje granice. 15 stycznia, jak zawsze o
godz. 17.30 w sali multimedialnej w Pa³acu M³odzie¿y zebra³a siê licznie publicznoæ, czyli sympatycy dobrej literatury. Ró¿a Czerniawska-Karcz
poprowadzi³a rozmowê z Autorem, który nie ukrywa³ swojej tremy, gdy¿ by³ to Jego pierwszy wystêp z promocj¹ debiutanckiej ksi¹¿ki. Wprawdzie uczestniczy³ jesieni¹ 2014 roku w podobnym
wieczorze w Oberhausen podczas promocji antologii poetyckiej, gdzie prezentowa³ swoje wiersze, ale to by³y zupe³nie inne prze¿ycia. W pa³acowej rozmowie publicznoæ mog³a poznaæ nie
tylko biografiê Autora, z jego komentarzem, ale
te¿ zapoznaæ siê z fragmentami powieci, które z
zaanga¿owaniem czyta³ poeta i pisarz szczeciñskiego ZLP, Janusz Krzymiñski. Odkrywanie przez
Piotra Krymienieckiego szczegó³ów genezy powieci pozwoli³o przysz³ym czytelnikom poznaæ
walory promowanej ksi¹¿ki. Autobiograficzna
kanwa historii o dramatycznych losach gastarbeiterów lat 80. i 90. minionego wieku, uwiarygodnia³o dopowiedzenie pisarza. Jednak najbardziej interesuj¹c¹ czêci¹ prezentacji ksi¹¿ki by³y
czytane fragmenty, komentowane potem podczas
rozmów przy poczêstunku.

Subtelne granice ...
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Motyw wêdrówki za chlebem, w poszukiwaniu pracy czy nowego miejsca na za³o¿enie
domu, nie jest niczym nowym. Zarówno sama
literatura jak i dzieje indywidualnych rodzin s¹
nim nasycone. Potrzeba utrzymania bliskich,
podniesienia standardu ¿ycia, bardzo czêsto
zmusza³a i do dzisiaj zmusza ludzi do poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania. Czyli nic
nowego pod s³oñcem!
I niczym nowym jest zapisywanie tych ¿yciowych dowiadczeñ, zarówno przez pisarzy/o
czym wiadczy nasza literatura/ jak i przez samych imigrantów. Tak¿e przyczyna  sytuacja
ekonomiczna  nie jest szczególna, ale specyfika motywów takich decyzji - ju¿ tak. S¹ one bowiem wynikiem wydarzeñ na szersz¹ skalê, ni¿
tylko potrzeb¹ finansow¹. To najczêciej polityczne i spo³eczne zmiany statusu cz³owieka
przyczyniaj¹ siê do jego drastycznych decyzji o
zmianie dotychczasowego ¿ycia.
Ksi¹¿ka Piotra Krzymienieckiego Moje granice, nie ma ambicji literackich, bowiem Autor
nie chcia³ napisaæ kolejnej fikcyjnej historii z
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¿ycia gastarbeitera. To nie jest barwna historia
kolejnego bohatera literackiego. Piotr Krzymieniecki nie pisze te¿ pamiêtnika. Moje granice to
ksi¹¿ka napisana z pe³n¹ wiadomoci¹ odpowiedzialnoci za przedstawian¹ w niej rzeczywistoæ prze³omu wieków XX i XXI w Polsce. Zamiarem Autora by³o ukazanie, i to z dystansu,
czasu minionego. Nie wspomnieñ jednak, bo te
s¹ zazwyczaj ³adne, przyjemne, pozytywne. Moje
granice odtwarzaj¹ natomiast czas i wydarzenia
z ¿ycia bohatera najbardziej przygnêbiaj¹ce, które nie s¹ ani
mi³e, ani ³adne, i nie
sposób je zapomnieæ,
bo stanowi¹ znacz¹cy fragment ¿ycia bohatera. Autor nie
ukrywa siê za mask¹
fikcji, nie ma takiego
zamiaru, zale¿y mu
bowiem na wiarygodnoci  tak by³o. Jednak imiona i nazwy w
tej historii s¹ zmienione, by nikogo nie
obraziæ czy nie uraziæ.
W rozmowie z Autorem us³ysza³am, ¿e zale¿a³o mu ogromnie, by ta ksi¹¿ka sta³a siê wiadectwem pewnej, wcale nie odosobnionej, ale jak¿e
osobistej historii. Moje granice to dzieje mê¿czyzny, Polaka, jednego z setek, a mo¿e tysiêcy,
który w latach 80/90 zmuszony zosta³ do poszukiwania pracy poza granicami kraju. Swoje Eldorado spodziewa³ siê znaleæ tu¿ za granic¹ polsko-niemieck¹. Szybko siê przekona³ jaka jest ta
rzeczywistoæ nowo kreuj¹cej siê Europy.
Moje granice to obrazki z czasu minionego,
nale¿¹ce ju¿ do historii, nie tej wielkiej, ale tej,
która ¿ycie jednostki dok³ada do ¿ycia spo³eczeñstw. Dowiadczenia bohatera i jemu podob-

nych kszta³towa³y nie tylko jego samego. Mentalnoæ owych gastarbeiterów, pracuj¹cych na
czarno w Niemczech, ¿yj¹cych /najczêciej w
upokarzaj¹cych warunkach/ w ci¹g³ym lêku
przed dekonspiracj¹, obawa przed wydaleniem,
utrat¹ jedynego zarobku, z którego utrzymywali
rodziny, wp³ywa³a na kszta³towanie siê ca³kiem
nowego wiatopogl¹du tego pokolenia.
Nie bez znaczenia, przynajmniej dla Autora,
jest w ksi¹¿ce mocno wyeksponowany motyw
samotnoci. To psychologiczny skutek wyalienowania, braku poczucia przynale¿noci do kogokolwiek i czegokolwiek. Ani Polak ani Niemiec,
ani m¹¿, ani ojciec, nawet pracownikiem nie jest,
bo nielegalny, bezdomny, bez pieniêdzy, bez
dokumentów, czyli bez to¿samoci... poczucie
samotnoci ze wiadomoci¹ krzywdy, niesprawiedliwoci wiata i bezradnoci. Te uczucia
budz¹ z czasem w cz³owieku refleksyjnym bezsi³ê i kieruj¹ go w objêcia uzale¿nienia, np. alkoholowego... Ciê¿ka, ponad si³y, praca fizyczna,
niedo¿ywienie, lêki, têsknota za domem, rodzin¹,
nawet za polsk¹ mow¹, niewystarczaj¹ce zarobki, poczucie niskiej wartoci, miejsce pariasa we
wrogim rodowisku miasta, nêdzne warunki bytowe, wstyd... a wszystko to zamienione w lata
... taka sytuacja egzystencjalna musia³a skoñczyæ siê dramatem...
Piotr Krzymieniecki ods³ania kulisy ponurej
rzeczywistoci, czasu, który, na szczêcie, przemin¹³. Ale przecie¿ by³, niestety. I pozostawi³ po
sobie mocno wyryte w pamiêci bruzdy wiadcz¹ce o ludzkiej nienawici, niesprawiedliwoci,
bezradnoci, obojêtnoci, okrucieñstwie nie tylko rodaków-poldonów, gdy obna¿a ich najni¿sze instynkty. Odkrywa jednoczenie te cechy
cz³owieka, które wiadcz¹ o jego humanizmie 
czyli wra¿liwoæ na cudze cierpienie i samotnoæ,
solidarn¹ pomoc, wzajemn¹ ¿yczliwoæ w relacjach miêdzyludzkich, sprawiedliw¹ ocenê sytuacji bez wzglêdu na nacjê sprawcy wydarzenia. I nie ma tu podzia³u na z³ych Niemców i biednych Polaków, bo ¿ycie pokazuje w ka¿dym z
nich przede wszystkim cz³owieka. Autor w sposób najprostszy przedstawia surowy, czêsto prymitywny, mêski wiat rodowiska nielegalnych
pracowników. Niczego nie upiêksza, nie unika
soczystego jêzyka, nie wyg³adza opowiadanych
sytuacji, ale te¿ nie epatuje ekstremalnymi opisami. Stara siê rzetelnie /a czêsto dowcipnie/
przedstawiaæ zdarzenia, miejsca czy osoby; zabawnie przytacza nieporozumienia jêzykowe,
nieudolny polski Niemców albo jeszcze mniej po-

Himilsbach Piotra Si³y

radny niemiecki Polaków. Pokazuje zachowania
ludzi w ich codziennych i niecodziennych relacjach, np. gdy bohater fortelem odzyskuje swoje ciê¿ko zarobione pieni¹dze (Sprawiedliwoæ
na Sasel). Ogl¹damy wiêc wiat po obu stronach  granic emocjonalnych, moralnych czy terytorialnych.
Ksi¹¿ka Moje granice jest tak naprawdê trudna do zdefiniowania. Ka¿dy z rozdzia³ów móg³by byæ osobnym samodzielnym opowiadaniem.
£¹czy je narrator bohater, który snuje swoj¹ historiê. Mo¿na by j¹ nazwaæ gawêd¹ gastarbeitera, z wyeksponowanym przekazem adresowym,
bo s¹ wyranie wskazani odbiorcy  to ci, którzy
zamierzaj¹ opuciæ kraj w poszukiwaniu pracy.
Ale jest te¿ bardzo wyrazisty, zaanga¿owany
emocjonalnie bohater-narrator, który przekracza
wci¹¿ swoje granice, opisuje makrokosmos poniewierki w obcym kraju i mikrokosmos swojego
wnêtrza, w którym jest równie zagubiony...
Otó¿ jeszcze te granice! Ka¿dy z nas ma jakie,
nie tylko realne, terytorialne, pañstwowe granice, które teraz, w dobie Wspólnej Europy, ju¿ tak
naprawdê nie istniej¹, ale s¹ przecie¿ w nas, mocno ukorzenione, granice mentalne, obyczajowe,
moralne, psychiczne... Ile razy w ¿yciu je przekraczamy, przemierzamy je tam i z powrotem, a czasem bezpowrotnie... zostawiamy za sob¹ jakie
miejsca, osoby, zdarzenia, które s¹ naszym milliarium aureum albo i nie... Czasem palimy mosty i
nie pozwalamy sobie na powrót... Czasem przesuwamy te granice, poszerzaj¹c lub pomniejszaj¹c nasz¹ przestrzeñ, niekoniecznie ¿yciow¹...
Ksi¹¿ka Piotra Krzymienieckiego Moje granice ods³ania nam takie samotne podró¿e nie tylko za chlebem, ale i te w g³¹b, gdzie niespodziewanie, po dramatycznych dowiadczeniach,
odkrywamy dawno zapomniane wartoci, te najprostsze, najwa¿niejsze: jak ojczyzna, dom, rodzina, przyjañ, wiernoæ sobie...
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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12 lutego odby³o siê 32. ju¿ spotkanie z cyklu W
PA£ACU literacko. Do Szczecina przyby³ Piotr Si³a
ze swoj¹ ksi¹¿k¹ przypominaj¹c¹ postaæ aktora, pisarza i kamieniarza, Jana Himilsbacha. Spotkanie
prowadzi³ poeta i dziennikarz  Rafa³ Podraza, a fragmenty ksi¹¿ki przybli¿y³ przyby³ym gociom Janusz
Krzymiñski, który dodatkowo opowieæ o bohaterze wzbogaci³ wspomnieniami z tamtych czasów.
Autor ksi¹¿ki Mój Himilsbach czyli wspomnienia o Janku H. w sposób niezwykle obrazowy
opowiada³ zarówno o swym bohaterze, jakiego pozna³ podczas pracy nad ksi¹¿k¹, ale tak¿e o samym
warsztacie pisarskim, zbieraniu materia³ów, klimacie,
który temu towarzyszy³. Spotkania z niezwyk³ymi
ludmi, bliskimi Himilsbacha, ich wspomnienia, opowieci z³o¿y³y siê na pierwsz¹ czêci¹ ksi¹¿ki. Druga to zapiski ¿ony Basi, dokumentuj¹ce ¿ycie z niezwyk³ym artyst¹.
Podraza rozmawia³ z zaproszonym gociem o jak¿e trudnym, ale jednoczenie bogatym ¿yciu bohatera ksi¹¿ki. Piotr Si³a w prostych s³owach, niezwykle bezporednio mówi³ o wszystkich talentach Himilsbacha, ale te¿ o alkoholizmie i ciemnych momentach jego biografii.
¯ycie Himilsbacha obros³o wieloma legendami.
Trudno dzi dociec, które z przytaczanych w anegdotach wydarzeñ mia³o miejsce, a co stanowi wytwór wyobrani samego Himilsbacha lub ludzi, którzy lubili grzaæ siê w jego blasku. Ksi¹¿ka Piotra Si³y
prezentowana podczas spotkania autorskiego mo¿e
choæ w czêci porz¹dkuje pewne fragmenty ¿ycia
bohatera, widziane oczami jego przyjació³ i ¿ony.
Mój Himilsbach mówi Piotr Si³a i twierdzi , ¿e ka¿dy jego rozmówca ma swojego Himilsbacha.
Katarzyna Chabowska
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Towarzystwo Przyjació³ Dzieci poleca

Pamiêci Honoraty
Rzadko siê zdarza,
by tyle dobra uczyniæ
i tak dobr¹ pamiêæ zostawiæ po sobie  te
s³owa dedykowane
Honoracie Groberskiej wieloletniej kierowniczce wietlicy
rodowiskowej TPD w
Nowym Warpnie zmar³ej w lipcu u.br., poruszaj¹. Aby upamiêtniæ
jej osobê, a tak¿e to, co
zrobi³a dla dzieci opublikowana zosta³a monografia zawieraj¹ca m.in. zdjêcia
i 17 scenariuszy sztuk teatralnych, autorstwa Honoraty, które sta³y siê kanw¹ dzia³ania jej m³odych podopiecznych w amatorskim teatrzyku. S³owo wstêpne do ksi¹¿ki napisa³ Stanis³aw Krzywicki, d³ugoletni dyrektor Ksi¹¿nicy Pomorskiej, towarzysz ¿ycia Honoraty. Przeczytaæ
mo¿na m.in. Utrwala siê dobra praktyka w ¿yciu naszych ma³ych ojczyzn zachowywania w pamiêci ludzi, którzy dali nam tak du¿o ( ). Z tej spucizny korzystaæ teraz mog¹ inne ko³a TPD, wietlice rodowiskowe i ludzie, którzy pracuj¹ z dzieæmi, dbaj¹ o ich
rozwój artystyczny. Bo otwiera³a przed dzieæmi wiat 
kocha³a dzieciaki ze swojego miasteczka, by³a z nich
bardzo dumna. Stara³a siê im towarzyszyæ w nauce i
zabawie. Cieszy³a siê ka¿dym ich sukcesem.
Ksi¹¿ka jest swoistym dokumentem piêknej pracy na rzecz dzieci. Na zdjêciach, w które obfituje
monografia, utrwalone zosta³y wyjazdy poznawcze
dzieci ze wietlicy m.in. na Mazury szlakiem Sienkiewiczowskich Krzy¿aków, Na Pomorze Zachodnie, Ziemiê Lubusk¹, do Warszawy, szlakiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego: Toruñ, Bydgoszcz, Grudzi¹dz, i przede wszystkim Augustów-Wilno.
Szczególnie wa¿ne by³y dla Honoraty Kresy
Wschodnie  Wilno, Lwów. To ona i jej dzieci co
roku przygotowywa³y Kaziuki. Sztuki teatralne,
które wzrusza³y widowniê tê doros³a, a tak¿e najm³odsz¹. Wystawiano te sztuki nie tylko w Nowym
Warpnie, ale te¿ w Szczecinie, Brzózkach, Policach.
Za swoj¹ pracê i pomoc dzieciom nagrodzona zosta³a m.in. wyjazdem wraz z swoimi Leszczykami
do Warszawy, na spotkanie z Prezydentem RP, Bronis³awem Komorowskim, w Belwederze.
Honorata Groberska by³a te¿ autork¹ tekstów zamieszczanych w Dialogach.

KSI¥¯KOWY
PRZEK£ADANIEC

Witkacy, to postaæ kontrowersyjna. Jedni go kochaj¹, drudzy nienawidz¹. Jednak tak jak wszyscy znaj¹
autora Szewców, tak niewielu kojarzy jego ¿onê 
Kossakównê z domu  Jadwigê i na jej w¹tku z tej
ksi¹¿ce chcia³bym siê skupiæ. Dla niewtajemniczonych
powiem tylko, ¿e to dziêki niej dzisiaj mo¿emy wystawiaæ sztuki Witkiewicza, bo to ona w czasie bombardowania Warszawy w 1939 roku, z nara¿eniem ¿ycia,
wykopywa³a go³ymi rêkami przywalone gruzami, skrypty sztuk mê¿a, by nie poch³on¹³ ich ogieñ.
Witkiewiczowa w ksi¹¿ce Joanny Siedleckiej nie
jest s³odka, nie jest te¿ tragiczna. Jest nijaka. Gdyby autorka, szykuj¹c kolejne wznowienie Mahatmy troszeczkê doczyta³a to, co od momentu pierwszego wydania swojej
ksi¹¿ki, o Kossakach siê
ukaza³o, to na pewno nie
by³oby w tym wydaniu
tylu niecis³oci i przek³amañ. Badania bowiem na
temat Kossaków dzisiaj s¹
nieporównywalne do
tych sprzed lat. Niestety,
Joanna Siedlecka nie odrobi³a lekcji, efekt: poprzekrêcane nazwiska, wypaJoanna Siedlecka
czone fakty. Jak mo¿na w
Mahatma Witkac
dobie, kiedy o Kossakach
Wyd. MG, 2014
ukaza³o siê tak du¿o ksi¹¿ek, nie dokonaæ korekty informacji?! Jak mo¿na
powielaæ plotki dotycz¹ce relacji Magdaleny Samozwaniec, Zofii Kossak i Jadwigi Witkiewiczowej?!
Pani Joannie, nim znów wemie siê za Jadwigê,
polecam ksi¹¿ki: El¿biety Hurnikowej Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Joanny Jurga³y-Jureczki
Zofia Kossak i  tutaj kryptoreklama: Córkê Kossaka czy Moich listów nie pal!. Gdyby pisarka
przeczyta³a choæby przypisy z wymienionych ksi¹¿ek, uniknê³aby tak ra¿¹cych wpadek Ca³a masa
b³êdów rzeczowych zabija rozdzia³ o Jadwidze Witkiewiczowej, a szkoda, bo sam Mahatma Witkac
jest dobry, ciekawy i w innych aspektach odkrywczy, a bardzo bogata ikonografia (wiele zdjêæ reprodukowanych jest po raz pierwszy) stanowi przys³owiow¹ wisienkê na torcie.
Rafa³ Podraza
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Piêkny cz³owiek
i przyjaciele
Wieczór nad rzek¹ zdarzeñ, to najnowsza
ksi¹¿ka Rafa³a Podrazy, która w³anie ukaza³a siê na rynku ksiêgarskim i trafia do r¹k
oczekuj¹cych na ni¹ Czytelników. Ksi¹¿kê
wyda³a Oficyna R.
Ksi¹¿ka szczególna, mimo i¿ takich rozmów-rzek ukaza³o siê ju¿ wiele, i to ze znakomitymi w³acicielami nazwisk. Rozmowa Rafa³a Podrazy z Januszem Kondratowiczem,
poet¹, ale przede wszystkim z autorem tekstów piosenek, które sta³y siê przebojami i
pozosta³y nimi do dzi.
Ksi¹¿ka, która porusza, a wiem o czym
mówiê, bo mia³am niema³¹ przyjemnoæ
wspó³pracowaæ przy jej powstawaniu, kiedy
to przez ostatnie pó³ roku Autor skrupulatnie
odtwarza³ rozmowy zapisane w lutym ubieg³ego roku, kiedy to przebywa³ w Warszawie
i goci³ w domu pañstwa Kondratowiczów na
Mokotowie.
Te lutowe rozmowy w niczym nie zapowiada³y tragicznego rozstania... w lipcu. Sam
Rafa³ Podraza nie wyobra¿a³ sobie, ¿e zd¹¿y³...
w ostatniej chwili przed odejciem ...ocaliæ
niepowtarzalne, unikatowe wspomnienia Autora tekstów Powrócisz tu, Tyle s³oñca w ca³ym miecie czy Anna ju¿ tu nie mieszka...
Ksi¹¿ka o Januszu Kondratowiczu to barwna opowieæ Poety o dzieciñstwie, m³odoci,
dojrzewaniu... o Warszawie i ukochanych
Bieszczadach , o odkrywaniu poezji i oddaniu pióra piosence... przede wszystkim jednak jest to opowieæ o ludziach, z którymi
siê przyjani³, z którymi tworzy³ przeboje, z
którymi siê zmaga³ i wiêci³ sukcesy... To
wspomnienia o Krzysztofie Klenczonie, Jacku Lechu, o Annie Jantar, Ludmile Jakubczak,
Helenie Majdaniec czy Irenie Jarockiej, o Piotrze Figlu, W³adys³awie Szpilmanie , o Jerzym
Abratowskim czy Jaros³awie Kukulskim... to
niezwykle ¿ywe, czêsto dosadne, a czasem
dramatycznie wyeksponowane wydarzenia z
¿ycia ludzi, których znamy z pierwszych
stron magazynów, z ekranu telewizora czy z
estrady.

Janusz Kondratowicz prowadzony w rozmowie, przez swojego m³odszego kolegê, zrêcznymi pytaniami, chêtnie dopuszcza go do tych
miejsc swego ¿ycia, do których nie zaprasza
siê ka¿dego. Ale te¿ dziêki tym zwierzeniom,
mo¿emy poznaæ sekrety rodzinne Poety. Odkryæ Jego fascynacje przyrod¹ czy wzruszenia na wspomnienie dawnych mi³oci.
A do tego bardzo cenna i bogata ikonografia
/jak zawsze wa¿na u Rafa³a Podrazy/, dobrana starannie i wzbogacaj¹ca s³owo. wietnie
wkomponowane w gawêdê teksty piosenekprzebojów czy wiersze /mniej znane/ Poety,
dope³niaj¹ wiedzê prezentowan¹ przez rozmawiaj¹cych.
Jestem przekonana, ¿e najnowsza ksi¹¿ka
Rafa³a Podrazy Wieczór nad rzek¹ zdarzeñ zadowoli ka¿dego Czytelnika, dlatego ¿yczê mi³ej lektury.

Ró¿a Czerniawska-Karcz 
polonistka, poetka, autorka
kilku tomików wierszy, laureatka konkursów literackich,
absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego.

30

VII edycja Konkursu

Wielcy Podró¿nicy
i Odkrywcy
 Aleksander Doba
Na VII edycjê
konkursu organizowanego 12 lutego 2015 r. przez
Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej i
¯eglarskiej SP Nr
14, zaproszony
zosta³ Aleksander
Doba. Bohaterami
poprzednich konkursów byli Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama,
Magellan, James Cook, Leonid Teliga, Ludomir
M¹czka. Tym razem tematem konkursu by³ ¿yj¹cy
podró¿nik Aleksander Doba, który na swoim kajaku dop³yn¹³ do obu Ameryk i
zjawi³ siê na naszym konkursie. Konkurs, który zawsze odbywa³
siê w weso³ej i przyjaznej atmosferze za spraw¹ Pana
Aleksandra sta³ siê wielkim wydarzeniem. Dzieñ
wczeniej nasz podró¿nik otrzyma³ nagrodê National Geographic Podró¿nik Roku 2015. Ku naszemu zaskoczeniu na konkursie zjawili siê redaktorzy telewizji TVN, telewizji lokalnej i Kuriera Szczeciñskiego. Wywiadom i gratulacjom nie by³o koñca.
Mimo ca³ego zamieszania medialnego konkurs
odby³ siê tak jak go zaplanowano. Wszyscy uczestnicy konkursu uczniowie SKEM Szkó³ Podstawowych Nr Nr 1,5, 14,23,37.42, 56, 61, wys³uchali opowieci naszego gocia popartymi ciekawymi zdjêciami i filmami. Oczami wyobrani przenielimy siê
na wielkie wody oceanu, jego grone sztormowe
fale, wschody i zachody s³oñca. Widzielimy ryby

lataj¹ce, którymi ¿ywi³ siê nasz bohater, jak i p³etwy
rekinów kr¹¿¹cych wokó³ kajaka. Po opowieciach
wszyscy uczestnicy pisali test wiedzy na temat naszego gocia i jego wypraw, rozwi¹zywali test Morse`a i wykonywali pracê plastyczn¹ na temat Wyprawy kajakowe Aleksandra Doby. Praca wykonana przez SKEM SP 61 powêdrowa³a do r¹k szacownego gocia z ¿yczeniami dalszych sukcesów.
W tych zmaganiach I miejsce zajê³o SP14, II miejsce
SP 56, III miejsce SP 1. Ka¿dy z obecnych otrzyma³
autograf gocia oraz móg³ sobie z nim zrobiæ zdjêcie. Mylê, ¿e to spotkanie na d³ugo zostanie w pamiêci wszystkich bior¹cych w nim udzia³.
Do zobaczenia za rok na VIII edycji konkursu.
Jolanta Ga³êzowska
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