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SZTUKA
NA ZDROWIE!

Zespó³ Szkó³ Szpitalnych

Kiedy 5 lat temu dowiedzia³am siê o arteterapii i
jej zastosowaniu, zaczê³am uwa¿nie œledziæ dotych-
czasowe badania terapeutyczne w Polsce i na œwie-
cie. Zafascynowa³ mnie fakt si³y, z jak¹ sztuka
mo¿e wp³ywaæ na ¿ycie cz³owieka, jego zachowa-
nie i emocje. Wiedzia³am, ¿e aktywnoœæ twórcza
towarzyszy ludziom od zawsze. Potwierdzenie na to
jest przecie¿ we wszystkich obszarach ludzkiego
funkcjonowania: w rozwoju sztuki wizualnej, archi-
tektury, techniki, muzyki, tañca, literatury. Nowo-
œci¹ staje siê jednak wprowadzenie sztuki jako przy-
datnego narzêdzia w procesie psychoterapii.

Z wykszta³cenia jestem plastykiem i pedagogiem.
W pewnym momencie jednak sztuka przesta³a mnie
interesowaæ tylko i wy³¹cznie jako produkt artystycz-
ny. Skoncentrowa³am swoj¹ uwagê na procesach twór-
czych. A¿ w koñcu arteterapia sta³a siê dla mnie kie-
runkiem myœlenia. Przygl¹daj¹c siê uwa¿nie osi¹gniê-
ciom amerykañskich terapeutów, staram siê wprowa-
dzaæ w swojej pracy wszelkie nowinki i techniki, które
pozwol¹ mi w lepszy sposób wykorzystaæ zdobyt¹
na studiach wiedzê. Wierzê w to, ¿e przed polskimi
arteterapeutami stoi otworem wspania³y œwiat mo¿li-
woœci. Jestem przekonana równie¿, ¿e coraz wiêcej
osób bêdzie doceniaæ rolê sztuki w procesie leczenia.
Od czterech lat jestem nauczycielk¹ plastyki w Ze-
spole Szkó³ Szpitalnych. W tym roku ukoñczy³am
studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym
w Poznaniu, uzyskuj¹c dyplom arteterapeuty.

Od wrzeœnia tego roku szkolnego postanowi³am
pracowaæ z dzieæmi i m³odzie¿¹ przebywaj¹c¹ na
oddzia³ach onkologicznych w oparciu o stworzony
przez siebie program zajêæ arteterapeutycznych
„Sztuka na zdrowie!”. Po³¹czy³am w nim trzy ele-
menty: muzykê, plastykê i terapiê ruchem. Uczest-
nikami zajêæ zosta³y dzieci i m³odzie¿ dotkniêta cho-
rob¹ nowotworow¹, przebywaj¹ca na d³ugotrwa³ym
leczeniu szpitalnym. Program jest kierowany tak-
¿e do rodziców dzieci chorych i ma na celu popra-
wê ich samopoczucia, odreagowanie napiêæ i po-
g³êbienie relacji dziecko-rodzic. Do problematycz-
nych zachowañ, wymagaj¹cych specjalnych me-
tod pracy, nale¿¹ wszelkie zaburzenia zwi¹zane z
d³ugotrwa³ym procesem hospitalizacji, miêdzy
innymi: depresja, wybuchy gniewu i frustracji, im-
pulsywnoœæ, wrogoœæ, brak akceptacji choroby, k³ó-
tliwoœæ, apatia, ma³omównoœæ, zachowania agresywne

(werbalne i fizyczne), manipulowanie emocjami in-
nych, niezdolnoœæ do wspó³dzia³ania, problemy z
podejmowaniem decyzji, bardzo krótki czas kon-
centracji uwagi, lêk, wycofanie, napady paniki, wy-
³¹czenie z ¿ycia spo³ecznego.

Pewne dziedziny arteterapii s¹ od kilku lat in-
tensywnie wykorzystywane w pracy z ludŸmi prze-
wlekle lub nieuleczalnie chorymi na ca³ym œwie-
cie. Pozostawanie w d³ugotrwa³ym unieruchomie-
niu i ograniczeniu sprawnoœci pogarsza samopoczu-
cie, nasila uczucie izolacji i depresjê. S³uchanie
muzyki, tworzenie, uczestniczenie w zajêciach cho-
reoterapeutycznych pomaga pacjentom zmieniæ
negatywne nastawienie, odwraca uwagê od procesu
hospitalizacji, zabiegów i dolegliwoœci. Opiekuno-
wie zauwa¿aj¹, ¿e pacjenci s³uchaj¹cy muzyki, za-
¿ywaj¹ mniej leków przeciwbólowych, s¹ pogod-
niejsi i ³atwiej radz¹ sobie ze szpitaln¹ codzienno-
œci¹.1 „Muzyka mo¿e pomóc pacjentom cierpi¹-
cym na nowotwór w pog³êbieniu wartoœci ¿ycia”.2

S¹ to s³owa Lilly Rangaststrup, doradcy w duñskim
Stowarzyszeniu Przeciw Nowotworowym - organi-
zacji, która zajmuje siê zapobieganiem powstawa-
nia chorób nowotworowych, udzielaniem pomocy
chorym i ich rodzinom, a tak¿e sponsoruj¹cej bada-
nia naukowe nad leczeniem osób chorych.

Zajêcia z wykorzystaniem elementów muzykote-
rapii stwarzaj¹ niesamowit¹ okazjê do stworzenia
wiêzi miêdzy prowadz¹cym a pacjentami. Muzyka
staje siê nie tylko form¹ komunikacji pomiêdzy tera-
peut¹ a dzieckiem lub dzieckiem i innymi osobami,
ale równie¿ sprzyja komunikacji dziecka z samym
sob¹. Poznaje ono siebie, swoje potrzeby, uczucia,
na tej podstawie tworz¹c samoocenê, co z kolei mo¿e
wp³ywaæ korzystnie na wzrost jego samoakceptacji.
Muzyka wp³ywa na wyobraŸniê dziecka, mo¿e nasu-
waæ ró¿ne skojarzenia i myœli. Jej leczniczy wp³yw
jest wywierany przez ró¿ne elementy strukturalne:
rytm, harmoniê, dynamikê, tempo.3 „Muzyka poma-
ga chorym znaleŸæ spokój. Kiedy miêœnie s¹ roz-
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luŸnione, ból zmniejsza siê, co pozwala ludziom
uspokoiæ siê, a to z kolei jeszcze bardziej likwiduje
ból, itd.”4 Muzyka u³atwia osi¹gniêcie stanu relaksu,
inspiruje, podnosi poziom energii. Mo¿e odizolowy-
waæ dziecko od niepotrzebnych w danym momencie
bodŸców zewnêtrznych (ha³as, odg³osy zza okna) i
wewnêtrznych (strach, samotnoœæ, z³oœæ), dzia³aj¹cych
na jego œwiadomoœæ, a tak¿e pomaga w utrzymaniu
w³aœciwego tempa oddychania podczas wizualizacji.
Wspomaga równie¿ proces rozwoju aktywnoœci mo-
torycznej, sprzyja socjalizacji, u³atwia kszta³towanie
emocjonalnoœci dziecka. Muzyka mo¿e pomóc wy-
ra¿aæ t³umione odczucia, nawet jeœli s³owa im za-
przeczaj¹. Improwizacja na instrumentach perkusyj-
nych, tañczenie, plastyczne interpretowanie muzyki
daje m³odszym pacjentom okazjê do wypowiadania
siê i decydowania o sobie.5

Z kolei malowanie, rysowanie, czy inne formy two-
rzenia pozwalaj¹ na oddalenie od nat³oku myœli,
zmartwieñ, bólu, d³ugotrwa³ego procesu leczenia.
Osi¹gniêcie idealnego wyciszenia jest w warunkach
szpitalnych niezwykle trudne. Proces tworzenia za
pomoc¹ koloru i formy pozwala na pozawerbalne
wyra¿enie siê. Powsta³e prace maj¹ staæ siê nama-
calnym dowodem tego, co dziecko czuje, chce i po-
trafi.6 Podczas prowadzenia zajêæ z dzieæmi zawsze
podkreœlam istotê samego tworzenia, a nie ostatecz-
nych rezultatów. Wa¿ny jest czas poœwiêcony na wy-
konywanie dzie³a, przeznaczony tylko sobie, krok
po kroku, bez zastanawiania siê nad koñcowym efek-
tem7. Jak czytamy w artykule Gra¿yny Jezierskiej:
„Wa¿ne jest przezwyciê¿enie lêku przed pust¹ po-
wierzchni¹ papieru, przed operowaniem materia³ami
plastycznymi. Poczucie wolnoœci te¿ mo¿e ograni-
czaæ i budziæ niepewnoœæ. Potrzebna jest akceptacja
ka¿dego etapu tworzenia (…). Wa¿ny jest proces, a
nie efekt. Proces ³¹czy to, co ju¿ wiem, poznajê i
prze¿ywam z tym, czego doœwiadczam.”8

Moje spotkania z pacjentami oddzia³ów szpital-
nych to specyficzny rodzaj szkolnej edukacji. Nie-

jednokrotnie brakuje w nim konfrontacji z rówieœni-
kami, mo¿liwoœci porównania prac, inspirowania siê
twórczoœci¹ kolegów. Kontakt ze sztuk¹ sprzyja re-
dukowaniu, tak powszechnej we wspó³czesnym spo-
³eczeñstwie, alienacji.9 Co dnia obserwujê zaanga-
¿owanie dzieci, ich umiejêtnoœci, operowanie ró¿ny-
mi narzêdziami, poziom zaawansowania i doœwiad-
czenia, a g³ównie emocje i nastroje towarzysz¹ce pro-
cesowi tworzenia. Z w³asnych doœwiadczeñ wiem, co
przyniesie podsuniêcie pacjentowi pude³ka z kred-
kami, czy o³ówka, a co spêdzenie z nim czasu, wska-
zanie mo¿liwoœci wykorzystania narzêdzi i materia-
³ów, rozmowa, czy po prostu obecnoœæ. Za g³ówny
cel mojej pracy stawiam sobie zlikwidowanie lub
zminimalizowanie dyskomfortu psychicznego zwi¹-
zanego z procesem leczenia. Wierzê, ¿e wielk¹ po-
moc¹ s¹ przy tym dzia³ania twórcze i artystyczne.
Moim zadaniem jest stworzenie jak najlepszych wa-
runków s³u¿¹cych poprawie stanu zdrowia, organi-
zowanie zajêæ, które pomog¹ podopiecznym skom-
pensowaæ z³e samopoczucie. Wed³ug wielu badaczy
zajmuj¹cych siê terapi¹ przez sztukê twierdzi, ¿e po-
maga ona nie tylko ³agodziæ skutki i objawy choro-
by, ale tak¿e zapewnia poczucie wewnêtrznego spo-
koju, pomaga w akceptacji w³asnej osoby i procesu
choroby, wyzwala motywacjê do dzia³ania, zapobie-
ga odizolowaniu.10
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Obok muzyki i plastyki wielkim potencja³em

terapeutycznym wyró¿nia siê choreoterapia. Roz-
wija kilka sfer aktywnoœci dziecka: motoryczn¹,
spo³eczn¹, emocjonaln¹, poznawcz¹ i estetyczn¹.
Taka forma spotkañ przynosi doskona³e efekty w
pracy z dzieæmi nieœmia³ymi, wycofanymi, zalêk-
nionymi, jak równie¿ sprawdza siê w przypadku
pacjentów energicznych, maj¹cych potrzebê ru-
chu i dzia³ania. Improwizacje ruchowe dostar-
czaj¹ wa¿nych informacji o stosunku dziecka
do siebie i innych, o prze¿ywanych przez nie
emocjach, które mog¹ wyra¿aæ siê w reakcjach
ruchowych (np. w wyrazie twarzy, postawie cia-
³a, w ruchach mimowolnych, dr¿eniu r¹k), a
tak¿e w ró¿nych formach wokalizacji. Gdy
dziecko chce przekazaæ poprzez improwizacje ru-
chowe swoje wyobra¿enia inspirowane s³owem i
muzyk¹, musi skoncentrowaæ siê na wykonywa-
nych czynnoœciach ruchowych. Podnosi to œwia-
domoœæ w³asnego cia³a, zw³aszcza cia³a jako ca-
³oœci.11 Dziecko, przez obserwacjê zachowañ in-
nych uczestników zajêæ, doskonali te¿ umiejêt-
noœæ rozumienia innych, zdolnoœæ empatii.12

Terapia ruchem jest niezwykle istotna w pracy
z nastolatkami. Dorastanie jest osadzone w ciele.
Gdy mówi siê o tym okresie rozwojowym, to czêsto
odwo³uje jednoczeœnie do zmian dotycz¹cych wy-
gl¹du zewnêtrznego i zmieniaj¹cych siê w tym okre-
sie funkcji cia³a. Obraz nastolatka i nastolatki jako
"brzydkich kacz¹tek", które przechodz¹ zarówno
wewnêtrzn¹, jak i zewnêtrzn¹ transformacjê jest bar-
dzo zakorzeniony w potocznym myœleniu o dojrze-
waniu. Cia³o m³odego cz³owieka w procesie terapii
tañcem i ruchem mo¿e pomóc w wyra¿eniu w³asnej
kreatywnoœci. Samo uczestniczenie w tego typu
zajêciach czêsto podnosi pewnoœæ siebie, poczucie
stabilnoœci i osadzenia nie tylko w ciele, ale tak¿e
na g³êbszym psychologicznym poziomie. Na cho-
reoterapiê nie przychodzimy, by nauczyæ siê tañ-
czyæ lub zaprezentowaæ nasze umiejêtnoœci rucho-

we. Terapia tañcem to spotkanie w ruchu z sa-
mym sob¹, nie powtarzanie ruchów instruktora,
ale pod¹¿anie za naturalnym ruchem, który sam
pojawia siê w ciele, jest autentyczny, prawdziwy,
po prostu: nasz. Tañcem staje siê ka¿de porusze-
nie cia³em, przesuniêcie nogi, ko³ysanie biodra-
mi, a nawet pozorny bezruch. Nasze cia³o jest tak
naprawdê w nieustannym ruchu: bicia serca, kr¹-
¿eniu krwi, oddechu.

Najwa¿niejszym aspektem choreoterapii jest brak
oceniania. Prowadz¹cy w ¿aden sposób nie krytyku-
je osób, ich podejœcia i ruchów. Nie jest istotne to,
czy uczestnicy tañcz¹ równo, rytmicznie, s¹ zaanga-
¿owani bardziej lub mniej. Wa¿ne jest, aby nikt nie
próbowa³ t³umiæ swoich pragnieñ i emocji. To daje
wolnoœæ oraz pozwala akceptowaæ inne osoby i ich
ró¿norodnoœæ. Zadaniem prowadz¹cego jest stworze-

nie serdecznej atmosfery, pe³nej ¿yczliwoœci i po-
czucia wspólnoty. Œwiat poza sal¹, w której odby-
waj¹ siê zajêcia przestaje istnieæ. Myœli odrywaj¹ siê
od szpitalnej rzeczywistoœci. Wa¿ny staje siê kon-
takt z muzyk¹, bycie tu i teraz. Choreoterapia jest
rewelacyjn¹ metod¹ pracy z osobami chorymi na
nowotwory, poniewa¿ jednoczeœnie uczy akcepto-
waæ ograniczenia cia³a (takie jak zmêczenie, ogra-
niczon¹ ruchomoœæ w stawach), ale te¿ daje poczu-
cie sprawczoœci i przynosi radoœæ z mo¿liwoœci
uczestniczenia w jakiejœ formie aktywnoœci fizycz-
nej.13 Dzieci bêd¹ce w trakcie leczenia mog¹ przy-
chodziæ na spotkania, aby pos³uchaæ muzyki, poroz-
mawiaæ, czy wyobra¿aæ sobie siebie w tañcu. Sam
udzia³ w spotkaniach mo¿e byæ prób¹ odwagi i mo-
bilizacj¹ do ubrania siê, wyjœcia ze szpitalnej sali.
M³ode dziewczêta bardzo Ÿle znosz¹ proces lecze-
nia, brak w³osów, zmiany w ciele. Zadaniem chore-
oterapii jest zbudowanie w nich poczucia wiary w
siebie, odkrycia na nowo ich dziewczêcoœci i piêkna.

Kto tworzy, ten sam sobie chce coœ wyjaœniæ, uzmy-
s³owiæ, a jednoczeœnie pragnie przekazaæ swoje od-
czucia innym. Dziêki sztuce mo¿emy znaleŸæ formê



7
dla tego, co wydawaæ mog³oby siê niemo¿liwe do
opowiedzenia. Ta umiejêtnoœæ przek³adania naszego
stanu psychicznego na jêzyk plastyki, muzyki i tañca
daje ogromne mo¿liwoœci komunikowania siê. Jeœli
uczestnicy moich zajêæ zechc¹ powiedzieæ mi, co dzieje
siê w ich wnêtrzu, zaprz¹ta umys³ i emocje, poczujê
siê wyró¿niona. Umiejêtnoœæ wchodzenia w tê wyj¹t-
kow¹ relacjê z drugim cz³owiekiem, porozumiewania
za pomoc¹ znaków artystycznych, jest najwiêkszym
sukcesem w pracy pedagoga, plastyka, terapeuty.

Podczas organizowanych na oddziale spotkañ z
pacjentami udaje siê tworzyæ wiele wspania³ych wy-
darzeñ, radosnych chwil i twórczych momentów.
Podczas zajêæ malujemy, wycinamy, gramy, ekspe-
rymentujemy, inspirujemy siebie i innych, a przede
wszystkim du¿o rozmawiamy. Stawiamy na swobo-
dê. Ka¿dy robi to, w czym czuje siê najlepiej. Dziêki

tej wyj¹tkowej wspó³pracy udaje siê nam tworzyæ
fantastyczne wystawy prac, ogromne plakaty, które
rozweselaj¹ szpitalne œciany i okna. Wœród uczestni-
ków zajêæ s¹ osoby, które chêtnie anga¿uj¹ siê w
twórcze wyzwania i niesamowicie rozwijaj¹ swoje
zdolnoœci. Przyk³adem jest osiemnastoletnia Vanes-
sa, uczennica liceum, która zajmuje siê fotografi¹ i
zara¿a swoj¹ pasj¹ innych. To wra¿liwa, zdolna i bar-
dzo inteligentna m³oda dziewczyna, która uwiecznia
na zdjêciach przyrodê. Dziêki wspó³pracy z firm¹
Projektogram.pl oraz Printu uda³o mi siê zorganizo-
waæ wystawê zdjêæ m³odej artystki oraz wydaæ prze-
piêkny album ze zdjêciami wykonanymi przez Va-
nessê. Ju¿ wiele osób prywatnych oraz firm wspar³o
stworzony przeze mnie program arteterapeutyczny.
To fantastyczne uczucie, kiedy otrzymujê bezintere-
sown¹ pomoc ze strony czêsto przypadkowo spotka-
nych ludzi. Najciekawsze wydarzenia, warsztaty i za-
jêcia, które odbywaj¹ siê w ramach programu „Sztu-
ka na zdrowie!” mo¿na zobaczyæ na Facebooku oraz
platformie You Tube.

Tworz¹c autorski zestaw zajêæ, chcia³am za-
pocz¹tkowaæ w naszej szkole nowy rodzaj pracy
z dzieæmi przewlekle chorymi. Bardzo zale¿a³o

mi na rozbudowaniu za³o¿eñ terapeutycznych oraz
sformu³owaniu niektórych treœci tak, by w spotka-
niach mogli uczestniczyæ rodzice. Przewidywane
rezultaty zaplanowanych dzia³añ mo¿na przedsta-
wiæ w trzech fazach: koncentracji na „tu i teraz”,
wyciszeniu siê, roz³adowaniu emocji oraz dziele-
niu siê w³asnymi przemyœleniami i s³uchaniu wy-
powiedzi innych. Mam nadziejê, ¿e program
pozwoli mi uzyskaæ pomoc ze strony wielu insty-
tucji, a tak¿e podkreœli, jak istotne jest prowa-
dzenie obok leczenia chemioterapeutykami,
warsztatów i spotkañ arteterapeutycznych.

Mocno wierzê w to, ¿e w przysz³oœci artetera-
pia zajmie wysok¹ pozycjê w procesie diagno-
zowania i leczenia. Obserwuj¹c rozwój terapii
przez sztukê w Polsce, zauwa¿am ogromne
braki w pó³nocnym rejonie naszego kraju. Jest
tutaj niewiele instytucji wykorzystuj¹cych ar-
teterapiê jako pe³n¹ formê spotkañ z pacjenta-
mi. Jako arteterapeutka i nauczycielka w szkole
szpitalnej, przekonujê siê codziennie o fanta-
stycznych efektach, jakie przynosi anga¿owanie
dzieci i m³odzie¿y w dzia³ania artystyczne.

 Bibliografia
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ria i praktyka, Sopot 2014, s. 58-65.

Anita Kêpczyñska
Zespó³ Szkó³ Szpitalnych w Szczecinie
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Wed³ug Lovenfelda od najm³odszych lat warto roz-
wijaæ twórczoœæ u dzieci. Wiele form wychowania
kszta³tuje mo¿liwoœci twórcze i estetyczne, w tym
tak¿e wychowanie plastyczne. Od najwczeœniejszych
dni swojego ¿ycia ka¿dy cz³owiek rozpoczyna wy-
chowanie estetyczne poprzez rozgl¹danie siê po ota-
czaj¹cym go œwiecie. Reagujemy na kszta³ty, œwiat³o
z czasem poznaj¹c gamê kolorów i barw. Jednak¿e
potrzeba czasu, aby pog³êbiæ wra¿liwoœæ estetyczn¹
i poznaæ kryteria estetyki w swoim otoczeniu.

Od niedawna jestem nauczycielk¹ zajêæ pozalek-
cyjnych w Zespole Szkó³ Szpitalnych w Szczecinie,
której uczniami s¹ pacjenci szczeciñskich szpitali. Z
moimi  podopiecznymi realizujê zajêcia Sensopla-
styki ®. W codziennej pracy ukierunkowuje aktyw-
noœæ moich ma³ych uczniów na osi¹gniêcie satys-
fakcji i celu, kreujê wyobraŸniê, kszta³tujê  postawy
wspó³pracy w grupie oraz  integracji. Pomimo wielu
schorzeñ dzieci œwietnie odnajduj¹ siê w relacjach
kole¿eñskich, w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych,
tak¿e tych, których nie doœwiadczali poza szpitalem.

Z potrzeby wsparcia dzieci w ró¿nym wieku, z ró¿-
nymi dysfunkcjami, z doœwiadczeñ zwi¹zanych z ro-
dzicielstwem zrodzi³ siê pomys³ na przeniesienie za-
jêæ  Sensoplastyki ® z domu do Oddzia³ów Szpital-
nych. Aktywnoœæ  ka¿dego z nas powinna byæ wszech-
stronna i zró¿nicowana, dlatego wa¿nym elementem
jest anga¿owanie w dzia³ania nie tylko sfery rucho-
wej i intelektualnej, “ale tak¿e emocjonalnej. Pod³o-
¿em wykonywanych przez nas dzia³añ powinno byæ
d¹¿enie do zaspokajania potrzeb podopiecznych oraz
rozbudzanie funkcji poznawczych, co sprawia, ¿e

dzieci czuj¹ satysfakcjê i dumê z wykonanej pracy.
Celem prowadzonych przeze mnie zajêæ jest wspie-
ranie rozwoju umiejêtnoœci interpersonalnych, które
wp³ywaj¹ na optymalny rozwój cz³owieka. Wspoma-
ganie budowania œwiadomoœci swojego cia³a i prze-
strzeni, doœwiadczanie sukcesów, rozwijanie nowych
dzia³añ artystycznych , wspieranie rozwoju poznaw-
czego, uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej.

Zajêcia s¹ oparte na technikach arteterapeutycz-
nych,  sprzyjaj¹ integracji, relaksacji, pobudzaj¹ kre-
atywnoœæ, samodzielnoœæ, zachêcaj¹ do wspó³pracy,
wyciszaj¹ i daj¹ wiele satysfakcji zarówno moim
podopiecznym jak i mnie samej. Materia³y niezbêd-
ne do zajêæ tworzymy razem z dzieæmi tylko z bez-
piecznych produktów spo¿ywczych, dlatego mam
pewnoœæ, ¿e moim podopiecznym nic nie zagra¿a.
Bogactwem stworzonych na ka¿dych zajêciach no-
wych barw, zapachów i kompozycji aktywizujemy
wszystkie zmys³y.

Sensoplatyka ® to wielokolorowy, zapachowy,
polisensoryczny obszar mo¿liwoœci, Ÿród³o nieskoñ-
czonych pomys³ów i œwietnej zabawy!

Magdalena Gapska
– nauczyciel zajêæ pozalekcyjnych Zespo³u Szkó³

Szpitalnych w Szczecinie
Sensoplastyka ® – certyfikowany

Trener  1 stopnia

Sensoplastyka ®
dla chorych dzieci

Zespó³ Szkó³ Szpitalnych
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System edukacyjny nastawiony jest na reali-
zacjê programu… System jest przygotowany na
pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. Wiêkszoœæ rozumie przez to pomoc
uczniom z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci,
opiniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
etc. Uczeñ zdolny jest równie¿ UCZNIEM O SPE-
CJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH!
Uczeñ zdolny to uczeñ potrzebuj¹cy wiêkszej sty-
mulacji, wiêkszych wyzwañ- takich, które po-
zwol¹ mu wychodziæ poza schemat, poza zwy-
k³oœæ. Zadañ, które pozwol¹ mu rozwin¹æ skrzy-
d³a- szczególnie w przypadku uczniów uzdol-
nionych plastycznie. Praca z uczniem zdolnym
jest w zasadzie poligonem doœwiadczalnym dla
nauczyciela… Ale daje równie¿ mo¿liwoœæ pra-
cy z uczniem zdolnym w sposób nieszablono-
wy, ciekawy, wrêcz niemal¿e magiczny… Brzmi
to jak pocz¹tek bajki? Tak w³aœnie jest, przynaj-
mniej w przypadku, o którym piszê…

Pracuj¹c jako nauczyciel plastyki w klasach IV-
VI szko³y podstawowej mam okazjê obserwowaæ
rozwój dzieci zarówno w sferze intelektualnej jak i
emocjonalnej. Widzê jak przechodz¹ z trybu „je-
den nauczyciel – wszystkie zajêcia” na tryb „wie-
lu nauczycieli – wiele przedmiotów”. Nie bêdê siê
rozwodzi³ na temat prze³adowanego materia³u czy
innych bol¹czek codziennoœci szkolnej. Zwracam
uwagê raczej na rozwój dziecka, szczególnie roz-
wój emocjonalny, a dok³adniej na kreatywnoœæ
dzieci. Mam szczêœcie prowadziæ zajêcia z przed-

miotu, który sam w sobie jest „chwil¹ oddechu”
od przedmiotów œcis³ych i mogê obserwowaæ spon-
tanicznoœæ i ciekawoœæ poznawcz¹ uczniów. Kie-
dy stawiam przed dzieæmi zadania plastyczne,
zmuszam je niejako do szybkiego podejmowania
decyzji, dzia³ania "tu i teraz". Dziêki temu instynkt
twórczy bierze górê nad rozumem… zaczyna siê
AKT tworzenia, czyli to, co jest najwa¿niejsze w
sztuce. Pilnie obserwujê dzieci przy pracy, przy-
gl¹dam siê procesowi tworzenia, dyskretnie przy-
s³uchuje siê rozmowom… I szukam… Szukam
osób, które wykraczaj¹ poza schemat plastyczny
danego wieku, osób o niedyrektywnym podejœciu
do problemu plastycznego, ciekawych œwiata. Szu-
kam takich osób przez ca³y rok szkolny, a kiedy
ju¿ je znajdujê – zapraszam na zajêcia kó³ka pla-
stycznego dla uczniów zdolnych… Taka forma za-
jêæ pozwala na uczestnictwo w niej ma³ej grupy
uczniów (w odró¿nieniu od „zwyk³ych” kó³ek)-
co jest niezwykle wa¿ne, bo daje mo¿liwoœæ reali-
zacji skomplikowanych technicznie zadañ. Ma³a
grupa uczniów mo¿e zaplanowaæ dzia³anie, podzie-
liæ je na etapy, rozdzieliæ miêdzy siebie zadania,
ma na to tak¿e wiêcej czasu ni¿ 45 minut raz w
tygodniu.

Tak¹ w³aœnie grup¹ jest KrOPLA (nazwa grupy
zosta³a wymyœlona przez cz³onków – K(r)O³o PLA-
styczne). To grupa siedmiorga uczniów klas V i VI,

Szko³a Podstawowa Nr 7

KrOPLA
w morzu potrzeb…
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których „wy³owi-
³em” w zesz³ym roku
szkolnym… Teraz
czas na bajkê…

Bajka w odcin-
kach (cotygodnio-
wych) ma bardzo
wartk¹ akcjê, bohate-
rowie czêsto nie
wiedz¹, co ich czeka
w nastêpnym odcin-
ku. Jako, ¿e „odcin-
ki” dziej¹ siê w pi¹t-
kowe popo³udnia –
czasem siê przed³u-
¿aj¹… Bajka ta nie
ma sztywno ustalonego scenariusza, a jedynie ramy:
bohaterowie maj¹ poznawaæ nowe techniki plastycz-
ne, pr¹dy w sztuce, których nie obejmuje program
nauczania, maj¹ zdobywaæ nowe umiejêtnoœci, a
przede wszystkim – maj¹ staæ siê wra¿liwi na ró¿ne
aspekty sztuki, znajdowaæ piêkno wokó³ siebie…

Dziêki przychylnoœci Wielkiego Producenta
(czyli pani Dyrektor), który daje nam swobodê
dzia³ania (oraz podrzuca zadania plastyczne) tak¿e
wsparciu rodziców – bohaterom bajki zawsze uda-
je siê wybrn¹æ z perypetii plastycznych w glorii i
chwale, a przede wszystkim w poczuciu samore-
alizacji. Zadania stawiane przed moimi uczniami
zmuszaj¹ ich do pracy zespo³owej, wymiany po-
mys³ów i zaanga¿owania na ka¿dym etapie pracy
twórczej. Zespó³ w bardzo krótkim czasie zinte-
growa³ siê, ka¿dy z uczestników okreœli³ swoje
mocne strony (stolarstwo, grafika, architektura,
etc.) – wszyscy pe³ni¹ okreœlone funkcje w ze-
spole. Swobodna atmosfera i partnerskie trakto-
wanie niezwykle sprzyja wymianie idei, pogl¹-
dów czy podejœciu uczniów do stawianego pro-

blemu plastycznego. Staram siê, by uczestnicy
zajêæ poczuli siê wyj¹tkowi, co wyzwala w nich
ogromn¹ inwencjê twórcz¹ i ducha walki. Nie-
zwykle wa¿ne s¹ dla nich informacje zwrotne.
Podziw innych uczniów i nauczycieli, zachwyt
nad ich wielogodzinn¹ prac¹ i jej efektami, wy-
sokie lokaty w miêdzyszkolnych konkursach pla-
stycznych, ale tak¿e satysfakcja z pomocy innym
uczniom (tworzenie dekoracji do przedstawieñ
szkolnych i apeli, dekoracja sto³ówki szkolnej).
Dzieci widz¹ sens swojej pracy, ciesz¹ siê z efek-
tów, a przy okazji ucz¹ siê jak wykorzystywaæ
swój potencja³ s³u¿¹c pomoc¹ spo³ecznoœci szkol-
nej. Tworzenie dla siebie jest elementem samore-
alizacji, tworzenie dla innych – uczy altruizmu,
rozwija wra¿liwoœæ spo³eczn¹. Cudowna jest mo¿-
liwoœæ patrzenia na rozwój m³odych artystów,
wspó³uczestniczenie w ich samorozwoju!

Mam nadzieje, ¿e dziêki tym spotkaniom
uczniowie utrzymaj¹ w sobie p³omieñ twórczy,
¿e pasja tworzenia przeniesie siê na inne dzie-
dziny ich ¿ycia. Ich „serial” emitowany jest

przez ca³y rok szkol-
ny. A w kolejnym
roku szkolnym kolej-
ni bohaterowie roz-
poczn¹ swoj¹ przygo-
dê w kó³ku plastycz-
nym dla uczniów
zdolnych… Casting
nadal trwa…

Wojciech
Biernawski

– nauczyciel
plastyki, pedagog

rewalidacyjny,
arteterapeuta w SP 7
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Jak odkryæ talenty plastyczne na-
szych uczniów?

Jak chemia pomog³a odkryæ uta-
lentowan¹ Weronikê Dobosz?

Nie ma przepisu na odkrywanie ta-
lentów naszych uczniów. Choæ prze-
bywamy z nimi w jednej szkole od
poniedzia³ku do pi¹tku postrzega-
my ich tylko przez pryzmat naucza-
nego przedmiotu. Podczas lekcji  i
to na forum klasy uczeñ nie pochwa-
li siê swoimi pasjami. Bo to „ociach”
lub zwyk³a niewiara w swoje wyj¹t-
kowe mo¿liwoœci. Oczywiœcie mo¿-
na rozmawiaæ podczas przerwy œró-
dlekcyjnej. ¯yjemy w cyfrowym
œwiecie. Portale spo³ecznoœciowe to
œwiat przede wszystkim ludzi m³o-
dych. A jednak warto tam zagl¹daæ
by mieæ kontakt ze swoimi pod-
opiecznymi.

Dok³adnie min¹³ rok kiedy to zo-
baczy³am fan page rysunki mojej
by³ej uczennicy. Weronika zawsze
cicha spokojna zaskoczy³a skrywa-
nym talentem! Wówczas by³a to
uczennica klasy drugiej I Prywat-
nego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Szczecinie. No có¿, lekcje che-
mii z zakresu podstawowego odby-
waj¹ siê tylko w klasie pierwszej

licealnej. Zwyczajnie poprosi³am
Weronikê o narysowanie portretów
chemików polaków. Nie mog³am jej
zaoferowaæ bonusa w postaci oce-
ny z chemii. Dziewczyna zaintere-
sowa³a siê moj¹ propozycj¹. Zale-
¿a³o mi na wyeksponowaniu POL-
SKICH Chemików  w pracowni che-
micznej. Zrozumia³yœmy siê bez
s³ów. Ludzie z pasj¹ nie czekaj¹ na
nagrody! Ludzie z pasj¹ tworz¹ ! I
tak to zaczê³a siê nasza pozalekcyj-
na wspó³praca.

Pod koniec ubieg³ego roku szkol-
nego Weronika zaczê³a przynosiæ
gotowe portrety. Czas wolny od
nauki szkolnych obfitowa³ twórczo.
Na wykonanie portretu Weronika
poœwiêca³a oko³o jednego miesi¹ca
pracy. Wszystkie portrety wykona-
ne s¹ o³ówkiem format A-2. Dok³ad-
noœæ w szczegó³ach jest zachwyca-
j¹ca. Dziœ Weronika jest w klasie ma-
turalnej. W kwietniu 2017 planuje-
my uroczyste otwarcie wystawy
WIELKICH Polskich Chemików,
których prace wp³ynê³y na postêp
œwiatowej nauki.

Weronika opuœci szkolne mury a
jej prace pozostan¹ w szkole. Mam
nadziejê, ¿e stan¹ siê inspiracj¹ do
poznania dzie³ jakie stworzyli POL-
SCY NAUKOWCY.

 A oto lista prac Weroniki Dobosz
: Micha³ Sêdziwój (achemik), Jêdrzej
Œniadecki, Ignacy £ukasiewicz, Igna-
cy Moœcicki, Jan Czochralski,  Ma-
ria Sk³odowska-Curie.

Halina Szczepaniec
– nauczycielka chemii

Utalentowana Weronika
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Aby zdobyæ wielkoœæ, cz³owiek musi tworzyæ,
nie odtwarzaæ.

                            Antoine de Saint-Exupéry
Pierwotnie pojêcie twórczoœci zarezerwowane by³o

dla dzia³alnoœci boskiej, póŸniej jedynie dla jedno-
stek wybitnych. Aktualnie odnosi siê ono jednak
do wszystkich ludzi, którzy podejmuj¹ dzia³alnoœæ
zmierzaj¹c¹ do przekszta³cenia otaczaj¹cej rzeczy-
wistoœci. Szeroko rozumiane zjawisko twórczoœci
obejmuje swoim zasiêgiem nie tylko dzia³alnoœæ ar-
tystyczn¹ i naukow¹ sensu stricte ale równie¿ wy-
chowawcz¹, poznawcz¹, produkcyjn¹ itp. Oznacza
to zatem, ¿e ka¿dy cz³owiek mo¿e byæ twórczy. Wy-
znacznikiem twórczoœci nie bêd¹ wówczas jedynie
wytwory, ale równie¿ cechy twórczoœci takie, jak
chocia¿by zdolnoœci czy uzdolnienia.

Zagadnienie aktywnoœci twórczej, ze wzglêdu
na jej znaczenie dla rozwoju dziecka, budzi³o za-
wsze du¿e zainteresowanie badaczy. Wszechstron-
ny i harmonijny rozwój dziecka wymaga bowiem
wieloaspektowej aktywnoœci w³asnej, za szczegól-
nym uwzglêdnieniem twórczoœci. Obecnie, w zwi¹z-
ku z szybkim tempem rozwoju cywilizacyjnego,
aktywnoœæ twórcza zyskuje jeszcze bardziej na zna-
czeniu. Wspó³czesna rzeczywistoœæ staje siê bo-
wiem coraz bardziej z³o¿ona i niestandardowa,
istotne staje siê aktywne uczestnictwo w procesie
zachodz¹cych zmian i umiejêtnoœæ szybkiego, nie-
stereotypowego reagowania na nowe czynniki.

Warunki rozwoju aktywnoœci twórczej dziecka
s¹ wypadkow¹ uwarunkowañ wewnêtrznych
dziecka, a tak¿e stymuluj¹cej roli œrodowiska wy-
chowawczego domu, przedszkola, szko³y i grupy
rówieœniczej. Wielu psychologów uwa¿a, ¿e ka¿-
de dziecko posiada nie tylko uzdolnienia, ale ma

tak¿e mo¿liwoœæ ich kszta³towania, w zale¿noœci
od sposobu organizacji œrodowiska wychowaw-
czego. Poœrednictwo takie pomaga dostosowywaæ
dzieciom nowe doœwiadczenia do istniej¹cych
schematów oraz tworzyæ nowe schematy. Wed³ug
L. Wygotskiego przyswajamy to, co absorbujemy
z otoczenia (R. J. Sternberg, L. Spear-Swerling,
2003, s. 51-53).

Tak wiêc, zgodnie z opiniami badaczy, rola czyn-
ników zewnêtrznych, w tym œrodowiska wycho-
wawczego, w procesie rozwoju aktywnoœci twór-
czej dziecka jest nieoceniona. Zgodnie ze stwier-
dzeniem V. Lovenfelda i W. L. Brittaina: Gdyby
istnia³a mo¿liwoœæ rozwijania siê dziecka bez wy-
wierania nañ wp³ywu z zewn¹trz, dla jego twór-
czych pomys³ów nie by³aby potrzebna ¿adna sty-
mulacja (J. Uszyñska-Jarmoc, 2003, s.75-89).
Wspó³czeœnie jednym z najwa¿niejszych elemen-
tów œrodowiska wychowawczego ma³ego dziecka
jest przedszkole. Dlatego te¿ niebagatelne znacze-
nie ma umo¿liwianie dzieciom w wieku przedszkol-
nym podejmowania dzia³añ takich jak aktywnoœæ
teatralna, muzyczna czy plastyczna. W naszym
przedszkolu wspieranie aktywnoœci teatralnej re-
alizujemy poprzez organizowanie cyklicznych im-
prez okolicznoœciowych oraz aktywny udzia³ w
Przegl¹dach Teatralnych. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ
zaprezentowania swojej twórczoœci podczas Paso-
wania na Przedszkolaka, Spotkania Œwi¹tecznego,
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Festynu
Rodzinnego, Przegl¹dów Teatralnych (organizowa-
nych w DK S³owianin oraz w PP 59). Prezentuj¹
siê podczas corocznego wewn¹trzprzedszkolnego
Przegl¹du Recytatorskiego oraz Konkursu Recy-
tatorskiego organizowanego przez Pa³ac M³odzie-
¿y (Spring poem contest). Okazj¹ do zaprezento-
wania aktywnoœci muzycznej i tanecznej jest udzia³
w kolejnych edycjach Miejskiego Przegl¹du Twór-
czoœci Przedszkolnej Ze œpiewem i tañcem za pan
brat, Festiwalu Piosenki Bo¿onarodzeniowej oraz

Przedszkole Publiczne Nr 59

Mali kreatorzy
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Œwiêcie Konwalii. Aktywnoœæ plastyczn¹ realizu-
jemy poprzez zajêcia umo¿liwiaj¹ce dzieciom wy-
powiadanie siê w ró¿norodnych, w tym tak¿e nie-
oczywistych (np. zbo¿owa mandala) materia³ach.
Efektem s¹ nagrody i wyró¿nienia zdobywane
przez dzieci z Przedszkola Publicznego Ma³y Ksi¹¿ê
w licznych konkursach plastycznych.

Nasze dzia³ania ukierunkowane s¹ zarówno na
wspieranie dzieci utalentowanych jak równie¿ na
oœmielanie mniej aktywnych. Wszystko to osi¹gamy
pracuj¹c zgodnie z Has³ami Rocznymi, k³ad¹cymi
szczególny nacisk na wspieranie twórczej postawy
dzieci (Jestem widzem i aktorem, Pokonujê wstyd i
tremê, Czujê muzê, Jestem muzykantem, Ze sztuk¹ za
pan brat, W œwiecie bajek, baœni i legend).

Zajmuj¹c siê tematyk¹ twórczoœci dzieciêcej,
nie sposób nie wspomnieæ tak¿e o myœleniu
twórczym. Za najwa¿niejszy czynnik aktywno-
œci twórczej amerykañski psycholog J.P. Guil-
ford uzna³ zdolnoœæ myœlenia twórczego. Pro-
ces myœlenia twórczego powoduje koniecznoœæ
siêgania do wiadomoœci i doœwiadczeñ rzadko
u¿ywanych w sytuacjach codziennych. Tak
pojmowana edukacja i wychowanie stanowiæ ma
wprawkê przygotowuj¹c¹ do zmian. Chodzi
zatem g³ównie o takie umiejêtnoœci, jak samo-
dzielne docieranie do nowych informacji czy
samodzielne ich przetwarzanie. Œrodowisko
¿ycia stawia bowiem i stawiaæ bêdzie coraz to
nowe zadania, których sprostaniu nie wystarcz¹
jedynie utarte schematy dzia³ania. Z ca³¹ pew-
noœci¹ dziecko twórcze potrafi z ³atwoœci¹ przy-
swajaæ i wykorzystywaæ informacje.

Tak wiêc uwzglêdniaj¹c wymagania naszych
czasów, potrzeba rozwijania myœlenia twórczego
jest niew¹tpliwie jedn¹ z najwa¿niejszych potrzeb
cz³owieka pokolenia Y. Cechy myœlenia twórcze-
go pomagaj¹ w funkcjonowaniu we wspó³czesnym
œwiecie, rozwi¹zywaniu wielu zadañ i sytuacji pro-
blemowych, u³atwiaj¹ podejmowanie decyzji. S¹
wa¿nym elementem sprawnoœci intelektualnej i
wyznaczaj¹ efektywnoœæ dzia³ania w sytuacjach,
które wymagaj¹ niebanalnych rozwi¹zañ. W na-
szym przedszkolu dbamy o rozwój myœlenia twór-
czego dzieci, korzystaj¹c ze zdobyczy pedagogi-
ki M. Montessori, H. Parkhurst czy C. Freineta
oraz pracuj¹c metod¹ projektów.

Warto jednak w tym miejscu zasygnalizowaæ,
¿e stosowanie metod rozwijaj¹cych myœlenie twór-
cze stawia ogromne wymagania przed nauczycie-
lem. Przede wszystkim zaœ wymaga, aby to on
sam by³ osob¹ twórcz¹ (D. Ciechanowska, 1999,
nr 2, s.198). Dlatego te¿ bardzo dbamy o swój

rozwój osobisty, maj¹c
na uwadze, ¿e cz³owiek
myœl¹cy oryginalnie
ma mo¿liwoœæ wyjœcia
poza rozwi¹zania ste-
reotypowe, formu³owa-
nia nowych rozwi¹zañ
dostosowanych do da-
nej sytuacji a wra¿li-
woœæ na problemy po-
zwala dostrzegaæ luki
i niespójnoœci w dzia-
³aniach.

Dorota Ptak-
Falkowska

– nauczyciel
Przedszkole Pu-

bliczne Nr 59
Ma³y Ksi¹¿ê w

Szczecinie
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Dru¿yna Gryfa

Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Armii Krajowej
w Szczecinie w Pomorskiej Lidze Historycznej

Na zdjêciu: pracownicy Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz
opiekun i uczniowie z ZS Nr 4

Czym jest Pomorska Liga Historyczna?
Pomorska Liga Historyczna zrzesza mi³oœników

dziejów naszego regionu. Organizatorem przed-
siêwziêcia jest Instytut Historii i Stosunków Miê-
dzynarodowych Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Celem projektu jest poznanie i propagowanie wie-
dzy o „Ma³ej OjczyŸnie”, tj. mieœcie Szczecin
oraz województwie zachodniopomorskim.
Uczniowie naszej szko³y z entuzjazmem podêli
siê realizacji poszczególnych zadañ. W ramach
konkursu nale¿y wykonaæ szereg prac, w tym
przygotowaæ projekt multimedialny, odkryæ i
opisaæ historie jeszcze nieznane, zg³êbiæ wiedzê
o Pomorzu Zachodnim, czy wzi¹æ udzia³ w de-
bacie oxfordzkiej.

Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Armii Krajowej w
Szczecinie reprezentuje „Dru¿yna Gryfa”

w sk³adzie :
Wyjœciowa Pi¹tka:
Kapitan: Przemys³aw Czernik klasa – I DT, An-

toni Paradowski, Krystian Mazur, Maciej Wój-
ciak – I BT, Wojciech Bart³odziej – II ET

Rezerwa: Kacper Skowroñski, Jerzy Peil – III ET

Na zdjêciu od lewej: Krystian Mazur, Antoni Paradow-
ski, Maciej Wójciak, Przemys³aw Czernik.

Projekt „Symbole przesz³oœci. Miejsca
wa¿ne dla spo³ecznoœci lokalnej'”

Dru¿yna Gryfa przyst¹pi³a do realizacji II etapu
konkursu Pomorskiej Ligi Historycznej w marcu
2017 roku. Uczniowie zdecydowali siê przybli¿yæ
spo³ecznoœci lokalnej historiê tablic znajduj¹cych
siê w Koœciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ostro-
bramskiej w Szczecinie na ¯elechowie oraz tablic
na ulicy Kaszubskiej i Ma³opolskiej. W tym celu
udali siê wraz z opiekunem Beat¹ Sagan, aby zgro-
madziæ niezbêdne materia³y.

Na zdjêciu: tablice w Koœciele pod wezwaniem Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej na ¯elechowie.

Tablice upamiêtniaj¹ ¯o³nierzy 6. Samodzielnej
Brygady Partyzanckiej  Armii Krajowej Wilno oraz
jej dowódców: majora Franciszka Koprowskiego „Ko-
nara” i majora Adama Boryczko „Toñko”, a tak¿e 2-
ej Wileñskiej Brygady Armii Krajowej i jej dowód-
cy kapitana Wiktora Koryckiego „Kaziuka”. Opiekê
na tablicami sprawuje ¿o³nierz Armii Krajowej Pan
Ryszard Staszkiewicz „£oœ”. P³yty zosta³y zgroma-
dzone w Koœciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ostro-
bramskiej na ¯elechowie, gdy¿ wielu mieszkañców
Wileñszczyzny zamieszka³o po II wojnie œwiatowej
m.in. w rejonie ̄ elechowa. Upamiêtnia pomor-

dowanych w tym miej-
scu ¿o³nierzy AK, NSZ
i WiN oraz inne ofia-
ry, które zginê³y z r¹k
komunistów. W latach
1945-1956 w piwni-
cach ówczesnego wiê-
zienia karno-œledczego
wykonano ponad 40
wyroków œmierci.
Pierwsza p³yta zosta³a

Na zdjêciu: tablica na mu-
rach Aresztu Œledczego przy
ul. Kaszubskiej.

ufundowana przez ¿o³nierza Armii Krajowej i ̄ o³-
nierza Niez³omnego Pana Ryszarda Staszkiewi-
cza „£oœ'”. Obecnie tablica znajduje siê w sali
muzealnej wiêzienia przy ulicy Kaszubskiej.

Na zdjêciu: tablica na
œcianie Komendy Woje-
wódzkiej Policji przy ulicy
Ma³opolskiej.
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Na koniec uczniowie z Dru¿yny Gryfa pragn¹ bar-
dzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, któ-
re przyczyni³y siê do powstania prezentacji: za po-
moc, wiele cennych wiadomoœci i wskazówek, ¿ycz-
liwoœæ, wyrozumia³oœæ oraz poœwiêcony nam czas.

Szczególnie dziêkujemy panu Ryszardowi Stasz-
kiewiczowi, pani Dyrektor Gabrieli Kozakiewicz oraz
opiekunowi naszej grupy – pani Beacie Sagan.

Dru¿yna Gryfa

Poœwiêcona ¿o³nierzom AK,NSZ,WiN oraz innym
organizacjom i grupom niepodleg³oœciowym bru-
talnie torturowanym i pomordowanym w latach
1945-1956 w siedzibie Urzêdu Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego.

W ramach projektu Dru¿yna Gryfa spotka³a siê z
¿o³nierzem Armii Krajowej i ̄ o³nierzem Niez³omnym
Panem Ryszardem Staszkiewiczem ps. „£oœ”.

Na zdjêciu: p. R.Staszkiewicz oraz K.Mazur, A.Para-
dowski, M. Wójciak, P. Czernik.

 Na zdjêciu: p. Ryszard Staszkiewicz.

Pan Ryszard opowiedzia³ uczniom historiê swo-
jej partyzanckiej dzia³alnoœci w czasie wojny oraz
walki z komunistycznymi oprawcami. Przekaza³
tak¿e informacje na temat miejsc w Szczecinie,
gdzie w³adze komunistyczne zamordowa³y i tor-
turowa³y Polaków ju¿ po wojnie, a gdzie obec-
nie, dziêki panu Ryszardowi, znajduj¹ siê tablice
upamiêtniaj¹ce tamte wydarzenia.

Dru¿yna Gryfa zaprosi³a tak¿e pana Ryszarda
na spotkanie z m³odzie¿¹ do swojej szko³y.

Dru¿yna Gryfa, zgodnie z za³o¿eniami projektu,
stara³a siê upowszechniæ wiedzê na temat tablic, o
których mowa powy¿ej, a tak¿e miejsc ich usytu-
owania, historii zwi¹zanych z ich umieszczeniem
oraz osoby pana Ryszarda Staszkiewicza.

Na zdjêciu: Wyk³ad Dru¿yny Gryfa dla uczniów Gimna-
zjum Nr 27 w Szczecinie.

Na zdjêciu: Wyk³ad i prezentacja dla uczniów klasy 1B
Zespo³u Szkó³ Nr 4 w Szczecinie.

Na zdjêciu: Wyk³ad, prezentacja i spotkanie z p. R. Stasz-
kiewiczem dla kl.1A, 1 D, 1ABZ w ZS Nr 4 w Szczecinie.
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Zanim zaczê³am pracowaæ w szczeciñskiej „Je-
dynce” zawodowo oraz teatralnie, prze¿y³am do-
œwiadczenie, które bez w¹tpienia wp³ynê³o na moj¹
dzia³alnoœæ w tym drugim obszarze. Bardzo wa¿ny
by³ pocz¹tek, inicjacja teatralna, to sk¹d ten teatr
pojawi³ siê w moim ¿yciu, poniewa¿ podejrzewam,
¿e bez tej historii teatrem w ogóle bym siê nie zaj-
mowa³a. Dlatego nie jestem w stanie pomin¹æ tego
w¹tku. W 2006 r. zwi¹za³am siê z Teatrem Brama,
który ca³kowicie mnie poch³on¹³. Wejœcie w t¹ prze-
strzeñ by³o dla mnie wyj¹tkowo mocnym doœwiad-
czeniem, które niew¹tpliwie przekierowa³o moj¹
œwiadomoœæ w stronê teatralnej pasji. W tamtym
czasie powsta³ spektakl My. By³am uczestniczk¹ i
realizatork¹ wielu warsztatów i projektów, pozna-
wa³am metody pracy, sposoby tworzenia spektakli,
ekspresji scenicznej. Nawi¹zywa³am bardzo bliskie
i wa¿ne relacje z ludŸmi. Wszystko krêci³o siê wokó³
teatralnego œwiata, z którego do tej pory nie wy-
sz³am, przechodz¹c ró¿ne etapy, zbieraj¹c doœwiad-
czenie wspó³pracuj¹c m.in. z Teatrem Kana, Teatrem
w Krzywym Zwierciadle, Teatrem Fundacji Akade-
mia Sztuki, Teatraliami.

Doœwiadczenie Bramy by³o jednym z istotniej-
szych. Na pewno by³o swego rodzaju przejœciem.
Tak g³êboka inicjacja w teatr do tej pory nie po-
zwala mi z niego wyjœæ. Zosta³am nim totalnie „za-
wirusowana” i nie ma mo¿liwoœci, ¿ebym nie
uczestniczy³a w ¿yciu teatralnym. A uczestniczê
w nim na ró¿ne sposoby: prowadzê warsztaty, ogl¹-
dam spektakle, tworzê spektakle, gram, piszê re-
cenzje, jestem pedagogiem i realizujê projekty. W
2016 roku skoñczy³am studia podyplomowe Pe-
dagogika Teatru na UW. Jestem pewna, ¿e gdyby
nie przejœcie przez Bramê teatr nie zajmowa³by
tak du¿ej przestrzeni w moim ¿yciu. Nieuchronne
w tym wypadku sta³o powo³anie do ¿ycia Teatrzyku
Pod Dziab¹giem, który jest swego rodzaju konty-
nuacj¹ mojej osobistej teatralnej œcie¿ki. Tak jak
pisa³am w 2011r. zaczê³am pracowaæ w SP Nr 1.
Mia³am przestrzeñ, czas i ludzi – w moim przy-
padku, z takim zapleczem, nie by³o mo¿liwoœci,
¿eby nie robiæ teatru. Pracê teatraln¹ z dzieæmi
zaczê³am 2013r. by³y to maluszki, poniewa¿ za-
trudniona wtedy by³am jako nauczyciel oddzia³u
przedszklonego . Jednak nie chcia³am robiæ „ty-
powego” teatru dzieciêcego. Pisz¹c typowego mam

na myœli wziêcie na warsztat jakiejœ bajki, opraco-
wanie jej tak ¿eby by³o mi³o przebieraj¹c dzieci
za kwiatki, misie i pszczó³ki. Taki scenariusz od-
pada³. Zaczê³am pracowaæ z dzieciakami metod¹
teatru samorodnego – scenariusze spektakli powsta-
wa³y w trakcie warsztatów, niejednokrotnie by³y
zmieniane, rozwija³y, rodzi³y siê na bie¿¹co. Tak
powsta³y Marzenia w kieszeniach. W 2014 r. w
Teatrze Kana odby³a siê premiera spektaklu, nato-
miast w czerwcu 2015 r. tak¿e w Teatrze Kana swoj¹
premierê mia³ spektakl Koncert. W zwi¹zku z tym,
¿e jestem wymagaj¹cym instruktorem, nie pozwa-
lam sobie na wystawienie przedstawienia bez pew-
noœci, ¿e jest ono dopracowane i domkniête. Zu-
pe³nie naturalnie, bez planowania pojawi³ siê rytm
dzia³ania Teatrzyku Pod Dziab¹giem: rok pracy
nad przedstawieniem, pod koniec roku szkolnego
odby³a siê premiera. Kolejny rok to zbieranie owo-
ców pracy (pokazy, festiwale, przegl¹dy, konkur-
sy). Nie mamy z dzieæmi deadline'u, je¿eli czuje-
my, ¿e spektakl jest skoñczony i jesteœmy gotowi,
wystawiamy go. Jak zaczynaliœmy cz³onkowie te-
atrzyku Pod Dziab¹giem byli w „zerówce”. Mieli
po 6 lat, dzisiaj s¹ uczniami IV klasy.

Spektakl Koncert, który powstawa³ w roku szkol-
nym 2014/2015 dla naszej grupy jest spektaklem wy-
j¹tkowym, bardzo wa¿nym i zarazem bardzo dojrza-
³ym. Jest ho³dem dla Piotrusia Wiosny, który wspól-

Przez „Bramê”
do „Pod Dziab¹giem”

Szko³a Podstawowa Nr 1
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nie z nami zacz¹³ tworzyæ przedstawienie, niestety
zgin¹³ w nieszczêœliwym wypadku. Piotruœ by³ dziec-
kiem wyj¹tkowym, wnosz¹cym du¿o s³oñca i rado-
œci, by³ dobrym duchem naszej grupy. Czêœæ spekta-
klu, która powsta³a po jego œmierci niesie ze sob¹
bardzo ciê¿ki ³adunek emocjonalny, rezonuje roz-
pacz¹, przera¿eniem, niezgod¹ na to, co siê wyda-
rzy³o. W pierwotnym za³o¿eniu spektakl mia³ byæ
bardzo zabawny, radosny, komiczny. Jednak wyda-
rzy³o siê coœ, co na to nie pozwoli³o. W rezultacie
dzieci bêd¹ce w III klasie szko³y podstawowej gra³y
bardzo powa¿ny, mocny i mroczny spektakl, który
stanowi³ jednoczeœnie po¿egnanie, a tak¿e uczcze-
nie pamiêci o Piotrusiu. Koncert jest tak¿e spekta-
klem, w który zosta³ wpleciony motyw wypadku
dzieci pod g¹sienicami czo³gu, który zdarzy³ siê w
paŸdzierniku 1962 r. pod budynkiem Szko³y Pod-
stawowej Nr 1. Spektakl Koncert w warstwie symbo-
licznej porusza w¹tek œmierci dziecka oraz podkre-
œla znaczenie podstawowych wartoœci takich jak: god-
noœæ, odpowiedzialnoœæ, szacunek, uczciwoœæ, mi-
³oœæ, odwaga. Jest ho³dem z³o¿onym dzieciom, któ-
re zginê³y w wypadku pod szko³¹ oraz Piotrusiowi
Wioœnie. Podczas tworzenia spektaklu rozmawiali-
œmy na temat wartoœci, które wydawa³y siê byæ szcze-
gólnie wa¿ne w obliczu tej tragedii. Dzieci samo-
dzielnie definiowa³y has³a: godnoœæ, odpowiedzial-
noœæ, szacunek, uczciwoœæ, mi³oœæ, odwaga, na które

odpowiedzi nie s¹ wcale ³atwe czy oczywiste - nawet
dla doros³ych. Kilkuletni proces teatralnej pracy z
uczniami ze Szko³y Podstawowej Nr 1, na pewno
rozwin¹³ w nich poczucie w³asnej wartoœci, wiêksz¹
odwagê, sk³onnoœæ do refleksji. Przestrzeñ teatru sta-
³a siê dla nich miejscem zaprzyjaŸnionym, oswojo-
nym. A proces i zwi¹zane z nim wydarzenia s¹ przy-
god¹, która mam nadziejê w jakiœ sposób pozwoli im
jeszcze bardziej siê rozwin¹æ.

„Edukacja musi tak kszta³towaæ osobowoœæ, ¿eby
kontakt z kultur¹ stawa³ siê Ÿród³em indywidual-
nych prze¿yæ i sposobem roz³adowywania emocji”1.
Teatr otwiera, kszta³tuje i wzmacnia osobowoœæ,
rozbudza kreatywnoœæ. Niejednokrotnie podnosi
poczucie w³asnej wartoœci, uczy szacunku do siebie
i innych. Kszta³tuje m³odego cz³owieka. Takie aspek-
ty jak wytrwa³oœæ, konsekwencja, szczeroœæ, zaan-
ga¿owanie, komunikacja miêdzyludzka s¹ zupe³-
nie naturalnie rozwijane ka¿dego dnia podczas pra-
cy. To tylko niektóre z elementów, które próbowa-
³am wzmocniæ. Obserwuj¹c m³odych ludzi ka¿dego
dnia widzimy jak mierz¹ siê z w³asnymi s³aboœcia-
mi, jak prze³amuj¹ nieœmia³oœæ, jak ucz¹ siê uwa¿-
nie s³uchaæ drugiego, jak nie zatracaj¹c autonomii
daj¹ przestrzeñ innym. Dla ka¿dego z uczestników
jest to na pewno okres próby, niekiedy trudnej, po-
niewa¿ jest to czas nieustannej konfrontacji z grup¹,
a tak¿e z samym sob¹.

Wychowanie poprzez teatr daje ogromne mo¿li-
woœci, tutaj wpajanie podstawowych wartoœci nie
odbywa siê zza biurka, nie jest „such¹ paplanin¹”,
która czêsto nie dociera do zainteresowanych. To
wychowanie poprzez dzia³anie, zabawê, bliskoœæ z
drugim cz³owiekiem, wspólne pokonywanie trudno-
œci, tworzenie, poczucie sprawstwa. To wychowanie,
które jest bli¿ej krwioobiegu m³odych, które nad¹¿a
za ich rytmem i pulsem, przez co szybciej zostaje
wch³oniête i przyswojone.

Kinga Binkowska
– Szko³a Podstawowa Nr1 Szczecin

1. Warsztaty edukacji teatralnej, Barbara Broszkie-
wicz, Jerzy Jarek
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„DZIECI MAJ¥ WRÊCZ CUDOWN¥ MOC,
ABY ZMIENIAÆ SIÊ WE WSZYSTKO,
W CO TYLKO ZAPRAGN¥.”
                                       JEAN COCTEAU
Wspó³czesna rzeczywistoœæ wymaga od nauczy-

ciela rozwijania u dzieci ciekawoœci poznawczej
i wyzwalania ich twórczego potencja³u. Jako na-
uczyciel przedszkola mam mo¿liwoœæ obserwo-
wania dzieci podczas zabaw swobodnych, ich
pomys³y i powstawanie „coœ z niczego”. Zaintry-
gowa³o mnie ³atwoœæ wchodzenia dzieci w ró¿ne
role spo³eczne, dlatego postanowi³am napisaæ
program, który da³by mo¿liwoœæ wzbogacenia
form i metod pracy w zakresie stymulowania roz-
woju i inspirowania twórczych dzia³añ dzieci.

Program edukacji artystycznej „Mali aktorzy
na ma³ej scenie” uwzglêdnia potrzeby i mo¿li-
woœci rozwojowe dzieci w wieku 3-6 lat. Jego
g³ównym celem jest dostarczenie dzieciom pod-
stawowej wiedzy o teatrze dostosowanej do ich
mo¿liwoœci, uczenie kultury odbioru sztuki te-
atralnej oraz rozwijanie umiejêtnoœci swobodne-
go twórczego dzia³ania. Program ma równie¿ na
celu uwra¿liwianie dzieci na piêkno poezji, ba-
œni, muzyki i teatru, rozwijanie umiejêtnoœci in-
scenizowania literatury dzieciêcej i widowisk te-
atralnych z zastosowaniem gry aktorskiej zakoñ-
czonych wystêpem przed publicznoœci¹. Program

wspomaga dzieci w rozwijaniu ich uzdolnieñ oraz
uczy umiejêtnoœæ wypowiadania siê poprzez mu-
zykê, formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

W placówce, w której pracuje program jest reali-
zowany przez wszystkie nauczycielki. W ka¿dej sali
znajduje siê „K¹cik teatralny”, który pozwala dzie-
ciom na wchodzenie w ró¿ne role i zabawy ,,na niby”.
Powsta³ „Belferek”, czyli teatr nauczycieli, który
przygotowa³ dla dzieci przedstawienie pt. „Jak Pani
Zima Ba³wanka w lesie zostawi³a”. Przygotowania
do inscenizacji pozwolimy nam nauczycielom bar-
dziej siê zintegrowaæ i spêdziæ popo³udnia w mi-
³ym towarzystwie. Wraz z rodzicami przygotowali-
œmy dla dzieci spektakl z wykorzystaniem wierszy
Jana Brzechwy pt. „Ksi¹¿ka naszej mamy”. Spotka-
nia podczas prób pozwoli³y na integracje œrodowi-
ska przedszkolnego ze œrodowiskiem lokalnym. Przy-
goda z teatrem jest dla naszych przedszkolaków
wspania³¹ zabaw¹. Wprowadzenie dzieci w œwiat
sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele
korzyœci: wp³ywa na rozwój mowy, sprzyja umuzy-
kalnieniu, rozwija p³ynnoœæ ruchów oraz zwiêksza
poczucie w³asnej wartoœci. Podczas zajêæ i zabaw
teatralnych dziecko doskonali koncentracjê, kszta³-

tuje pamiêæ i uwagê.
Zabawy w teatr po-
zytywnie kszta³tuj¹
osobowoœæ, roz³ado-
wuj¹ nagromadzone
emocje. Grupa inte-
gruje siê, a wspó³pra-
ca w zespole uczy
odpowiedzialnoœci,
systematycznoœci, to-
lerancji, otwartoœci
na propozycje i po-
gl¹dy innych. Przed-
szkolaki ucz¹ siê roz-
wi¹zywania konflik-
tów, odkrywania w³a-
snych mo¿liwoœci i
rozwijania uzdolnieñ
indywidualnych.

Mali aktorzy
na ma³ej scenie

Przedszkole Publiczne Nr 46
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Rozbudzanie zainteresowania teatrem rozwija wy-
obraŸniê, kreatywnoœci i sk³ania dziecko do samo-
dzielnej twórczoœci i dzia³ania.

Co roku w naszym przedszkolu organizujemy
Przedszkolny Przegl¹d Teatrzyków, na który za-
praszamy s¹siaduj¹ce z nami przedszkola i szko³y
podstawowe. Wspó³pracujemy z Ko³em Teatralnym
dzia³aj¹cym przy Szkole Podstawowej Nr 68, Gim-
nazjum Nr 6 oraz Zespo³em Szkó³ „Delta” w Szcze-
cinie. Zapraszamy do wspó³pracy ró¿ne Agencje
Artystyczne dziêki, którym dzieci poznaj¹ ró¿ne
formy teatralne. Jesteœmy czêstymi goœæmi Teatru
Lalek Pleciuga. Z naszymi przedstawieniami od-
wiedzamy „Dom Kombatanta”, dostarczaj¹c rado-
œci jego mieszkañcom. Na terenie naszego przed-
szkola zorganizowaliœmy warsztaty dla dzieci, które
poprowadzi³a aktorka Teatru Lalek Pleciuga pt.
,,Skarpetkowe cuda”. Wraz z kole¿ank¹ zorgani-
zowa³am ,,Quiz wiedzy o teatrze”, który by³ pod-
sumowaniem mojego programu i pozwoli³ wy³o-
niæ wnioski do dalszej pracy.

Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko ogl¹danie
spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa
w teatr. Dziecko uczêszczaj¹ce do naszego przed-
szkola ma mo¿liwoœæ byæ samo
„twórc¹ teatru”. Staramy siê w³¹czaæ
dzieci do pracy nad inscenizacjami
poprzez wykorzystywanie ich pomy-
s³ów. Wiele radoœci daje maluchom
nie tyle sam wystêp przed publicz-
noœci¹, co profesjonalne do niego
przygotowanie. Wspólne tworzenie
dekoracji, kostiumów dla aktorów,
wybór piosenek, wierszy to znako-
mita zabawa. Wraz z dzieæmi przy-
gotowuje spektakle na wszystkie ro-
dzinne uroczystoœci, z których ra-
doœæ czerpi¹ nie tylko mali aktorzy,
ale równie¿ ich bliscy.

Zabawy teatralne wszechstronnie i
intensywnie wp³ywaj¹ na rozwój
dziecka w wieku przedszkolnym. To

w³aœnie zabawy w teatr daj¹ dzieciom mo¿liwoœæ wy-
ra¿ania ekspresji twórczej oraz pozwalaj¹ na po³¹-
czenie wszystkich typów aktywnoœci dzieciêcej: pla-
stycznej, werbalnej, muzycznej, emocjonalnej, spo-
³ecznej, ruchowej. Teatr w przedszkolu to doskona³a
forma pracy z dzieæmi, s³u¿y uatrakcyjnieniu zajêæ
dydaktycznych. Jest równie¿ okazj¹ do wspania³ej
zabawy, daj¹cej wiele satysfakcji i radoœci.

Anita Micha³owska
– nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 46

w Szczecinie
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Przedszkole to instytucja, która dostrzega w m³o-
dym cz³owieku potencja³, widzi jego talenty, a tak¿e
rozwija zainteresowania. Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, „to pierwsze osoby, które kszta³tuj¹
kreatywnoœæ dzieci, wskazuj¹ im rozmaite sposoby
rozwi¹zañ, daj¹ mo¿liwoœæ rozwoju”. Jedn¹ z propo-
zycji, która sprzyja wyzwalaniu twórczej aktywnoœci
przedszkolaków jest permanentny kontakt z dzie³em
literackim. Bowiem ono dostarcza dziecku wiedzy o
otaczaj¹cym je œwiecie i spo³eczeñstwie. Staje siê
pomocne przy rozwijaniu jego twórczoœci i wyobraŸ-
ni. Wyzwala prze¿ycia estetyczne i wprowadza m³o-
dego odbiorcê w œwiat walorów literackich.

Literatura dla dzieci i m³odzie¿y to „dziedzina li-
teratury piêknej obejmuj¹ca utwory, których adresa-
tem prymarnym jest m³ody odbiorca”1. Zanim osi¹-
gnê³a status odrêbnej “i wa¿nej dziedziny twórczoœci
artystycznej, przesz³a d³ug¹ drogê rozwoju, mo¿na
powiedzieæ „od dydaktyzmu do artyzmu”2, „od lite-
ratury dla dzieci do literatury dzieciêcej”3. Pocz¹t-
kowo traktowano  j¹  jako narzêdzie do wychowaw-
czego oddzia³ywania nauczycieli na uczniów, s³u¿¹-
ce do wpajania po¿¹danych zachowañ oraz postaw.
Natomiast pod koniec XIX wieku sta³a siê ona istot-
nym sk³adnikiem kszta³towania wra¿liwoœci estetycz-
nej, poczucia smaku i piêkna, a przede wszystkim

koniecznym komponentem udanego rozwoju dziec-
ka, opieraj¹cego siê na twórczej zabawie oraz wy-
obraŸni.

Pedagodzy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e w³aœciwie
dobrana ksi¹¿ka mo¿e pozostawiæ w psychice dziec-
ka œlad na ca³e ¿ycie. „Ksi¹¿ka uczy nie tylko myœleæ,
zapamiêtywaæ fakty i zdarzenia, ale te¿ ¿yæ, rozumieæ
innych, tworzyæ samego siebie”4. Nauczyciele wy-
chowania przedszkolnego pracuj¹c z m³odym cz³o-
wiekiem wykorzystuj¹ teksty literackie, które s¹ od-
powiednio dostosowane do ich poziomu intelektu-
alnego. Stymuluj¹ce ich rozwój, kszta³tuj¹ce  osobo-
woœæ, przygotowuj¹ce do uczestnictwa w kulturze,
do tworzenia siebie.

 Charakterystyczn¹ cech¹ myœlenia dziecka w wieku
przedszkolnym jest obrazowoœæ, dlatego lepiej tra-
fiaj¹ do niego teksty, które da siê zilustrowaæ, ich
treœæ powinna byæ urozmaicona elementami pieœni,
tañca, zachêcaj¹ca do dzia³ania. Powinna zawieraæ
rymy, które bêd¹ z ³atwoœci¹ wpada³y w jego ucho,
daj¹c tym samym mo¿liwoœæ tworzenia nowych dzie-
ciêcych tekstów. Wychowankowie w fazie pocz¹t-
kowej odbioru tekstów literackich reaguj¹ sponta-
nicznie, bardzo emocjonalnie, a tak¿e intuicyjne.
Czêsto treœci lektur przenikaj¹ do ich zabaw, a prze-
¿ycia literackie mog¹ mieæ swoje odzwierciedlenie
w dzieciêcej twórczoœci plastycznej.

Sztuka s³owa przy pomocy artystycznych obrazów
przekazuje m³odym ludziom wiedzê o œwiecie, roz-
wija wyobraŸniê. „Poezja dostarcza osobistych wzru-
szeñ, wzbogaca i uszlachetnia ¿ycie uczuciowe”5. Sk³a-
nia do podejmowania dzia³añ inspirowanych prze-
czytanym tekstem, staje siê pomys³em tworzenia no-
wych gier i zabaw, a tak¿e sprzyja ogólnej spraw-

noœæ intelektualnej.
Najwa¿niejsza rola w

procesie komunikacji
dziecka z ksi¹¿k¹ przy-
pada nauczycielowi, to
on staje siê organizato-
rem tego procesu. Wa¿-
ne jest to, aby ukierun-
kowywa³ uwagê dziecka
na literackoœæ tekstu,
poetycki przekaz, wie-
loœæ interpretacji. Organi-
zowa³ zabawy z tekstem,
wykorzystuj¹c do tego
dzieciêc¹ ekspresjê.
Wspólne czytanie staje
siê okazj¹ do æwiczenia
pamiêci, rozwijania wy-
obraŸni, a przede wszyst-
kim zabawy.

„Kontakt z literatur¹,
a rozwój

twórczoœci dzieciêcej”

Przedszkole Publiczne Nr 72

Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoœci Poetyckiej Juliana Tuwima pt.: „Tuwim –
dzieciom” – „Lokomotywa” – dzieciêca interpretacja.
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Rola ksi¹¿ki nie koñczy siê w momencie jej prze-
czytania i od³o¿enia na pó³kê. Twórcza aktywnoœæ
dziecka przyjmuje sw¹ pe³n¹ postaæ w zabawach opar-
tych na treœci dzie³a, z którym mia³o kontakt. Jest wie-
le pobudek, które sk³aniaj¹ m³odych czytelników do
siêgania po literaturê, jedni czyni¹ to z chêci pog³ê-
bienia w³asnego zakresu wiedzy. Inni pragn¹ odna-
leŸæ w niej receptê na rozwi¹zanie problemów ¿ycia
codziennego, s¹ te¿ tacy, którzy czyni¹ to dla zabawy.
Wielu pedagogów znajduje w utworach literackich ma-
teria³ dydaktyczny do edukacji jêzykowej, a tak¿e
uznaje ¿e funkcja wychowawcza utworów dzieciêcych
i m³odzie¿owych podyktowana jest przez artyzm6.

Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie jest or-
ganizatorem wielu przedsiêwziêæ, które umo¿liwiaj¹

dzieciom  podejmowanie twórczej aktywnoœci, po-
dyktowanej kontaktem m³odego cz³owieka z litera-
tur¹ kanonu dzieciêcego. Warto wspomnieæ o tym,
¿e na terenie naszej placówki od lat organizowany
jest Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoœci Po-
etyckiej Juliana Tuwima pt.: „Tuwim – dzieciom”.
W ten sposób popularyzujemy twórczoœæ poety wœród
innych szczeciñskich placówek, rozwijamy zdolno-
œci recytatorskie przedszkolaków, a tak¿e rozbudza-
my mi³oœæ do poezji. Natomiast udzia³ w Miêdzy-
przedszkolnym Konkursie Plastycznym pt.: „Boha-
terowie utworów Juliana Tuwima” daje przedszko-
lakom szansê na wyra¿enie siebie za pomoc¹ ekspre-
sji plastycznej. Dzieciêce prace cechuje kreatywnoœæ,
s¹ one wykonywane ró¿norodnymi i niepowtarzal-
nymi technikami. Nie s¹ one kopi¹ rzeczywistoœci,
ale nowym spojrzeniem na œwiat. Ponadto nauczy-
ciele pracuj¹cy w naszym przedszkolu, chc¹c wspie-
raæ i rozwijaæ dzieciêce talenty opracowali program
teatralny pt.: „Ptasie radio”. Podczas tego typu za-
jêæ dzieci bawi¹ siê tekstem literackim, wcielaj¹ siê
w role wybranych bohaterów literackich, czêsto  im-
prowizuj¹ tworz¹c now¹ rzeczywistoœæ i siebie. Wy-
ra¿aj¹ swoje myœli, kszta³tuj¹ osobowoœæ i rozwijaj¹
wyobraŸniê.

Wiek przedszkolny, to najlepszy czas na rozwija-
nie dzieciêcej twórczoœci. Dziecko poprzez  kontakt
z literatur¹ buduje swój system wartoœci i dostarcza
sobie bodŸców “do podejmowania twórczej aktyw-
noœci.
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Edyta Wojtysiak

– nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 72
w Szczecinie

 „Przedszkolak aktorem – zabawy z Pippi Poñczoszank¹”
w ramach zajêæ ko³a teatralnego „Ptasie Radio”.

Dzieciêca interpretacja utworu Juliana Tuwima „Okulary”.

Miêdzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Bohaterowie
utworów Juliana Tuwima” – dzieciêca twórczoœæ plastyczna.
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Tytu³ ten byæ mo¿e brzmi banalnie, dla wielu czy-
telników fachowej literatury jest byæ mo¿e typowym
jêzykowym truizmem, jednak¿e dla mnie jest to sfor-
mu³owanie kluczowe. Z wieloletniej obserwacji mo-
ich uczniów wynika to, ¿e im intensywniej podej-
mujê ró¿norodne twórcze dzia³ania, im bardziej pod-
chodzê nietypowo do jakby siê wydawa³o typowych
zagadnieñ polonistycznych, tym odwa¿niej moi
uczniowie pod¹¿aj¹ t¹ drog¹. I nie odkrywam tu
Ameryki, lecz pragnê podkreœliæ fakt, jak bardzo wiele
zale¿y od osobowoœci nauczyciela, od jego zaanga-
¿owania, od odwagi zrobienia czegoœ szalonego. I
nie chodzi tu o to, by nauczyciel by³ mistrzem w
dos³ownym tego  s³owa znaczeniu, nie znaczy ¿eby
wszytko co stworzy by³o idealne, wrêcz przeciwnie.
Chodzi raczej o samo dzia³anie, o rozwijanie siê, pró-
bowanie i eksperymentowanie, przetwarzanie i two-
rzenie. Jeœli sam tego nie czuje i nie robi, nie jest w
stanie byæ inspiracj¹ dla swoich uczniów, a co za
tym idzie jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e jego
uczniowie te¿ nie bêd¹ kreatywni.

Kiedyœ na jednej z lekcji jêzyka polskiego popro-
si³am uczniów o napisanie wiersza, a wiêc podjêcie
dzia³ania tylko z pozoru ³atwego, poniewa¿ wyma-
gaj¹cego od ucznia zmierzenia siê z tematyk¹, w³a-
snymi emocjami, ze znalezieniem ciekawego pomy-
s³u oraz   zaskakuj¹cych rymów itp. Miny moich
uczniów mówi³y wiele, na ich twarzach rysowa³o siê
przera¿enie, lêk przed nieumiejêtnoœci¹ ,strach przed
pora¿k¹ .Jakby tego by³o ma³o, jeden z uczniów nie-
œmia³o i kulturalnie wyartyku³owa³ swoje i kolegów
obawy mówi¹c do mnie, ¿e takie zadania dla polo-
nistki to nic trudnego, ale dla uczniów to jest niewy-
konalne. I wtedy postanowi³am, ¿e bêdê tworzyæ wier-
sze razem z moimi uczniami. Od tamtej pory, a by³o
to ju¿ bardzo dawno temu, razem piszemy wiersze,
prezentujemy je, analizujemy. Muszê siê przyznaæ,
¿e moje wiersze to nie jest poezja najwy¿szych lo-

tów, nie zawsze te¿ podobaj¹ siê uczniom, ale dziêki
ich niedoskona³oœciom moi uczniowie chêtnie i od-
wa¿nie pisz¹ swoje wiersze, i nie maj¹ poczucia po-
ra¿ki, wrêcz przeciwnie traktuj¹ to jako œwietn¹ za-
bawê s³owem.

Tamta lekcja by³a pocz¹tkiem naszej wspólnej,
kreatywnej przygody, poniewa¿ oprócz pisania
wierszy podejmujemy ró¿norodne dzia³ania:

• tworzymy teksty piosenek, teksty reklamowe,
• stworzyliœmy gramatyczny rap,
• w czasie wybranych lekcji staramy siê poro-

zumiewaæ mówi¹c do siebie tylko wierszem,
• tworzymy poezjê graficzn¹,
• ilustrujemy muzykê,
• metod¹ projektu tworzymy w³asne ksi¹¿ki,
• bawimy siê w polonistyczne podchody, które

zarówno sprawdzaj¹ wiedzê gramatyczn¹, ortogra-
ficzn¹, ale i literack¹,

• tworzymy kreatywne definicje przedmiotów
codziennego u¿ytku,

• bawimy siê s³owem korzystaj¹c z metody storyline,
• rozwi¹zujemy problemy przy pomocy meto-

dy zwanej DEBAT¥ OKSFORDZK¥ .
Jednym z efektów wielu podejmowanych przez

nas  dzia³añ by³o wydanie tomików poezji przez
profesjonalne wydawnictwo Black Unicorn. Tomiki
te s¹ wyj¹tkowe nie tylko ze wzglêdu na piêkne
wiersze, ale równie¿ ze wzglêdu na zawarte w nich
autorskie rysunki i zdjêcia moich uczniów, a mo¿e
przede wszystkim ze  wzglêdu na wielk¹  pasjê  z
jak¹  je tworzyli. I choæ  sama nie oœmieli³abym
siê powiedzieæ o  sobie, ¿e jestem Mistrzem , to na
potrzeby tej refleksji  oœmielê siê przewrotnie po-
wiedzieæ: JAKI MISTRZ, TAKI UCZEÑ!!! zachê-
caj¹c wszystkich nauczycieli, wychowawców, ro-
dziców by byli inspiracj¹ dla swoich uczniów, wy-
chowanków, dzieci. Przecie¿ nie trzeba  byæ ge-
niuszem, ¿eby tworzyæ; nie trzeba mieæ najdro¿-
szych baletek, ¿eby tañczyæ; ani skrzypiec Stradi-
variusa, by graæ na  instrumencie.  Zatem nie trze-
ba  byæ  mistrzem, ¿eby  byæ  kreatywnym…

Agnieszka Zió³kowska
– nauczyciel jêzyka polskiego

SP Nr 51 w Szczecinie

JAKI MISTRZ,
TAKI UCZEÑ?

Szko³a Podstawowa Nr 51
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RELAKS
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Poleca –
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

Ukazanie siê tej
ksi¹¿ko nie powinno
umkn¹æ mi³oœnikom
czytania. Papier, pi-
smo, druk, ilustracje
- za ka¿dym z tych
aspektów ksi¹¿ki
stoj¹ setki lat histo-
rii i wiele ludzkich
namiêtnoœci. Opo-
wiadaj¹c o narodzi-
nach i rozwoju „naj-
p o t ê ¿ n i e j s z e g o
przedmiotu naszych
czasów”, Keith Houston kreœli dzieje kilku cy-
wilizacji, nie trac¹c przy tym z oczu losów po-
szczególnych osób - odkrywców, wynalazców i
wizjonerów, których ciekawoœæ, ¿arliwoœæ, pra-
ca (a niekiedy i wystêpki) zmieni³y kszta³t na-
szego œwiata. Fascynuj¹ca opowieœæ – obejmu-
j¹ca piêæ tysiêcy lat i piêæ kontynentów – jest
nie tylko znakomicie udokumentowanym Ÿró-
d³em wiedzy o dziejach tzw. przemys³ów ksi¹¿-
ki, ale te¿ po prostu zajmuj¹c¹ i zabawn¹ lek-
tur¹ dla wszystkich, którzy uwielbiaj¹ czytaæ. I
ogl¹daæ ilustracje!

Ksi¹¿ka. Najpotê¿niejszy przedmiot naszych
czasów zbadany od deski do deski

Keith Houston
przek³ad: Pawe³ Lipszyc
Wydawnictwo Karakter, 2017

Zawsze warto odnoto-
wywaæ nowe wydania
klasycznych powieœci,
zw³aszcza gdy dobrze
prezentuj¹ siê na pó³ce.
W marcu nak³adem Wy-
dawnictwa Mg ukaza³y
siê m.in. „Podró¿e Gu-
liwera” oraz „Przypad-
ki Robinsona Crusoe”.
Pierwsza z nich to zna-
na wszystkim powieœæ
podró¿nicza, której narratorem jest Lemuel Guli-
wer, pocz¹tkowo lekarz pok³adowy, póŸniej ka-
pitan kilku statków. Niektóre edycje tego dzie³a
ró¿ni¹ siê od siebie w szczegó³ach. Jest jednak
czymœ wiêcej, to satyra na naturê ludzk¹ po³¹-
czona z parodi¹ powieœci podró¿niczej.

Ksi¹¿ka zdoby³a ogromn¹ popularnoœæ ju¿ wkrót-
ce po wydaniu i ukazuje siê drukiem praktycznie
nieprzerwanie od roku pierwszej publikacji. Geor-
ge Orwell powiedzia³, ¿e gdyby mia³ wybraæ szeœæ
ksi¹¿ek, które mia³yby ocaleæ, podczas gdy wszyst-
kie inne uleg³yby zniszczeniu, „Podró¿e Guliwe-
ra” z pewnoœci¹ znalaz³yby siê wœród nich.

Podró¿e Guliwera
przek³ad z Anonima z 1784 r.
Wydawnictwo Mg, 2017

Kolejna z powieœci by³a przet³umaczona na
wszystkie mo¿liwe jêzyki. Wszêdzie orygina³
uleg³ znacznym
zmianom, stosownie
do ducha miejsco-
wego. Podobnie
post¹pi³ t³umacz
tego wydania
„Przypadków Ro-
binsona Crusoe”,
W³adys³aw Ludwik
Anczyc.

Ksi¹¿ka opisuje
dzieje Robinsona
Crusoe, syna zamo¿-
nego kupca, który

jako 17-latek ucieka z domu i zaci¹ga siê na kolej-
ne statki. Podczas jednej z wypraw jego statek roz-
bija siê, a Robinson jest jedynym ocala³ym. Trafia
na bezludn¹ wyspê, gdzie – jak siê oka¿e – spêdzi
nastêpne dwadzieœcia osiem lat. Powoli zagospoda-
rowuje siê tam, buduje dom, uprawia zbo¿e, oswaja
kozy i papugê, wytwarza naczynia. W przetrwaniu
pomagaj¹ mu znalezione przedmioty z innego roz-
bitego statku. Gdy po latach na jego wyspê trafi¹
ludo¿ercy, a Robinsonowi uda siê ocaliæ z ich r¹k
jedn¹ z ofiar, zdobêdzie przyjaciela. Ocala³ego kra-
jowca nazywa Piêtaszkiem. Po pewnym czasie do
wyspy przybija statek z pirack¹ bander¹, którym
kieruj¹ zbuntowani marynarze. Robinson pomaga
kapitanowi odzyskaæ panowanie nad statkiem i mo¿e
wróciæ do rodzinnej Anglii.

Przypadki Robinsona Crusoe
przek³ad: W³adys³aw Ludwik Anczyc
Wydawnictwo Mg, 2017
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II OGÓLNOPOLSKI  KONKURS POETYCKI

im. Józefa BURSEWICZA

„O Z³ot¹ Metaforê”
SZCZECIN 2017

Konkurs og³oszono z okazji
II SZCZECIÑSKIEJ  WIOSNY POEZJI

REGULAMIN
Nagroda I –  statuetka Z£OTA METAFORA
Organizatorem konkursu jest:
1. ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH OD-

DZIA£ W SZCZECINIE
Konkurs jest adresowany do twórców zrzeszo-

nych i niezrzeszonych, którzy ukoñczyli 16 lat.
2. Konkurs  „O Z³ot¹ Metaforê” ma charakter

otwarty, bez wymagañ tematycznych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest na-

des³anie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach,
ka¿dy wiersz nie mo¿e przekraczaæ 23 wersów.

4. Ka¿dy utwór powinien byæ oznaczony god³em
/s³owne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to
samo god³o powinno wystêpowaæ na do³¹czonej
kopercie, zawieraj¹cej kartkê z imieniem i nazwi-
skiem autora pracy, dat¹ urodzenia, adresem za-
mieszkania, e-mailem, telefonem kontaktowym.

5. Autorzy musz¹ z³o¿yæ oœwiadczenie zgody na
publikacjê nades³anych tekstów (ZA£¥CZNIK nr 1).

6. Prace bez oœwiadczeñ nie bêd¹ bra³y udzia³
w konkursie.

7. Zg³oszone do konkursu prace nie mog¹ byæ,
do czasu og³oszenia wyników, publikowane w ca-
³oœci lub we fragmentach oraz nie mog¹ byæ na-
grodzone w innych konkursach.

8. Termin przesy³ania prac na konkurs up³ywa
w dniu 26.04.2017 r.

9. Prace nale¿y przes³aæ listem poleconym na ad-
res:

ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH OD-
DZIA£ W SZCZECINIE

al. WOJSKA POLSKIEGO 90
70-482 Szczecin
z dopiskiem Konkurs -  im. Józefa BURSE-

WICZA „O Z³ot¹ Metaforê”.
10. Uroczyste og³oszenie wyników odbêdzie siê

dnia 4 czerwca 2017 roku w Szczecinie
w czasie Koncertu Poetyckiego, o czym laure-

aci zostan¹ powiadomieni telefonicznie,
e-mailem lub listownie.
 11. Bior¹c udzia³ w konkursie, uczestnik wyra¿a

zgodê na zastosowanie siê do niniejszego regulaminu.
12. Administratorem danych osobowych Uczest-

ników jest Organizator.
13.  Dane osobowe Uczestników s¹ zbierane i prze-

twarzane wy³¹cznie w ramach i na potrzeby Konkursu.
14. Niniejszy regulamin jest dostêpny na stro-

nie internetowej Inkubatora Kultury.
http://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/

og%C3%B3lnopolski-konkurs-poetycki/
15. Szczegó³owe informacje o konkursie mo¿-

na  uzyskaæ pod nr tel. 261 45 53 78
Prezes

 ZLP Oddzia³ w Szczecinie

Za³¹cznik nr 1
ZGODA NA PUBLIKACJÊ utworów

poetyckich
w ALMANACHU POKONKURSOWYM
II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Józefa Bursewicza „O Z£OT¥

METAFORÊ”
1.Autor (Rodzic/Opiekun Autora niepe³no-

letniego)*
……………………………………..................……
..................................................................................
...................................................................................
zamieszka³y w .........................................................
PESEL……................................................................
wyra¿am zgodê na opublikowanie przez

Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ Szcze-
cin, z siedzib¹ w Szczecinie przy al. Wojska
Polskiego 90 swoich wierszy w publikacji
ALMANACH POKONKURSOWY Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bur-
sewicza „O Z£OT¥ METAFORÊ”.

2. Autor oœwiadcza, ¿e utwory, jak i ¿adne ich
czêœci nie naruszaj¹ praw osób trzecich, a w szcze-
gólnoœci, ¿e utwory stworzy³ samodzielnie.

3. Autor zgadza siê na utrwalenie utworów, ich
reprodukcjê drukiem i rozpowszechnianie ich w ra-
mach publikacji oraz wprowadzania do obrotu eg-
zemplarzy publikacji zawieraj¹cej utwory; dotyczy
to równie¿ fragmentów utworów, z uwzglêdnieniem
œrodków masowego przekazu (np. prasy) – w celu
prowadzenia dzia³añ promocyjnych publikacji.

4. ZLP Oddzia³ Szczecin ma prawo do dokony-
wania w utworach koniecznych zmian, wynikaj¹-
cych z opracowania redakcyjnego. Dokonywanie
przez redaktora prowadz¹cego zmian znacznych
nie jest mo¿liwe bez akceptacji Autora.

5. Autor zrzeka siê wynagrodzenia za publi-
kacjê utworów w antologii.

6. Autor otrzyma 1 egzemplarz autorski AL-
MANACHU POKONKURSOWEGO

7. Wykaz utworów (wpisaæ tytu³y wierszy):
………………...........................……………………
……………………..................................................
……………….......................……….......................
………………………………………......................
ZLP Oddzia³ Szczecin
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

Podpis
Autora (Rodzica/Opiekuna Autora

n iepe³noletniego)*

Miejsce i data

*niepotrzebne skreœliæ
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Schronisko ze zni¿kami
Schronisko szczeciñskiego Centrum ¯eglarskiego

zosta³o zarejestrowane w bazie Polskiego Towarzy-
stwa Schronisk M³odzie¿owych. Oznacza to, ¿e cz³on-
kowie PTSM, których w Polsce jest ponad 25 tysiê-
cy, mog¹ nad Jeziorem D¹bie korzystaæ z tañszych
noclegów.

Zni¿kê w wysokoœci 20 proc. od ceny regularnej
uzyskaj¹ osoby posiadaj¹ce legitymacjê PTSM po-
twierdzaj¹c¹ cz³onkostwo w organizacji. Po³owê ceny
za nocleg zap³ac¹ posiadacze honorowej odznaki
PTSM w stopniu z³otym.

Innymi korzyœciami wynikaj¹cymi z w³¹czenia
schroniska Centrum ̄ eglarskiego w struktury Towa-
rzystwa jest promocja oferty noclegowej poprzez in-
formator kolportowany w ca³ej Polsce oraz mo¿li-
woœæ uczestnictwa w projektach unijnych realizowa-
nych przez PTSM w porozumieniu z miêdzynarodo-
wymi partnerami.

Polskie Towarzystwo Schronisk M³odzie¿owych
(PTSM), utworzone zosta³o w 1926 roku (jako trze-
cie na œwiecie). Towarzystwo jest w Polsce repre-
zentantem œwiatowego ruchu schronisk m³odzie¿o-
wych i skupia ponad 250 obiektów ca³orocznych i
sezonowych.

 Tomasz Owsik-Koz³owski
– Centrum ¯eglarskie

„DŸwigozaury” jak nowe
Prezydent by³ przewodnikiem

Maj¹ swoje lata, wiernie obs³ugiwa³y  – od 1929
r. – prze³adunki portowe na £asztowni, przy dzi-
siejszym Nabrze¿u Starówka, ale pod koniec XX
wieku, wraz z by³ym PPDiUR „Gryf”, posz³y w
odstawkê.  Ostatnio przesz³y gruntown¹ odnowê,
a ich nowe szaty mo¿na ju¿ codziennie ogl¹daæ.
We wtorek 7 marca odby³ siê obok nich nawet
specjalny briefing prasowy, z udzia³em m.in. Pre-
zydenta Miasta Piotra Krzystka; by³a mowa tak¿e

o dalszej modernizacji i przebudowie dŸwigów i
ca³ego nabrze¿a. Nied³uga dostan¹ specjalne pod-
œwietlenie, ale niestety – w miêdzyczasie mocno
zdewastowane po wy³¹czeniu z eksploatacji – po-
zostan¹ ju¿ na wieki (?) tylko martwymi zabytka-
mi techniki morskiej i niemymi œwiadkami porto-
wej historii £asztowni. Bêd¹ jednak z pewnoœci¹
– ju¿ jako niezwyk³e „d¿wigozaury” – atrakcyj-
nym akcentem w pejza¿u morskiego Szczecina,
ogl¹danym m.in. przez miliony goœci zbli¿aj¹cych
siê tegorocznych sierpniowych fina³ów  … œwia-
towych regat The Tall Ships Races…

Zdjêcia i tekst: Wies³aw Seidler

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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Niezwyk³y rejs –
„Osiem lat na Atlantyku”…

…teraz na „£adodze”
Ta nieprawdopodobna transatlantycka rodzinna

epopeja jachtu „Ostry”, w latach 1991-98, zapisana
wyj¹tkowo na kartach wspó³czesnej historii zachod-
niopomorskiego ¿eglarstwa, zdarzy³a siê jednak na-
prawdê… Chcieli tylko zobaczyæ brazylijski karna-
wa³, planowali rejs najwy¿ej na kilka miesiêcy, wy-
p³ynêli ze Szczecina w czwórkê, dalej od Francji byli
na pok³adzie we dwoje, w tym budowniczy i w³aœci-
ciel jachtu znany ¿eglarz szczeciñski œp. Jan £ojko, i
ona –  26-letnia Wioleta Domosud, debiutuj¹ca na
morzu. Na Wyspach Kanaryjskich za³oga zwiêkszy-
³a siê o ich …córkê Soniê, z któr¹ pop³ynêli dalej, na
Karaiby. Wrócili stamt¹d do Szczecina dopiero po
dalszych siedmiu latach, po l¹dowych i morskich
„huraganowych” prze¿yciach, i nadal zamieszkali
wtedy na jachcie, który tyle lat by³ ich domem…

IV FESTIWAL
FILMÓW ¯EGLARSKICH

Po raz czwarty w Starej RzeŸni na £asztowni i Cen-
trum ¯eglarskim odby³ siê Festiwal Filmów ¯eglar-
skich. Podczas projekcji, prezentowane by³y filmy
polskie i zagraniczne. W sumie wyœwietlono 13 fil-
mów, miêdzy innymi takie jak: „Aurora Ulani”, „Sa-
motnie na fali”, „Niedzielny ¯eglarz”, „Na l¹dzie”.

Film „Cudem ocalony” opowiada o tym jak bar-
dzo jest groŸny ¿ywio³ wodny i Morze Po³udnio-
we, o determinacji ratowników, którzy z nara¿eniem
¿ycia ratuj¹ rozbitków. Nie zabrak³o równie¿ filmu
o naszej piêknej piêædziesiêciolatce „Magnolii”.

Id¹c w kierunku Starej RzeŸni mo¿na zaobserwo-
waæ jakie zmiany zasz³y na £asztowni. Wyremon-
towano chodniki, odrestaurowano budynki stajni,
wymalowano dŸwigozaury. £asztownia staje siê miej-
scem chêtnie odwiedzanym przez mieszkañców
Szczecina.

Dzisiaj Sonia jest studentk¹ szczeciñskiej Aka-
demii Sztuki, a jej mama – obie na zdjêciu – w
miêdzyczasie opisa³a w niezwykle osobistej ksi¹¿-
ce-pamiêtniku te niezapomniane prze¿ycia. Teraz
Wioleta opowiada³a o tym i promowa³a swoj¹ ksi¹¿-
kê ju¿ wielokrotnie, m.in. w klubach ¿eglarskich i
na pok³adzie statku-restauracji „£adoga”.

 Tekst i zdjêcie: Wies³aw Seidler

Wyniki konkursu „Z wiatrem...”
Nestor polskiego ¿eglarstwa w Szczecinie i na

Pomorzu Zachodnim kpt. ¿. w. Kazimierz Haska.
To jego osoba sta³a siê tematem przewodnim w X
edycji konkursu „Z wiatrem w ¿aglach po oce-
anach wiedzy” zorganizowanego przez SKEM
„Galeon”, dzia³aj¹cego w ZS Nr 10.

Do pracy z testem przyst¹pi³o 24 uczniów repre-
zentuj¹cych SKEM z GM 5, GM 6, GM 24, GM
27, PM i GM 37. Z 19 pytaniami najlepiej a zara-
zem najszybciej poradzi³ sobie Hubert Sowa z
Pa³acu M³odzie¿y zajmuj¹c I miejsce. II miejsce
zaj¹³ Jakub Kupœ, a III miejsce Jan Dêbski obaj
równie¿ z Pa³acu M³odzie¿y.

Wszystkim bior¹cym udzia³ w konkursie ser-
decznie gratulujemy, a w nadchodz¹cym sezonie
¿eglarskim ¿yczymy pomyœlnych wiatrów.

Lidia Jasiñska
– opiekun SKEM „GALEON”
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Nagrody ¯eglarskie Szczecina 2016 rozdane

Wojtek z „Ludomirem”
w Starej RzeŸni

PrzyjaŸnili siê przez wiele lat, razem pokonali
wiele mórz i oceanów ca³ego œwiata, w tym Przej-
œcie Pó³nocno-Zachodnie, st¹d te¿ laureat g³ów-
nej Nagrody ¯eglarskiej Szczecina 2016 kapitan
Wojciech Jacobson – jeden z najznakomitszych
krajowych ¿eglarzy – odebra³ z r¹k prezydenta
miasta Piotra Krzystka nie tylko statuetkê „Lu-
domira” i czek na 10 tys. z³, ale te¿ paczkê yerba
mate, czosnek i butelkê chilijskiego czerwonego
wina, co towarzyszy³o im stale na pok³adzie le-
gendarnej „Marii”. Tak by³o na morzu i tak sym-
bolicznie Ludek towarzyszy³ Wojtkowi podczas
t³umnej Gali ¯eglarskiej 2017, kiedy wszyscy jej
goœcie odœpiewali dla laureata 100 lat!!!

W³aœnie w sobotê 25 bm. poznaliœmy „na pudle”
wieczornej Gali ¯eglarskiej w Starej RzeŸni laure-
atów wszystkich 10 ustanowionych po raz pierwszy
Miêdzynarodowych Nagród ¯eglarskich Szczecina
2016, wybranych przez specjaln¹ Kapitu³ê i przez
Prezydenta Miasta, spoœród 28 nominacji. Wszyst-
kie nagrody mia³y formê artystycznych indywidual-
nych statuetek (na zdjêciach), w tym oœmiu ufundo-
wanych przez Miasto Szczecin, i dwóch - za Rejs
Roku i ¯eglarza Roku – przez Zachodniopomorski
Zwi¹zek ¯eglarski; wyró¿niono nimi Szymona Ku-
czyñskiego i Cezarego Wolskiego. Warto dodaæ, ¿e
wczeœniejsza akcja zg³aszania kandydatur do Nagród
mia³a spore powodzenie w naszym i krajowym  œro-
dowisku ¿eglarskim. Wp³ynê³o blisko 100 zg³oszeñ,
Zarz¹d ZOZ¯ te¿ zg³osi³ wczeœniej 10 kandydatur,
po jednej w ka¿dej kategorii, z czego piêæ znalaz³o
siê wœród nagrodzonych, w tym: W. Jacobson, Sz.
Kuczyñski, A. Skrzypulec, C. Wolski, i J. Rozdzie-
wicz. Dodatkowo podczas Gali uhonorowani te¿ zo-
stali specjalnymi medalami PZ¯ prezydent miasta
Piotr Korzystek i jego zastêpca Krzysztof Soska.
Galê wzbogaci³y wystêpy artystyczne, wystawa fo-
tograficzna  i pokaz filmu „Narwik 2015”, a tak¿e
bankietowy poczêstunek. Dyskutowano o ¿eglarstwie
szczeciñskim i …przysz³orocznej Gali….

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów
i nominowanych, pe³na lista nagrodzonych i re-
lacja z Gali w poni¿szym komunikacie prasowym.
Brawa i podziêkowania dla w³adz miasta i orga-
nizatorów, i dla Piotra Owczarskiego!

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Poznaliœmy laureatów Nagród
¯eglarskich Szczecina 2016

Sobotniego wieczora, podczas uroczystej gali
w Starej RzeŸni, po raz pierwszy zosta³y przy-
znane Miêdzynarodowe Nagrody ¯eglarskie
Szczecina. Nagrodê g³ówn¹ – im. kpt. Ludomi-
ra M¹czki – za wieloletni¹ dzia³alnoœæ na polu
¿eglarstwa, szerzenie jego idei jako p³aszczy-
zny porozumienia, wspó³pracy i przyjaŸni otrzy-
ma³ Wojciech Jacobson.

Nagrody zosta³y wrêczone we wszystkich dzie-
siêciu kategoriach. Prezydent Miasta Piotr Krzy-
stek w porozumieniu z kapitu³¹ nagród wybra³
laureatów spoœród blisko 30 nominowanych.

– Gala Nagród ̄ eglarskich jest bliska sercu ka¿dego
z nas, bo Szczecin od lat przecie¿ ¿eglarstwem stoi. W
tym gronie z pewnoœci¹ nikomu nie trzeba tego udo-
wadniaæ. – mówi³ podczas sobotniej gali Prezydent Piotr
Krzystek. – Wrêczamy dziœ pierwsze Nagrody ¯eglar-
skie Szczecina. By³o w kim wybieraæ - zg³oszeñ nade-
s³ano bowiem ponad 90. To pokazuje, w jakim œrodo-
wisku funkcjonujemy i jak wiele siê u nas dzieje. Dziê-
kujê za zaanga¿owanie kapitule i wszystkim ¿eglarzom.

Laureaci Miêdzynarodowych Nagród ̄ eglar-
skich Szczecina 2016:

1. Nagroda im. Ludomira M¹czki
Laureat: Wojciech Jacobson
Uzasadnienie: Dla ¿eglarskiego ambasadora

Szczecina, za wieloletni¹ dzia³alnoœæ na polu
¿eglarstwa, szerzenie jego idei, jako p³aszczyzny
porozumienia, wspó³pracy i przyjaŸni.

2. Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka
Laureat: Szymon Kuczyñski
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Uzasadnienie: Za samotne op³yniêcie œwiata na
jachcie „Atlantic Puffin” w latach 2014-2016 i
promowanie Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego
oraz Pomorza Zachodniego.

3. ¯eglarz Roku
Laureat: Cezary Wolski
Uzasadnienie: Za sukcesy regatowe, w tym zdoby-

cie Pucharu Ba³tyku Po³udniowego w roku 2016 na
jachcie „Sharki” oraz ¿eglarsk¹ postawê godn¹ naœla-
dowania.

4. Regatowiec Roku – Nagroda im. kpt. Kazi-
mierza Kuby Jaworskiego

Laureatka: Agnieszka Skrzypulec
Uzasadnienie: Za zdobycie 10. miejsca na Igrzy-

skach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 i 5.
miejsca w Mistrzostwach Europy w 2016 r. i pro-
mocjê szczeciñskiego ¿eglarstwa.

5. Popularyzator ¯eglarstwa – Nagroda im.
kpt. Kazimierza Haski

Laureat: Rammin Eckehardt
Uzasadnienie: Za wieloletni¹ dzia³alnoœæ w bu-

dowaniu morskiej historii Pomorza poprzez upa-
miêtnianie i o¿ywianie kultury Zeesbootów.

6. Nagroda Kota Umbriagi
Laureatka: Iga Wójcikiewicz
Uzasadnienie: Za pasjê w ³¹czeniu muzyki z ¿eglo-

waniem i sukcesy na festiwalach szantowych w Pol-
sce.

7. Nagroda Kulturalna ¯eglarskiego Szczecina
Laureaci: Aleksandra i Andrzej Kocewiczowie
Uzasadnienie: Za popularyzacjê kultury ¿eglar-

skiej poprzez organizacjê wielu wydarzeñ na tere-
nie przystani ¿eglarskiej Camping Marina w Szcze-
cinie.

8. Wydarzenie ¯eglarskie
Laureat: Mistrzostwa Europy w klasie Europa

w Kamieniu Pomorskim
Uzasadnienie: Dla Stowarzyszenia Jach Klub Ka-

mieñ Pomorski i Mariny Kamieñ Pomorski Sp. z
o.o. za organizacjê pierwszych w Polsce Mistrzostw
Europy w klasie Europa w Kamieniu Pomorskim.

9. M³ody ¯eglarz Roku
Laureat: Jakub Rodziewicz

Uzasadnienie: Za sukcesy regatowe, w tym
uczestnictwo w Mistrzostwach Œwiata i Europy,
Pucharach Œwiata, Pucharach Europy oraz Mi-
strzostwach Polski w klasie Laser.

10. ¯eglarska Nagroda Specjalna
Laureat: kpt. Maciej Korek wraz z maszoperi¹
Za renowacjê 111-letniego „Nadira” – najstar-

szego szczeciñskiego jachtu.
Laureaci nagród otrzymali pami¹tkowe dyplomy

oraz okolicznoœciowe statuetki. Prócz tego laureat
nagrody im. kpt. Ludomira M¹czki otrzyma³ czek
na 10.000 z³, „atrybuty” Ludomira M¹czki (butel-
kê chilijskiego czerwonego wina, czosnek i yerba
mate), a jego nazwisko znajdzie siê w szczeciñ-
skiej Alei ¯eglarzy na nadodrzañskich bulwarach.

 – Dziêkujê za wyró¿nienie. Doceniam, ¿e jestem
pierwszym laureatem nagrody o charakterze, pre-
sti¿u i zasiêgu miêdzynarodowym - mówi³ podczas
gali Wojciech Jacobson, laureat nagrody im. kpt.
Ludomira M¹czki. - Moje sukcesy ¿eglarskie siê-
gaj¹ dawnych lat i by³y one zwi¹zane z osob¹ Lu-
domira M¹czki, gdy¿ wiele rejsów odbyliœmy
wspólnie. Ta nagroda niejako przyp³ynê³a do mnie
od Ludomira. W imieniu wszystkich ¿eglarzy dziê-
kujê za ustanowienie Nagród ¯eglarskich Szczeci-
na. Mam nadziejê, ze stan¹ siê one mark¹ miasta.

Spotkanie w Starej RzeŸni by³o okazj¹ do inte-
gracji œrodowiska ¿eglarskiego. Wœród przyby³ych
goœci znaleŸli siê ¿eglarze, cz³onkowie klubów, oso-
by zwi¹zane z bran¿¹ morsk¹, przedstawiciele przed-
siêbiorstw prywatnych i publicznych, samorz¹dow-
cy. Gala sta³a siê tak¿e okazj¹ do uhonorowania
medalami regat Baltic Polonez Cup Race 2016, ufun-
dowanymi przez Komisjê ̄ eglarstwa Morskiego PZ ,̄
partnera mistrzostw – miasta Szczecin, w osobach
Prezydenta Piotra Krzystka i Zastêpcy Prezydenta
Krzysztofa Soski. Po czêœci oficjalnej wydarzenia i
wrêczeniu wyró¿nieñ przyszed³ czas na wystêp ze-
spo³u Zejman i Garkumpel i projekcjê filmu „Wy-
prawa Narwik 2015”. Organizatorami wydarzenia byli
Urz¹d Miasta Szczecin, Szczeciñska Agencja Arty-
styczna i ¯egluga Szczeciñska.

 Zainteresowanych kolejn¹ edycj¹ Nagród ̄ eglar-
skich Szczecina zapraszamy do œledzenia strony
internetowej www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.
Ustanowienie Miêdzynarodowych Nagród ¯eglar-
skich Szczecina stanowi podkreœlenie charakteru
stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta zwi¹za-
nego z wod¹, ¿eglarstwem i gospodark¹ morsk¹, co
znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki
Szczecin Floating Garden 2050.

Pozdrawiam
Tomasz Owsik-Koz³owski

– rzecznik prasowy miasta ds. ¿eglarstwa i
turystyki     Szczecin. 25.03.2017
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Przygotowania trwaj¹ praktycznie od …piêciu lat,
teraz ruszaj¹ koñcowe nabory do m³odzie¿owej repre-
zentacji Szczecina, która wyruszy w lipcu na ba³tyck¹
trasê tegorocznych wielkich miêdzynarodowych re-
gat The Tall Ships Races!!! Bêd¹ to kolejne regaty –
od 2004 r. – z nasz¹ coroczn¹ reprezentacj¹, wielo-
krotnie zwyciêsk¹, na pok³adach naszych jachtów miej-
skich z Centrum ̄ eglarskiego, i na pok³adach wyczar-
terowanych ¿aglowców. Tak¿e tym razem bêdzie to
blisko 130 osób, wiêkszoœæ m³odzie¿y, w wieku 15-
25 lat, sporo nowicjuszy, ale i „tolszipowych” wetera-
nów. Wszystkich czeka niezapomniana przygoda na
morzu i w portach, w barwach Szczecina…

    M³odzie¿owa reprezentacja Szczecina pop³y-
nie na trzech jednostkach: „Fryderyku Chopinie”,
„Urtice” i „Zrywie”, z autokarow¹ wymian¹ za³óg
w ka¿dym z trzech etapów regat. Dla uczniów z
naszych Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej bêdzie
ponad 30 miejsc (!), na pok³adzie „Fryderyka Cho-
pina”. Obsadz¹ oni – wraz  z Opiekunami – po jed-
nej z wacht, na ka¿dym z etapów. Warunkiem za-
kwalifikowanie siê do reprezentacji jest przynale¿-
noœæ do SKEM, oraz – jak dla wszystkich – dobra
opinia szko³y i wiek powy¿ej 15 lat Tak wiêc nie
czekaj, do³¹cz do za³ogi!!!

     Szczegó³y w komunikacie Biura Regat….
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Za³oga z gryfem na piersi
Rozpocz¹³ siê nabór do ¿eglarskiej reprezenta-

cji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2017.
Granatowo-bordowa za³oga promowaæ bêdzie
Szczecin podczas regat na Ba³tyku, prze¿ywaj¹c
przy tym wielk¹, morsk¹ przygodê.

 
Reprezentacja miasta liczyæ bêdzie ³¹cznie 126

osób. Pop³yn¹ one na trasie Halmstad (Szwecja) -
Kotka (Finlandia) - Turku (Finlandia) - K³ajpeda
(Litwa) - Szczecin na trzech jednostkach: „Fryde-
ryku Chopinie”, „Urtice” i „Zrywie”. Reprezentanci
przed regatami wezm¹ udzia³ w szeregu szkoleñ i
warsztatów. Bêd¹ æwiczyæ pracê w zespole, poznaj¹

zasady panuj¹ce na pok³adzie. Za³oga zapozna siê
ze sprzêtem asekuracyjnym i zasadami pierwszej
pomocy. Nie zabranie zadañ artystycznych, które
pomog¹ w barwny sposób promowaæ Szczecin i
zachêcaæ do odwiedzenia naszego miasta.

Podczas wielu godzin spêdzonych na morzu re-
prezentanci poznaj¹ nie tylko uroki ¿eglarstwa, ale
tak¿e – jako pe³noprawna za³oga – bêd¹ uczestni-
czyæ w wachtach nawigacyjnych, bosmañskich, kam-
buzowych i trapowych. Nie zabraknie oczywiœcie
codziennej ciê¿kiej pracy na pok³adzie.

 
¯eglarskimi reprezentantami Szczecina mog¹

zostaæ osoby, które:
• najpóŸniej 1 czerwca 2017 bêd¹ mia³y ukoñ-

czony 15. rok ¿ycia (pierwszeñstwo w rekrutacji maj¹
osoby w grupie wiekowej od 15 do 25 lat),

• mieszkaj¹, pracuj¹ lub ucz¹ siê w Polsce (pierw-
szeñstwo w rekrutacji maj¹ osoby mieszkaj¹ce, ucz¹-
ce siê, pracuj¹ce w Szczecinie),

• posiadaj¹ zdolnoœci i umiejêtnoœci artystyczne,
sportowe lub ¿eglarskie,

• s¹ odpowiedzialne i zaanga¿owane w pracê i
podjête dzia³ania,

• s¹ kreatywne i otwarte na ludzi i œwiat,
• znaj¹ jêzyki obce w stopniu komunikatywnym,
• posiadaj¹ dobry stan zdrowia,
• umiej¹ p³ywaæ wp³aw,
• chc¹ prze¿yæ niezapomnian¹, ¿eglarsk¹ przygodê.
Zaproszenie skierowane jest tak¿e do osób, które

dopiero zamierzaj¹ rozpocz¹æ przygodê z ¿eglarstwem!
 
Jak wzi¹æ udzia³ w rekrutacji do Reprezentacji

Miasta Szczecin na TSR 2017?
• Za³ó¿ konto na stronie internetowej www.ttsr.eu.
• Wype³nij deklaracjê w zak³adce „Reprezenta-

cja” i oczekuj wiadomoœci zwrotnej z informacj¹,
¿e deklaracja zosta³a zaakceptowana.

• Po otrzymaniu mailowej akceptacji, wy-
drukuj, podpisz i dostarcz dokument osobiœcie
lub poczt¹ do Centrum ¯eglarskiego (ul. Prze-
strzenna 19, 70-800 Szczecin). 

TTSR 2017 na morzu i w portach

Do³¹cz do za³ogi!
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Miasto Szczecin pokrywa czêœæ kosztów rejsów

odbywaj¹cych siê w ramach Reprezentacji Szczeci-
na. Pozosta³¹ czêœæ ponosz¹ sami za³oganci. Kwoty
uzale¿nione s¹ od etapu, wieku i wybranej jednost-
ki. Sprawdziæ je mo¿na na stronie internetowej:
https://ttsr.eu/reprezentacja.

 Rekrutacja do ̄ eglarskiej Reprezentacji Szcze-
cina potrwa do 18 kwietnia 2017 roku.

 
O REPREZENTACJI 

Ju¿ od 12 lat ¿eglarska reprezentacja rozs³awia
Szczecin poprzez udzia³ w regatach The Tall Ships
Races, walcz¹c o nagrody z jachtami i ¿aglowcami
z ca³ego œwiata. Przez te lata za³ogi zdoby³y liczne
wyró¿nienia, spoœród których za najbardziej cenn¹
uwa¿ana jest Friendship Trophy. Nagrodê tê Repre-
zentacja Szczecina zdoby³a trzy razy z rzêdu, w la-
tach 2014, 2015 i 2016. Trofeum przyznawane jest
najbardziej przyjacielskiej i lubianej za³odze, któr¹
wybieraj¹ kapitanowie innych jednostek w formie
g³osowania w czasie trwania regat. W 2012 roku
STS „Fryderyk Chopin” zwyciê¿y³ w regatach The
Tall Ships Races, w roku 2013 zaj¹³ trzecie miejsce
a rok temu miejsce drugie, umacniaj¹c swoj¹ pozy-
cjê w czo³ówce najwiêkszych ¿aglowców œwiata.  

Tomasz Owsik-Koz³owski
– rzecznik prasowy fina³u regat The Tall Ships

Races 2017 w Szczecinie 
Biuro Prasowe fina³u regat

The Tall Ships Races Szczecin 2017

„Myœla³em,
¿e œwiat jest mniejszy”

W Szkole Podstawowej Nr 14 jak co roku odby-
³a siê IX edycja konkursu „Wielcy Podró¿nicy i
Odkrywcy – Krzysztof Kolumb”, którego organi-
zatork¹ jest Pani Wanda Stefanowska-Nowalany.
Konkurs ten cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ i za-
wsze reprezentowany jest przez liczne grono uczest-
ników SKEM. W tym roku udzia³ w nim wziê³o 8
palcówek z SP 1, 5, 14, 23, 37, 56, 59, 61. Zada-
niem uczniów by³o rozwi¹zanie testu wiedzy o
Krzysztofie Kolumbie, rozwi¹zanie has³a zapisa-
nego alfabetem morsa, opisanie rodzaju ¿agli, praca
przy mapie oraz zawi¹zanie wêz³ów ¿eglarskich.
Wszystkie konkurencje oceniane by³y przez juro-
rów, kpt. Jerzego Szwocha i Jerzego Kaczora. Za-
koñczeniem konkursu by³o powstanie barwnych
ilustracji na temat „Kolumb odkrywa Amerykê”.

W rywalizacji zwyciê¿y³y SP 1 i SP 37, II miej-
sce SP 5, III miejsce SP 59.

Wszystkim  uczestnikom serdecznie gratulujemy.
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Ahoj kapitanie!

Na morze, jachtem
z …plasteliny

Naprawdê tak to siê zaczyna - nie ma maluchów
w szczeciñskich „morskich” przedszkolach, po pa-
sowaniu staj¹ siê „marynarzami, rybakami, ¿egla-
rzami i piratami”, potem poznaj¹ morze poprzez
zabawy i konkursy, taniec i piosenkê morsk¹, rej-
sy statkiem po porcie, nawet po szkolenia na Opti-
mistach w Centrum ̄ eglarskim! Czêsto goszcz¹ u
siebie ludzi morza, czasem swoich absolwentów,
a za kilkanaœcie lat niektóre z tych dzisiejszych
maluchów te¿ naprawdê za³o¿¹ marynarskie mun-
dury, bêd¹ s³uchaczami œrednich szkó³ morskich,
potem studentami Akademii Morskiej, dalej ofi-
cerami PMH, lub ¿eglarzami i kapitanami. Tak dzie-
je siê w przedszkolach bior¹cych udzia³ w Szcze-
ciñskim Programie Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej,
w którym - od ponad 20 lat, obok szkó³ podsta-
wowych i œrednich - przewinê³o siê ju¿  tak¿e kil-
kanaœcie przedszkoli, z wiod¹cymi  PP 27 „¯agie-
lek” i PP 65 „Zatoczka”. Ostatnio do³¹czy³y do
nich inne, z ciekawymi pomys³ami i konkursami,
jak PP 9, 35, 54, i inne…

W³aœnie ostatnio podziwia³em inwencjê i niezwy-
k³e szkoleniowo-wychowawcze efekty dzia³añ za-
równo kadry jak i wychowanków kilku „morskich”
przedszkoli. Tak np. w PP 9 odby³o siê rewelacyjne
„Pasowanie na ¿eglarzy”, a naprawdê „wielki”

kpt.¿.w. Wiktor Czapp mia³ spor¹ konkurencjê, gdy¿
wœród ma³ych neofitów te¿ by³o sporo „kapitanów”
(jak na zdjêciach). Dla odmiany w PP 35 odby³ siê
wyj¹tkowo atrakcyjny, roztañczony i pomys³owy
miêdzyprzedszkolny konkurs „Dbaj o zwierzêta wod-
ne z Krasnalem Ha³aba³¹”, patronuj¹cym placówce.
Prowadzony z werw¹ konkurs by³ nie tylko œwietn¹
zabaw¹, ale i popisem wiedzy morskiej i umiejêtno-
œci dzieci, z szeœciu dru¿yn – z PP 11, 35, 49, 54 i
61, oraz SP 65. Dzieci poradzi³y sobie z wszystkimi
zadaniami konkursowymi, a nawet zbudowa³y mini-
oczyszczalnie œcieków!

Prowadzi³em te¿ niedawno zajêcia szkoleniowe w
PP 27 i PP 35, których g³ównym za³o¿eniem by³o
pokazanie dzieciom czym jest woda i dlaczego mog¹
po niej p³ywaæ zarówno lekkie ³odzie i jachty, jak i
potê¿ne, stalowe statki i okrêty? Wystarczy miska
wody, kilka przedmiotów „lekkich” i kilka „ciê¿-
kich”, a potem dzieci samodzielnie – trochê z po-
moc¹ moj¹ i nauczycieli - buduj¹ „jachty” z po³ówki
orzecha w³oskiego, a nawet z …plasteliny (jak na
zdjêciach). Dzisiaj buduj¹ i prowadz¹ w misce wody
swoje ma³e „jachty”, mo¿e kiedyœ stan¹ za sterami
prawdziwych… To nic, ¿e na pocz¹tek zrobi¹ w przed-
szkolu trochê ba³aganu i trochê nachlapi¹. Czym sko-
rupka za m³odu nasi¹knie…

 Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler



32
Konkurs „Wiedzy Morskiej”

23 marca w Pa³acu M³odzie¿y spotkali siê
uczestnicy I etapu konkursu „Wiedzy Morskiej”.

Konkurs odbywa³ siê na poziomie szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych. W piêcioosobo-
wych dru¿ynach uczestnicy rozwi¹zywali test
oraz musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ flag
pañstw morskich Europy. Konkurs zakoñczy³
siê dla szkó³ podstawowych zabaw¹ „Podró¿
po morzach i oceanach z Robinsonem Crusoe”
przeprowadzonej przez opiekuna SKEM SP1
Renatê Kraczkowsk¹. Gimnazjaliœci uczestni-
czyli w grach i zabawach integracyjnych.

Wyniki I etapu konkursu szkó³ podstawowych:
SP Nr 1 – I miejsce          92 pkt.
Sp Nr 5 – II miejsce        84 pkt.
SP Nr 37 – III miejsce    73 pkt.
SP Nr 23 – IV miejsce    52 pkt.

W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce – Karol Wawryniuk SP Nr 1
II miejsce – Nikola Loferska SP Nr 5
III miejsce – Malwina Wyrzykowska SP Nr 1.

Wyniki I etapu konkursu szkó³ gimnazjalnych :
Gim Nr 6 –    I miejsce              103,5 pkt.
PM         –     II miejsce             101 pkt.
Gim Nr 14 –  III miejsce            72,5 pkt.
Gim Nr 5   – IV miejsce             47 pkt.
Dodatkowa dru¿yna Gim nr 14 poza konkur-

sem zdoby³a 65,5 pkt.

W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce – Joanna Tyras Gim Nr 6.
II miejsce – Mateusz Trusewicz Gim Nr 6
III miejsce – Jakub Sikorski Gim nr 6 oraz

Jakub Kupœ PM
Jurorami Konkursu byli kpt. Mieczys³aw Ircha,

kpt. Jerzy Kaczor oraz Wies³aw Seidler.
Do zobaczenia na wodzie.
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Mali przyjaciele psów

Pa³ac M³odzie¿y PCE

Czas ferii (2)

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Pa³ac M³odzie¿y PCE

Czas ferii (2)

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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