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Wydaje siê oczywistym, ¿e postaw patriotycz-
nych nie mo¿na krzewiæ bez oparcia ich na rze-
telnej wiedzy historycznej. Problem tylko, jak ta
wiedza m³odym ludziom jest przekazywana?

Nie bêdê specjalnie odkrywczy, je¿eli zacznê od
stwierdzenia, ¿e ¿yjemy w czasach kultury obraz-
kowej. Nie jest to wynalazek naszych czasów, bo
przynajmniej od reformacji i wojen religijnych w
XVI wieku obraz sta³ siê podstawowym no�ni-
kiem tre�ci, a czasami by³ jedynym �ród³em wie-
dzy, jakie móg³ zrozumieæ i przyswoiæ w wiêkszo-
�ci przecie¿ niewykszta³cony Europejczyk. Jed-
nak dzisiaj obrazem (a mo¿e obrazkiem?) pos³u-
guj¹ siê wszyscy, zastêpuj¹c tym s³owo pisane.
M³odzi ludzie wol¹ teksty krótkie, okraszone mas¹
ilustracji, dobrze, je¿eli dodatkowo na wa¿niejsze
kwestie zwróci im uwagê atrakcyjny graficzny
wyró¿nik. Ile tre�ci z tego zapamiêtuj¹, ile przy-
swajaj¹ � to ju¿ zupe³nie inna opowie�æ.

Nie mo¿na jednak narzekaæ na �z³e czasy�, nale-
¿y w pewnym zakresie siê do nich dostosowaæ i w
procesie edukacyjnym zwracaæ m³odym ludziom
uwagê na inne, bardziej rozbudowane formy zdo-
bywania wiedzy, nie rezygnuj¹c z tego, co dla
ucznia / studenta atrakcyjne.

Historia, sama w sobie bêd¹c niezwykle intere-
suj¹ca, stanowi olbrzymi rezerwuar tre�ci poten-
cjalnie atrakcyjnych. Dostrzegli to tzw. rekonstruk-
torzy, którzy przez w³asne zainteresowania, cza-
sem mocno pog³êbione, doszli do specyficznych
metod ich popularyzacji. Niestety, w wiêkszo�ci
wypadków publiczne rekonstrukcje stanowi¹ in-
fantylizacjê historii, staj¹c siê karykatur¹ pierwot-
nych, jak¿e ambitnych, zamierzeñ. Sam widzia³em
ich kilkana�cie, i poza pojedynczymi przypadkami
odtwarzania elementów ¿ycia codziennego (g³ów-
nie dotyczy to okresu �redniowiecza) lub bitew z
okresu nowo¿ytnego (np. wojny siedmioletniej
lub wojen napoleoñskich) wszystkie one spra-
wiaj¹ wra¿enie ludycznych zabaw niskiego lotu.
Rzadko opatrywane s¹ komentarzem historycz-
nym, a ju¿ wyj¹tkowej ekwilibrystyki wymagaj¹
uzasadnienia inscenizacji wydarzeñ, których� w
rzeczywisto�ci nie by³o (�bitwa� o Chojnê w 2014).

Czasem wydaje siê nawet, ¿e wszystkie one od-
bywaj¹ siê wedle wspólnego scenariusza: �do-
brzy� Niemcy zostaj¹ pokonani przez �z³ych� i
�dzikich� Rosjan, którzy po bitwie zajmowali siê
rozstrzeliwaniem jeñców i pl¹drowaniem trupów.
Sympatie gawiedzi zawsze s¹ jasno okre�lone, co
przejawia siê w masowym fotografowaniu siê z
dobrze ubranymi ¿o³nierzami niemieckimi. Ponoæ
mundur niemiecki z okresu II wojny �wiatowej
uchodzi za najbardziej elegancki, a wiêc i dzisiaj
zdjêcie z niemieckim ¿o³nierzem dobrze wygl¹da
w rodzinnym albumie, obok zdjêæ dziadka w mun-
durze I Armii.

Istnieje jednak o wiele wiêksze zagro¿enie ni¿
tylko sp³ycenie, czy nawet przek³amywanie histo-
rii. O ile czê�æ z grup rekonstrukcyjnych to profe-
sjonalnie prowadzone przedsiêbiorstwa, dobrze
przygotowane do odtwarzania rozmaitych aspek-
tów historii i rozmaitych epok, o tyle znakomita
ich wiêkszo�æ to do�æ zwarte grupy ludzi, któ-
rych ³¹czy co� wiêcej ni¿ tylko mi³o�æ do historii.
Uczestnictwo w takiej grupie staje siê elementem
¿ycia codziennego. Nie by³oby w tym nic z³ego,
gdyby nie wyj¹tkowo du¿a popularno�æ wojsko-
wo�ci III Rzeszy. Jest to oczywi�cie moje subiek-
tywne zdanie, ale ocieplanie wizerunku Wehr-
machtu czy SS staje siê obecnie niezwykle mod-
ne. W lutym 2014 przez kilka dni w okolicach Kraj-
nika Dolnego rado�nie maszerowa³a grupa m³o-
dzieñców w mundurach Waffen-SS, która w ten
sposób mia³a upamiêtniæ walki na przyczó³ku
mostowym pod Schwedt w lutym 1945. Pytanie:
kogo upamiêtnia³a? Czy ich �wizyta� we wsiach,
zamieszkiwanych przez osadników wojskowych
z I Armii Wojska Polskiego to nie z³o�liwy chi-
chot historii?

Na inscenizacji walk z powstania warszawskie-
go w 2012 w Szczecinie, najwiêkszym �wziêciem�
cieszyli siê rado�nie spaceruj¹cy po ulicach �ss-
mani�, z którymi robi³y sobie zdjêcia matki z ma³y-
mi dzieæmi. Jak odpowiedz¹ za kilka lat synom na
pytanie, z kim i dlaczego maj¹ to zdjêcie? W�ród
zgromadzonej publiczno�ci by³o wielu m³odych
�patriotów�, niektórzy wznosili antysemickie ha-
s³a. To pomieszanie patriotyzmu z agresywnym
nacjonalizmem jest znakiem czasów i zdobywa, za
spraw¹ przyzwolenia politycznego, coraz wiêcej
przestrzeni publicznej. Na marginesie warto do-
daæ, ¿e po 10-minutowej inscenizacji postronny
turysta, np. obcokrajowiec, móg³by odnie�æ wra-
¿enie, ¿e powstanie wygrali Polacy.

Historia,
patriotyzm,

polityka
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Mamy zatem do czynienia z sytuacj¹, w której z

jednej strony historia staje siê coraz intensyw-
niej obecna w publicznej przestrzeni, dla wielu
jest przedmiotem dumy narodowej i przez to pod-
kre�la siê jej znaczenie dla spo³eczeñstwa. Z dru-
giej - wybiera siê z dziejów narodu tylko te w¹tki,
które wpasowuj¹ siê w aktualn¹ narracjê, niespe-
cjalnie przejmuj¹c siê tzw. prawd¹ historyczn¹.
Kilka lat temu na manifestacji z okazji 11 listopa-
da w Szczecinie, uczestnicy z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem Pi³sudskiego, cytuj¹c przy tym obfi-
cie jego wielkiego przeciwnika - Dmowskiego. Nie
omieszkano te¿ odwo³aæ siê do Polski z okresu
najwiêkszej jej potêgi, podkre�laj¹c prapolskie
korzenie litewskiej dynastii Jagiellonów. Prowa-
dz¹cy spotkanie, dzisiaj znany w mie�cie dzia³acz
narodowy, na moje pytanie skwitowa³ ten brak
logiki krótkim: �Oni i tak tego nie wiedz¹�.

Czy zatem ta niewiedza nie stanowi zagro¿enia
dla patriotyzmu, opartego na kompleksowej wie-
dzy o dziejach w³asnego narodu? Czy selektyw-
ne siêganie do wydarzeñ z przesz³o�ci i w ten spo-
sób budowanie �wielko�ci� Polski nie powoduje,
¿e dzia³anie to jest przeciwskuteczne i tworzy siê
glinianego Golema?

Na drugim biegunie publicznego pielêgnowa-
nia postaw patriotycznych poprzez historiê, opar-
tych na rzetelnej i udokumentowanej wiedzy, s¹
takie stowarzyszenia jak Klub Kawaleryjski im. 12
Pu³ku U³anów Podolskich. Cz³onkowie Klubu wie-
lokrotnie brali udzia³ w lekcjach historii dla szkó³
podstawowych i ponadpodstawowych, s¹ obec-
ni na uroczysto�ciach pañstwowych i wojsko-
wych. Ich dzia³alno�æ pozbawiona jest elemen-
tów upolitycznienia a przez to wydaje siê byæ,
przynajmniej w pewnym zakresie, wzorcem dla
prowadzenia �¿ywej� edukacji historycznej.

***

Historia staje siê orê¿em walki politycznej. Za-
wsze by³o tak, ¿e fakty z przesz³o�ci poddawano
manipulacji w celu zdobycia przewagi nad prze-
ciwnikiem lub uzasadnienia swoich racji. W okre-
sie Polski Ludowej narracja historyczna koncen-
trowa³a siê na budowaniu w spo³eczeñstwie prze-
konania o s³uszno�ci drogi, któr¹ kroczy³a PZPR.
Niewa¿ne, ¿e dzia³anie to by³o ró¿ne w ró¿nych
okresach trwania PRL. Niewa¿ne, ¿e z fotografii
wymazywano nies³usznych polityków, których
czas przemin¹³ wraz z tymi, przy których trwali.

Historiê wprzêgniêto w ramy polityki i wielu hi-
storyków podda³o siê temu procesowi. Czasem z
przekonania, czasem z koniunktury. Po 1989 roku
wydawa³o siê, ¿e pozbawiona ideologicznego
nadbaga¿u historiografia bêdzie mog³a rozwin¹æ
skrzyd³a a badania stan¹ siê rzetelne i przez to -
warto�ciowsze dla spo³eczeñstwa. Niestety, po-
jawi³ siê nowy termin, który niczym sinusoida po-
wraca co jaki� czas w publicznej dyskusji � poli-
tyka historyczna. Ma ona umacniaæ narodow¹
dumê i staæ na stra¿y dobrego imienia kraju. Bio-
r¹c jednak pod uwagê ignorancjê historyczn¹
polityków (przypadek rzecznika SLD Dariusza
Joñskiego jest to pogranicze groteski i tragedii) i,
czêsto z premedytacj¹, wybiórcze siêganie po wy-
darzenia z przesz³o�ci, mo¿na mieæ obawy, czy
mamy do czynienia z czystymi intencjami. Zagro-
¿enie, które niesie ze sob¹ polityka historyczna
to przede wszystkim instytucjonalne wspieranie
badañ i ich wyników � ale tylko tych, które wpi-
suj¹ siê w aktualne zapotrzebowanie obozu rz¹-
dz¹cego. Odbywaæ siê bêdzie oczywi�cie ze
szkod¹ dla tematów �niemodnych�, a wiêc przede
wszystkim dotycz¹cych dawniejszych epok.
Chc¹c zaistnieæ, m³odzi historycy bêd¹ pisaæ pod
tezê a politycy instrumentalnie bêd¹ z tych wyni-
ków korzystaæ.

***

Jest zatem kwesti¹ nadrzêdn¹, by kszta³cenie
historyczne m³odych ludzi by³o prowadzone przez
osoby o otwartych umys³ach (nie oznacza, ¿e o
braku w³asnych przekonañ). Powinno�ci¹ nauczy-
ciela jest mo¿liwie szerokie prezentowanie pogl¹-
dów i stanowisk historiograficznych i historiozo-
ficznych. Nauczony w ten sposób krytycyzmu
m³ody cz³owiek bêdzie zaimpregnowany na try-
wializacjê �mierci, której dokonuj¹ grupy rekon-
strukcyjne i na manipulacjê, której dokonuj¹ po-
litycy. Nie ma lepszej broni ni¿ wiedza, która po-
zwala weryfikowaæ p³yn¹ce zewsz¹d tre�ci. Do-
piero spo³eczeñstwo wykszta³cone, krytyczne i
zdolne do refleksji mo¿e byæ w pe³ni patriotycz-
nym, to jest takim, które zdaje sobie sprawê z wiel-
kich ale i niechlubnych kart swojej historii. Tak
�uzbrojony� obywatel nie zostanie zaskoczony
zbrodni¹ w Jedwabnem czy filmem Pok³osie.

dr hab. prof Rados³aw Skrycki
� Instytut Historii i Stosunków

Miêdzynarodowych, Uniwersytetu Szczeciñskiego
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To s³owa wypowiadane przez postaæ z animowa-
nego filmu stworzonego przez Instytut Pamiêci Na-
rodowej. �Polak Ma³y�, tak nazwano postaæ, w pro-
stych s³owach opowiada najm³odszym widzom co to
s¹ symbole narodowe, sk¹d pochodz¹ i jak siê wo-
bec nich nale¿y zachowywaæ. Film � dostêpny w
Internecie � jest jedn¹ z licznych propozycji edu-
kacyjnych Instytutu Pamiêci Narodowej, którego
jednym z ustawowych zadañ jest kszta³towanie po-
staw patriotycznych.

Patriotyzm to mi³o�æ do Ojczyzny. Jego wspó³-
czesny charakter nie wymaga od nas po�wiêcenia
¿ycia lub zdrowia. Jednocze�nie nie powinien siê
zamykaæ w spe³nianiu obywatelskich obowi¹zków,
jak p³acenie podatków czy uczestnictwo w wybo-
rach. Wspó³czesny patriotyzm to poznawanie, bu-
dowanie �wiadomo�ci o tym czym jest nasz kraj, na
jakich warto�ciach i ideach jest budowany, kim s¹
ludzie, którzy budowali go przez stulecia.

Instytut Pamiêci Narodowej ju¿ od wielu lat po-
dejmuje szerokie dzia³ania zwi¹zane z wychowaniem
patriotycznym poprzez naukê historii, kszta³towa-
nie postaw obywatelskich i zachêtê do dzia³añ kra-
joznawczych. Od kilku lat nasze dzia³ania kierowa-
ne s¹ nawet do najm³odszych � przedszkolaków i
uczniów klas 0-3 szko³y podstawowej za po�rednic-
twem dzia³añ edukacyjnych pod nazw¹ �Historia
w kolorach�. Rozpoczynamy od wiedzy na temat
symboli narodowych i postawy, jak¹ powinni wo-
bec niego przyjmowaæ wszyscy obywatele. Oddzia³
IPN w Szczecinie od roku organizuje warsztaty dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas któ-
rych prezentuje i przekazuje pedagogom materia³y
przydatne do prowadzenia zajêæ. W�ród nich znaj-
duje siê: gra edukacyjna �Polak ma³y�, trójwymia-
rowa ksi¹¿eczka oraz wspomniany ju¿ animowany
film �Polskie symbole narodowe�, dostêpny tak¿e
na stronie internetowej IPN pamiêæ.pl. Wszystkie
te pomoce przybli¿aj¹, w atrakcyjnej i przystêpnej
dla dzieci formie, podstawowe informacje o fladze,
godle oraz o hymnie Polski. Wykorzystuj¹c je na-
uczyciel ma mo¿liwo�æ wprowadzenia w trakcie za-
jêæ edukacji poprzez zabawê. Najlepszym tego przy-
k³adem jest wykorzystanie gry �Polak ma³y� do
nauki s³ów hymnu. Do tej pory w warsztatach �Hi-
storia w kolorach� wziê³o udzia³ 227 nauczycieli z
23 szkó³ województwa zachodniopomorskiego i lu-
buskiego. W ewaluacji 75 proc. nauczycieli oceni³o

�Naprawdê fajnie
jest byæ Polakiem!�

przydatno�æ prezentowanych materia³ów jako bar-
dzo du¿¹. Równie wysoko oceniona zosta³a atmos-
fera panuj¹ca na warsztatach oraz dobór metod i
technik do celów kszta³cenia.

Kolejnym dzia³aniem skierowanym do najm³od-
szych by³ konkurs �Wokó³ symboli narodowych�
przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 0-1 i klasy 2-3. Konkurs zosta³ przeprowadzo-
ny w szko³ach 10 listopada 2015 r. Wziê³o w nim
udzia³ 3647 uczestników z 85 szkó³ z województwa
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zadaniem
uczniów by³o wype³nienie kart testowej, na której
znalaz³y siê pytania dotycz¹ce symboli narodowych,
legendy o pocz¹tkach pañstwa polskiego, a tak¿e
kilka wa¿nych dat z naszej historii (3 maja 1791, 11
listopada 1918, 1 wrze�nia 1939, 1 sierpnia 1944 i
sierpieñ '80). Zarówno warsztaty dla nauczycieli, jak
i konkurs dla uczniów pragniemy kontynuowaæ w
kolejnym roku szkolnym.

W tym roku po raz drugi zaprosili�my uczniów
szko³y podstawowej (klasy 0-6) na zajêcia w okre-
sie ferii zimowych zatytu³owane �Przygoda z hi-

stori¹�. Poprzez lu�niejsze formy � z racji okresu
wypoczynku dzieci � czêsto zabawowe starali�my
siê zachêciæ do poznawania naszej historii. Dla naj-
m³odszych zorganizowali�my zajêcia zatytu³owa-
ne "Polak ma³y", kszta³tuj¹ce wiedzê o symbolach
narodowych. Sprawdzali�my wiedzê o barwach
narodowych oraz znajomo�æ s³ów hymnu oraz roz-
poznawanie jego melodii. T³umaczyli�my co ozna-
cza opuszczenie flagi do po³owy masztu i dlaczego
niektóre flagi maj¹ god³o. Dzieci reagowa³y ¿ywio-
³owo, chêtnie uczestnicz¹c w kolejnych zadaniach.
Starszym zaproponowali�my temat zwi¹zany z hi-
stori¹ udzia³u Polaków w walce na ró¿nych fron-
tach II wojny �wiatowej. Drugie zajêcia odby³y siê
pod has³em �dzieciêca popkultura w PRL�. W
ich trakcie uczniowie ogl¹dali bajki z dzieciñstwa
swoich rodziców (m.in. wy�wietlane z rzutnika slaj-
dowego), s³uchali piosenek, czytali i uk³adali ko-
miksy, rozpoznawali fragmenty dzieciêcej literatu-
ry. Wszystko po to, by po powrocie opowiedzieæ
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rodzicom i dziadkom, ¿e poznali czê�æ ich historii,
by sprowokowaæ do rozmowy, wspomnieñ � by
po³¹czyæ choæ na chwilê pokolenia. To równie¿ ele-
ment budowania patriotyzmu.

Od siedmiu lat z powodzeniem i nies³abn¹c¹ popu-
larno�ci¹ prowadzimy cykl zajêæ dla uczniów klas 4-6
zatytu³owany �Przystanek: Polska 1939-1989�.
Poprzez grê, szyfrogramy, rebusy i innego rodzaju
interaktywne formy uczniowie mog¹ zapoznaæ siê z
histori¹ II wojny �wiatowej oraz dziejami PRL. Zajê-
cia ucz¹ niejednokrotnie wspó³pracy w zespole, ana-
lizy czytanych tekstów, rozpoznawania symboli, two-
rzenia definicji pojêæ, formu³owania krótkich narracji
historycznych, a tak¿e szukania zwi¹zków przyczy-
nowo-skutkowych. Celem warsztatów jest tak¿e po-
znanie najwa¿niejszych wydarzeñ, a tak¿e elemen-
tów codzienno�ci z najnowszej historii, z punktu wi-
dzenia jednostki. Warsztaty opracowane s¹ na bazie
podstawy programowej i mog¹ stanowiæ uzupe³nie-
nie lekcji szkolnej. Podczas tych zajêæ nie unikamy
trudnych zagadnieñ, rozmawiaj¹c o ró¿nych losach,
wyborach i postawach Polaków. Pragniemy pokazaæ
poznawanie historiê jako poszukiwania, pracê nie-
kiedy detektywistyczn¹, wymagaj¹c¹ dotarcia do
wielu �róde³ i ich interpretacji. Celem jest ju¿ nie tylko
poznanie historii, ale równie¿ wyci¹gniêcie wniosków
na przysz³o�æ.

Kszta³towanie wiedzy historycznej kontynuujemy
w pracy z uczniami kolejnych etapów edukacji. Pro-
wadzimy cykle warsztatów skierowane do gimnazja-
listów i uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Pokazu-
jemy w nich wielk¹ historiê z perspektywy jednostki
(cykl �Historiê tworz¹ ludzie�), udzia³ Polaków w II
wojnie �wiatowej (cykl �A wiêc wojna��), sposo-
by dzia³ania aparatu bezpieczeñstwa w PRL (�¯ycie
pod kontrol¹�), przyczyny, przebieg i konsekwencje
polskich kryzysów spo³eczno-gospodarczych czyli
tzw. polskich miesiêcy (�Kryzysowa Polska Ludo-
wa�), a tak¿e walkê z systemem PRL poprzez tworze-
nie nielegalnych wydawnictw i kulturê (�Papierowa
rewolucja� i �Kulturalna� PRL?�). By ukazaæ szer-
szy kontekst dziejów powojennej Polski wprowadzi-

li�my w tym roku cykl warsztatów �S¹siedzi�. Jego
celem jest pokazanie ró¿nych, a jednocze�nie podob-
nych zmagañ krajów �bloku wschodniego� z re¿imem
narzuconym przez Zwi¹zek Socjalistycznych Repu-
blik Sowieckich.

Naszych propozycji edukacyjnych nie zamyka-
my tylko w ramach szko³y czy klasy. Chcemy u
uczniów rozwijaæ zainteresowanie histori¹, pokazaæ,
¿e jej poznawanie mo¿e byæ przygod¹, nawet je�li �
a mo¿e zw³aszcza wtedy � nie wi¹¿¹ swojej przy-
sz³o�ci z szeroko pojêt¹ humanistyk¹. Staramy siê
rozwijaæ ciekawo�æ, chêæ dostrze¿enia szczegó³ów,
wyzbycie siê obojêtno�ci na przestrzeñ. Organizu-
jemy wiêc gry miejskie, rajdy historyczno-krajo-
znawcze, spacery edukacyjne. Do³¹czaj¹c do tego
element rywalizacji zapraszamy uczniów na konkur-
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sy i turnieje wiedzy historycznej. Urz¹dzamy rów-
nie¿ pokazy filmów � zarówno dokumentalnych, jak
i fabularnych, by równie¿ przez to medium dotrzeæ z
wiedz¹ historyczn¹.

Oprócz prowadzonych zajêæ, IPN tworzy mate-
ria³y edukacyjne i narzêdzia dydaktyczne (przede
wszystkim teki edukacyjne zawieraj¹ce dokumen-
ty, fotografie, filmy i scenariusze zajêæ). Nie tylko
dla nauczycieli IPN wydaje tak¿e miesiêcznik po-
pularno-naukowy �pamiêæ.pl�, w przystêpny spo-
sób przybli¿aj¹c ró¿norodne fakty z najnowszej
historii. Rosn¹c¹ popularno�ci¹ ciesz¹ siê gry
planszowe i karciane � czê�æ z nich ma równie¿
swoj¹ wersjê wirtualn¹. Równie¿ dziêki obecno-
�ci w Internecie chcemy docieraæ do jak najszer-
szego grona odbiorców. Na portalach IPN � szcze-
gólnie edukacyjnym pamiêæ.pl i portalach tema-
tycznych � publikowane s¹ artyku³y, zamieszcza-
ne filmy, wywiady, kalendaria, fotografie i wiele
innych propozycji, które mo¿na wykorzystaæ do
przybli¿enia sobie lub podopiecznym wielu zja-
wisk historycznych XX wieku.

Tak szeroka dzia³alno�æ edukacyjna IPN wynika z
obowi¹zków narzuconych instytucji przez ustawo-
dawcê. Zamys³em pracowników jest, by realizowaæ
je w sposób mo¿liwie twórczy i atrakcyjny, by poka-
zaæ, ¿e poznawanie historii jest nie tylko wa¿ne, ale
mo¿e byæ bardzo ciekawe.

Zofia Fenrych, Magdalena Wujda
� OBEP IPN Szczecin

Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie patronuje
niezwyk³y cz³owiek o niepospolitej indywidualno�ci
i du¿ych zas³ugach dla Polski � Mariusz Zaruski.
Ten znakomity narciarz, taternik i ¿eglarz, wybitny
¿o³nierz, poeta, pisarz i malarz, by³ te¿ wspania³ym
wychowawc¹ m³odzie¿y, o której mówi³: � �Prowa-
dzi³em Polaków w góry i nad morza. A¿eby siê stali
twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i g³êbokie
jak morze�� Co roku 17 lutego obchodzimy �wiêto
patrona szko³y, które przybiera ró¿n¹ formê, a przy-
gotowuj¹ go uczniowie zarówno klas m³odszych jak i
starszych wraz z wychowawcami. S¹ to uroczyste
apele, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne. �wiê-
to patrona od wielu ju¿ lat ³¹czymy z pokazem talen-
tów naszych uczniów. W tym roku uroczysto�æ przy-
gotowa³a klasa 5a z wychowawca Marzen¹ Sikor¹,
Aleksandra Drozdowska i zespó³ �Sikorki�.

Szko³a Podstawowa Nr 23

Niezwyk³e
spotkania z histori¹

Na zawsze zapamiêtamy niezwyk³¹ i niepowta-
rzaln¹ uroczysto�æ zwi¹zan¹ z uczczeniem pamiêci
naszego patrona Mariusza Zaruskiego i pochyle-
niem siê nad jego mogi³¹ w dalekim Chersoniu na
Ukrainie. Dwie uczennice wraz z nauczycielem hi-
storii Zofi¹ Smyk, wziê³y udzia³ w uroczysto�ciach
upamiêtniaj¹cych 70 rocznicê �mierci Mariusza Za-
ruskiego. By³y�my cz³onkami 108 osobowej dele-
gacji, która w dniach 16 - 20 kwietnia 2011r uda³a siê
na Ukrainê, by uczciæ pamiêæ genera³a. W czasie
podró¿y widzieli�my miejsca zwi¹zanych z histori¹
Polski: Bar znany z powstania Chmielnickiego i kon-
federacji barskiej, Winnicê bêd¹c¹ siedzib¹ rodu
Grochalskich, Niemirów gdzie urodzi³ siê Konstan-
ty Maciejowicz oraz Tulczyn, Targowicê i Humañ
zwi¹zane z rodem Potockich, Pierwomajsk gdzie prze-
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biega³a granica Rzeczpospolitej Obojga Narodów i
wreszcie Chersoñ gdzie widzieli�my wiêzienie, w któ-
rym przebywa³ i zmar³ w 1941r Mariusz Zaruski.
G³ówne uroczysto�ci upamiêtnienia 70 rocznicy
�mierci genera³a Mariusza Zaruskiego, wybitnego
oficera i patrioty, odby³y siê 18 kwietnia w Cherso-
niu od mszy w ko�ciele katolickim p.w. Naj�wiêtsze-
go Serca Pana Jezusa, któr¹ w dwóch jêzykach: pol-
skim i ukraiñskim, celebrowa³ biskup diecezji ode-
skiej i symferopolskiej Bronis³aw Biernacki. Kiedy
wychodzili�my z ko�cio³a, dzwon �Zaruski� wybi-
ja³ siedemdziesi¹t uderzeñ na cze�æ naszego patro-
na. Po mszy �wiêtej udali�my siê na cmentarz, gdzie
zosta³ po�wiêcony symboliczny grób genera³a Za-
ruskiego. To by³a niezapomniana uroczysto�æ.

11 listopada, to szczególna data w kalendarzu. To
Dzieñ Odzyskania Niepodleg³o�ci. Po 123 latach nie-
woli, 11 listopada 1918 roku Polska wróci³a na mapê
�wiata. I choæ dla m³odego pokolenia, to bardzo
odleg³a przesz³o�æ, to nasi uczniowie z klas 5b i 2b z
wychowawcami Ma³gorzat¹ Milczarek i Agnieszk¹
Bolewicz pamiêtali, ¿e naszym patriotycznym obo-
wi¹zkiem jest �pielêgnowaæ przesz³o�æ jak kwia-
ty� i ¿e to na m³odym pokoleniu spoczywa obowi¹-
zek budowania przysz³o�ci, bo jest ³¹cznikiem miê-
dzy przesz³o�ci¹ a przysz³o�ci¹. Dlatego z sercami
przepe³nionymi poczuciem patriotyzmu, z³o¿yli w tym
dniu Ojczy�nie ho³d poprzez uroczysty apel.

W uroczysty sposób obchodzimy te¿
w naszej szkole dzie³o Konstytucji 3
Maja. W otoczeniu bia³o - czerwonych
chor¹giewek, uczniowie klasy 4b i 3b
pod opiek¹ nauczyciela historii Zofiê
Smyk i wychowawców Rafa³a Sularza,
Jagodê Rotnick¹, przygotowali insce-
nizacjê historyczn¹, jak to nasi przodko-
wie pragnêli ocaliæ kraj przed upadkiem.
Ubrani w historyczne stroje zagrali role
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go oraz w³adców o�ciennych pañstw,
które dokona³y rozbioru Polski oraz za-
prezentowali to co wydarzy³o siê przed

samymi obradami Sejmu, jak moment uchwalenia i pod-
pisania przez króla Konstytucji Majowej.

Podkre�lono, ¿e dorobek Konstytucji majowej
g³êboko zapad³ w �wiadomo�ci Polaków, którzy pa-
miêtali o niej przez 123 lata niewoli, bo symbolizo-
wa³a postêp, dojrza³o�æ obywatelsk¹ i walkê o od-
rodzenie pañstwa.

Warto w ten sposób propagowaæ w�ród m³o-
dych ludzi warto�ci patriotyczno�historyczne, bo
z kart historii p³ynie przes³anie, by�my pozostali
wierni warto�ciom, które ocali³y nasza Ojczyznê
od upadu i unicestwienia.

Celem podtrzymania pamiêci o chwalebnych kar-
tach w historii Polski i naszej ma³ej ojczyzny, nie
zapominamy te¿ o walkach stoczonych w marcu i
kwietniu 1945 r o D¹bie i Szczecin. Upamiêtniamy i
przypominamy o tym uroczystymi apelami,okolicz-
no�ciowymi gazetkami w klasach i spotkaniami przy
Pomniku Poleg³ych w walkach o D¹bie, gdzie sk³a-
damy wi¹zanki kwiatów.

Wspominaj¹c dni chwa³y Polaków w przesz³o�ci,
podczas tych wszystkich uroczysto�ci zawsze to-
warzysz¹ nam zaproszeni go�cie � kombatanci, pio-
nierzy miasta, samorz¹dowcy.

Zofia Smyk
� nauczyciel historii w Szkole

Podstawowej Nr 23 w Szczecinie
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Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego
mówi, i¿ jednym z g³ównych zadañ szko³y podsta-
wowej jest kszta³towanie postawy obywatelskiej,
postawy poszanowania tradycji i kultury w³asnego
narodu.

Jestem wieloletni¹ nauczycielk¹ nauczania pocz¹t-
kowego. Od pocz¹tku swojej pracy podejmujê sze-
reg dzia³añ dydaktyczno � wychowawczych, któ-
rych celem jest kszta³towanie u uczniów postawy
patriotycznej � od tej lokalnej, regionalnej, do tej
narodowej, dlatego te¿ postanowi³am rozszerzyæ tre-
�ci edukacji regionalnej i patriotycznej i w³¹czyæ je
do programu �Szko³a na miarê�. W ten sposób w
my�l zasady: �od tego, co bliskie, do tego, co odle-
g³e� powsta³a modyfikacja pt. �Mój kawa³ek �wia-
ta�. Pragnê, aby moi uczniowie, poprzez prze¿ywa-
nie, obserwacjê, w³asn¹ aktywno�æ poznali swoje
miasto, region i ojczyznê, potrafili dostrzegaæ jej
piêkno. G³ównym za³o¿eniem programu jest kszta³-
towanie u uczniów klas m³odszych patriotyzmu, któ-
ry wyra¿a siê przywi¹zaniem do miasta, kraju i naro-
du, do tradycji i kultury zarówno regionalnej, jak i
narodowej, do swojej �ma³ej i wielkiej ojczyzny�.

Mój
kawa³ek �wiata

Szko³a Podstawowa Nr 48 Realizuj¹c program �Mój kawa³ek �wiata� m.in. przy-
gotowujê ze swoimi najm³odszymi uczniami uroczysto-
�ci szkolne z okazji �wi¹t narodowych. Wraz z dzieæmi
zapraszamy na nie wszystkich uczniów naszej szko³y �
od przedszkolaków po szóstoklasistów, grono pedago-
giczne, pracowników szko³y oraz rodziców i dziadków.

W listopadzie 2014 r. z okazji Narodowego �wiêta
Niepodleg³o�ci z klas¹ drug¹ przygotowa³am insce-
nizacjê s³owno � muzyczn¹ pt. �Nasza Niepodle-
g³a�. Dzieci z wielkim zaanga¿owaniem przedstawi-
³y scenkê o rozbiorach Polski, 123-letniej niewoli,
zrywach narodowo- wyzwoleñczych, a wreszcie o
szczê�liwym dniu, 11 listopada 1918 roku. Piêknie
za�piewa³y �Rotê� Marii Konopnickiej i pie�ni ¿o³-
nierskie: �Wojenko, wojenko�, �My, Pierwsza Bry-
gada�, �Hej, hej u³ani� i �Pierwsza Kadrowa�.
Ale m³odzi aktorzy nie zapomnieli te¿ o czasach
wspó³czesnych i na koniec przedstawienia od�pie-
wali piosenkê �Nasza Najpiêkniejsza�. (www.youtu-
be.com/watch?v=5NXbLFTgWBk)

29 kwietnia bie¿¹cego roku odby³a siê w naszej
szkole uroczysto�æ z okazji nadchodz¹cego �wiêta
Narodowego 3 Maja. Moi trzecioklasi�ci w przed-
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stawieniu pt. �Kocham wolno�æ� wcielili siê w ró¿-
norodne postaci z koñca XVIII w., przedstawiaj¹c
ró¿ne koleje losu Rzeczpospolitej. Pokazali rado�æ
Polaków z uchwalenia trzeciomajowej konstytucji.
Odtañczyli �Poloneza 3 Maja� i poloneza Wojcie-
cha Kilara z �Pana Tadeusza� oraz za�piewali �Ma-
zurka 3 maja�. Natomiast fragmentem pie�ni �Oj-
czyzno ma� oraz utworem Jacka Kaczmarskiego
�Mury� ukazali pó�niejsze tragiczne losy naszej Oj-
czyzny. Na koñcu inscenizacji nawi¹zali do jej tytu-
³u, �piewaj¹c piosenkê �Kocham wolno�æ�. Mali
aktorzy w ten sposób ukazali, jak wielk¹ warto�ci¹
dla cz³owieka jest WOLNO�Æ.

(www.youtube.com/watch?v=ytierOLJBLE)
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e dobór pie�ni dla tak

m³odych uczniów jest nieodpowiedni, mo¿e za trud-
ny. Nic podobnego! Moi uczniowie, na swój spo-
sób, zrozumieli tre�æ �piewanych utworów. Oczy-
wi�cie, po�wiêcili�my trochê czasu na ich omówie-
nie, przybli¿enie. Szczególna atmosfera uroczysto-
�ci i w³a�nie dzieciêcy sposób wykonania pie�ni
patriotycznych sprawi³y, ¿e niejednemu z widzów,
m³odszemu czy starszemu, ³za zakrêci³a siê w oku.

Przygotowywanie uroczysto�ci szkolnych z oka-
zji �wi¹t narodowych to oczywi�cie tylko czê�æ
moich dzia³añ podejmowanych w ramach kszta³to-
wania u dzieci postaw patriotycznych. Cyklicznie
uczestniczymy w lekcjach i warsztatach przygoto-
wywanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Poznajemy Szczecin i nasz region w czasie wycie-
czek edukacyjnych, a w czerwcu tego roku planuje-
my wycieczkê Szlakiem Piastowskim.

W SP 48 podejmujê równie¿ dzia³ania jako koordy-
nator projektu historycznego. Od kilku lat organizujê
miêdzyszkolny konkurs o Polsce z elementami wie-
dzy o Szczecinie dla uczniów klas trzecich �Wielka,
ma³a Ojczyzna�. Jego celem jest wzbudzanie poczu-
cia to¿samo�ci narodowej i regionalnej, popularyza-
cja wiedzy o Polsce i Szczecinie, propagowanie wie-
dzy o kulturze narodu i pañstwa polskiego, pog³êbie-
nie wiedzy o regionie. Co roku urz¹dzam w szkole
wystawy prac plastycznych dla uczniów i rodziców
zerówek oraz klas pierwszych. Uczniowie klas dru-
gich i trzecich maj¹ mo¿liwo�æ wykazania siê swoj¹
wiedz¹ o Polsce w konkursach szkolnych �Jestem
ma³ym Polakiem� i �Znam swoj¹ Ojczyznê�.

Jestem g³êboko przekonana, ¿e ju¿ od najm³od-
szych lat, wspieraj¹c wychowanie w rodzinie, musi-
my rozbudzaæ w dzieciach �wiadomo�æ ich to¿sa-
mo�ci narodowej.

Beata K³osowska
� Szko³a Podstawowa Nr 48 w Szczecinie
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Patriotyzm, s³owo powszechnie znane, wydawa-
³oby siê proste i zrozumia³e. Jednak czy tak napraw-
dê ³atwo je zdefiniowaæ? Uniwersalny S³ownik Jê-
zyka Polskiego S. Dubisza okre�la je jako �mi³o�æ
do ojczyzny, w³asnego narodu po³¹czona z goto-
wo�ci¹ ponoszenia dla nich ofiar�. Jednak i wyra-
zy mi³o�ci,  i ponoszone ofiary, bêd¹ inne w zale¿-
no�ci od czasów, w których ¿yjemy. Inne wymaga-
nia stawia przed nami czas pokoju, inne za� czas
wojny. Ka¿dy z nas mo¿e oczywi�cie interpretowaæ
pojêcie patriotyzmu nieco inaczej, ale na pewno jest
on zwi¹zany z mi³o�ci¹ do w³asnego kraju. Odpo-
wiedzialnie postrzegany jest podstaw¹ silnego,
�wiadomego, a jednocze�nie wyrozumia³ego spo-
³eczeñstwa. Niew¹tpliwym jest fakt, ¿e patriotyzm
nie bierze siê znik¹d. Postawy patriotyczne nale¿y
kszta³towaæ. Od najm³odszych lat wychowywaæ
obywateli naszego kraju. Najwiêksze zadanie spo-
czywa na rodzicach, którzy, wychowuj¹c m³odego
cz³owieka, powinni pamiêtaæ o tym, ¿e jest on oby-
watelem swojej Ojczyzny. Nie mniejsze zadanie sta-
je jednak  przed szko³ami, ich dyrektorami i nauczy-
cielami, którzy powinni dbaæ o wychowanie oby-
watelskie swoich uczniów.

Wszystko wydaje siê do�æ oczywiste. Nasuwaj¹
siê jednak pewne pytania. Przede wszystkim, czy jest
to zagadnienie, które interesuje wspó³czesn¹ m³o-
dzie¿? Czy szko³a w ogóle ma szansê wychowaæ pa-
triotê? Wreszcie, jak to zrobiæ w sposób odpowie-
dzialny i ciekawy dla m³odego odbiorcy, zw³aszcza
gimnazjalisty? Na te i wiele innych pytañ musia³o
odpowiedzieæ sobie
grono pedagogiczne
naszej szko³y, czyli
Gimnazjum Nr 7 im.
Sybiraków w Szcze-
cinie. Pierwszym na-
szym krokiem by³o
znalezienie dla szko³y
odpowiedniego pa-
trona i tak we wrze-
�niu 2006 roku, dziêki
zaanga¿owaniu pani
dyrektor Ewy Zagu-
bieñ, stali siê nim Sy-
biracy. Ludzie, którzy

w trudach swojego ¿ycia, w³a�nie za mi³o�æ do ojczy-
zny ponosili ofiary. Ludzie, od których historia wy-
maga³a tej najwy¿szej ceny za patriotyzm. Ludzie jed-
nak, przede wszystkim, serdeczni, otwarci i chêtni do
dzielenia siê swoimi prze¿yciami. To w³a�nie ich po-
stawa, determinacja i hart ducha, ale i ciep³o, które
okazali naszej szkole, zachêci³y uczniów i nauczycieli
do podjêcia szeregu dzia³añ, w których wykorzysta-
li�my nasz¹ wspó³pracê.

To w³a�nie na relacji tych dwóch pokoleñ, Sybira-
ków i Gimnazjalistów, wprowadzamy naszych
uczniów w �wiat patriotyzmu. Jednak, aby uczniowie
mogli w pe³ni wykorzystaæ tê wspó³pracê, musz¹ wie-
dzieæ, z kim j¹ nawi¹zuj¹. To zadanie realizuj¹ wycho-
wawcy, którzy na pierwszych lekcjach opowiadaj¹ o
patronie, poznaj¹ z histori¹, pokazuj¹ wa¿ne miejsca
w naszej szkole. Jedno to tablica upamiêtniaj¹ca nada-
nie szkole imienia, pod któr¹  przy ka¿dej uroczysto-
�ci uczniowie zapalaj¹ znicze i sk³adaj¹ kwiaty. Dru-
gim miejscem jest sala od historii nazwana Izb¹ Pa-
miêci, w której mo¿na w gablotach ogl¹daæ liczne eks-
ponaty przekazane szkole przez Sybiraków zwi¹zane
z ich histori¹. Trzecie z miejsc to gazetka szkolna po-
�wiêcona historii patrona. Uczeñ odpowiednio wpro-
wadzony w temat mo¿e w pe³ni �wiadomie i z ogromn¹
korzy�ci¹ dla siebie uczestniczyæ we wszelkich dzia-
³aniach naszego gimnazjum.

Jedn¹ z inicjatyw s¹ tzw. ¿ywe lekcje historii, czyli
spotkania Sybiraków z klasami, w czasie których
uczniowie poznaj¹ indywidualne historie ¿ycia, do-
wiaduj¹ siê, czym by³y wywózki na Sybir, jak takie
wysiedlenie wygl¹da³o od pocz¹tku do momentu
powrotu do Ojczyzny. Z jakimi emocjami wi¹za³y siê
te wydarzenia. Bohaterowie tych lekcji przygoto-
wuj¹ siê bardzo rzetelnie do wszystkich spotkañ.
Podczas ka¿dego z nich przedstawiaj¹ inny temat
dotycz¹cy ich pobytu na Syberii. Takie spotkania
zaczynaj¹  siê w klasie pierwszej i s¹ kontynuowane
a¿ do klasy trzeciej gimnazjum. To oprócz nauki
kszta³tuje niepowtarzaln¹ wiê� miêdzy uczniami a
ich �nauczycielami�.

Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków

Z pokolenia�
Na pokolenie�
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Uczniowie tak¿e czynnie bior¹ udzia³ w licznych

uroczysto�ciach zwi¹zanych z patronem, ale nie tyl-
ko. Ka¿dego roku  na Cmentarzu Centralnym jeste-
�my obecni  17. wrze�nia podczas obchodów upa-
miêtniaj¹cych agresjê ZSRR na Polskê oraz 10. lute-
go w ka¿da rocznicê pierwszych wywózek na Sybe-
riê.  Tam, oprócz hymnu narodowego, nasi ucznio-
wie wraz z Sybirakami  od�piewuj¹ ich hymn, ponie-
wa¿ jego wykonania ucz¹ siê wszyscy pierwszokla-
si�ci. M³odzie¿ z naszej szko³y bierze tak¿e udzia³ w
obchodach �wiêta Niepodleg³o�ci. Staramy siê w
ten sposób uczyæ historii, ale tak¿e u�wiadamiaæ, ¿e
udzia³ w takich uroczysto�ciach to wa¿na forma pa-
triotyzmu. Ka¿dego roku przedstawiciele naszej
szko³y wraz ze sztandarem wyje¿d¿aj¹ reprezento-
waæ nas na Marszu Pamiêci w Bia³ymstoku. Jest to
bardzo du¿ym prze¿yciem dla jego uczestników.

W naszym gimnazjum organizujemy corocznie Ty-
dzieñ Patrona, w czasie którego odbywaj¹ siê pod-
chody po³¹czone z konkursem historycznym. Ucznio-
wie tworz¹ ró¿ne formy literackie dotycz¹ce Sybira-
ków i Sybiru, pisali miêdzy innymi wiersze oraz listy.
Tworz¹ liczne prace plastyczne, których wystawê
mo¿na podziwiaæ w jednej z sal naszej szko³y. W fina-
³owym dniu Tygodnia Patrona go�cimy u siebie Sy-
biraków, dla których uczniowie przygotowuj¹ wystêp
artystyczny, po którym odbywa siê wspólny poczê-
stunek. Nastêpnie Sybiracy, wszyscy zaproszeni
go�cie oraz uczniowie i nauczyciele z naszej szko³y
udaj¹ siê na Marsz Pamiêci, którego jeste�my organi-
zatorem. Marsz zakoñczony jest modlitw¹ i z³o¿eniem
kwiatów pod krzy¿em przy ko�ciele.

Nasz¹ ogromn¹ dum¹ s¹ dwie wydane przez na-
sze gimnazjum ksi¹¿ki, których autorami s¹ ucznio-
wie naszej szko³y. Pierwsza  jest zbiorem wspomnieñ
Sybiraków, w której dziel¹ siê oni swoimi historiami.
Nosi ona tytu³ �Z daleka� Coraz dalej��. Dru-
ga z nich pt. �Przystañ w Szczecinie� jest zbiorem
wierszy, w które, w sposób niesamowity, nasi ucznio-
wie zamienili  swoje refleksje po spotkaniach z pa-
tronem. Oprócz tekstów znajduj¹ siê w niej piêkne
ilustracje. Ka¿da z tych ksi¹¿ek stanowi lekturê
szkoln¹ dla kolejnych klas. Dziêki temu m³odzie¿

mo¿e jeszcze bardzie zg³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat
losów Polaków w czasie wojny, ale tak¿e przed ni¹
i po jej zakoñczeniu. Rozumiej¹, jak wa¿na dla Sybi-
raków by³a Ojczyzna i jak wielka by³a ich determina-
cja, aby do niej wróciæ. Czêsto to w³a�nie budzi w
nich refleksjê nad tym, czym dla mnie jest ojczyzna.

Sybiracy to tak¿e nasz Go�æ Honorowy, którego
nie mo¿e zabrakn¹æ na ¿adnej innej uroczysto�æ. Jest
to go�æ obecny na ka¿dym rozpoczêciu i zakoñcze-
niu roku szkolnego, szkolnych fina³ach Tygodnia
Bezpieczeñstwa, fina³ach konkursów, których jeste-
�my organizatorem oraz wszystkich innych uroczy-
sto�ciach szkolnych. Nigdy nam nie odmawia, za-
wsze wspiera nie tylko obecno�ci¹, ale te¿ dobrym
s³owem i szczerym u�miechem. Wszystko, co wspól-
nie robimy, sprawi³o, ¿e stanowimy rodzinê, w której

ka¿dy spe³nia przypisan¹ mu rolê. Czy gimnazjalista,
który przez trzy lata uczestniczy w tak niezwyk³ej re-
lacji, mo¿e nie przekuæ tego w ogromn¹ warto�æ w
swoim ¿yciu? Pewnie mo¿e. Jednak nasi uczniowie
czerpi¹ z tego gar�ciami i w sposób niewymuszony,
naturalny, z pokolenia na pokolenie ucz¹ siê patrio-
tyzmu. Oni wiedz¹, ¿e podstaw¹ mi³o�ci do ojczyzny
jest to¿samo�æ narodowa, wiedz¹ te¿, ¿e bez znajo-
mo�ci historii nie mo¿na w pe³ni wiedzieæ, kim siê
jest, wiêc któ¿ mo¿e nas jej nauczyæ lepiej, ni¿ Ci,
którzy do�wiadczyli jej osobi�cie. Dlatego, mimo ¿e
nie tak ³atwo jednoznacznie zdefiniowaæ patriotyzm,
nale¿y szukaæ ró¿nych dróg, aby go w m³odych lu-
dziach kszta³towaæ. Nasze Gimnazjum im. Sybiraków
wybra³o drogê kontynuacji, relacji miêdzypokolenio-
wej, wzajemnego budowania szacunku i zaufania,
drogê dialogu miêdzy dwoma pozornie ró¿nymi �wia-
tami. Okaza³o siê, ¿e jest ona w³a�ciwa, ciekawa a
przede wszystkim niezapomniana. Jednak ¿adnego
odcinka tej drogi nie uda³oby siê zbudowaæ, gdyby
nie nasz patron, Cudowni Sybiracy, którym za ka¿d¹
po�wiêcon¹ nam chwilê serdecznie dziêkujemy.

Sylwia Gumowska-Rak
� nauczyciel jêzyka polskiego

Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków
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W Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie 27 kwietnia 2016
odby³o siê I Forum Samorz¹dów Uczniowskich Szkó³
Gimnazjalnych Miasta Szczecin pod has³em �¯ycie
nie po to jest by braæ, ¿ycie nie po to by bezczynnie
staæ... gimnazjalista � spo³ecznik � obywatel � pa-
triota�.

Spotkanie mia³o na celu wspieranie samorz¹dno-
�ci uczniowskiej, kszta³towanie postaw patriotycz-
nych i obywatelskich, wymianê do�wiadczeñ w za-
kresie dzia³alno�ci na rzecz �rodowiska lokalnego.

Wydarzenie zosta³o objête Mecenatem Miasta
Szczecin. Partnerami wydarzenia byli: Stowarzysze-
nie POLITES, Sektor3 � Szczeciñskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych, Punkt In-
formacji Europejskiej Europe Direct Szczecin przy
Sekretariacie ds. M³odzie¿y, Biuro ds. Organizacji
Pozarz¹dowych, Wydzia³ O�wiaty Urzêdu Miasta
Szczecin, M³odzie¿owa Rada Miasta, Rada Osiedla
Arkoñskie Niemierzyn.

W Forum udzia³ wziê³o 18 szczeciñskich gimna-
zjów wraz z opiekunami samorz¹dów ich szkó³, które
zaprezentowa³y swoje dzia³ania spo³eczne, odkry-
waj¹c na nowo pojêcie patrioty w rozumieniu m³o-
dych ludzi. Pokazali, ¿e nie warto staæ obok, a warto
dawaæ co� z siebie.

W¹tki tematyczne Forum by³y przedmiotem warsz-
tatów w grupach uczniowskich, prowadzonych
przez M³odzie¿ow¹ Radê Miasta, Stowarzyszenie
Polites i wolontariuszy europejskich, Szczeciñskie
Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych

Sektor3 oraz certyfikowanego coucha rozwoju emo-
cjonalnego.

Wnioski uczestników Forum:
� cykliczne spotkania m³odzie¿y gimnazjalnej ze

szkoleniami i warsztatami we wspó³pracy z organi-
zacjami zewnêtrznymi;

� zmiana postrzegania m³odzie¿y gimnazjalnej przez
media � wp³yw na odbiór spo³eczny;

� pomoc instytucji zewnêtrznych w szukaniu w³a-
snej drogi rozwoju;

� wymiana do�wiadczeñ i pomys³ów pomiêdzy
szko³ami gimnazjalnymi, zacie�nienie wspó³pracy �
integracja m³odzie¿y gimnazjalnej dla wspólnych,
warto�ciowych dzia³añ;

By³o to pierwsze, ale mamy nadziejê, nie ostatnie
takie spotkanie, przebiegaj¹ce w atmosferze przy-
ja�ni, twórczego dzia³ania i roli m³odego cz³owieka
w kreowaniu ¿ycia spo³ecznego.

Przemys³aw Landowski

Gimnazjum Nr 34

Gimnazjalista
- spo³ecznik
- obywatel
- patriota
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce celebruje wy-
darzenia historyczne: kolejne rocznice zbrod-
ni katyñskiej, uchwalenia Konstytucji 3
Maja, 11 listopada, grudnia 1970 roku. Po-
czet sztandarowy szko³y jest zawsze obec-
ny podczas uroczysto�ci patriotycznych, a
uczniowie wychodz¹ pod opiek¹ pp. Kon-
rada Makucha (nauczyciela EdB) i Rafa³a
Zommera (historyka). Udzia³ w tego typu
uroczysto�ciach to w³a�nie realizacja celów
z programu wychowawczego, przygotowu-
j¹cego m³odzie¿ do doros³ego ¿ycia zarów-
no przez przekazywanie wiedzy, jak i kszta³-
towanie postaw oraz umiejêtno�ci. Temu
s³u¿y³a te¿ obchodzona w ubieg³ym roku 70.
rocznica istnienia �Jedynki�,  pierwszej pol-
skiej szko³y w powojennym  Szczecinie.

Stolica naszego województwa to miejsce
szczególne � po wojnie przywieziono tu re-
patriantów, którzy w³a�nie w Szczecinie
odnale�li swoje miejsce na ziemi. Dziêki
zaproszeniu do wspó³pracy przez Stowarzy-

szenie Przyjació³ Wilna, Ziemi Wileñskiej,
Nowogródzkiej, Polesia � ��wite�� m³odzie¿
I LO mia³a mo¿liwo�æ wyst¹pienia z przed-
stawieniami podczas Tygodni Kresowych
2015 (XXVI Tydzieñ � pt. Ku Kresom) i 2016
(XXVII Tydzieñ � pt. Ile wiemy o Kresach?).
W ubieg³ym roku inauguracjê Tygodnia
uczniowie rozpoczêli mini-maratonem czyta-
nia Pana Tadeusza w ró¿nych jêzykach (po
polsku, angielsku, niemiecku). By³ to pomys³
nieocenionej Pani Krystyny Korkuæ, wilnian-
ko-szczecinianki, a zainspirowa³ Pani¹ Kry-
stynê maraton czytania epopei w Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie. Brali�my równie¿ udzia³
w otwarciu wystawy po�wiêconej 160. rocz-
nicy �mierci wieszcza Adama Mickiewicza
(pt. Pie�ñ ujdzie ca³o), przygotowanej
przez Pani¹ Jolantê Liskowack¹, kieruj¹c¹
Dzia³em Zbiorów Specjalnych w Ksi¹¿nicy
Pomorskiej. W roku 2016 uczniowie I LO
uczestniczyli w otwarciu wystawy po�wiê-

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Pamiêtamy...
(o wychowaniu

m³odego pokolenia
w duchu

patriotycznym)

conej tym razem Tadeuszowi Ko�ciuszce.
Sala XIII Muz, podczas przedstawieñ na-
szych uczniów wype³niona po brzegi spra-
wia, ¿e m³odzie¿ chêtnie wystêpuje, czuje
siê bardzo doceniona i naprawdê wa¿na � a
to wszystko dziêki temu, ¿e mo¿e wywo³aæ
u�miech na twarzach widzów, starszych lu-
dzi pamiêtaj¹cych kraj lat dziecinnych. A
jaka frajda, gdy mo¿na przeczytaæ o swo-
ich wystêpach w mediach lokalnych (Ku-
rier Szczecinski) oraz zagranicznych (Litwa
� �Kurier Wileñski�, Wielka Brytania � �Pol-
scott 24�)!



16

Uczniowie I LO, w ramach edukacji pa-
triotycznej, uczestniczyli równie¿ w wy-
cieczce  do miejsc �wiêtych dla kultury pol-
skiej: Wilna (miasta Adama Mickiewicza,
Czes³awa Mi³osza i siostry Faustyny), Kow-
na i Troków. Wyje¿d¿ali�my tak¿e do Kra-
kowa (Wawel, Sukiennice, Kazimierz),
Wadowic (Muzeum Jana Paw³a II), Au-
schwitz - Birkenau. Na miejscu, w krakow-
skim Galicja Jewish Museum, moi pod-
opieczni mieli mo¿no�æ spotkania ze �wiad-
kiem historii, dzi� ju¿ starsz¹ pani¹, która
jako dziecko prze¿y³a piek³o obozu koncen-
tracyjnego, i dopiero po latach uda³o jej siê
odnale�æ w³asn¹ matkê.

Wychowanie patriotyczne to te¿ filmy po�wiê-
cone tematyce historycznej, jak np: Popie³usz-

ko, Kamienie na szaniec, Pilecki, Katyñ, Hi-
storia Roja. Nie by³y to nigdy projekcje bezre-
fleksyjne � ka¿d¹ poprzedza³a prelekcja nauczy-
ciela historii I LO. Dziêki temu mo¿na potrakto-
waæ takie wyj�cia jak dodatkowe lekcje wspo-
mnianego przedmiotu.

Co mo¿emy robiæ lepiej i jak wychowy-
waæ m³ode pokolenie, by budowa³o ono
swoj¹ to¿samo�æ narodow¹? Na to pytanie
nie ma jednej w³a�ciwej odpowiedzi. Ja sama
zastanawiam siê nad tym, rozpoczynaj¹c
kolejny rok szkolny. Odpowied� zale¿y od
wielu czynników. Od typu szko³y, danego
rocznika m³odzie¿y, który przychodzi nam
edukowaæ, zaanga¿owania samych nauczy-
cieli, wspó³pracy z instytucjami kultury i
wsparcia �rodowiska lokalnego b¹d� rodzi-
ców naszych podopiecznych. Do tego za-
dania nie trzeba byæ wy³¹cznie polonist¹ lub
historykiem. Wielu z nas jest przecie¿ do-
datkowo wychowawcami klas. Ka¿dy z nas
jest Polakiem, Europejczykiem, Cz³owie-
kiem (celowo wielka litera!)...

Czy warto uczyæ m³odzie¿ patriotyzmu?
Oczywi�cie, ¿e warto, ale bez zbêdnego pa-
tosu, bez hipokryzji, najlepiej wspó³uczest-
nicz¹c. Dlaczego? Bo takie bêd¹ Rzeczy-
pospolite,  jakie m³odzie¿y chowanie!
[kanclerz Jan Sariusz Zamoyski]

Anna Kondracka-Zieliñska
 � dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego

I LO, dr nauk humanistycznych
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Kszta³towanie mi³o�ci do ojczystego kraju oraz
budzenie przywi¹zania do tradycji narodowej to ele-
menty wychowania patriotycznego, które realizuje-
my ju¿ na etapie edukacji przedszkolnej. Maj¹c �wia-
domo�æ, ¿e postawa patriotyczna bêdzie siê kszta³-
towaæ podczas lekcji historii i jêzyka polskiego w
szkole podstawowej mo¿emy w przedszkolu przy-
gotowaæ grunt pod przysz³e wychowanie obywa-
telskie. Przedszkole mo¿e rozbudziæ zainteresowa-
nie dziecka i ukazaæ mu niektóre znacz¹ce fakty i
postacie z historii Polski.

�wiêta pañstwowe  (3 Maja, 11 Listopada) to
�wiêta wolne od pracy i dziecko powinno wiedzieæ
dlaczego w naszym kraju te dni s¹ uroczy�cie cele-
browane. Oczywistym jest fakt, ¿e wiedza ta przeka-
zywana jest dziecku w sposób odpowiadaj¹cy jego
mo¿liwo�ciom percepcyjnym .

W przedszkolu dziecko uczy siê równie¿ szacun-
ku do symboli narodowych i poznaje elementy kul-
tury narodowej.

Wszystkie wspomniane powy¿ej elementy edu-
kacji patriotycznej szczególnie mocno akcentowa-
ne s¹ w Przedszkolu Publicznym Nr 1 �Radosne� w
dniach poprzedzaj¹cych �wiêto 11 Listopada. Tra-
dycj¹ w naszej placówce jest organizowana od 3
lat impreza integracyjna �Polska moja ukochana
ojczyzna�. Przygotowujemy tê imprezê we wspó³-
pracy z nauczycielkami wszystkich grup wieko-
wych. Maj¹ one za zadanie przygotowaæ swoj¹
grupê do uroczysto�ci tzn. pokazu artystycznego,
na który sk³adaj¹ siê: wiersz o tematyce patriotycz-
nej, piosenka o charakterze patriotycznym lub pol-
ski taniec ludowy. Dzieci wykonuj¹ elementy de-
koracyjne do swoich wystêpów: bia³o-czerwone
kotyliony, chor¹giewki w barwach narodowych,

elementy do tañców ludowych, prace plastyczne
o tematyce patriotycznej na tablicê swojej grupy.
Oprócz dzia³añ praktycznych nauczycielki przygo-
towuj¹ dzieci do uroczysto�ci utrwalaj¹c znajo-
mo�æ symboli narodowych i s³owa hymnu naro-
dowego. Uroczysto�æ �Polska moja ukochana oj-
czyzna� odbywa siê w sali gimnastycznej udeko-
rowanej odpowiednio na tê okazjê przez nauczy-
cielki odpowiedzialne za organizacjê imprezy. Roz-
poczyna siê od�piewaniem I zwrotki hymnu naro-
dowego, po czym dzieci ogl¹daj¹ inscenizacjê ku-
kie³kow¹ dotycz¹c¹ wydarzeñ z historii Polski (w
bie¿¹cym roku szkolnym by³a to opowie�æo królu
Janie III Sobieskim i Marysieñce zaczerpniêta ze
strony internetowej historia dla dzieci). Po obej-
rzeniu inscenizacji nastêpuj¹ pokazy artystyczne
w wykonaniu dzieci ze wszystkich grup wiekowych
i pokaz multimedialny utrwalaj¹cy tre�ci patriotycz-
ne. Na zakoñczenie dzieci dostaj¹ obrazki do kolo-
rowania zwi¹zane z tre�ci¹ przedstawienia ( w tym
roku by³a to postaæ rycerza z husarii Jana III So-
bieskiego).

Do�wiadczenie zdobyte podczas przygotowywa-
nia imprezy potwierdzi³o, ¿e nadanie szczególnie
uroczystego charakteru obchodom �wiêta Narodo-
wego na terenie placówki przedszkolnej podkre�la
rangê tej uroczysto�ci w �wiadomo�ci dzieci i przy-
czynia siê do budowania ich to¿samo�ci narodo-
wej. Dzieci s¹ bardzo zaanga¿owane w przygotowa-
nia poprzez w³asne dzia³anie i prze¿ywaj¹ zarówno
pokaz przygotowany przez nauczycielki ( insceni-
zacja, prezentacja multimedialna) jak i wystêpy w³a-
sne oraz kolegów. Z uwagi na to, ¿e celem wszyst-
kich wspomnianych dzia³añ jest przywi¹zanie do
tradycji i kultury narodowej mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
absolwenci naszego przedszkola na zawsze pozo-
stan¹ patriotami.

Opracowanie:
Ewa K³aczyñska

� nauczycielka wychowania przedszkolnego
Jolanta Mizerska

� pedagog specjalny

Przedszkole Publiczne Nr 1 �Radosne�

Wychowanie
patriotyczne
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Patriotyzm w dzisiejszych czasach jest nie-
³atwym tematem. Przede wszystkim, rodzi
trudno�ci definicyjne. Czy patriota to kto�,
kto deklaruje dzisiaj oddanie ¿ycia za ojczy-
znê, czy mo¿e kto�, kto regularnie p³aci po-
datki? Czy za wyraz patriotyzmu nale¿y uznaæ
znajomo�æ hymnu narodowego, czy mo¿e
historii swojego miejsca zamieszkania? Czy
zjawisko to nale¿y rozwa¿aæ w �wietle hi-
storycznych do�wiadczeñ, czy mo¿e aktual-
nych politycznych i ekonomicznych realiów?
I wreszcie - skoro pojêcie patriotyzmu rodzi
tak wiele w¹tpliwo�ci definicyjnych u osób
doros³ych, jak uczyæ patriotyzmu w³asne
dzieci?

Patriotyzm naj³atwiej jest t³umaczyæ obraz-
kami z czasów wojen i konfliktów zbrojnych.
Polska historia obfituje w powstania, zrywy
narodowe, wojny, tajne komplety czy hero-
iczn¹ walkê a¿ do po�wiêcenia ¿ycia. To
wa¿ne wzorce, ale s³abo przystaj¹ce do obec-
nych realiów. Nikt dzisiaj � na szczê�cie! �
nie wymaga od nas nara¿ania ¿ycia w walce
z naje�d�c¹. Trudno zatem weryfikowaæ
swoj¹ postawê patriotyczn¹ i dawaæ przy-
k³ad m³odemu pokoleniu. Jeszcze trudniej jest
uczyæ mi³o�ci i szacunku do kraju w oparciu
o znajomo�æ historii swojej ma³ej Ojczyzny -
szczególnie na tzw. �ziemiach odzyskanych�.
Jak bowiem t³umaczyæ dzieciom, ¿e Szcze-
cin nie jest nasz w³asny, piastowski od zara-
nia dziejów, tylko ma w sobie mieszaninê hi-
storii Szwedów, Duñczyków, Francuzów,
Niemców i Polaków? I ¿e w³a�ciwie polska,
nowo¿ytna historia Pomorza Zachodniego li-
czy sobie zaledwie kilkadziesi¹t lat? Czy
mamy udawaæ, ¿e przebijaj¹ce jeszcze tu i
ówdzie niemieckie napisy na murach nie maj¹
znaczenia, bo Szczecin by³ rdzennie polski?
¯e Wa³y Chrobrego zbudowane zosta³y
przez dzielnych wojów piastowskich? ̄ e Se-
dina to germañska boginka, która niegodna
jest staæ w sercu miasta polskiego Gryfa?

Mo¿e wiêc warto podej�æ do tematu sze-
roko i kompleksowo. Z jednej strony szano-
waæ dorobek poprzednich pokoleñ, nawet
je�li reprezentuj¹ one inne nacje. Bo winni-
�my im pewn¹ wdziêczno�æ za to, co nam
przypad³o w wyniku zmian politycznych. Za
architekturê, za gospodarkê, za miejsca od-
poczynku i rekreacji. I warto to pokazywaæ
nastêpnym pokoleniom, bez ksenofobiczne-
go zacietrzewienia wobec innych narodów.
Z drugiej strony, warto pokazywaæ dzieciom
pozytywne wzorce osobowe - ludzi, którzy
pracowali na rzecz kraju, oddawali swoj¹
energiê, swój wolny czas, wiedzê i do�wiad-
czenie, ostatecznie � czasem i ¿ycie, po to,
by rozwijaæ i ma³¹, i du¿¹ Ojczyznê. Dziêki
temu ³atwiej bêdzie budowaæ spo³eczeñstwo
prawdziwie obywatelskie, zaanga¿owane
spo³ecznie. M¹dre i wra¿liwe. Odporne na
³atw¹ propagandê i samodzielnie my�l¹ce.
Wreszcie, trzeba na nowo zdefiniowaæ i po-
uk³adaæ sobie hierarchiê warto�ci patrio-
tycznych. Tych aktualnych, obecnych w na-
szym ¿yciu na co dzieñ. Bo czym¿e jest
mi³o�æ i szacunek do Ojczyzny? Czasem to
drobne sprawy � utrzymywanie porz¹dku
wokó³ siebie, szanowanie mienia wspólne-
go, prosta pomoc bli�niemu, praca na rzecz
innych. To zdobywanie wiedzy i wykorzy-
stywanie jej potem w praktyce do rozwoju
spo³ecznego i gospodarczego kraju. To
uczciwe p³acenie nale¿nych danin i codzien-
na praca. To równie¿ anga¿owanie siê w
merytoryczn¹ dyskusjê o zmianach w swo-
im otoczeniu, w³¹czanie siê we wspó³decy-
dowanie o naszej rzeczywisto�ci i przysz³o-
�ci. Takich obywatelskich zachowañ mo¿-
na ju¿ uczyæ dzieci od maleñko�ci. Z cza-
sem, przy umiejêtnej i dobrej wspó³pracy ro-
dziny i przedszkola, a pó�niej szko³y � mamy
szansê na to, ¿e stanie za nami murem po-
kolenie m¹drych, odpowiedzialnych i zaan-
ga¿owanych patriotów. Takich, którzy swoj¹
mi³o�æ do Ojczyzny nie bêd¹ wyra¿aæ ma-
lunkami na murze, czy w¹tpliwej jako�ci
okrzykami zza szalików z orze³kiem na blu-
zie, tylko ludzi, którzy codzienn¹ prac¹ za-
wodow¹ i dzia³alno�ci¹ spo³eczn¹ za-
troszcz¹ siê o rozwój Polski. Naszej Ojczy-
zny.

Dorota Korczyñska
� Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina

Patriotyzm
nasz codzienny
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Jest godzina 7.45. Wchodzê do szko³y, za chwi-
lê zaczynam dy¿ur a potem pierwsza lekcja. Po
drodze do pokoju nauczycielskiego k¹tem oka do-
strzegam najwiêkszego wroga procesu dydaktycz-
nego. Odbijaj¹ce siê na twarzach moich uczniów
�wiat³a ekranów urz¹dzeñ mobilnych nie pozosta-
wiaj¹ ¿adnych z³udzeñ, co do tego, gdzie oni teraz
naprawdê s¹. Tubylcy cyfrowi. Po wej�ciu do
szko³y zd¹¿yli jeszcze trochê pograæ, sprawdzili
konto na Facebooku albo Instagramie, przeczyta-
li komentarze albo sami co� zd¹¿yli napisaæ, po-
�miali siê z jakich� memów, obejrzeli jaki� krótki
filmik. Czê�æ z nich w nocy spa³a o wiele za krót-
ko. Za krótko na to, ¿eby ich mózg zd¹¿y³ odpo-
wiednio wypocz¹æ i zrobiæ to, co potrzebne do
uporz¹dkowania informacji uzyskanych poprzed-
niego dnia. Je�li kto� da³ im na �fejsie� negatyw-
ny komentarz, to w³a�nie bêd¹ mieli z ty³u g³owy
przez spor¹ czê�æ dnia. Na lekcji bêd¹ my�leæ, co
odpisaæ w czasie przerwy, albo nawet zrobi¹ to
ukradkiem na zajêciach. Jest godzina 8.00, wcho-
dzimy do klasy, smartfony l¹duj¹ w torbie wyci-
szone albo wy³¹czone, ale i to nie zawsze, parê
minut na czynno�ci administracyjne i zabieramy
siê do pracy. Ale oni tak naprawdê nie s¹ gotowi.
Po ich twarzach, oczach w szczególno�ci, widzê,
¿e stan skupienia uczniów nie u³atwi mi przekaza-
nia im wszystkiego, co na dzi� zaplanowa³em. Oni
jeszcze ¿yj¹ tym, co zobaczyli kilka minut wcze-
�niej na ekranie. O pe³nej koncentracji nie ma
mowy. Trzeba przygotowaæ pod to przedpole.
¯eby przykuæ ich uwagê a nastêpnie j¹ utrzymaæ
przez d³u¿szy czas muszê na pocz¹tku zrobiæ co�
naprawdê wstrz¹saj¹cego. Wiêc zaczynam �Hel-
lo everyone! Guess what I saw on Facebook the
other night...�.

Trzeba to wyartyku³owaæ wprost: wp³yw urz¹-
dzeñ mobilnych na funkcjonowanie uczniów na
zajêciach i w ogóle na ca³e ¿ycie �tubylców cyfro-
wych� to jeden z g³ównych problemów wspó³cze-
snej szko³y. Zapomnijmy o komputerach. One prze-
cie¿ zostaj¹ w domu. Chodzi o te mniejsze zabaw-
ki, które uczniowie zawsze maj¹ przy sobie i które
rz¹dz¹ ich umys³ami do tego stopnia, ¿e potrafi¹
ich na d³ugie chwile wy³¹czyæ z rzeczywisto�ci a
gdy ju¿ do niej wróc¹ s¹ rozdra¿nieni i rozkojarze-
ni, bo kilkugodzinna nieobecno�æ w sieci mo¿e

sprawiæ, ¿e co� wa¿nego ich ominie. Wzrasta licz-
ba m³odych osób zupe³nie uzale¿nionych od swo-
ich elektronicznych gad¿etów. Ilo�æ informacji,
któr¹ m³ody mózg przetworzy obcuj¹c ze swoim
smart fonem, choæby na d³ugiej przewie jest tak
przyt³aczaj¹ca, ¿e przez spor¹ czê�æ czasu jest po
prostu przestymulowany. A to, niestety, oznacza
niezdolno�æ do g³êbszej koncentracji w czasie
zajêæ lekcyjnych. Siedz¹ na tych lekcjach, nie prze-
szkadzaj¹ w zajêciach, co� tam robi¹, praca jako�
idzie do przodu, ale nie o tak¹ koncentracjê i sto-
pieñ zaanga¿owania mi chodzi. Wracaj¹ do domu,
maj¹ czego� konkretnego siê nauczyæ, ale bior¹
do rêki materia³ i s¹ bezradni. Nie znaj¹ sposobu,
¿eby go sobie przyswoiæ. Przebiegaj¹ wiêc ocza-
mi po tek�cie, infografikach, tabelkach i my�l¹, ¿e
siê ucz¹. Nastêpnego dnia na pocz¹tku zajêæ, krót-
ko wracamy do poprzednich zajêæ, ale gdy pierw-
sze pytanie zawi�nie w powietrzu zapada krêpu-
j¹ca cisza. Czasem mam wra¿enie jakby poprzed-
nich lekcji wcale nie by³o. Jakby na ich twardych
dyskach nie by³o w ogóle funkcji ZAPISZ. A prze-
cie¿ wiem na co ich staæ, gdy s¹ wypoczêci, gdy
jakie� zagadnienie powoduje, ¿e zapalaj¹ im siê
lampki w oczach, gdy pracuj¹ z zaanga¿owaniem,
gdy w czasie zajêæ osi¹gamy kolejne cele i idzie-
my jak burza dalej. Wiem równie¿, ¿e koniec koñ-
ców jako� damy radê, ¿e przyzwoicie napisz¹ ten
egzamin gimnazjalny lub maturê. Wiem to, bo w
nich wierzê. Ale ile czasu i kreatywnej energii to
bêdzie kosztowaæ? A wszystko przez te zabaweczki
z coraz wiêkszymi �wiêc¹cymi ekranami.

Je�li chodzi o przygotowanie umys³u uczniów do
procesu dydaktycznego jestem jako nauczyciel i
wychowawca zupe³nie pozbawiony z³udzeñ. Nawet,
gdy tysi¹ce razy przypominam o tym, jak wa¿ny jest
sen, po¿ywne �niadanie i jakie znaczenie ma zrów-
nowa¿one podej�cie do korzystania z urz¹dzeñ mo-
bilnych nadziejê straci³em ju¿ dawno. Nie jestem,
tak naprawdê w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na to,
aby uczniowie spali d³u¿ej, nie zarywali nocek przed
kompem, bo w³a�nie wysz³a nowa czê�æ �Wied�mi-
na'� albo lub przez kilka godzin w ciemno�ciach nie
sprawdzali czy da siê zej�æ na sam dó³ Facebooka.
Nie jestem w stanie odci¹æ negatywnej stymulacji
mózgu jakiej dostarczaj¹ d³ugie godziny spêdzone
na korzystaniu z urz¹dzeñ mobilnych. Mogê tylko
prowadziæ nierówn¹ walkê, przekonywaæ pokazu-
j¹c negatywne strony, zachêcaæ do zachowywania
równowagi i zdrowego rozs¹dku. Koncentrujê siê
wiêc na tym na co realnie mam wp³yw. A najwiêkszy
wp³yw mam na to, co siê dzieje w mojej klasie. Przez
45 minut bêd¹ go�æmi w moim programie.

SMARTFONOWI
UCZNIOWIE

XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
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W czasach, w których niejeden nauczyciel prze-

b¹kuje o bezcelowo�ci zadañ domowych (bo nie ma
takiego zadania, którego nie znajdziemy w necie) a
uczniowie wprost mówi¹, ¿e w domu siê �prawie nie
ucz¹�, najwa¿niejsze rzeczy w procesie dydaktycz-
nym musz¹ dziaæ siê w sali lekcyjnej. Czas po�wiê-
cony na lekcjê to czas bezcenny. To w czterech �cia-
nach klasy oka¿ê siê czy odniesiemy edukacyjny
sukces czy pora¿kê.

Jako refleksyjni nauczyciele mamy na pewno
ró¿ne sposoby jak realizowaæ cele zajêæ ze smart-
fonowymi uczniami. Ja ze swej strony chcia³bym
przedstawiæ kilka postulatów, które mam nadzie-
jê, rozpoczn¹ dyskusjê: Jak skutecznie pracowaæ
z �tubylcami cyfrowymi�. G³ówne has³a to uwa-
ga, emocje, koncentracja, dynamika, i powtarzal-
no�æ. Pocz¹tek lekcji jest momentem absolutnie
kluczowym dla jej dalszego przebiegu. Moim g³ów-
nym celem jest wtedy przykuæ uwagê a nastêpnie
wprowadziæ w uczniów w stan koncentracji na
zajêciach. Je�li w danej sali mam tak¹ mo¿liwo�æ,
skracam odleg³o�æ, która mnie dzieli od uczniów.
W swojej klasie mam krzes³a ustawione w podko-
wê, co sprzyja koncentracji uczniów na przebie-
gu zajêæ i daje mi sposobno�æ szybkiego reago-
wania na to, co siê dzieje w klasie. Pocz¹tkowa
faza zajêæ to najczê�ciej kilka minut, w czasie któ-
rych dzielê siê jakim� spostrze¿eniem, które ich
bezpo�rednio dotyczy albo wywo³uje jaki� emo-
cjonalny rezonans w grupie. Czasami u¿ywam ja-
kiego� cytatu, pokazujê jaki� obraz, zdjêcie lub
krótki klip filmowy lub po prostu zadajê pytanie.
Wszystkie te sposoby maj¹ jednak wspólny mia-
nownik MUSZ¥ MÓWIÆ O TYM, CO JEST IM
BLISKIE, O TYM CZYM ONI ̄ YJ¥.

Samo rozbudzenie ciekawo�ci, wyrwanie z post-
smartfonowego letargu jest sporym wyzwaniem,
ale jeszcze trudniejsze jest jego podtrzymanie
przez znaczn¹ czê�æ zajêæ. Przez lata przetestowa-
³em mnóstwo technik maj¹cych s³u¿yæ temu celo-
wi, ale tylko niektóre okaza³y siê uniwersalnie
skuteczne. Wspólnym mianownikiem dla wszyst-
kich tych dzia³añ jest ich dynamika. Przestymulo-
wane mózgi uczniów maj¹ tendencje do szybkie-
go rozpraszania siê dlatego te¿ wiêkszo�æ aktyw-
no�ci na moich lekcjach zamyka siê w czasie od 5
do 7 minut. Kolejne zdarzenia nastêpuj¹ po sobie
w szybkim tempie, co nie pozostawia uczniom
czasu na wy³¹czanie siê lub b³¹dzenie my�lami.
Dodatkowy efekt uzyskujê anga¿uj¹c w wykona-
nie zadania na forum grupy jak najwiêksz¹ ilo�æ
osób, na przyk³ad stosuj¹c zasadê rundki, w któ-
rej uczniowie dynamicznie jeden po drugim po-

daj¹ swoje odpowiedzi do kolejnych przyk³adów
np. w zadaniu z gramatyki.

Czy to mo¿liwe, ¿eby przy takim szybkim tem-
pie lekcji du¿o z przekazanego materia³u zosta³o
w g³owie? Wszystko zale¿y od jako�ci powtórek i
ich czêstotliwo�ci. W nauce jêzyka �input� sta-
nowi g³ównie s³ownictwo, funkcje jêzykowe i za-
gadnienia gramatyczne. Oszczêdzaj¹c czas na
dynamice zdarzeñ w klasie mamy go wiêcej na
powtórki, których rola na zajêciach wzrasta po-
niewa¿ uczniowie coraz mniej czasu po�wiêcaj¹
na pracê w domu. Z powodu problemu z funkcj¹
ZAPISZ w mózgach �cyfrowych tubylców�, ¿eby
uzyskaæ efekt trzeba po wielokroæ ponawiaæ pró-
by powtarzania materia³u. Dwie powtórki, na po-
cz¹tku i na koñcu zajêæ to w zasadzie rzecz ko-
nieczna, warto te¿ powtarzaæ progresywnie w trak-
cie zajêæ. W tygodniowym cyklu zajêæ nie pope³-
nimy b³êdu, gdy na powtórki po�wiêcimy nawet
ca³ego czasu. Smartfonowi uczniowie oczekuj¹
silnych wra¿eñ, mocnych i klarownych komuni-
katów oraz czêstych wzmocnieñ tak aby to, co
najistotniejsze wbi³o im siê w g³owê niczym slo-
gan z setki razy s³yszanej reklamy, b¹d� refren
hiphopowego numeru.

Wiêkszo�æ czynno�ci zwi¹zanych z przekazywa-
niem wiedzy uczniom w klasie musi byæ wykonywa-
na z du¿ym zaanga¿owaniem, tak aby wiedza zyska-
³a atrakcyjn¹ oprawê i by wzbudziæ w uczniach prze-
konanie, ¿e dowiaduj¹ siê czego� dla nich napraw-
dê istotnego. Odpowiedzi¹ na atrakcyjno�æ wirtu-
alnego �wiata, do którego m³odzi dostaj¹ siê przez
smartfon jest rozbudzanie z pasj¹ ciekawo�ci rze-
czywistego �wiata. Takie pe³ne zaanga¿owanie ma
jednak jeden minus. Po czterech takich lekcjach na-
uczyciel jest zupe³nie wypompowany.

To, o czym piszê w tym artykule to zaledwie
próba opisania problemu jaki wynika z wp³ywu
urz¹dzeñ mobilnych na naszych uczniów, ich spo-
sób my�lenia i postrzegania �wiata dokonana z
perspektywy jednego nauczyciela i jednej szko-
³y. Zapraszam wszystkich do podzielenia siê swo-
imi spostrze¿eniami i refleksjami i próbami dzia-
³añ, bowiem dyskusji o procesie dydaktycznym
we wspó³czesnej szkole nie mo¿na prowadziæ po-
mijaj¹c to zagadnienie.

Oczywi�cie nie mo¿na te¿ prowadziæ dyskusji o
urz¹dzeniach mobilnych w szkole koncentruj¹c siê
g³ównie na ich negatywnym oddzia³ywaniu, bowiem
odpowiednio, z rozwag¹ u¿ywane mog¹ byæ cenn¹
pomoc¹ na zajêciach. Ale to ju¿ materia³ na inn¹
wypowied�.

Karol Pietrzyk
� XII LO Szczecin
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38. wieczór W PA£ACU literacko, a pierwszy w
roku 2016 odby³ siê 25 lutego w urokliwej sali multime-
dialnej Pa³acu
M³odzie¿y. I by³o
to spotkanie, jak
zawsze, niezwykle
oryginalne. Sce-
neria z aur¹ dosto-
sowan¹ do literac-
kich klimatów,
sama Autorka, bo-
haterka wieczoru,
Anna Bo¿ena Zaniewska okaza³a siê niezwykle inte-
resuj¹c¹ osob¹, a Jej promowana powie�æ AlekSan-
dra te¿ sprawi³a niespodziankê literackiej publiczno-
�ci. Okaza³o siê bowiem, ¿e rozmowy Pisarki z prowa-
dz¹c¹ Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz wysz³y daleko poza
kr¹g literatury, gdy¿ Autorka okaza³a siê przede wszyst-
kim filozofk¹ i psycholo¿k¹, której zainteresowania za-
wodowe i literackie skupiaj¹ siê wokó³ poszukiwañ
odpowiedzi na odwieczne pytanie KIM JESTEM? St¹d
biografia i�cie podró¿nicza Artystki, Jej zainteresowa-
nia obszerne, a do�wiadczenia jeszcze bardziej. Sama
powie�æ, któr¹ Autorka uwa¿a za prowokacjê, okaza³a
siê nie tyle thrillerem medycznym co opowiastka filo-
zoficzn¹ o to¿samo�ci. W trakcie rozmowy interloku-
torki odkry³y powinowactwa z kilkoma bohaterami li-
terackimi oraz ich kreatorami, m.in. z Lemem, Kafk¹ a
nawet Stevensonem. Tak wiêc spotkanie dostarczy³o
publiczno�ci kolejnych wra¿eñ literacko-artystycz-
nych i potwierdzi³o ugruntowany ju¿ od lat kultural-
no-edukacyjny wizerunek wieczorów W PA£ACU li-
teracko. Zapraszamy na nastêpne kwietniowe i majo-
we spotkania. Organizatorzy.

Ró¿a Czerniawska-Karcz
8.03. 2016

Sprawozdania Uczniów z SP 16 w Szczecinie :
  W Pa³acu literacko

Spotkania w Pa³acu M³odzie¿y z pisarzami i po-
etami nie tylko szczeciñskimi maj¹  ju¿ swoj¹ trady-
cjê. W sali multimedialnej Pa³acu M³odzie¿y niemal
co miesi¹c go�æmi s¹ utalentowani twórcy, nietu-
zinkowi arty�ci, którzy Sztuce podporz¹dkowali
swoje ¿ycie. Salon literacki prowadzony jest przez
Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ w Szczecinie.

Wspomnienia tych spotkañ utrwalaj¹ od wielu
lat w swoich recenzjach � sprawozdaniach ucznio-

wie ze Szko³y  Podstawowej nr 16 w Szczecinie, w
obecnym roku szkolnym s¹ to uczniowie klasy VI e
naszej szko³y : Julia Cenkier, Kryspin Ciesielski,
Michalina Jeziak, Aleksy Lalik,Wiktoria Micha³ow-
ska, Mateusz Morawski, Dawid Polender i Kasia
Prêdka pracuj¹cy pod opiek¹ pani Wies³awy Hedder.

Zarz¹d Oddzia³u ZLP w Szczecinie wyra¿a podziê-
kowanie m³odym kolegom po piórze za wk³ad literac-
ki w promocjê szczeciñskiej, i nie tylko, literatury.

M³odzi adepci dziennikarstwa od wrze�nia 2015 r.
uczestnicz¹ w pa³acowych biesiadach. Oto czê�æ
tych zapisków, które znalaz³y siê w elektronicznym
Miesiêczniku Pedagogicznym �Dialogi�.

38. wieczór W PA£ACU literacko

25.02.2016r. wzi¹³em udzia³ po raz kolejny w wie-
czorze literackim, który odby³ siê w Pa³acu M³odzie-
¿y w Szczecinie.

Spotkanie prowadzi³a pani Ró¿a Czerniawska-
Karcz. Go�ciem tym razem by³a pani Anna Bo¿ena
Zaniewska � autorka powie�ci �Aleksandra�.

Gospodyni wieczoru na wstêpie powita³a zebra-
nych go�ci: przyjació³ Zwi¹zku Literatów Polskich,
literatów z tego Zwi¹zku, sta³ych bywalców oraz oso-
by , które po raz kolejny przysz³y na wieczorek. Pani
Ró¿a Karcz wspomnia³a równie¿ znakomitego histo-
ryka, wychowawcê m³odzie¿y i wspania³ego pisarza
� pana Janusza W³adys³awa Szymañskiego, który
zmar³ 19 lutego tego roku. Poprosi³a zebrane osoby,
aby minut¹ ciszy uczciæ pamiêæ zmar³ego.

Pani Ró¿a Czerniawska-Karcz przedstawi³a postaæ
autorki. Anna Bo¿ena Zaniewska swoj¹ pracê magi-
stersk¹ z filozofii napisa³a w Kanadzie. Gdy nostry-
fikowa³a j¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim, okaza³o
siê ,¿e uznano j¹ jako pracê z psychologii. Autorka
od wielu lat zajmuje siê zagadnieniem natury cz³o-
wieka i jego relacji ze �wiatem zewnêtrznym. Swoje
spostrze¿enia stara ³¹czyæ siê z wiedz¹ zdobyt¹ pod-
czas studiów oraz podczas wyjazdów do ró¿nych
szkó³ i instytucji. Wnioski swe opiera, analizuj¹c
pytania, a nie odpowiedzi. Dziêki tej analizie autor-
ka opatentowa³a w Kanadzie metodê �7 pytañ�. Mia-
³a równie¿ zostaæ opatentowana ksi¹¿eczka, lecz po
dzieñ dzisiejszy siê nie ukaza³a. Pani Anna Zaniew-
ska napisa³a równie¿ kilka bajek. Jedna z nich by³a
prezentowana uczestnikom wieczoru.

Autorka stwierdzi³a, ¿e powie�æ �Aleksandra�
jest odbierana czêsto jako triller medyczny, a tak
naprawdê mia³a byæ to powiastka filozoficzna. Pi-
sarka twierdzi, ¿e powie�æ praktycznie pisa³a siê
sama. Bardzo chcia³a problem to¿samo�ci przy-
bli¿yæ zwyk³emu cz³owiekowi. Zale¿a³o jej na tym,
aby powie�æ czyta³o siê lekko i przyjemnie, aby

W Pa³acu literacko
Relacje z wieczorów literackich
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to by³a powie�æ dla wszystkich. Dlatego powie�æ
�Aleksandra� to powie�æ o przystêpnej kon-
strukcji. G³ówne pytanie � co stanowi o naszej
osobowo�ci?, st¹d w¹tek lekarza transplantolo-
ga i przeszczepu.

Uwa¿am, ¿e to by³ bardzo ciekawy i interesuj¹cy
wieczorek literacki. Autorka bardzo entuzjastycznie
opowiada³a o swojej pracy i osi¹gniêciach. Z nie-
cierpliwo�ci¹ bêdê oczekiwa³ ponownego spotka-
nia z pani¹ Ann¹ Bo¿en¹ Zaniewsk¹.

Aleks Lalik 6e

AlekSandra
25 lutego 2016 roku w Pa³acu M³odzie¿y w Szcze-

cinie odby³ siê 38. wieczór W PA£ACU literacko.
W jego programie by³o spotkanie z wybitn¹ posta-
ci¹- pani¹ Ann¹ Bo¿en¹ Zaniewsk¹. Spotkaniu au-
torskiemu towarzyszy³a promocja jej najnowszej
ksi¹¿ki pod tytu³em �AlekSandra�. Osob¹ prowa-
dz¹ca by³a znana szczeciñska poetka, absolwentka
polonistyki na Uniwersytecie Jagielloñskim, odzna-
czona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za
szczególne zas³ugi dla o�wiaty i wychowania � pani
Ró¿a Czerniawska-Karcz.

Autorka �AlekSandry�, pani Anna Zaniewska
jest absolwentk¹ psychologii oraz filozofii. Od wie-
lu lat zajmuje siê zagadnieniami zwi¹zanymi z natur¹
cz³owieka oraz relacjami cz³owieka ze �wiatem ze-
wnêtrznym. Swoje do�wiadczenie poza studiami,
autorka zdobywa³a te¿ w trakcie kariery zawodowej
i licznych podró¿y. Zaniewska szczególnie intere-
suje siê to¿samo�ci¹ cz³owieka.

Na samym pocz¹tku spotkania, prowadz¹ca, pani
Ró¿a Czerniawska-Karcz, serdecznie powita³a orga-
nizatorów wieczoru literackiego, wszystkich przy-
by³ych mi³o�ników poezji i, oczywi�cie, pani¹ Annê
Zaniewsk¹, g³ównego go�cia spotkania. Opowie-
dzia³a jak to kilka lat wcze�niej pozna³a si pani¹ Za-
niewsk¹ na jednym ze spotkañ literackich w Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie. Biografia pani Za-
niewskiej jest imponuj¹ca. W Kanadzie napisa³a
swoj¹ pracê magistersk¹ z dziedziny filozofii, która
potem by³a nostryfikowana na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim w Krakowie. Pó�niej autorka wyjecha³a
do Szkocji. Obie panie stwierdzi³y, ¿e obcowanie z
ksi¹¿k¹ to przygoda dla ka¿dego czytelnika, nato-
miast samo spotkanie siê z autorem twarz¹ w twarz i
porozmawianie na temat wydanej ksi¹¿ki powodu-
je, ¿e nasze refleksje, które spowodowa³a lektura,
nabieraj¹ zupe³nie innego wymiaru i jest to warto-
�ciowe prze¿ycie dla czytelnika. Pani Anna Zaniew-
ska w swojej karierze tworzy³a równie¿ rozmaite baj-
ki. Parê z nich wysy³a³a nawet na ró¿nego rodzaju
konkursy czy akcje. Jedna z tych bajek zosta³a od-

czytana na spotkaniu przez pani¹ Ró¿ê Czerniawsk¹-
Karcz. Nosi³a ona tytu³ �Królestwo wspomnieñ� i
opowiada³a o pewnym królu, który mia³ problem z
podzieleniem wspomnieñ na swoje dwie córki. Inni
w³adcy, którzy dzielili swoje bogactwa na dzieci nie
mieli z tym problemu, bo by³o to fizycznie namacal-
ne dobro. Natomiast król z tej bajki nie móg³ podzie-
liæ wspomnieñ na swoje córki, poniewa¿ by³o to
praktycznie niemo¿liwe.

Nastêpnie obie panie przesz³y do rozmowy nad
ksi¹¿k¹ pani Zaniewskiej, pt. �AlekSandra�. Samo
wydanie ksi¹¿ki przez Pani¹ Annê Zaniewsk¹ nie
by³o ³atwe, poniewa¿ przez wiele lat brakowa³o jej
tak naprawdê na to �rodków finansowych. Sama
autorka chcia³a, ¿eby jej ksi¹¿ka by³a prosta i do-
stêpna dla ka¿dego czytelnika. Nie wg³êbia³a siê
specjalnie w szczegó³y, wszystko by³o raczej pro-
ste, czas opisanych wydarzeñ by³ krótki. Powie�æ
zaczyna siê od wypadku, w którym gin¹ g³ówni bo-
haterowie. Lekarz transplantolog musi podj¹æ bar-
dzo trudn¹ decyzjê zawodow¹ � przeszczepienie mó-
zgu, który jest indywidualn¹ �wiadomo�ci¹ ka¿de-
go cz³owieka. Dochodzi do przeszczepu mózgu mê¿-
czyzny w cia³o kobiety. W ksi¹¿ce poruszana jest
kwestia tego, kto tak naprawdê zosta³ uratowany -
kobieta, której cia³o nadal funkcjonuje w spo³eczeñ-
stwie czy mo¿e mê¿czyzna, którego �wiadomo�æ
zosta³a zachowana w³a�nie poprzez przeszczep jego
mózgu. Zakoñczenie powie�ci jest otwarte, nie ma
sprecyzowanego zakoñczenia. Co wydarzy³o siê
dalej? Sama autorka, pani Zaniewska, nie chce pi-
saæ dalej, poniewa¿ jak sama stwierdzi³a, musia³aby
to byæ komedia, której ona nie chce tworzyæ.

Na koniec wieczoru literackiego, prowadz¹ca pani
Ró¿a Czerniawska-Karcz serdecznie podziêkowa³a
wszystkim za przybycie i spêdzony wspólnie czas
oraz zaprosi³a na ma³y poczêstunek.

Dawid Polender 6e

Ludzkie wybory
Kilka dni temu na zaproszenie Zwi¹zku Literatów

Polskich w Szczecinie wybra³em siê na spotkanie z
poetami i pisarzami nie tylko szczeciñskimi.

38.wieczór W PA£ACU literacko odby³ siê pó�nym
popo³udniem w ostatni czwartek lutego w Sali Multi-
medialnej nr 106 w szczeciñskim Pa³acu M³odzie¿y .

W programie by³o spotkanie autorskie i promocja
powie�ci �AlekSandra� Anny Bo¿eny Zaniewskiej.

Autorka od wielu lat zajmuje siê ludzk¹ natur¹
oraz relacj¹ cz³owieka ze �wiatem zewnêtrznym .
Swoj¹ wiedzê i do�wiadczenie zdobywa³a, studiu-
j¹c psychologiê i filozofiê, a tak¿e podró¿uj¹c po
�wiecie i obserwuj¹c naturê cz³owieka .
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Ksi¹¿ka �AlekSandra� wydana przez Novae Res

jest moim zdaniem bardzo kontrowersyjna . Autor-
ka opowiada³a, jak dosz³o do napisania powie�ci ,
co ni¹ kierowa³o i dlaczego proponuje refleksjê nad
¿yciem cz³owieka i jego postêpowania w trudnych
sytuacjach.

G³ównym bohaterem powie�ci jest Piotr , który
jest �wiatowej s³awy lekarzem transplantologiem
. Praca w klinice jest jego pasj¹ i powo³aniem .
Ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza w pracy, ratuj¹c ludz-
kie ¿ycie .Pewnego dnia dowiaduje siê o wypad-
ku, w którym uczestniczy m³ode ma³¿eñstwo Aleks
i Sandra Szokerowie . Okazuje siê , ¿e m³oda ko-
bieta nie ma szans na ratunek , natomiast mózg
kierowcy auta pracuje nadal, choæ jego cia³o jest
ca³kowicie zmasakrowane .

Piotr staje przed najwiêkszym dylematem w ¿yciu
. Czy pobraæ organy od kobiety i uratowaæ ¿ycie
piêciu osobom , czy mo¿e przeszczepiæ mózg zmar-
³ego mê¿czyzny kobiecie i uratowaæ j¹ sam¹ ?

Anna Bo¿ena Zalewska podjê³a bardzo trudny te-
mat , który mo¿e szokowaæ zwyk³ych ludzi, ale sk³a-
nia te¿ do zastanowienia siê nad ¿yciem ludzkim i
jego istnieniem . Nad tym, czy cz³owiek nie posuwa
siê za daleko ingeruj¹c w istnienie ludzkie i bawi¹c
siê w Pana Boga .

Spotkanie koñczy siê refleksj¹ autorki i odpowiedzi¹
na pytanie : Kim ja jestem i jaka jest moja to¿samo�æ ?

Na zakoñczenie prezes oddzia³u Zwi¹zku Litera-
tów Polskich przekaza³ pani Annie Bo¿enie Zaniew-
skiej list gratulacyjny z okazji wydania ksi¹¿ki �Alek-
Sandra� i ¿yczy³ dalszych sukcesów literackich .

Mateusz Morawski kl. 6e

AlekSandra
25 lutego br. w Pa³acu M³odzie¿y odby³o siê ko-

lejne, ju¿ 38. spotkanie literackie z cyklu W PA£A-
CU literacko.

Go�ciem wieczoru by³a Anna Bo¿ena Zaniewska, a
prowadz¹c¹ jak zawsze Ró¿a Czerniawska-Karcz. Pani
Ró¿a zaprosi³a nas na �niezwyk³¹ ucztê�, jak¹ by³o
spotkanie z pani¹ Ann¹, która przywita³a wszystkich
go�ci i serdecznie podziêkowa³a za przybycie.

Z rozmowy pani Ró¿y z Autork¹ dowiedzieli�my
siê, ¿e pani Anna zawodowo zajmuje siê filozofi¹. Z
tej dziedziny w Kanadzie napisa³a pracê magistersk¹.
Opatentowa³a równie¿ metodê 7 pytañ, jakie powi-
nien zadaæ sobie cz³owiek. Oprócz tego pani Anna
jest równie¿ pisark¹. Napisa³a sztukê �Maska� oraz
bajki. Bajka �Tajemniczy skarb� wydana zosta³a
przez Centrum Zdrowia Dziecka w zbiorze bajek.

Pani Ró¿a zaprezentowa³a nam jedn¹ z nich, któ-
ra najbardziej siê Jej podoba³a czyli �Królestwo

wspomnieñ�. By³a to bardzo ciekawa bajka o
ksiê¿niczkach Frustracji i Anastazji. Ich ojciec, król
wspomnieñ, spacerowa³ po swoim królestwie i roz-
my�la³, jak rozdzieliæ królestwo pomiêdzy córki,
lecz równie¿ martwi³y go coraz to wiêksze chmury
nad jego królestwem. B³azen widz¹c, jak król siê
mêczy, wezwa³ wró¿kê, która postanowi³a poddaæ
królewny pewnemu testowi. Królewny znalaz³y
siê w miejscu zapomnienia, gdzie mia³y zapomnieæ
o wszystkich wspomnieniach. Adaptacja podda-
³a siê i zrezygnowa³a ze wspomnieñ, lecz Frustra-
cja by³a inna, wspomina³a, my�la³a o rodzicach,
chcia³a wróciæ do domu. Przechowa³a wspomnie-
nia w swojej pamiêci i wygra³a test. Król odda³ jej
królestwo wspomnieñ.

Nastêpnie pani Ró¿a przesz³a do prezentacji ksi¹¿-
ki pt. �AlekSandra�, do której pisania pani Ania
szykowa³a siê kilka razy. Pani Ró¿a powiedzia³a, ¿e
obcowanie z ksi¹¿k¹ jest przygod¹ dla czytelnika,
ale spotkanie z Autorem tej ksi¹¿ki powoduje, ¿e
mo¿emy j¹ inaczej odebraæ. Ksi¹¿ka �AlekSandra�
to ksi¹¿ka o to¿samo�ci. Zmusza do zdawania py-
tañ i rozmy�lania, czy o tym kim jestem stanowi moje
cia³o czy mózg? Bohaterami ksi¹¿ki s¹ Aleks i San-
dra, którzy w³a�ciwie gin¹ w wyniku wypadku. W
wyniku transplantacji mózg Aleksa przeszczepiono
Sandrze. Ten obudziwszy siê po przeszczepie w cie-
le ¿ony, nie wie, czy nazywa siê Aleks czy Sandra.
Chcia³abym przeczytaæ tê ksi¹¿kê, ale pewnie mu-
szê jeszcze podrosn¹æ, by j¹ zrozumieæ. Natomiast
ju¿ poleci³am j¹ mojej mamie.

Na koniec tradycyjnie Autorce zosta³ wrêczony
list i plakat od Zwi¹zku Literatów Polskich, nato-
miast pani Anna wrêczy³a pani Ró¿y symboliczn¹
ró¿ê. Spotkanie zakoñczy³, jak zawsze smaczny po-
czêstunek.

Chocia¿ prezentowana ksi¹¿ka by³a dla mnie tro-
chê za trudna, to na pewno z chêci¹ przyjdê na na-
stêpne spotkanie literackie w Pa³acu M³odzie¿y.

Wiktoria Micha³owska, kl.6e

W PA£ACU literacko
25 lutego odby³ siê 38. wieczór W PA£ACU lite-

racko w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie. Ca³¹ salê
multimedialn¹ wype³nili poeci, zaproszeni go�cie i
liczna publiczno�æ. Tematem spotkania by³a promo-
cja ksi¹¿ki pt.: ,,AlekSandra�, któr¹ napisa³a Anna
Bo¿ena Zaniewska.

Na pocz¹tek prowadz¹ca ,pani Ró¿a Czerniawska-
Karcz, przywita³a wszystkich przyby³ych go�ci oraz
przedstawi³a postaæ samej autorki, która od wielu
lat zajmuje siê zagadnieniem natury cz³owieka i jego
relacji ze �wiatem zewnêtrznym. Swoj¹ wiedzê i do-
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�wiadczenie mia³a mo¿liwo�æ zdobywaæ, studiuj¹c
psychologiê i filozofiê, pracuj¹c zawodowo oraz
podró¿uj¹c. Szczególnym zainteresowaniem autor-
ki jest to¿samo�æ cz³owieka.

Kolejnym punktem programu by³o odczytywanie
przez obie panie najciekawszych fragmentów ksi¹¿-
ki. Pod koniec prezentacji g³os zabra³a pani Ró¿a,
prosz¹c publiczno�æ o komentarze.

Na koniec spotkania pan Leszek Dembek pre-
zes ZLP wrêczy³ pani Annie Zaniewskiej list lau-
dacyjny.

Uroczysto�æ zakoñczy³a pani Ró¿a Czerniawska -
Karcz podziêkowaniami dla autorki i zaproszeniem
wszystkich przyby³ych go�ci na nastêpne spotka-
nie i poczêstunek.

Julia Cenkier 6e

Sprawozdanie z wieczoru literackiego
Anny Bo¿eny Zaniewskiej
W dniu 25 lutego 2016 r. w Pa³acu M³odzie¿y w

Szczecinie odby³ siê 38. wieczór W PA£ACU lite-
racko z udzia³em Anny Bo¿eny Zaniewskiej promu-
j¹cej swoj¹ ksi¹¿kê pt. �AlekSandra�.

Spotkanie rozpoczê³a pani Ró¿a Czerniawska-
Karcz, która przywita³a wszystkich przyby³ych go-
�ci oraz bohaterkê tego wieczoru � pani¹ Annê Bo-
¿enê Zaniewsk¹.

Po tym wprowadzeniu przypomnia³a postaæ nie-
dawno zmar³ego Janusza Szymañskiego, który by³
zwi¹zany z Pa³acem M³odzie¿y ,ze Zwi¹zkiem Litera-
tów Polskich i poprosi³a o uczczenie jego pamiêci
minut¹ ciszy. Nastêpnie pani Ró¿a Czerniawska-
Karcz przedstawi³a postaæ pani Anny Zaniewskiej,
jej podró¿e i przemy�lenia, które zawar³a w swojej
powie�ci. Zanim jednak powsta³a ,autorka wiele
podró¿owa³a m.in. do Kanady, gdzie skoñczy³a stu-
dia i otrzyma³a tytu³ magistra filozofii. W tym czasie
powsta³y prace dotycz¹ce to¿samo�ci cz³owieka i
próba odpowiedzi na pytanie : kim jestem?, po co
jestem? Nastêpnie wyjazd do Szkocji w poszukiwa-
niu nowych teorii ,pisanie pracy doktorskiej i pro-
blemy finansowe zwi¹zane z jej dokoñczeniem.

Nastêpnie pani Ró¿a Czerniawska-Karcz wraz
z bohaterk¹ wieczoru wprowadzi³y wszystkich
w genezê powie�ci �AlekSandra�. Dowiedzieli-
�my siê, ¿e g³ównym bohaterem jest lekarz trans-
plantolog, który musi podj¹æ trudn¹ decyzjê i
dokonaæ przeszczepu mózgu jednemu z bohate-
rów ,którzy ulegli wypadkowi. Padaj¹ pytania :
co stanowi o tym, kim jeste�my ? Czy to cia³o
,czy mózg za to odpowiada ? Po tej czê�ci spo-
tkania nast¹pi³y refleksje autorki dotycz¹ce tego,
jakie role pe³nimy i jak wa¿ne jest zmierzenie siê

z odpowiedzialno�ci¹ za decyzje, jakie podejmu-
jemy. Pani Anna Zaniewska zwróci³a siê do go-
�ci o przemy�lenie, jakie mog³oby byæ zakoñ-
czenie tej historii.

Ca³e spotkanie prowadzone by³o w formie przy-
jemnej i ciekawej rozmowy. Po prezentacji swojej
ksi¹¿ki ,pani Anna Zaniewska przygotowa³a dla przy-
by³ych test z siedmioma pytaniami - autorefleksja
nad samym sob¹, który wcze�niej opatentowa³a,
pisz¹c pracê doktorsk¹ . Na zakoñczenie by³y po-
dziêkowania oraz list pochwalny dla bohaterki wie-
czoru od Prezesa Zwi¹zku Literatów Polskich .

Spotkanie zakoñczy³o siê poczêstunkiem w ka-
wiarence Pa³acu M³odzie¿y .

Kasia Prêdka kl.6e

RECENZJA
38. wieczór w PA£ACU literacko
Szczeciñski Pa³ac M³odzie¿y w dniu 25.02.2016

roku po raz kolejny by³ organizatorem wieczoru lite-
rackiego, który prowadzi³a Pani Ró¿a Czerniawska-
Karcz.

Na pocz¹tku38. ju¿ spotkania Pani Ró¿a przedsta-
wi³a Go�cia wieczoru.

By³a ni¹ autorka ksi¹¿ki �AlekSandra� � Anna
Bo¿ena Zaniewska. Psycholog badaj¹ca to¿samo�æ
ludzk¹, moralno�æ i determinacjê cz³owieka w dzia-
³aniu.

Ksi¹¿ka Bo¿eny Zaniewskiej �AlekSandra� to krót-
ka powie�æ opisuj¹ca historiê o m³odym ambitnym
lekarzu. Autorka w swej powie�ci przedstawia ca³-
kiem nam znany, realny �wiat oraz codzienne dyle-
maty, które stawia nam ka¿dy dzieñ. G³ówny boha-
ter powie�ci to m³ody, doskona³y lekarz z powo³a-
niem i pasj¹ do swojego zawodu. Bohatera nie omi-
jaj¹ te¿ ciê¿kie chwile � trudne dzieciñstwo, tragicz-
ne wydarzenia i utrata rodziców. Ciê¿ka praca i pa-
sja doprowadzaj¹ go jednak do �wiata karier i wiel-
kich sukcesów. Maj¹c niemal wszystko, czego pra-
gnie, czuje siê jednak bardzo samotny. W jego ¿yciu
pojawia siê kobieta, z któr¹ chcia³by u³o¿yæ sobie
¿ycie. Jednak los decyduje o innym biegu zdarzeñ.
Nios¹c pomoc, g³ówny bohater zmienia plany i znów
splot wydarzeñ zaskakuje czytelnika.

Jêzyk powie�ci, choæ bogaty w terminologiê me-
dyczn¹, bardzo przejrzy�cie i zrozumiale przedsta-
wia fabu³ê ksi¹¿ki. To opowie�æ o ludzkich losach i
emocjach.

Wieczór literacki up³yn¹³ mi bardzo przyjemnie i
pozostawi³ kilka otwartych pytañ. Autorka ksi¹¿ki
zaciekawi³a mnie swoj¹ histori¹, a mi³y nastrój tego
wieczoru na d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.

Kryspin Ciesielski VI E
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 Sprawozdanie
z wieczoru literac-
kiego

22 kwietnia o
godzinie 17:30 w
sali multimedialnej
Pa³acu M³odzie¿y
w Szczecinie odby³
siê 39. Wieczór Li-
teracki  z udzia³em
Marioli Pryzwan oraz Agaty Rokickiej promuj¹cych
ksi¹¿kê  pt. �Moje fascynacje�.

Wieczór  rozpoczê³a pani Ró¿a Czerniawska-Karcz,
która przywita³a wszystkich go�ci  .Ca³e  spotkanie mia-
³o charakter  dialogu autorki ksi¹¿ki  z redaktork¹ Radia
Szczecin Agat¹ Rokick¹.

Mariola Pryzwan jest autork¹ trzynastu biograficz-
nych ksi¹¿ek. Dziêki Rafa³owi Podrazie powsta³a ksi¹¿-
ka �Moje Fascynacje�.  Jak powiedzia³y bohaterki spo-
tkania �ksi¹¿kê zrodzi³ przypadek i przyja�ñ�.  Agata
Rokicka zaprasza³a Mariolê Pryzwan do swoich audy-
cji radiowych, w których autorka opowiada³a  o losach
i prze¿yciach bohaterów swoich ksi¹¿ek. Zapis tych
rozwa¿añ i wspomnieñ jest tre�ci¹ �Moich fascynacji�.

 Z rozmowy bohaterek dowiadujemy siê, jak po-
wstawa³y ksi¹¿ki min. o Annie German, Irenie Jaroc-
kiej, Annie Jantar, Zbigniewie Cybulskim, Halinie Po-
�wiatowskiej, W³adys³awie Broniewskim i Marii D¹-
browskiej  . W ksi¹¿ce oprócz opisów autorka zamie-
�ci³a równie¿ zdjêcia pochodz¹ce z rodzinnych albu-
mów swoich rozmówców.

 W rozmowie  z  Agat¹ Rokick¹ Mariola Pryzwan opo-
wiada³a jak podczas gromadzenia materia³u do swoich
ksi¹¿ek czasami dostawa³a pami¹tki rodzinne   po nie¿y-
j¹cych ju¿  artystach. Autorka ksi¹¿ki zdobywa³a infor-
macje o swoich bohaterach g³ównie na podstawie roz-
mów ze znajomymi i rodzin¹ artysty .By³o to czêsto bar-
dzo wzruszaj¹ce i magiczne prze¿ycie .Gdy przeprowa-
dza³a rozmowê z rodzin¹ Haliny Po�wiatowskiej, mog³a
za³o¿yæ jej piêkne ,czerwone ,skórzane rêkawiczki. Mo-
g³a zatrzymaæ sobie bia³y szalik i broszkê Anny Jantar,
pukle w³osów Anny German i Anny Jantar. Pani Mario-
la Pryzwan   bohaterów swoich ksi¹¿ek przedstawia w
jak najlepszym �wietle, nie przekazuj¹c wszystkich in-
formacji, które zdoby³a od bliskich i przyjació³ .Dziêki
temu ka¿da  jej ksi¹¿ka staje siê pomnikiem dla osoby,  o
której pisze.

Ca³e spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosferze. Na
zakoñczenie  Pani Ró¿a Czerniawska-Karcz  podziê-
kowa³a  obu paniom za piêkne wspomnienia ,a wszyst-
kich przyby³ych na spotkanie zaprosi³a na s³odki po-
czêstunek.

Kasia Prêdka kl.6e

***
Kilka dni temu na zaproszenie Zwi¹zku Literatów

Polskich Oddzia³ w Szczecinie wybra³em siê na spo-
tkanie z poetami i pisarzami nie tylko szczeciñskimi
.Na imprezê  przyby³o wielu znamienitych go�ci.

Wieczór Literacki odby³ siê pó�nym popo³udniem
22 kwietnia  w sali multimedialnej nr 106 w szczeciñ-
skim  Pa³acu M³odzie¿y i by³  prowadzony przez
redaktorkê Radia Szczecin pani¹ Agatê Rokick¹.

W programie by³o spotkanie autorskie  i promo-
cja najnowszej ksi¹¿ki Marioli Pryzwan  �Moje fa-
scynacje� czyli radiowe rozmowy o bohaterach
ksi¹¿ki Autorki , która jest polonistk¹ ,  bibliote-
kark¹ i osob¹ , która pisze o ¿yciu znanych ludzi .To
zainteresowanie wziê³o siê, kiedy jeszcze by³a m³od¹
dziewczyn¹ i zbiera³a zdjêcia znanych aktorów , pio-
senkarzy i poetów . Dlatego postanowi³a pisaæ ich
¿yciorysy czyli biografie .Do dzi� zbiera ulotki ,
wycinki z gazet i ciekawostki na temat swoich idoli
.Poniewa¿ bardzo j¹ to interesowa³o, a materia³ów
przez lata nazbiera³o siê bardzo du¿o , postanowi³a
napisaæ o nich ksi¹¿kê . Na co dzieñ jest bibliote-
kark¹ w Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie , co
pomaga jej w szukaniu ciekawych wydañ i ksi¹¿ek o
swych ulubieñcach . Bardzo lubi swoich bohate-
rów takich jak : Zbigniew Cybulski , W³adys³aw Bro-
niewski , Halina Po�wiatowska  , Anna German ,
Maria D¹browska , Anna Jantar i Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska . S¹ to wybitni przedstawiciele
muzyki , filmu, poezji i ciekawi ludzie .

Autorka opisuje jedne osoby jako bardzo sympa-
tyczne , które bardzo lubi i chêtnie by siê z nimi
zaprzyja�ni³a na przyk³ad z poet¹ W³adys³awem Bro-
niewskim ,którego bardzo lubi , bo by³ przyjacielski
i by³ dobrym cz³owiekiem ,  natomiast inne jak pani¹
Mariê Pawlikowsk¹ -Jasnorzewsk¹ i Mariê D¹-
browsk¹ opisuje jako osoby m¹dre i utalentowane ,
z którymi jednak nie umia³aby siê zaprzyja�niæ , po-
niewa¿ by³y zapatrzone w siebie , zimne   i ma³o
sympatyczne .

Ulubionymi bohaterami  Marioli Pryzwan s¹ Hali-
na Po�wiatowska - poetka i  piosenkarki  lat 70-tych
Anna Jantar,  Anna German  i Irena Jarocka , które
kocha , uwielbia i wie o nich wszystko . Z jedn¹ z nich
Iren¹ Jarock¹ pani Mariola  zna³a siê osobi�cie i by³a
zaprzyja�niona . Do dzisiaj jest to najwa¿niejsza oso-
ba poza rodzin¹ w jej ¿yciu . Co ciekawe, pani Mariola
mia³a naszyjnik Ireny Jarockiej na wieczorze literac-
kim , na którym promowa³a swoj¹ ksi¹¿kê.

Wszystkich swych bohaterów szanuje i ceni ,
choæ z jednymi zaprzyja�ni³aby siê bardziej a z inny-
mi mniej .

My�lê , ¿e ksi¹¿ka jest bardzo ciekawa i zaintere-
suje nie tylko starszych czytelników .

 Po zakoñczeniu prezentacji Autorka  zosta³a  na-
grodzona listem gratulacyjnym , który wrêczy³ Pre-
zes Zwi¹zku Literatów Polskich oddzia³u w Szczeci-
nie oraz sk³ada³a autografów i   dedykacji .

Mateusz Morawski klasa 6 e

Sprawozdanie z 39. spotkania
W PA£ACU literacko

Sprawozdania uczniów grupy literackiej z SP
16 pod opiek¹ p. Wies³awy Hedder
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Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Józefa Bursewicza �O Z£OT¥ METAFORÊ�
i �O METAFORÊ SZCZECIÑSK¥�, Szczecin 2016,
w sk³adzie: Aleksander Nawrocki (przewodnicz¹-
cy) � poeta, prozaik, t³umacz, wydawca redaktor na-
czelny miesiêcznika �POEZJA DZISIAJ�, ZLP War-
szawa; Jan Zdzis³aw Brudnicki � eseista, krytyk
literacki, ZLP Warszawa; Leszek Dembek � poeta,
bibliotekarz, animator kultury, ZLP Szczecin oraz
Ró¿a Czerniawska-Karcz (sekretarz) � poetka, po-
lonistka, ZLP Szczecin � po zapoznaniu siê ze 193
wierszami nades³anymi przez 68 uczestników z 31
miast w Polsce, postanowi³o przyznaæ:

I. W kategorii �O Z£OT¥ METAFORÊ�:
1. GRAND PRIX � Z£OT¥ METAFORÊ � dla

Miros³awa Kowalskiego /ECHO/, Mys³owice, za ze-
staw wierszy

2. II NAGRODÊ � dla Krzysztofa Martwickiego
/pars/, P³oñsk, za zestaw wierszy

3. III NAGRODÊ � dla Ma³gorzaty Hrycaj /serce-
jakob³ok/, Szczecin, za zestaw wierszy

WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
1. Dorota Ryst /ALOTROPIA/, Warszawa, za w.

Izba pamiêci
2. Joanna Pisarska /CZYSTY D�WIÊK/, Bia³y-

stok, za w. Daleka pó³noc
3. Mariola Kruszewska /TRYPTYK/, Miñsk Ma-

zowiecki, za w. Mikrokosmos
4. Iwona �wierkula /METEOR/, Warszawa, za w.

Wspó³czesne polowanie
5. Zbigniew Jaszczyk /echo II/, Kliszów, za w. Znaki

JURY ZAUWA¯Y£O WIERSZE AUTORÓW:
Micha³a Witolda Gajdy /Michu/, Wrze�nia, za w.

Noc Polarna
Roberta A. Florczyka /Gryfita/, Szczecin, za w.

Nowy Cz³owiek
Julii Uzoamaka Chukwu /Amaka/, Kamieñ Po-

morski, za w. Kilka porad o ¿yciu

Romualda Bielendy /Ron/, Kielce, za w. Zamalo-
wywanie ¿ycia

El¿biety Czerwiñskiej /Zoja/, £ód�, za w. Lipiec
Katarzyny Chabowskiej /Pashitea/, Szczecin, za

w. Pocztówka z Pary¿a
Heleny Pilarskiej /Zmierzch/, Police, za w. W ra-

mach okna
Jolanty Stelmasiak /Zielona/, Grzybów /woj.

£ódzkie/, za w. ̄ niwa
Bernardy Ewy Dybowskiej /Marusia/, Choszcz-

no, za w. Widok z okna
Anny Jakubczak /Adalan/, Szczecin, za w. Wy-

bacz �w. Rito
Ma³gorzaty Kulisiewicz /Persefona/, Kraków, za

w. Szwole¿erowie
Edyty Rauhut /Anonima/, Szczecin, za w. Sowa
Zbigniewa Tla³ki /Ronwid/, Jab³onka, za w. Uchod�cy
Zbigniewa Murawskiego /Leopold/, Szczecin, za

w. Szkic do portretu
Jacka Sojana /Errata/, Kraków, za w. Czy¿yk

II. W kategorii �O METAFORÊ
      SZCZECIÑSK¥�:
1. GRAND PRIX � METAFORÊ SZCZECIÑSK¥

� dla Anny Piliszewskiej /jaw-harp/, Wieliczka, za
w. Widok ze Wzgórz Warszewskich

2. II NAGRODÊ � dla Roberta A. Florczyka /
Lastadium/, Szczecin, za w. Soli Deo Gloria

3. III NAGRODÊ � dla Zbigniewa Szyrwiela
/£YSY/, Police, za w. Szczecin i per³y

WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
1. Dorota Ryst /Falkenwalderstrasse/, Warszawa,

za w. Ogniste ptaki
2. Miros³aw Puszczykowski /Mimoza/, Mogilno,

za w. Szczeciñski poranek
3. Anna Neugebauer /Anna/, Szczecin, za w. Nie-

buszewo

JURY ZAUWA¯Y£O WIERSZE AUTORÓW:
Krzysztofa D¹browskiego /ALEKSANDER/, Bez-

rzecze, za w. Wojska Polskiego 52
Zbigniewa Murawskiego /Leopold/, Szczecin, za

w. Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie
Julii Uzoamaka Chukwu /Ulisses/, Kamieñ Pomor-

ski, za w. (wracaj¹c do domu ulicami Szczecina)
Cezarego Mackiewicza /ORLIK67/, Szczecin, za

w. Metafora szczeciñska
FINA£ KONKURSU ORAZ WRÊCZENIE NA-

GRÓD Z PREZENTACJ¥ WIERSZY LAUREATÓW
PODCZAS KONCERTU

22 maja 2016 r., godz. 12.30, RÓ¯ANKA
PARK KASPROWICZA W SZCZECINIE

Konkurs rozstrzygniêty

�O Z£OT¥
METAFORÊ�

i
�O METAFORÊ
SZCZECIÑSK¥�
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RELAKS
Z

KSI¥¯K¥

Opracowa³a:
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

Po wycieczce do XIX
- wiecznej Anglii zachê-
cam do powrotu w na-
sze realia i przeczytania
najnowszej ksi¹¿ki
Hanny Samson, pt.
�Patyk�.

Co siê stanie, gdy
zabijesz? Barbara pro-
wadzi spokojne, upo-
rz¹dkowane ¿ycie. Pew-
nego dnia zostaje bru-
talnie zaatakowana pod
swoim domem. �mier-
telnie rani napastnika i
ucieka z miejsca zdarzenia. W ka¿dej chwili mo¿e
zostaæ aresztowana - i ta my�l niespodziewanie
mobilizuje j¹ do dzia³ania. Rozpoczyna wêdrówkê w
przesz³o�æ, aby wyrównaæ swoje rachunki ze �wia-
tem.

Hanna Samson to mistrzyni w budowaniu wy-
razistych portretów psychologicznych kobiet.
W precyzyjnie skonstruowanej fabule bohater-
ka, postawiona wobec do�wiadczenia granicz-
nego, zrzuca z siebie kolejne warstwy wstydu,
rozgoryczenia i lêku.

Patyk
Hanna Samson
Wydawnictwo Znak, 2016

W maju tego roku nak³adem Wydawnictwa Mg
ukaza³y siê powie�ci dwóch angielskich powie�cio-
pisarzy ¿yj¹cych w XIX w. Ta wiadomo�æ z pewno-
�ci¹ ucieszy mi³o�ników tego rodzaju literatury.
Charles Dickens oraz Wilkie Collins, bo o nich mowa,
¿yli w przyja�ni, teraz ich ksi¹¿ki mog¹ stan¹æ obok
siebie na naszych pó³kach. Ale najpierw oczywi-
�cie, zachêcam do ich przeczytania.

Charles Dickens to mistrz kreowania wyrazistych
postaci. Gar�ciami czerpa³ ze swego burzliwego ¿ycia
i bogatego, ¿yciowego do�wiadczenia. W swoich
ksi¹¿kach autor perfekcyjnie odmalowuje obraz po-
nurego, a jednocze�nie wielobarwnego Londynu, z
ca³¹ galeri¹ niezwyk³ych bohaterów.

�Maleñka Dorrit� to
historia Amy Dorrit, uro-
dzonej i wychowanej w
wiêzieniu. Dziewczynka
opiekuje siê swoim oj-
cem osadzonym tam
przed laty za d³ugi. Nie
zna innego �wiata, ale
staje siê w tym ponurym
miejscu dobr¹ dusz¹,
wspieraj¹c¹ wszystkich,
z którymi zetknie j¹ los.
Amy zarabia na ¿ycie
swojej rodziny, szyj¹c u
pani Clennam, która zamieszkuje w ponurym domu tyl-
ko w towarzystwie dwójki s³u¿¹cych.

Opisywane w ksi¹¿ce wiêzienie The Marshal-
sea dzia³a³o w Londynie od 1373 do 1842 roku.
Charles Dickens, tak jak ma³a Amy mieszka³ tam
przez jaki� czas z rodzin¹, gdy jego ojciec odsia-
dywa³ tam karê za d³ugi finansowe..

Maleñka Dorrit
Charles Dickens
przek³ad: Cecylia Niewiadomska
Wydawnictwo MG, 2016

�Córki niczyje� to pierwsze polskie wydanie po-
wie�ci, jednego z najbardziej poczytnych i cenio-
nych dzie³ dziewiêtnastowiecznego autora, uwa¿a-
nego za prekursora powie�ci sensacyjnej i detekty-
wistycznej.

Po tragicznej �mier-
ci obojga rodziców
wiod¹ce dot¹d idyl-
liczne ¿ycie Magdalen
i Nora Vanstone od-
krywaj¹ nagle, ¿e uro-
dzi³y siê jako nie�lub-
ne dzieci i na w³asnej
skórze przekonuj¹ siê,
co oznacza piêtno
spo³eczne. Pozbawio-
ne jakiegokolwiek
spadku, wyrzucone z
domu, w którym spêdzi³y dzieciñstwo, i odarte
nawet z prawa do w³asnego nazwiska, musz¹ na-
uczyæ siê radziæ sobie same

Córki niczyje
Wilkie Collins
przek³ad: Magdalena Hume
Wydawnictwo Mg, 2016
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej

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

Inauguracja Sezonu 2016 w C ̄
Wyst¹pienie Prezesa ZOZ¯

Kole¿anki i Koledzy ¿eglarze! Drodzy go�cie!

Sobota, 7 maja 2016 roku wplata siê w ca³ym cyklu
imprez, miejskich i klubowych, sk³adaj¹cych siê na
inauguracjê naszego sezonu ¿eglarskiego 2016 roku.
Przypomnê, ¿e tydzieñ temu, 30 kwietnia nr., spotka-
li�my siê w nowo oddanej Marinie Miejskiej na Wy-
spie Grodzkiej, a dzisiaj (7.05.br.), �wiêtowali�my okrê-
gow¹ inauguracjê sezonu po s¹siedzku, na przysta-
ni Szczeciñskiego Jacht Klubu Morskiego Ligi
Obrony Kraju, jednego z najstarszych klubów
¿eglarskich w polskim Szczecinie, wpisuj¹cego siê
w 70-lecie polskiego ¿eglarstwa na Pomorzu Zachod-
nim. Teraz spotykamy siê w kolejnym miejscu sym-
bolicznym dla polskiego Szczecina, tak¿e o wielolet-
nich tradycjach i bodaj¿e najwiêkszych w naszym
mie�cie osi¹gniêciach na polu ¿eglarskiego i mor-
skiego wychowania dzieci i m³odzie¿y, spotykamy
siê w by³ym O�rodku Morskim Pa³acu M³odzie¿y,
a obecnym Centrum ̄ eglarskim, celebruj¹cym ra-
zem z najm³odszymi wychowankami pierwsz¹ Inau-
guracjê Sezonu w nowej strukturze organizacyjnej,
jako placówki podleg³ej od tego roku Wydzia³owi
Sportu Miasta i Gminy Szczecin. Bêdê z pewno�ci¹
wyrazicielem z jednej strony podziêkowañ i gratula-
cji od ca³ego �rodowiska ¿eglarskiego za wasze do-
tychczasowe osi¹gniêcia, a równocze�nie oczeki-
wañ co do dalszej owocnej pracy z ¿eglarskim na-
rybkiem, a tak¿e ze szczeciñsk¹ oficjaln¹ m³odzie-
¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina na wielkich miêdzyna-
rodowych regatach The Tall Ships Races, popular-
nych �tolszipach��

Wspominkach o tym nie bez osobistej satysfak-
cji, gdy¿ to w³a�nie m.in. dzia³acze Zarz¹du naszego
Okrêgu przyczynili siê najpierw do �uratowania� od
komorniczego zajêcia flagowego dla miasta i dla
Centrum wyj¹tkowego jachtu jakim jest �Dar Szcze-
cina�, a potem do jego wieloletniego udzia³u i wspa-
nia³ych zwyciêstw w �tolszipach�, poczynaj¹c od
2004 roku. Wtedy w³a�nie, tak¿e przy naszym wa¿-
nym udziale, ju¿ od 1995 roku prowadzony by³ i jest
nadal Szczeciñski Program Edukacji Morskiej, obec-
nie Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i ̄ eglar-
skiej, którego podstawow¹ baz¹ szkoleniow¹ sta³
siê O�rodek Morski Pa³acu M³odzie¿y, a potem Cen-

trum ¯eglarskie. Ten pierwszy po latach ponowny
start �Daru Szczecina� w wielkim miêdzynarodowym
zlocie ¿aglowców, w 2004 roku, jeszcze pod egid¹
MOSiR-u, by³ w³a�nie programowym rejsem szko-
leniowym, potem przysz³y wspomniane sukcesy
�Dar Szczecina�, od 2006 roku, kiedy armatorem jach-
tu zosta³o Centrum, a kapitanem Jurek Szwoch. Do-
dam, ¿e to wasza kadra praktycznie stale nale¿a³a do
grona najlepszych ¿eglarzy i dzia³aczy ZOZ¯, a da-
lekie rejsy m.in. �Magnolii� i �Daru Szczecina� zapi-
sa³y siê trwale w dziejach nie tylko szczeciñskiego
ale i krajowego ¿eglarstwa.

Teraz te¿ dodam jeszcze, ¿e naszym kolejnym
wspólnym osi¹gniêciem jest ju¿ trzeci rok z rzêdu
realizowany przez Centrum specjalny program
edukacyjno-¿eglarski Energa Sailing Optimist
Szczecin, kierowany do najm³odszych dzieci, ba-
zuj¹cy na porozumieniu pomiêdzy PZ¯ a ZOZ¯.
Tak¿e w tym roku uczestniczy w nim setka ch³op-
ców i dziewcz¹t, s¹ w³a�nie tutaj, w barwach Ener-
ga Sailing, i w barwach Centrum. S¹ te¿ najm³odsi
¿eglarze � przedszkolacy, s¹ uczniowie, uczestni-
cy Programu Edukacji Morskiej, jest m³odzie¿ star-
sza i studenci z �tolszipowej� reprezentacji Szcze-
cina, i s¹ ich instruktorzy, wychowawcy i senio-
rzy, z matk¹ chrzestn¹ �Daru Szczecina�, niestru-
dzon¹ pani¹ Danut¹ Kopacewicz, co doskonale
�wiadczy o realizowanej tu �dobrej robocie ¿eglar-
skiej�, wielopokoleniowej, wzorcowej. Oby tak
dalej, du¿e brawa dla nich, du¿e brawa dla w³adz
Szczecina, za rozbudowê Centrum, któr¹ naocz-
nie mo¿emy podziwiaæ�

Kole¿anki i Koledzy! Z przyjemno�ci¹ dodam jesz-
cze, ¿e dwójka naszych najlepszych ¿eglarzy rega-
towych � Agnieszka Skrzypulec i Kacper Ziemiñ-
ski � ju¿ po raz drugi bêdzie reprezentowaæ Szcze-
cin i Polskê na tegorocznych Igrzyskach Olimpij-
skich w Rio de Janeiro. Agnieszka jest ponadto Pa-
tronem Programu Energa Sailing Education, jest
wzorem dla tych najm³odszych dzisiejszych uczest-
ników inauguracji sezonu, spo�ród których � byæ
mo¿e - wyrosn¹ kiedy� ich nastêpcy. Tak¹ ku�ni¹
kadr jest w³a�nie Centrum ̄ eglarskie�

Na zakoñczenie zapraszam wszystkich ju¿ za ty-
dzieñ 14 maja na ods³oniêcie drugiej rze�by w Szcze-
ciñskiej Alei ̄ eglarzy, na Bulwarze Piastowskimi -
tym razem pioniera polskiego ¿eglarstwa w Szczeci-
nie, harcmistrza i kapitana Kazimierza Haski. ̄ yczê
udanego Sezonu szkoleniowego i regatowego 2016
roku, ¿yczê sukcesów w �tolszipach�, ¿yczê zdoby-
cia �rodków na nowy maszt dla �Daru Szczecina�, i
na remont �Magnolii�, �wiêtuj¹cej swoje 50-lecie�
Pomy�lnych wiatrów�

Prezes ZOZ¯ Zbigniew Zalewski
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Piraci i Z³ota Jubilatka�

By³o jak corocznie u m³odych ¿eglarzy w szcze-
ciñskim Centrum ¯eglarskim. Kolegów i go�ci
powita³a brawurowym tañcem barwna grupa ma-
³ych �piratów� z Przedszkola 27, potem Bia³o-
Czerwona posz³a w górê, razem z bander¹ mia-
sta i C¯, a z krótkim przemówieniem wyst¹pi³
Prezes ZOZ¯ Zbigniew Zalewski. Uroczysto�æ
prowadzili m³odzi ¿eglarze, potem by³ bogaty
program wspólnej zabawy, regaty modeli jach-
tów, ognisko, i inne atrakcje, a dodatkowym ak-
centem by³o zwiedzanie ca³ego Centrum i no-
wych obiektów, po ostatniej modernizacji, prze-
budowie i reorganizacji - od lutego br. Centrum
podlega Wydzia³owi Sportu Urzêdu Miasta
Szczecin, a dyrektorem jest £ukasz Pundyk.. Za-
interesowaniem cieszy³a siê te¿ obchodz¹ca
swoje 50-lecie Z³ota Jubilatka, czyli zas³u¿ony
jacht "Magnolia",  na którym podejmowa³ go�ci
jeden z najm³odszych jej kapitanów Przemek
Dziarnowski (na zdjêciach)�

Relacja: Wies³aw Seidler
zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska i Wies³aw Seidler
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Wiosenne ¿eglowanie
Edukacji Morskiej

Kwiecieñ plecieñ, bo przeplata, trochê zimy tro-
chê lata. Podczas tego rejsu dominowa³a zima.
W dniach 24-27.04 dwudziestu piêciu uczestni-
ków Szkolnych Kó³ Edukacji Morskich podnosi-
³a swoje umiejêtno�ci ¿eglarskie na STS Kapitan
Borchardt, trzymasztowym szkunerze gaflowym
wybudowanym w 1918 roku. W rejsie na trasie
�winouj�cie-Sassnitz-�winouj�cie m³odzi ludzie
uczyli siê stawiaæ i zrzucaæ ¿agle, wi¹zaæ wêz³y i
przygotowywaæ �kotki�. W czasie wachty stero-
wali jednostk¹, prowadzili obserwacjê na oku oraz
wype³niali dziennik jachtowy. By³a te¿ okazja do
zmierzenia siê z chorob¹ morsk¹. Nie oby³o siê
te¿ bez prac w kambuzie. W Sassnitz, spacer na
miejscowe klify w poszukiwaniu kamieni z
dziurk¹, co jest atrakcj¹ tego miejsca. W czasie
rejsu przep³ynêli�my  91,6 Mm, w czasie 5-ciu
godzin pod ¿aglami i 14 na silniku.  Mamy na-
dziejê, ¿e to nie by³ ostatni rejs.

Jolanta Ga³êzowska

S/y Magnolia 50-Letnia Jubilatka
Jacht Magnolia typu Vega, maj¹ca w swojej ¿eglar-

skiej historii rejs do Murmañska i Archangielska, na
Islandiê bez silnika, bior¹ca udzia³ w Operacjach
¯agiel, by³a bohaterk¹ konkursu z okazji jej �urodzin�.
Konkurs zorganizowa³ m³odzie¿  SKEM Gimnazjum
nr 6 w czwartek 5 maja 2016r. pod czujnym okiem opie-
kunki Izabelli Poppe-Iwanów. W jury konkursu zasie-
dli kapitanowie Magnolii. Obecni byli kapitanowie
Jerzy Szwoch i Przemys³aw Dziarnowski. Jerzy Szwoch
przez wiele lat dowodzi³ jachtem Magnolia zanim nie
zosta³ kapitanem S/y Dar Szczecina. Przemys³aw Dziar-
nowski jest obecnym opiekunem jednostki.

Konkurs oparty by³ na te�cie wiadomo�ci w
dwóch kategoriach: indywidualnej i dru¿ynowej.
Dwa pierwsze miejsca zajêli cz³onkowie SKEM Pa-
³acu M³odzie¿y Aleksandra Król  i Albert Hudere-
wicz. Trzecie miejsce wywalczy³a Zofia Piasecka -
SKEM Gimnazjum Nr 6.  Dru¿ynowo zwyciê¿y³ go-
spodarz konkursu i w nagrodê pop³ynie w jedno-
dniowy rejs na jubilatce. Drugie miejsce zaj¹³ Pa-
³ac M³odzie¿y a trzecie Gimnazjum 37. W konkur-
sie wziê³y równie¿  udzia³ Gimnazjum Nr 43 i 27.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Kapitan Kazimierz Haska
w Alei ¯eglarzy

W sobotê 14 maja mia³o miejsce ods³oniêcie po-
mnika kapitana Kazimierza Haski, harcerza, ¿egla-
rza, jachtowego kapitana ¿eglugi wielkiej, sêdziego
regatowego, organizatora ¿eglarstwa w powojen-
nym Szczecinie, muzealnika i artysty plastyka. W
uroczysto�ci ods³oniêcia udzia³ wziêli: prezydent
Miasta Szczecina Pan Piotr Krzystek, prezes ZOZ¯
Pan Zbigniew Zalewski, dyrektor Muzeum Narodo-
wego Pan Lech Karwowski, Pan Bohdan Walknow-
ski v-ce prezes Zwi¹zku Polskich Artystów Plasty-
ków oddzia³ w Szczecinie, oraz z ramienia Stowarzy-
szenia ¯eglarski Szczecin Pan Piotr Owczarski.
Obecni równie¿ byli sympatycy ¿eglarstwa, miesz-
kañcy Szczecina, zuchy i harcerze. Ods³oniêcia po-

mnika dokonali prawnukowie Kapitana. Imprezê
u�wietni³y wystêpy ma³ych zuchów oraz zespó³ szan-
towy Stary Szmugler.

Do zobaczenia na ods³oniêciu kolejnego elemen-
tu  Alei ̄ eglarzy.
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