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Zespó³ Szkó³ Rzemieœlniczych

Z nami
wykreuj
swoj¹

przysz³oœæ!
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„Mo¿liwoœæ spe³niania marzeñ jest tym, co spra-
wia, ¿e ¿ycie nabiera prawdziwego smaku”

                                           Paulo Coelho
Bran¿owa Szko³a Specjalna Pierwszego Stopnia

Nr 13 funkcjonuje w Specjalnym Oœrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Nies³ysz¹cych im.
H.CH. Andersena w Szczecinie. Obecnie kszta³ci-
my w zawodach: kucharz, cukiernik i introligator.
Trzy dni w tygodniu, uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli surdopedagogów – mistrzów w wybra-
nym zawodzie, poznaj¹ teoretyczne podstawy wie-
dzy gastronomicznej i introligatorskiej. Dwa dni w
tygodniu odbywaj¹ praktyki zawodowe, które re-
alizowane s¹ w szczeciñskich restauracjach, cukier-
niach oraz zak³adzie introligatorskim.

Specyfika pracy z uczniem nies³ysz¹cym wyma-
ga stosowania w procesie dydaktycznym, zasad
wspomagaj¹cych proces edukacyjny. Warunkiem
koniecznym jest wizualizacja, wyjaœnianie pojêæ nie-
znanych, abstrakcyjnych, stopniowanie trudnoœci,
wsparcie w analizie i interpretacji treœci, (zwrócenie
uwagi na zwi¹zki przyczynowo-skutkowe i czaso-
wo-przestrzenne). Dzia³ania edukacyjne wymagaj¹
wykorzystywania jak najwiêkszej iloœci kana³ów per-
cepcyjnych (wzrokowego, s³uchowego, kinestetycz-
nego, kinetycznego). Praca z uczniem nies³ysz¹cym
czêsto ma charakter indywidualny zarówno w szkole
jak i podczas praktyk zawodowych.

Dziêki d³ugoletniej wspó³pracy z w³aœciciela-
mi szczeciñskich zak³adów pracy, zosta³y wypra-
cowane optymalne sposoby realizacji podstawy
programowej nauczanego zawodu. Prze³amywa-

nie bariery jêzykowej miêdzy s³ysz¹cymi pracow-
nikami i nies³ysz¹cymi uczniami skutkuje efek-
tami w poznaniu specyfiki danego zawodu oraz
lepszym przygotowaniu uczniów do funkcjono-
wania na rynku pracy. Sukcesem naszym jest to,
¿e nasi absolwenci s¹ zatrudniani w renomowa-
nych restauracjach, gdzie w perspektywie maj¹
mo¿liwoœæ pe³nienia funkcji nauczyciela zawo-
du uczniów nies³ysz¹cych. Czêsto zak³ad w któ-
rym uczniowie odbywali praktykê staje siê miej-
scem ich sta³ego zatrudnienia.

Jesteœmy jedyn¹ wyspecjalizowan¹ placówk¹ sur-
dopegagogiczn¹ w województwie , która przygoto-
wuje m³odzie¿ niedos³ysz¹c¹ i nies³ysz¹c¹ do pracy w
wybranych zawodach. Tym samym dajemy szanse
m³odym ludziom z dysfunkcj¹ s³uchu na pe³ne uczest-
nictwo na rynku pracy w charakterze wykwalifikowa-
nych kucharzy, cukierników czy introligatorów.

Jako nauczyciele osób nies³ysz¹cych, szukamy
alternatywnych rozwi¹zañ w wychowaniu i kszta³-
ceniu naszych podopiecznych. Robimy wszyst-
ko, aby bariery komunikacyjne wynikaj¹ce z
uszkodzenia s³uchu nie by³y przeszkod¹ w ak-
tywnym ¿yciu zawodowym i spo³ecznym.

Naszym marzeniem jest to, aby nasi absolwenci
mieli mo¿liwoœæ uzyskania wykszta³cenia œrednie-
go na terenie naszej placówki. Mamy wyspecjali-
zowan¹ kadrê i bazê. Robimy wszystko aby zreali-
zowaæ ten plan. S¹ to marzenia nie tylko nauczy-
cieli ale i uczniów , a marzyæ po prostu nie przesta-
jemy. Cz³owiek, który przestaje marzyæ nie stawia
sobie ju¿ ¿adnych celów, nie ma motywacji, która
pozwoli³aby mu na dalszy rozwój.

Ma³gorzata Paziuk
Dariusz Olszak

Cukiernik podczas barwienia lukru.

Bran¿owa Szko³a Specjalna
pierwszego stopnia Nr 13

Bran¿ówka
to nie koniec œwiata,

bran¿ówka
to pocz¹tek

wielkiej kariery

Introligator pod-
czas wykonywania
pude³ka.

Uczniowie wraz z pracodawcami w kuchni.
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Technikum Ekonomiczne Nr 1 to szko³a o po-
nad 70-letniej tradycji. Kszta³cenie w zawodach
ekonomicznych i pokrewnych prowadzimy od
1945 roku. Jesteœmy szko³¹, w której w sposób
nowoczesny kszta³cimy m³odzie¿ tak, aby mo-
g³a swobodnie poruszaæ siê na rynku pracy nie
tylko Polski, ale i Europy.

Na rok szkolny 2018/2019 przewidujemy pro-
wadzenie kszta³cenia w zawodach:

• technik ekonomista
• technik handlowiec
• technik logistyk
• technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• technik organizacji reklamy
Decyduj¹c siê na kszta³cenie w zawodzie tech-

nik ekonomista absolwent klas gimnazjalnych
nauczy siê prowadzenia dokumentacji firmy oraz
rozliczeñ z bankami i urzêdami. Mo¿e podj¹æ
pracê w biurze rachunkowym, podatkowym, ksiê-
gowym lub za³o¿yæ w³asn¹ firmê.

W zawodzie technik handlowiec (Manager han-
dlu) m.in. zdobêdzie wiedzê o funkcjonowaniu
rynku, organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno-
œci ma³ej firmy handlowej oraz prowadzeniu ne-
gocjacji handlowych. Znajdzie pracê na œrednim
szczeblu zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach o ró¿-
nych formach w³asnoœci, w punktach sprzeda¿y
detalicznej, hurtowniach, magazynach lub za³o-
¿y w³asna firmê.

W zawodzie technik logistyk nauczy siê m.in.
obs³ugi zintegrowanych systemów logistycznych,
aran¿acji ³añcucha dostaw, prowadzenia rozliczeñ

ze spedytorami i klientami. Znajdzie pracê w dzia-
le logistyki ka¿dej firmy, tak¿e jednostkach samo-
rz¹du terytorialnego lub za³o¿y w³asna firmê.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej m.in. bê-
dzie tworzy³ i edytowa³ grafikê cyfrow¹, przygo-
towywa³ publikacje cyfrowe, tworzy³ strony
WWW, obs³ugiwa³ plotery i proof ery. Mo¿e pod-
j¹æ pracê w drukarni, agencji reklamowej i PR,
wydawnictwie lub za³o¿yæ w³asn¹ firmê.

Technik organizacji reklamy m.in. przygotuje
siê do tworzenia i sprzeda¿y reklamy wizualnej,
radiowej, telewizyjnej i filmowej oraz prowadzeni
a kampanii reklamowych, konferencji prasowych i
PR. Mo¿e pracowaæ jako art. designer, copywriter
lub media planner. Czekaj¹ na niego wszystkie fir-
my z dzia³em marketingu lub PR. Mo¿e te¿ pro-
wadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Wspó³pracujemy z pracodawcami, dziêki temu
nasi uczniowie ju¿ w szkole poznaj¹, w trakcie prak-
tyk, realia rynku pracy. Znacz¹co u³atwia to znale-
zienie zatrudnienia po ukoñczeniu szko³y. Dziêki
wspó³pracy ze szczeciñskimi uczelniami nasi ucznio-
wie mog¹ uczestniczyæ w wyk³adach i innych wy-
darzeniach organizowanych przez œrodowisko aka-
demickie. Dziêki ¿yczliwoœci naszego absolwenta -
prof. Dariusza Zarzeckiego - uczniowie co roku
uczestnicz¹ w konferencji Zarz¹dzanie Finansami.

W Technikum Ekonomicznym Nr 1 realizujemy
projekty finansowane ze œrodków Unii Europejskiej.

Udzia³ w zajêciach w ramach projektu Czas na
zawodowców pozwala uczniom naszej szko³y roz-
szerzyæ swoje kwalifikacje zawodowe. M³odzie¿
mo¿e uczestniczyæ w kursach powalaj¹cych zdo-
byæ kwalifikacje w zawodach: zarz¹dca nierucho-
moœciami, wiza¿ystka, grafik komputerowy, ope-
rator wózków wid³owych. Dodatkowo kursanci
uczestnicz¹ w p³atnych sta¿ach, w trakcie których
uzupe³niaj¹ wiedzê teoretyczn¹ o aspekty praktycz-
ne. Nagrod¹ dla najlepszych uczestników projek-
tu jest sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. B.

Kszta³cenie zawodowe
w Technikum

Ekonomicznym Nr 1
w Zespole Szkó³ Nr 3
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Drugim projektem jest Twój zawód Twoj¹

szans¹. Jest on finansowany ze œrodków POWER
w ramach Erasmus+. W ramach tego projektu
uczniowie poznaj¹ kulturê i jêzyk Hiszpanii, by
w konsekwencji odbyæ 3-tygodniowe sta¿e w tym
kraju. W ich trakcie doskonal¹ jêzyk i poznaj¹
zasady funkcjonowania oraz pracy w przedsiêbior-
stwach hiszpañskich. M³odzie¿ w trakcie pobytu
w Hiszpanii nie tylko pracuje, ma tak¿e mo¿li-
woœæ poznania kultury tego kraju. Uczestnicy
projektu otrzymuj¹ równie¿ kieszonkowe, co po-
zwala na zapewnienie dodatkowych atrakcji, poza
programem wyjazdu.

Technikum Ekonomiczne Nr 1 dysponuje no-
woczesnymi pracowniami wyposa¿onymi tak,
aby nasi absolwenci bez problemu odnaleŸli siê
na wspó³czesnym rynku pracy. W naszych pra-
cowniach znajduje siê m.in. wielkoformatowy
solwentowy ploter tn¹co-drukuj¹cy, nowocze-
sne oprogramowanie graficzne (pakiet Corel,
Adobe, Photoshop, Ilustrator, InDesign, Flash)
oraz oprogramowanie biurowe i finansowo-ksiê-
gowe. W najbli¿szym czasie dokonamy wymia-
ny komputerów w dwóch pracowniach informa-
tycznych oraz dokupimy nowoczesne skanery
3D i drukarki 3D.

Dziêki doskona³emu wyposa¿eniu naszych pracow-
ni uczniowie osi¹gaj¹ wysok¹ zdawalnoœæ w trakcie
egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje w zawo-
dzie oraz maturalnych. Nasi absolwenci s¹ nie tylko
przygotowani do podjêcia pracy, ale równie¿ mog¹
kontynuowaæ naukê na dowolnych studiach.

W Technikum Ekonomicznym Nr 1 uczniowie
maj¹ mo¿liwoœæ rozwijaæ swoje zainteresowania.
Szeroka oferta zajêæ pozalekcyjnych zapewnia
m³odzie¿y atrakcyjny sposób spêdzenia wolnego
czasu. M³odzie¿ ze Szkolnego Ko³a Edukacji
Morskiej uczestniczy w rejsach po Zalewie Szcze-
ciñskim i Morzu Ba³tyckim. Uczniowie z Ko³a
Mi³oœników Szczecina zwiedzaj¹ miasto i uczest-
nicz¹ w spotkaniach z ciekawymi ludŸmi, m.in.
Aleksandrem Dob¹ czy Leszkiem Hermanem.

W naszej szkole aktywnie dzia³a Samorz¹d
Szkolny. Wœród wielu ciekawych inicjatyw mo¿-
na wymieniæ organizacjê zajêæ integracyjnych
podczas obozu adaptacyjnego, dni belgijki, cy-
kliczne noce filmowe i noce gier komputerowych.
Wspólnie dbamy o to, by naszej uczniowie oprócz
nauki dobrze siê w naszej szkole bawili!

Jako absolwent szko³y - i jednoczeœnie jej dy-
rektor - mogê œmia³o stwierdziæ, ¿e warto podj¹æ
naukê w Technikum Ekonomicznym Nr 1 by zdo-
byæ jeden z naszych atrakcyjnych zawodów. Do
zobaczenia na korytarzu szkolnym!…
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Zespó³ Szkó³ Rzemieœlniczych to szko³a ³¹cz¹ca
w sobie tradycje rzemieœlnicze z nowoczesnym po-
dejœciem do szkolenia m³odocianych pracowników.

Dowodem na to mo¿e byæ udzia³ naszej szko³y
jako partnera w organizowanych w tym roku po raz
pierwszy Targach Beauty Trends. Na halê MTS w
Szczecinie 11 marca przenieœliœmy nasz sztandaro-
wy konkurs – SREBRNY LOK. To ju¿ XXIV edy-
cja tego fascynuj¹cego wydarzenia. Uczniowie kszta³-
c¹cy siê w zawodzie fryzjer pokazali swoje umiejêt-
noœci ogromnej rzeszy widzów t³umnie odwiedzaj¹-
cych Targi. Wœród goœci i uczestników wydarzenia
mo¿na by³o rozpoznaæ twarze najlepszych fryzjerów
Szczecina i okolic. Przyjació³ naszej szko³y.

Niesamowitym dodatkiem do konkursu by³y
pokazy i wywiady, które odbywa³y siê na g³ów-
nej scenie. Modelki w cudownych stylizacjach i
wypracowanych przez zawodników fryzurach dum-
nie przechadza³y siê po profesjonalnym oœmio-
metrowym wybiegu. Taka forma prezentacji prac
uczniów bior¹cych udzia³ w zmaganiach konkur-
sowych spotka³a siê z ogromn¹ akceptacj¹ i uzna-
niem. A by³o co podziwiaæ. Od efektownych strzy-
¿eñ po stylizacje œlubne i awangardowe. Tema-
tem przewodnim tegorocznej awangardy by³y mo-
tywy animalistyczne. Zatem na scenie obok raj-
skiego ptaka widzowie podziwiali filigranow¹ an-
tylopê, czy niezwyk³ego paj¹ka.

Scena goœci³a tak¿e fantastycznych absolwentów
Zespo³u Szkó³ Rzemieœlniczych – fryzjerów, któ-
rzy osi¹gnêli sukces zawodowy. Nale¿y tu wymie-

Zespó³ Szkó³ Rzemieœlniczych

Z nami wykreuj
swoj¹ przysz³oœæ!

niæ chocia¿by Marcina Rudiuka, Wojciecha Chy-
liñskiego czy Dawida Osetka. Opowiedzieli oni o
tym, jak zapracowali sobie na uznanie w bran¿y
fryzjerskiej i rzeszê oddanych klientek i klientów.

Nowoœci¹ i niespodziank¹ by³ równie¿ sk³ad
profesjonalnego jury Konkursu. W ³awie sêdziow-
skiej zasiadali byli uczniowie szko³y: Ada Jêdruch,
Rita Wróblewska, £ukasz Barzyk i Pawe³ £uszczek
– uczniowie by³ych jurorów, którzy podzielili siê
z publicznoœci¹ wspomnieniami na temat swoich
prze¿yæ z przed lat, gdy sami byli zawodnikami
Srebrnego Loka.

W atmosferze wspó³zawodnictwa i sympatii
konkurs zamieni³ siê w spotkanie pokoleñ. Na-
wi¹zaliœmy nowe kontakty z niezwyk³ymi ludŸ-

mi z bran¿y, którzy zadeklarowali
wsparcie przy organizacji kolejnych
edycji konkursu. Odœwie¿yliœmy nie-
co wizerunek szko³y z tradycjami rze-
mieœlniczymi i daliœmy sobie szansê
na nowe doœwiadczenie.

„Tyle wiemy o sobie, na ile nas
sprawdzono”, jak napisa³a W. Szym-
borska. Te s³owa mog¹ stanowiæ pod-
sumowanie naszej obecnoœci na Beau-
ty Trends 2018. Wiemy, na co nas staæ,
poznaliœmy na nowo swoj¹ wartoœæ i
ju¿ planujemy XXV Wojewódzki Kon-
kurs Fryzjerski SREBRNY LOK 2019.

         Fotoreporta¿ na str. 2 i 34
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Wybierz sobie zawód, który lubisz, a ca³e ¿ycie
nie bêdziesz musia³ pracowaæ.

                                             Konfucjusz
Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja to szko³a

znana w Szczecinie jako popularny „Gastronomik”.
Swój presti¿ buduje od ponad 65 lat, otwieraj¹c z t¹
sam¹ goœcinnoœci¹ swoje podwoje przed ka¿dym,
kto chce siê tu uczyæ i zdobywaæ kwalifikacje za-
wodowe. Szko³a tworzy przestrzeñ, w której bez-
piecznie mo¿na eksperymentowaæ, testowaæ i do-
œwiadczaæ. Precyzyjnie przemyœlane i starannie do-
brane metody nauczania sprawiaj¹, ¿e jest to szko³a
nowoczesna, rozwojowa, zdolna sprostaæ wymaga-
niom stawianym przez XXI wiek. To, co wyró¿nia
szko³ê od innych tego typu placówek, to z pewno-
œci¹ atrakcyjne warunki kszta³cenia zawodowego do-
stosowane do potrzeb rynku. Nauczyciele, przy
wsparciu dyrekcji, staraj¹ siê kszta³towaæ nie tylko
umiejêtnoœci szkolne wychowanków ale równie¿
¿yciowe. Najwa¿niejsze, aby m³odym ludziom po-
kazaæ w wiarygodny sposób, ¿e wybór kszta³cenia
zawodowego gwarantuje zdobycie zawodu i pracê.
Umo¿liwia to szybkie usamodzielnienie siê i daje
perspektywy do za³o¿enia w³asnego biznesu, który
paradoksalnie wœród rówieœników budzi szacunek.
Dziêki kszta³ceniu dualnemu, udzia³om w projek-
tach unijnych (np. „Czas na Zawodowców – wzrost
kszta³cenia zawodowego szczeciñskich szkó³”, „Do-
œwiadczenie ma znaczenie 1 i 2”, „Perfekcjonista
to ja”) uczniowie pozyskuj¹ dodatkowe kwalifika-
cje, poszerzaj¹ swoje kompetencje jêzykowe. Uczest-
nicz¹c w kursach specjalistycznych, zwiêkszaj¹
swoje szanse na przysz³e zatrudnienie w bran¿y ga-
stronomiczno-hotelarskiej. O wysokim poziomie
kszta³cenia zawodowego œwiadcz¹ zwyciêstwa
uczniów w ogólnopolskich i miêdzynarodowych

konkursach (np. Konkurs Cukierniczy Bake&Play,
Turniej Cukierniczy, Mistrzostwa Szkó³ Cukier-
niczych „EXPO-SWEET”, Polsko-Niemiecki Kon-
kurs Cukierniczy, Olimpiada Wiedzy o ̄ ywieniu
i ̄ ywnoœci, Olimpiada Wiedzy i Umiejêtnoœci Rol-
niczych, Olimpiada Zdrowego Stylu ̄ ycia PCK ).
Swoje kompetencje poszerzaj¹ równie¿ nauczy-
ciele. Szkol¹ siê, bior¹c udzia³ w projektach unij-
nych, odbywaj¹ sta¿e w zak³adach pracy, kursach
specjalistycznych, tak, aby pod¹¿aæ za postêpem
technologicznym oraz byæ prawdziwymi i wiary-
godnymi mistrzami dla swoich uczniów. Chc¹
kszta³towaæ ludzi odwa¿nych, kreatywnych i war-
toœciowych. Ludzi maj¹cych pewnoœæ w dzia³a-
niu, odwagê robienia rzeczy zupe³nie nowych, nie
obawiaj¹cych siê pora¿ki, nie zra¿aj¹cych siê, pró-
buj¹cych nieustannie doskonaliæ swój warsztat i
stawaæ siê najlepszymi w wybranej przez siebie
drodze zawodowej. Obecnie Zespó³ Szkó³ Nr 6
oferuje kszta³cenie w Technikum Gastronomicz-
nym, w zawodach: technik ¿ywienia i us³ug ga-
stronomicznych,  kelner; Technikum Hotelar-
skim, w zawodach: technik hotelarstwa, technik
obs³ugi turystycznej oraz Bran¿owej Szkole Io Nr
4, w zawodach: kucharz i cukiernik i Kwalifika-
cyjnych Kursach Zawodowych.

dr n. med. Adam Grzegrzó³ka
– nauczyciel dyplomowany  biologii, wicedyrektor

mgr in¿. Ma³gorzata Piecyk
– nauczyciel dyplomowany teoretycznych

przedmiotów zawodowych

Szko³a zawodowa
– szko³a przysz³oœci

Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. M. Reja
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Przysz³oœæ cukiernictwa jest w rêkach m³odzie-
¿y. W obecnym czasie gdy szkolnictwo zawo-
dowe jest ma³o popularne, zastanawiam siê jak
wesprzeæ system edukacji, obudziæ ambicjê m³o-
dych cukierników, stworzyæ im mo¿liwoœæ po-
kazania œwiatu swojego talentu, a jednoczeœnie
doceniæ ich niezwyk³e umiejêtnoœci, kreatyw-
noœæ, i pasjê. Czêsto m³odzie¿ wybieraj¹ca szko-
³y bran¿owe oceniana jest jako ta bardziej leni-
wa, która nie jest zainteresowana nauk¹. Tym-
czasem mamy uczniów, którzy naprawdê sa spra-
gnieni wiedzy, maj¹ ogromny zapa³ i bardzo
chc¹ rozwijaæ swoje pasje, by w przysz³oœci mieæ
z pracy satysfakcjê i odnosiæ sukcesy. Dla nich
warto robiæ wszystko, by mieli szansê siê rozwi-
jaæ. Odpowiedzi¹ na te pytania okaza³y siê Mi-
strzostwa Polski Uczniów Szkó³ Cukierniczych
na Expo-Sweet 2018r. Jest to miejsce, gdzie
m³odzi ludzie mog¹ siê zaprezentowaæ. W zma-
ganiach uczestniczy³o 24 m³odych i pe³nych
zapa³u adeptów sztuki cukierniczej. Z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego do fina³u zakwalifi-
kowali siê Monika Kaleciñska i Damian Stê-
pieñ uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 6 im. Miko³a-
ja Reja w Szczecinie. Tematem przewodnim te-
gorocznych zmagañ by³a „Fantastyka i fanta-
sy”. Rozgrywka turniejowa w której uczestni-
czy³y zespo³y dwuosobowe trwa³a 3 godziny.
W tym czasie nale¿a³o przygotowaæ 2 torty i 9
deserów talerzowych. Wszystkie prace mia³y na-
wi¹zywaæ do tematu mistrzostw. Temat tortu brzmi
„Miecz króla Azuna IV”, nawi¹zuje i jest inspiro-
wany ksi¹¿k¹ „Œmieræ smoka”: Saga Carmyru ksiê-

ga III autorstwa Eda
Greenwooda i Jeffa
Goulbba. Tort by³ o
smaku czekoladowym,
prze³o¿ony biszkoptem
pistacjowym z chrupk¹
mas¹ orzechow¹ i
wk³adk¹ owocow¹ z
czarnej porzeczki. Wy-
koñczony jest polew¹
z czekolady. Udekoro-
wany karmelem z izo-
maltu przedstawiaj¹c¹
walkê ze smokiem. Przewodnim tematem deseru
jest „Smoczy p³omieñ”. By³ on wykonany z musu
o smaku jogurtowo-marakujowym na spodzie z
ciasteczek, orzechów i czekolady. Prze³o¿ony by³
wk³adk¹ owocow¹ z je¿yn i biszkoptem kakaowym.
Ca³oœæ oblana by³a glaza¿em czekoladowym. Ta-
lerz udekorowany by³ karmelem przedstawiaj¹cym
p³omieñ, œwie¿ymi owocami i sosem z marakui i
mango. Reprezentanci województwa zachodniopo-
morskiego stanowili zespó³, który wyró¿nia³ siê
umiejêtnoœciami i zapa³em. Gratulujê im wspania-
³ego wystêpu na Mistrzostwach Polski.

mgr in¿. Danuta Sêkalska
– nauczyciel dyplomowany teoretycznych

przedmiotów zawodowych

Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. M. Reja

Mistrzostwa Polski
Szkó³ Cukierniczych

na EXPO-SWEET 2018
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Od 1 wrzeœnia 2017 roku dotychczasowa 3-let-
nia zasadnicza szko³a zawodowa przekszta³ci³a siê
w 3-letni¹ bran¿ow¹ szko³ê I stopnia.

W naszym spo³eczeñstwie od lat istnieje prze-
konanie, ¿e zawodówka, a obecnie bran¿ówka,
oznacza szko³ê gorsz¹, szko³ê gdzie na pewno
jest niski poziom, wiêc jest przeznaczona tylko
dla uczniów, którzy nie chc¹ siê uczyæ. I tu jest
przys³owiowy pies pogrzebany, bowiem okazu-
je siê, ¿e jest zupe³nie inaczej. W szko³ach bran-
¿owych m³ody cz³owiek karmiony jest przede
wszystkim wiedz¹ praktyczn¹ i teoretyczn¹
zwi¹zan¹ z danym zawodem. Przedmioty ogól-
ne ograniczone s¹ do niezbêdnego minimum,
ale nie za mocno, po to, aby daæ uczniowi szan-
sê na dalsze kontynuowanie nauki, je¿eli po-
czuje tak¹ potrzebê.

W szko³ach bran¿owych kszta³ci siê coraz lep-
szych fachowców, poniewa¿ dostêp do dotacji
unijnych i udzia³ w programach, np. Czas Zawo-
dowców, umo¿liwi³ placówkom unowoczeœnienie
pracowni teoretycznej i praktycznej nauki zawo-
du. Ka¿dy uczeñ wykonuje okreœlone czynnoœci
zwi¹zane z przysz³ym zawodem, poznaje i u¿ywa
w praktyce materia³y i narzêdzia, na których pra-
cuje siê w danym zawodzie. Zajêcia s¹ twórcze,
ciekawe i odkrywcze. M³ody cz³owiek styka siê z
realnymi zadaniami, rozwi¹zuje je i widzi efekt
koñcowy swojej pracy. Czas spêdzony w szkole
to w wiêkszoœci czas spêdzony w ruchu, w pra-
cowni praktycznej nauki zawodu, a nie w ³awce z

„Bran¿owa
nie znaczy gorsza”,

czyli jak uczyæ, by m³ody
cz³owiek zdoby³ dobry,

poszukiwany fach

zeszytem. Uwa¿am, ¿e ten fakt czyni szko³ê bran-
¿ow¹ atrakcyjn¹. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym,
¿e szybki rozwój technologii u³atwia w znacz-
nym stopniu fachowcom pracê, ale wymaga od
nich specjalistycznej wiedzy, któr¹ mog¹ uzyskaæ
w szko³ach bran¿owych.

Absolwent ka¿dej szko³y bran¿owej bez trudu
znajdzie dobrze p³atn¹ pracê w kraju i za granic¹.
Uczeñ bran¿ówki, po zdaniu egzaminów zawo-
dowych, otrzymuje dyplom potwierdzaj¹cy kwa-
lifikacje zawodowe w jêzyku polskim i angiel-
skim, uznawanym w krajach unii europejskiej.
Dlatego w ka¿dej szkole, oprócz nauki zawodu,
k³adzie siê du¿y nacisk na naukê jêzyka obcego
zawodowego po to, aby m³ody cz³owiek móg³
siê odnaleŸæ w pracy w ka¿dym œrodowisku.

Iwona Bortnik
– nauczyciel zawodu, egzaminator
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Szanowni Pañstwo Dyrektorzy Szkó³ Zawodo-
wych, w zwi¹zku z licznymi pytaniami zwi¹zany-
mi z organizacj¹ roku szkolnego 2017/2018 przy-
gotowaliœmy dla Pañstwa prezentacjê opracowan¹
w oparciu o uzasadnienia do rozporz¹dzenia MEN
w sprawie ramowych planów nauczania dla pu-
blicznych szkó³ - marzec 2017 r. oraz do rozpo-
rz¹dzenia MEN w sprawie podstawy programo-
wej kszta³cenia w zawodach - marzec 2017 r.

Mamy nadziejê, ¿e materia³ pomo¿e Pañstwu
w opracowaniu arkuszy organizacyjnych szkó³ i
placówek oœwiatowych.

Sukcesywnie bêdziemy zamieszczaæ na stronie
internetowej ORE scalone podstawy programowe
kszta³cenia w zawodach (w zak³adce Podstawy pro-
gramowe), przyk³adowe plany (w zak³adce Plany
nauczania) i programy nauczania (w zak³adce Pro-
gramy nauczania) dla 55 zmodyfikowanych pod-
staw programowych kszta³cenia w zawodach, w
ramach pierwszego etapu projektu POWER pt.
„Partnerstwo na rzecz kszta³cenia zawodowego.
Etap 1. Forum partnerów spo³ecznych”, realizo-
wanego przez Oœrodek Rozwoju Edukacji.

• Vademecum dyrektora szko³y zawodowej PDF
748 KB

Informacje dotycz¹ce reformy kszta³cenia za-
wodowego 2017

W zak³adce PLANY NAUCZANIA zamieszczo-
no przyk³adowe szkolne plany nauczania dla 4-
letniego technikum oraz plany realizacji kszta³-
cenia zawodowego dla bran¿owej szko³y I stop-
nia (na podbudowie gimnazjum).

Zmiany w przepisach dotycz¹ce kszta³cenia za-
wodowego

1. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz.U. 2017 r. poz. 622) bêdzie obowi¹zywaæ
od roku szkolnego 2017/2018 w:

• klasach I bran¿owej szko³y I stopnia;
• klasach I dotychczasowego czteroletniego

technikum;
• semestrach I szko³y policealnej
a w latach nastêpnych równie¿ w kolejnych kla-

sach lub semestrach tych szkó³.

Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Prawo oœwiatowe

2. Klasyfikacjê zawodów szkolnictwa zawodo-
wego okreœlon¹ w dotychczasowych przepisach
tj. rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.
2016 poz. 2094), bêdzie siê stosowaæ:

a) w roku szkolnym 2017/2018:
• w klasach II-III dotychczasowej zasadniczej szko-

³y zawodowej prowadzonych w bran¿owej szkole I
stopnia do czasu zakoñczenia kszta³cenia;

• w klasach II-IV dotychczasowego czterolet-
niego technikum;

• w semestrach II-V szko³y policealnej;
b) w roku szkolnym 2018/2019:
• w klasach III i IV dotychczasowego czterolet-

niego technikum;
• w semestrach IV i V szko³y policealnej;
c) w roku szkolnym 2019/2020:
• w klasach IV dotychczasowego czteroletnie-

go technikum.
Podstawa prawna: art. 286 i art. 287 ust. 2 usta-

wy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê – Prawo oœwiatowe.

3. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie pod-
stawy programowej kszta³cenia w zawodach
(Dz.U. 2017 poz. 860) bêdzie stosowane:

a) od 1 wrzeœnia 2017 r. :
• w klasach I bran¿owej szko³y I stopnia;
• w klasach I dotychczasowego czteroletniego

technikum;
• w semestrach I szko³y policealnej, a w latach

nastêpnych równie¿ w kolejnych klasach lub se-
mestrach tych szkó³.

b) od 1 wrzeœnia 2019 r.:
• w piêcioletnim technikum
c) od 1 wrzeœnia 2020 r.:
• w bran¿owej szkole II stopnia.
Podstawa prawna: art. 276, 277 ust.1, 278, 279,

280, 282, ust. 1, 284, 285 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Prawo oœwiatowe.

Uczniowie, którzy rozpoczêli naukê w szko³ach
prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe przed 1
wrzeœnia 2017 r. bêd¹ j¹ kontynuowali w opar-
ciu o dotychczasow¹ podstawê programow¹
kszta³cenia w zawodach, do czasu jego zakoñ-
czenia tj. na podstawie rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie podstawy programowej kszta³cenia w za-
wodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z póŸniejszymi
zmianami).

Podstawa prawna: art. 282 ust.2, 283 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawê – Prawo oœwiatowe.

Informacje
dotycz¹ce reformy

kszta³cenia
zawodowego

Informacje dla dyrektorów
szkó³ zawodowych
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4. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkó³ (Dzien-
nik Ustaw 2017 r. poz.703) zacznie obowi¹zywaæ:

a) od 1 wrzeœnia 2017 r.:
• w bran¿owej szkole I stopnia dla uczniów

bêd¹cych absolwentami gimnazjum (za³¹cznik 7);
• w szkole specjalnej przysposabiaj¹cej do pra-

cy, (za³¹cznik nr 9);
• w szkole policealnej (pocz¹wszy od semestru

I szko³y policealnej); (za³¹cznik nr 12, 17, 18);
b) od 1 wrzeœnia 2019 r.:
• w piêcioletnim technikum (za³¹cznik nr 5);
• w bran¿owej szkole I stopnia dla absolwentów

oœmioletnich szkó³ podstawowych (za³¹cznik 8);
c) od 1 wrzeœnia 2020 r.:
• w bran¿owej szkole II stopnia (za³¹cznik nr 10);
d) od 1 wrzeœnia 2022 r.:
• w bran¿owej szkole II stopnia dla uczniów

bêd¹cych absolwentami bran¿owej szko³y I stop-
nia na podbudowie oœmioletniej szko³y podsta-
wowej (za³¹cznik nr 11)

Podstawa prawna: art. 291 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Prawo oœwiatowe.

Nowe ramowe plany nauczania okreœlaj¹ tygo-
dniow¹ liczbê godzin obowi¹zkowych zajêæ edu-
kacyjnych i zajêæ z wychowawc¹ w poszczegól-
nych klasach danego typu szko³y. Dyrektor szko-
³y, uwzglêdniaj¹c ramowy plan nauczania, opra-
cuje tygodniowy (semestralny) rozk³ad zajêæ.

Dotychczasowe Rozporz¹dzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania w szko³ach pu-
blicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z póŸn. zm.) sto-
suje siê do czasu zakoñczenia kszta³cenia:

1) w dotychczasowym czteroletnim technikum
(klasy I-IV);

2) dotychczasowej zasadniczej szko³y zawodo-
wej prowadzonej w bran¿owej szkole I stopnia
(klasy II-III);

3) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach
II-V szko³y policealnej;

4) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach
IV i V szko³y policealnej.

Podstawa prawna: art. 291 ust. 2 ,3, 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawê – Prawo oœwiatowe.

Minister Edukacji Narodowej o zmianach w
szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie
Rady Rynku Pracy

Projekt „Partnerstwo na rzecz kszta³cenia za-
wodowego”

Od stycznia 2016 w Oœrodku Rozwoju Eduka-
cji realizowany jest projekt „Partnerstwo na
rzecz kszta³cenia zawodowego”

Celem projektu jest dostosowanie kszta³cenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
poprzez zaanga¿owanie przedstawicieli pracodaw-
ców i pracowników na wszystkich etapach jego
programowania.

W ramach I etapu projektu „Forum partnerów
spo³ecznych” zosta³y zmodyfikowane podstawy
programowe dla 55 zawodów do których aktual-
nie opracowywane s¹ plany i programy. Przyk³a-
dowe plany i programy kszta³cenia dla 55 zawo-
dów opracowywano dla:

• piêcioletniego technikum;
• bran¿owej szko³y I stopnia dla absolwentów

oœmioletniej szko³y podstawowej;
• bran¿owej szko³y II stopnia dla absolwentów

bran¿owej szko³y I stopnia na podbudowie oœmio-
letniej szko³y podstawowej;

• szko³y policealnej.
W nastêpnych dwóch etapach projektu zostan¹

zmodyfikowane podstawy programowe do kolej-
nych zawodów (148). Po zmodyfikowaniu pod-
staw programowych uwzglêdniaj¹cych rekomen-
dacje pracodawców i ministerstw w³aœciwych dla
zawodu zostan¹ opracowane przyk³adowe plany
i programy dla tych zawodów. Ponadto w projek-
cie zaplanowano opracowanie na podstawie zmo-
dyfikowanych PPKZ suplementów do dyplomów
i kwalifikacji oraz œcie¿ek rozwoju zawodowego.

Akty prawne
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy

wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo oœwiatowe (Dz.U.
2017 poz. 60)

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej kszta³cenia w zawodach (Dz.U. 2017
poz. 860)

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania dla publicznych (Dziennik Ustaw
2017 r. poz.703)

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017
r. poz. 622)

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegó³owej
organizacji publicznych szkó³ i publicznych
przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Ramowy plan nauczania dla bran¿owej szko³y

I stopnia, w tym bran¿owej szko³y I stopnia spe-
cjalnej dla uczniów niepe³nosprawnych, niedo-
stosowanych spo³ecznie oraz zagro¿onych niedo-
stosowaniem spo³ecznym, przeznaczony dla
uczniów bêd¹cych absolwentami dotychczasowe-
go gimnazjum (PDF: 112 KB)
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Ramowy plan nauczania dla bran¿owej szko³y

I stopnia, w tym bran¿owej szko³y I stopnia spe-
cjalnej dla uczniów niepe³nosprawnych, niedo-
stosowanych spo³ecznie oraz zagro¿onych niedo-
stosowaniem spo³ecznym, przeznaczony dla
uczniów bêd¹cych absolwentami oœmioletniej
szko³y podstawowej (PDF: 114 KB)

Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym
technikum specjalnego dla uczniów w normie in-
telektualnej: niepe³nosprawnych, niedostosowa-
nych spo³ecznie oraz zagro¿onych niedostosowa-
niem spo³ecznym (PDF: 124 KB)

Ramowy plan nauczania dla bran¿owej szko-
³y II stopnia, w tym bran¿owej szko³y II stop-
nia specjalnej dla uczniów w normie intelek-
tualnej: niepe³nosprawnych, niedostosowanych
spo³ecznie oraz zagro¿onych niedostosowa-
niem spo³ecznym, którzy realizowali ramowy
plan nauczania dla bran¿owej szko³y I stop-
nia przeznaczony dla uczniów bêd¹cych ab-
solwentami dotychczasowego gimnazjum
(PDF: 99,6 KB)

Ramowy plan nauczania dla bran¿owej szko-
³y II stopnia, w tym bran¿owej szko³y II stopnia
specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej:
niepe³nosprawnych, niedostosowanych spo³ecz-
nie oraz zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecz-
nym, którzy realizowali ramowy plan nauczania
dla bran¿owej szko³y I stopnia przeznaczony dla
uczniów bêd¹cych absolwentami oœmioletniej
szko³y podstawowej (PDF: 100 KB)

Ramowy plan nauczania dla szko³y policeal-
nej, w tym szko³y policealnej specjalnej dla
uczniów w normie intelektualnej: niepe³no-
sprawnych, niedostosowanych spo³ecznie oraz
zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym
(PDF: 69,3 KB)

Ramowy plan nauczania dla szko³y specjalnej
przysposabiaj¹cej do pracy dla uczniów z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe³-
nosprawnoœciami sprzê¿onymi (PDF: 85,1 KB)

• Udostêpnij na Facebooku
• Print
Oœrodek Rozwoju Edukacji
• O nas
• Projekty PO KL
• Struktura
• Materia³y do pobrania
• Patronaty
• Szkolenia

Przydatne Linki
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Oœrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic¹
• Centrum Informatyczne Edukacji
• Centralna Komisja Egzaminacyjna
• Instytut Badañ Edukacyjnych

Biuletyn Informacji Publicznej
• Zamówienia publiczne
• Praca
• Konkursy
• Polityka prywatnoœci
• Regulamin publikowania informacji w serwi-

sie internetowym ORE
Kontakt
Oœrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa

Konkurs „Szko³a zawodowa
najwy¿szej jakoœci 2018”

Fundacja Fundusz
Wspó³pracy wraz z
Mazowieckim Kura-
torium Oœwiaty,
Oœrodkiem Rozwoju
Edukacji i Mazowiec-
kim Samorz¹dowym Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli og³asza w roku szkolnym 2017/2018
trzeci¹ edycjê konkursu na najlepsze praktyki
szkó³ zawodowych w zakresie zapewnienia jako-
œci kszta³cenia o nagrodê "Szko³a zawodowa naj-
wy¿szej jakoœci". W ramach wspó³pracy Dyrek-
tor ORE Jadwiga Mariola Szczypiñ ufunduje trzy
statuetki jako dodatkowe wyró¿nienie dla uczest-
ników konkursu.

Zapraszamy wszystkie szko³y zawodowe do
zg³aszania wdra¿anych rozwi¹zañ maj¹cych na
celu zapewnienie jakoœci kszta³cenia. Nabór zg³o-
szeñ trwa od 1 do 30 marca 2018 r.

Regulamin konkursu i karta zg³oszeniowa
Dobre praktyki nale¿y opisaæ w karcie zg³o-

szeniowej, a nastêpnie przes³aæ j¹ na adres: kon-
kurs@najlepszazawodowa.pl.

Lista finalistów konkursu zostanie umieszczo-
na na stronie Organizatora. Laureaci otrzymaj¹
pisemne powiadomienia i zaproszenia na uroczy-
stoœæ wrêczenia nagród, która odbêdzie siê 8
czerwca w Warszawie.

Dodatkowych informacje o konkursie udziela
Organizator konkursu.

Fundacja Fundusz Wspó³pracy
konkurs@najlepszazawodowa.pl
tel.: 22 450 98 10
fax.: 22 450 98 03
e-mail:konkurs@najlepszazawodowa.pl
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie!

Opracowano na podstawie strony internetowej
Oœrodka Rozwoju Edukacji.
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Europejska Sieæ Ca³o¿yciowego

Poradnictwa Zawodowego
(European Lifelong Guidance

Policy Network (ELGPN)
Sieæ Ca³o¿yciowego Poradnictwa Zawodowego

(ang. ELGPN – European Lifelong Guidance Poli-
cy Network) zosta³a utworzona w 2007 r., w ramach
i ze œrodków programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie”, jako kontynuacja dzia³alnoœci grupy eks-
pertów Komisji Europejskiej ds. poradnictwa przez
ca³e ¿ycie, powo³anej w 2002 roku.Idea stworzenia
Sieci zosta³a zaprezentowana na konferencji pt.:
„Polityki i systemy poradnictwa zawodowego przez
ca³e ¿ycie. Tworzenie podstaw”, zorganizowanej
przez Instytut Badañ Edukacyjnych Uniwersytetu
w Jyväskylä (Finlandia) w listopadzie 2006 r.Sieæ
ELGPN tworz¹ wszystkie kraje cz³onkowskie Unii
Europejskiej, w tym Polska. Zasady tworzenia i funk-
cjonowania sieci zosta³y okreœlone w dokumencie
„Establishment of a European Lifelong Guidance
Policy Network”. Najwa¿niejszym celem Sieci
ELGPN jest wspieranie rozwoju poradnictwa zawo-
dowego przez ca³e ¿ycie, realizowanego przez in-
stytucje sektora edukacji i publiczne s³u¿by zatrud-
nienia oraz innych partnerów. Aktywnoœci Sieci fi-
nansowane s¹ przez Komisjê Europejsk¹ w ramach
Programu Uczenie siê przez Ca³e ¯ycie.Do g³ów-
nych zadañ sieci ELGPN nale¿y:

• kszta³towanie polityki UE dotycz¹cej porad-
nictwa przez ca³e ¿ycie,

• wymiana doœwiadczeñ cz³onków sieci maj¹-
cych wp³yw na krajow¹ politykê poradnictwa
przez ca³e ¿ycie (m.in. przez organizowanie wi-
zyt studyjnych oraz warsztatów (tzw. klastrów) i
grup tematycznych),

• tworzenie systemu monitorowania postêpu we
wdra¿aniu rezolucji Rady UE w sprawie porad-
nictwa przez ca³e ¿ycie,

• inicjowanie badañ i analiz, m.in. przy udziale
CEDEFOP, zorientowanych na konkretne zadania
zwi¹zane z polityk¹ poradnictwa przez ca³e ¿ycie,

• tworzenie narzêdzi pozwalaj¹cych na doko-
nywanie analizy porównawczej rozwoju porad-
nictwa przez ca³e ¿ycie w ró¿nych krajach.

Polska uczestniczy w pracach Sieci od 2007 r.
Od samego pocz¹tku Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej pe³ni funkcjê krajowego punktu
kontaktowego. Partnerem MPiPS w tym projek-
cie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Spotkania Sieci ELGPN organizowane s¹ dwa
razy w roku. Zgodnie z przyjêt¹ praktyk¹ odby-
waj¹ siê one w kraju, który sprawuje Prezydencjê
w Radzie Unii Europejskiej.

W spotkaniach uczestnicz¹ krajowi przedstawi-
ciele Sieci ELGPN reprezentuj¹cy ministerstwa

edukacji i pracy pañstw cz³onkowskich UE oraz
z krajów, które nie nale¿¹ do Wspólnoty (Chor-
wacja, Turcja, Serbia). W prace Sieci aktywnie
zaanga¿owana jest Komisja Europejska oraz in-
stytucje i sieci partnerskie, tj.: CEDEFOP, ICCDPP,
IAEVG, ETF i FEDORA.

Program prac na lata 2011-12 w znacznej mie-
rze opiera siê o zagadnienia dotycz¹ce poradnic-
twa zawodowego jako integralnej czêœci strategii
EU 2010 oraz zagadnieniach zwi¹zanych z 6 sek-
torami: edukacj¹, kszta³ceniem zawodowym,
szkolnictwem wy¿szym, edukacja ustawiczn¹, za-
trudnieniem oraz w³¹czeniem spo³ecznym.

Cz³onkowie Sieci zdecydowali wspólnie, ¿e program
prac na lata 2011-2012 powinien opieraæ siê na czte-
rech priorytetach wskazanych w Rezolucji Rady UE z
2008 r. W zwi¹zku z tym prace realizowane s¹ przez
cztery Grupy Robocze (po 10-12 pañstw w grupie):

1. zachêcanie do uzyskiwania umiejêtnoœci za-
rz¹dzania karier¹ zawodow¹ przez ca³e ¿ycie (Gru-
pa Robocza WP1),

2. u³atwianie wszystkim obywatelom dostêpu
do us³ug poradnictwa zawodowego,

3. z uwzglêdnieniem uznawania wczeœniej-
szych doœwiadczeñ zwi¹zanych z uczeniem siê
(Grupa Robocza WP2),

4. zachêcanie do stosowania mechanizmów
wspó³pracy i koordynacji przy rozwijaniu polityk

5. systemów poradnictwa przez poszczególne
zainteresowane podmioty na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym (Grupa Robocza WP3),

6. opracowywanie podstaw merytorycznych i
systemów zapewniania jakoœci, stosowanych w pra-
cach nad rozwijaniem polityk i systemów porad-
nictwa zawodowego (Grupa Robocza WP4).

Polska zaanga¿owana jest w prace dwóch grup
WP2 i WP3. W pracach Grupy WP2 uczestniczy
przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy, natomiast
w pracach Grupy WP3 przedstawiciel Departamen-
tu Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Sieæ ELGPN to przyk³ad znacznego postêpu we
wspieraniu rozwoju krajowych polityk poradnictwa
przez ca³e ¿ycie w Europie. Jako sieæ kierowana jest
przez pañstwa cz³onkowskie UE, jest ona przyk³adem
innowacyjnego zastosowania unijnej otwartej metody
koordynacji  (open mathod of co-ordination – OMC)

Wiêcej informacji o pracach sieci mo¿na zna-
leŸæ na stronie http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn

Raport: Europejska Sieæ Ca³o¿yciowego Porad-
nictwa Zawodowego 2008-2010

Sprawozdanie z dzia³alnoœci sieci ELGPN na
lata 2011-2012

Rozwój polityki poradnictwa przez ca³e ¿ycie.
Zestaw zasobów europejskich

Opracowano na podstawie strony internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Z akcentem
na anonimy…

Jednak poezja to zjawisko nie do opisania! A
ja wci¹¿ siê dziwiê i dziwiê, ilekroæ siêgam po
nowy tomik wierszy – ulubionego poety, znako-
mitej poetki, szczeciñskiego kolegi po piórze, czy
w koñcu, a mo¿e nale¿a³oby powiedzieæ, ostat-
nio najczêœciej, po nikomu jeszcze nieznane, nie-
publikowane wiersze. To wtedy wy³ania siê przede
mn¹ nowy byt, przybiera niespotkane dot¹d kszta³-
ty, kolory, smaki, zapachy…  Tak, tak, zapachy
te¿… np. pachn¹ce dymem z fajki, jesiennym li-
œciem, ulotnym zapachem mi³oœci czy… ostr¹
woni¹ nêdzy… samotnoœci… strachu… Oto
przede mn¹ wiersze rozrzucone, zagubione, nie-
pewne siebie, czasem niepozorne, bez wyrazu… I
nagle w nowych uk³adach, konfiguracjach, zesta-
wach, gotowe zaistnieæ – zaczynaj¹ opowiadaæ
swoj¹ i… Autora, finezyjn¹ historiê. Wy³ania siê
z niebytu… nowy poetycki mini-œwiat, z ca³ym
swoim nieuporz¹dkowanym jeszcze przeznacze-
niem… Po raz kolejny ten dreszcz oczekiwania…
i jest KSI¥¯KA. Ods³oni³ siê Poeta: Na p³ótnie/
TeraŸniejszoœci/ Wiêc trwam/ Jeden z wielu/ Mo-
tyw n-ty t³a/ Ma³y malarz/ ̄ ycia.// Zaistnia³ nowy,
obiecuj¹cy wiele, tomik jego wierszy.

Czterdziesta dziewi¹ta ksi¹¿ka w serii: akcent
¯ycie w hd to debiut wydawniczy Miros³awa
Str¹gowskiego, poety, satyryka, rysownika. Wni-
kliwego obserwatora ¿ycia, utrwalaj¹cego s³owem
i rysunkiem wszystkie jego przejawy w HD! Ile

znaczeñ maj¹ te dwie litery, w które poeta ¿ycie
wpisa³?  Czy jest to bycie w wysokiej rozdziel-
czoœci obrazu TV? A mo¿e ów symbol sugeruje
truj¹cy gaz bojowy, w oparach którego, byæ mo¿e,
egzystujemy? Albo wskazuje nam Dokument
Harmonizacyjny – reguluj¹cy ceny w Unii, bo
wszystko staje siê zunifikowane?

Czym jest ¿ycie w hd wed³ug Poety? – zadajê
sobie pytanie.

Naturalnie, odpowiedzi poszukuje Czytelnicz-
ka taka jak ja, czy jak Ty, Sympatyku poezji,
przede wszystkim w wersach wierszy. Zatem
wejdŸmy w wykreowany œwiat obrazu nie zawsze
realistycznego; dajmy poprowadziæ siê Artyœcie
po znanych i nieznanych ulicach, drogach, a na-
wet bezdro¿ach. Poznajmy jego lirycznych i real-
nych bohaterów, tych znanych z nazwiska, ale i
tych, w wiêkszoœci anonimowych, którzy s¹ po-
staciami œwiata opisywanej przesz³oœci czy teraŸ-
niejszoœci. Poszukajmy akcentów w siedmiu ano-
nimach lirycznego ja,  w wierszach, fraszkach, w
myœlach rozczochranych… albo pomiêdzy nimi.
Mo¿e ów akcent na znaczenie kryje siê w rysun-
ku satyrycznym Autora? Mo¿e w konwencji
ukszta³towanej myœli poetyckiego anonimu?

Od pierwszej lektury wierszy Miros³awa Str¹-
gowskiego intrygowa³y mnie owe anonimy? Ich
rola wieloznaczna artystycznie i… ontologicznie.
A mo¿e trzeba j¹ odczytaæ nie tak powa¿nie, a
raczej jako groteskowo przeœmiewcz¹, mieszaj¹c¹
pojêcia, odbieraj¹c¹ wagê i znaczenie s³owu ano-
nim? Mo¿e Autor celowo a dyskretnie odejmuje
mu owo przypisywane pejoratywne znaczenie?

Na pewno owych siedem anonimów skupia
œwiat³o na moim czytelniczym odbiorze. To wokó³
nich mieszcz¹ siê tematy, w¹tki, motywy kreowa-
nego œwiata zamkniêtego w symbolu HD /cokol-
wiek on znaczy/.  Ods³ania siê w nim podmiot
liryczny przywo³uj¹cy wspomnienie dzieciñstwa
na Warmii 1980, m³odoœæ naznaczon¹ prze³omem
1981 roku, wiek dojrza³y bohatera lirycznego
topi¹cy siê w tyglu zdarzeñ prze³omu ustrojowe-
go. Z poetyck¹ wra¿liwoœci¹ kreœli Miros³aw Str¹-
gowski strofy wyznañ lirycznych, refleksji reje-
struj¹cych absurdy codziennoœci czasów peere-
lowskich czy wspó³czesnych. Zamiana jakoœci
¿ycia - ani tamten, ani ten czas nie jest zadowala-
j¹cy, a jednak nostalgia… bo wspó³czesnoœæ, te-
raŸniejszoœæ wydobywa coraz mocniej kontrasty,
które akcentuj¹ anonimy i skupione wokó³ nich
wiersze-problemy! Zauwa¿am poœród nich utwo-
ry obrazuj¹ce blisk¹ mi  kondycjê wspó³czesnej
poezji i poety. Tu muszê siê zatrzymaæ przy wier-
szu – prowokacji. To tekst Moja poezja: Popy-

Akcent
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(…) S³owo motyl nie jest motylem.
(…) Aby go u¿ywaæ, nie trzeba wcale
czyniæ swego g³osu l¿ejszym od powietrza…
           (Leonard Cohen, Jak mówiæ poezjê)
Motyli temat, zaznaczony ju¿ w tytule, nie

bêdzie siê odnosi³ do entomologii, a w niej
nie zag³êbi siê w lepidopterologiê (naukê o
motylach). Nie ta przestrzeñ bêdzie tworzywem
Autorki zbioru wierszy Z³amaæ skrzyd³o mo-
tyla… Danuta-Romana S³owik pójdzie w swo-
jej trzeciej ksi¹¿ce poetyckimi tropami onto-
logicznych znaczeñ, które skrywa archetypicz-
ny motyl. Ju¿ bowiem staro¿ytni Grecy s³o-
wem psyche oznaczali zarówno duszê jak i
motyla. Artystka podpowie w swoich wersach
odczytanie tego piêknego symbolu transfor-

taj/ Mo¿e jesieni¹/ Znajdziesz jej/ Garstkê/ Wte-
dy jak fio³ka/ W³ó¿ miêdzy Asnyka// Zaczytaj//
Albo uœmiechu/ Otul naparstkiem/ I niczym œcier-
wo/ Skopnij z chodnika// Niech zdycha//.

To niesamowicie dosadny obraz rzeczywisto-
œci, a w niej wspó³czesny byt kultury, w tym
literatury, w tym poezji i twórcy (czêsto sponie-
wieranego!). Ascetyczne zestawienie epok w kon-
traœcie traktowania dzie³a i artysty: szacunek i
uznanie, tradycja = kiedyœ, a poezja w pogar-
dzie, na krawê¿niku… z okrucieñstwem skaza-
na na unicestwienie… z dosadnym – Niech zdy-
cha… = dziœ.  Zgadzam siê z zas³yszan¹ opini¹
kolegi Autora, ¿e te wiersze to znamiona czasu,
takie SMS-owe. W swoim traktowaniu zjawisk
spo³ecznych czy kulturowych takie bezduszne i
anonimowe. Ale to pozory. Kontestacja-szok-pro-
wokacja tych tekstów uderzaj¹ca w pierwszym
czytaniu, ods³ania ju¿ w drugim autorski sar-
kazm-szyderstwo, a z nich poprzez gorzk¹ kpi-
nê, nawet z samego siebie (go³y i weso³y), od-
krywa pok³ady liryzmu. Z niego zaœ w trzecim
czytaniu wydobywam czu³oœæ-wra¿liwoœæ-deli-
katnoœæ artysty, najg³êbiej skrywane, za kresk¹
szorstkiego s³owa, frazy, wersu, strofy… Tak wiêc
to pierwsze oburzenie wybudza mnie  z ego-
istycznego samozadowolenia, ¿e rozumiem
wszystko. Ta prowokacja staje siê inspiracj¹ do
ods³oniêcia zakrytego.

Oto w wierszu Matka – obraz: Matka o rêkach/
Jak ³apy koparek/ Taszczy torby/… A kilka stron
dalej czujê, jak gorzka ironia, cierpkie szyder-
stwo skrywaj¹ce wra¿liwoœæ, wys³awia czu³oœæ
fina³owej apostrofy – Mamo /Mamuœko// w wier-
szu Ekstaza.

W centrum ¿ycia w HD jest ca³y czas cz³owiek,
anonimowe ja liryczne, mê¿czyzna i kobieta, z
imieniem lub bez. Wszyscy uwik³ani w rzeczywi-
stoœæ, w której siê odnajduj¹ lub nie. Czêœciej
nie. I st¹d zapewne tyle niezgody na zapisany
obraz œwiata tego, wy³aniaj¹cy siê spomiêdzy
s³ów.

A ja nieodmiennie k³adê akcent na anonim?
Jest bowiem widoczny ów nieustanny mocny na-
cisk na temat wywo³any i skierowany do adresa-
ta… anonimowego pana R, w innym ju¿ precy-
zyjniej nazwanego  redaktorem… Czy na pewno
chodzi tylko o jakiegoœ redaktora? Przecie¿ Po-
eta neguje personalnoœæ, bo ona nic nie znaczy.
Nazwisko, osoba, dokonania nie s¹ dziœ warto-
œci¹. Kto kojarzy w t³umie anonimowym nazwi-
sko: Tetmajer, Asnyk, Ró¿ewicz, Raszka… na-
wet Marylin Monroe to tylko obrazek z plaka-
tu… ¯ycie w hd…

...na s³owa
czy na motyle…

W coraz bardziej anonimowym (a czy przypad-
kiem nie animowanym ¿yciu?), szczególnie wa¿-
ny jest Mój pi¹ty anonim – i jego wymowne prze-
s³anie: Szukam ¿yczliwoœci/  (…) / niechaj szyb-
ko do nas wraca/ bo cholernie jest potrzebna//.

Mam tyle w¹tpliwoœci, tyle przemyœleñ. To moje
odczytywanie ¿ycia w hd Miros³awa Str¹gowskie-
go, wcale nie musi byæ przez Autora zamierzone.
Mo¿e Ty, Czytelniku, odnajdziesz swoje w³asne
œcie¿ki wœród tych wierszy i anonimów, mo¿e
dojdziesz nimi do swoich w³asnych horyzontów
(niekoniecznie w HD) zamykaj¹cych przestrzeñ i
czas w wierszach Poety?

Ró¿a Czerniawska-Karcz
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macji, kojarzonej z przemian¹, ze szczêœciem,
piêknem, radoœci¹ ¿ycia, lekkoœci¹, delikatno-
œci¹ i zwiewnoœci¹, ale te¿ z niezale¿noœci¹,
wolnoœci¹, nieœmiertelnoœci¹. Do nich do³¹czy
wyobra¿enia otwarcia siê na œwiat, na zastan¹
rzeczywistoœæ, porzucenie dotychczasowego
kokonu biernoœci i przejœcie w stan aktywno-
œci, pod¹¿ania za tym, co siê kocha, godzenie
zmys³owoœci i ducha. Jak wykorzysta te boga-
te zasoby odniesieñ i kontekstów poetka i
malarka, obserwatorka codziennoœci, percypu-
j¹ca empatycznie zarówno urodê jak i brzydo-
tê œwiata?

Danuta-Romana S³owik jest autork¹ dwóch
wydanych w 2011 roku pozycji ksi¹¿kowych:
prozy – Tu³acze losy – oraz tomu Europa bez
granic – wiersze pisane na obczyŸnie, a tom
Z³amaæ skrzyd³o motyla… to w³aœnie Jej trze-
cia pozycja ksi¹¿kowa. W nowym zbiorze daje
siê zauwa¿yæ wyraŸn¹ ewolucjê poetyki Artyst-
ki, rozszerzenie warsztatu, próby nowych ga-
tunków, zmiany tematów, pracy nad form¹ wy-
powiedzi poetyckiej, odejœcie od form rymo-
wanych i stroficznych, tak dominuj¹cych w
pierwszym tomie wierszy, aczkolwiek usprawie-
dliwionych œrodowiskiem polonijnym, w któ-
rym obraca siê Poetka, gdzie k³adzie siê akcent
przede wszystkim na piêkne polskie s³owo li-
terackie, na polskie tematy, a mo¿e w trzeciej
kolejnoœci na formê, która nie musi byæ nadto
wspó³czesna, a raczej mocno wi¹¿¹ca z kultu-
row¹ tradycj¹, musi spe³niaæ funkcjê przede
wszystkim ekspresywn¹ i komunikacyjn¹, a na-
stêpnie estetyczno-strukturaln¹.

Czy tym razem bêdzie to lektura wierszy w
klimatach letnich, pogodnych, s³onecznych, jak
sugeruje tom? Zachêca i zaprasza bowiem pla-
¿a z ok³adki, a w³aœciwie z obrazu olejnego Da-
nuty-Romany S³owik, wabi¹c piaskiem, mo-
rzem, horyzontem… sylwetk¹ zgrabnej dziew-
czyny… Jak tu nie daæ siê skusiæ, jak nie siê-
gn¹æ po ksi¹¿kê? Wprawdzie tytu³ niepokoj¹-
cy, drastyczny – Z³amaæ skrzyd³o motyla… Dla-
czego z³amaæ? Po co? Zderzenie pogody obra-
zu i niepokoju s³owa przyci¹ga… Siêgam po
tomik. Zagl¹dam do wnêtrza, kartkujê… Nadal
pogodnie… Kolorowe obrazy Autorki, która jest
jednoczeœnie artystk¹ s³owa i pêdzla, kredki,
o³ówka, utrzymuj¹ nastrój…

Dlaczego niepokoi ten tytu³? Z³amaæ skrzy-
d³o motyla…?

Trzeba wejœæ g³êbiej… Odczytaæ autorski za-
miar… Ju¿ na wstêpie pojawia siê w tej po-
etyckiej podró¿y tajemnicza przewodniczka

(mo¿e dziewczyna z ok³adki?) Ona – bohater-
ka liryczna, która… Kruszy lody/ Przenosi góry/
¯yje…//, a w swej realnej i metafizycznej dro-
dze pozostawia po sobie Kilka piór/ Jakiœ/
Okruch ¿ycia//. W³¹czam siê wraz z Ni¹ w roz-
dzia³y lirycznej drogi, bo chcê i ja ? Byæ za-
wsze w podró¿y: zachêca mnie lawendowy pej-
za¿ Prowansji, gdzie ? W filharmonii roz³o¿y-
stych pinii/ koncert na smyczki…/ Cykad tysi¹-
ce// A lawenda pachnie sobie/ pod niebiosa//.
Zaprasza Szczecin: do bram portowych z na-
dziej¹ pukam; (…) Przygarnij mnie Miasto bo/
Portu szukam//. Nêci spacer z Wen¹ po tym¿e
Szczecinie, która na skwerach wersami prószy.
Albo w oniryczne przestrzenie krain z marzeñ,
w nich lot w objêciach Morfeusza ze zmys³ow¹
chmar¹ motyli… i pla¿e powstrzymane wernik-
sem/ Zanim znikn¹…//. Miejsca bezpieczne ? w
przytulonych ciasno ramionach/ ustom milcz¹-
cym snuj¹ opowieœæ/\.

Podgl¹daj¹c figlarnie naturê… Poetka ry-
suje ze szczypt¹ kpiny, jakieœ lube/mi³e na
kwitn¹cych ³¹kach erotycznych doznañ (Po-
czuj motyle pod swoj¹ skór¹), stylizuje na sen-
tymentalne wyznania z dawnych lat… Czekam
na mi³oœæ/ tak nieuchwytn¹/ jak lot motyla /
przez wiatr ko³ysany//.

Powraca pytanie, sk¹d z³amane skrzyd³o mo-
tyla, gdy obrazki raczej motylo frywolne? I
jest odpowiedŸ… Krajobraz siê zmienia, za-
chmurzone niespokojne morze wyrzuca na
brzeg egzystencjalny dylemat Próbuj¹c daæ…
i ocaliæ ¿ycie…

Jednak ju¿ za stron kilka odwieczne rozter-
ki pogodnie rozprasza echo horacjañskiego
optymizmu Chwytaj¹c umykaj¹c¹ chwilê… za-
myka siê w enigmatycznych wersach haiku, ot
chocia¿by: Wiosna poetów/ Chmara motyli tañ-
czy/ Dreszcze pod skór¹// albo zawiera siê w
¿artobliwych, skrz¹cych siê dowcipem, próbach
limeryków.

Ale to tylko na chwilê. Bo oto jest, poszuki-
wane przez Czytelnika, …Z³amane skrzyd³o
motyla… Najpierw collage fotografii ruin Alep-
po i rysunku Autorki gasi barwê s³ów. Zmie-
nia siê nastrój, koloryt, klimat, przes³anie.
Zmienia forma i temat. To ju¿ nie pola i lasy
Prowansji, nie szerokie aleje Szczecina, nie
motyle kolorowej ³¹ki, nie zaciszne puby z
Nadrenii-Palatynatu czy alejki parku poetów.
Nie s³oneczne pla¿e czy zaciszne porty… Ta
s³oneczna i bezpieczna przestrzeñ przyjazna
ludziom i motylom… przeobra¿a siê w nega-
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tyw… Jak po dniu w noc… wchodzimy w kosz-
mar wojny i zniszczenia, bólu i cierpienia…
Inny œwiat… wrogi ludziom i motylom, kwia-
tom i ptakom… przestrzeñ i czas œmierci…
przemocy i krzyku… Czasu nienawiœci… Te-
raz pod skór¹ dr¿y strach nie motyle, bo mo-
tyle nie maj¹ ju¿ skrzyde³ … Lecz ktoœ mu
skrzyd³o/brutalnie z³ama³/ œmiertelna rana/
ludzk¹/ krwi¹ broczy//.

Nie ma ju¿ miast: Czy w Aleppo/ tam gdzie
ju¿/ NIC nie ma/ œpiewaj¹ chocia¿/ptaki… ani
szpitali - Szpitala/ ¿adnego/ nie ma/ wiêc i
rannych/ jakby mniej//. Nie ma nawet modli-
twy, jest tylko rozpaczliwy krzyk-skarga: bo
NIKT na tym/ œwiecie mnie/ NIE CHCE…

Tom wierszy Z³amaæ skrzyd³o motyla… Da-
nuty-Romany S³owik koñczy wieloznaczny
wers, zamkniêty w jednej frazie ? Nie ma ju¿
s³ów…/ … / !!!!!/ ???? //

S³owo motyl nie jest motylem. S³owo to jed-
no, a motyl to co innego – konstatuje Leonard
Cohen. Nie zmienia to faktu (¿e wejdê w pole-
mikê z Poet¹), ¿e za s³owem motyl kryje siê
wiele innych s³ów/nazw, s³ów/znaczeñ, które
ju¿ nie odnosz¹ siê tylko do owada, lecz za-
mieniaj¹ w symbole, alegorie, przenoœnie i w
nowopowsta³ych zwi¹zkach tworz¹ ca³¹ prze-
strzeñ jak¿e odmiennych wartoœci. W zdumie-
waj¹cy sposób zdanie Cohena w kontekœcie,
np. wierszy Danuty S³owik, nabiera nowej i
jak¿e tragicznej wymowy… bo za s³owem, któ-
re do tej pory by³o tylko nazw¹ barwnego
owada, uwalniaj¹ siê nagle zupe³nie inne od-
niesienia… Poetka wydobywa je najproœciej
spomiêdzy materii s³owa, by postawiæ znak
sprzeciwu pomiêdzy afirmacj¹, wcale przecie¿
nie sielankowego, „motylego ¿ycia” po naszej,
europejskiej stronie a koszmarem, np. syryj-
skiej wojny. Ta odbiera nie tylko ¿ycie, ale i
ducha (psyche) ludziom, którzy wobec machi-
ny wojny s¹ bezbronnymi, kruchymi i œmier-
telnymi po ludzku – symbolicznymi motyla-
mi, którym ³amie siê skrzyd³a.

Reakcja Autorki Tu³aczych losów na krzyw-
dê, któr¹ Artystka zamknê³a w metaforze z³a-
manego motylego skrzyd³a, zmienia siê w pro-
test obrazu i s³owa – najwymowniejszy niemy
krzyk! Czy tylko artystycznym symbolem ob-
razu i wiersza nale¿y protestowaæ przeciw rze-
czywistoœci œwiata XXI wieku? Gdzie powi-
nien padaæ akcent? Na s³owo czy na motyla?

Ró¿a Czerniawska-Karcz

Odczytaæ prozê… oto jest zadanie. Szczegól-
nie obecnie, gdy gatunków pomieszanie jest tak
wielkie, i¿ mo¿na siê pogubiæ w rozeznaniu, co
jest co? Gdzie zaczyna siê proza poetycka, gdzie
koñczy wspomnienie a zaczyna siê fikcja? Gdzie
opowiadanie mija siê z felietonem, a recenzja
wcale nie przypomina sprawozdania z wydarze-
nia kulturalnego.

Odczytaæ prozê… i podpowiedzieæ innemu za-
gubionemu Czytelnikowi, jakim tropem pójœæ
mo¿e, aby spotkaæ siê z w³aœciwymi intencjami
autorki czy autora. Aby nie musia³ b³¹dziæ w la-
biryntach domys³ów czy fa³szywych skojarzeñ,
by odnalaz³ w czytaniu ow¹ dawno zatracon¹
przyjemnoœæ odkrywania dobrze znanego, a od-
miennego œwiata… przedstawionego. Oto jest
zadanie.

Wydaje mi siê, ¿e Danuta-Romana S³owik, Au-
torka powieœci Tu³acze losy oraz dwóch tomów
poezji: Europa bez granic (wiersze pisane na ob-
czyŸnie) i Z³amaæ skrzyd³o motyla… u³atwia mi
zadanie. Otó¿ na wstêpie swojej najnowszej ksi¹¿-
ki Rozmowa …z jednej nocy informuje Czytelni-
ka: Mimo ¿e ta ksi¹¿ka to fakty, to wszelkie podo-
bieñstwa do osób w niej wystêpuj¹cych s¹ ca³ko-
wicie przypadkowe, lecz jeœli ktoœ uzna, ¿e jest
inaczej, to tak¿e ma trochê racji.

Otó¿ to! Literatura faktu to pojêcie œcis³e a za-
razem obszerne, mieœci formy literackie, które
przedstawiaj¹ autentyczne postacie i wydarzenia,
jak np. reporta¿ (relacja, raport), dziennik, pamiêt-
nik (wspomnienia), biografia, wywiad. Utwory tej
kategorii nale¿¹ do beletrystyki i fabu³y w czasie

… w rozmowie
z jednej nocy?
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rzeczywistym. A czy mo¿e balansowaæ na pogra-
niczu legendy, baœni czy podania? Czy mo¿e za-
garn¹æ w swoje pojemne wnêtrze ascezê opinii
politycznych, jaskrawoœæ postaw spo³ecznych czy
opisy wydarzeñ historycznych? Oto jest pytanie?
I jeszcze to zastrze¿enie, i¿ podobieñstwo osób
itd. jest… Sympatyczna kokieteria ze strony Au-
torki? Odszyfrujmy wiêcej. Czas i przestrzeñ nie
podlegaj¹ dyskusji… s¹ jednoznacznie rozpozna-
walne: Europa – Niemcy – Polska – Szczecin –
druga po³owa XX wieku i naturalnie nasz wiek
XXI! Bohaterowie: Dwoje interlokutorów – Han-
na i Adam /imiona dobre jak ka¿de inne/ – w
rozmowie podczas jednej nocy (i jak sugeruj¹ roz-
dzia³y -od wczesnego wieczoru do œwitu). Ale tu
ju¿ z dat¹ bli¿ej nieokreœlon¹, tak samo jak nie-
okreœlone jest gdzie? Wiadomo tylko, ¿e przy do-
mowym okr¹g³ym stole w fotelach pojemnych, w
przytulnym mieszkanku wiod¹cej opowieœæ. O
czym i o kim ta powieœæ nie powieœæ z akcentem
na…? I na to pytanie jest odpowiedŸ. O próbie
zestawienia dwóch ró¿nych historii ¿yciowych na
zasadzie kontrastu i podobieñstw: czynników
socjologicznych, charakterów, mentalnoœci, jak w
ka¿dej sztuce o grze œwiate³ i cieni, o obrazach z
¿ycia w tym samym czasie, o punktach przeciê-
cia losów albo tylko o „deptaniu sobie po piê-
tach” w tej ¿yciowej podró¿y… G³ówna bohater-
ka tak to artyku³uje: Te dwa œwiaty, w jakich za-
wsze ¿yliœmy, s¹ tak ró¿ne. (…) Te same wydarze-
nia otacza³y nas, ale ca³kowicie inaczej na nas
oddzia³ywa³y.

I tu na plan pierwszy tej nocnej rozmowy wy-
suwa siê historia, która wywar³a swój wp³yw na
losy … nie tylko tych konkretnych bohaterów.
Rok 1989 i Okr¹g³y Stó³ jako wydarzenie poli-
tyczne oraz jego reperkusje odmieni³y nie tylko
¿ycie Polaków, ale mia³y te¿ wp³yw na zmiany
zachodz¹ce w Europie. I o tym w³aœnie jest roz-
mowa. Motyw Okr¹g³ego Sto³u wplata siê w w¹t-
ki dwóch ¿yciorysów, w których g³ówna bohater-
ka snuje wspó³czesn¹ przypowieœæ o ka¿dej czy
ka¿dym z nas, którzy nale¿eliœmy do pokolenia
doœwiadczaj¹cego rzeczywistoœci PRL i zmian
ustrojowych po Okr¹g³ym Stole. Jednak niech Ciê
nie zmyli Czytelniku ten polityczny akcent. Ta
historia nie jest polityczna, nawet nie spo³ecz-
na… obyczajowa te¿ nie…

Rozmowa…z jednej nocy Danuty-Romany S³o-
wik to opowieœæ o bardzo wra¿liwym, refleksyj-
nym, ale wcale nie pesymistycznym doœwiadcza-
niu ¿ycia w socjalistycznej rzeczywistoœci przez
rodzinê Hanki i Jarka (bez nazwisk! czyli tacy
polscy Jane i John Doe)) oraz o próbie przystoso-

wania siê tej¿e rodziny imigrantów do jak¿e od-
miennej rzeczywistoœci w Niemczech Zachodnich.
Autorka kreuj¹c w taki sposób postaæ g³ównej
bohaterki, Hanny, obdarza j¹ swoimi przemyœle-
niami, refleksjami, emocjami. Hanna zaœ konfron-
tuje swoje doœwiadczenia z przyjacielem, leka-
rzem ginekologiem, by³ym oficerem WP. Ten
burzliwy momentami dialog, przeplatany mono-
logiem wewnêtrznym Hanny, tworzy kanwê dla
najprzeró¿niejszych prze¿yæ obojga z ponad trzy-
dziestu lat. Hanna celowo i wielokrotnie podkre-
œla znaczenie czasu i przestrzeni, w których obo-
je siê mijali: Chcia³am ciê poznaæ, dowiedzieæ
siê, jak w tym samym czasie toczy³o siê ¿ycie oso-
by „z drugiego brzegu”.

To jest w³aœnie leitmotiv tej rozmowy. Wokó³
niego zbudowana jest historia g³ównych i pobocz-
nych bohaterów. Naturalnie, wiêcej dowiaduje-
my siê o ¿yciu Hanny, bo to ona jest inspiratork¹
spotkania i tematów wynurzeñ, to ona inicjuje i
puentuje kolejne wydarzenia ujête w obrazach czy
mo¿e fotografiach z przegl¹danego albumu wspo-
mnieñ.

To równie¿ ona stawia wyraŸn¹ cezurê miêdzy
rzeczywistoœci¹ po socjalistycznej wschodniej a
demokratycznej zachodniej stronie… Zaznaczaj¹
to metaforycznie nocne pory, wpisane w tytu³y
kolejnych czêœci powieœci. Opowiadane przez
Hannê ¿ycie, oœwietlone interpretacj¹ z perspek-
tywy czasu, eksponuje tê pozytywn¹ zachodni¹
stronê, bo bohaterka przebywa jeszcze za ¿elazn¹
kurtyn¹. Na szczêœcie dla niej i dla jej rozmówcy,
to tylko piêæ lat ich dzieli, nim run¹³ MUR… by
mogli sobie deptaæ po piêtach… Przekrada siê
trochê tego œwiat³a na odwiedziny rodziny i przy-
jació³ za berliñski mur… na dawkowanie przeko-
lorowanych albo zdeformowanych wyobra¿eñ,
przekazów o „cudownym Zachodzie”… Pamiê-
tajmy, ¿e to nie by³ jeszcze czas Internetu, komó-
rek, fotografii cyfrowej…

Nie mo¿na pomin¹æ w odczytywaniu Rozmowy
…z jednej nocy specyficznego jêzyka narracji.
Zauwa¿alnej linii melodycznej intonacji, wyni-
kaj¹cej ze sk³adni nie zawsze odpowiadaj¹cej jê-
zykowi polskiemu. Ta swoista muzyka sk³adni
niemieckiej wyra¿onej polskim jêzykiem dodaje
kolorytu opowiadanej treœci, czyni j¹ mniej natu-
ralistyczn¹. Uwa¿ny Czytelnik rozpozna te sub-
telne ró¿nice i znajdzie ich objaœnienie w … bio-
grafii Autorki. Ponad trzydzieœci lat poza krajem,
komunikowanie siê po polsku tylko w domu,
ewentualnie w œrodowisku polonijnym, musia³o



20
wp³yn¹æ na ow¹ zmienion¹ sk³adniê, na opero-
wanie jêzykiem pe³nym emocjonalnych epitetów,
frazeologizmów, tzw. m¹droœci ¿yciowych wyra-
¿anych porzekad³ami lub przys³owiami, które
pozosta³y w odleg³ej polskiej pamiêci. Nadu¿y-
wanych, bo to swego rodzaju zach³ystywanie siê
jêzykiem ojczystym, niedostêpnym na co dzieñ.
To „pozorne bogactwo jêzyka” wynikaj¹ce z bra-
ku poczucia normy jêzykowej, bo nie kontrolo-
wane ¿yw¹ mow¹, ale te¿ pochodz¹ce ze œwiado-
mego czerpania z jêzyka emocji… Czytelny rys
autobiograficzny w kreowanej postaci Hanny.

I jeszcze jedna literacka sfera w powieœci Au-
torki Tu³aczych losów, która mo¿e ujœæ uwadze
Czytelnika, a której przepuœciæ nie mo¿na. To
symbolika i aluzyjnoœæ Rozmowy… z jednej nocy.
Ju¿ sam tytu³ przywo³uje „nocne Polaków roz-
mowy”, których ani autora ani znaczenia obja-
œniaæ nie trzeba. Kompozycja ksi¹¿ki i tytu³y sze-
œciu czêœci równie¿ nios¹ w sobie podteksty: opi-
sanie przestrzeni Polski, Niemiec, Europy jako
etapów ¿ycia bohaterów, zamkniête w porach
nocnej rozmowy, przywo³uj¹ jednoznaczne sko-
jarzenia z przemijaniem ¿ycia, zamkniêtego w
ramy mikroczasu. Podobne odniesienia dotycz¹
Okr¹g³ego Sto³u – czy trzeba objaœniaæ symbole
porozumienia, równoœci stron, skutków owych po-
rozumieñ? Albo obraz choroby Hanny i operacja
krêgos³upa przywo³uj¹ skojarzenie bohatera zbio-
rowego, polskiego spo³eczeñstwa z jego odnow¹,
napraw¹ post peerelowskiej rzeczywistoœci, i d³u-
giej rekonwalescencji kraju zniszczonego socja-
lizmem, a z nadziej¹ na uzdrowienie. Takie na
przyk³ad proste w swojej wymowie prawo jazdy
zamienia siê w pewnym momencie w symboliczn¹
sytuacjê egzystencjaln¹ o zupe³nie innym wy-
dŸwiêku ni¿ ten racjonalny, szczególnie w od-
niesieniu do sytuacji ¿yciowej g³ównej bohater-
ki: Szybko jeŸdziæ te¿ trzeba siê nauczyæ, wiêc
ca³e szczêœcie, ¿e mo¿na to robiæ, gdy obok siedzi
nauczyciel. (…) „Zawsze mo¿e siê zdarzyæ, ¿e prze-
jedzie pani w³aœciwy zjazd. I co wtedy? Trzeba
umieæ ten b³¹d naprawiæ. Nastêpny zjazd, na drug¹
stronê, wjazd i ju¿ jedziemy z powrotem”. Czy¿
to nie rada na ka¿dy etap ¿ycia na niew³aœciwym
zakrêcie? Wiele innych przyk³adów musisz Czy-
telniku odnaleŸæ sam.

Na zakoñczenie pragnê jeszcze zwróciæ uwagê
na… fascynacje. Bo powieœæ Danuty-Romany
S³owik to nie tylko ¿yciopisanie o k³opotach z
rodzin¹, o urz¹dzaniu w imigracyjnej rzeczywi-
stoœci, o chorobie. To przede wszystkim optymi-

styczna opowieœæ o wychodzeniu z indywidual-
nego fizycznego, ekonomicznego, tak¿e psychicz-
nego i mentalnego kryzysu dziêki odkryciu no-
wych czy zapomnianych pasji przez g³ówn¹ bo-
haterkê. To przywo³ane fascynacje… sztuk¹, ar-
chitektur¹, krajobrazem, przyrod¹, zach³yœniêcie
mo¿liwoœciami kreowania swojego ¿ycia, wolno-
œci¹, dostêpnoœci¹ œwiata… bo ju¿ Europa bez
granic… bez ograniczeñ… dla ka¿dego… To
dzielenie tych wzruszeñ z drugimi, podobnie czu-
j¹cymi i odbieraj¹cymi ludŸmi… rodakami, przy-
jació³mi, bliskimi… Hanna uczy siê nowej samej
siebie i odczuwania radoœci ¿ycia. Mówi do Ada-
ma: W ¿yciu trzeba trochê spontanicznoœci, cza-
sem zrobiæ coœ „na wariata”, poczuæ siê wolnym,
w ca³ym tego s³owa znaczeniu, daæ siê ponieœæ
fantazji.

Dlatego razem z mê¿em Hanna inwestuje w
przygodê, w wyprawy po przygody… w odkry-
wanie najpiêkniejszych zak¹tków Europy. Po³y-
kaj¹ bakcyla podró¿owania, bo to sposób na od-
zyskanie zdrowia fizycznego i psychicznego…

Towarzyszy bohaterom Rozmowy …z jednej
nocy dyskretny patriotyzm… wyra¿aj¹cy siê tê-
sknot¹ za krajem, nieustannymi powrotami, wiê-
zami rodzinnymi, przyjacielskimi, zaanga¿owa-
niem od zawsze w poprawê kondycji spo³ecznej,
ekonomicznej czy geopolitycznej Polski. Na tle
tych emocji buduje siê czytelny wizerunek szcze-
ciñskiego mikrokosmosu… Gdy¿ to Szczecin -
miejsce jedyne na œwiecie… przynale¿ne nie z
urodzenia a z wyboru dokonanego za wszelk¹
cenê - dla wszystkich bohaterów powieœci jest
miejscem jedynego bycia - wyjœciem i powrotem.
Z niego wynika pielêgnacja polskoœci… trady-
cji, obyczajów, jêzyka, chocia¿ to takie trudne…
wiêc nauka permanentna… ¿ycia, rodziny, przy-
jaŸni… ojczyzny. Po obu stronach granicy - kie-
dyœ. A obecnie – o œwicie … w planach na JU-
TRO bez granic...

Danuta-Romana S³owik /któr¹ poznajemy
tak¿e jako artystkê pêdzla i wêgla, bo jej ry-
sunki ilustruj¹ treœæ nocnej rozmowy a olejny
obraz uliczki Montmartre'u w Pary¿u zdobi
ok³adkê/ tworzy swoim tekstem uniwersaln¹
przestrzeñ. Dlatego potraktujmy, Czytelniku,
tê historiê jak powieœæ, któr¹ lubi pisaæ ¿ycie,
ze wszystkimi perypetiami bohaterów, z intry-
gami i dramatami, z tragedi¹ œmierci i rado-
œci¹ powitañ, z nag³ymi zwrotami akcji, punk-
tem kulminacyjnym prze³omu w mentalnoœci
g³ównych bohaterów i wpisaniem w¹tków po-
bocznych innych osób. Wydaje mi siê, ¿e w
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takim odczytaniu treœci Rozmowy … z jednej
nocy mo¿emy doszukaæ siê jej walorów lite-
rackich… No, mo¿e poza œwiadom¹ aluzj¹ Pi-
sarki do baœniowego motywu opowieœci czyli
Baœni z tysi¹ca i jednej nocy. Ale czy¿ ¿ycie
ka¿dego z nas nie jest w³aœnie kolejn¹ baœni¹
w baœni…, w której dobro zwyciê¿a z³o, boha-
ter pokonuje antybohatera, gdzie wszyscy w
koñcu ¿yj¹ d³ugo i szczêœliwie? Czy takie
optymistyczne zakoñczenie nie przyœwieca
Autorce?

Mo¿e i tak. Przecie¿ jej g³ówni bohaterowie z
optymizmem planuj¹ swoj¹ przysz³oœæ w Szcze-
cinie, w bezpiecznym europejskim œwiecie bez
granic… Czy jest to tylko wizja? Czy maj¹ ra-
cjê, dziel¹c wspólnie tê nadziejê? Có¿, tylko
Re¿yser tego powtarzaj¹cego siê od zawsze spek-
taklu pod tytu³em ¯YCIE zna odpowiedŸ… A
mo¿e to genialny Anglik mia³ racjê, gdy wk³a-
da³ w usta swego tragicznego bohatera s³owa do
dzisiaj powtarzane: ¯ycie jest tylko przechod-
nim pó³cieniem, nêdznym aktorem, który sw¹ rolê
przez parê godzin wygrawszy na scenie w nicoœæ
przepada - powieœci¹ idioty, g³oœn¹, wrzaskliw¹,
a nic nie znacz¹c¹.

Tak wiêc sam dokonaj wyboru, Czytelniku, i
zdecyduj, gdzie po³o¿ysz akcent, w³¹czaj¹c siê
do dialogu z Autork¹ Rozmowy …z jednej nocy?

Ró¿a Czerniawska-Karcz

(…) jak wiêc posadziæ ciebie ¿ycie, abyœ nie
przeciek³o mi przez palce? Jak ciebie skoszto-
waæ, ¿eby nie powiedzieæ butnie: jak nasyciæ
siê (czy najeœæ?) tob¹? Przecie¿ g³odnam ni-
czym wilk! Albo i dwa wilki… Nie… jak ca³a
wataha wilków w styczniow¹, œnie¿n¹ noc…
G³odnam ¿ycia! ̄ ycie s³yszysz? Umieram z g³o-
du i pragnienia! Za tob¹! Za twoim smakiem
rozmaitym, choæ wola³bym rzec: rozmaitem…
(…) ja strasznie têskniê za tym rozmaitem…

Oto pytania w wyznaniu wydobytym z g³êbi
najdotkliwszej emocji wyra¿a jedna z bohate-
rek najnowszej ksi¹¿ki Krystyny Rodzewicz,
autorki tomu wierszy Indeks Szczêœcia (2015)
i tomu prozy poetyckiej z roku 2016, Na pó³-
noc od Bieguna Pó³nocnego. Obecna, trzecia
ksi¹¿ka, Pytania z g³êbi, to proza, powieœæ, w
której Autorka mierzy siê z epick¹ materi¹,
kreuj¹c niezwykle udan¹ przestrzeñ, a w³aœci-
wie wiele przestrzeni i kilka ró¿nych czasów
dla swoich fikcyjnych bohaterek: Zielonookiej,
Piegowatej, Tancereczki, Gra¿danki czy La
Belli. I tu nale¿y zwróciæ uwagê na interesu-
j¹c¹, w zamyœle Autorki, koncepcjê kompozy-
cyjn¹ powieœci. Dzieli bowiem pisarka tekst
na rozdzia³y, które pozornie stanowi¹ odrêb-
ne samodzielne cz¹stki sk³adowe ksi¹¿ki. A
jednak nie jest to zbiór opowiadañ, tylko zwar-
ta opowieœæ, aczkolwiek o trudnej, zdawa³oby
siê, do odczytania treœci intrygi, zagmatwane-
go losu g³ównej bohaterki, ta bowiem, jako
narratorka wszystkowiedz¹ca, wystêpuje i w
trzeciej, i w pierwszej osobie, szafuje czaso-
przestrzeni¹, tworzy odrêbne historie z ¿ycia
wziête… zawi¹zuje w¹tki, powo³uje do ¿ycia
samodzielne postaci, obdziela je osobowoœcia-
mi i doœwiadczeniami, jak przysta³o na epick¹
kreacjê. Jednak nie koñczy, tych rozpoczêtych,
a mo¿e wyrwanych tylko z kontekstu, wspo-
mnieñ, historii… Czytelnik pozostaje z nieja-
kim niedosytem co do losów m³odziutkiej Zie-
lonookiej, niedosz³ej finalistki Mistrzostw
Europy w Pradze w 1978 roku, która wycho-
dzi ze szpitala dla psychicznie chorych. Zo-
staje z wieloma domys³ami co do dalszego ci¹-
gu zdarzeñ w ¿yciu studentki ze Szczecina,
Piegowatej, pozostawiaj¹c j¹ w schronisku w
Zakopanem z têsknot¹ nieukojon¹ za Jankiem?
Odbywa podró¿ na Litwê w ZSSR i do prze-
sz³oœci wojennej z Gra¿dank¹, m³od¹ matk¹ i
jej synkiem, by poznaæ z jej opowieœci ko-
lejn¹ bohaterkê – Chudzielca. Czytelnik snu-

Akcenty na pytania,
ale odpowiedzi
bez akcentu…
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je domys³y, kto jest kto, w tych historiach.
Dopatruje siê przyczyn i skutków. By zostaæ
znów pozostawionym ze swoj¹ niewiedz¹… Bo
oto ju¿ historia nastêpna, zmiana czasu i prze-
strzeni, kolejna ods³ona, inna kobieta w in-
nym miejscu i czasie… Czy ma coœ wspólne-
go z poprzedniczkami…

I dopiero, gdy docierasz Czytelniku do fi-
na³owego, jednoczeœnie tytu³owego rozdzia³u
Pytañ z g³êbi, wszystko staje siê w miarê kla-
rowne… Bohaterka zyskuje imiê Ma³gorzata.
Zrozumia³e staj¹ siê zabiegi graficzne przy nar-
racji, te wyró¿nienia czcionk¹ kolejnych wy-
powiedzi czy monologów wewnêtrznych, tych
wizji sennych, analiz psychologicznych, re-
fleksji z obserwacji œwiata, ludzi, zdarzeñ…
Bo nagle to pozornie rozsypane puzzle egzy-
stencjalne, uk³ada siê w jedno ¿ycie.

Opowiadania niedopowiedziane, historie w
szkatu³ce powieœci, epizody, pozbierane w ca-
³oœæ obrazki z przesz³oœci i teraŸniejszoœci, kan-
wa jednego ¿ycia, na której tkany jest los…
Dlaczego bohaterki Pytañ… s¹ bezimienne? Bo
Autorka bardziej skupia siê na psychologii i
emocjach swoich kobiet, ni¿ na ich cechach
zewnêtrznych. Komentuje to w rozmowie z Mo-
nik¹, swoj¹ pierwsz¹ recenzentk¹, w rozdziale
Nie dobijajcie koni: – Gdy nie ma przymiot-
ników, to dziewczyna mo¿e byæ ka¿d¹, któr¹
sobie tylko wyobrazisz. A w zwi¹zku z tym,
jej historia równie¿ mo¿e spotkaæ ka¿dego, czy
te¿ precyzyjniej, ka¿d¹ dziewczynê, niezale¿-
nie od wygl¹du… Wiêcej powiem, w ca³ej tej
historii jej wygl¹d ma najmniejsze znaczenie,
jest nieistotny.

Dlaczego miejsca niedookreœlone? Dlacze-
go czas tylko zaakcentowany? Co jest wa¿-
ne? Wa¿ne jest wnêtrze bohaterki. Owa g³ê-
bia, z której wydobywa swe pytania. To w
niej rozgrywaj¹ siê na ró¿nych poziomach
tragedie i dramaty, ale i codziennoœci, cza-
sem nawet szczêœliwe, w ¿yciu wielopostacio-
wej bohaterki, o której wiemy tylko ¿e jest
Polk¹, mieszka w Szczecinie, ¿e studiowa³a,
¿e ma syna i… ¿e zmaga siê z… nowotwo-
rem. Reszta to strzêpki informacji o ludziach,
miejscach, zdarzeniach i refleksje (chocia¿
czasami zaskakuj¹co szczegó³owe!), znów na
ró¿nych poziomach œwiadomoœci… od afonii,
przez realistyczne postrzeganie codziennoœci,
po wizje senne i wêdrówki na drug¹ stronê…
Cienia.

Ta ró¿norodnoœæ kreacji postaci narratorki
przypomina portugalskiego poetê, Fernando
Pessoê, który twierdzi³ /wprawdzie o swoich
heteronimach/, ¿e ka¿dy z nas to ogromna gro-
mada rozmaitych postaci, obfitoœæ samego sie-
bie. Czy¿ jednak nie oddaje to zdanie sposo-
bu na kreowane postaci w Pytaniach z g³êbi?
Krystyna Rodzewicz, jako Ma³gorzata, two-
rzy warianty jednej osoby, podobnie jak por-
tugalski poeta… poznaje ka¿d¹ ze stworzo-
nych, a mo¿e odtwarzanych kobiet, daje jej
to¿samoœæ i historiê, która jest te¿ cz¹stk¹ hi-
storii innych. Nie jesteœmy wci¹¿ tymi samy-
mi osobami, co przed laty, w innym czasie, w
innej przestrzeni, wœród i dla innych ludzi.
Tamte ¿ycia ka¿dej z tych kobiet, to rozdzia-
³y zamkniête. Prawdziwymi jesteœmy dla sie-
bie jedynie w czasie teraŸniejszym, a ponie-
wa¿ to najkrótszy z czasów, to historie dziej¹-
ce siê tu i teraz nale¿y zatrzymaæ s³owem. Pi-
sz¹c. Tak wiêc, pisze Autorka Indeksu Szczê-
œcia powieœæ o powieœci /powieœæ autotema-
tyczn¹/. Jej retrospekcje to jedynie wêdrowa-
nie wybiórcze do czasoprzestrzeni ju¿ zamkniê-
tych, gdzie pozosta³y na zawsze jej bohaterki,
czyli ona. Ale czy to zmienia cokolwiek w kon-
tekœcie stawianych kiedyœ i teraz pytañ:

o œwiat: Œwiat i ¿ycie to jak drut nawiniêty
na walec, spirala. Niby wracamy do tego sa-
mego punktu po zakrêceniu ca³ego kó³ka, ale
przecie¿ zawsze jesteœmy ju¿ o jeden zwój wy-
¿ej! a jednoczeœnie stwierdza: Œwiat za szyb¹
zostawiony nie rani. Nie boli. Nie denerwuje.
Coœ gada czasami. Czegoœ chce niekiedy. Ale
to ja decydujê, kiedy s³uch natê¿yæ a kiedy
rybki nakarmiæ.

o ¿ycie: Wszyscy rodzimy siê a potem… umie-
ramy. Jemy chleb. Pijemy wodê. Œpimy, marzy-
my, œnimy… Krêcimy siê na niewygodnym krze-
œle i kaszlemy, gdy zakrztusimy siê… pragnie-
niami.

o szczêœcie: Pragnê szczêœcia. Ba, ale czym
ono jest? Jak pomyœlê, nie za du¿o razy czu-
³am w swoim ¿yciu, ¿e jestem szczêœliwa. Dla-
czego? Nie by³am? A mo¿e po prostu nie wie-
dzia³am, ¿e jestem, skoro zadajê sobie pytanie
czym jest szczêœcie…? Czy szczêœciem jest chwi-
la ulotna, czy stan nirwany, do którego pró-
bujemy dojœæ poprzez swoje ¿ycie? B³¹kamy
siê, wiercimy, krêcimy, szukamy czegoœ, ale czy
wiemy dok³adnie, czego? Szukamy celu, czy te¿
ju¿ sama droga, proces d¹¿enia do jego osi¹-
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gniêcia, jest dla nas celem samym w sobie???
Jak to zrobiæ, aby ta percepcja by³a lepsza?
Aby widzieæ tê nasz¹ codziennoœæ przez pry-
zmat niecodziennoœci, cudu a nie bólu istnie-
nia? Gdzie sprzedaj¹ takie ró¿owe okulary?

o samotnoœæ: Dlaczego jestem teraz tak prze-
ra¿aj¹co samotna, skoro muszê na nowo uczyæ
siê artyku³owaæ swoje myœli, pisz¹c w zeszy-
cie? Przecie¿ nie jestem na pustyni!

Pytania z g³êbi Krystyny Rodzewicz s¹ te¿
przyk³adem powieœci szkatu³kowej, pisanej w
formie zbioru pozornie z sob¹ niezwi¹zanych
opowiadañ, zbudowanej na zasadzie „opowia-
dania w opowiadaniu”. Ka¿dy z samodziel-
nych rozdzia³ów skupiony jest wokó³ jakie-
goœ zdarzenia w teraŸniejszoœci bohaterki, które
wywo³uje sytuacjê z przesz³oœci. Wydobywa z
g³êbi niepamiêci jakiœ epizod, czêsto drama-
tyczny albo tragiczny, czasem humorystycz-
ny, czy wrêcz groteskowy, jak odniesienie do
sytuacji… w Pary¿u noc¹ ? ekshibicjonista i
samotna La Bella. Autorka wydobywa na po-
wierzchniê jaŸni owe wspomnienia bohaterek
i czyni z nich nowe opowiadania, wplataj¹ce
siê w czas teraŸniejszy prze¿ywanych przez nie
wydarzeñ.

W ostatnim, tytu³owym rozdziale wykorzy-
stuje Autorka elementy powieœci epistolarnej,
gdy obok dziennika chorej bohaterki, a w nim
/w 10 podrozdzia³ach/ zapisy jej wizji i snów,
podczas których balansuje na granicy ¿ycia i
œmierci, umieszcza zapisy korespondencji z
bliskim jej mê¿czyzn¹. S³awek jest maryna-
rzem, wiêc jedyn¹ drog¹ szybkiego kontaktu
z M. jest poczta elektroniczna. W tym w¹tku
stylizuje Autorka charakterystyczny zapis li-
stów, ich styl oraz jêzyk marynarza, jego men-
talnoœæ i emocje… Zderza szpitalny œwiat cho-
rej kobiety z problemami nieobecnego mê¿-
czyzny… Staj¹ siê one zaczynem dla kolej-
nych pytañ.

Kim s¹ bohaterki powieœci Krystyny Rodze-
wicz… wie tylko sama Autorka i… Czytelnik,
który przecie¿ tworzy w³asn¹ przestrzeñ i wy-
obra¿enie czasu wydobywanego z g³êbi… swo-
jej ju¿ tylko wyobraŸni, doœwiadczenia, spe³-
nienia… I zapewne zadaje sobie pytanie za
g³ówn¹ bohaterk¹: Co to znaczy: mieæ spe³-
nione ¿ycie?

Obyœ znalaz³ Czytelniku mocno zaakcento-
wan¹ odpowiedŸ. A mo¿e jeszcze siê wstrzy-
masz, mo¿e poczekasz i dasz siê zaskoczyæ
now¹ ksi¹¿k¹ Krystyny Rodzewicz?

Hej ha! Nasz Kapitanie…
Kpt.¿.w. Wiktor Czapp goœciem
„Biesiady 2018” w ZCEMiP

Jak corocznie ju¿ 18. tradycyjna „Biesiada
Marynistyczna'2018” zgromadzi³a w Zachodnio-
pomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politech-
nicznej (by³ym ZSBO) liczn¹ grupê mundurowych
uczniów i zacne grono goœci, w tym bohatera spo-
tkania, kapitana-seniora kpt.¿.w. Wiktora Czap-
pa – absolwenta pierwszego rocznika PSM, póŸ-
niej wieloletniego zas³u¿onego marynarza, ofice-
ra i kapitana we flocie P¯M, teraz niestrudzone-
go emeryta wspieraj¹cego swoj¹ wiedz¹ i doœwiad-
czeniem nasz Szczeciñski Program Edukacji Wod-
nej i  ¯eglarskiej…

Ca³y kapitañski benefis i spotkanie by³o przygo-
towane i przeprowadzone w³aœnie przez uczniów i
opiekunów Szkolnego Ko³a Edukacji Morskiej przy
ZCEMiP, a otworzy³ je brawurowy jak zawsze mor-
ski taniec maluchów z zaprzyjaŸnionego Przedszkola
Nr 65 „Zatoczka”. Dla odmiany ze specjalnym pro-
gramem artystycznym na czeœæ Kapitana wyst¹pi³a
grupa uczniów Centrum, a Kapitan odebra³ te¿ spe-
cjalny certyfikat „Przyjaciela Programu Edukacji
Morskiej”. Bogaty morski i rodzinny ¿yciorys Ka-
pitana przybli¿y³a znana przewodniczka i popula-
ryzatorka morskiego Szczecina Ludmi³a Kopyciñ-
ska, co uzupe³ni³ jeszcze Wies³aw Seidler, pomy-
s³odawca i wieloletni emerytowany koordynator
Programu. Wzruszony Kapitan podziêkowa³ wszyst-
kim, zachêcaj¹c m³odzie¿ do konsekwencji i pilno-
œci w zdobywaniu wspania³ego zawodu marynarza i
cz³owieka morza, w przysz³oœci te¿ kapitana ¿eglu-
gi wielkiej lub starszego mechanika okrêtowego…

Warto dodaæ, ¿e w³aœnie wœród 400 chêtnych
dziewcz¹t i ch³opców, zakwalifikowanych ju¿ w

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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drodze ogólnopolskiego konkursu do udzia³u w
rocznicowym wokó³ziemskim rejsie „Daru M³o-
dzie¿y”, pod has³em POLSKA100 (o czym ju¿
pisa³em), jest te¿ pi¹tka uczniów ZCEMiP – Ola,
Adrianna, Przemek, Damian i Rus³an. Dzisiaj
byli oni s³uchaczami na spotkaniu, maj¹ wspól-
ne zdjêcie z Kapitanem, jutro bêd¹ na pok³adzie
„Morskiego Ambasadora RP”. Bêd¹ w m³odzie-
¿owej za³odze „Daru M³odzie¿y”, nie wiedz¹ jesz-
cze, na którym etapie. ̄ aglowiec bêdzie poza kra-
jem od maja br. do marca 2019, odwiedzi 100
portów, po raz drugi w swojej historii okr¹¿y kulê
ziemsk¹, œladami "Daru Pomorza" i wielu rejsów
statków P¯M, prowadzonych kiedyœ m.in. przez
kpt.¿.w. Wiktora Czappa. Bêd¹ te¿ na pok³adzie
¿aglowca studenci obu Akademii Morskich -
gdyñskiej i szczeciñskiej, niestety nie ma w pla-
nie rejsu wizyty w Szczecinie…

Na czeœæ Przyjaciela – Kapitana uczniowie od-
œpiewali te¿ specjalnie napisan¹ i skomponowan¹
dla niego szantê:

„Znasz ju¿ chyba wszystkie statki, wszystkie mo-
rza, oceany,

My to marynarskie dziatki, bardzo podziwiamy…
Hej ha! Nasz Kapitanie! Hej ha! Nasz Przyjacielu!
Hej ha! Morza tytanie, p³yñ zawsze do celu…”
P³yn¹ dalej. Ju¿ teraz zapraszaj¹ Kapitana i przyja-

ció³ za miesi¹c, na miêdzyszkolny kolejny Festiwal
Piosenki Morskiej i Szantowej „Kalmar 2018”…

Relacja i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Za 100 dni ruszy
Rejs Niepodleg³oœci

Za³oganci tak¿e ze Szczecina
Niezwyk³a wokó³ziemska wyprawa "Daru

M³odzie¿y" ju¿ za sto dni wyruszy z Gdyni!
Rocznicowy niezwyk³y Rejs Niepodleg³oœci po-
trwa 10 miesiêcy, podczas których nasz Morski
Ambasador RP pokona 33 tys. mil morskich,
bêd¹c w 100 portach p³ywaj¹c¹ wizytówk¹ za-
równo Polski, jak i Gdyni, i maj¹c na pok³adzie
m.in. 400 m³odych ludzi, laureatów specjalne-
go konkursu, z ca³ej Polski, w tym tak¿e ze Szcze-
cina i naszego województwa (o czym ju¿ pisa-
³em). Wœród nich bêdzie np. pi¹tka uczniów z
Technikum Morskiego (z ZCEMiP), a wœród
za³ogi bêd¹ tak¿e studenci szczeciñskiej Akade-
mii Morskiej (czytaj wiêcej) (WS)

Rejs Niepodleg³oœci organizowany jest dla
uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³oœci, któr¹ bêdziemy œwiêtowaæ w
tym roku. Ju¿ 20 maja br. „Dar M³odzie¿y” wy-
p³ynie z Gdyni, ¿eby okr¹¿yæ glob. Do wielkiego
rejsu zosta³o zatem ju¿ tylko 100 dni. Punktem
kulminacyjnym rejsu bêdzie udzia³ ¿aglowca i jego
za³ogi w 34. Œwiatowych Dniach M³odzie¿y w
Panamie, w styczniu 2019 roku. „Dar M³odzie-
¿y”, wed³ug za³o¿eñ, powróci do Polski w marcu
2019 roku. Rejs to ogromne wyzwanie, statek spê-
dzi w morzu 10 miesiêcy i przep³ynie w tym cza-
sie 33 tys. mil morskich. – To bêdzie druga pod-
ró¿ „Daru M³odzie¿y” dooko³a œwiata. Tym bar-
dziej jestem dumny, ¿e mo¿emy uczciæ w ten spo-
sób stulecie niepodleg³oœci Polski - mówi prof.
Janusz Zarêbski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni

Podczas swojej morskiej przygody „Dar M³o-
dzie¿y” odwiedzi m.in.: Lizbonê, Teneryfê, Da-
kar, Kapsztad, Mauritius, D¿akartê, Singapur,
Hong Kong, Shanghaj, Osakê, Vancouver, San
Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panamê, Nowy
Jork, Hortê i Antwerpiê. Nastêpnie wróci do Gdy-
ni. W Rejs Niepodleg³oœci pop³ynie sta³a za³oga
¿aglowca i studenci z obu Akademii Morskich –
ze Szczecina i Gdyni. Oprócz nich na pok³adzie
„Daru M³odzie¿y” znajdzie siê te¿ 400 m³odych
ludzi, laureatów wspomnianego ogólnopolskie-
go konkursu, którzy podczas rejsu bêd¹ pe³niæ
rolê M³odych Ambasadorów, i bêd¹ reprezento-
waæ nasz kraj, opowiadaj¹c m.in. o kulturze i hi-
storii Polski, podczas wizyt w poszczególnych
portach na trasie rejsu.

Zanim pop³yn¹ w rejs, zwyciêzcy konkursu
musz¹ najpierw przejœæ specjalistyczne szkolenia:
w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
ochrony przeciwpo¿arowej, elementarnych zasad
udzielania pierwszej pomocy, w zakresie bezpie-
czeñstwa w³asnego i odpowiedzialnoœci wspól-
nej, oraz problematyki ochrony na statku. Wszyst-
ko po to, ¿eby mogli byæ czêœci¹ za³ogi i wie-
dzieli, jak sobie radziæ w ewentualnych sytuacjach
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kryzysowych. Dodatkowo bêd¹ musieli te¿ na-
uczyæ siê rozk³adu dnia i ¿ycia na ¿aglowcu.

– Uczestnicy rejsu bêd¹ musieli zapoznaæ siê z
¿aglowcem szkolnym. Bêdziemy im te¿ pokazy-
waæ, jak siê wchodzi najpierw na te ni¿sze, a po-
tem na najwy¿sze reje – zaznacza kpt. ¿. w. Irene-
usz Lewandowski, komendant „Daru M³odzie¿y”.

Rozk³ad dnia i podzia³ obowi¹zków na ¿aglow-
cu okreœla pok³adowy regulamin. Pobudka o godz.
6.30, potem gimnastyka, poranna toaleta i œnia-
danie. Nastêpnie zbiórka i o godz. 8 codzienny
ceremonia³ podniesienia bandery i odprawa,  po
której za³oga rusza do pracy, co na ¿aglowcu trwa
24 godziny na dobê. M³odzi za³oganci podziele-
nie s¹ na trzy wachty, ka¿da pracuje osiem go-
dzin. Do poszczególnych wacht – nawigacyjnych,
pok³adowych i kambuzowych – wyznaczone s¹
konkretne osoby, które pe³ni¹ w tym czasie okre-
œlone obowi¹zki na pok³adzie, w tym bêd¹ m.in.:
stawiaæ ¿agle, ci¹gn¹æ liny, sterowaæ, pe³niæ wach-
ty „na oku”, czyœciæ pok³ad, pomagaæ w si³owni
i kambuzie, itp. Wszystko pod okiem kadry, bos-
mana i instruktorów, a tak¿e starszych, bardziej
doœwiadczonych  za³ogantów, wœród których bê-
dzie te¿ ambasador rejsu – Marysia Dydycz –
najm³odsza Polka, która dwukrotnie op³ynê³a Przy-
l¹dek Horn, a na koncie ma tak¿e ekspedycje na
Antarktydê i Georgiê Po³udniow¹.

M³odzi Ambasadorzy pop³yn¹ na jednym, wy-
branym przez siebie odcinku Rejsu Niepodleg³o-
œci. Bêd¹ siê wymieniaæ w trakcie rejsu, w ró¿-
nych portach etapowych, gdy¿ niemo¿liwe jest
zabranie wszystkich jednoczeœnie. Na pok³adzie
„Daru M³odzie¿y” mo¿na zaokrêtowaæ równocze-
œnie do 196 osób, w tym jest 35 osób za³ogi sta-
³ej, i grupa studentów AM – praktykantów, a resz-
ta to w³aœnie bêd¹ laureaci konkursu, goœcie,
dziennikarze, ekipy telewizyjne, oficjele, itp. Po-
myœlnych wiatrów!

PS. Wyjœcie „Daru M³odzie¿y” z Gdyni – 20 maja
br. – poprzedzi jeszcze uroczysta inauguracja Rejsu
Niepodleg³oœci, która bêdzie mia³a miejsce 2 maja
br. w Krakowie. Na planowanej trasie Rejsu Nie-
podleg³oœci niestety nie ma Szczecina…  (WS)

Na zdjêciu: „Dar M³odzie¿y” – Morski Amba-
sador Polski, Ambasador Szczecina…

Fot.: Wies³aw Seidler

Warsztaty, warsztaty...
Do czego s³u¿y cuma a do czego szoty, jakie

¿aglowce p³ywaj¹ po morzach i oceanach, jakie
ryby ¿yj¹ w œrodowisku wodnym, jak wi¹zaæ wê-
z³y ¿eglarskie? Tego wszystkiego mo¿emy dowie-
dzieæ siê na warsztatach i zajêciach w ramach ABC
¿eglarstwa Szczeciñskiego Programu Edukacji
Wodnej i ̄ eglarskiej. Wiele szkó³ skorzysta³o ju¿
z tej formy zajêæ. Zajêcia prowadzone s¹ przez
kapitanów Jerzego Szwocha i Mieczys³awa Irchê,
Wies³awa Seidlera i Jolantê Ga³êzowsk¹.

Jolanta Ga³êzowska
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 Przyjazny Brzeg 2017

Nagrody tak¿e zachodniopomorskie
i szczeciñskie!

Na pocz¹tku lutego
odby³o siê coroczne
posiedzenie Jury Kon-
kursu Nagrody Przyja-
znego Brzegu, za sezon
2017 roku. Tradycyj-
nie wœród nagrodzo-
nych s¹ te¿ laureaci z
naszego Okrêgu, w
tym z Drawska Pomorskiego, Miêdzyzdrojów i Szcze-
cina - nagrody odbior¹ podczas najbli¿szych Tar-
gów „Wiatr i Woda” w Warszawie, w dn. 8-11 mar-
ca br. Dodam, ¿e 17 lutego br. odby³a siê w Cza-
plinku otwarta konferencja nt. „Tajemnice Jeziora
Drawsko”, organizowana przez  Starostwo w Draw-
sku Pomorskim, tegorocznego laureata g³ównej na-
grody Przyjaznego Brzegu! Gratulujemy! (WS)

*****
Nagrody Przyjaznego Brzegu przyznane!
Ju¿ po raz czternasty – 6 lutego br. – w siedzi-

bie Zarz¹du G³ównego PTTK, odby³o siê pod po-
siedzenie Jury Konkursu Nagrody Przyjaznego
Brzegu, której celem jest promocja wodniacko-
turystycznych atrakcji Polski, oraz wyró¿nienie
miejscowoœci najbardziej aktywnych na tym polu.
Konkurs organizowany jest przez Centrum Tury-
styki Wodnej PTTK, pod patronatem honorowym
Ministra SiT, MGMi¯Œ, Prezesa Polskiej Organi-
zacji Turystycznej, oraz PGW Wody Polskie. W
konkursie premiowane s¹ takie inwestycje s³u¿¹-
ce turystyce wodnej, jak:

– budowa i modernizacja przystani ¿eglarskich
i stanic wodnych,

– programy inwestycyjne obejmuj¹ce miasta,
regiony, szlaki wodne,

– dzia³ania osób fizycznych, klubów i stowa-
rzyszeñ, samorz¹dów oraz innych instytucji i or-
ganizacji.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu od pierw-
szej edycji odbywa siê pod patronatem honorowym
Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje rów-
nie¿ swoj¹ g³ówn¹ nagrodê – Grand Prix, tradycyj-
nie wrêczan¹ podczas corocznych Targów Sportów
Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu wyrasta z
wnikliwego spojrzenia na infrastrukturê. Jest to na-
gradzanie dzia³añ o charakterze kulturalnym, hi-
storycznym i ekologicznym naszych wód. To tak-
¿e badania historyczno-archeologiczne, publikacje
ksi¹¿kowe oraz akcje maj¹ce na celu podtrzymy-
wanie pamiêci o mijaj¹cych czasach. Zachowanie

tej pamiêci jest wa¿ne, a ludzie dzia³aj¹cy na tym
polu nie robi¹ tego dla nagród, ale z pasji i woli
dzia³ania. Chc¹, aby ich jeziora i rzeki by³y czyst-
sze i przyrodniczo w piêkniejszej oprawie. Jury
dostrzega te starania i nagradza ich autorów na-
grod¹, której znaczenie i presti¿ dla laureatów z
roku na rok roœnie.

Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2017 r.  w
XIV edycji konkursu, to:

Grand Prix – za ukazanie na nowo piêkna Je-
ziora Drawskiego, jego historyczn¹ eksploracjê,
wspania³e wydawnictwa i organizacjê wielu cie-
kawych imprez wodniackich.

Porty i przystanie – cztery nagrody, w tym dla
Mariny Wapnica w Miêdzyzdrojach – za prze-
kszta³cenie zapomnianego portu w têtni¹c¹
¿yciem marinê.

Przedsiêwziêcia – Miasto Szczecin – za do-
skona³e przygotowanie i organizacjê III fina³u The
Tall Ships Races 2017, oraz Andrzejowi Minkie-
wiczowi – za stworzenie i wieloletni¹ organiza-
cjê przegl¹du filmu ¿eglarskiego Festiwal Jacht-
Film (w Szczecinie).

Instytucje i stowarzyszenia – piêæ nagród.
Osoby - trzy nagrody, w tym dla kpt. ¿. w. W³o-

dzimierza Grycnera – niezmordowanego komo-
dora Flisów Odrzañskich (z fina³ami w Szczeci-
nie), za promocjê Odry w Polsce i na œwiecie.

                •ród³o: „¯agle”, 14.02.2018.
Na zdjêciach:Marina w Wapnicy, i kpt.¿.w. W.

Grycner - komodor Flisu Odrzañskiego.
                            Zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Œwiatowe Dni Morza i Kongres

Morski 2018 w Szczecinie!
Doskona³a okazj¹ dla promocji
gospodarki morskiej i miasta!

Œwiatowe Dni Morza odbêd¹ siê w tym roku
u nas w Szczecinie, w dniach 13-15 czerwca, co
jest ogromnym wyró¿nieniem dla Polski i dla
Szczecina, poniewa¿ pierwszy raz zostan¹ one
zorganizowane w pañstwie Europy Œrodkowo-
Wschodniej!

„Dla kraju, który organizuje Œwiatowe Dni Mo-
rza, to ogromna okazja, aby siê zaprezentowaæ,
stworzyæ atrakcyjn¹ ofertê, a przede wszystkim
nawi¹zaæ na tyle mocne kontakty, aby mo¿na
by³o w oparciu o nie rozwijaæ bran¿ê gospodar-
ki morskiej” – poinformowa³ dziennikarzy Ma-
rek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i
¿eglugi œródl¹dowej. (WS)

Œwiatowe Dni Morza odbêd¹ siê w tym roku
u nas w Szczecinie, w dniach 13-15 czerwca.
To najwiêksze morskie œwiêto Narodów Zjed-
noczonych. O wyborze Polski jako gospoda-
rza tego presti¿owego wydarzenia zadecydo-
wa³a Miêdzynarodowa Organizacja Morska
(IMO). To ogromne wyró¿nienie, poniewa¿
pierwszy raz Œwiatowe Dni Morza zostan¹ zor-
ganizowane w pañstwie Europy Œrodkowo-
Wschodniej. Tematem przewodnim wydarze-
nia bêdzie „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lep-
sza ¿egluga dla lepszej przysz³oœci”.

Podczas spotkania zostan¹ poruszone kwe-
stie dotycz¹ce m.in.: nowoczesnych i przyja-
znych œrodowisku rozwi¹zañ dla ¿eglugi mor-
skiej, bezpieczeñstwa cyfrowego w ¿egludze,
wyzwañ stoj¹cych przed nowymi szlakami
transportowymi, przysz³oœci¹ rynku pracy w
bran¿y morskiej. Szacuje siê, ¿e ponad 80 pro-
cent towarów transportowanych jest drog¹

morsk¹. Te kwestie odgrywaj¹ szczególnie
istotne znaczenie dla Polski jako pañstwa o
znacz¹cym potencjale gospodarki morskiej.

Przybêdzie do nas ponad 800 goœci z ca³ego
œwiata, w tym Sekretarz Generalny i przedsta-
wiciele IMO. Nie zabraknie delegacji rz¹do-
wych, ministrów ds. morskich, przedstawicieli
biznesu i œrodowisk akademickich, oraz eksper-
tów z bran¿y morskiej. Bêdzie tak¿e szereg
imprez towarzysz¹cych, skierowanych do miesz-
kañców i turystów. Ca³oœæ wydarzenia bêdzie
wiêc doskona³¹ okazj¹ do promocji wizerunku
naszego kraju i miasta za granic¹, tym bardziej,
¿e w tym roku przypada 100. rocznica odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci, oraz 70.
rocznica powstania IMO…

„Dla kraju, który organizuje Œwiatowe Dni
Morza, to ogromna okazja, aby siê zaprezento-
waæ, a przede wszystkim nawi¹zaæ na tyle moc-
ne kontakty, aby mo¿na by³o w oparciu o nie
rozwijaæ bran¿ê gospodarki morskiej. Bêdzie
to tak¿e okazja do pozyskania finansowania in-
westycji zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹” –
doda³ minister Marek Gróbarczyk. Warto dodaæ,
¿e w ramach Œwiatowych Dni Morza odbêdzie
siê te¿ organizowany ju¿ po raz szósty Miêdzy-
narodowy Kongres Morski, w dniach 13-16

czerwca. Nasz
morski Szcze-
cin bêdzie
wiêc w tych
dniach Œwia-
tow¹ Stolic¹
Morza i Go-
spodarki Mor-
skiej! Warto
byæ wtedy w
Szczecinie…

               Tekst
i zdjêcia:
Wies³aw
Seidler
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Morskie Centrum Nauki

coraz bli¿ej
Zgoda Wojewody na budowê

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc
zatwierdzi³ ju¿ projekt budowlany i wyda³ po-
zwolenie na budowê Morskiego Centrum Na-
uki w Szczecinie – poinformowa³y s³u¿by pra-
sowe wojewody. Placówka akcentuj¹ca morsk¹
tradycjê naszego miasta ma powstaæ do 2021
roku. Wœród licznych eksponatów, wystaw i
prezentacji nie zabraknie  te¿ m.in. ¿eglarstwa.

„Cieszê siê z tej inwestycji, bo oznacza ona, ¿e
Szczecin zwraca siê w kierunku Odry, ¿e stopnio-
wo zagospodarowywane s¹ tereny na £asztowi.
Mam nadziejê, ¿e Centrum stanie siê kolejn¹ ikon¹
Szczecina, stolicy województwa zachodniopomor-
skiego”  – powiedzia³ Wojewoda.

Decyzja wojewody, obok pozwolenia na budo-
wê budynku placówki, dotyczy tak¿e kwestii tech-
nicznych, m.in. przy³¹czy wodoci¹gowych, elek-
troenergetycznych, kanalizacji, wykonania ci¹gów
komunikacyjnych dla pieszych i oœwietlenia te-
renu. Multimedialne Centrum ma powstaæ na
£asztowni. Naukowo-edukacyjna placówka bêdzie
akcentowa³a morsk¹ tradycjê miasta. Finalna kon-
cepcja artystyczna wystaw Centrum ma powstaæ
do koñca czerwca b.r. W jej ramach opracowany
zostanie plan uk³adu wystawy sta³ej i szczegó³o-
we opisy wszystkich eksponatów. PóŸniej bêdzie
mo¿na og³osiæ przetarg na zaprojektowanie i wy-
budowanie ekspozycji.

Bry³a ma przypominaæ kad³ub statku. Budy-
nek ma stan¹æ nad Odr¹ w centrum miasta na £asz-
towni. Jego projekt zosta³ opracowany w 2011 r.
przez Piotra P³askowickiego, jeszcze dla muzeum
morskiego. Centrum ma siê sk³adaæ z trzech kon-
dygnacji. Na przestrzenie ekspozycyjne bêd¹ prze-
znaczone ok. 3 tys. m kw. Ma siê tam znaleŸæ
wystawa sta³a oraz wystawy czasowe. Wed³ug sza-
cunków bêdzie mog³o siê tam zmieœciæ ok. 250
eksponatów, podzielonych na grupy tematyczne.
Maj¹ te¿ powstaæ laboratoria, pracownia warszta-
towa i planetarium.

Multimedialne Centrum mia³o powstaæ pierwot-
nie jako Muzeum Morskie – oddzia³ Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie, ale w 2017 r. radni sej-
miku zdecydowali jednak, ¿e bêdzie to osobna
instytucja kultury Województwa Zachodniopo-
morskiego – Morskie Centrum Nauki im. prof.
Jerzego Stelmacha. Ca³oœæ ma powstaæ do 2021
r. i kosztowaæ ponad 80 mln z³. Œrodki bêd¹ po-
chodziæ z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego i bud¿etu
województwa.

¯eglarska przygoda na pok³a-
dzie „Genera³a Zaruskiego”

Konkurs dla uczniów i studentów!!!
Kolejna wyj¹tko-

wa propozycja dla
uczniów szkó³ œred-
nich oraz studen-
tów, tak¿e pod ha-
s³em POLSKA100.
Trwa rekrutacja do
czwartej edycji
„Gdañskiej Szko³y
pod ¯aglami”, któ-
ra odbêdzie siê w
terminie 25.06-12.07.2018 r. „Gdañska Szko³a pod
¯aglami” to unikatowe przedsiêwziêcie ¿eglar-
skie Miasta Gdañska oraz armatora jachtu szkol-
nego „Genera³ Zaruski” – Gdañskiego Oœrodka
Sportu, wspieranego przez Wydzia³ Rozwoju Spo-
³ecznego Urzêdu Miasta w Gdañsku. ¯aglowiec
wielokrotnie wizytowa³ te¿ Szczecin. (WS)

„Gdañska Szko³a pod ¯aglami” to 3-tygodnio-
wy rejs tradycyjnym szkolnym ¿aglowcem do ró¿-
nych krajów i portów w Europie, bogaty w atrak-
cje turystyczne oraz ciekawy i rozwijaj¹cy pro-
gram edukacyjny, nawi¹zuj¹cy do najlepszych
tradycji polskich szkó³ pod ¿aglami oraz g³oœnych
wypraw „Genera³a Zaruskiego”, zapisanych w hi-
storii polskiego jachtingu (Narvik, Spitsbergen).
Tegoroczn¹ edycjê wyprawy dedykujemy setnej
rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o-
œci w 1918 roku. Z tej okazji gdañski ¿aglowiec
bêdzie nosi³ pod salingiem okolicznoœciow¹ ban-
derê „Niepodleg³a”, a za³oga wyst¹pi w galowych
mundurach z orze³kiem na piersi na paradach i
prezentacjach. Wa¿ne wydarzenia z historii Pol-
ski zostan¹ tak¿e wplecione do programu eduka-
cyjnego rejsu.

STS Genera³ Zaruski wraz z za³og¹ zapuœci
siê na Morze Pó³nocne, jeszcze dalej na Za-
chód ni¿ kiedykolwiek pod gdañsk¹ bander¹.
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Dzielni ¿eglarze z PP 9
Bêd¹ kapitanami!

Najpierw piêciolatki z Przedszkola Publicznego
Nr 9 bez tremy zaprezentowa³y  i rewelacyjne wy-
kona³y ca³¹ sk³adankê morskich i pirackich tañców
i szant, potem nie przestraszy³y siê ani „wielkiego”
kpt.¿.w. Wiktora Czappa, ani jego wios³a, którym
w towarzystwie dyrektor Agnieszki Brzostowskiej
pasowa³ wszystkich na ¿eglarzy. To ju¿ coroczny
ca³y ceremonia³ przygotowywany przez opiekunki
przedszkolnego Ko³a Edukacji Morskiej, w ramach
Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ̄ eglar-
skiej. By³y te¿ kapitañskie opowieœci i odpowiedzi
na trudne pytania zadawane przez ma³ych ¿eglarzy
tak¿e pozosta³ym goœciom uroczystoœci – dyrekto-
rowi Januszowi Cymermanowi zaprzyjaŸnionej
„morskiej” SP Nr 37 im. kpt.¿.w. Antoniego Ledó-
chowskiego, i pomys³odawcy Programu Wies³awo-
wi Seidlerowi. No i wspólne zdjêcia, w morskiej
atmosferze i w morskim wystroju przedszkola…

Wœród przejêtych maluchów ju¿ by³o sporo
„kapitanów” – na razie na „³awce rezerwowej”
morskiego i ¿eglarskiego Szczecina, ale niektó-
rzy z nich z pewnoœci¹  zasil¹  przysz³e kadry
zachodniopomorskiej i krajowej floty i gospodarki
morskiej. Pomyœlnych wiatrów!

 Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Jednym z etapów jest dotarcie m. in. do Lon-
dynu. W planie s¹ „¿elazne” atrakcje stolicy
Anglii, jak British Museum, Royal Museum
Greenwich (¿aglowiec Cutty Sark, Royal Ob-
servatory, Meridian Line), Natural History Mu-
seum, a w Kopenhadze Muzeum Narodowe
oraz zamek Rosenborg, dawna siedziba kró-
lów Danii. Fina³owym akcentem rejsu bêdzie
wizyta w porcie otwarcia regat "The Tall Ships
Races" w Sunderland na wschodnim wybrze-
¿u Anglii. Wszystkie te punktu programu rej-
su mog¹ staæ siê udzia³em osób zainteresowa-
nych niezwyk³¹ ¿eglarsk¹ przygod¹. Zaprasza-
my do udzia³u w otwartej rekrutacji!

Jak wzi¹æ udzia³ w rejsie? Nale¿y przygo-
towaæ zg³oszenie w formie listu motywacyjne-
go na jednej stronie formatu A4 i dostarczyæ je
do 11.05.2018 r. Obowi¹zkowym i dodatkowo
punktowanym elementem oceny, jest przygo-
towanie w dowolnej formie propozycji atrak-
cyjnego elementu programu rejsu (np. plan
zwiedzania jednego z odwiedzanych miast, pre-
zentacja multimedialna, plan gry miejskiej, za-
bawa integracyjna itp.). W rejsie weŸmie udzia³
16 szczêœliwców, którzy pomyœlnie przejd¹ pro-
ces rekrutacji o charakterze konkursu. Szcze-
gó³y mo¿na znaleŸæ w regulaminie oraz pre-
zentacji programu „Gdañskiej Szko³y pod
¯aglami” na stronie zaruski.pl.

Rejs rozpocznie siê w dniu 25.06 w Rostocku,
sk¹d po odbyciu szkolenia ¿eglarskiego, za³oga
wyp³ynie do stolicy Danii – Kopenhagi. W trak-
cie rejsu bêd¹ mia³y miejsce regularne zajêcia z
edukacji morskiej oraz przedmiotów ogólno-
kszta³c¹cych, z programem w³aœciwym dla wieku
uczestników. Instruktorzy bêd¹ stawiaæ na pracê
w zespo³ach, samodzielnoœæ i autoedukacjê. Rejs
zakoñczy siê 12.07.2018 r. w angielskim Sunder-
land, gdzie najpiêkniejsze ¿aglowce œwiata bêd¹
ju¿ w komplecie gotowe do startu w regatach „The
Tall Ships Races”.
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(1728-1779) ¿eglarz angielski, jeden z naj-
wiêkszych odkrywców. Po raz pierwszy na
morzu znalaz³ siê jako czternastolatek, gdzie
p³ywa³ jako ch³opiec okrêtowy na wêglowcu
¿eglugi przybrze¿nej w Irlandii. Od wczesnych
lat du¿o czasu poœwiêca³ na naukê. W 1760
roku otrzyma³ stopieñ podoficera marynarki.
Odby³ trzy podró¿e dooko³a œwiata.

Pierwsza odby³a siê w latach 1768-71 na
statku Endeavour. J. Cook pop³yn¹³ wokó³
przyl¹dka Horn na wyspy Tahiti. Nastêp-
nie zbada³ Wyspy Towarzystwa, op³yn¹³
Now¹ Zelandiê i dziêki odkryciu cieœniny
(nazwanej jego imieniem) stwierdzi³, ¿e
Nowa Zelandia sk³ada
siê z dwóch wysp. Na-
stêpnie zbada³ wschod-
nie wybrze¿e Australii,
odkry³ cieœninê Torre-
sa, potwierdzaj¹c brak
po³¹czenia l¹dowego
miêdzy Now¹ Gwine¹
i Australi¹.

Druga podró¿ w la-
tach 1972-75 z zacho-
du na wschód oby³a siê
na fregatach Resolution
(decyzja) i Adventure
(przygoda) na niezna-
ny obszar po³udniowe-

go Oceanu Spokojnego. Zbada³ tam Nowe
Hebrydy, odkry³ Now¹ Kaledoniê, kilka
wysp z grupy Fid¿i, wyspy Polinezji (na-
zwane jego imieniem), wyspy Antarktyczne
-Georgiê Pd. i Sandwich Pd.

W wyprawie tej jako pierwszy okr¹¿y³ zie-
miê w kierunku wschodnim i jako pierwszy
przekroczy³ ko³o podbiegunowe docieraj¹c
do oko³o 71° szerokoœci geograficznej po-
³udniowej.

Trzecia podró¿ w latach 1776-79 na stat-
kach Discovery (odkrywca) i Resolution zo-
sta³a podjêta w celu odszukania przejœcia
pó³nocno-zachodniego z Oceanu Spokojne-
go na Ocean Atlantycki. Dotar³ do wybrze-
¿a Alaski, na Morze Czukockie i odkry³ Ar-
chipelag Hawaje, gdzie w potyczce z tubyl-
cami poniós³ œmieræ.

W czasie swoich podró¿y J. Cook sporz¹-
dza³ mapy, które zmieni³y wyobra¿enie o
zarysach l¹dów i mórz, w du¿ej mierze przy-
czyni³ siê do rozwoju kartografii. Poprawi³
warunki ówczesnych podró¿y morskich wpro-
wadzaj¹c do marynarskiej diety warzywa,
zw³aszcza kiszon¹ kapustê cytryny w celu
opanowania plagi szkorbutu.

W 1784 roku wydano jego dziennik z ostat-
niej wyprawy „Podró¿ na Pacyfik”.

Miejsca geograficzne nazwane jego imie-
niem:

Cieœnina Cooka, Wyspy Cooka, Góra Co-
oka – to najwy¿szy szczyt na Wyspie Po³u-
dniowej Nowej Zelandii, Zatoka Cooka przy
Alasce i Przyl¹dek Cooka na wyspie Van-
couver na zachodnim brzegu Ameryki Pó³-
nocnej przy granicy Kanady i USA.

Z kart historii

Wielcy podró¿nicy
i odkrywcy

James
Cook

Trasa trzech podró¿y Jamesa Cooka. Pierwsza zaznaczona jest na czer-
wono, druga na zielono, a trzecia na niebiesko. Przerywana niebieska
linia to powrót ekspedycji Cooka po jego œmierci.
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Konkurs Edukacji Morskiej

„Wielcy podró¿nicy i odkrywcy – James Cook”
23 lutego 2018 r. w naszej szkole odby³ siê

miêdzyszkolny konkurs „Wielcy podró¿nicy i od-
krywcy – James Cook”.

By³a to ju¿ X edycja konkursu Edukacji Mor-
skiej organizowana w naszej szkole.

G³ównym celem konkursu by³o ¿ycie i podró¿e
Jamesa Cooka oraz znajomoœæ podstaw ¿eglarstwa.

W konkursie wziê³o udzia³ siedem dru¿yn cztero-
osobowych ze szkó³ podstawowych nr 11 (dwa zespo-
³y), 23, 44, 59, 61 oraz reprezentanci naszej szko³y.

W sk³ad komisji wchodzi³y osoby posiadaj¹ce
przygotowanie i wiedzê w dziedzinie edukacji
wodnej i ¿eglarskiej – kapitan Mieczys³awa Ir-
cha oraz kapitan Jerzy Kaczor.

Dzieci by³y bardzo zaanga¿owane, chêtnie wspó³-
pracowa³y ze sob¹, wykaza³y siê kreatywnoœci¹.

Wszyscy bawili siê rewelacyjnie :
A oto wyniki konkursu:
I miejsce – Szko³a Podstawowa nr 59,
II miejsce – Szko³a Podstawowa nr 61, 14,
III miejsce – Szko³a Podstawowa nr 11,
IV miejsce – Szko³a Podstawowa nr 23,
V miejsce – Szko³a Podstawowa nr 44.

Opracowa³a Monika Kaniewska

Konkurs
¯aglowiec

„Kapitan Borchardt”
8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 44 w

Szczecinie odby³a siê XI edycja miêdzyszkolne-
go konkursu „Z wiatrem w ¿aglach po oceanach
wiedzy”. Tematem przewodnim konkursu by³ Ka-
pitan Borchardt, ¿aglowiec, który w tym roku
koñczy okr¹g³e 100 lat. Do konkursu zg³osi³o siê
20 uczestników reprezentuj¹cych SKEM z GM6,
GM27, GM43 oraz SP44.

W pracach jury bra³y udzia³ Halina Maiñska
Prezes Fundacji im. K.O. Borchardta, Jolanta Ga-
³êzowska przedstawiciel Pa³acu M³odzie¿y w
Szczecinie oraz opiekun SKEM „GALEON” i or-
ganizator Lidia Jasiñska.

Z nie³atwym testem zawieraj¹cym 19 pytañ naj-
lepiej poradzi³ sobie reprezentant gospodarzy
Adam Bielski, drugie miejsce zajê³a Zofia Pia-
secka z GM 6, a trzecie miejsce przypad³o Jaku-
bowi Sikorskiemu równie¿ z GM 6. Najlepsi na-
grodzeni zostali nagrodami rzeczowymi, a wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali smycze pami¹t-
kowe z ¿aglowca Kapitan Borchartd – upominek
od prezes Haliny Maiñskiej.

Dodatkowe nagrody mo¿na by³o zdobyæ bio-
r¹c udzia³ w szybkim konkursie odpowiadaj¹c na
pytanie: Jakie imiona nosi³ Borchardt – kapitan
¿eglugi wielkiej, marynarz, pisarz ?

Wszystkim bior¹cym udzia³ w konkursie ser-
decznie gratulujemy, a w nadchodz¹cym sezo-
nie ¿eglarskim ¿yczymy wielu udanych rejsów
i pomyœlnych wiatrów.
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Houseboaty na naszych wodach

Na Mazurach, w Gdañsku,
Kamieniu Pomorskim i w Szczecinie
Na zachodnioeuropejskich czy pó³nocnoamery-

kañskich œródl¹dowych szlakach wodnych od lat
stanowi¹ alternatywê dla coraz bardziej "wypasio-
nych" jachtów, daj¹c wszystkim chêtnym - nawet
bez patentów ¿eglarskich czy motorowodnych -
mo¿liwoœæ relaksowego, rodzinnego, wygodnego
i bezpiecznego spêdzania urlopu na wodzie.  Na
naszych krajowych i szczeciñskich wodach, przy-
staniach i marinach tak¿e mo¿na znaleŸæ przyk³a-
dy podobnych „p³ywade³”, czêsto samoróbek, m.in.
na bazie szalup okrêtowych – jak na zdjêciach, ale
klasyczne p³ywaj¹ce domki pojawi³y siê stosun-
kowo niedawno. Takie trzy „jaskó³ki” cumuj¹ ju¿
od pewnego czasu w marinie miejskiej na Wyspie
Grodzkiej (na zdjêciu). Na krajowy i zachodnio-
pomorski  rynek us³ug turystycznych wesz³y ju¿
nawet  firmy oferuj¹ce w sezonie czartery „house-
boatów”. Czym w³aœciwie s¹ „houseboaty”? Czy
maj¹ polsk¹ nazwê?

zakabinowane szalupy, oldtimery, barki, motorów-
ki, itp. – jak na zdjêciach. Polak potrafi…

Porz¹dny  houseboat posiada od dwóch  do na-
wet 10-12 miejsc noclegowych, w pe³ni wyposa-
¿on¹ kuchniê, kabiny, salon, ³azienkê i WC, dach
stanowi spory taras z le¿akami, k¹piel podczas
postoju na kotwicy u³atwia …zje¿d¿alnia, mo¿na
te¿ zabraæ sprzêt do nurkowania, wêdki i rowery.
Prosty w obs³udze silnik pozwala zwiedzaæ dany
akwen i porty, itp., itd. Napêd stanowi¹ najczê-
œciej zaburtowe silniki spalinowe, ale np. gdañska
stocznia Green Dream Boats planuje ju¿ produk-
cjê houseboatów solarnych, z dwoma elektryczny-
mi silnikami zasilanymi przez panele s³oneczne
umieszczone na daszku. Przy powierzchni u¿ytko-
wej blisko 40 m kw. jednostka bêdzie mia³a 14 m
d³ugoœci i 14 ton ciê¿aru, zapewniaj¹c wygodê dla
czterech osób. Takie solarne wiêksze wycieczkowce
wo¿¹ turystów np. na Brdzie, w Bydgoszczy, w
Berlinie czy Kopenhadze.

Dla odmiany w Marinie Kamieñ Pomorski mo¿na
ju¿ czarterowaæ „domy na wodzie” firmy Porta Mare
Houseboat (o czym ju¿ swego czasu pisa³em). Na
chêtnych czeka szeœæ luksusowych houseboatów,
w tym jeden bazuje  w Szczecinie. Oko³o 80 proc.
czarteruj¹cych to wodniacy z Niemiec, niektórzy
wynajmuj¹ domy nawet na trzy tygodnie i p³ywaj¹
przez Szczecin a¿ na kana³y i rzeki niemieckie. Do
p³ywania nimi nie trzeba mieæ ¿adnych uprawnieñ
motorowodnych, „domy” s¹ zarejestrowane jako
œródl¹dowe jachty motorowe kategorii D. Mo¿na
te¿ tak¹ jednostkê u nich zamówiæ i kupiæ – taki
dobrze wyposa¿ony houseboat o d³ugoœci 8 m, prze-
znaczony dla czterech osób, kosztuje „tylko” oko-
³o 30 tys. euro netto. Podobnie jak apartamenty nad
morzem mo¿na je potem podnajmowaæ chêtnym –
poza w³asnym urlopem – co zmniejszy koszty kup-
na i eksploatacji…

Pozostaje tylko pytanie – jak po polsku nazywaæ
„houseboaty”?  Czy z niemieckiego  „ha³sboty”,
czy „domki na wodzie”, czy jeszcze inaczej?

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Us³uga czarteru houseboata – p³ywaj¹cego
domu, powsta³a z myœl¹ o turystach chc¹cych re-
laksowaæ siê i odpoczywaæ na wodzie. P³ywaæ mo¿e
ka¿dy, gdy¿ nie jest wymagane posiadanie paten-
tu. Tak np. czarterowaniem houseboatów na Ma-
zurach ma siê zajmowaæ przedsiêbiorstwo spo³ecz-
ne, a us³uga oferowana bêdzie w tzw. sektorze eko-
nomii spo³ecznej, czyli dochód przeznaczony zo-
stanie na cele spo³eczne. Houseboat przeznaczony
jest dla ka¿dego, nie tylko dla doœwiadczonych
sterników. Jest prosty w obs³udze i sterowaniu, ma
ma³e zanurzenie, a do tego jest bardzo bezpiecz-
ny. Nowoczesne „fabryczne” houseboaty to w³a-
œciwie drogie, komfortowe, ekologiczne  i w pe³ni
wyposa¿one p³ywaj¹ce domki kempingowe, ale
oczywiœcie pod to pojêcie mo¿na te¿ podci¹gn¹æ
ró¿ne pomys³owe konstrukcje domowej roboty, od
prymitywnego brezentowego lub drewnianego
„domku”, najczêœciej na dowolnych dwóch za-
mkniêtych p³ywakach, z doczepnym silnikiem, po
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³acowe przedszkolaki w ramach pro-
jektu „Spotkania z teatrem i muzyk¹”
poznawa³y muzykê ¿ydowsk¹. WILK ART.
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Zespó³ Szkó³ Rzemieœlniczych

Z nami
wykreuj
swoj¹

przysz³oœæ!
Zdjêcia: archiwum szko³y
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