
Nr 9 (156)
Listopad 2011
Szczecin
ISSN 1426-6474
Cena 6 z³

Nr 9 (156)
Listopad 2011
Szczecin
ISSN 1426-6474
Cena 6 z³    

Œæ¿¿ê¹óŸñœ¯�Æ³£

Œæ¿¿ê¹óŸñœ¯�Æ³£

Zdjêcie Wies³aw Seidler

O
k

³a
d

k
a:

 I
w

on
a 

S
ar

n
ic

k
a

Harcerstwo 
i szko³a

Harcerstwo 
i szko³a

Miesiêcznik pedagogiczny

Kwiecieñ

Nr 3 (170)
        Marzec 2013

Szczecin
ISSN 1426-6474

Cena 6 z³

O
k

³a
d

k
a:

 I
w

on
a 

S
ar

n
ic

k
a

Polacy

Miesiêcznik pedagogiczny

Nr 5 (182)
              Maj 2014

Szczecin
ISSN 2300-9691

Nasz patron

Nr 9 (186)
      Listopad 2014

Szczecin
ISSN 2300-9691

Sz ³ako
wydawc¹

Miesiêcznik pedagogiczny

Henryk S e kiewicz i n
 P TRON RO  2016A  KU

O
k

³a
d

k
a:

 I
w

on
a 

S
ar

n
ic

k
a;

 Z
d

jê
ci

e 
Jo

an
n

a 
M

is
iu

ra

Pomagamy

Miesiêcznik pedagogiczny

He r k S iew cn y  ienk i z
 P TRO R  0 6A N OKU 2 1

20 lat

Lekcja wychowawczaLekcja wychowawcza         

O
k

³a
d

k
a:

 I
w

on
a 

S
ar

n
ic

k
a

Nr 10 (207)
     Grudzieñ 2016

Szczecin
ISSN 2300-9691

         Nr 10 (207)
     Grudzieñ 2016

Szczecin
ISSN 2300-9691



2
Bajkowo-muzyczne spotkania cykliczne

� Z³ota rybka

Uczniowie Zespo³u Szkó³
Rzemie�lniczych w Szczecinie

proponuj¹...

...�wi¹teczne
dekoracje
sto³ów...

Zdjêcia: archiwum szko³y

... i przepisy wigilijne



3

�Dialogi� Miesiêcznik
Pedagogiczny

e-mail:
dialogi@palac.szczecin.pl

Wydawca:
Pa³ac M³odzie¿y �

Pomorskie Centrum
Edukacji

Redaguj¹:
Ewa Karasiñska

(redaktor naczelna)
Ryszard Goclan

(redaktor techniczny)

Kolegium redakcyjne:
 Pawe³ Bartnik

Katarzyna Fenczak
Ró¿a Czerniawska-

Karcz
Bogdan Mat³awski

Wies³aw Seidler

Zastrzegamy sobie
prawo do skracania,

opracowañ,
redagowania

i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytu³ów.
Za tre�æ og³oszeñ
odpowiedzialno�ci

nie ponosimy.

Adres redakcji:
Pa³ac M³odzie¿y � PCE

al. Piastów 7
70-327  Szczecin
tel. 91 422  52  61

Konto: PeKaO S.A.
II O/Szczecin

75124039271111
001006361605

W numerze:
* Lekcja wychowawcza �
    prawdziwe wyzwanie .........  4-5

* Nieustanne poszukiwania,
    czyli... o Nocnym
    Maratonie Filmowym  .......  9-10
* Prawa cz³owieka ................. 11-16

* Z wiatrem w ¿aglach ..........   29-30

* �Lekcja tolerancji, czyli
    jak rozmawiaæ, ¿eby
    zrozumieæ?�.......................  8-9

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
nag³o�nienie  w systemie d�wiêko-
wym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, kon-
ferencje, spotkania, projekcje.
Gwarantujemy  pomoc techniczn¹
przy obs³udze.

Warunki wynajmu i terminy re-
zerwacji � w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61

Naszym drogim Auto-
rom i Czytelnikom ¿yczy-
my, aby w tym �wi¹tecz-
nym czasie prze¿yli chwi-
le, które ogrzej¹ serca,
zw³aszcza w trudach co-
dziennego ¿ycia. Niech
Was otacza mi³o�æ najbli¿-
szych, szacunek przyja-
ció³. Niech nikt nie zostanie

s a m o t n y .
 I oby Nowy
Rok przyniós³
w s z y s t k i m
wiele dobrego.

* Wspó³czesny patriota
    w �rêkach� wspó³czesnego
    nauczyciela.........................  5-7

* Dzieñ Pluszowego Misia ..  17
* �Magiczna noc� ................  18

* Relacja ze spotkania
    autorskiego .........................  18
* Ten projekt trwa
    ju¿ 50 lat! ............................  19-20
* Profilaktyka
    prozdrowotna ......................   20
* Akcent ..................................  21-23
* S³owo o poecie
    i jego wierszach... ...............  24-26
* Konkurs literacki
    � wyniki ...............................  27
* Relaks z ksi¹¿k¹ ................  28



4

Czy lekcja wychowawcza rzeczywi�cie jest dzi-
siaj potrzebna? Jaka tematyka oraz cele wycho-
wawcze powinny byæ podczas niej realizowane?
Jak j¹ przeprowadzaæ, by by³a atrakcyjna dla
uczniów i by wynie�li z niej korzy�ci dla siebie?
Gdzie j¹ realizowaæ? W klasie? a mo¿e podczas
wyj�cia poza szko³ê?

Ka¿da szko³a ma obowi¹zek realizowaæ program
wychowawczy, dla ka¿dej klasy wychowawca opra-
cowuje w³asny program. Powstaje on na podstawie
nastêpuj¹cych dokumentów: �Programu Wycho-
wawczego Szko³y�, �Szkolnego Programu Profi-
laktycznego� oraz �Programu Dzia³añ Wycho-
wawczych i Profilaktycznych wobec Zachowañ
Aspo³ecznych M³odzie¿y�. Lekcje wychowawcze
maj¹ swoje cele i rzeczywi�cie s¹ potrzebne. To pod-
czas nich wychowawca mo¿e omawiaæ z klas¹ trud-
ne sytuacje wychowawcze, zaistnia³e w szkole b¹d�
w zespole klasowym. Nad efektywn¹ realizacj¹
wszelkich dzia³añ wychowawczych w szko³ach czu-
wa pedagog, dyrekcja, a rolê wspieraj¹c¹ pe³ni ko-
misja wychowawcza.

W zadaniach realizowanych podczas godzin wy-
chowawczych mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce dzia³y:
nadzór nad realizacj¹ szkolnego programu wycho-
wawczego i profilaktycznego (dotyczy m.in. zapo-
biegania niepowodzeniom szkolnym, wspierania za-
interesowañ, wzmocnienia poczucia warto�ci, pro-
mowania zdrowego stylu ¿ycia czy kszta³towania
postawy asertywnej u m³odzie¿y), rozwi¹zywanie
problemów wychowawczych (m. in. mediacje na po-
ziomie uczeñ � uczeñ, uczeñ � nauczyciel, praca nad
popraw¹ frekwencji uczniów, rozwi¹zywanie konflik-
tów wewn¹trzklasowych � praca indywidualna i gru-
powa), poprawa wyników nauczania (m.in. uczenie
metod skutecznego uczenia siê, motywacja ucznia,
organizowanie kole¿eñskiej sieci wsparcia), porad-
nictwo zawodowe.

Jak to robimy w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Szczecinie? W klasie pierwszej, szczególnie w
pierwszym semestrze i do tego w czasie do pocz¹t-
ku listopada najczê�ciej zajmujemy siê edukowa-
niem na temat historii I LO, a mamy siê czy po-
chwaliæ (poniewa¿ w rocznicê urodzin patronki

szko³a organizuje �lubowanie klas pierwszych). Z
m³odzie¿¹ ogl¹damy stare kroniki szkolne, s³ucha-
my audycji radiowych, zrealizowanych przez pani¹
Barbarê Wachowicz na temat Marii Sk³odowskiej-
Curie. Nie musimy podczas takich godzin pozosta-
waæ w szkole - mo¿emy wybraæ siê na wycieczkê,
np. obejrzeæ kamienicê, w której mieszka³a pierw-
sza powojenna dyrektorka I LO, pani Janina Szczer-
ska (przy Al. Piastów). Mo¿emy te¿ udaæ siê na
Cmentarz Centralny, by odwiedziæ grób pani Szczer-
skiej w Alei Zas³u¿onych, a tak¿e grób zmar³ego
kilka lat temu naszego Pana Dyrektora � �p. Jana
Trzeciaka.

Wspomniany etap edukacyjny wymaga, by za-
poznaæ pierwszaki ze szkoln¹ dokumentacj¹
(Statutem I LO) i zasadami oceniania oraz uspra-
wiedliwiania nieobecno�ci (Wewn¹trzszkolny
System Oceniania). To w³a�nie w klasie pierw-
szej dowiadujemy siê wiele o naszych podopiecz-
nych, obserwujemy, jak wygl¹daj¹ relacje miê-
dzy nimi, wybieraj¹ samorz¹d klasowy, ocenia-
my integracjê, na któr¹ nasi uczniowie udaj¹ siê
zawsze we wrze�niu. Ka¿da klas pierwsza ma
obowi¹zek poznaæ zasady BHP obowi¹zuj¹ce w
szkole, a tak¿e� savoir vivre'u. Pomagamy rów-
nie¿ ukszta³towaæ naszym uczniom poczucie
przynale¿no�ci do klasy (w której znale�li siê
poniek¹d na mocy przypadku, bo przecie¿ wybie-
raj¹c jej profil, nie wybierali kole¿anek i kole-
gów, zostali na siebie �skazani�). Uczeñ klasy
pierwszej dopiero uczy siê wspó³tworzyæ i re-
spektowaæ normy grupowe i klasowe. Jak prze-
konaæ m³odych ludzi do dzia³ania na rzecz klasy
i szko³y? Jak sprawiæ, by szanowali wszystkich
pracowników szko³y, m³odszych kolegów i ró-
wie�ników, stosowali zwroty grzeczno�ciowe,
unikali szkodliwych dla zdrowia na³ogów, nie
dewastowali mienia szko³y, racjonalnie spêdzali
wolny czas? To prawdziwe wyzwanie i nie znaj-
dziemy rozwi¹zania, jedynego s³usznego, bo po
prostu nie istnieje. Ka¿dy wychowawca wypraco-
wuje w³asne metody, bo ka¿da klasa jest inna.

Klasa trzecia, maturalna, sama podpowiada tema-
ty godzin wychowawczych: trzeba omówiæ wype³-
nianie deklaracji maturalnych i przygotowaæ zespó³
do studniówki (wybór fotografa i kamerzysty, na-
uka poloneza). Na tym jednak nie koniec: to w klasie
trzeciej organizuje siê spotkania maj¹ce na celu przy-
gotowanie m³odzie¿y do wyboru �cie¿ki zawodo-
wej. S³u¿¹ temu albo wizyty doradców zawodowych
(w szkole), albo wyj�cia na targi edukacyjne, orga-
nizowane w ramach Salonu Maturzysty na Wydzia-
le Humanistycznym Uniwersytetu Szczeciñskiego
lub w hali Azoty Arena.

Lekcja
wychowawcza
� prawdziwe

wyzwanie
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Najwiêksze wyzwanie to klasa druga: pewna pula

tematów ju¿ zrealizowana, a do spraw maturalnych
jeszcze rok. Co robiæ? Mo¿na motywowaæ do nauki
i poprawy frekwencji. Mo¿na te¿ rozwa¿yæ zorgani-
zowanie jakiej� wycieczki klasowej. Klasa druga jest
trudna wychowawczo: to rok osiemnastek, dowo-
dów osobistych oraz praw jazdy. Wspomniane wy-
darzenia koliduj¹ z zajêciami szkolnymi (st¹d pro-
blemy z frekwencj¹). Mo¿e w³a�nie ten rok szkolny
jest najw³a�ciwszy do zaakcentowania zagadnieñ
zdrowotnych (bulimia/anoreksja, AIDS, na³ogi: ni-
kotyna, alkohol, narkotyki) oraz kszta³towania po-
staw i relacji miêdzyludzkich (agresja i wulgaryza-
cja, tolerancja, konformizm, mi³o�æ, wolontariat, ro-
dzina, autorytety)?

Lekcje wychowawcze to czas obchodzenia roz-
maitych �wi¹t, jak np.: Dzieñ Ch³opaka i Kobiet, Kla-
sowe Miko³ajki (Wigilia). I wtedy siê dzieje! Wy-
chowawca bawi siê razem z m³odzie¿¹! Bo w tym
wszystkim wcale nie chodzi o bogate prezenty, a o
pomys³, jak mia³o to miejsce niedawno w mojej obec-
nej klasie (7 dziewcz¹t i 22 ch³opców), gdy koledzy
w quizie przygotowanym przez kole¿anki mieli szan-
sê uzupe³niæ swoje braki w wiedzy na tematy, wyda-
wa³oby siê, �typowo kobiece� (tajniki farbowania
w³osów, rodzaje mascar�).

Klasowe Wigilie (a te przed nami) to te¿ cieka-
wy pomys³ na lekcje przed�wi¹teczne. Najpierw
trzeba ustaliæ, kto za co odpowiada. Potem ubraæ
drzewko (nie szkodzi, ¿e sztuczne), przystroiæ salê
lekcyjn¹ (w³¹cznie z malowaniem sprayem deko-
racji na szybach w oknach). W koñcu Ten Dzieñ:
nie zamawiamy pizzy, bo uczniowie przynosz¹
w³asnorêcznie przygotowane ciasta, sa³atki. Przy
dobrej organizacji udaje siê nawet zje�æ z klas¹
ró¿ne rodzaje pierogów i wypiæ ciep³y barszczyk.
Jest te¿ choinka i Miko³aj wrêczaj¹cy podarunki,
a w tle kolêdy�.

Ka¿dego roku podczas godzin wychowawczych
wracamy do niektórych zagadnieñ, pewnie wycho-
dz¹c z za³o¿enia, ¿e powtarzane � utrwal¹ siê. Przez
trzy lata to jednak du¿a liczba godzin (ok. 100 przy
skromnej kalkulacji). Co z nimi zrobiæ? ̄ eby nie by³y
zmarnowane, ¿eby nauczyciel nie mia³ poczucia stra-
conego czasu i fikcji, a uczniowie � nie umierali z
nudów? Nie wszyscy nauczyciele wychowawcy
czuj¹ �powo³anie� do realizacji godzin wychowaw-
czych. Nie maj¹c jednak wiêkszego wyboru � robi¹,
co do nich nale¿y � jedni lepiej, inni te¿ siê staraj¹.
Na szczê�cie mo¿na liczyæ na internet, �nauczycieli
w sieci�, bogat¹ literaturê poradnikow¹�

Anna Kondracka-Zieliñska
� polonistka I LO, wychowawczyni
(najczê�ciej klas matematycznych)

Godziny wychowawcze s¹ dla wielu z nas � na-
uczycieli jednymi z najtrudniejszych lekcji. Z jednej
strony wytyczne ministerstwa i plan pracy szko³y, z
drugiej pewna swoboda wyboru tematyki � co wbrew
pozorom bywa k³opotliwe, ostatecznie oczekiwania
uczniów co do ciekawych tre�ci i atrakcyjnej formy,
w któr¹ ca³o�æ powinna zostaæ �opakowana�.

Tu¿ przed wa¿nym �wiêtem listopadowym � po
raz kolejny � stanê³am przed wyzwaniem przygoto-
wania zajêæ o tematyce patriotycznej. Na has³o �pa-
triotyzm� m³odzie¿ gimnazjalna ciê¿ko wzdycha. Nie-
chêtnie s³ucha o bohaterach czy walce o wolno�æ;
niechêtnie analizuje teksty �ród³owe i generalnie nie
kojarzy tematu jako porywaj¹cego.

By temat sprzedaæ i do tego ciekawie kluczem oka-
za³o siê wartkie tempo akcji i ró¿norodno�æ zadañ �
uwaga � nie tylko intelektualnych.

Zajêcia rozpoczê³am dialogiem z uczniami w postaci
pytañ i odpowiedzi z wiersza pt. �Katechizm polskiego
dziecka� W. Be³zy.(�Kto ty jeste�? � Polak ma³y ��)
Stanowi³ on wyj�cie do tematu zajêæ jakim by³ �Wspó³-
czesny patriotyzm�, po ustaleniu definicji �patrioty� i
�patriotyzmu� poprosi³am uczniów, by zastanowili siê,
czy ³atwiej jest byæ patriot¹ obecnie, czy ³atwiej by³o
za czasów naszych przodków. Zale¿a³o mi, by nasto-
latkowie odnale�li przyk³ady postaw patriotycznych
w�ród cz³onków swoich rodzin lub znajomych. (Bo
przecie¿ nic tak nie zapada w pamiêæ jak w³asne przy-
k³ady). Okaza³o siê, ¿e czyj� pradziadek by³ w AK a
inny w Legionach Pi³sudskiego. Jednak¿e mimo o¿y-
wionej wymiany zdañ ciê¿ko by³o ustaliæ jednoznaczn¹
odpowied� na postawione przeze mnie pytanie i de
facto pozosta³o ono bez odpowiedzi. Jedni mówili, ¿e
kiedy� du¿o ³atwiej by³o o postawy patriotyczne � bo
przecie¿ wróg by³ jeden i jasno by³o okre�lone co ro-
biæ by z wrogiem walczyæ; drudzy, ¿e obecnie � w
czasach pokoju, gdy wrogów nie ma, trudniej o patrio-
tyzm � bo ludzie s¹ bardziej skupieni na sobie.

Kontynuuj¹c w¹tek odtworzy³am uczniom (materia³
video) wiersz C.K.Norwida �Moja piosenka� (Do kra-
ju tego, gdzie kruszynê chleba �) Zapyta³am o to,
czy wiersz mo¿e byæ aktualny dzi�. Uczniowie bardzo
trafnie odnie�li go do wspó³czesnych emigrantów. (W

Gimnazjum Nr 6

Wspó³czesny
patriota w �rêkach�

wspó³czesnego
nauczyciela



6
klasie mamy kilka rodzin, w których rodzice wyjechali
zarobkowo). Szukali�my odpowiedzi na pytania: czy
Polacy za granic¹ powinni chodziæ z podniesion¹
g³ow¹, czy wrêcz przeciwnie � staraæ siê jak najbardziej
wrosn¹æ w nowe �rodowisko. W¹tek ten by³ okazj¹
do przytoczenia uczniom przyk³adu i analizy przypad-
ku mojej znajomej mieszkaj¹cej od kilkunastu lat w USA,
która nie uczy w³asnych dzieci jêzyka polskiego � maj¹c
wszelkie ku temu sprzyjaj¹ce okoliczno�ci � mê¿a Po-
laka, dobr¹ posadê i powa¿anie. Podsumowuj¹c ten
fragment lekcji rozda³am uczniom ankiety z pytaniami
dot. ich w³asnych postaw patriotycznych. (�ród³o:
www.ceo.org.pl/mojapolska).

Drug¹ czê�æ zajêæ � tê, po�wiêcon¹ �wiêtowaniu
polsko�ci zaczê³am od projekcji fragmentu defilady
z dn. 11 listopada. Ponownie nawi¹za³am do w³a-
snego przyk³adu � kiedy to mój tato w latach 70-
tych defilowa³ na pl. Pi³sudskiego w Warszawie jako
¿o³nierz. M³odzie¿ zaciekawi³y szczegó³y dotycz¹ce
przygotowañ do uroczysto�ci pañstwowych oraz
informacje typowo techniczne (np. gdzie wojsko
spa³o i co jad³o:), uczniowie dzielili siê informacjami,
jak oni �wiêtuj¹ Dzieñ Niepodleg³o�ci � ogl¹daj¹c
rekonstrukcje, (w klasie mamy rodzinê pasjonatów
historycznych, bior¹cych udzia³ w rekonstrukcjach)
pokazy wojskowe, bior¹c udzia³ w koncertach i fe-
stynach. Omówienie przebiegu obchodów zamknê-
li�my wygooglowaniem aktualnego harmonogramu
imprez o charakterze patriotycznym w Szczecinie.

Nieod³¹cznym elementem stroju w dzieñ �wiêta na-
rodowego jest posiadanie przypiêtej kokardy narodo-
wej (przy okazji wyja�ni³am ró¿nicê miêdzy kokard¹ a
kotylionem). W planie by³o osobiste wykonanie ww.
Rozda³am uczniom bia³o�czerwone rypsowe wst¹¿ki,
bia³e nici i ig³y i wspólnie � krok po kroku � szyli�my
kokardy. Ten element lekcji okaza³ siê dla gimnazjali-
stów najzabawniejszy. Niektórzy po raz pierwszy w
¿yciu trzymali w d³oniach ig³ê z nitk¹. Przeznaczone na
zadanie 10 minut okaza³o siê zdecydowanie za krótkie.
Uczyli�my siê zupe³nych podstaw: nawlekania, robie-
nia supe³ków i fastrygowania. By urozmaiciæ zadanie,
odtworzy³am uczniom p³ytê z nagraniem pie�ni patrio-
tycznych w wykonaniu dzieci. Nie wiadomo dlaczego
moi gimnazjali�ci byli przekonani, ¿e pie�ni takie wy-
konuj¹ tylko �powa¿ne� chóry. Bior¹c pod uwagê
umiejêtno�ci ale i ogromne chêci uczniów kokardy
wysz³y udane � przypiêli�my je kilka dni pó�niej na
szkolny koncert pie�ni. Nasza satysfakcja by³a tym
wiêksza, ¿e jak siê pó�niej okaza³o, Prezydent RP i inni
cz³onkowie rz¹du mieli identyczne kokardy podczas
uroczysto�ci pañstwowych dn. 11.11.16 r.

Tu¿ przed dzwonkiem jako podsumowanie zajêæ
zd¹¿yli�my wymieniæ cechy wspó³czesnego patrio-

ty, które to zosta³y wypisane w formie plakatu i po-
wieszone na gazetkê.

W trakcie zajêæ zamierza³am omówiæ wyniki mini
ankiety dot. postaw patriotycznych oraz za�piewaæ
choæ jedn¹ pie� patriotyczn¹ w wersji karaoke ale,
jak to czêsto bywa, bezlitosny dzwonek pokrzy¿o-
wa³ moje plany. Kolejn¹ godzinê wychowawcz¹ roz-
poczê³am od wspomnianych ankiet.

Mimo � wydawaæ by siê mog³o � przewidywal-
nego tematu uda³o siê przemyciæ co� �wie¿ego,
aktualnego, co uczniów bezpo�rednio dotyczy.
W³asne przyk³ady � gimnazjalistów i moje; wie-
loaspektowe ujêcie tematu, zaanga¿owanie
wszystkich zmys³ów, wykorzystanie multimediów
oraz choæ ma³a dawka humoru to narzêdzia wspó³-
czesnego nauczyciela. W takim kszta³cie ¿adna
lekcja nam nie straszna. Najwiêkszym komplemen-
tem us³yszanym od uczniów po przeprowadzonej
lekcji jest komentarz jak szybko ona zlecia³a. I tyl-
ko takich zajêæ sobie i Pañstwu ¿yczê.

Izabela Stêpieñ
� nauczyciel jêzyka angielskiego,

wychowawca
Gimnazjum Nr 6 im. Prof. S. Kownasa

w Szczecinie
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Temat zajêæ:
Wspó³czesny patriotyzm
Cele:
Po przeprowadzeniu zajêæ uczeñ:
� potrafi zdefiniowaæ pojêcie patriotyzmu oraz na-

zwaæ cechy wspó³czesnego patrioty
� zna wiersze i pie�ni o charakterze patriotycznym
� ma �wiadomo�æ potrzeby obchodzenia uroczy-

sto�ci pañstwowych
� wie, jak wygl¹da i potrafi samodzielnie wykonaæ

kokardê narodow¹
Formy pracy:
� praca indywidualna
� praca w parach
Metody pracy:
� miniwyk³ad
� elementy dyskusji
� burza mózgów
� ankieta
�rodki dydaktyczne:
� kartki papieru, tablica, rzutnik, arkusz papieru

formatu a3, pisaki
� ankieta dot. to¿samo�ci narodowej
� film z defilady 11.11.2015 r., film z wierszem �Moja

piosenka� C.K. Norwida, wersja karaoke pie�ni
�Pierwsza Brygada� (youtube)

� bia³o-czerwona ta�ma, nici, ig³y
� nagrania z pie�niami patriotycznymi
Przebieg zajêæ:
1. Wstêp:
� Nauczyciel w formie dialogu z uczniami przypo-

mina popularny wiersz pt. �Katechizm polskiego
dziecka� W. Be³zy 1900 r.; pyta o spodziewany te-
mat zajêæ.

� Formu³owany jest cel zajêæ: umiejêtno�æ nazwa-
nia cech wspó³czesnego patrioty oraz form �wiêto-
wania polsko�ci.

2. Czê�æ g³ówna zajêæ:
PATRIOTYZM:
� Nauczyciel dzieli klasê na dwa zespo³y � 1 grupa

zastanawia siê nad cechami patrioty kiedy�; 2 gru-
pa nad cechami wspó³czesnego patrioty. Informa-
cje s¹ zestawiane na tablicy w formie zbiorów.

(Patriota kiedy�: walka z okupantem, honor, wal-
ka o ziemie, o polsko�æ, jêzyk, walka emocjonalna,
intelektualna

Patriota dzi�: praca na rzecz kraju, nauka, pod-
trzymywanie tradycji i zwyczajów, szacunek dla sym-
boli narodowych, �rodowiska, szacunek dla drugie-
go cz³owieka, ¿yczliwo�æ, tolerancja, p³acenie po-
datków, udzia³ w ¿yciu �rodowiska lokalnego, ku-
powanie polskich produktów)

� Uczniowie wraz z nauczycielem szukaj¹ odpo-
wiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

Czy ³atwiej jest byæ patriot¹ kiedy� czy dzi�?
Czy nasi pradziadkowie byli wiêkszymi patriotami

ni¿ my?
Czy w waszych rodzinach by³y lub s¹ osoby, któ-

re mo¿na nazwaæ prawdziwymi patriotami?
� Nauczyciel przytacza wiersz C.K. Norwida �Moja

piosenka� (film youtube), pyta uczniów:
Czy wiersz mo¿e byæ aktualny?
Kto móg³by byæ narratorem w wierszu?
Czy Polacy � emigranci powinni mówiæ w domu

po polsku a dzieci posy³aæ do polskich szkó³ � czy
wrêcz przeciwnie � powinni jak najbardziej wrastaæ
w �rodowisko?

Jak na emigracji mo¿na pielêgnowaæ patriotyzm?
� Nauczyciel pyta, czy czujecie siê patriotami? �

rozdaje ankietê i prosi o jej uzupe³nienie. Po ankie-
cie prosi kilkoro uczniów o podliczenie wyników.

UROCZYSTO�CI:
� Nauczyciel prezentuje uczniom film z defilady

11.11.2015 r. przed Grobem Nieznanego ̄ o³nierza w
Warszawie, prosi o komentarz;

� Nauczyciel pyta:
� jakie �wiêta narodowe s¹ obchodzone przez Po-

laków (jak to siê zmienia³o na przestrzeni lat)
� dlaczego �wiêtujemy (�wiadomie uczestniczymy

w ¿yciu ojczyzny, upamiêtniæ tych, którzy walczyli i
zginêli za ojczyznê, doceniamy to, co wywalczono);

� i jak �wiêtujemy (wymiar pañstwowy, (uroczy-
sto�ci pañstwowe, defilady, marsze, koncerty z
udzia³em najwy¿szych w³adz pañstwowych) lokal-
ny, (marsze, koncerty, pokazy) w rodzinach � uro-
czyste obiady, spotkania.

� W nawi¹zaniu do �wiêtowania nauczyciel zachê-
ca do wykonania kokardy narodowej (wcze�niej przy-
gotowano bia³o-czerwone ta�my 25x3cm, bia³e nici i
ig³y) wg oryginalnego wzoru z 1918 r. Nauczyciel t³u-
maczy uczniom ró¿nicê miêdzy kotylionem a kokard¹
narodow¹. W czasie wykonywania kokardy, ucznio-
wie s³uchaj¹/�piewaj¹ pie�ni patriotyczne.

3. Podsumowanie zajêæ:
� Uczniowie przedstawiaj¹ wyniki klasowej ankiety
� Uczniowie przypominaj¹ cechy wspó³czesnego

patrioty � cechy zapisywane s¹ na arkuszu papieru
i umieszczone na gazetce szkolnej

� Uczniowie wykonuj¹ pie�ñ Pierwsza Brygada
(wersja karaoke).

Opracowanie: Izabela Stêpieñ
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Pomys³ów na ciekawe lekcje wychowawcze
jest bardzo du¿o. Inspiruje to nauczycieli do po-
szukiwania coraz bardziej atrakcyjnych form
omówienia tematu z obszaru szeroko pojêtej pro-
filaktyki. Jednak¿e s¹ pewne zagadnienia, które
nale¿¹ do tzw. �trudnych�, a o których wrêcz
nale¿y rozmawiaæ z dzieæmi, gdy¿ s¹ one wy-
mierne w procesie wychowawczym uczniów.
Jak rozmawiaæ z dzieæmi o niepe³nosprawno�ci?
W jaki sposób zainteresowaæ dziecko tym tema-
tem? Co zrobiæ, aby zwróciæ uwagê na ten pro-
blem, którym dotkniêtych jest wiele osób. Jed-
nym z takich pomys³ów jest wyj�cie poza ramy
sali lekcyjnej i ³awek szkolnych.

Wspaniale tego dokonali uczniowie klasy 4a
Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Boles³awa Chro-
brego w Szczecinie. Wziêli oni udzia³ w Ogól-
nopolskim Konkursie �Niebieski Teatr� orga-
nizowanym przez Fundacjê Hotele Polskie
Dzieciom. Celem konkursu by³o przybli¿enie
problemu autyzmu, propagowanie tego tema-
tu w �rodowisku lokalnym oraz pog³êbienie
wiedzy z tej dziedziny. Konkurs trwa³ od
1.10.2016 r. do 10.11.2016 r. Zadaniem kon-
kursowym by³o nagranie przedstawienia te-
atralnego wed³ug w³asnego scenariusza.
Uczniowie klasy 4a wraz z paniami: Ma³go-
rzat¹ Kaczma-
rek (nauczy-
ciel bibliote-
karz) i Jolant¹
Sapiech¹ (na-
uczyciel mate-
matyki,  wy-
c h o w a w c a
klasy ) nagrali
film pt.
� O t w o r z y æ
kulê toleran-
cji� z przed-
stawienia te-
atralnego od-
b y w a j ¹ c e g o
siê w auli

szko³y przy udziale zgormadzonej publiczno-
�ci (spo³eczno�ci szkolnej). Film podj¹³ pro-
blematykê dziecka autystycznego oraz szero-
ko pojêtej tolerancji i dostrze¿enia problemu.
Trwa³ oko³o 30 min i zosta³ przez publiczno�æ
przyjêty entuzjastycznie. Widzowie zrozumie-
li przekazan¹ problematykê, która by³a ide¹ kon-
kursu.  Przedstawienie sk³ada³o siê z trzech
symbolicznych scen, w których znacz¹c¹ rolê
odgrywa³ ch³opiec zamkniêty w kuli (rola
dziecka autystycznego). W filmie by³o ma³o
dialogów, g³ównymi bod�cami dla odbiorców
by³a muzyka, gest, ruch sceniczny, kolor i sy-
gna³y �wietlne. Na pocz¹tku ch³opiec w kuli
jest ubrany na czarno, co go wy³¹cza z grupy.
Potem jednak ubiera niebiesk¹ koszulkê, tak
zostaje w³¹czony do zespo³u, co symbolizuje
te¿ wspólny uk³ad taneczny. W fina³owej sce-
nie ch³opiec wychodzi z kuli i zostaje zaak-
ceptowany przez grupê. Swoistym punktem
w filmie by³a scena, w której dzieci wyjmuj¹
latarki i �wiec¹ w tym samym kierunku, co
ch³opiec w kuli. Scena ta symbolizuje jedno�æ.
Oznacza, ¿e wszyscy jeste�my tacy sami, tak
samo czujemy, my�limy, prze¿ywamy. Patrzy-
my czêsto w tym samym kierunku. Dzieci pod-
czas prób bardzo dobrze siê bawi³y, by³y ak-
tywne i twórcze.

Do fundacji wp³ynê³o 137 filmów z ca³ej Pol-
ski. Film SP1 zaj¹³ bardzo wysokie II miejsce.
Jeste�my z tego bardzo dumni. Jest to dla nas
olbrzymie wyró¿nienie. Mo¿na go zobaczyæ na
facebooku (SP 1 Szczecin). Nagrod¹ jest dofi-
nansowanie wycieczki do Zakopanego.

Taka forma przekazu wizualnego, zgodnie
z zasad¹ Konfucjusza �Co us³yszê, zapomnê,

Szko³a Podstawowa Nr 1

�Lekcja tolerancji,
czyli jak rozmawiaæ,

¿eby zrozumieæ?�
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co zobaczê, zapamiêtam, co sam zrobiê, zro-
zumiem� uwra¿liwia na problem dziecka au-
tystycznego w szkole, dla którego najwiêk-
szym wyzwaniem jest integracja z rówie�ni-
kami. Uczniowie poprzez takie dzia³anie maj¹
mo¿liwo�æ wej�cia w rolê takiego dziecka,
identyfikacji z nim oraz sami podaj¹ sposoby
rozwi¹zania problemu.

Istotnym aspektem w tym przedsiêwziêciu jest
równie¿ wspó³praca zespo³u. Dzieci u�wiado-
mi³y sobie, ¿e efekt koñcowy zale¿y od pe³nego
zaanga¿owania ka¿dego z osobna. Wspó³pracu-
j¹c mo¿emy wiele osi¹gn¹æ.

Wspólna praca nad filmem, przygotowanie
scen, oprawy muzycznej by³o dla uczniów
wspania³¹ przygod¹, rzutowa³a na ich funkcjo-
nowanie i zaistnienie w klasie. Niektórzy odkryli
dla siebie nowe role w zespole. Umiejêtno�ci or-
ganizatorskie, jakie zauwa¿yli u siebie ucznio-
wie bêd¹ mia³y prze³o¿enie na przysz³e funkcjo-
nowanie w ¿yciu, zaowocuj¹ w przysz³o�ci.

Najwa¿niejszy cel, który zosta³ osi¹gniêty po-
przez udzia³ klasy w tym wydarzeniu to pod-
niesienie �wiadomo�ci akceptacji drugiego
cz³owieka, a tak¿e umiejêtno�æ wspó³pracy w
grupie. Wówczas mo¿na mówiæ o osi¹gniêciu
celu, zrozumieniu tych tre�ci. Im bardziej cie-
kawa forma, tym wiêksze szanse na przyswo-
jenie tej wiedzy i zmianê swojej postawy wo-
bec drugiego cz³owieka. Przekaz tre�ci profi-
laktycznych powinien byæ atrakcyjny i zwi¹-
zany z prze¿ywaniem i to doskonale spraw-
dza siê teraz w tym oddziale klasowym. My-
�limy, ¿e mo¿na mówiæ o osi¹gniêciu posta-
wionego celu. Jeste�my przekonane, ¿e omó-
wione dzia³ania u³atwi¹ w tym zespole akcep-
tacjê rówie�nicz¹.

Ma³gorzata Kaczmarek
� nauczyciel bibliotekarz

w Szkole Podstawowej Nr 1
Jolanta Sapiecha

� nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej Nr 1

�To co mówicie do dziecka, czego go uczycie, samo
w sobie nie czyni w nim jeszcze ¿adnego wra¿enia.
we wnêtrzu dziecka znajduje siê natomiast odzwier-
ciedlenie tego, jacy wy sami jeste�cie, czy jeste�cie
dobrymi lud�mi, czy te¿ mo¿e jeste�cie �li, gniewni - i
to ujawniaj¹ wasze gesty. mówi¹c zwiê�le: wszystko,
co sami czynicie, odzwierciedla siê w nim�.

                                                                R.Steiner
Powy¿sze s³owa wypowiedziane przez austriackie-

go filozofa trafnie podkre�laj¹ istotn¹ rolê jaka spo-
czywa na nas doros³ych, odpowiedzialnych peda-
gogach, którzy kszta³c¹ przysz³ych obywateli nasze-
go �wiata. W tym ¿mudnym i trudnym procesie wspie-
ramy rodziców, prawnych opiekunów, trenerów, do-
pisujemy do czystych kart naszych podopiecznych.
To miêdzy innymi, dziêki nam s¹ tacy a nie inni. I czy
jedna godzina wychowawcza w tygodniu wystarczy
¿eby zmotywowaæ m³odzie¿ do prezentowania tych
postaw? Czy jeste�my w stanie przez te jedyne 45
minut zakorzeniæ wszystkie warto�ci, jakimi chcemy,
aby kierowa³a siê w swoim ¿yciu. Jak dotrzeæ do m³o-
dych obywateli, co wa¿niejsze, jak zaspokoiæ cieka-
wo�æ naszych wychowanków w odkrywaniu siebie i
swojego miejsca w spo³eczeñstwie?

Wed³ug definicji W. Okonia wychowanie to:
��wiadomie organizowana dzia³alno�æ spo³eczna,
oparta na stosunku wychowawczym miedzy wy-
chowankiem a wychowawc¹, której celem jest wy-
wo³anie zamierzonych zmian w osobowo�ci wycho-
wanka. Zmiany te obejmuj¹ zarówno stronê poznaw-
czo � instrumentaln¹, zwi¹zan¹ z poznaniem rzeczy-
wisto�ci i umiejêtno�ci¹ oddzia³ywania na ni¹, jak i
stronê emocjonalno � motywacyjn¹, która polega
na kszta³towaniu stosunku cz³owieka do �wiata i

Nieustanne poszukiwania,
czyli... o Nocnym

Maratonie Filmowym
w SP1 i nie tylko
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ludzi, jego przekonañ i postaw, uk³adu warto�ci i
celu ¿yci�1 (Okoñ, 1999). St¹d te¿ p³ynie przekona-
nie, ¿e najlepsz¹ nauk¹ jest dzia³anie. Dzia³anie w
postaci aktywnego uczestnictwa w sytuacjach za-
aran¿owanych w³a�nie po to by daæ mo¿liwo�æ prze-
¿ywania emocji i podejmowania w³a�ciwych decy-
zji. Z tego te¿ wzglêdu poszukujemy i realizujemy
ciekawe projekty, które zachêc¹ naszych podopiecz-
nych do dzia³ania i refleksji.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Boles³awa
Chrobrego w Szczecinie nasi wychowankowie
bior¹ udzia³ w wielu interesuj¹cych akcjach wy-
nikaj¹cych z planu wychowawczego. Szereg do-
datkowych akcji i warsztatów, organizowanych
na terenie szko³y i poza ni¹, ma na celu stworze-
nie praktycznych warunków do zaprezentowa-
nia postaw wpajanych przez wszystkich zaan-
ga¿owanych w proces wychowawczy. Obserwo-
wanie uczniów, i to z jakim zapa³em uczestnicz¹
w przedsiêwziêciach, jest doskona³¹ informacj¹
zwrotn¹ pokazuj¹c¹ w jakim stopniu dokona³o
siê zaimplementowanie oczekiwanych postaw.
Jako nauczyciel i wychowawca poszukujê cie-
kawych form dotarcia i u�wiadomienia moim
uczniów jak wa¿ne s¹ w ¿yciu relacje z drugim
cz³owiekiem i gdzie siê one zaczynaj¹.

Punktem centralnym s¹ dzieci, i to dla dzieci takie
akcje, jak na przyk³ad, Maraton Filmowy z jêzykiem
angielskim, gdzie w nieco-
dziennej aran¿acji ucz¹ siê i
bawi¹ jêzykiem obcym �
WATCH, LEARN & HAVE
FUN! Ale to nie wszystko,
bo pod p³aszczykiem jêzy-
ka angielskiego przekazy-
wane s¹ wzorce prawid³o-
wych postaw spo³ecznych
nakierowuj¹cych uczniów
na dostrzeganie ró¿nic miê-
dzy lud�mi i ich potrzeb.
Rozbudzenie ciekawo�ci w
poszukiwaniu w³a�ciwych
dróg by³o mo¿liwe dziêki

projekcji filmu �HORTON HEARS A WHO�.
Uczniowie z zaciekawieniem brali udzia³ w ogl¹daniu,
a nastêpnie w szeregu zadañ przygotowanych na tê
okazjê. Jednym z nich by³a praca manualna, w której
trzeba by³o stworzyæ uszy s³onia. Ka¿dy z uczestni-
ków nocnego maratonu filmowego móg³ wcieliæ siê
tym samym w g³ówn¹ postaæ z filmu i z empati¹ po-
dej�æ do rozwi¹zywania ró¿nych problemów. To z kolei
u�wiadomi³o im jak wiele zale¿y od naszego zaanga-
¿owania i wysi³ku, ¿eby dostrzec potrzeby innych.
¯eby nie pozostawaæ nieczu³ym na krzywdy i pro-
blemy innych. W tym kolegów i kole¿anek ze szko³y.

Kolejnym przedsiêwziêciem, które na celu mia³o
utrwalenie i wzmocnienie wy¿ej wymienionych po-
staw by³o zorganizowanie �wiatowego Dnia ̄ ycz-
liwo�ci i Pozdrowieñ. Z okazji tego szczególnego
dnia uczniowie przygotowali kolorowe d³onie oraz
u�miechniête buzie. Na ka¿dym elemencie ucznio-
wie wypisywali pozytywn¹ my�l towarzysz¹c¹ im
tego dnia, daj¹c do zrozumienie ile ¿yczliwo�ci prze-
chadza siê korytarzami SP1. Z otrzymanych d³oni
utworzone zosta³o kolorowe drzewko szczê�cia na
znak poparcia i propagowania tej idei. Tym samym,
uczniowie naszej szko³y, swym zaanga¿owaniem
pokazali, ¿e pozytywna energia, raz wys³ana w eter,
na pewno powróci ze zdwojon¹ si³¹.

Wydaje siê wiêc, ¿e idealnym uzupe³nieniem 45
minut w klasie jest wyj�cie poza mury, poza sche-
mat. Osobiste zaanga¿owanie i wspó³praca na linii
wychowawca � uczeñ pokazuje im, ¿e uczciwo�æ,
szacunek, tolerancja to nie s¹ tylko abstrakcyjne
pojêcia napisane kred¹ na tablicy szkolnej podczas
lekcji wychowawczej, a rzeczywiste postawy który-
mi kierujemy siê na co dzieñ i chcemy by inni kiero-
wali siê nimi wobec nas, siebie samych oraz innych.

Martyna Krze�lak
� nauczyciel jêzyka angielskiego

Szko³a Podstawowa Nr 1 w Szczecinie
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SZKO£A PODSTAWOWA  � KLASY I-III
� PRZYGOTOWANIE DO UCZENIA

O PRAWACH CZ£OWIEKA

Izabela Podsiad³o-Dacewicz
Temat:
Skarby mojego serca
Wstêp
Rodzina, szko³a. to miejsca, gdzie powinny byæ za-

spokajane potrzeby mi³o�ci, akceptacji, uznania, sza-
cunku, osi¹gniêæ. Maj¹ one dawaæ dziecku poczucie
bezpieczeñstwa, przyczyniaæ siê do budowania prawi-
d³owego obrazu samego siebie i adekwatnej samooce-
ny. A przecie¿ wiemy, ¿e czêsto tak nie jest. Zarówno
rodzina, jak i szko³a stawiaj¹ dziecku du¿e wymagania.
Mi³o�æ, akceptacja, uznanie czêsto s¹ uzale¿nione od
tego, czy dziecko spe³nia okre�lone wymagania i ocze-
kiwania. Warto pamiêtaæ jednak o tym, ¿e:

Nie sztuka kochaæ wielkie i bogate, lecz to naj-
biedniejsze. Bo dziecko woli starego misia ni¿ ku-
bek z³ota. Ci¹gle budujemy granice, stawiamy mury,
dzieñ w dzieñ ludzko�æ przechodzi segregacje: czar-
ny � bia³y, ateista � wierz¹cy, chory � zdrowy, grzesz-
nik � �wiêty, brzydki � piêkny, a przecie¿ cz³owiek
bez wzglêdu na fakt, gdzie go postawi¹ pozostaje
nadal cz³owiekiem. Spójrz! Wyros³e� ze wszystkie-
go, z ubrañ i z butów, zalet i wad. Z pogl¹dów,
nawyków, z..., ale nigdy nie wyro�niesz z mi³o�ci, z
potrzeby mi³o�ci. Bêdziesz mia³ 100 i 200 lat i bê-
dziesz potrzebowa³ mi³o�ci.

                                                              (Ela, lat 16)
Cele:
� poszukiwanie �róde³ rado�ci
� u�wiadomienie dzieciom znaczenia rado�ci dla

budowania przyjaznych kontaktów miêdzy lud�mi
� u�wiadomienie dzieciom znaczenia i roli mi³o�ci

� bycia kochanym i obdarzania mi³o�ci¹ � w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka

Metody
wspó³praca w grupie, dyskusja
Pojêcia kluczowe
rado�æ, mi³o�æ
Materia³y pomocnicze
nr 1 � wiersz Danuty Wawi³ow �Strasznie wa¿na

rzecz�
Czas trwania
2 godziny dydaktyczne
Adresat
uczniowie I klasy szko³y podstawowej

Przebieg zajêæ:
1. Powitaj dzieci, zapro� je do krêgu i popro�, ¿eby

ka¿de z nich po kolei pokaza³o rado�æ, to, jak mo¿na
siê cieszyæ � np. u�miech, podskok, klaskanie w
d³onie. Gdy jedno z dzieci prezentuje, pozosta³e na-
�laduj¹ je i tak a¿ do wyczerpania pomys³ów. Pod-
sumujcie to krótkie æwiczenie.

Powiedz, ¿e rado�æ jest potrzebna ka¿demu cz³owie-
kowi, ¿e jest wiele jej przejawów. Bardzo wa¿ne jest,
aby ka¿dy cz³owiek � ma³y i du¿y, potrafi³ siê cieszyæ z
ró¿nych rzeczy. �ród³em rado�ci mo¿e byæ: u�miech
mamy na dzieñ dobry, odrobione lekcje, pomoc w po-
rz¹dkach domowych, zabawa z koleg¹, pyszne nale-
�niki od babci, spotkany na ulicy ma³y piesek...

2. Popro�, aby ka¿de dziecko opowiedzia³o o jed-
nym wydarzeniu (rzeczy, osobie itp.), które ostatnio
sprawi³o mu rado�æ.

Rozdaj wszystkim kartki papieru, zachêæ do nary-
sowania na nich du¿ego serca. Popro�, aby ka¿dy
uczeñ narysowa³ lub wpisa³ w swoim serduszku
wszystko to, co jest bliskie jego sercu, co kocha, co
jest dla niego wa¿ne.

Wyznacz czas pracy: 5,10 minut.
3. Przygotuj du¿y arkusz papieru, taki, który po-

mie�ci wszystkie serca i popro�, ¿eby ka¿de dziecko
po skoñczonej pracy przyklei³o swoje serduszko na
tym arkuszu. Mo¿esz razem z dzieæmi nadaæ tytu³
stworzonemu wspólnie dzie³u: �Skarby naszych serc�.

Umie�æ arkusz z serduszkami w widocznym i do-
stêpnym dla wszystkich miejscu i zapro� do wspól-
nego ogl¹dania �skarbów�. Popro�, aby dzieci spró-
bowa³y odnale�æ to, co siê najczê�ciej powtarza,
to, co ³¹czy wszystkie lub wiêkszo�æ serduszek.
Zapytaj je, symbolem jakiego uczucia jest serce.
Je�li bêdzie taka potrzeba, powiedz, ¿e jest to sym-
bol mi³o�ci, uczucia bardzo wa¿nego w ¿yciu ka¿-
dego cz³owieka, ¿e ka¿dy chce czuæ siê kochany i
mieæ kogo�, kogo mo¿e obdarzyæ mi³o�ci¹ i ¿e
wszystkie te serduszka to symbol tego, co dzieci
kochaj¹, czego potrzebuj¹.

Postaraj siê tak pokierowaæ rozmow¹, ¿eby koñ-
cowy wniosek brzmia³ nastêpuj¹co: Wszystkie dzie-
ci na �wiecie chc¹ byæ kochane i chc¹ siê czuæ
bezpiecznie. Ka¿de dziecko ma prawo do mi³o�ci i
opieki sprawowanej przez rodziców, rodzinê i spo-
³eczeñstwo.

4. Mo¿esz zakoñczyæ zajêcia wspólnym odczyta-
niem wiersza autorstwa Danuty Wawi³ow �Strasz-
nie wa¿na rzecz� (materia³ pomocniczy nr 1). Prze-
czytaj ca³o�æ, dzieci popro� o uzupe³nienie niedo-
koñczonych wyrazów w wierszu.

Zapytaj, czy zgadzaj¹ siê one z puent¹ wiersza:
Przecie¿ jak siê kogo. kocha, to jest wa¿na rzecz.

Popro� o uzasadnienie tego twierdzenia.

Prawa cz³owieka
Poradnik nauczyciela
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MATERIA³  POMOCNICZY nr 1

Strasznie wa¿na rzecz
   Mama, przestañ zmiataæ �miecie!
Chcê powiedzieæ ci w sekrecie
strasznie wa¿n¹ rzecz:
by³y sobie dobre wró¿....
jedna mia³a krótkie nó¿...
druga mia³a dwie papu¿...
i wielgachny miecz!
   Mama , nie pisz, tylko s³uchaj!
Zaraz powiem ci do ucha
Strasznie wa¿na rzecz:
By³a sobie wielka much...
Raz urwa³a siê z ³añcuch...
Zjad³a tacie pó³ ko¿uch...
I uciek³a precz!
   Mama, ju¿ siê nie z³o�æ na mnie!
S³owo dajê, ja nie k³amiê!
Bêdê bardzo grzecz...
Mama, ja ciê bardzo kocham!
Nie ¿artujê ani trochê!
Przecie¿ jak siê kogo� kocha,
To jest wa¿na rzecz!
Danuta Wawi³ow, Najpiêkniejsze wiersze, Wy-

dawnictwo Siedmiogród, Wroc³aw 1999

Izabela Podsiad³o-Dacewicz
Temat:
Mama, tata, ja i inni
Wstêp
Rodzina: ja, mama, tata, brat, siostra, babcia, dzia-

dek, ciocia, wujek itd.
S¹ ma³e i du¿e rodziny, osoby, które s¹ bardzo bli-

skie ka¿demu dziecku i te, z którymi spotykaj¹ siê od
czasu do czasu. Rodzice � mama, tata � odgrywaj¹
bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿dego ma³ego cz³owie-

ka. S¹ to osoby obdarzane przez dziecko najwiêksz¹
mi³o�ci¹, zaufaniem, s¹ jego pierwszymi nauczyciela-
mi. To oni kszta³tuj¹ jego �wiat, otaczaj¹c¹ go rzeczy-
wisto�æ, maj¹ bardzo du¿y wp³yw na prawid³owy roz-
wój psychiczny, fzyczny i spo³eczny.

Sposób wychowywania, atmosfera, w jakiej dziec-
ko dorasta, wpajane mu od najm³odszych lat zasa-
dy poszanowania norm i warto�ci, znajduj¹ odzwier-
ciedlenie w jego doros³ym ¿yciu.

Cele:
� u�wiadomienie dzieciom roli rodziny w ¿yciu

ka¿dego cz³owieka
� kszta³towanie postaw szacunku i wiêzi z rodzin¹
Metody
wspó³praca w grupie, pogadanka
Pojêcia kluczowe
rodzina, �wiêta rodzinne
Materia³y pomocnicze
fotografie prasowe przedstawiaj¹ce dzieci i doro-

s³ych razem
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie I klasy szko³y podstawowej

Przebieg zajêæ:
1. W widocznym miejscu w klasie, np. na tablicy,

umie�æ kilka zdjêæ przedstawiaj¹cych dzieci i doro-
s³ych razem (mog¹ to byæ ilustracje, zdjêcia z kolo-
rowych czasopism) � postaraj siê, by by³y to zdjê-
cia radosne, przedstawiaj¹ce szczê�liwe rodziny z
ró¿nych stron �wiata.

Zachêæ dzieci, aby po obejrzeniu zdjêæ okre�li³y
oznaki tego, ¿e doro�li kochaj¹ je i opiekuj¹ siê
nimi. Porozmawiajcie o podobieñstwach i ró¿nicach
pomiêdzy lud�mi przedstawionymi na zdjêciach,
uwzglêdniaj¹c to, gdzie mieszkaj¹ i w jakich wa-
runkach ¿yj¹.

2. Popro�, aby ka¿de dziecko narysowa³o oso-
bê lub osoby, które kocha i przedstawi³o je pozo-
sta³ym, mówi¹c o tym, co najbardziej lubi z nimi
robiæ. Bardzo wa¿ne jest, aby ta instrukcja by³a
podana precyzyjnie. Dzieci maj¹ wybraæ osobê,
któr¹ kochaj¹, a nie tê, któr¹ najbardziej kochaj¹.
Postaraj siê unikn¹æ warto�ciowania typu: kogo
bardziej, kogo mniej kochamy � mo¿e to byæ trud-
ne dla dzieci.

3. Wspólnie zastanówcie siê, dlaczego rodzina
jest taka wa¿na dla ka¿dego cz³owieka.

Zapytaj, jakie �wiêta kojarz¹ im siê z rodzin¹, któ-
re dni w roku to dni rodziny. Zapisuj pomys³y na
tablicy, np.: Dzieñ Dziecka � 1 czerwca, Dzieñ Matki
� 26 maja, Dzieñ Ojca � 23 czerwca, Dzieñ Babci � 21
stycznia, Dzieñ Dziadka � 22 stycznia, Wielkanoc �
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marzec/kwiecieñ, Wigilia � 24 grudnia. Przy ka¿-

dym �wiêcie postarajcie siê umie�ciæ jego datê.
Porozmawiaj z dzieæmi o tym, w jaki sposób te dni

s¹ �wiêtowane w ich domach, czy s¹ to szczególne
dni w roku, co siê wtedy dzieje.

Zapytaj, czy w ich rodzinach s¹ obchodzone jesz-
cze jakie� inne �wiêta. Mog¹ to byæ urodziny, imie-
niny, ale równie¿ wspólne �wiêtowanie, np. poja-
wienia siê b¹d� utraty pierwszego mlecznego z¹b-
ka, pierwszego dnia w szkole itp.

Rozwa¿ wspólnie z dzieæmi, czy chcia³yby, aby w
kalendarzu pojawi³y siê jeszcze jakie� inne �wiêta
rodziny. Je�li tak, to jakie i dlaczego. Uzupe³nij listê
dni rodziny o podane przez dzieci przyk³ady.

4. Zaproponuj wspóln¹ zabawê.Wykorzystaj lal-
kê do imitowania dziecka. Poinformuj, ¿e bêdzie to
�klasowe dziecko�, którym ca³a klasa bêdzie siê opie-
kowaæ przez najbli¿szy tydzieñ (mo¿esz wyd³u¿yæ
ten czas w zale¿no�ci od potrzeb). Wybierzcie imiê
dla �klasowego dziecka�.

Przypomnijcie sobie wspólnie, jakie potrzeby
ma ma³e dziecko, jak nale¿y siê nim opiekowaæ.
Spiszcie na du¿ym arkuszu papieru zasady opie-
ki nad �klasowym dzieckiem�, które bêd¹ obo-
wi¹zywaæ opiekunów, czyli wszystkich uczniów
w klasie (np. lalka powinna byæ czysta, przebie-
rana w pi¿amê, karmiona 5 razy w ci¹gu dnia,
k¹pana itp.).

Powiedz, ¿e ka¿dy uczeñ przez jaki� czas w ci¹-
gu dnia (mo¿ecie ustaliæ 3-godzinne dy¿ury) bê-
dzie odpowiedzialny za opiekê nad �klasowym
dzieckiem�, za otaczanie go mi³o�ci¹ i dbanie o
zaspokajanie wszystkich jego potrzeb. Wa¿ne
jest, ¿eby� na pocz¹tku zabawy ustali³, czy ucznio-
wie bêd¹ zabieraæ �klasowe dziecko� na noc do
domu i w jaki sposób bêdzie siê to odbywaæ.
Warto poinformowaæ o tej zabawie rodziców i
uzyskaæ ich akceptacjê.

5. Monitoruj zabawê na bie¿¹co. Po jej zakoñcze-
niu zapro� dzieci do opowiedzenia tego, jak im siê
podoba³a, czy uda³o im siê dobrze opiekowaæ �kla-
sowym dzieckiem�, czy jest to ³atwe, czy te¿ trudne
i odpowiedzialne zadanie.

6. Podsumuj zajêcia. Podkre�l, jak wa¿ne s¹ wy-
chowanie i opieka nad dzieckiem.

Uczniowie do�wiadczyli tego, w pewnym stop-
niu, opiekuj¹c siê lalk¹. Opieka nad cz³owiekiem
wymaga znacznie wiêcej trudu, cierpliwo�ci, wie-
dzy i umiejêtno�ci.
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Izabela Podsiad³o-Dacewicz
Temat:
Po co nam przyjaciele?
Wstêp
Kto� kiedy�, gdzie� powiedzia³, ¿e przyja�ñ to

wspania³y dar. Dziêki niej potrafimy budowaæ � opar-
te na wzajemnym szacunku, akceptacji, wspieraniu i
dzieleniu siê � relacje miêdzy lud�mi.

Cele:
� podkre�lenie znaczenia przyja�ni w ¿yciu ka¿de-

go cz³owieka
� kszta³towanie postaw szacunku dla drugiego

cz³owieka
Metody
wspó³praca w grupie, pogadanka
Pojêcia kluczowe
przyja�ñ
Materia³y pomocnicze
nr 1 � U�miech
Czas trwania
cykl tygodniowy
Adresat
uczniowie II klasy szko³y podstawowej

Przebieg zajêæ:
1. Zapytaj uczniów, czy lubi¹ s³uchaæ mi³ych s³ów

pod swoim adresem. Powiedz, ¿e nazywane s¹ one
komplementami.

Zagraj z dzieæmi w komplementy. Zasady gry s¹
nastêpuj¹ce: jedno dziecko stoi w �rodku krêgu,
pozosta³e mówi¹ o tym, co lubi¹, podziwiaj¹ u niego
lub o czym�, co robi ono dobrze.

Mówimy tylko mi³e rzeczy.
Dopilnuj, aby ka¿de dziecko znalaz³o siê w �rod-

ku ko³a i ¿eby czas pozostawania w nim poszczegól-
nych osób by³ taki sam.

Powiedz, ¿e czêsto komplementy s¹ czym�, co bu-
duje dobre, przyjazne stosunki miêdzy lud�mi.

2. Rozdaj dzieciom przyniesiony przez nie ró¿-
norodny makaron z dziurkami. Popro�, aby po-
kolorowa³y go farbkami, osuszy³y i przy u¿yciu
sznurka wykona³y bajecznie kolorowe naszyjni-
ki przyja�ni, a nastêpnie wymieni³y siê nimi na-
wzajem.
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3. Og³o� �tydzieñ uprzejmo�ci i ¿yczliwo�ci� w klasie.
Z papieru lub kartonu wspólnie wykonajcie �po-

mocne d³onie� � bêdziecie je wrêczaæ tym, którzy
w swoim postêpowaniu wobec innych w klasie, w
szkole bêd¹ wykazywaæ ¿yczliwo�æ i chêæ niesie-
nia pomocy.

Mo¿ecie równie¿ wykonaæ plakietki z u�miechem
i rozdawaæ je wszystkim, którzy bêd¹ go potrzebo-
wali (materia³ów pomocniczy nr 1).

Izabela Podsiad³o-Dacewicz
Temat:
Ma³e i du¿e strachy, czyli gdzie szukaæ pomocy i

kto mo¿e nam pomóc?
Wstêp
Doro�li wokó³ dziecka � rodzice, dziadkowie, cio-

cie, wujowie, krewni, znajomi, s¹siedzi, nauczyciele,
lekarze, policjant, ksi¹dz...

Zapewne wiêkszo�æ z nich kocha, lubi, szanuje
dzieci. Lubi z nimi przebywaæ, rozmawiaæ, dzieliæ siê
swoimi uczuciami. To s¹ ci �dobrzy� doro�li. Ale s¹
równie¿ ci ��li� agresywni, wulgarni, pijani; przed
nimi nale¿y dzieci chroniæ

Jak mo¿na uchroniæ dzieci przed �z³ymi� doros³ymi?
Przede wszystkim dzieci powinny wiedzieæ, ¿e s¹

��li� doro�li i ¿e mog¹ siê przed nimi skutecznie bro-
niæ, powinny wiedzieæ, jak zachowaæ siê w sytu-
acjach zagro¿enia, jak wzywaæ pomocy i do kogo o
tê pomoc mog¹ siê zwróciæ.

�ród³em zagro¿eñ s¹ równie¿ bardzo czêsto sytu-
acje z ¿ycia codziennego � ró¿nego rodzaju wypad-
ki, po¿ary, itp. Dzieci powinny wiedzieæ, jak siê za-
chowaæ w takich przypadkach.

Cele:
� nabycie wiedzy zwi¹zanej z tym, gdzie i u kogo

szukaæ pomocy
� kszta³towanie umiejêtno�ci rozpoznawania z³e-

go traktowania przez doros³ych
� nabycie umiejêtno�ci zwi¹zanych z szukaniem

pomocy
Metody
wspó³praca w grupie, dyskusja
Pojêcia kluczowe
strach, zagro¿enie, pomoc
Materia³y pomocnicze
fotografie z prasy przedstawiaj¹ce sytuacje za-

gro¿enia i niesienia pomocy
Czas trwania
4 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie III klasy szko³y podstawowej

Czê�æ I
Przebieg zajêæ:
1. Przygotuj salê do zajêæ. ustaw krzes³a w krêgu,

na stoliku obok postaw dwa telefony.
Popro� dzieci o zajêcie miejsc. Powiedz, co bêdzie

tematem spotkania.
2. Rozwa¿cie jak najwiêcej ró¿nych sytuacji, w

których dzieci mog¹ czuæ siê zagro¿one.
Mo¿esz przygotowaæ kilka fotografii prasowych,

przedstawiaj¹cych takie sytuacje i zaprosiæ dzieci do
ich wspólnego omówienia w nastêpuj¹cej kolejno�ci:

� co jest powodem zagro¿enia,
� jak mo¿na siê przed nim uchroni?,
� gdzie i u kogo mo¿na szukaæ pomocy w kon-

kretnych sytuacjach.
3. Zapytaj dzieci, kogo wzywa³yby na pomoc,

gdyby kto� próbowa³ je skrzywdziæ. Spisuj wymie-
niane osoby na tablicy lub na du¿ym arkuszu pa-
pieru umieszczonym w widocznym miejscu.

4. Monitoruj dzia³ania dzieci ka¿dego dnia. Po
zakoñczeniu zabawy zapro� uczniów do omówienia
tego, jak im siê podoba³ udzia³ w �tygodniu uprzej-
mo�ci i ¿yczliwo�ci�. Ustalcie, kto w klasie otrzyma³
w ci¹gu tego tygodnia najwiêcej �pomocnych d³o-
ni�. W ten sposób wybierzcie mistrza uprzejmo�ci i
¿yczliwo�ci. Zapro� wszystkie dzieci w klasie do
opowiedzenia o tym, w jaki sposób uczestniczy³y w
tygodniu uprzejmo�ci i ¿yczliwo�ci.
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4. Wprowad� dzieci w problematykê sygna³ów,

jakie wysy³a ludzkie cia³o, gdy dzieje siê co� z³ego,
gdy siê boimy czy potrzebujemy pomocy.

Zapytaj, co siê z nimi dzieje, kiedy czego� bardzo
siê boj¹, co wtedy czuj¹, co robi¹.

Powiedz, ¿e strach jest naturaln¹ reakcj¹ w sytu-
acji zagro¿enia, ¿e nie ma cz³owieka, który nie od-
czuwa strachu, ¿e jest to trudne i niemi³e uczucie i
nikt nie ma ochoty go do�wiadczaæ.

Strach towarzyszy sytuacjom zagro¿enia. Przestra-
szone dziecko szuka pomocy u osób starszych. Zda-
rza siê jednak, ¿e to w³a�nie doro�li s¹ �ród³em tych
zagro¿eñ i przed nimi nale¿y dzieci chroniæ. Najczê-
�ciej s¹ to doro�li: agresywni, wulgarni, pijani.

5. Zapro� wszystkich do wspólnej rozmowy na te-
mat: Ma³e i du¿e strachy. Dzieci mog¹ opowiedzieæ o
trudnych sytuacjach, w których prze¿ywa³y strach,
np. zapomnia³y odrobiæ lekcje, zosta³y po raz pierw-
szy same w domu, musia³y wykonaæ wa¿ny telefon,
zginê³y im okulary, spa³y same w ciemnym pokoju, a
po �cianie wêdrowa³y dziwne stwory itp.

6. Zapytaj uczniów, jak nauczyciele, cz³onkowie
rodziny mog¹ ich chroniæ w sytuacjach zagro ¿enia
i ró¿nego rodzaju niebezpieczeñstw. Na tê czê�æ za-
jêæ mo¿esz zaprosiæ pedagoga szkolnego, ¿eby opo-
wiedzia³ o swojej pracy w szkole, o tym, jak dzieci
mog¹ siê z nim skontaktowaæ i w jakich sytuacjach
mo¿e byæ pomocny.

7. Powiedz, ¿e na nastêpne zajêcia zostali zapro-
szeni go�cie, którzy reprezentuj¹ zawody zwi¹zane
z niesieniem pomocy innym ludziom: stra¿ak, poli-
cjant, lekarz. Byæ mo¿e w�ród rodziców uczniów
bêd¹ reprezentanci tych zawodów i w³a�nie ich bê-
dzie mo¿na zaprosiæ na takiespotkanie.

Czê�æ II
Przebieg zajêæ:
1. Zapro� go�ci do sali. Popro�, aby ka¿dy z nich

krótko opowiedzia³, czym siê zajmuje oraz w jaki spo-
sób mo¿na szukaæ u niego pomocy. Daj dzieciom
czas na zadawanie pytañ, rozwianie ich obaw i nie-
pokojów.

2. Powiedz, ¿e teraz bêdziecie odgrywaæ scenki
wzywania policji, stra¿y po¿arnej, pogotowia ratun-
kowego. Podziel klasê na trzy zespo³y � jeden ze-
spó³ wymy�la sytuacjê zagro¿enia, w której koniecz-
na bêdzie pomoc policjanta, drugi � sytuacjê zagro-
¿enia, w której o pomoc poprosz� lekarza, trzeci �
sytuacjê zagro¿enia, w której pomocny oka¿e siê
stra¿ak. Go�cie: policjant, lekarz i stra¿ak mog¹
wspieraæ zespo³y w przygotowaniu scenki.

Scenka ma byæ bardzo krótka, fabu³ê mo¿na opo-
wiedzieæ. Na forum klasy powinien zostaæ odegra-
ny moment wzywania pomocy.

Zapisz na tablicy numery telefonów alarmowych do
poszczególnych instytucji zajmuj¹cych siê pomoc¹.

Zorganizuj klasowe �Biuro interwencyjne�.

Przy jednym aparacie zasiadaj¹ policjant, stra¿ak,
lekarz, przy drugim chêtne dzieci, które bêd¹ u nich
szukaæ pomocy. Zwróæ uwagê na to, ¿eby uczniowie
wykrêcali odpowiedni numer i wzywali pomoc, po-
daj¹c okre�lony powód. Zachêcaj do tego, aby ka¿-
dy chocia³ jeden raz spróbowaæ wykonaæ taki tele-
fon. W ten sposób dzieci ucz¹ siê wzywaæ pomoc.

3. Powiedz dzieciom, ¿e takie realne niebezpie-
czeñstwo, w których bêdzie potrzebna pomoc,
mog¹ zdarzyæ siê równie¿ w szkole.

Wspólnie z zaproszonymi go�æmi zaproponuj prze-
æwiczenie sposobu postêpowania w przypadku za-
gro¿enia po¿arowego. Zaaran¿uj æwiczenia w taki
sposób, ¿e nauczyciel wyprowadza dzieci ze szko³y
w bezpieczne miejsce. Natomiast stra¿ak, policjant,
lekarz opuszczaj¹ szko³ê jako ostatni, w momencie,
kiedy wszystkie dzieci s¹ ju¿ bezpieczne.

4. Popro� dzieci, aby na zakoñczenie zajêæ wyko-
na³y z plasteliny figurki, przedstawiaj¹ce najlepsze-
go �pomagacza�. Zbierz prace i umie�æ je na wspól-
nym arkuszu, w widocznym miejscu w klasie. Zaty-
tu³ujcie wasz¹ wystawê: �Nasi pomagacze�.

5. Podsumuj zajêcia, przypomnij, do kogo mo¿na
zwróciæ siê w sytuacji zagro¿enia.odwo³aj siê do
listy osób, u których dzieci mog¹ szukaæ pomocy
(listê tak¹ stworzyli�cie na pocz¹tku I czê�ci zajêæ).

Podziêkuj go�ciom za przybycie, a dzieciom za
wspóln¹ pracê.

Bibliografia
Czy¿ E., Maciej R.,Tekla N., Moje prawa, Bibliote-

ka Komitetu Ochrony Praw Dziecka,Warszawa 1994
Dziecko i jego prawa, red. E. Czy¿, Biblioteka

Komitetu Ochrony Praw Dziecka,Warszawa 1992
Molicka M., Bajki terapeutyczne, Media Rodzi-

na, Poznañ 1999
Pierwsze kroki. Jak uczyæ o prawach cz³owie-

ka, Stowarzyszenie Amnesty International w Pol-
sce, Gdañsk 1997

Izabela Podsiad³o-Dacewicz
Temat:
Nasi przyjaciele ze �wiata bajek
Wstêp
Czêsto wzorce wielkich, g³êbokich przyja�ni zapi-

sane s¹ w bajkach, które maj¹ ogromne znaczenie w
¿yciu dziecka. To one kreuj¹ niezwyk³y �wiat, z ich
pomoc¹ ma³y cz³owiek uczy siê regu³, jakie rz¹dz¹
rzeczywisto�ci¹ oraz wzorów zachowañ. To one roz-
budzaj¹ wra¿liwo�æ dziecka i dostarczaj¹ mu wiele
rado�ci, umo¿liwiaj¹ uto¿samianie siê z bohaterem,
prze¿ywanie nowych przygód i emocji.

W bajkowym �wiecie rz¹dz¹ regu³y dobra i to ono
zawsze zwyciê¿a. Szczê�liwe rozwi¹zania buduj¹
optymizm i nadziejê, ¿e w³asne problemy równie¿
zostan¹ rozwi¹zane. Dzieci nie lubi¹ opowiadaæ
smutnych, koñcz¹cych siê tragicznie, bo takie hi-
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storie pozostawiaj¹ lêk i uczucie niepewno�ci co do
w³asnego i innych losu.

Bajka jest utworem, który rozwija i kszta³tuje oso-
bowo�æ oraz wyobra�niê dziecka.

Pobudza do emocjonalnego zaanga¿owania siê w
uczucia, jakich do�wiadczaj¹ bohaterowie.

Uwra¿liwia na los ludzi, zwierz¹t, ro�lin, przedmio-
tów. Dziecko staje siê wyczulone na z³o, niespra-
wiedliwo�æ, ból.

Dziêki bajce dziecko mo¿e poczuæ siê kochane,
akceptowane, bezpieczne. Bajka daje mu wsparcie,
poczucie si³y i nadziejê.

Cele:
� rozwijanie wyobra�ni dzieci poprzez spotkania

ze �wiatem bajek
� uwra¿liwianie poprzez bajki na los innych ludzi,

zwierz¹t, ro�lin, przedmiotów
Metody
wspó³praca w grupie, drama
Pojêcia kluczowe
bajka, przyja�ñ
Czas trwania
4 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie II klasy szko³y podstawowej
Przebieg zajêæ:
1. Zapytaj dzieci, czy lubi¹ bajki i dlaczego. Po-

pro�, aby ka¿de wymieni³o tytu³ ulubionej opowie�ci
i krótko opowiedzia³o o tym, dlaczego wybra³o w³a-
�nie tê. Zaznacz, ¿e powinna to byæ bajka, któr¹ kto�
dziecku przeczyta³ lub któr¹ samo przeczyta³o; nie
mo¿e to byæ film czy kreskówka z telewizji. Pozwól
dzieciom wymieniæ wszystkie wa¿ne dla nich bajki.

Zapisuj na tablicy wymieniane przez dzieci tytu³y.
Spróbujcie znale�æ cechy ³¹cz¹ce wszystkie zapi-

sane bajki (np. to, ¿e zwyciê¿a dobro, ¿e bohater
prze¿ywa niesamowite przygody, ¿e s¹ tam posta-
cie, które nie wystêpuj¹ w rzeczywistym �wiecie itp.).

2. Zaproponuj dzieciom u³o¿enie krótkiej bajki o
szczê�liwych dzieciach. Zapro�, by usiad³y razem z
tob¹ w krêgu.

Rozpocznij opowiadanie i zapro� uczniów do jego
kontynuacji. Ka¿de dziecko po kolei bêdzie doda-
wa³o jedno zdanie, informacjê, która bêdzie dalszym
ci¹giem rozpoczêtej opowie�ci. Pozwól dzieciom na
fantazjowanie. Podkre�l, ¿e ka¿dy pomys³ jest do-
bry i ¿e w razie potrzeby bêdziesz pomagaæ. Jedy-
nymi zasadami, jakie obowi¹zuj¹ podczas uk³adania
bajki s¹: nie oceniamy pomys³ów kole¿anek i kole-
gów, nie wy�miewamy i mówimy pojedynczo.

Rozpocznij opowie�æ od s³ów:
Gdzie� daleko, bardzo daleko, nikt z doros³ych

nie wie gdzie, jest taka kraina, która zwie siê Kró-
lestwem Dzieci. Mieszkaj¹ tam same dzieci i s¹ bar-
dzo szczê�liwe. ̄ yj¹ tam równie¿ bohaterowie ulu-
bionych dzieciêcych bajek. Wszyscy wiod¹ tam bar-
dzo ciekawe i pe³ne przygód ¿ycie...

Je�li dzieciom zabraknie pomys³ów, w³¹cz siê po-
nownie i dodaj jaki� nowy, ciekawy w¹tek.

Zadbaj o to, aby ka¿dy w klasie mia³ swój udzia³ w
tworzeniu wspólnej bajki.

Zapytaj dzieci: jak im siê ta zabawa podoba³a?
Czy trudno jest u³o¿yæ bajkê? Czy uda³o siê stwo-
rzyæ bajkê o szczê�liwych dzieciach?

3. Porozmawiaj z dzieæmi o bajkach,w których bo-
haterów spotyka niesprawiedliwo�æ, krzywda, cier-
pienie, upokorzenie.

Popro� o podanie kilku tytu³ów, np.: Pinokio, Cali-
neczka, Brzydkie Kacz¹tko, Ja� i Ma³gosia, Kopciuszek,
Królewna �nie¿ka, Sierotka Marysia, Królowa �niegu.

Wybierzcie jedn¹ bajkê � omówcie j¹ bardzo do-
k³adnie zwracaj¹c uwagê na krzywdy, które spotka-
³y g³ównego bohatera.

Nastêpnie zastanówcie siê, co mo¿na zrobiæ, jak
zmieniæ tre�æ bajki, jak wspólnie u³o¿yæ now¹ jej
wersjê � bajkê, w której od pocz¹tku do koñca bê-
dzie królowa³o dobro.

Wspólnie z dzieæmi mo¿esz opracowaæ krótki sce-
nariusz do wybranej bajki i wystawiæ j¹ w formie przed-
stawienia � sztuki teatralnej lub teatrzyku z kukie³kami.

Ten pomys³ wymaga czasu, du¿ego wk³adu pracy
twojego i dzieci. Mo¿esz w to przedsiêwziêcie zaan-
ga¿owaæ rodziców.

Do wykonania kukie³ek bêd¹ potrzebne: papier,
kredki, no¿yczki, farby, sznurek, patyki, �cinki kolo-
rowych materia³ów, we³ny, nici, ig³y.

Efektem wspólnej pracy bêdzie przedstawienie
wed³ug waszego pomys³u, które bêdzie propago-
waæ dobro, akceptacjê, szacunek, poszanowanie
praw i godno�ci cz³owieka. Na spektakl mo¿ecie
zaprosiæ rodziców, równoleg³e klasy, a nawet ca³¹
szko³ê.
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Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli.
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�wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia obchodzimy
25 listopada ju¿ od 2002 roku, kiedy to pluszowy mi�
�wiêtowa³ swoje setne urodziny. Pierwsza pluszowa
zabawka powsta³a bowiem w 1902 roku w Nowym
Jorku, a na cze�æ prezydenta USA Teodora Roose-
velta (który podczas jednego z polowañ nie zgodzi³
siê na zastrzelenie m³odego nied�wiadka) zosta³a na-
zwana �Teddy's Bear�. Obecnie pluszowe misie s¹
jednymi z najpopularniejszych zabawek na �wiecie.

W naszej szkole po raz kolejny obchodzili�my
�wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia. Ka¿de dziec-
ko w tym dniu przysz³o z pluszowym przyjacielem.
Spotkali�my siê przy wystawie prac plastycznych
wykonanych przez dzieci z grup przedszkolnych z
naszej szko³y oraz przedszkolaków Szko³y Podsta-
wowej Nr 71 w Szczecinie.

Dzieñ
Pluszowego Misia

Szko³a Podstawowa Nr 69
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25 listopada 2016
roku uczniowie Szko³y
Podstawowej Nr 69 w
Szczecinie. wziêli udzia³
w spotkaniu autorskim
z pisark¹ Barbar¹
Stenk¹.

Podczas spotkania
autorskiego pani Bar-
bara bardzo szybko na-
wi¹za³a doskona³y kon-
takt z dzieæmi i chêtnie odpowiada³a na zadawane
pytania dotycz¹ce twórczo�ci oraz osobistych prze-
¿yæ. Da³a siê poznaæ jako niezwykle kontaktowa,
radosna i serdeczna osoba.

Na zakoñczenie z przyjemno�ci¹ rozdawa³a auto-
grafy i wpisywa³a dedykacje na swoich ksi¹¿kach.
Utwory Barbary Stenki znajduj¹ siê w bibliotece
szkolnej SP 69 i serdecznie zachêcamy do ich prze-
czytania. Spotkanie z pisark¹ by³o mi³ym wydarze-
niem w ¿yciu ka¿dego uczestnika i pozostanie d³u-
go w pamiêci.

Organizatorem tego wyj¹tkowego spotkania by³a
Spó³ka Bocks z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z
¯ychlina.

Jolanta Kawalec-Szymborska

Relacja ze spotkania
autorskiego

Szko³a nie musi kojarzyæ siê tylko z nauk¹ i ciê¿k¹
prac¹. Jak mi³o czasem spojrzeæ na szko³ê z innej strony
i poznaæ j¹ równie¿ o innej porze dnia i nocy.

Tak¹ atrakcjê nasza szko³a zapewni³a swoim uczniom
ju¿ po raz drugi w nocy z 25 na 26 listopada 2016. Dzieci
klas V a i b oraz IV c (25 osób), odpowiednio przygoto-
wane, czyli wyposa¿one w poduszki, �piwory i oczywi-
�cie mnóstwo energii i pozytywnego nastawienia, wziê³y
udzia³ w �Magicznej nocy�, Podczas której przygoto-
wano wiele atrakcji.

Pocz¹tek spotkania to wizyta go�cia. Pan komisarz
Daniel Michalski rozmawia³ z uczniami na temat �Bez-
pieczeñstwa w sieci�.

Po tak ciekawej pogadance wszyscy uczniowie przy-
st¹pili do wykonania wspólnego, wyj¹tkowo d³u-
uuuuuugiego plakatu na wy¿ej wymieniony temat.

Kolejnym bardzo ciekawym zadaniem okaza³a siê
�Rewia mody�, gdzie uczestnicy nocy w szkole pre-
zentowali postaci literackie oraz filmowe. Na ka¿dym
kroku nie brakowa³o wszystkim dobrego humoru i po-
zytywnej energii.

Du¿o rado�ci sprawi³o dzieciom równie¿ wspólne przy-
gotowanie posi³ków: kolacji i �niadania. Po wielu wra-
¿eniach, wspólnych harcach, wieczornej telewizyjnej
projekcji filmów sen wszystkich dopad³ ju¿ po 24-tej..
Rano toaleta poranna, zdrowe �niadanie i�

Z wielkim smutkiem, ¿e to ju¿ koniec zabawy, ale i z
nadziej¹, ¿e to nie ostatnia taka noc� uczestnicy roze-
szli siê do domów.

Okaza³o siê, ¿e niewielkim nak³adem �rodków mo¿na
sprawiæ dzieciom przyjemno�æ, pokazaæ jak w sposób
warto�ciowy i rozwijaj¹cy, a jednocze�nie przyjemny,
spêdziæ czas.

Noc w szkole uwa¿amy za bardzo udan¹!

II edycja Nocy w Szkole
�Magiczna noc�

w Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie
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24 listopada w auli Pa³acu M³odzie¿y odby³a siê
uroczysto�æ podsumowuj¹ca 50 lat Le�nych Sobót,
czyli cyklicznych rajdów po Puszczy Wkrzañskiej
i Bukowej. W�ród zaproszonych go�ci pojawi³y siê
osoby, które zapisa³y siê w historii wspólnych wê-
drówek. Byli to nestorzy: Olgierd Wac³awik (prowa-
dzi³ Le�ne Soboty 38 lat!), Antoni Adamczak, Urszula
Szajda, Maciej Krzakowski i obecnie prowadz¹ca pie-
sze wêdrówki � El¿bieta Wielgoszewska (Pracownia
Turystyczno � Ekologiczna Pa³acu M³odzie¿y). Nie
zabrak³o równie¿ nauczycieli i opiekunów SKKT, któ-
rzy z r¹k Grzegorza Janowskiego � g³ównego specja-
listy Wydzia³u O�wiaty Urzêdu Miasta w Szczecinie
oraz pani Ma³gorzaty Pokorskiej � dyrektora Pa³acu
M³odzie¿y � PCE odebrali podziêkowania i dyplomy.

Jubileuszowe spotkanie rozpocz¹³ wystêp arty-
styczny Duetu Jackpot w sk³adzie: Maciej Kazuba
(nauczyciel pa³acowej Pracowni Gitarowej) oraz Ka-
tarzyna Buja (wokal). Po nastrojowych utworach,
prowadz¹cy spotkanie Damian Wilk zaprosi³ ne-
storów pieszych wêdrówek do wspomnieñ. Dziêki
temu zgromadzeni go�cie mogli dowiedzieæ siê
m.in., gdzie narodzi³ siê pomys³ le�nych wêdrówek
i jak przy pomocy kartek i denaturatu powielano
informacje o trasach i miejscu spotkania. Trzeba
bowiem pamiêtaæ, ¿e 50 lat temu nie mo¿na by³o
skorzystaæ z kserkopiarek, komputerów, drukarek i
internetu�. Mimo to, od samego pocz¹tku spo-

tkania cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem dzie-
ci, m³odzie¿y i ich opiekunów.

Uroczysto�æ zakoñczy³a prezentacja filmu pt.
�Lasy miejskie�, zrealizowanego na zlecenie Za-
k³adu Us³ug Komunalnych w Szczecinie.  Z jednej
strony film, pokazuje piêkno lasów miejskich i ich
walory przyrodnicze. Z drugiej, zwraca uwagê na
problem ich za�miecania. O tym du¿ym problemie i
planach przeprowadzenie kampanii informacyjno-
edukacyjnej dotycz¹cej za�miecania terenów le-
�nych naszego miasta, wspomnia³ przed seansem,
Kierownik Lasów Miejskich, Mariusz Wawrzyniak.

Trochê historii i statystyki:
Le�ne Soboty odbywaj¹ siê w Szczecinie od 17

wrze�nia 1966 roku. Pomys³ zorganizowania
wspólnych wêdrówek powsta³ w�ród nauczycieli -
opiekunów Szkolnych Kó³ Krajoznawczo-Tury-
stycznych. G³ównym celem, jaki przy�wieca³ po-
mys³odawcom pieszych rajdów, by³o zapropono-
wanie uczniom szczeciñskich szkó³ sta³ego, aktyw-
nego wypoczynku w najbli¿szym miejscu zamiesz-
kania. Trasy  pieszych wêdrówek prowadzi³y szla-
kami Puszcz Bukowej, Wkrzañskiej i Goleniowskiej.
Oprócz samej przyjemno�ci wêdrowania, m³ody tu-
rysta zdobywa³ wiedzê poprzez zabawê i bezpo-
�redni kontakt z przyrod¹ i histori¹.

Pierwszym  koordynatorem i organizatorem raj-
dów pod wspóln¹ nazw¹ �Le�ne Niedziele� by³ Szkol-
ny O�rodek Sportu i Turystyki. Nastêpnie opiekê nad
organizacj¹ rajdów przejê³o Schronisko M³odzie¿o-
we mieszcz¹ce siê wówczas przy ulicy Unis³awy, a od
1993 roku do dnia dzisiejszego, organizacj¹ rajdów
pod nazw¹ Le�na Sobota zajmuje siê Pa³ac M³odzie-
¿y � Pomorskie Centrum Edukacji.

Piesze wêdrówki trwaj¹ do dzi� dziêki ludziom,
którym turystyka dzie-
ci i m³odzie¿y le¿y na
sercu. Do grona tych
osób nale¿eli (i
nale¿¹) wspaniali na-
uczyciele, wychowaw-
cy i tury�ci. Pierwsi w
latach 60 - tych i 70-
tych, �przecierali
szlaki� panowie: An-
toni Adamczak, W³a-
dys³aw Gramatyka,
Olgierd Wac³awik i
Dariusz ̄ elasko. Pó�-
niej do³¹czyli: Ry-
szard Bartkowiak,
Urszula Szajda,  Ma-
ciej Krzakowski i El¿-
bieta Wielgoszewska.

�Le�ne Soboty� nadal atrakcyjne

Ten projekt
trwa ju¿ 50 lat!
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Najd³u¿ej, bo a¿ 38 lat, prowadzi³ Le-
�ne Soboty nasz Nestor: Olgierd Wa-
c³awik.

Podczas wspólnych wêdrówek zawi¹-
zywa³y siê wieloletnie przyja�nie, zarów-
no miêdzy uczniami jak i miêdzy opieku-
nami.

Pierwsi uczestnicy Le�nych Sobót s¹ ju¿
dojrza³ymi lud�mi i czêsto ju¿ jako rodzi-
ce, wysy³aj¹ swoje dzieci na przebyte w
m³odo�ci le�ne szlaki. Niektórzy chodz¹
ca³ymi rodzinami, bo mi³o�æ do wspólnych
"le�nosobotowych" wêdrówek nie ga�nie.

� Pierwsza Le�na Sobota odby³a siê 17
wrze�nia 1966r. i by³a wówczas Le�n¹
Niedziel¹.

� 100 Le�na Niedziela odby³a siê  14
stycznia 1973 roku.

� 200 Le�na Niedziela 21 stycznia
1978 roku

�  300 Le�na Sobota 25 lutego
1984 roku

� 400 Le�na Sobota 06 maja 1989 roku
� 500 Le�na Sobota 23 kwietnia

1994 roku
� 600 Le�na Sobota 16 stycznia

1999 roku
� 700 Le�na Sobota  18 wrze�nia

2004 roku
� 800 Le�na Sobota  12 wrze�nia

2009 roku.
� 900 Le�na Sobota  27 wrze�nia

2014 roku
W ci¹gu minionych lat w Le�nej Sobo-

cie uczestniczy³o �rednio  100 - 130  osób,
w ca³ym roku szkolnym ponad 2000. Na
100-nej  Le�nej Niedzieli witano 11.962
ucznia, na 200-nej 28.847, a na 300 - nej
41.945 wêdrowca. Oceniamy, ¿e w 50-let-
niej historii Le�nych Sobót wêdrowa³o
wspólnie z nami oko³o 150.000 m³odych
turystów ze szczeciñskich szkó³ wraz ze
swoimi opiekunami i rodzinami.

Cieszy ogromnie, ¿e tylu pasjonatów
wêdrówek, m³odych i starszych, znajduje
czas i chêæ by niezale¿nie od pogody, ak-
tywnie i zdrowo spêdziæ sobotê w mi³ym
gronie.

W sobotê, 26 listopada odby³a siê 944
Le�na Sobota po Puszczy Wkrzañskiej.
Tego dnia, ju¿ na mecie, w M³odzie¿owym
O�rodku Socjoterapii im. �w. Brata Alber-
ta w gronie m³odzie¿y i opiekunów SKKT,
�wiêtowano 50-lecie Le�nych Sobót.

W Centrum Mistrzostwa Sportowego od wzesz³ego roku
szkolnego w klasach liceum realizowany jest program �ARS �
jak dbaæ o mi³o�æ?�. Jest to profilaktyczny program w zakresie
przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od alkoholu, tytoniu oraz innych
�rodków psychoaktywnych, rekomendowany przez Minister-
stwo Zdrowia, stworzony pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej, wspó³finansowany przez Szwajcariê w ramach
szwajcarskiego programu wspó³pracy z nowymi krajami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej.

Program ma na celu nie tylko dostarczenie informacji zwi¹za-
nych ze szkodliwym za¿ywaniem substancji, ale równie¿ poru-
sza zagadnienia zwi¹zane z budowaniem zdrowych, satysfak-
cjonuj¹cych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i mi³o�ci.
Sk³ada siê z trzech czê�ci: I. Ars vivendi � sztuka ¿ycia, II. Ars
armandi � sztuka kochania, III. Ars generandi � sztuka rodze-
nia. Porusza zagadnienia zwi¹zane zarówno ze zdrowiem fi-
zycznym uczniów jak i ich potrzebami emocjonalnymi. M³o-
dzie¿ aktywnie uczestniczy w zajêciach, ma okazjê na refleksjê
dot. tego, co jest �ród³em szczê�cia, jak tworzyæ pozytywne
relacje z rówie�nikami i rodzin¹, jakie s¹ skutki za¿ywania oraz
nadu¿ywania substancji psychoaktywnych i jak destrukcyj-
nie mog¹ wp³ywaæ na zwi¹zki miêdzy lud�mi.

W specyfikê szko³y wpisana jest dzia³alno�æ sportowa
uczniów: uczêszczaj¹ na treningi p³ywania lub pi³ki no¿nej czy
koszykówki. Ponadto niektórzy uprawiaj¹ sporty walki, g³ów-
nie boks. W ramach dzia³alno�ci CMS istnieje mo¿liwo�æ po-
moc korzystania z pomocy psychologa sportu w aspekcie funk-
cjonowania ucznia - sportowca, co umo¿liwia podopiecznym
lepsze radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie swoich emo-
cji. M³odzi sportowcy zg³aszaj¹ siê w razie potrzeby na kon-
sultacje psychologiczne prowadzone na terenie szko³y.

W ¿yciu ucznia sportowca, szko³a i treningi wzajemnie siê
przeplataj¹, dlatego g³ównym problemem w realizacji progra-
mu profilaktycznego by³ brak czasu. Uda³o siê czê�ciowo roz-
wi¹zaæ ten problem, poniewa¿ program �ARS � jak dbaæ o
mi³o�æ?� jest realizowany w naszej placówce podczas godzin
wychowawczych i/lub w ramach lekcji biologii.

Je�li chodzi o zdrowe nawyki ¿ywieniowe w CMS-ie uk³ada-
niem diet zajmuje siê dietetyk. Troszczy siê on o to, by zapew-
niæ podopiecznym optymaln¹ ilo�æ energii niezbêdn¹ do pra-
wid³owego funkcjonowania ucznia-sportowca z uwzglêdnie-
niem zasad zdrowego ¿ywienia.

Dzia³ania profilaktyczne prowadzone w ramach programu
�ARS � jak dbaæ o mi³o�æ?� wpisuj¹ siê w zasady panuj¹ce w
naszej szkole zwi¹zane min. z zapewnianiem naszym uczniom
informacji i warunków niezbêdnych do zdrowego i szczê�liwe-
go ¿ycia, jak równie¿ kszta³towanie postaw prozdrowotnym
poprzez ich aktywny udzia³ w dzia³alno�ci sportowej.

Kamila Szpunar
� psycholog CMS w Szczecinie

Profilaktyka
prozdrowotna

Centrum Mistrzostwa Sportowego
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Kolejne tomy serii: akcent w V edycji,
wydane nak³adem ZLP Oddzia³ w szcze-
cinie z dofinansowania Miasta Szczecin

Akcent

O drugim tomie poezji Krystyny Rodzewicz, pod
intryguj¹cym, nie tylko geograficznie, tytu³em Na
pó³noc od Bieguna Pó³nocnego, swoje refleksje roz-
poczynam od przywo³ania Wis³awy Szymborskiej,
która pojawi³a mi siê w skojarzeniach interpretacyj-
nych ju¿ po pierwszej lekturze. Dlaczego? Otó¿ z
kilku powodów.

Po pierwsze, szuka³am odpowiedzi na pytanie, czy
teksty w tomie s¹ poezj¹? A ta z kolei wywo³a³a
konieczno�æ obja�nienia: (�) co to takiego poezja?
I s¹dzê, ¿e wiêkszo�æ poetów albo mo¿e jednak
mniejszo�æ, odpowiedzia³aby za noblistk¹, i¿: Nie-
jedna chwiejna odpowied�/na to pytanie ju¿ pa-
d³a./A ja nie wiem i nie wiem i trzymam siê tego/
jak zbawiennej porêczy.//

Poniewa¿ nie ma odpowiedzi na owo pytanie, wiêc i
moje odczytanie oka¿e siê indywidualnym poszuki-
waniem jedynie poetyckich akcentów w tej artystycz-
nej codzienno�ci.

Po drugie, mam wra¿enie, ¿e Autorka niniejszego
zbiorku z zadziwiaj¹co podobn¹ do Wis³awy Szym-
borskiej metod¹, przy pomocy kpiny, ¿artu, ironii,
ale za to kola¿em, scenk¹, obrazkiem, historyjk¹, pró-
buje opisaæ, a mo¿e lepiej u¿yæ tu s³owa zaznaczyæ,
zarejestrowaæ rzeczywisto�æ, pos³uguj¹c siê najbar-
dziej adekwatn¹ kategori¹ estetyczn¹ dla tego ro-
dzaju obrazowania poetyckiego, czyli grotesk¹. Dziê-
ki niej w³a�nie mo¿e dokonywaæ bezkarnie przekszta³-
cania, deformowania swojego �wiata przedstawio-
nego, a w nim lirycznego.

Po trzecie, sposób widzenia owej wykreowanej prze-
strzeni w trzech wymiarach czasowych � przesz³o�ci,
tera�niejszo�ci i przysz³o�ci � jest pod wieloma wzglê-
dami wspólny obu Poetkom (a czy mo¿e byæ inny?).

Krystyna Rodzewicz utrwala doznawan¹ co-
dzienno�æ jako uniwersum tej¿e rzeczywisto�ci, w
jej najbardziej trywialnym i jednocze�nie podnio-
s³ym wymiarze.

Nie moj¹ rol¹ ani zamiarem jest definiowanie twór-
czo�ci Autorki Indeksu Szczê�cia, która w swoim
pierwszym tomie zaprezentowa³a wiersze w ich ocze-
kiwanej przez czytelnika graficznej formie - wersy,
strofy, rytm, melodia. Ju¿ wtedy jednoznacznie za-
znaczy³a swój indywidualny styl, z oryginalnym
s³ownictwem, sk³adni¹, a w niej wyra�nie zaznaczo-

Poetyckie akcenty w
codzienno�ci grotesce�

ne upodobanie do inwersji. W obecnym tomie owa
poetycko�æ wybrzmiewa nieco inaczej, bo w akcen-
tach niekoniecznie typowych dla wiersza, ale nie
mo¿na jej te¿ przypisaæ prozie. Komponuje bowiem
Poetka swoje teksty na zasadzie prostych sk³adnio-
wo wypowiedzi, które jednak podporz¹dkowane s¹
wewnêtrznej muzyce charakterystycznej frazy, zdo-
minowanej w³a�nie przez inwersjê, przez nieoczeki-
wane metafory, puenty czy apostrofy, przez symbo-
le czy porównania przywo³uj¹ce odleg³e skojarze-
nia czy to sytuacji lirycznych, czy to tekstów lite-
rackich, zaskakuj¹cych stylizacji albo refleksji filo-
zoficzno-religijnych rodem z Biblii (prowadzi w za-
u³ki czy na peryferie miasta; nad morze, w góry czy�
w kosmos (!) albo do rajskiego ogrodu).

Akcenty liryczne jak b³yski flesza aparatu fotogra-
ficznego wydobywaj¹, zdjêcia Artystki z tropikalnej
wyspy Reunion, które sta³y siê przekornie ozdob¹ ty-
tu³owego tematu� Na pó³noc od Bieguna Pó³nocne-
go znajduje siê bowiem po³udnie z tropikaln¹ wysp¹ i
urod¹ skalnych kwiatów na niej!!! Miêdzy te malarskie
obrazy z rajskiej wyspy wpisuj¹ siê zupe³nie do niej
nieprzystaj¹ce, a jednak dope³niaj¹ce siê, czasem dzi-
wacznie a czasem zadziwiaj¹co wspólnie, ale tak czy
inaczej groteskowo - momentami tragiczne, niespo-
dziewanie komiczne zapisy naszej ludzkiej egzysten-
cji, w poetyckich miniaturach nakre�lone kilkunasto-
ma zdaniami. Brzydota i piêkno s¹siaduj¹ obok siebie,
zamieniaj¹c siê miejscami jak w kalejdoskopie albo jak
pod dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki Maga, a wte-
dy � m¹¿ Czarnow³osej piêkno�ci mo¿e wróciæ do domu
nie z ¿on¹ a z muskularnym Murzynem (jak w opowia-
stce Mora³). Groteska bowiem � zawsze pozostaje na
granicy absurdu, budzi sprzeczne emocje � jedno-
cze�nie i lêk i �miech. Ju¿ same tytu³y tych opowia-
stek s¹ w sprzeczno�ci do ich tre�ci, bo absolutnie nie
nazywaj¹ wprost tego, co niewinnie znacz¹: Numerek
wcale nie jest banaln¹ aluzj¹, tylko: strasznie mi siê
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kojarzy (z obozowym numerem); (�wi¹tek) w Muzeum
Narodowym � Niepozorny (�) stoi pod zapomnia-
nym p³otem i wszystko widzi, wszystko rozumie, a
parne popo³udnie (W stodole) kre�li drastyczny obraz
darwinistycznej walki o byt (spichrzowego paj¹ka i
nie�wiadomej niczego muchy). S³odka miniatura po-
etycka (£asuch) koñczy siê apetyczn¹ apostrof¹ do
pulchnej dro¿d¿ówki (która kusi zagorza³¹ przeciwnicz-
kê s³odko�ci), gdy stylizowany dialog góralski (Har-
na� na harleyu) bawi sytuacyjnym humorem i� saty-
rycznym obrazkiem obyczajowym!

Krystyna Rodzewicz zaskakuje swoj¹ poetyck¹
ró¿norodno�ci¹ pióra, spojrzeniem powa¿nym i�
kpi¹cym przymru¿eniem oka satyryka, bawi czytel-
nika i bawi siê razem ze swoj¹ bohaterk¹ liryczn¹,
kobiet¹ do�wiadczaj¹c¹ ¿ycia we wszystkich jego
przejawach (�Cz³owiekiem jestem i nic co ludzkie,
nie jest mi obce� � chce siê wyszeptaæ przy lektu-
rze). Tworzy Autorka w³asn¹ everywomen � zapew-
ne odpowiednik everymena; uniwersaln¹ Ewê, któ-
ra we wspó³czesnym �wiecie odnajduje, a w³a�ci-
wie próbuje znale�æ swoje miejsce� poza rajskim
ogrodem, ale te¿ przygotowan¹, by do owego raju
powróciæ. Rozmawia wiêc ze swoim Anio³em Stró-
¿em (który czasem siê nudzi), ale te¿ ze �mierci¹ (ni-
gdzie nie nazwan¹ wprost, ale wszêdzie obecn¹),
gdy ta przybiera postaæ, np. przedpotopowego pte-
rozaura. Jej cieñ towarzyszy nieustannie bohaterce
w egzystencjalnej (pe³nej kontrastów zaskakuj¹cych
zdarzeñ, emocjonuj¹cych prze¿yæ, wstrz¹saj¹cych
doznañ) wêdrówce w czasie i w przestrzeni. Ta po-
etycka miniatura (Pterozaur) przywo³uje mi �rednio-
wieczny motyw� z Rozmowy Mistrza Polikarpa
ze �mierci¹� w której akcent emocjonalny rozmów-
czyni pada na przekonanie o mo¿liwo�ci wygranej
(chocia¿by na krótko) z nieuniknionym� Zapomi-
nam, ¿e� ty zaledwie pterozaurem w koronie, a ja
muszê jeszcze powalczyæ o twoj¹ detronizacjê.

Poetycki �wiat piêknej a przecie¿ surowej przy-
rody po³udniowej wyspy i polskiej, czêsto szczeciñ-
skiej, rzeczywisto�ci Krystyny Rodzewicz, zapre-
zentowany w jej tomie Na pó³noc od Bieguna Pó³-
nocnego, staje siê kwintesencj¹ jak¿e dobrze zna-
nej ka¿demu z nas codzienno�ci, ogl¹danej przez
szk³o powiêkszaj¹ce indywidualnej wra¿liwo�ci
Poetki, która nie retuszuje fotografii ani literac-
kich obrazków, ale niekiedy bawi siê komputero-
wym programem i wieloznacznym melodyjnym s³o-
wem w jego przeró¿nych celnych konfiguracjach,
by przy pomocy konwencji przypisanej kategorii
groteski, stworzyæ niepowtarzalny kola¿ z czasu i
przestrzeni zarejestrowanych wspomnieñ.

Czytelniku, ¿yczê Ci równie interesuj¹cej zabawy
intelektualnej w odkrywaniu poetyckich akcentów
w codzienno�ci uplecionej z groteski naszego bytu
odnalezionego przez Artystkê� na pó³noc od Bie-
guna Pó³nocnego.

� Poezja (�) wype³nia istotn¹ lukê w rozumieniu
�wiata przez cz³owieka, jest szczelin¹ dostêpnego dla
ka¿dego absolutu pomiêdzy filozofi¹ a religi¹ , po-
zwala ujrzeæ cz³owieka w kontek�cie jego losu w no-
wym �wietle. � uwa¿a Robert Florczyk, autor Bramy
Portowej, tomu wierszy z 2014 roku, wydanego równie¿
w serii: akcent, i z podziwu godn¹ poetyck¹ finezj¹ two-
rzy, a mo¿e wydobywa w³a�nie na powierzchniê wier-
sza czy fotografii, urodê miejsca, ale przede wszystkim
zamkniêtego w tym miejscu, Czasu. Bo nie przypad-
kiem centrum jego drugiego tomu stanowi £asztownia
(Lastadie/Lastadium), z portem szczeciñskim, gdzie bi³o
od zawsze serce miasta. To tutaj znajduje siê bez ma³a
od dziesiêciu wieków Urz¹d Celny (sam Robert Flor-
czyk pisz¹c o historii szczeciñskiego celnictwa wylicza,
i¿ istnieje ono od � tysi¹ca lat!). Niedaleko na wyspie
pracuje elewator EWA, zaprasza centrum kulturalne
Stara Rze�nia, przyci¹ga, nie tylko spacerowiczów, Ma-
rina. St¹d, z £asztowni, roztacza siê widok na Zamek
Ksi¹¿¹t Pomorskich i Wa³y Chrobrego, na bulwar nad
Odr¹. I jest ramiê Mostu D³ugiego, który otwiera kap-
su³ê czasu - £asztowniê, nie tylko na przestrzeñ obu
brzegów, ale te¿ na czas miasta o ró¿nych korzeniach:
pomorsko-hanzeatyckich, polskich i niemieckich, o ró¿-
nych obliczach historycznych, politycznych, spo³ecz-
nych, kulturowych, obyczajowych� A Poeta ujmuje
to tak:

Przez Most D³ugi /Przechodzê na Most Hanzy /Gdzie
istnieje / £asztownia? kapsu³a czasu /Oto jest aborda¿
wyobra�ni/

Kapsu³a czasu zawiera pami¹tki przesz³o�ci i otwiera
je dla przysz³o�ci. Tak¹ rolê pe³ni w tomiku £asztownia.
Ale po co Poeta otwiera kapsu³y czasu? Po co wydo-
bywa na �wiat³o dzienne Czas?

Autor zna odpowied�: Ka¿dy cz³owiek, ka¿dy poeta
i jego wiersz jest now¹ prób¹ stworzenia opowie�ci o
�wiecie, o ¿yciu, o cz³owieku, o sprawach najistotniej-
szych, jak i codziennych.

Otó¿ i cel artysty, ale te¿ zagorza³ego poszukiwacza
szczeciñskich artefaktów, pasjonata, który ze swoich
znalezisk czy odkryæ czyni inspiracje twórcze, s³u¿¹ mu
one do kreowania rzeczywisto�ci przesz³ej, tera�niej-
szej czy przysz³ej.

Czynimy to i my w niezmiennym cyklu ka¿dego ¿ycia,
sugeruje ja liryczne w wierszu Kometa:

Rozgrzewa nas przysz³o�æ / Okr¹¿amy planety i
gwiazdy / a¿/ Warkocz pamiêci jest za nami / W koñcu
znikamy za horyzontem zdarzeñ / Kto� wspomni cza-
sem lecz z rzadka//

W otwartej kapsule £asztowni odkrywa bohater
liryczny skarby sprzed wieków: stare mapy, ryciny,
ot chocia¿by najstarszy zachowany widok Szczeci-
na �Alten Stettin�, oryginalny rêcznie kolorowany
miedzioryt z 1630 roku, grafika z pracy Georga Brau-
na i Fransa Hogenberga, z IV tomu �Civitates Orbis
Terrarum�, który pos³u¿y³ Poecie nie tylko do ilu-

Szczeciñska £asztownia
z Czasu  akcentem...
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stracji ok³adki tomu, ale te¿ do wykreowania historii
miasta w biblijnym stylu (Port)

I nazwali je/ Portem /Bo by³o bezpieczne/ St¹d bo-
wiem nieustannie wyrusza siê i wraca/ Tu jest pocz¹-
tek i koniec wszelkiej podró¿y/ Wypatrujesz go gdy
znika/ Albo niespodziewanie pojawia siê/ pod dachem
d³oni/ (�) Szczecin � twój port macierzysty//

Odnajdzie czytelnik w�ród eksponatów kapsu³y hi-
storiê tragiczn¹ s³ynnej Sydonii, wspomnienie o brutal-
nych rozruchach tumultu z 1616 roku. Bêdzie móg³ z
malarzem, Hansem Hartigiem, w roku 1915 malowaæ
szczeciñski port i t³umaczyæ siê przed Herr Wachtme-
isterem w poetyckiej ekfrazie z zarzutów o szpiegostwo.
Odnajdzie mo¿e aluzje do fascynacji poezj¹ mistrzów:
Ró¿ewicza, Herberta, a mo¿e te¿ reminiscencje z Ryszar-
da Krynickiego � w drodze do Haiku?

Ró¿ne tematy, ró¿ne klimaty.
Nale¿y przy lekturze £asztowni � kapsu³y czasu Ro-

berta A. Florczyka przyjrzeæ siê interesuj¹cej kompozy-
cji tomu� niby uk³ad wierszy chronologiczny, ale nie
liniowy, lecz bardziej koncentryczny� uk³ad niemal
gwia�dzisty� jak szczeciñskie place z promieniami
ulic� Odleg³a przesz³o�æ Miasta, z jego histori¹ Ksiê-
stwa Pomorskiego i niemieck¹, to jedno z ramion gwiaz-
dy. Drugie, to jego przesz³o�æ powojenna polskiego ju¿
Szczecina, drastycznie wpisuj¹ca siê lirycznym wyzna-
niem wiersza Pamiêæ opuszczonych ogrodów:

To mowa wygnania zamkniêta w jab³ku /Znana jest
ju¿ tylko drzewom i poetom/.

Przesz³o�æ wyra¿ona do�wiadczeniem pokolenia
ju¿ rodowitych m³odych szczecinian, dojrzewaj¹-
cych w tyglu wydarzeñ lat 80., lat dorastania, lat
krystalizowania siê ich to¿samo�ci. To wiersze Szep-
cê czy 3 maja 1982 roku.

Kolejna aleja wierszy gwia�dzistego ramienia, to uro-
da samego Miasta, to arty�ci, nadaj¹cy temu miejscu
niepowtarzalny koloryt (chocia¿by przywo³any we wspo-
mnieniu Janusza Krzymiñskiego aktor Zdzis³aw Makla-
kiewicz, krêcenie filmu Ca³a naprzód z aluzj¹ w wersie).

Nastêpne ramiê to przyroda wokó³ Szczecina, konku-
ruj¹ca w zapisach poetyckich kronikarza chwili o miej-

sce pierwsze z urbanizacj¹. To uroda Puszczy Bukowej
czy Mare Dambiensis, ale te¿ nadodrzañskiego bulwa-
ru z Po³awiaczami mgie³ o �wicie:

bulwar daje oparcie /zarzuconej przynêcie /na ni¹
w koñcu z³apie siê /pusty ob³ok bia³ej mg³y /któr¹
niesie Odra/

Jest wiêc Miasto wykreowane przez Poetê w £asz-
towni - kapsule czasu g³ównym bohaterem szcze-
ciñskiej opowie�ci. Zabieg literacki do�æ modny w
przesz³o�ci i dzi�. Ale nie jest to bohater jedyny.
Drugim, zbiorowym, s¹ szczecinianie, wyra�nie upo-
staciowani w ka¿dym mieszkañcu tego portowego
miasta. Przypisani do ról w aktualnej im rzeczywi-
sto�ci, postaci historyczne i legendarne� realne i
wyimaginowane� A zale¿no�æ miêdzy bohaterami?
Byæ mo¿e wyra¿a siê w wieloznacznym zdaniu: Dajê
by braæ biorê by dawaæ � i niekoniecznie w jedno-
znacznej relacji do tego wiersza.

Jest jeszcze jedno ramiê gwiazdy, uliczki z ciemnymi
zau³kami, wype³nione nagle t³umem nadchodz¹cych a
mo¿e ju¿ goszcz¹cych na szczeciñskim bruku� barba-
rzyñców�

O barbarzyñcach w szczeciñskiej literaturze te¿ ostat-
nio siê mówi� Czy stanowi¹ oczywiste zagro¿enie?
Czy to tylko idée fixe poetów?

Robert A. Florczyk w swoim nowym tomie wier-
szy buduje szczeciñskie klimaty w niezwykle umie-
jêtny sposób, staj¹c siê przewodnikiem po zdob-
nych w akcenty Czasu miejscach naszego Miasta.
Wydobywa ich blaski i cienie nie tylko umiejêtn¹
fotografi¹, któr¹ ilustruje s³owo, odkrywa te¿ zapo-
mniane akcenty przebrzmia³ych dawno tematów,
rozwija nowe w¹tki, splataj¹c mocno przesz³o�æ z
przysz³o�ci¹. Fotografuje nie tylko muzealne eks-
ponaty, spu�ciznê wieków, ale te¿ s³owem tworzy
nowe. A mo¿e tylko od�wie¿a motywy ju¿ znane,
które usz³y z naszej pamiêci? Sk¹d� przecie¿ znamy
wymowê utraconego Edenu, nadgryzionego jab³-
ka, opuszczonego ogrodu, kamiennego chleba, lal-
ki do adopcji czy cz³owieka o dzi¹s³ach z bazaltu�

Bogate s¹ zbiory przedmiotów i nieprzebrany �wiat
s³ów pasjonata, mi³o�nika historii Szczecina, tropiciela
sensacji, autora Bramy Portowej, Roberta A. Florczyka,
publicysty �Szczecinera�. Wynikaj¹ owe zainteresowa-
nia � wed³ug samego Autora � zawsze z ekscytacji
chwil¹, która przek³ada wiersz na postrzeganie �wia-
ta. Bez znaczenia, czy jest to wiersz, który sam napisze,
czy wiersz, który us³yszy albo przeczyta.

St¹d teksty £asztowni pobrzmiewaj¹ ró¿nymi akcen-
tami, innymi podczas spaceru po Mo�cie D³ugim, inny-
mi po Puszczy Bukowej. Mocno pada akcent s³oñca na
uliczkê Pana Cogito przed katedr¹ w Szczecinie, a ina-
czej we mgle na bulwarze krzyk mewy rysuje kreskê
akcentu na fotografii artysty.

Oddajemy Ci, Czytelniku, 40. tom wydany w serii:
akcent. I spodziewamy siê, ¿e szczeciñskie akcenty £asz-
towni � kapsu³y czasu Roberta A. Florczyka znajd¹
Twoje uznanie, a przes³anie Poety stanie siê te¿ Twoim:
Nie wszystko pojmujê z tego, co jest naszym �wiatem i
dlatego cieszê siê, ¿e jest poezja. Ona mi wszystko wy-
t³umaczy, a je�li nie wyt³umaczy, to pocieszy.
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WZNOWIENIA � to nowa seria wydawnicza
Zwi¹zku Literatów Polskich Oddzia³ w Szczeci-
nie, maj¹ca na celu przypomnienie pisarzy, którzy
parali siê literatur¹ w naszym mie�cie po 1945 roku.
Warto ukazaæ ponownie ich twórcze dokonania,
które w wielu przypadkach okry³ cieñ zapomnie-
nia, a jednak walory literackie desygnuj¹ je, aby
przywróciæ tamte tomy wspó³czesnemu Czytelni-
kowi. Dorobek wielu pisarzy domaga siê te¿ no-
wego odczytania, nie tylko w kontek�cie histo-
rycznego zjawiska literackiego, przez wspó³cze-
sne pokolenie literaturoznawców. S¹ to bowiem
wa¿ni ? nie tylko dla Szczecina i Pomorza Zachod-
niego ? poeci, prozaicy, krytycy, esei�ci.

SERIÊ:WZNOWIENIA, zainspirowan¹ przez �Szcze-
ciñsk¹ Wiosnê Poezji� i jej patrona, inicjuje pierwsza
ksi¹¿ka poetycka Józefa Bursewicza pt. Kroki we mgle,
wydana przez Wydawnictwo Poznañskie w 1959 roku,
w serii �Szczeciñskiej Biblioteki Debiutów�.

Józef Bursewicz urodzony 20 listopada 1927 w
Wilnie, jako osiemnastoletni ch³opak, z rodzin¹ re-
patriantów przyby³ do Szczecina 25 lipca 1945 roku.

Debiutowa³ w 1951 roku wierszem �mieræ poety na
³amach �¯ycia i Kultury�, dodatku do �G³osu Szcze-
ciñskiego�. Wiersz by³ po�wiêcony Teodorowi Buj-
nickiemu. By³ ju¿ w tym czasie aktywnym cz³onkiem
Ko³a M³odych szczeciñskiego oddzia³u ZLP. (...) Czas
spêdzony w Kole M³odych by³ dla Bursewicza cza-
sem dojrzewania. Tu stawia³ pierwsze poetyckie kro-
ki. (�)Lawirowa³ miêdzy deklaracjami a sumieniem.
Pisa³ i drukowa³ do szuflady. Bursewicz nie pozwoli³
siê bez reszty opanowaæ przez socrealizm. � czytamy
w pracy monograficznej Marka Sztarka o ¿yciu i twór-
czo�ci Józefa Bursewicza.

Natomiast Janusz Po�niak pisze: W okresie od 1951
do 1955 roku daje siê zauwa¿yæ pewn¹ stabilizacjê
�rodowiska literackiego w Szczecinie. Z t³a wysunêli
siê na plan pierwszy cz³onkowie Ko³a M³odych: Józef
Bursewicz, Andrzej Dzier¿anowski, Janusz Krzymiñ-
ski, Ryszard Liskowacki i Katarzyna Suchodolska1.

W 1955 roku Józef Bursewicz za³o¿y³ grupê po-
etyck¹ �Metafora�, a w jej sk³ad weszli: Ryszard Gra-
bowski, Andrzej Dzier¿anowski, Janusz Krzymiñski,
w 1957 do³¹czy³ Edward Balcerzan. W kolejnych la-
tach do tej grupy wst¹pili tak¿e arty�ci malarze (Wieñ-
czys³aw Mazu�, Henryk Naruszewicz, £ukasz Niewi-
siewicz, Guido Reck, Tadeusz Romaniuk, Andrzej
¯ywicki) i od tego czasu nazwa jej brzmia³a - Grupa
Poetycko � Plastyczna �Metafora�.

Swój akces wst¹pienia do �Metafory� deklarowa³ te¿
Edward Stachura, do³¹czaj¹c do niej w li�cie sze�æ wierszy.

Manifest poetycki tej grupy zosta³ zamieszczo-
ny w 6. numerze szczeciñskiego tygodnika �Zie-
mia i Morze� w 1956 roku i od razu wywo³a³ du¿y

rezonans na ³amach prasy. �Metafora� bowiem w
swoim programie m.in. g³osi³a:

(�) Pragniemy stare elementy poezji (ksiê¿yc,
gwiazdy, drzewa, barwê, u�miech) oddaæ w³asnym
spojrzeniem. (�) Sprzeciwiamy siê fanatyzmowi i nie-
tolerancji jako czynnikom hamuj¹cym swobodne wy-
powiadanie my�li. Nie uznajemy poezji dla >>mas<<.

(�) Popieramy (�) ka¿d¹ formê (�) Uwa¿amy,
¿e piêkno nie zawsze musi byæ logiczne (�) w³a-
�nie metafora jest jednym z podstawowych, niezbêd-
nych elementów poezji (�)2.

By³a to obrona w³asnego poetyckiego spojrze-
nia, wolnego od istniej¹cych schematów (odwrót
od poezji publicystycznej, agitacyjnej) � nast¹pi³
tzw. zwrot ku subiektywizmowi.

Znaczenie �Metafory� w rozwoju poezji w �ro-
dowisku szczeciñskim jest du¿e. Prawdê mówi¹c,
w³a�nie �Metafora� rozpoczyna tê poezjê, chocia¿
jej kr¹g nie ogarnia³ wszystkich, którzy w tej dzie-
dzinie mieli co� do powiedzenia�� pisa³ Edward
Balcerzan w �Pisarzach Pomorza Zachodniego�.

Józef Bursewicz po utworzeniu �Metafory� � wyda-
je siê byæ poet¹ dojrza³ym, gotowym podejmowaæ sa-
modzielnie decyzje twórcze� Unikaj¹c szczê�liwie
p³ycizn minionego okresu socrealistycznego, Burse-
wicz staje siê od tego momentu poet¹ �wiadomego
wyboru � uwa¿a³ poeta Marian Yoph-¯abiñski3.

W roku 1956 ukazuje siê autorski arkusz poetycki
wydany przez tygodnik �Ziemia i Morze�, którego
nak³ad liczy osiem tysiêcy egzemplarzy.

S£OWO O POECIE
I JEGO WIERSZACH�
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W tych wierszach autor pokaza³ siê jako poeta

bliski polskiej poetyce tradycyjnej � skomentowa³
tom Marian Grze�czak4.

Natomiast faktyczny debiut ksi¹¿kowy to tomik
wierszy pt. Kroki we mgle, Pojawi³y siê pierwsze
recenzje. Oto kilka z nich, które rysuj¹ obraz debiu-
tanckiego tomiku Poety.

W �Kurierze Szczeciñskim� (r. 1959 nr 190 s. 4) Feliks
Jordan (�Wiersze szczeciñskich poetów�) pisa³: W to-
miku Bursewicza �KROKI WE MGLE�, przewa¿a li-
ryka, czêsto subtelna, czasem odkrywcza, szczegól-
nie w metaforyce (�Spacer� czy �Melodia�).

Jesieñ ko³ysze moim domem
I trzeszcz¹ ceg³y cytrynowe
A w zakamarkach moich oczu
Rozdajesz smutek chustk¹ bia³¹

S³owa gdy mówisz s¹ jak jab³ko
Ci�niête dzik¹ kusz¹ wiatru
Które upad³o na kamienie
Pêkaj¹c cicho i bezbarwnie.
                                   (Melodia)
S¹ w tomie, jak zaznacza recenzent, wiersze reflek-

syjne, zgry�liwe (�Cynicy�), gniewne (�Czas�), pe³-
ne niepokoju i udrêki (�Krzyk�, �Niebieska blacha�).
W podobnym tonie (poszukiwania drogi poetyckiej)
jest utrzymana recenzja Bogus³awa Koguta (�Szcze-
cin� 1960 r., nr 12 s.96): (�) w Bursewiczu wci¹¿
walczy liryk nastrojowiec (�) z poet¹ o aspiracjach
intelektualnych, by nie rzec filozoficznych. Ten li-
ryk nastrojowiec, �wiadom potrzeby wypowiada-
nia siê w sposób dobitny, �wiadom potrzeby sta³e-
go odnawiania zespo³ów �rodków wyrazu, doda-
wania tym �rodkom walorów zaskakuj¹cych � nie-
rzadko daje siê ponie�æ owemu antyestetyzmowi z
krêgu �rze�niczego no¿a�, jak w wierszu �Krzyk�:

Zsuwa siê po okrwawionym no¿u
Tli siê w lufie pistoletu
Pe³znie po sznurze wisielca
Miesza ³y¿eczk¹ cyjanek potasu
Przera�liwy
Nieludzki
Straszny
Nie mój
                                      (Krzyk)
Recenzja tomiku te¿ doczeka³a siê omówienia w

presti¿owym, jak na tamte czasy, �¯yciu Literackim�
z roku 1961 (nr 5 s. 8-9), gdzie o drodze twórczej
autora Jerzy Kwiatkowski pisa³: Bursewicz, podob-
nie jak jego dotychczas tu wspomniani koledzy,
jest w tej chwili poet¹ niewykrystalizowanym, jak
to siê mówi: szukaj¹cym, poet¹, któremu wiersze
pisze siê do�æ ³atwo�

Interesuj¹cej analizy wierszy z Kroków we mgle
dokonuje Marian Grze�czak5, który wyodrêbnia za-
sadniczo dwie linie poetyckie: nurt Tuwimowski, i
tu wymienia takie wiersze, jak �Dzieñ�, �Urzêdnicz-
ka�, �Staruszkowie�, �Cynicy�, czy �Zielony krajo-
braz�. Drugi nurt, który przedstawia to Staffowski,

reprezentowany, jak pisze, przez wiersze: �Odle-
g³o�æ�, �Sen�, �Conrad� lub �Pontata�. Jest te¿ kil-
ka wierszy stylizowanych np.: �Kolêda� czy Puszki-
nowski �Stañ najmilsza pod choink¹�.

W tomiku, zauwa¿a (M.G.), jest te¿ sporo wierszy
�wie¿ych, bardzo w³asnych, autentycznie poetyc-
kich � �Melodia� czy �Trwanie�:

Przysiad³ siê wiatr zmêczony w ³y¿eczce z herbat¹
I w fili¿ankê dmucha w spodku siê kolebie
Ksiê¿yc ¿ó³ty niemowa jak zwykle garbaty
Ostrzy¿ony doszczêtnie hu�ta siê na niebie
                                                              (Trwanie)
Jednym z wa¿nych tematów dla Poety, oprócz mi-

³o�ci do kobiety, egzystencji i kondycji ludzkiego
istnienia, jest temat, mocno eksponowany � to ból -
zakodowany w poezji tego tomiku.

W noc jak w �cianê wbijam gwó�d�
Wieszam na nim bóle i wra¿enia
                                                                 (Spacer)
Wiersz �Mg³a� jednoznacznie mówi o stracie, cho-

cia¿ jeszcze dok³adnie nie precyzuje o jakiej stracie
my�li, ale ta go przenika, wiêc mocno ten osobisty
dramat prze¿ywa:

Czarne gruzy
Miêdzy t¹ ceg³¹ ¿yli ludzie
W d³oniach trzymali szczê�cie
(�) O gdyby dojrza³ w�ród gruzów
Mój cieñ
                                                  (Mg³a)
Czy nie mo¿na odnie�æ wra¿enia, ¿e jest to têskno-

ta za utracon¹ Arkadi¹ dzieciñstwa � Wileñszczyzn¹?
To bardzo wa¿na problematyka w twórczo�ci Po-

ety, która zaczyna siê od wierszy wileñskich a towa-
rzyszy Mu (niepokoj¹c) a¿ do koñca, np. �Do Boga
s³ów kilka� (spoza tomiku)6 : � inne tu kwiaty, inne
tu drzewa/ O obce, pola � lub Nie tu jest miejsce
na moje oczy b³êkitne7

Autor w debiutanckim tomiku stoi w gruncie rze-
czy na przys³owiowym rozdro¿u poetyckich dróg,
stawia przys³owiowe kroki we mgle, jak wynika z
przytoczonych recenzji.

W 1966 roku, w tym samym Wydawnictwie Poznañ-
skim, ukazuje siê kolejna ksi¹¿ka poetycka tego Autora,
Ch³ód nocy. W wydanym wówczas tomie nie znalaz³ siê
wiersz pod tym tytu³em, natomiast syn Poety, Szymon
Bursewicz u¿yczy³ z archiwum rodzinnego ów maszy-
nopis, by opublikowaæ go w obecnym wydaniu.

Krzysztof  Nowicki w �Literze� z 1967 (nr 5 s. 33),
po ukazaniu siê drugiego tomiku, napisa³: Bursewicz
natomiast próbuje dokonaæ wyboru, który gwaran-
towa³by odbywanie drogi poetyckiej �na w³asny
koszt�, co jest w koñcu marzeniem ka¿dego ambit-
niejszego poety. Deklaruje siê m.in. nastêpuj¹co:

Pogry�æ s³owa
Zapiæ rytmem
Norwidowo
Przybosiowo
I na w³asny koszt
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Poezja Józefa Bursewicza, której liryzm egzystuje

z grotesk¹ i ¿artem, jest dostrzegana w tamtym cza-
sie przez takich znawców literatury jak: Edward Bal-
cerzan, Piotr Kuncewicz, Andrzej K. Wa�kiewicz,
Feliks Fornalczyk, Jerzy Kwiatkowski, Krzysztof
Nowicki, Marian Grze�czak. Nale¿y te¿ podkre�liæ,
¿e o jego poezji wypowiadali siê: Erazm Ku�ma, Ry-
szard Liskowacki, Nikos Chadzinikolau, Bogus³aw
Kogut, Stanis³aw Wit Wiliñski, Jerzy Mazurczyk czy
Tadeusz Zwilnian Grabowski. Opinie krytyków, pi-
sarzy i poetów, którzy zajmowali siê twórczo�ci¹
Józefa Bursewicza s¹ na ogó³ przychylne i wywa-
¿one w ferowaniu wyroków. O randze zjawiska li-
terackiego mo¿e �wiadczyæ fakt polemiki na
³amach prasy po ukazaniu siê Ch³odu nocy,7 Sta-
nis³awa Wita Wiliñskiego z Jerzym Mazurczykiem
na ³amach �7- go G³osu Tygodnia.�8

Poeta zostawi³ po sobie (oprócz wydanych i opu-
blikowanych) kilkaset utworów (ponad czterysta),
które s¹ zamieszczone w drugiej czê�ci Aneksu do
�Próby monografii�, a które nie zosta³y poddane
ocenie krytyki literackiej.

�Próba monografii�, Marka Sztarka po�wiêcona Jó-
zefowi Bursewiczowi nie wyczerpuje zagadnienia w
tym temacie, nale¿y jednak przyznaæ, ¿e dobrze siê sta-
³o, i¿ wiersze nieopublikowane stanowi¹ drug¹ czê�æ
tej pracy (�Aneks�). Rodzi siê zatem tak naprawdê
pytanie: Jakim jest twórc¹ Autor arkusza poetyckiego
i dwóch tomików poezji? Czy by³ poet¹ spe³nionym,
który postawi³ sobie cel? Czy nie wykszta³ci³ w³asne-
go stylu, nie nada³ nowego tonu swojej poezji, skoro
�oko� krytyki nie ujrza³o i nie oceni³o ponad czterystu
wierszy? £¹cznie napisa³ 687 utworów, jak podaje
Marek Sztark. Mo¿e w nich tkwi te¿ odpowied�, jakiej
poetyce by³ bli¿szy - Tuwima, S³onimskiego czy Ga³-
czyñskiego, a mo¿e bli¿ej by³o mu do takich ekspery-
mentatorów jak M³odo¿eniec lub Czachorowski? A
mo¿e to wiersz nam dyktuje, jakim powinien byæ?

S¹ to pytania do krytyków, recenzentów z rodzaju
tzw. klasyfikacji twórcy, ale poezja rz¹dzi siê swoimi
prawami, o czym bardzo dobrze wiedz¹ poeci. Po-
ezja wspó³czesna zrywa nie tylko z tradycyjnymi
kanonami rymu i rytmu, ale czêsto równie¿ z po-
wszechnymi pojêciami logiki � jak to formu³uje Al-
bere´s w swoim Bilansie Literatury XX wieku.

Na pewno nale¿y podj¹æ, jak ju¿ sygnalizowa³em,
kwestiê nowego odczytania poezji Józefa Bursewi-
cza przez wspó³czesne pokolenie, w czym utwierdzi³
mnie w czerwcowej rozmowie telefonicznej jeden z
cz³onków �Metafory�, prof. Edward Balcerzan.

Józef Bursewicz nale¿a³ do osób odwa¿nych, nie
tylko z uwagi na czas, w którym przysz³o mu ¿yæ i
tworzyæ, ale te¿ na podejmowane tematy i szukanie
�nowego� w przestrzeni poezji, w której odnalaz³
now¹ formu³ê i nazwa³ �loguga�10 (konwencja qu-
asi barokowego konceptu).

By³ te¿ osob¹ przekorn¹, jak to z regu³y z artystami
bywa. Wyra¿a³ swoj¹ têsknotê za Wilnem, bola³ go
Szczecin. Kiedy dziennikarz �Morza i Ziemi� w sierp-

niu 1980 r. spyta³ Go: �czy chce siê przenie�æ ze Szcze-
cina? [Bursewicz] odpowiada bez namys³u twier-
dz¹co, (�) nie brzmi to dla mego ucha przekony-
waj¹co i chcia³bym to raczej po³o¿yæ na karb prze-
kory, w³a�ciwej rogatej duszy artystycznej�.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e by³ Poeta przede
wszystkim osobowo�ci¹ w ¿yciu Szczecina. (�)
¯ywo interesuj¹cy siê literatur¹ i sztuk¹ pla-
styczn¹� Popularny �¯osek�, przyjazny wszyst-
kiemu z wyj¹tkiem g³upoty i artystycznej hochsz-
taplerki, odszed³ z naszego pejza¿u twórczego.
Pejza¿ ten bêdzie ubo¿szy.11 ? napisano we wspo-
mnieniu w �Kurierze Szczeciñskim� (8.03.1982 r.)

Józef Bursewicz 5 marca 1982 roku ? (�) uda³ siê
w swój spacer najd³u¿szy, na spotkanie metafory
ostatecznej11 � napisa³ z kolei o swoim koledze, te¿
metaforysta, Janusz Krzymiñski.

Zosta³ w swoich wierszach, które czekaj¹ na nowe
spojrzenie, na nowe odkrycie Czytelnika, który spró-
buje odczytaæ �wiat i zechce go zobaczyæ przez indy-
widualn¹, niepowtarzaln¹ wyobra�niê Poety. Te wier-
sze bowiem w debiutanckim tomiku Józefa Bursewicza
Kroki we mgle s¹ niczym z zieleni wydobyta metafo-
ra, która czêsto w ch³odzie nocy wêdruje szczeciñski-
mi ulicami, a unosz¹c siê nad utracon¹ krain¹, mieni siê
têskni¹cymi s³owami strof. Kiedy znów powraca w
reistyczny nurt� staje siê li�ciem/ który nie mo¿e
opanowaæ swojej jesiennej s³abo�ci. By ponownie w
lirycznym uniesieniu dostrzec w olbrzymiej przestrze-
ni/ dobre/ spokojne oczy/ cz³owieka. I modliæ siê do
tego, co zwie siê piêknem.

Leszek Dembek
� Prezes ZLP Oddzia³ Szczecin
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Jury w sk³adzie:
Katarzyna Chabowska
Rafa³ Podraza
Ró¿a Czerniawska-Karcz /przewodnicz¹ca/
13 listopada 2016 r. po zapoznaniu siê z nades³a-

nymi 250 listami w trzech kategoriach wiekowych,
postanowi³o nagrodziæ i wyró¿niæ:

I kategoria wiekowa /10-12 lat/
I nagroda � NATALIA MYSIAK Boles³awiec
II nagroda � MILENA KONIECZNA Nowogrodziec
III nagroda � ZUZANNA MAKOWSKA Choceñ
WYRÓ¯NIENIE � 1. JULIA KLO� Gliwice,

2. SZYMON PRYKA Tomaszów Boles³awiecki,
3. NATALIA FRYC Bo¿ejowice

II kategoria wiekowa /13�15 lat/
I nagroda � MI£OSZ KOZIO£ Osiecznica
II nagroda � FILIP ZARUBIÑSKI Raciborowice

Górne
III nagroda � KATARZYNA MROZIK Kra�nik

Dolny
WYRÓ¯NIENIE � 1.MA£GORZATA MRÓZ

Szczecin, 2. JULIA KWIATKOWSKA � Boles³awiec,
3. nie przyznano

III kategoria wiekowa /16 lat i wiêcej/
I nagroda � KAROLINA MORAS Szczecin
II nagroda � CZES£AWA KNAFEL Boles³awiec
III nagroda � ANNA GUZIK Boles³awiec

WYRÓ¯NIENIE � 1.GABRIELA WOJAN Szcze-
cin, 2.JULIA BABIJCZYK Boles³awiec, 3. ALICJA
MY�LIWIEC Boles³awiec

W�ród nagrodzonych i wyró¿nionych uwagê jury
zwróci³y listy z walorami kaligrafii napisane piórem,
starannym, czytelnym pismem, zgodnie ze wszyst-
kimi regu³ami kaligrafii:

Uczestnicy, którzy wyró¿nili siê w kategorii
kaligrafii:

Kategoria I:
1. JERZY MITSCHKE Szczecin
2. KAROLINA CHLASTAWA Raciborowice
3. ALEKSANDRA CELIÑSKA Czemierniki
Kategoria II:
1. MARINA TETIARYNA Boles³awiec
2. WERONIKA W£ODARCZYK
3. MA£GORZATA MRÓZ Szczecin
Kategoria III:
1. PATRYK TOMCZYK Z³otoryja
2. EWA KO£OSZYC Pyrzyce
                                   Szczecin, 13.11.2016 r.

Wyniki konkursu literackiego

VI Ogólnopolski Konkurs
Literacki na List

odrêcznie napisany
�Opowiem Ci mój sen...�
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Poleca �
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

Moj¹ propozycj¹ dla star-
szych czytelników jest po
raz pierwszy wydana w
Polsce nowela Henry'ego
Jamesa �Echo�. To pe³na
uroku komedia sytuacyjna,
k¹�liwa satyra na snobizm
europejskich wy¿szych
sfer, przedstawiony na tle
naiwnej, bezpretensjonal-
nej postawy g³ównej boha-
terki, która nie�wiadomie
pakuje siê w k³opoty, skuszona wizj¹ zaistnienia w
wielkim �wiecie.

Trzyosobowa amerykañska rodzina, pan Do-
sson z dwiema córkami, Deli¹ i Francie, przyje¿d¿a
do Pary¿a zakosztowaæ wielkiego �wiata. Podczas
rejsu poznaj¹ George'a Flacka, m³odego korespon-
denta amerykañskiej gazety, który zna to miasto
na wylot i oferuje siê zostaæ ich przewodnikiem,
nie kryj¹c przy tym zauroczenia jedn¹ z córek. Któ-
rego� dnia los stawia na ich drodze Gastona Pro-
berta, który zakochuje siê z wzajemno�ci¹ w wy-
brance dziennikarza i prosi j¹ o rêkê. Ale pan Flack
ma swoje plany i próbuje pokrzy¿owaæ im szyki�

Echo
Henry James
przek³ad: Magdalena Moltzan-Ma³kowska
Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, 2016
Mam nadziejê, ¿e mimo �wi¹tecznych przygoto-

wañ, podczas grudniowych dni i wieczorów znaj-
dziemy czas na lekturê. Nie zapominajmy równie¿,
¿e ksi¹¿ka to najlepszy prezent!

Nadchodz¹ce �wiêta s¹ dobrym pretekstem by
obdarowaæ swoich najbli¿szych /a zw³aszcza tych
najm³odszych/ ksi¹¿kami. W�ród moich dzisiej-
szych propozycji s¹ dwie wyj¹tkowe, których lek-
tura dostarczy rado�ci ca³ej rodzinie.

Niepozorna ksi¹¿ka, czy-
li �Zeszyt Bananowy. Na
Gwiazdkê� mo¿e towarzy-
szyæ m³odym czytelnikom od
Adwentu do Trzech Króli.
Znajd¹ tu pomys³y na pre-
zenty, ozdoby choinkowe,
gry i zabawy na d³ugie zimo-
we wieczory. Zebrane w cie-
kawostki pozwol¹ lepiej po-
znaæ �wi¹teczne tradycje.
Rozpoczyna go miêdzypokoleniowa ankieta �wi¹tecz-
na. Mo¿na j¹ przeprowadziæ z babci¹, dziadkiem, cio-
ci¹, wujkiem lub po prostu z kim� starszym. Dzieci no-
tuj¹ a doro�li odpowiadaj¹ na pytania dotycz¹ce spo-
sobu w jaki spêdzali �wiêta. Jaka by³a ich ulubiona
potrawa? Z którego prezentu cieszyli siê najbardziej?

W zeszycie znalaz³o siê wiele ciekawostek, ³ami-
g³ówek i zabaw a tak¿e proste pomys³y na udekoro-
wanie domu przed �wiêtami. �wieczniki ze s³oików,
zapachowe kule z pomarañczy i go�dzików, Miko³aj
z wydmuszki, okienne ozdoby� Nie zabrak³o te¿
pomys³ów na s³odkie prezenty, które po upieczeniu
mo¿na ³adnie zapakowaæ i podarowaæ bliskim.

Zeszyt Bananowy.Na Gwiazdkê
Barbara Caillot Dubus, Aleksandra Karkowska
OFICYNA WYDAWNICZA ORYGINA£, 2016

RELAKS
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Pewnego razu, dawno,
dawno temu, ¿y³ sobie sza-
nowany, mi³o�ciwy i forsia-
sty król. Rz¹dzi³ on swym
królestwem sprawiedliwie,
serce mia³ dobre, a forsy jak
lodu. Mia³ córkê jedynacz-
kê, któr¹ samotnie wycho-
wa³ po �mierci królowej �
swojej ¿ony, a jej matki. Kró-
lewna ju¿ od maleñko�ci
by³a �liczna, jak nie wiem co, i weso³a jak 150.

Chichocik królewny rozwesela³ nawet najwiêk-
szych ponuraków. Ka¿dy, kto us³ysza³ chichocz¹c¹
królewn¹, zaczyna³ siê �miaæ i szybko dochodzi³
do tubalnego rechotu.

Co z tak¹ ksiê¿niczk¹ zrobiæ? Zamkn¹æ w wie¿y i
czekaæ, a¿ pojawi siê rycerz, który nie bêdzie przy
niej tarza³ siê ze �miechu. Kilku �mia³ków odwiedza
nasz¹ bohaterkê�

Lektura tej ksi¹¿ki rozbawi nie tylko najm³odszych.
Na koñcu czekaj¹ puste kartki, które mo¿ecie zape³-
niæ w³asn¹ histori¹, która wydarzy³a siê �dawno,
dawno temu�. Pamiêtajcie, ¿e musi byæ �miesznie,
by ca³a rodzina dobrze siê przy tym bawi³a!

Królewna z wie¿y
tekst: Przemys³aw Wechterowicz
ilustracje: Bartosz Minkiewicz
Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, 2016
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej

i ̄ eglarskiej �Morze przygody
� z wiatrem w ¿aglach�

Odra w jesiennym s³oñcu
Jesieñ to czas wyci¹gania jachtów z wody. Na przy-

stani centrum ̄ eglarskiego wiele z nich stoi ju¿ otu-
lonych plandekami, przygotowanych do zimowego
snu. Na wodzie z jachtów morskich zosta³y jeszcze
Urtica i Zryw. Korzystaj¹c z okazji, ¿e Zryw mia³ �ci¹-
gniêty maszt by³a mo¿liwo�æ odbycia krótkiej prze-
ja¿d¿ki po Odrze Wschodniej i Zachodniej. Mieli�my
okazjê zobaczyæ miasto od strony wody. Trzeba przy-
znaæ, ¿e w �wietle promieni s³onecznych ruiny �Szcze-
ciñskiej Wenecji� reprezentowa³y siê bardzo piêknie.

�Szczeciñska Wenecja� to kompleks obiektów
przemys³owych powsta³ych oko³o 1822 roku. Zo-
sta³y zbudowane bezpo�rednio przy korycie Odry,
aby towary mo¿na by³o transportowaæ rzek¹.. Rów-
nie piêknie nowo wybudowany Dworzec G³ówny
oraz Wa³y Chrobrego w jesiennym s³oñcu prezen-
towa³y siê bardzo ³adnie.

Tekst: Jolanta Ga³êziowska
Zdjêcia: M. Ircha

Puste pomosty na przystani�
� gdzieniegdzie tworz¹ca siê kra. To wielkimi kro-

kami zbli¿a siê zima w marinie Centrum. Ju¿ niewiele
jachtów zosta³o na wodzie, a Pó³nocny Wiatr przy-
wia³ wyschniête kêpy trzcin. W ostatni¹ niedzielê
m³odzie¿ ko³a EM Pa³acu M³odzie¿y pomaga³a w
ostatnich pracach zabezpieczaj¹cych sprzêt.

Zdjêcie: J. Ga³êzowska
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Marwoj i AM jubileuszowo

Uroczysto�ci w �winouj�ciu i w Gdyni
Po niedawnych obchodach Dnia Niepodleg³o�ci

warto przypomnieæ jeszcze dwa niewiele pó�niejsze ju-
bileusze, wa¿ne dla morskiej Polski. To w³a�nie te¿ 98 lat
temu � ju¿  28 listopada 1918 roku - Naczelnik Pañstwa
Polskiego Józef Pi³sudski, wyda³ rozkaz nakazuj¹cy utwo-
rzenie Polskiej Marynarki Wojennej. Dwa lata pó�niej �
8 grudnia 1920 roku � powo³ano z kolei w Tczewie
pierwsz¹ Szko³ê Morsk¹, tworz¹c podwaliny polskiego
szkolnictwa morskiego. W³a�nie w poniedzia³ek, 28 li-
stopada br., w bazach ciesz¹cego siê du¿¹ popularno-
�ci¹ naszego �Marwoju�, �wiêtowano 98 rocznicê po-
wstania Polskiej Marynarki Wojennej. Rocznicowe uro-
czysto�ci odby³ y siê równie¿ w �winouj�ciu, w bazie 8.
Flotylli Obrony Wybrze¿a, na okrêtach której podnie-
siono wielk¹ galê banderow¹, odczytano rozkazy oko-
liczno�ciowe i wrêczono wyró¿nienia, a dzieñ wcze�niej
by³ jeszcze �wi¹teczny koncert w MDK. Nie mamy w
Szczecinie sta³ej jednostki MW, ale ka¿dorazowe wizy-
ty okrêtów wojennych przy Wa³ach Chrobrego � naj-
czê�ciej z okazji Dni Morza - zawsze ciesz¹ siê du¿ym
powodzeniem w�ród zwiedzaj¹cych (jak na zdjêciu)�

Na tradycyjne ��wiêto szko³y� � 8 i 9 grudnia br. - z
okazji 96-tej rocznicy utworzenia polskiego szkolnictwa
morskiego, zaprasza dla odmiany Rektor i senat Akade-
mii Morskiej w Gdyni, gdzie z pewno�ci¹ nie zabraknie
delegacji naszej szczeciñskiej AM. Bêdzie m.in. uroczy-
ste podniesienie bandery,  msza �w.,  posiedzenie Sena-
tu,  wrêczanie odznaczeñ, nagród i stypendiów,  Apel
Pamiêci,  i koncert jubileuszowy Chóru AM w Gdyni
Przypomnê jeszcze, ¿e w t¹ rocznicê wpisuj¹ siê te¿ pó�-
niejsze tradycje polskiego szkolnictwa morskiego w
Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, zapocz¹tkowane
w 1947 roku przeniesieniem z Gdyni do Szczecina Wy-
dzia³u Nawigacyjnego ówczesnej gdyñskiej PSM, i utwo-
rzenie na tej bazie pierwszej szczeciñskiej PSM, wtedy
przy al. Piastów. By³o to nie tylko przeniesienie organi-
zacyjne i symboliczne, ale te¿ fizyczne - oprócz czê�ci
kadry przyp³ynê³a te¿ wtedy do Szczecina, na pok³adzie
�Daru Pomorza�, czê�æ wyposa¿enia szko³y.

Dzisiaj nastêpca �Daru Pomorza�, czyli �Dar M³odzie-
¿y�, jest nadal ¿aglowcem szkolnym nie tylko gdyñskiej
AM, ale te¿ szczeciñskiej AM i �rednich naszych szkó³
morskich � w Szczecinie, �winouj�ciu, Ko³obrzegu i
Dar³owie. To z ich studentami i s³uchaczami czêsto od-
wiedza te¿ nasze porty i zdobi Wa³y Chrobrego (jak na
zdjêciu), uczestnicz¹c te¿ corocznie w miêdzynarodo-

wych regatach The Tall Ships Races, z fina³ami m.in. w
Szczecinie, w tym tak¿e z oficjaln¹ m³odzie¿ow¹ repre-
zentacj¹ naszego miasta. Tak¿e w s³ynnym historycz-
nym wokó³ziemskim rejsie �Daru M³odzie¿y�, w latach
1997-1998, czê�æ za³ogi stanowili studenci i wyk³adow-
cy szczeciñskiej WSM. �Dar M³odzie¿y� ma na tylnym
maszcie herb Szczecina (na przednich Gdyni i Gdañska),
podnosi te¿ w morzu dwa ¿agle z naszym herbem, jako
morski Ambasador Szczecina (na zdjêciu). Na pok³adzie
�Daru M³odzie¿y�, a tak¿e na ¿aglowcu szkolnym MW
� ORP �Iskra�, by³y i s¹ nadal realizowane tak¿e rejsy
szkoleniowe z uczniami, m.in. ze szkó³ szczeciñskich i
zachodniopomorskich, ze Szkolnych Kó³ Ligi Morskiej,
i Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej. S³uchacze szczeciñ-
skiej PSM, WSM i AM, oprócz praktyk morskich na
�Darze Pomorza� i na �Darze M³odzie¿y�, przechodzili
te¿ � do 2010 roku � obowi¹zkowe przeszkolenie woj-
skowe w MW, w uczelnianym Studium Wojskowym, i
na okrêtach MW. Mamy wiêc wspólne tradycje w s³u¿-
bie Morskiej Rzeczypospolitej�

 Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Mali przyjaciele psów

Zespó³ Szkó³
Rzemie�lniczych w Szczecinie

Fryzury
na

Sylwestra
Zdjêcia: archiwum szko³y
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Przedszkolaki w staro¿ytnym Egipcie,

czyli podró¿e w czasie i przestrzeni

Zespó³ Szkó³
Rzemie�lniczych w Szczecinie

Fryzury
na

Sylwestra
Zdjêcia: archiwum szko³y


	Strona 1

