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Dla ka¿dego logicznie my�l¹cego cz³owieka tylko zrówno-
wa¿ony rozwój psychofizyczny dziecka i m³odego cz³owieka
daje gwarancjê na zdrowe i pomy�lne ¿ycie bêd¹c doros³ym.
Przechylenie �rodka ciê¿ko�ci w procesie edukacji na jedn¹
lub drug¹ stronê zwykle wyklucza ucznia w doros³ym ¿yciu.
Wieloletnie do�wiadczenie trenerskie i pedagogiczne poka-
zuje obraz niepowodzeñ m³odych ludzi w funkcjonowaniu
po zakoñczeniu edukacji. Znane s¹ mi przypadki, kiedy su-
persportowcy, którzy zaniechali procesu edukacji, nie potra-
fili odnale�æ siê na rynku pracy. Uczniowie, którzy siedzieli
dniami i nocami nad ksi¹¿kami, a zapomnieli o kulturze fizycz-
nej, popadali w ró¿ne choroby, pocz¹wszy od oty³o�ci, po-
przez nadci�nienie, do depresji. Oni równie¿ nie mogli w d³u¿-
szej perspektywie wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹.

Dlatego najwa¿niejsza w kreowaniu stylu ¿ycia przysz³ych po-
koleñ jest równowaga rozwojowa.

Tylko sport i nauka daj¹ szansê m³odym na pe³en sukces w
ka¿dym wymiarze, zarówno radzenia sobie z emocjami, jak i po-
wodzeniu na europejskim rynku pracy. Wszechstronno�æ umy-
s³owa i do�wiadczenie w sukcesach i pora¿kach, jakie daje wy-
czynowe uprawianie sportu, hartuj¹ cz³owieka i daj¹ szansê na
sukces w ka¿dym wymiarze spo³ecznym.

Sport to jedyny sposób na przeciwwagê w dzisiejszych za-
gro¿eniach cywilizacyjnych czyhaj¹cych na m³odzie¿ w �rod-
kach elektronicznego przekazu. Daj¹ one iluzoryczne poczucie
zwyciêstwa (np. gry komputerowe) i przynale¿no�ci (np. porta-
le spo³eczno�ciowe). Cz³owiek, jako struktura biologiczna, po-
trzebuje jednak realnych do�wiadczeñ. Tylko bezpo�redni kon-
takt z grup¹ rówie�ników, wspólne zwyciêstwa i pora¿ki, praca
w grupie, wspólne podejmowanie decyzji i odpowiedzialno�æ za
nie, daj¹ w³a�ciwy i pe³en obraz natury ludzkiej. Brak tych czyn-
ników doprowadza do dysfunkcji i wypaczeñ, których w doro-
s³ym ¿yciu nie bêdzie ju¿ mo¿na �naprawiæ�.

Czy mo¿na zostaæ animatorem i przewodnikiem m³odzie¿y w
procesie wdra¿ania w �wiadome i bezpieczne doros³e ¿ycie?
My�lê, ¿e tak. Wystarczy tylko pokazaæ uczniom przestrzeñ
ich mo¿liwo�ci intelektualnych i fizycznych, a o pomy�lno�æ
naszego kraju i Europy mo¿emy byæ spokojni.

Zachêcam Pañstwa do lektury kilku artyku³ów autorstwa na-
uczycieli i trenerów Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szcze-
cinie, którzy chc¹ podzieliæ siê pomys³ami, dzia³aniami, projek-
tami i sukcesami naszych podopiecznych.

Maciej Parobczy
� dyrektor Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie

W Centrum Kszta³cenia Sportowego w
Szczecinie doskonale wiemy, jak wa¿ny jest
zdrowy styl ¿ycia. Dlatego w 2013 roku
szko³a przyst¹pi³a do udzia³u w  Projekcie
KIK/34 �Edukacja i wdra¿anie zasad pra-
wid³owego ¿ywienia i aktywno�ci fizycz-
nej w przedszkolach, szko³ach podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych oraz ocena wp³ywu tej edukacji na
sposób ¿ywienia, stan od¿ywienia i po-
ziom wiedzy i m³odzie¿y�. � propozycja
edukacji zdrowotnej dla szkó³ i przedszko-
li. Podstawowym celem projektu realizo-
wanego w latach 2011-2017 na terenie ca-
³ego kraju jest promocja zdrowego stylu
¿ycia, w tym: zapobieganie oty³o�ci i nad-
wadze oraz innym chorobom przewlek³ym
poprzez edukacjê spo³eczeñstwa w zakre-
sie prozdrowotnej zmiany ¿ywienia i zwiêk-
szenia poziomu aktywno�ci fizycznej.
G³ównym realizatorem projektu jest Insty-
tut ¯ywno�ci i ¯ywienia w Warszawie, a
partnerami: Akademia Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie, Instytut Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towa-
rzystwo Dietetyki. Projekt ten, wspó³finan-
sowany przez rz¹d Szwajcarii, to jedno z
pierwszych przedsiêwziêæ tego typu reali-
zowanych w Polsce, jest tak¿e objêty pa-
tronatem Minister Edukacji Narodowej. W
naszej szkole projekt zosta³ nazwany ha-
s³em �W zdrowym ciele zdrowy duch�.

Nasze dzia³ania rozpoczêli�my od zmia-
ny asortymentu sklepiku szkolnego. Od
wrze�nia br. na uczniów CKS czekaj¹ w
sklepiku �wie¿e soki owocowo-warzywne,
zdrowe kanapki, owoce, ciasteczka wielo-
zbo¿owe, suszone owoce i� wiele, wiele

Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie to placówka wyj¹tkowa w skali kraju. Dziêki
utalentowanym uczniom, znakomitej kadrze nauczycielskiej i nowoczesnej bazie, jak dowo-
dzi piêcioletnia praktyka, stworzono  inkubator mistrzów sportowych. Mo¿na o tym przeczy-
taæ w prezentacjach autorstwa instruktorów i nauczycieli tych szkó³. Wynika z nich, ¿e �wy-
sportowana m³odzie¿, to nie tylko niem¹dre miê�niaki� ale uczestnicy  akcji charytatyw-
nych, przyszli miniprzedsiêbiorcy, humani�ci, ludzie wra¿liwi. Cytuj¹c Macieja Parobczego,
dyrektora CKS �Wystarczy tylko pokazaæ uczniom przestrzeñ ich mo¿liwo�ci intelektual-
nych i fizycznych, a o pomy�lno�æ naszego kraju i Europy mo¿emy byæ spokojni� mo¿emy
byæ te¿ spokojni, ¿e system kszta³cenia i wychowania w Centrum dzia³a jak nale¿y.

Dlaczego warto
uprawiaæ sport?

W zdrowym ciele
zdrowy duch
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innych zdrowych przek¹sek. Poza tym zaplanowali-
�my akcje promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia i od¿ywiania
oraz imprezy sportowe mobilizuj¹ce uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli CKS do aktywno�ci fizycznej. Wa¿ne
by³o tak¿e zmodyfikowanie i wdra¿anie systemu oce-
niania z WF, którego celem jest motywowanie
uczniów do podejmowania samodzielnej aktywno�ci
ruchowej w czasie wolnym.

Pa�dziernik, kolejny miesi¹c realizacji projektu, sta³
siê okazj¹ do propagowania w naszej szkole zdrowe-
go od¿ywiania. Miesi¹c ten kojarzy siê z urodzajem
owoców, które powinny byæ podstaw¹ zdrowej die-
ty. Dlatego postanowili�my zwróciæ uwagê uczniów
na korzy�ci p³yn¹ce z jedzenia owoców sezonowych,
np. jab³ek. W ten sposób powsta³ pomys³ imprezy
�Bieg z jab³kiem�. Symboliczn¹ �sztafetê zdrowia� roz-
poczê³o przygotowanie przez poszczególne klasy
prezentacji gatunków jab³ek. Nauczyciele Centrum
Kszta³cenia Sportowego wziêli te¿ udzia³ w kursie
nordic walking oraz w zabawach integracyjnych z
uczniami. W ten sposób pokazali, ¿e potrafi¹ aktyw-
nie spêdzaæ czas, wyró¿nia ich �wietna kondycja fi-
zyczna oraz poczucie humoru.

16 pa�dziernika br., w ramach obchodów �wiato-
wego Dnia ̄ ywno�ci i Walki z G³odem, odby³a siê w
naszej szkole akcja pt. �Podziel siê zdrow¹ kanapk¹�.
M³odzie¿ wspólnie przygotowa³a smaczne i zdrowe
kanapki na drugie �niadanie. Uczniowie na przerwie
�niadaniowej czêstowali siê zdrowymi kanapkami,
mogli równie¿ napiæ siê �wie¿o wyci�niêtego soku z
jab³ek i marchwi. Dnia 8 listopada br. obchodzili�my
w naszej szkole Dzieñ Zdrowego �niadania. Obcho-
dy mia³y przyczyniæ siê do propagowania w�ród
uczniów zdrowych nawyków ¿ywieniowych oraz
zwiêkszenia �wiadomo�ci na temat prawid³owego
od¿ywiania. Wspólnymi si³ami przygotowywali�my
apetyczne kanapki oraz twaro¿ki pe³ne warto�ci
od¿ywczych, witamin i mikroelementów niezbêdnych
dla prawid³owego rozwoju. Mo¿na by³o spróbowaæ
pysznych i od¿ywczych zup mlecznych oraz kasz,
jak równie¿ zje�æ bu³kê z d¿emem. Pamiêtali�my te¿ o

warzywach i owocach. �niadanie to przecie¿ najwa¿-
niejszy posi³ek w ci¹gu ca³ego dnia! Nie zapominaj-
my o tym!

W listopadzie odby³y siê spotkania uczniów i ro-
dziców z dietetykiem. W grudniu  rozpoczynamy
wspóln¹ gimnastykê w holu w czasie d³ugiej prze-
rwy. W planach mamy debatê z udzia³em uczniów,
nauczycieli i rodziców dotycz¹c¹ nawyków ¿ywie-
niowych.  Bierzemy udzia³ w konkursach, olimpia-
dach dotycz¹cych zdrowego stylu ¿ycia. Nasza szko³a
zosta³a zakwalifikowana do udzia³u w ogólnopolskim
programie �M¹dre ¿ywienie, zdrowe pokolenie� or-
ganizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.
Celem programu jest ocena stanu od¿ywienia, spo-

sobu ¿ywienia oraz edukacja m³odzie¿y w zakresie
znaczenia prawid³owego ¿ywienia i aktywno�ci fizycz-
nej w profilaktyce chorób. Uczniowie klas gimnazjal-
nych w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2013
roku bêd¹ brali udzia³ w spotkaniach z dietetykiem,
wype³ni¹ ankietê dotycz¹c¹ sposobu ¿ywienia oraz
za zgod¹ rodziców zostan¹ poddani pomiarom antro-
pometrycznym obejmuj¹cym masê cia³a, wzrost oraz
obwód talii, bioder, obliczanie wska�nika BMI i wska�-
nika oty³o�ci brzusznej.

Szko³a, w której uczeñ przebywa przez wiele go-
dzin, nie mo¿e pozostaæ obojêtna wobec wymogów roz-
wojowych i zdrowotnych dzieci i m³odzie¿y. W szko-
le, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i
kszta³towanie postaw, istnieje szereg mo¿liwo�ci
wdra¿ania zasad prawid³owego stylu ¿ycia. Najbar-
dziej skuteczne programy edukacyjne opieraj¹ siê na
spo³eczno�ci szkolnej, rodzinie i spo³eczno�ci lokal-
nej. Wdro¿enie poprawnych nawyków, zarówno z za-
kresu ¿ywienia, jak i aktywno�ci ruchowej, procentuje
lepsz¹ sprawno�ci¹ fizyczn¹ i umys³ow¹ dzieci oraz
dobrym zdrowiem i rozwojem teraz i w ¿yciu doros³ym.

Agata Grochalska
� nauczyciel biologii, koordynator

programów prozdrowotnych w CKS
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Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie to
specjalistyczna placówka o�wiatowa kszta³c¹ca
uczniów o predyspozycjach do wyczynowego upra-
wiania sportu. W jej sk³ad wchodzi piêæ szkó³: Spor-
towa Szko³a Podstawowa, Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego, Liceum Ogólnokszta³c¹ce Mistrzostwa
Sportowego (placówki mieszcz¹ siê przy ulicy Ma-
zurskiej 40) oraz Gimnazjum z Oddzia³ami Sporto-
wymi i Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Spor-
towymi (placówki dzia³aj¹ przy ulicy Rydla 49). Ta
struktura organizacyjna powoduje, i¿ CKS jest je-
dyn¹ tego typu szko³¹ sportow¹ w Polsce.

Sportowa Szko³a Podstawowa jest fundamentem
dyscypliny sportowej p³ywanie w Szczecinie. Uczy
i szkoli uczniów w sze�cioletnim cyklu edukacyj-
nym. Uczniowie od pierwszej klasy szko³y podsta-
wowej trenuj¹ na p³ywalni olimpijskiej �Floating
Arena� pod okiem do�wiadczonych trenerów. W
rywalizacji sportowej wygrywaj¹ z innymi klasami
p³ywackimi w Szczecinie, w województwie zachod-
niopomorskim oraz na zawodach ogólnopolskich.
SSP jest szko³¹ bezobwodow¹ i dziêki temu w okre-
sie preselekcji trafiaj¹ do niej najzdolniejsze 6-7-let-
nie dzieci. Egzamin zewnêtrzny na zakoñczenie na-
uki absolwenci zdaj¹ na poziomie umo¿liwiaj¹cym
podjêcie nauki w ka¿dym szczeciñskim gimnazjum
w przypadku braku zakwalifikowania siê do dalsze-
go szkolenia sportowego. Jednak wielu z nich kon-
tynuuje edukacjê w Gimnazjum Mistrzostwa Spor-
towego.

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego to szko³a, w
której wiedzê zdobywaj¹ uczniowie z kilku dyscy-
plin sportowych, m.in. p³ywanie, pi³ka no¿na ch³op-
ców i dziewcz¹t, boks ch³opców i dziewcz¹t, koszy-
kówka i pi³ka rêczna. Na tym etapie szkolimy wielu
reprezentantów m³odzie¿owych kadr Polski i woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Uczniowie w ty-
godniowym planie zajêæ, oprócz lekcji, maj¹ zwiêk-

szon¹ liczbê zajêæ sportowych, nawet do 20 godz.
tygodniowo. W sezonie sportowym nasi uczniowie
zdobywaj¹ medale mistrzostw Polski, mistrzostw
Europy, a nawet mistrzostw �wiata. W czasie nauki
w gimnazjum objawiaj¹ siê prawdziwe per³y sporto-
we, które �wiec¹ pe³ni¹ blasku w liceum.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Mistrzostwa Sportowe-
go to ostatni etap edukacji czyli szko³a dla przy-
sz³ych mistrzów olimpijskich. Naukê i zajêcia spor-
towe w LOMS kontynuuj¹ zawodnicy dyscyplin:
p³ywanie, pi³ka no¿na, boks, karate, koszykówka.
Najznakomitszymi absolwentami naszej szko³y s¹:
Kondrat Wasilewski � z³oty medalista Igrzysk Olim-
pijskich w Pekinie, wielokrotny Mistrz �wiata i Eu-
ropy Seniorów w wio�larstwie oraz Przemys³aw
Stañczyk � uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Ate-
nach i Pekinie. Mistrz �wiata Seniorów, Mistrz Eu-
ropy Seniorów, multimedalista mistrzostw Polski.
Dzi�, po zakoñczeniu studiów na Uniwersytecie
Szczeciñskim, dzieli siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtno-
�ciami z m³odymi adeptami sportu, pracuj¹c jako tre-
ner w Sportowej Szkole Podstawowej.

Najlepsi zawodnicy w dyscyplinie p³ywanie ob-
jêci s¹ specjalnym finansowaniem z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Szko³y Mistrzostwa
Sportowego. W roku 2013 SMS Szczecin obchodzi
swoje 15-lecie funkcjonowania. Od wrze�nia 2014
MSiT oraz Gmina Miasto Szczecin postanowi³y po-
wo³aæ Szko³ê Mistrzostwa Sportowego w dyscypli-
nie boks � jedyn¹ tego typu specjalistyczn¹ pla-
cówkê o�wiatow¹ w Polsce.

Gimnazjum z Oddzia³ami Sportowymi specjalizuje
siê w grach zespo³owych: pi³ka rêczna dziewcz¹t i
ch³opców, pi³ka no¿na ch³opców, p³ywanie i ratow-
nictwo wodne, kajakarstwo. Od 2012 roku funkcjo-
nuje Gimnazjalny O�rodek Szkolenia Sportowego w
dyscyplinie pi³ka rêczna ch³opców. To specjalny
program, którego g³ównym celem jest wsparcie fi-
nansowe i merytoryczne dla wybitnie uzdolnionych
ch³opców w tej w³a�nie dyscyplinie. Pi³karze no¿ni
stanowi¹ swoiste zaplecze dla �Dumy Pomorza �

Ku�nia sportowych
talentów
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MKS Pogoñ. Kajakarze rok w roku zdobywaj¹ me-
dale Mistrzostw Polski Juniorów, jednak najwiêk-
sze sukcesy sportowe s¹ udzia³em sportowych ra-
towników wodnych. Z ka¿dej imprezy rangi ogól-
nopolskiej przywo¿¹ kilkadziesi¹t medali.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Sportowy-
mi jest kontynuacj¹ szkolenia w gimnazjum. Dodat-
kow¹ dyscyplin¹ jest siatkówka ch³opców. Junio-
rzy i juniorki w pi³ce rêcznej wielokrotnie stawali na
podium mistrzostw Polski, zdobywali równie¿ Pu-
char Polski. Po zakoñczeniu nauki czêsto kontynu-
uj¹ karier¹ sportow¹ w zespo³ach ekstraklasy lub
niemieckiej lidze. Siatkarze na poziomie wojewódz-
twa nie maj¹ sobie równych. Sportowi ratownicy
wodni zdobywaj¹ Puchary Polski, medale mistrzostw
Polski, s¹ powo³ywani do kadry narodowej. W cza-
sie wakacji pracuj¹ na k¹pieliskach nadmorskich w
Polsce oraz Niemczech. Kajakarze równie¿ pokazuj¹
siê na arenach �wiata, np. Damian Uhle w sezonie
2013 uczestniczy³ w M³odzie¿owych Mistrzostwach
�wiata w Meksyku.

Wszystkie te sukcesy nie by³yby mo¿liwe bez
ogromnego zaanga¿owanie nauczycieli pracuj¹cych
w Centrum Kszta³cenia Sportowego. W�ród nich jest
zdecydowana wiêkszo�æ (oko³o 90 %) nauczycieli
dyplomowanych, znakomicie znaj¹cych specyfikê
pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym sportowo.
Dostosowuj¹ swój czas pracy do programu szkole-
nia sportowego, czêsto pracuj¹ z uczniami równie¿ w
weekendy, e-learningowo, poprzez Indywidualny Tok
Nauki. Mo¿emy siê równie¿ pochwaliæ specjalistyczn¹
kadr¹ trenersk¹ (sze�ciu trenerów z klas¹ mistrzowsk¹,
siedmiu z klas¹ trenersk¹ pierwsz¹ i dziesiêciu z klas¹
trenersk¹ drug¹). S¹ w�ród nich równie¿ trenerzy kadr
narodowych i kadr wojewódzkich. Tylko tak zgrany
zespó³ z wysokimi kompetencjami zawodowymi mo¿e
tworzyæ jedn¹ z najlepszych szkó³ sportowych w Pol-
sce.

Maciej Parobczy
� dyrektor Centrum Kszta³cenia Sportowego

w Szczecinie

Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie
prowadzi sekcjê sportowego ratownictwa wodne-
go. To nic innego, jak po³¹czenie umiejêtno�ci p³y-
wackich z elementami technicznymi ze sportowego
ratownictwa wodnego.

Cykl szkolenia m³odych p³ywaków - ratowników
trwa sze�æ lat (gimnazjum i liceum). Zajêcia odby-
waj¹ siê na obiektach CKS  przy ul. Rydla 49. Zak³a-
da on doskonalenie umiejêtno�ci p³ywackich i ra-
towniczych, przygotowanie kondycyjne, ogólnoro-
zwojowe oraz poprawiaj¹ce motorykê m³odych adep-
tów ratownictwa wodnego. Do tego dochodz¹ ró¿-
nego rodzaju szkolenia, a tak¿e zajêcia z pierwszej
pomocy. Wszystko to ma na celu wyspecjalizowa-
nie naszych uczniów do pracy na p³ywalniach, wo-
dach otwartych� wszêdzie tam,  gdzie potrzeba
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo nad wod¹. Lecz zanim to
nast¹pi, nasi uczniowie sprawdzaj¹ swoje umiejêt-
no�ci w zawodach sportowych z cyklu Grand Prix
Polski w Ratownictwie Wodnym (cztery edycje w
roku 2013), gdzie walcz¹ o medale oraz punkty wie-
lobojowe do klasyfikacji generalnej. Ponadto star-
tuj¹ w zimowych (basen 25 m) oraz letnich (basen
50 m) mistrzostwach Polski w ratownictwie wod-
nym, gdzie poza medalami, walcz¹ o miejsce w re-
prezentacji narodowej. Po zakoñczeniu sezonu na
p³ywalniach, zawodnicy bior¹ udzia³ w Morskich
Mistrzostwach Polski, gdzie walcz¹ dru¿ynowo. Nad
morzem, oprócz wy�cigów p³ywackich, jest szereg
konkurencji technicznych z wykorzystaniem sprzê-
tu ratowniczego, jak deska czy kajak, co sprawia, ¿e
zawody s¹ bardziej widowiskowe.

W listopadzie br. zawodnicy Centrum Kszta³ce-
nia Sportowego zakoñczyli rywalizacjê w zawodach
Grand Prix Polski, zdobywaj¹c ³¹cznie siedemdzie-
si¹t sze�æ medali (14 z³otych, 35 srebrnych i 27 br¹-
zowych). Na podium klasyfikacji generalnej stanê³o
a¿ piêciu naszych uczniów w ró¿nych kategoriach
wiekowych. Po ubieg³orocznych mistrzostwach
Polski mamy równie¿ piêcioro zawodników w repre-
zentacji narodowej oraz cztery rekordy Polski.

Aktualnie nasi zawodnicy przygotowuj¹ siê do
Zimowych Mistrzostw Polski, które odbêd¹ siê 14-
15 grudnia 2013 r. w Rybniku, gdzie bêd¹ walczyæ o
kolejne miejsca na podium. Trzymamy kciuki i ¿yczy-
my powodzenia�

S³awomir Juszkiewicz
�nauczyciel, trener p³ywania w CKS Szczecin

P³ywanie i ratownictwo � nieznana dyscy-
plina, ale wa¿ne umiejêtno�ci w ¿yciu�

Sukcesy i plany
na przysz³o�æ
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�Coraz czê�ciej i coraz g³o�niej mówi siê o samo-
rz¹dach w szko³ach. Mówi siê, ¿e jest samorz¹d albo
by³ i nie uda³ siê, albo ¿e bêdzie. Je¿eli jest w szkole
samorz¹d, czê�ciej s³yszy siê skargi ni¿ wyrazy zado-
wolenia. Skar¿¹ siê, ¿e niby jest, ale praw ¿adnych
nie daje. Skar¿¹ siê na zarz¹d, ¿e ma³o albo nic nie
robi, na kolegów, ¿e lekcewa¿¹ dobrowolnie powziê-
te uchwa³y i przeszkadzaj¹ w pracy, wreszcie s¹ skar-
gi na nauczycieli, ¿e ich nieufny stosunek do samo-
rz¹du zniechêca do pracy. Gorzej, ¿e nie wszyscy
wiedz¹, na czym w³a�ciwie ma praca polegaæ, co osta-
tecznie samorz¹d oznacza. Bo czy kó³ka i komisje,
wydawanie gazety i zbieranie sk³adek - mog¹ byæ
nazwane prac¹ samorz¹dow¹ czy nie?�. Dr Janusz
Korczak by³ jednym z pionierów idei samorz¹dno�ci
i traktowania podmiotowo dzieci w szko³ach. Powy¿-
sze s³owa napisa³ w 1927 r. w �Ma³ym Przegl¹dzie�.

Od tamtych czasów bardzo du¿o siê zmieni³o, a
obecnie powszechnie siê przyznaje, ¿e anga¿o-
wanie m³odzie¿y w pracê szkolnego samorz¹du
stanowi dla nich przygotowanie do skutecznego
funkcjonowania w polskiej demokracji w jedno-
cz¹cej siê Europie.

Jak uczyæ m³odzie¿ spo³ecznego zaanga¿owania?
Jakie formy aktywno�ci pozwalaj¹ w³a�ciwie wy-
korzystaæ m³odzieñczy potencja³? Samorz¹d
Uczniowski w Centrum Kszta³cenia Sportowego
w Szczecinie stawia sobie wysoko poprzeczkê, wy-
pracowuj¹c w swojej dzia³alno�ci profesjonalizm
nawet w najmniejszych przedsiêwziêciach. W gim-
nazjum oraz liceum rzecz jasna odbywaj¹ siê wy-
bory do szkolnego samorz¹du uczniowskiego, któ-
re ucz¹ dzieci i m³odzie¿ przedstawiania swoich racji
i pomys³ów. Dziêki temu jest wielka szansa, ¿e w
przysz³o�ci nie bêd¹ dochodziæ swoich racji w ulicz-
nych burdach i zadymach, ale bêd¹ korzystali z
wolno�ci s³owa i wyra¿ali siê w cywilizowany spo-
sób. Oprócz tego mamy konkursy wiedzy, imprezy
charytatywne, obchody Dnia Edukacji Narodowej
po³¹czone z warsztatami plastycznymi, czy opiekê
nad Pomnikiem Olimpijczyka na szczeciñskim
Cmentarzu Centralnym� M³odzie¿ anga¿uje siê te¿
w zbieranie darów dla dzieci z domów dziecka, a
tak¿e pomoc zwierzakom ze schroniska. Cyklicznie
zbieramy drobne miedziane monety, które s¹ prze-
kazywane na cele dobroczynne. Kwestujemy z
Wielk¹ Orkiestr¹ �wi¹tecznej Pomocy i organizu-
jemy dyskoteki. 6 grudnia nauczyciele i uczniowie
przebieraj¹ siê za �w. Miko³aja, co pozwala nie tyl-
ko skróciæ dystans, ale i zbudowaæ przyjacielskie
wiêzy w szkolnej spo³eczno�ci.

Kiedy naszych uczniów lub osoby zaprzyja�nio-
ne z nasz¹ szko³¹ spotka nieszczê�cie, ca³a szko³a
anga¿uje siê w akcje zbierania pieniêdzy na lecze-
nie lub spe³nianie marzeñ. M³odzie¿ uczy siê w ten
sposób, jak okazywaæ solidarno�æ ludziom w po-
trzebie. W�ród nich jest 14-letni Dawid, uczeñ na-
szej szko³y, obecnie klasa 2 gimnazjum. Zdiagno-
zowano u niego nowotwór z³o�liwy. Jest po zabie-
gu usuniêcia nowotworu, przerzutów szczê�liwie
nie ma. Wróci³ ju¿ do szko³y, jest zdrowy. Inicja-
tork¹ akcji pomocowej by³a Iwona Janczura - wy-
chowawczyni Dawida. Wspomogli�my w zesz³ym
roku fundacjê �Mam marzenie�, która zajmuje siê
spe³nianiem marzeñ chorych dzieci. Zorganizowa-
li�my w szkole aukcjê prac rêcznych wykonanych
przez uczniów i nauczycieli oraz zbierali�my pie-
ni¹dze podczas specjalnie zorganizowanej dysko-
teki dla uczniów. Podczas aukcji g³ównie licytowa-
li rodzice naszych uczniów. £¹cznie zebrali�my
oko³o 4 tys. z³otych, resztê dop³aci³ anonimowy
sponsor. Dziêki naszej wspólnej pracy Dawid zo-
baczy³ w Szwecji mecz Realu Madryt. Inny przy-
k³ad to pomoc 7-letniemu Dominikowi, rodzinie
naszej zesz³orocznej absolwentki. U ch³opca zdia-
gnozowano medulloblastome, z³o�liwy nowotwór
mózgu. Rodzice zbierali fundusze na leczenie dziec-
ka za granic¹.  Spo³eczno�æ naszej szko³y bardzo
mocno zaanga¿owa³a siê w pomoc zbieraj¹c na-
krêtki od butelek, które nastêpnie zosta³y sprzeda-
ne w punkcie recyklingowym. W ten sposób moc-
no wspomogli�my rodzinê.

Potrafimy siê te¿ bawiæ, nie tylko na szkolnych
dyskotekach. Z okazji piêciolecia CKS wypu�cili-
�my 500 nape³nionych helem balonów w barwach
szko³y, a tak¿e ustawili�my siê w ¿ywy napis �5 lat
CKS�. W zesz³ym roku wykonali�my projekt �lip-
dub�, który polega na nakrêceniu jednym ujêciem
piêciominutowego filmu z u¿yciem utworu muzycz-
nego. By³y to przedsiêwziêcia wymagaj¹ce ogrom-
nej organizacji oraz du¿ego nak³adu pracy. Ucznio-
wie w ten sposób nauczyli siê, ¿e ciê¿ka i momen-
tami mozolna praca daje piêkny efekt.

Nasi uczniowie s¹ dumni ze swojej pracy, a z jej
efektami mo¿na siê zapoznaæ na stronie interneto-
wej ich autorstwa: www.su.mazurska.cks.szcze-
cin.pl. My tak¿e jeste�my z nich dumni. Praca w
samorz¹dzie uczniowskim potrafi mieæ bardzo po-
zytywny wp³yw na rozwój i wychowanie m³odzie-
¿y, ucz¹c ich planowania pracy, organizacji, patrze-
nia na dobro nie tylko w³asne, a przede wszystkim
innych. Warto anga¿owaæ uczniów w prace spo-
³eczne oraz organizacjê wszelkich wydarzeñ szkol-
nych, poniewa¿ odpowiednio pokierowane ¿ycie
szkolne bêdzie mia³o odzwierciedlenie w m¹drym i
odpowiedzialnym doros³ym ¿yciu.

Dorota Kowalczyk
� opiekun SU w Centrum
Kszta³cenia Sportowego

Wysportowana
m³odzie¿ to nie s¹

niem¹dre miê�niaki!
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Od najm³odszych lat uczymy naszych uczniów, w jaki
sposób ³¹czyæ naukê ze sportem, aby osi¹gn¹æ praw-
dziwy sukces. Naszym m³odym pociechom stawiamy
wymagania, które sprawi¹, ¿e musz¹ po³¹czyæ zwyk³e
obowi¹zki szkolne z zajêciami sportowymi. Szko³a jest
dla nich szans¹ na rozwijanie uzdolnieñ i gwarancj¹ so-
lidnego wykszta³cenia. Wychowujemy i kszta³cimy
przysz³ych mistrzów, ludzi otwartych, wolnych, wytrwa-
³ych i oddanych swojej pasji, któr¹ jest sport.

Jak wszystko siê zaczyna?
W po³owie roku szkolnego trenerzy i nauczyciele

ruszaj¹ "w teren", aby spo�ród dzieci w wieku sze�ciu
i siedmiu lat wybraæ kandydatów do uprawiania nie³a-
twej dyscypliny sportu, jak¹ jest p³ywanie pod okiem
trenerów Sportowej Szko³y Podstawowej w Centrum
Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie. Odwiedzamy
przedszkola, "zerówki" i szko³y p³ywania. W marcu
zaczyna siê cykl bezp³atnych zajêæ na p³ywalni, które
maj¹ na celu oswojenie z wod¹ i pokazanie namiastki
tego, jak wygl¹da trening w klasie sportowej. W tym
czasie rodzice mog¹ dowiedzieæ siê od trenerów i na-
uczycieli, jak przyjazna jest nasza placówka. Na czele
zalet mo¿emy wymieniæ fakt, i¿ Centrum Kszta³cenia
Sportowego jest szko³¹ bezrejonow¹, z niewielk¹ ilo-
�ci¹ oddzia³ów, co ma olbrzymi wp³yw na integracjê
dzieci i tworzy kameraln¹ atmosferê. Na my�l przy-
chodz¹ mi s³owa jednej z mam, która powiedzia³a, ¿e
nie ma w Szczecinie szko³y, w której dziecko po wej-
�ciu jest witane przez portiera z u�miechem i pytaniem:
�Co u ciebie s³ychaæ?�. Dziêki temu uczniowie czuj¹
siê tu bezpieczni. Posiadamy dobrze wyposa¿one sale
lekcyjne i �wietlicê. Sto³ówka serwuje przepyszne po-
si³ki. Mamy tak¿e nowe, pe³nowymiarowe boiska i plac
zabaw, a plany lekcji i treningów s¹ do siebie dopaso-
wane. Ponadto nauczyciele i trenerzy to przyja�nie
nastawieni profesjonali�ci, którzy robi¹ wszystko, aby
pomóc przysz³ym sportowcom osi¹gaæ wyznaczone
przez nich cele.

Prowadz¹c nabór, zwracamy uwagê na wiele cech,
które maj¹ wp³yw na wychowanie przysz³ego mi-
strza. S¹ to m.in.: poziom koordynacji ruchowej
dziecka, ocena i kontrola stanu zdrowia, chêæ do
uprawiania tej dyscypliny, zdecydowanie i upór w
sytuacjach wspó³zawodnictwa, wytrwa³o�æ i cier-
pliwo�æ w wykonywaniu d³ugotrwa³ych zadañ.

Co dalej?
Od pierwszej klasy uczniowie naszej szko³y systema-

tycznie uczêszczaj¹ na treningi p³ywackie pod okiem
trenerów Miejskiego Klubu P³ywackiego w Szczecinie.
Ilo�æ zajêæ ruchowych stopniowo wzrasta, zaczynaj¹c
od trzech godzin w tygodniu, a¿ do dwudziestu tygo-
dniowo w VI klasie szko³y podstawowej. Poprzez zaba-
wê i trening, dzieci ucz¹ siê p³ywania czterema stylami,
skoków i nawrotów, startuj¹ w zawodach rangi miej-
skiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W lecie i zimie maj¹
szansê uczestniczyæ w obozach sportowych, na któ-
rych nabywaj¹ wielu nowych umiejêtno�ci. To w³a�nie
w tym czasie uczymy systematyczno�ci, zorganizowa-
nia, a tak¿e zaanga¿owania, zdrowej rywalizacji oraz d¹-
¿enia do wyznaczonych przez siebie celów.

Na tym etapie nauki zwracamy uwagê na relacjê szko-
³a - trening - dom. Nasi p³ywacy to zazwyczaj ucznio-
wie o najwy¿szej �redniej ocen. Mimo wielu obowi¹z-
ków, umiej¹ godziæ naukê ze sportem. Równie wa¿ne
s¹ pozytywne relacje miêdzy rodzicami, nauczycielami
i trenerem. W razie potrzeby radzimy, rozmawiamy i
wspólnie szukamy rozwi¹zañ w sytuacjach problemo-
wych. Jednak najwa¿niejsz¹ rol¹ rodzica jest wspiera-
nie swojego dziecka w ka¿dej sytuacji oraz zapewnie-
nie mu jak najlepszych warunków do samorealizacji.

Nasze osi¹gniêcia!
Nasi uczniowie bardzo dobrze radz¹ sobie na za-

wodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej zaj-
muj¹c na nich czo³owe miejsca zarówno indywidu-
alnie jak i dru¿ynowo. Od wielu lat jeste�my naj-
lepszym zespo³em w Polsce w kategoriach Dzieci
10- i 11-letnich oraz M³odzików 12- i 13-letnich.

Wyró¿niaj¹cy siê zawodnicy to: Paulina Majszu-
towicz, Wiktoria Wosicka, Julia Szatanek, Barbara
Kolbowicz, Weronika Margula, Antoni Chodkowski,
Oskar Szczepañski, Magdalena Marsza³ek, Jakub Rój
i Jarek Kry�. Jednak sukcesów nie by³oby bez zaan-
ga¿owania i ciê¿kiej pracy trenerów, którymi s¹: Ali-
cja Jardzioch, Beata Przasnek, Alicja Seku³a, Piotr
Lencewicz, Leszek Go³êbiowski i Bart³omiej Baran.

Po ukoñczeniu szko³y uczniowie maj¹ szansê kon-
tynuowaæ naukê w Gimnazjum i Liceum Mistrzo-
stwa Sportowego.

Alicja Seku³a
� trener p³ywania, nauczyciel

wychowania fizycznego w CKS Szczecin

Jak odnale�æ,
wychowaæ i wytrenowaæ

sportowego mistrza,
czyli ca³a prawda o sportowej

szkole podstawowej
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Zaczê³am pracowaæ w szkole wraz z powstaniem
Centrum Kszta³cenia Sportowego, we wrze�niu 2008
roku. To, co przez piêæ lat zdarzy³o siê w sekcji pi³ki
rêcznej w tej szkole jest te¿ po czê�ci moim udzia³em..

Pocz¹tki
Pi³ka rêczna dziewcz¹t wywodzi siê z czasów, gdy

szko³a nosi³a nazwê Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych nr 8 (XVI LO i SP nr 43). To najstarsza dys-
cyplina sportowa dzia³aj¹ca w tej placówce. Wraz z
utworzeniem CKS, powsta³a równie¿ sekcja mêska
w pi³ce rêcznej. Obecnie mamy klasy sportowe o
profilu pi³ka rêczna na ka¿dym poziomie nauczania,
w gimnazjum i liceum. Pieczê nad nimi sprawuje sied-
miu trenerów pi³ki rêcznej, a ka¿dy z nich odnosi
sukcesy na poziomie mistrzostw Polski, np. Zbi-
gniew Jelski � I miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorek M³odszych; I miejsce (dwa razy), II miej-
sce i III miejsce w Pucharze ZPRP m³odziczek; Jaro-
s³aw Szymaniak � II i III miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorek, II i III miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorek M³odszych; Mieczys³aw Zart � II
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów M³od-
szych; Artur Rykaczewski � III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów M³odszych, II miejsce w
Pucharze ZPRP m³odzików; Monika Dyszewska �
III miejsce w Pucharze ZPRP m³odziczek; Robert
Karbownik � mistrzostwo Polski w pi³ce rêcznej pla-
¿owej oraz Wojciech Szymaniak. Oprócz rozgry-
wek klubowych, nasze zespo³y uczestnicz¹ i zdo-
bywaj¹ medale w turniejach ogólnopolskich, w tur-
niejach zagranicznych oraz reprezentuj¹ szko³ê w
�Gimnazjadzie� i �Licealiadzie� w pi³ce rêcznej.

Nowy klub
W tym roku uczniowie naszej szko³y w rozgryw-

kach ligowych wystartowali pod szyldem nowego
kluby - KS CKS-SMS Szczecin. Jedynie najstarsze
roczniki graj¹ w barwach MKS �Kusy�. Docelowo
wszyscy nasi uczniowie � zawodnicy bêd¹ repre-
zentowaæ klub i szko³ê.

Codzienna praca
Dla naszych uczniów organizujemy obozy zimowe

i letnie. Dziêki temu w ostatnich latach przebyli�my
ca³¹ Polskê wzd³u¿ i wszerz, od wybrze¿a morskiego
� Rewal, przez wschód � Gi¿ycko, po góry - Bia³y
Dunajec. Organizujemy turnieje, w których uczest-
nicz¹ zespo³y z ca³ej Polski � w grudniu odbêdzie siê
ju¿ XXVI Miko³ajkowy Turniej Pi³ki Rêcznej dla
uczniów klas VI i V szko³y podstawowej. Nowym tur-
niejem organizowanym od czterech lat jest Ogólno-
polski Turniej o Puchar Dyrektora CKS, który skiero-
wany jest do uczniów gimnazjum i liceum.

O�rodek szkolenia
W marcu 2013 roku w CKS przy ul. Rydla 49 zosta³

powo³any Gimnazjalny O�rodek Szkolenia Sportowego
M³odzie¿y na wniosek Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce i
po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. Decyzja dotycz¹ca powo³ania GOSSM zosta³a
podjêta w oparciu o do�wiadczenie wyniesione z reali-
zacji programu szkolenia w klasach sportowych oraz na
podstawie sukcesów wyró¿niaj¹cych siê w tym szkole-
niu gimnazjów. Na terenie Polski powo³ano siedemna-
�cie regionalnych, stacjonarnych Gimnazjalnych O�rod-
ków Szkolenia Sportowego M³odzie¿y w pi³ce rêcznej,
w  tym jeden w CKS. Ich dofinansowywanie i organiza-
cja wynika z realizacji programu Ministerstwa Sportu i
Turystki �Szkolenie w gimnazjalnych i licealnych o�rod-
kach szkolenia sportowego w zespo³owych grach spor-
towy�. Szkoleniem objêtych jest 20 zawodników klas 1-
3 gimnazjum, reprezentuj¹cych wysoki poziom sporto-
wy w pi³ce rêcznej. S¹ to wyselekcjonowani i wyró¿nia-
j¹cy siê zawodnicy z regionu i województwa. Ch³opcy
objêci szkoleniem maj¹ zapewniony sprzêt treningowy i
wy¿ywienie, wyje¿d¿aj¹ na konsultacje szkoleniowe,
obozy oraz uczestnicz¹ dodatkowo w trzech treningach
tygodniowo pod okiem wykwalifikowanej kadry trener-
skiej. W GOSSM Szczecin jest dwóch trenerów prowa-
dz¹cych: Jaros³aw Szymaniak i Monika Dyszewska oraz
trenerzy wspó³pracuj¹cy: Wojciech Szymaniak i Artur
Rykaczewski.

Monika Dyszewska
� przewodnicz¹ca  zespo³u samokszta³cenio-

wego nauczycieli wf, trener pi³ki rêcznej

Po prostu pi³ka rêczna
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Pi³ka no¿na dziewcz¹t towarzyszy Centrum Kszta³-
cenia Sportowego w Szczecinie od roku szkolnego
2006/2007. Wówczas powsta³a pierwsza klasa gim-
nazjum pod patronatem MKS �Olimpia� Szczecin.
Od tamtej pory rokrocznie powstaj¹ kolejne klasy,
zapewniaj¹c w ten sposób ci¹g³o�æ szkolenia od
wieku juniorki m³odszej po seniorki. Ide¹ szkolenia
jest ukszta³towanie pi³karek, które apogeum swo-
ich umiejêtno�ci osi¹gn¹ w wieku seniorskim, zasi-
laj¹c tym samym szeregi pierwszego zespo³u kobie-
cej pi³ki no¿nej MKS �Olimpia� Szczecin.

Pocz¹tki przygody z pi³k¹ zazwyczaj s¹ podobne:
�Starszy brat zabiera³ mnie na boisko��, �Na wio-
sce tylko w pi³kê siê gra³o��, �Tata zabiera³ mnie
na mecze i tak siê zaczê³o��. Niby nic wielkiego,
ale z perspektywy czasu niejedna z tych dziewcz¹t
mo¿e �mia³o powiedzieæ, ¿e znalaz³a sposób na sie-
bie. Zaczyna³o siê niewinnie � pierwszy, drugi i ko-
lejny trening, pierwsze mecze, pierwsze rado�ci po
zwyciêstwach, a tak¿e pierwsze ³zy smutku po po-
ra¿kach. Najwa¿niejsza jednak by³a zaciêto�æ i am-
bicja tych m³odych dziewcz¹t. Dziêki temu pojawi³y
siê pierwsze powo³ania do kadry wojewódzkiej U-
16. To wyró¿nienie dla najlepszych pod wzglêdem
umiejêtno�ci, najbardziej pracowitych, ale tak¿e ta-
kich, które swoj¹ postaw¹ zas³uguj¹ na tak presti-
¿owe wyró¿nienie. Obecnie etatowymi zawodnicz-
kami kadry wojewódzkiej U-16 s¹ nastêpuj¹ce uczen-
nice: Roksana Kurlapska, Patrycja Trzciñska, Jo-
lanta Kêdziora, Roksana Ratajczyk, Joanna Bialik.
Dziewczêta bior¹ udzia³ w zgrupowaniach kadry oraz
w meczach miêdzywojewódzkich.

Kolejnym wa¿nym krokiem na drodze rozwoju pi³-
karskiego dla wszystkich zawodniczek jest desygno-
wanie do kadry pierwszego zespo³u �Olimpii�. To
marzenie ka¿dej dziewczyny, poniewa¿ oznacza udzia³
w rozgrywkach na coraz wy¿szych szczeblach. W
sezonie 2013/2014 w barwach pierwszego zespo³u
wystêpuj¹ z powodzeniem licealistki naszej szko³y:
Kornelia Okoniewska, Patrycja Falborska, Katarzy-
na Michalska, Sandra Kita, Katarzyna Polonis.

Jednak celem szkoleniowym, zarówno gimnazjali-
stek, jak i licealistek, s¹ mistrzostwa Polski, do któ-
rych dziewczêta przygotowuj¹ siê ca³y rok. Zanim
jednak dojd¹ do fina³ów, czekaj¹ je eliminacje, pó³fi-
na³y i upragnione najwa¿niejsze mecze fina³owe. Od

kilku lat klub znajduje siê w ósemce najlepszych
dru¿yn w Polsce, tak w rywalizacji juniorek m³od-
szych (do 16. roku ¿ycia), jak i juniorek starszych
(do 19. roku ¿ycia). To w³a�nie w meczach mistrzostw
Polski zawodniczki s¹ obserwowane przez trenerów
reprezentacji Polski. St¹d ju¿ krok od powo³añ do
kadry narodowej. Najwa¿niejsze, a zarazem najbar-
dziej presti¿owe wyró¿nienie � marzenie ka¿dej za-
wodniczki i ka¿dego zawodnika � zagraæ z orze³kiem
na piersi. Do tej pory uda³o siê to miêdzy innymi:
Anicie Janik, Katarzynie Krowiak, Roksanie Kur-
lapskiej, Joannie Bialik, Kornelii Okoniewskiej, Pa-
trycji Falborskiej, Aleksandrze Downarowicz, Mo-
nice Ka�mierczak.

Pi³ka jest okr¹g³a
a� kierunek jeden
� kadra narodowa!

Najg³o�niejszym jednak sukcesem pi³karskim w hi-
storii Polski, CKS Szczecin oraz MKS �Olimpia� Szcze-
cin jest z³oty medal Mistrzostw Europy kobiet do lat
17. W gronie �z³otek� znalaz³a siê nasza uczennica i
zawodniczka � Katarzyna Michalska. Kasia, jak wiêk-
szo�æ dziewcz¹t, zaczyna³a grê z ch³opcami, w dru¿y-
nie ��wit� Skolwin. Stamt¹d trafi³a do MKS �Olim-
pia� Szczecin, gdzie szlifowa³a swoje umiejêtno�ci.
Sumienna i systematyczna praca zaowocowa³a z³o-
tym medalem zdobytym w czerwcu 2013 roku w szwaj-
carskim Nyon. W Szwajcarii Centrum Kszta³cenia
Sportowego mia³o podwójn¹ �delegacjê�, bowiem
oprócz Kasi, z ³awki trenerskiej dru¿ynê prowadzi³a
Natalia Niewolna � asystentka trenera reprezentacji
oraz nauczyciel � trener w CKS Szczecin.

Kariera wielu dziewcz¹t z MKS �Olimpia� Szcze-
cin, uczennic Centrum Kszta³cenia Sportowego w
Szczecinie, jest dowodem na godzenie pasji pi³kar-
skiej z nauk¹ To przyk³ad spe³niaj¹cych siê marzeñ
o grze w reprezentacji oraz przyczynek do tego, ¿eby
zachêcaæ coraz wiêksz¹ liczbê dziewcz¹t do spêdza-
nia wolnego czasu w³a�nie w taki sposób � na zielo-
nej trawie z pi³k¹ przy nodze.

Natalia Niewolna
� nauczyciel, trener pi³ki no¿nej

w CKS Szczecin
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Aspirowanie do tytu³u najlepszej szko³y sporto-
wej w Polsce, takiej �z klas¹� i �na medal�, to natu-
ralna konsekwencja dzia³añ podejmowanych w Cen-
trum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie przy ul.
Rydla 49. Szko³a obchodzi w³a�nie 5-lecie dzia³alno-
�ci, ale w tym samym budynku i prawie w tym sa-
mym gronie, kilkana�cie lat temu � jako ZSO nr 8 -
zostali�my uhonorowani tytu³em �Szko³a z klas¹�,
�Bezpieczna szko³a� i �Szko³a przyjazna osobom
niepe³nosprawnym�. Dzi� nasze has³o brzmi �Szko-
³a na medal!�. Kszta³cimy mistrzów pi³ki rêcznej, p³y-
wania i ratownictwa, pi³ki no¿nej, pi³ki wodnej, kaja-
karstwa, triathlonu, ¿eglarstwa, windsurfingu� oraz
pasjonatów turystyki i ekologii. Nasi wychowan-
kowie co roku zasilaj¹ szeregi kadry narodowej oraz
staj¹ na najwy¿szych stopniach podium w rywali-
zacji na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i
miêdzynarodowym. Ich kszta³ceniu sprzyja infra-
struktura szko³y. Mamy np. nowoczesn¹ p³ywalniê
z ruchomym dnem, now¹ halê sportow¹ z bezura-
zow¹ nawierzchni¹, centrum odnowy biologicznej.
Korzystamy tak¿e z ró¿nych obiektów sportowych
miasta Szczecina� Zajêcia wychowania fizyczne-
go i treningi prowadz¹ najwy¿szej klasy trenerzy..
To doskona³e warunki, aby rozwijaæ sportowe pa-
sje naszych uczniów, ale my chcemy byæ jeszcze
lepsi! Chodzi przecie¿ o to, ¿eby dla naszych uczniów
szkolenie sportowe nie sta³o siê rutyn¹, nudn¹ se-
kwencj¹ powtarzanych nieustannie æwiczeñ� W
�Szkole na medal� lekcje wychowania fizycznego
musz¹ mieæ przecie¿ �klasê�.

Dlatego, jako Gimnazjum z Oddzia³ami Sportowy-
mi, od wrze�nia br. bierzemy udzia³ w presti¿owym,
ogólnopolskim programie pod honorowym patrona-
tem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edu-
kacji Narodowej �WF z klas¹�. To program Centrum
Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym
wsparciu �Gazety Wyborczej� i portalu Sport.pl. Do
udzia³u w pierwszej, pilota¿owej edycji zakwalifiko-
wano ok. 1000 szkó³ z ca³ej Polski, które zaintereso-
wane s¹ nowoczesnym nauczaniem wychowania fi-
zycznego i propagowaniem zdrowego stylu ¿ycia. Z
województwa zachodniopomorskiego jest ich 25, ze
Szczecina tylko cztery! Znale�æ siê w gronie szkó³ �z
klas¹� to dla nas wielki zaszczyt! Cieszymy siê, ¿e
mo¿emy dzieliæ siê do�wiadczeniami z innymi pla-
cówkami w Polsce, które chc¹ pokazaæ swoje sukce-
sy, nowe pomys³y i propozycje na ciekawe zajêcia

WF �z klas¹�
i �na medal�!

wychowania fizycznego. Dlatego powo³ali�my zespó³
projektowy, w sk³ad którego wchodz¹: Józef Gawron
� trener pi³ki no¿nej (koordynator programu), Jolanta
Opoñ � dyrektor Gimnazjum z Oddzia³ami Sportowy-
mi w Szczecinie, Irena Mizgalska - pedagog szkolny,
El¿bieta Rudzka - nauczyciel jêzyka polskiego. Pierw-
szym zadaniem zespo³u by³a ocena mo¿liwo�ci i po-
trzeb szko³y oraz zaplanowanie harmonogramu dzia-
³añ. Ju¿ w czasie pierwszego spotkania stworzona
zosta³a ankieta, aby to w³a�nie nasi uczniowie po-
wiedzieli nam, jak powinny wygl¹daæ ciekawe zajêcia
wychowania fizycznego i co powinni�my zmieniæ w
pracy naszej szko³y. Ankietê wype³ni³o prawie 200
uczniów naszej szko³y z klas o profilu sportowym i
ogólnym. Wyniki mile nas zaskoczy³y. Okaza³o siê, ¿e
prawie 97 proc. uczniów zawsze æwiczy na lekcji w-f
lub rzadko j¹ opuszcza (g³ównie z powodu zwolnie-
nia lekarskiego � 17 proc. ankietowanych). �le oce-
nia lekcje w-f tylko 7 proc. Za najciekawsze lekcje
uznano zajêcia na hali � 72 proc., a najbardziej popu-
larne okaza³y siê gry zespo³owe � 90 proc.  ankieto-
wanych. Takimi wynikami i naszymi pomys³ami na
lekcje wychowania fizycznego warto by³o podzieliæ
siê z ogólnopolsk¹ spo³eczno�ci¹ szkoln¹. Stworzy-
li�my w tym celu blog �Szko³a na medal!� � http://
blogiceo.nq.pl/szkolanamedal/, gdzie po miesi¹cu od-
notowali�my ok. 2 tys. wej�æ oraz mi³e komentarze
dotycz¹ce naszej dzia³alno�ci. Informacja na ten te-
mat trafi³a równie¿ do Portalu Edukacyjnego, mediów
oraz na stronê internetow¹ szko³y:  www.ry-
dla.cks.szczecin.pl. Najciekawsze dzia³ania wi¹za³y siê
jednak z realizacj¹ kolejnego obowi¹zkowego punk-
tu w programie �WF z klas¹�. Ka¿da ze szkó³ musia³a
podj¹æ siê realizacji wybranego zadania. Najbli¿sze
naszemu sercu by³y dzia³ania promuj¹ce zdrowy styl
¿ycia, poniewa¿ jako uczniowie i nauczyciele szko³y
sportowej, doskonale wiemy, jak wa¿ne jest odpo-
wiednie od¿ywianie i dba³o�æ o kondycjê fizyczn¹.
Nasze dzia³ania w tym zakresie nazwali�my projek-
tem �W zdrowym ciele zdrowy duch!�. To zadanie na
wiele lat, poniewa¿ nasza szko³a do 2015 roku bierze
aktywny udzia³ w Szwajcarsko-Polskim Programie
Wspó³pracy �Zapobieganie nadwadze i oty³o�ci oraz
chorobom przewlek³ym poprzez edukacjê spo³eczeñ-
stwa w zakresie ¿ywienia i aktywno�ci fizycznej�. Kul-
minacj¹ naszych dzia³añ w tym zakresie bêdzie Wio-
senny Festiwal Projektów. Dnia 21 marca 2014 roku
uczniowie gimnazjum przedstawi¹ projekty z zakresu
matematyki, jêzyka polskiego, czy biologii w ca³o�ci
po�wiêcone has³u �W zdrowym ciele zdrowy duch�.
To nie wszystko. Zachêceni entuzjazmem, z jakim do
realizacji zadañ w³¹czyli siê uczniowie, wybrali�my
kolejne zadanie � Lokaln¹ Akcjê Sportow¹. Nasz
Dzieñ Nauczyciela w pa�dzierniku br. mia³ sportowy
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charakter. W Puszczy Bukowej  odby³ siê kurs nordic
walking, marszobieg wokó³ jez. Szmaragdowego oraz
zabawy integracyjne uczniów i nauczycieli. Od grud-
nia rozpoczynamy organizacjê sportowych przerw
czyli æwiczeñ przy muzyce. Pod koniec roku wnuki i
dziadków, dzieci i rodziców zapraszamy na �P³ywacki
Wy�cig Pokoleñ�. W marcu proponujemy ca³onoc-
ne p³ywanie na basenie w ramach ogólnopolskiej akcji
�Otyliada 2014�. To tylko kilka imprez z wielu, które
organizuje nasza szko³a w celu upowszechniania spor-
tu i rekreacji w �rodowisku. Omówili�my je wspólnie
w czasie debaty, w której wziêli udzia³ przedstawicie-
le wszystkich klas, nauczyciele wychowania fizycz-
nego, dyrekcja szko³y oraz przedstawiciele Rady Ro-
dziców i Samorz¹du Uczniowskiego. Do obrad Spor-
towego Okr¹g³ego Sto³u ka¿da klasa przygotowa³a
siê w czasie lekcji wychowawczych. W ten sposób
powsta³a lista postulatów, które maj¹ upowszechniæ
lub wprowadziæ nowe, ciekawe formy zajêæ wycho-
wania fizycznego w naszej szkole. Wszystkie postu-
laty zosta³y poddanie ocenie ich realno�ci. Niestety,
tej próbie nie sprosta³y pomys³y utworzenia sali do
walki na poduszki lub fontanny na patio. W wyniku
demokratycznego g³osowania wybrali�my �z³ot¹ pi¹t-
kê� postulatów, których realizacja bêdzie dla nas prio-
rytetem w tym roku szkolnym. Uczniowie postulo-
wali wprowadzenie wiêkszej ró¿norodno�ci æwiczeñ
na zajêciach, prowadzenie lekcji w-f przy muzyce,
zwrócenie uwagi na zaanga¿owanie ucznia, a nie na
umiejêtno�ci, prowadzenie ciekawych szkoleñ i warsz-
tatów oraz ³¹czenie klas sportowych na lekcjach w-f
pod wzglêdem umiejêtno�ci, a nie wed³ug kryteriów
wiekowych. Te cenne uwagi trafi³y do dyrekcji szko-
³y i nauczycieli wychowania fizycznego. Pod koniec
roku szkolnego ankieta pomo¿e oceniæ sposób i efek-
tywno�æ ich realizacji. A póki co pracujemy sumien-
nie, aby byæ �Szko³¹ na medal!�, w której realizowany
jest �WF z klas¹�.

El¿bieta Rudzka
nauczyciel jêzyka polskiego,

cz³onek grupy projektowej
�WF z klas¹� w CKS

Wieloletni¹ tradycj¹ szko³y jest szczególne �wiêto
zwi¹zane z powitaniem w spo³eczno�ci szkolnej CKS
uczniów klas pierwszych. Symboliczne �lubowanie
�pierwszaków� to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
w roku szkolnym. Tego dnia uczniowie wraz z wycho-
wawc¹ uczestnicz¹ w grach i zabawach integracyj-
nych, a na pami¹tkê nauki w CKS sadz¹ drzewa cha-
rakterystyczne dla naszego miasta � magnolie. Od kil-
kunastu lat ta wa¿na uroczysto�æ nosi w naszej szkole
nazwê �wiêta Magnolii.

W³a�ciwie to nie pamiêtamy, kiedy to siê dok³adnie
zaczê³o. Wydaje siê, ¿e od zawsze klasy pierwsze zo-
stawiaj¹ swój �lad w postaci posadzonej na dziedziñ-
cu szkolnym magnolii. Pierwsze roczniki robi³y to jesz-
cze wtedy, gdy nasza szko³a nosi³a dumne miano Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 8 im. Karola Woj-

Dlaczego
lubimy magnolie?

ty³y. By³a to na tyle silna tradycja i ciekawy pomys³, ¿e
kontynuujemy ten zwyczaj w powsta³ym piêæ lat temu
Centrum Kszta³cenia Sportowego. Z pocz¹tkiem wrze-
�nia wychowawcy klas informuj¹ nowe roczniki
uczniów gimnazjum i liceum o szkolnym obyczaju, a
potem to ju¿ oni bior¹ sprawy w swoje rêce. Kupuj¹
dorodne sadzonki magnolii, przygotowuj¹ symbo-
liczn¹ �kapsu³ê pamiêci� czyli butelkê z nazwiskami
nowych uczniów Centrum Kszta³cenia Sportowego.
Potem pozostaje ju¿ tylko zalakowaæ kapsu³ê, umie-
�ciæ j¹ w korzeniach drzewka, podlewaæ sadzonkê i...
oczekiwaæ wiosny. Ka¿dego roku z ciekawo�ci¹ ob-
serwujemy, które roczniki w postaci symbolicznych
drzewek piêknie zakwitn¹. Kwitn¹ca magnoliowa alej-
ka jest symbolem uczniów CKS, a jednocze�nie pod-
kre�la zwi¹zek naszej szko³y z miastem Szczecin. Mo¿e
kiedy� potomni bêd¹ siê zastanawiaæ, dlaczego te na-
zwiska ukryto w �kapsule pamiêci�? Co to za ludzie?
Kim zostali? Jakie mieli marzenia i czy one siê spe³ni³y?
I jaki wp³yw na to wszystko mia³o tworzenie i kultywo-
wanie tradycji szko³y, któr¹ kiedy� koñczyli?

Irena Mizgalska
� pedagog w CKS
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Uczniowie Centrum Kszta³cenia Sportowego w
Szczecinie ka¿dego roku witaj¹ wiosnê  w nietypo-
wy sposób. Zamiast i�æ do lasu na poszukiwanie
przebi�niegów, czy innych oznak wiosny, bior¹
udzia³ w niezwyk³ych przedsiêwziêciach. Dawniej
by³ to konkurs �Czar Par�, w którym pary reprezen-
tuj¹ce poszczególne klasy zmaga³y siê z rebusami,
do�wiadczeniami, krzy¿ówkami lub uczestniczy³y w
rozgrywkach sportowych.

Od kilku lat 21 marca to dzieñ Wiosennego Festi-
walu Projektów w CKS przy ul. Rydla 49. Jest to nie
lada przedsiêwziêcie, bowiem uczestnicz¹ w nim
wszyscy uczniowie gimnazjum. Trzyletnie do�wiad-
czenia zaowocowa³y ju¿ wypracowaniem metod re-
alizacji, które sprawdzi³y siê i daj¹ m³odzie¿y wiele
satysfakcji. Szko³a opracowa³a w³asny regulamin
realizacji projektów edukacyjnych, anga¿uj¹cy gim-
nazjalistów i wszystkich nauczycieli. Ju¿ w pa�dzier-
niku uczniowie klas drugich wybieraj¹ z �banku�
projektów interesuj¹cy ich temat i sk³adaj¹ deklara-
cjê realizacji w grupach 3-7 osobowych. Podpisuj¹
nastêpnie kontrakt z opiekunem projektu, w którym
okre�lone s¹ za³o¿enia, cele, metody i sposoby re-
alizacji projektu. Kilkutygodniowa praca zespo³o-
wa pod kierunkiem i opiek¹ nauczycieli owocuje
bardzo ciekawymi efektami. Ogl¹dali�my ju¿ filmy i
prezentacje, uczestniczyli�my w wirtualnych wy-
cieczkach i wywiadach, analizowali�my ankiety, po-
dziwiali�my plakaty, wystawy i przedstawienia.  Fi-
na³em pracy uczniów jest Wiosenny Festiwal Pro-
jektów, który odbywa siê w pierwszym dniu wio-
sny, anga¿uj¹c do wspólnej zabawy ca³¹ spo³ecz-
no�æ szko³y. Uczniowie klas drugich prezentuj¹
owoce swojej pracy przed widowni¹, któr¹ stano-
wi¹ ich kole¿anki i koledzy z klas pierwszych i dru-

gich. Trzecioklasi�ci, jako szkolni weterani zaanga-
¿owani s¹ do pomocy w zorganizowaniu festiwalu.
Trzyosobowe zespo³y sêdziowskie oceniaj¹ doko-
nania swoich kole¿anek i kolegów, stronê techniczn¹
prezentacji (projektory, sprzêt multimedialny, etc.)
obs³uguj¹ równie¿ starsi uczniowie. Prezentowanie
projektów na forum szko³y budzi w uczniach wiele
emocji i zdrow¹ rywalizacjê. Efekty ich pracy s¹ oce-
niane przez opiekunów projektów, którzy uwzglêd-
niaj¹ opinie uczniowskich komisji sêdziowskich. Na-
grod¹ dla autorów najlepszych projektów jest pu-
blikacja ich prac na stronie internetowej szko³y w
galerii projektów [http://rydla.cks.szczecin.pl/CKS-
Szko³a na medal!/ projekty].

W tym roku szkolnym festiwal odbêdzie siê tra-
dycyjnie 21 marca, ale w odró¿nieniu od lat poprzed-
nich, wszystkie projekty edukacyjne drugoklasistów
nawi¹zuj¹ do tematu przewodniego: �W zdrowym
ciele zdrowy duch�. Motto tegorocznych projek-
tów wi¹¿e siê  z realizowanymi przez szko³ê akcjami,
które maj¹ wspólny cel: poszerzenie wiedzy i pod-
niesienie �wiadomo�ci m³odego pokolenia nt. zdro-
wego stylu ¿ycia, realizowanego przez aktywno�æ
fizyczn¹ i zdrowe, zbilansowane od¿ywianie. W szko-
le sportowej ma to szczególny wymiar. Kszta³cimy
m³odych ludzi, którzy dziêki samo�wiadomo�ci bêd¹
zdolni do osi¹gania w ¿yciu nawet tych najtrudniej-
szych celów.

Uczniowie Centrum Kszta³cenia Sportowego po-
lubili projekty edukacyjne i chêtnie w³¹czaj¹ siê do
realizacji projektów ogólnoszkolnych. Przedsiêwziê-
cia podejmowane w du¿ej skali pozwalaj¹ kszta³to-
waæ wyj¹tkowo cenne cechy charakteru: umiejêt-
no�æ wspó³pracy, wzajemnego wsparcia, zrozumie-
nia, ale równie¿ bezcenn¹ si³ê charakteru, kszta³to-
wan¹ w zdrowej rywalizacji, a potrzebn¹ zarówno w
sporcie, jak i w ¿yciu.

W roku 2012 uczniowie klasy sportowej pi³ki no¿-
nej ch³opców zachêcili spo³eczno�æ  szkoln¹ do
udzia³u w ogólnopolskim konkursie �2012 � Wszy-

Nie na wagary
lecz na festiwal!
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scy Jeste�my Gospodarzami�. �wietnie siê bawili-
�my, przygotowuj¹c wzór stroju kibica, pucharu oraz
has³a dopinguj¹ce pi³karzy, a fina³owe prezentacje
prac projektu �Razem na EURO 2012� przypomina³y
pi³karski festiwal. Najlepszy okaza³ siê projekt
uczniów klasy pierwszej. Zdoby³ pierwsz¹ nagrodê
w ogólnopolskim konkursie �2012 � Wszyscy Je-
ste�my Gospodarzami�.

W tym samym roku brali�my tak¿e udzia³ w ogól-
nopolskim programie �Sklepiki szkolne � zdrowa
reaktywacja�. Projekt modernizacji sklepiku szkol-
nego przygotowany przez uczniów CKS zosta³ wy-
ró¿niony � zdobyli�my drugie miejsce w ogólno-
polskim konkursie.

Szczególnie dumni jeste�my z realizacji w roku
2012 projektu: �Kochasz Polskê? No� kotylion!�.
Najpierw pod has³em �Kochasz Polskê? Zrób ko-
tylion!� na zajêciach artystycznych i technicz-
nych powstawa³y ozdoby w barwach narodo-
wych. Celem drugiego etapu by³o upowszech-
nianie idei noszenia kotylionów w dniu 11 listo-
pada, miêdzy innymi poprzez stworzenie �¿ywe-
go kotylionu� z uczniów i nauczycieli przebra-
nych w barwy narodowe. Pomys³ noszenia ko-
tylionów w dniu Narodowego �wiêta polubili-
�my i bêdziemy propagowaæ nie tylko w szkole,
lecz tak¿e w�ród mieszkañców Prawobrze¿a.
Chcemy, przygotowuj¹c i nosz¹c kotyliony, da-
waæ wyraz temu, ¿e patriotyzm, barwy narodowe
mog¹ byæ �ród³em rado�ci i dumy.

Wiosenny Festiwal Projektów to taki dzieñ w ¿yciu
szko³y, kiedy spotykaj¹ siê: entuzjazm zabawy, ry-
walizacji  i sportowych emocji, z pasj¹ poznania nie-
zbêdn¹ na �cie¿kach nauki. Dlatego uczniowie CKS
wybieraj¹ festiwal, a nie wagary.

Jolanta Opoñ
� wicedyrektor CKS

Anna Siemaszko
�  nauczyciel bibliotekarz

(koordynator projektów edukacyjnych)

Od 1 wrze�nia 2010 roku w Centrum Kszta³cenia
Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 dzia³a
pierwszy w Polsce basen szkolno-treningowy z sys-
temem regulowanej g³êboko�ci dna. Ruchome dno,
w sk³ad którego wchodzi dno systemowe oraz po-
most dla trenerów, zainstalowano przy okazji prze-
prowadzania kapitalnego remontu szkolnego pawi-
lonu sportowego. Przystêpuj¹c do jego remontu za-
³o¿ono, ¿e nowa p³ywalnia powinna byæ jak najbar-
dziej funkcjonalna i przyjazna, zarówno tym, którzy
potrafi¹ p³ywaæ, jak i chc¹cym siê tej umiejêtno�ci
nauczyæ. W zwi¹zku z tym postanowiono zainstalo-
waæ nowatorskie w skali kraju rozwi¹zanie � system
ruchomego dna zintegrowany z automatycznie wy-
suwanym pomostem. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia
podzia³ basenu na dwie niezale¿ne, mniejsze niecki,
przedzielone automatycznie wysuwanym z dna po-
mostem. Du¿y zakres regulowania g³êboko�ci rucho-
mego dna � od 0 do 2,2 m � pozwala na organizowa-
nie zajêæ dla ró¿nych grup wiekowych, typu trenin-
gowego lub w ramach rekreacji. Dzieci w wieku przed-
szkolnym i z pierwszych klas szkó³ podstawowych
chêtniej korzystaj¹ z nauki p³ywania i ³atwiej oswa-
jaj¹ siê z wod¹, maj¹c �wiadomo�æ, ¿e pod nogami
maj¹ grunt, a trener jest w zasiêgu wzroku. Kiedy ich
umiejêtno�ci rosn¹, m³odym p³ywakom podnosi siê
poziom trudno�ci poprzez stopniowe zwiêkszenie
g³êboko�ci. Dziêki temu nowatorskiemu rozwi¹zaniu
znacznie skróci³ siê proces nauki p³ywania. W sytu-
acji, kiedy na basenie ma byæ prowadzony trening
p³ywacki dla grup zaawansowanych lub przeprowa-
dzany jest trening waterpolo, instruktor ma mo¿li-
wo�æ przeprowadzenia zajêæ na ca³ej szeroko�ci p³y-
walni. Wtedy ustawiana jest g³êboko�æ maksymal-
na, a pomost jest automatycznie chowany w specjal-
nej rynnie znajduj¹cej siê w dnie basenu. Zadyspo-
nowanie g³êboko�ci maksymalnej i wysuniêcie po-
mostu pozwala na jednoczesne przeprowadzenie
dwóch ró¿nych typów treningu. Na jednej czê�ci
basenu zajêcia z symulowaniem ratowania ton¹cego
oraz doskonalenia technik ratowniczych i nurkowa-
nia mog¹ mieæ klasy o profilu p³ywanie i ratownic-
two. Na drugiej czê�ci mog¹ byæ prowadzone stan-
dardowe zajêcia p³ywackie. Obie grupy realizuj¹ od-
mienny trening, nie koliduj¹c ze sob¹.

Uczniowie Centrum Kszta³cenia Sportowego do
dyspozycji maj¹ równie¿ nowoczesn¹ halê spor-
tow¹. W miejsce starego parkietu zamontowano
przeciwurazow¹ nawierzchniê sportow¹, a �ciany
do wysoko�ci 2 metrów wy³o¿ono odbojami. Za-
stosowane rozwi¹zania zapewniaj¹ m³odym spor-
towcom bezpieczeñstwo i minimalizuj¹ mo¿liwo�æ
wyst¹pienia kontuzji. Hala posiada nowoczesne

Wymarzone
warunki treningowe
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Kszta³towanie postaw spo³ecznych ucznia Cen-
trum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie, który
powinien byæ gotowy do niesienia pomocy z przy-
padkach zagro¿enia zdrowia i ¿ycia, realizowane jest
w ramach edukacji dla bezpieczeñstwa. W CKS od
pocz¹tku realizacji przedmiotu edukacja dla bezpie-
czeñstwa zastosowano innowacyjne rozwi¹zanie
dydaktyczne, które polega na udziale uczniów w trzy-
dniowym obozie szkoleniowym. Podstawa progra-
mowa z przedmiotu, w powi¹zaniu ze specyfik¹ na-
uczania w klasach sportowych, pozwoli³a wypraco-
waæ model, który ³¹czy w sobie nabywanie wiedzy
praktyczniej i teoretycznej z zagadnieñ bezpieczeñ-
stwa i pierwszej pomocy.

Nowatorskie nauczanie pierwszej pomocy i ra-
townictwa na poziomie szko³y gimnazjalnej osi¹-
gniêto poprzez wspó³pracê z organizacjami po-
zarz¹dowymi, które na terenie Pomorza Zachod-
niego nios¹ pomoc ofiarom wypadków i innych
zdarzeñ zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu. Wspó³-
praca z WOPR i OSP umo¿liwia uczniom nie tyl-

ko nabycie wiedzy teoretycznej, ale równie¿ prak-
tycznie sprawdzenie swoich umiejêtno�ci w
udzielaniu pierwszej pomocy. Wa¿nym elemen-
tem procesu kszta³cenia jest równie¿ atrakcyjna
forma realizacji zajêæ z pierwszej pomocy. Obej-
muje nie tylko indywidualne czynno�ci ratuj¹ce
zdrowie i ¿ycie,  ale równie¿ dzia³anie w grupie,
np. udzielanie pomocy ofiarom wypadków dro-
gowych. Szkolenie nastawione na wyrobienie
w³a�ciwego zachowania w przypadku  wypadku
ma za zadanie prze³amaæ strach przed niesieniem
pomocy. Zadaniem ucznia jest skutecznie udzie-
lenie pierwszej pomocy.

Warte podkre�lenia jest wykorzystanie ró¿norod-
nych pomocy dydaktycznych w postaci fantomów
i zestawów edukacyjnych, z których korzystaj¹
uczniowie w trakcie obozu szkoleniowego. Organi-
zacja zajêæ na obozie szkoleniowym pozwala na p³yn-
ne i efektywne wykorzystanie pomocy, które rozlo-
kowane s¹ na poszczególnych stacjach.

Uczniowie w trakcie szkolenia poznaj¹ zasady
ewakuacji z pomieszczeñ i uczestnicz¹ w praktycz-
nym ewakuowaniu siê z obiektu. Zasady zachowa-
nia wobec wspó³czesnych zagro¿eñ naturalnych,
jakim jest np. powód�, æwiczone s¹ w wojewódzkim
magazynie przeciwpowodziowym, gdzie uczniowie
poznaj¹ procedury i sprzêt specjalistyczny do ochro-
ny przeciwpowodziowej.

Nic tak nie pobudza wyobra�ni uczniów, jak
udzia³ w pokazie ratownictwa drogowego, w trak-
cie którego stra¿acy prezentuj¹  przebieg akcji
uwolnienia osób z pojazdu i udzielenia pierwszej
pomocy ofiarom wypadku drogowego. Wa¿nym
elementem w procesie kszta³cenia z edukacji dla
bezpieczeñstwa w CKS jest stworzenie jak najbar-
dziej realnych sytuacji, które spowoduj¹ nabycie
umiejêtno�ci radzenia sobie ze stresem w przypad-
kach zagro¿enia. W zwi¹zku z tym w szkoleniu bior¹
udzia³ równie¿ opiekunowie � wychowawcy, któ-
rych zadaniem jest nie tylko opieka pedagogiczna,
ale te¿ obserwacja, czy uczeñ potrafi w³a�ciwie za-
chowaæ siê w trakcie niesienia pierwszej pomocy.
Instruktorzy prowadz¹cy szkolenia u�wiadamiaj¹
uczniom, jak wa¿ne jest nabywanie wiedzy i umie-
jêtno�ci z zakresy pierwszej pomocy.

Przyk³ad innowacji dydaktycznej nauczania przed-
miotu edukacja dla bezpieczeñstwa w CKS jest uni-
katowym rozwi¹zaniem nie tylko na skalê regionu,
ale te¿ kraju. Wspó³praca CKS z instytucjami i orga-
nizacjami zajmuj¹cymi siê pierwsz¹ pomoc¹ i ratow-
nictwem  jest przyk³adem �dobrych praktyk�  w ob-
szarze bezpieczeñstwa.

Mariusz Sikora
� edukacja dla bezpieczeñstwa

Innowacja w edukacji
dla bezpieczeñstwa

o�wietlenie, a elewacja ze specjalnego szk³a ter-
micznego z pow³ok¹ antyol�nienioniow¹ znacznie
podnosi komfort zajêæ.

Po intensywnym treningu nasi sportowcy do
dyspozycji maj¹ profesjonalnie wyposa¿one ga-
binety odnowy biologicznej: salê do hydrotera-
pii z piêcioma wannami do masa¿u wodnego, po-
mieszczenie do fizjoterapii wyposa¿one miêdzy in-
nymi w urz¹dzenie wielofunkcyjne BTL 5000 do
laseroterapii, magnetoterapii, leczenia ultrad�wiê-
kami oraz elektroterapii, lampy na podczerwieñ
do na�wietlañ, aqavibron do masa¿u wibracyjne-
go, saunê oraz jacuzzi. Pod okiem wykwalifiko-
wanego fizjoterapeuty nabieraj¹ si³ do dalszych
æwiczeñ. Nasi podopieczni tê¿yznê fizyczn¹
mog¹ szlifowaæ w dwóch wielostanowiskowych
si³owniach � sali z ergometrami i sali z trena¿era-
mi. Do dyspozycji maj¹ równie¿ kompleks boisk
wielofunkcyjnych �Orlik 2012�, boisko do pi³ki
rêcznej, rzutniê do pchania kul¹.

W planach jest rozbudowa infrastruktury sporto-
wej. Szko³a zleci³a opracowanie projektu zagospo-
darowania terenu i w niedalekiej przysz³o�ci baza
sportowa Centrum Kszta³cenia Sportowego wzbo-
gaci siê w tartanow¹ bie¿niê czterotorow¹ do bie-
gów szybkich, bie¿niê ze skoczni¹ w dal i do trój-
skoku, boisko trawiaste do pi³ki no¿nej.

Pawe³ Jaworski
� kierownik obiektów sportowych w CKS
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Aby sprostaæ coraz to nowym zadaniom stawia-
nym przez system edukacji, powsta³ w naszej szkole
wolontariat. Dzia³anie to zrodzi³o siê z chêci poma-
gania innym. Do�æ szybko okaza³o siê, ¿e pomimo
zabiegania i konsumpcjonizmu, idea pomagania in-
nym wci¹¿ jest aktualna. Wa¿ne by³o ustalenie mo-
tywów pomocy. W�ród nich znalaz³y siê: potrzeba
serca, chêæ niesienia pomocy, ulga w cierpieniu,
wykonywanie pracy, która dla osoby chorej jest ciê¿-
ka lub niemo¿liwa, zdobycie nowych umiejêtno�ci
oraz do�wiadczeñ zawodowych i  ¿yciowych, po-
trzeba kontaktu z lud�mi oraz zawieranie nowych
znajomo�ci, chêæ zrobienia czego� po¿ytecznego,
chêæ bycia potrzebnym i pobudki religijne. Moty-
wacja jest zasadniczym pojêciem zwi¹zanym z wo-
lontariatem. Aby nasza wspó³praca w ramach wo-
lontariatu by³a udana, konieczne jest, aby wolonta-
riusz, jak i osoba, której pomagamy, byli �wiadomi
naszej motywacji.

Czêsto stawianym przez m³odych ludzi pytaniem
by³o to, czy za wolontariat bêd¹ otrzymywaæ wyna-
grodzenie. Wa¿ne by³o u�wiadomienie uczniom, ¿e
wolontariat to dobrowolne i �wiadome oraz bez
wynagrodzenia anga¿owanie siê w pracê na rzecz
osób, organizacji, instytucji. Bezp³atne nie znaczy
bezinteresowne, ale bez wynagrodzenia materialne-
go. Wa¿ne by³o tak¿e u�wiadomienie przysz³ym wo-
lontariuszom, ¿e dziêki pomocy innym uzyskujemy
liczne korzy�ci niematerialne, np.: satysfakcjê, spe³-
nienie swoich motywacji, mo¿liwo�æ poczucia siê
potrzebnym, docenianym, wa¿nym, wyrobienie no-
wych umiejêtno�ci, tak¿e wykorzystanie tych, które
ju¿ posiadamy. Warunkiem jest w³¹czenie siê w dzia-
³anie ca³ym sercem i danie cz¹stki siebie.

Jedn¹ z pierwszych akcji w CKS by³o zbieranie
plastikowych nakrêtek dla Adriana. Okazuje siê, ¿e

Wolontariat
daje efekty

tak niewielka forma pomocy przynosi wielkie efek-
ty. Uczniowie, wiedz¹c, ¿e tak naprawdê nic to ich
nie kosztuje, chêtnie przyst¹pili do zbierania. W
szkole ustawione zosta³y pojemnikina na krêtki.
Wa¿ne by³o wyrobienie w uczniach nawyku zbiera-
nia, a nie wyrzucania nakrêtek.

Kolejn¹ wiêksz¹ akcj¹ trwaj¹c¹ do dzi� jest praca
w wolontariacie na rzecz Hospicjum �w. Jana Ewan-
gelisty w Szczecinie. W wiêkszo�ci przypadków
uczniowie wyra¿aj¹cy chêæ wspó³pracy nie maj¹ 16
lat i nie posiadaj¹ pracowniczej ksi¹¿eczki zdrowia,
dlatego nasze akcje przygotowuj¹ ich raczej do wo-
lontariatu. Jednak ich dzia³ania wykonywane s¹ w
rzetelny i solidny sposób. Uczniowie wspó³pracê z
hospicjum rozpoczêli od akcji sadzenia ¿onkili w ra-
mach akcji �Pola nadziei�. M³odzie¿ sadzi³a cebulki,
nastêpnie zwiedza³a hospicjum, poznaj¹c jego funk-

cjonowanie i za³o¿enia. By³a mo¿liwo�æ spotkania
siê z osobami chorymi, zajrzenia praktycznie w ka¿-
dy k¹t domu. Wizyty wywar³y na m³odzie¿y ogrom-
ne wra¿enie. Wiêkszo�æ z nich deklarowa³a chêæ
dalszej wspó³pracy, pomocy w ró¿ny sposób oraz
powrotu w roli oficjalnego wolontariusza. M³odzie¿
zaanga¿owa³a siê ponadto w sprzeda¿ ¿onkili (sym-
bolu pomocy hospicyjnej) w supermarketach, czy
robienie ozdób �wi¹tecznych. Wa¿nym elementem
by³o zorganizowanie �Pól nadziei� w naszej szkole i
zaanga¿owanie wiêkszo�ci uczniów.

Efekty dzia³añ w ramach wolontariatu dla szko³y i
uczniów to: wspó³praca z organizacjami prowadz¹-
cymi dzia³alno�æ charytatywn¹, przez co podnosi
siê jako�æ pracy szko³y; promowanie szko³y w �ro-
dowisku lokalnym oraz w�ród innych placówek i
organizacji; mo¿liwo�æ rozwijania swojego zainte-
resowania dzia³alno�ci¹ charytatywn¹; kszta³towa-
nie w uczniach postaw i warto�ci: altruizmu, bezin-
teresowno�ci, wra¿liwo�ci na krzywdê drugiego
cz³owieka.

  Agnieszka Zawi�lak
� nauczyciel religii,

koordynator wolontariatu w CKS



18

Turystyka i rekreacja w szkole �redniej  jest po-
znawaniem bli¿szego i dalszego otoczenia m³odego
cz³owieka; poznawaniem osobowo�ci, tradycji, zwy-
czajów, walorów turystycznych swojego miasta, wo-
jewództwa i kraju. Turystyka stwarza m³odemu cz³o-
wiekowi wiele okazji do zaspokajania potrzeb kultu-
ralnych, wykszta³cenia, poczucia piêkna, poznania,
prze¿ycia przygody, doznania wra¿eñ, na�ladownic-
twa, rozrywki, odwiedzenia miejsc znanych z litera-
tury, filmów czy opowiadañ, poznanie nowych lu-
dzi i ich problemów i do�wiadczeñ, nowych ustro-
jów spo³ecznych i stylów ¿ycia spo³eczeñstw.

Dzia³ania edukacyjne, bêd¹ce inwestycj¹ w przy-
sz³o�æ, maj¹ najd³u¿szy horyzont czasowy. W woje-
wództwie zachodniopomorskim sprawê edukacji in-
nowacyjnej nale¿y uznaæ za szczególnie istotn¹ z
uwagi na brak tradycji przedsiêbiorczo�ci w regionie
oraz utrzymuj¹ce siê od wielu lat wysokie bezrobo-
cie. Grozi to dziedziczeniem przez m³odzie¿ postaw
biernych, roszczeniowych i apatycznych. Tworzenie
systemu edukacji kreuj¹cego aktywno�æ, innowacyj-
no�æ i przedsiêbiorczo�æ, przyczyni siê do zwiêkszo-
nej aktywno�ci gospodarczej m³odego pokolenia i
zlikwiduje bariery mentalne, co zaowocuje powsta-
waniem nowych innowacyjnych przedsiêbiorstw.
Jednocze�nie rozwój takiego systemu edukacji wpi-
suje siê w cele i za³o¿enia strategicznych planów roz-
woju kraju. Realizacja tego celu wymaga podjêcia
dzia³añ na ró¿nych poziomach edukacji. Dlatego w³a-
�nie w Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczeci-
nie utworzono klasy o profilu turystyka i rekreacja.

Profil turystyka i rekreacja jest dla m³odzie¿y, która
pragnie efektywnie pracowaæ w zespole i postêpowaæ
tak, aby osi¹gn¹æ d³ugofalowe korzy�ci. Byæ cz³owie-
kiem przedsiêbiorczym i innowacyjnym. Nauka w klasie
o tym profilu jest oparta o now¹ podstawê programow¹,
dziêki której uczniowie zdobywaj¹ i pog³êbiaj¹ wiedzê z
dziedzin turystyki i szeroko rozumianej rekreacji. Przed-
mioty rozszerzone to: biologia, geografia (geografia tu-
rystyki), ekonomia w praktyce, jêzyk angielski (jêzyk
angielski w obs³udze ruchu turystycznego). W klasach
o profilu turystyka i rekreacja istnieje mo¿liwo�æ przy-
gotowania siê do zdobycia nastêpuj¹cych uprawnieñ:
ratownika wodnego, organizatora turystyki m³odzie¿o-
wej, sternika ¿eglarskiego, wychowawcy placówek wy-
poczynku dla dzieci i m³odzie¿y. Podczas trzyletniej na-
uki uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ wziêcia udzia³u w obozie
narciarskim i sp³ywie kajakowym.

Realizacja programu nauki w klasie o profilu turysty-
ka i rekreacja oparta jest na wspó³pracy m.in. z Wydzia-
³em Nauki o Ziemi Uniwersytetu Szczeciñskiego, Sto-
warzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych, Wy-
dzia³em Turystyki i Rekreacji Urzêdu Marsza³kowskie-
go, Wy¿sz¹ Szko³¹ Bankow¹, biurami turystycznymi i
organizacjami sportowymi. Uczniowie uczestnicz¹ w
Tygodniu Kariery organizowanym przez Urz¹d Pracy w
Szczecinie. Bior¹ te¿ aktywny udzia³ w kolejnej edycji
Akademii M³odych organizowanej przez Uniwersytet
Szczeciñski, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dza-
nia. Program ten ma na celu wszechstronny rozwój m³o-
dzie¿y, k³ad¹c nacisk w szczególno�ci na poszerzenie
wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i zarz¹dzania.
Rozwój ten nie jest jednostronny- aktywny udzia³
uczniów wzbogaca spotkania i doskonali ca³y projekt.

Najwa¿niejszym celem powstania klas o profilu
turystyka i rekreacja jest przygotowanie absolwen-
ta do pos³ugiwania siê nowoczesnymi instrumenta-
mi zarz¹dzania w turystyce. Ma on opanowaæ wie-
dzê teoretyczn¹ i praktyczn¹ w zakresie dotycz¹-
cym dzia³alno�ci turystycznej, w tym nastêpuj¹ce
umiejêtno�ci: analizy rynku turystycznego, okre�la-
nia potrzeby i motywów wyjazdów turystycznych,
prowadzenia w³asnej niewielkiej firmy turystycznej.

Koñcz¹c swoj¹ edukacjê, m³ody cz³owiek wystawio-
ny jest na bardzo ciê¿k¹ próbê � znalezienie zatrudnie-
nia. Mimo coraz lepszego wykszta³cenia m³odzie¿y,
paradoksalnie, coraz wiêcej osób rozpoczyna swoj¹
�karierê� od rejestracji w urzêdach pracy. Na rynku
pracy znajduje siê coraz wiêcej osób z wykszta³ceniem
wy¿szym, a co za tym idzie, mamy pewien rodzaj �wy-
�cigu kwalifikacji�. Powszechnym zjawiskiem jest wy-
bór kandydata przez pryzmat najlepszych zdolno�ci i
umiejêtno�ci. Osoba, która zamierza zatrudniæ pracow-
nika naturalnie kieruje siê dobrem swojej firmy. Zatem
najlepsza osoba ma najwiêksze szanse na znalezienie
zatrudnienia, gdy¿ wzmocni ona przedsiêbiorstwo.

Czas nauki w gimnazjum i szkole �redniej jest wiêc
kluczowy dla rozwoju m³odzie¿y. Uczniowie powinni
zdobyæ jak najwiêcej umiejêtno�ci, które pozwol¹ im
prawid³owo funkcjonowaæ w przysz³o�ci, wliczaj¹c w

Klasy o profilu
turystyka i rekreacja
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to umiejêtno�ci adaptacyjne. Jest to ujête bardzo trafnie
w nastêpuj¹cym zdaniu: �Oprócz dostarczania konkret-
nej wiedzy i wyuczenia konkretnego zawodu w proce-
sach edukacji i wychowania wa¿ne jest rozszerzenie
ogólnych kompetencji ucznia, wykraczanie poza sche-
maty i nawyki mog¹ce szybko straciæ swoj¹ aktualno�æ�.
Szczególnie ludzie m³odzi musz¹ potrafiæ siê przystoso-
waæ do zmian zachodz¹cych w otaczaj¹cym nas �wie-
cie. Najlepiej samemu zadbaæ o przysz³o�æ poprzez po-
szerzanie swoich kompetencji, a nie ograniczanie siê do
podstawowej edukacji. Przygotowanie sprawi, ¿e wp³yw
zmian bêdzie mniej odczuwalny. Ci¹g³y rozwój jest zde-
cydowanie w³a�ciw¹ drog¹. Racjonalnym wyborem
by³oby planowanie rozwoju z wyprzedzeniem oraz gra-
dacja czynno�ci, zgodnie z przyjêtymi priorytetami. Po-
zwoli to z pewno�ci¹ uzyskaæ lepsze wyniki i zwiêkszyæ
efektywno�æ podejmowanych dzia³añ.

Oto wskazówki, które mog¹ byæ przydatne dla
m³odzie¿y na pocz¹tku �cie¿ki zawodowej:

* Nale¿y stawiaæ przed sob¹ cele trudne, jak i te
³atwiejsze do realizacji, poniewa¿ pozwol¹ nam one
rozwijaæ swoje umiejêtno�ci i wzbogaciæ osobowo�æ.

* Wa¿nym etapem jest zapoznanie siê z rynkiem
pracy oraz dostêpnymi zawodami. Bardzo wa¿n¹
instytucj¹ jest Powiatowy Urz¹d Pracy. Pozwala on
na scharakteryzowanie lokalnego rynku, co mo¿e
pomóc m³odemu cz³owiekowi w podjêciu decyzji co
do przysz³ego zawodu.

* W okresie studiów warto obserwowaæ rozwój
zawodów, tzw. mody na profesje.

*Branie udzia³u w szkoleniach dotycz¹cych przy-
gotowania dokumentów aplikacyjnych pozwala
zdobyæ umiejêtno�ci niezbêdne w procesie rekruta-
cji pracowników.

M³odzie¿ na rynku pracy potrzebuje wsparcia i
wskazania im drogi, jak¹ powinni pod¹¿aæ, by osi¹-
gn¹æ postawione sobie cele. Ci¹g³y rozwój jest klu-
czem do sukcesu. Nale¿y poszerzaæ swoje kwalifi-
kacje, by zwiêkszyæ swoje szanse na dobr¹ pracê w
przysz³o�ci. Rynek jest zmienny. Niezbêdn¹ czyn-
no�ci¹ jest dok³adna analiza rynku pracy, która po-
zwoli na pewniejsze funkcjonowanie w nim.

Katarzyna Bednarek
� nauczyciel podstaw przedsiêbiorczo�ci

Bibliografia:
1. M³odzi na rynku pracy, za³¹cznik nr 1 do pro-

gramu M³odzi w liczbach, Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej, Warszawa 2012, s.1.

2. Edukacja zawodowa a rynek pracy, red. S. Bor-
kowska, IPiSS, Warszawa 1999.

3.Aktywny na rynku pracy, pod red. Jakuba Ple-
skacza, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Turystyczna,
Szczecin 2004.

Najlepsi uczniowie CKS podbijaj¹ �wiat nie tyl-
ko swoimi sukcesami sportowymi. Siêgaj¹ rów-
nie¿ po indeksy presti¿owych uczelni wy¿szych w
Europie oraz USA.

W Centrum Kszta³cenia Sportowego, a wcze�niej
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mistrzostwa
Sportowego, od lat specjalizujemy siê w kszta³ceniu
uczniów � zawodników sportowych. Mamy w tym
do�wiadczenie i dobr¹ praktykê. Dziêki mo¿liwo�ci
zapewnienia uzdolnionemu sportowcowi indywidu-
alnego toku nauki wspieramy go w procesie osi¹ga-
nia sukcesów sportowych oraz edukacyjnych. Nasi
nauczyciele to kadra wysoko wyspecjalizowanych
pedagogów i trenerów, zaanga¿owanych w pracê z
uczniem, gotowych dostosowaæ swój czas pracy do
kalendarza zawodów sportowych, st¹d zajêcia od-
bywaj¹ce siê w weekendy, ferie oraz podczas obo-
zów sportowych. Nauczyciele wiod¹cych przedmio-
tów ogólnokszta³c¹cych s¹ do dyspozycji sportow-
ca podczas okresu treningowego równie¿ za pomoc¹
platformy e-learningowej.

Wspó³praca szko³y z rodzicami
Struktura organizacyjna szko³y zak³ada kszta³ce-

nie sportowca od szko³y podstawowej, poprzez
gimnazjum i szko³ê ponadgimnazjaln¹, dziêki czemu
podczas ca³ego cyklu (nawet 12 lat) nauczyciele i
trenerzy mog¹ bardzo dobrze poznaæ ucznia, traf-
nie prognozowaæ rozwój jego kariery, rozwijaæ umie-
jêtno�ci, ale te¿ wspieraæ w pokonywaniu przeszkód.
Specyfika naszej szko³y u³atwia równie¿ nawi¹za-
nie �cis³ej wspó³pracy z rodzicami ucznia - zawod-

Jeste�my dumni z absolwentów Cen-
trum Kszta³cenia Sportowego

Mistrzowie,
ambasadorowie,

trenerzy
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nika, którego zachêca siê do integracji ze szko³¹ po-
przez spotkania z wychowawc¹ i trenerem, ale rów-
nie¿ udzia³ w zawodach sportowych i wszelkich for-
mach aktywno�ci podejmowanych przez szko³ê.
Taka wspó³praca na wszystkich obszarach pozwala
lepiej poznaæ rodziców naszych uczniów, a zw³asz-
cza ich oczekiwania wobec szko³y. Wzajemne zro-
zumienie pomaga w osi¹ganiu sukcesów, o czym
�wiadcz¹ uzyskiwane przez uczniów stypendia Pre-
zydenta Miasta, Prezesa Rady Ministrów oraz sty-
pendia MEN, stanowi¹ce dowód wybitnych osi¹-
gniêciach naukowych i sportowych.

Losy absolwentów
Szko³a z uwag¹ �ledzi losy swoich absolwentów. Ich

dalsza kariera sportowa oraz podejmowane wyzwania
edukacyjne udowadniaj¹, ¿e nasza placówka sumien-
nie wywi¹zuje siê z powierzonych jej zadañ, stwarza
m³odzie¿y nie tylko mo¿liwo�æ rozwijania pasji sporto-
wej, ale równie¿ daje rzetelne wykszta³cenie, uczy kre-
atywno�ci, samodzielno�ci, jak równie¿ motywuje do
osi¹gania sukcesów. Oto historie niektórych absolwen-
tów, z których jeste�my szczególnie dumni.

Grzegorz Mróz jest absolwentem LOMS z 2002 r.,
p³ywak, z³oty medalista Mistrzostw Polski i Mi-
strzostw Europy na 400 m stylem dowolnym. Po
ukoñczeniu z wynikiem dobrym szko³y mistrzostwa
sportowego rozpocz¹³ studia na University of Ha-
waii w Honolulu na kierunku Finance/Economics.
Obecnie jest absolwentem tej uczelni, swoj¹ przy-
sz³o�æ zwi¹za³ z USA.

Konrad Wasilewski to absolwent LOSM z 2003 r.,
wio�larz, czterokrotny mistrz �wiata (2005-2009),
mistrz olimpijski w Pekinie (2008), mistrz Europy
(2010). Zosta³ uhonorowany tytu³em: Ambasador
Szczecina 2005.

Mateusz Sawrymowicz ukoñczy³ LOMS w 2006 r.,
p³ywak, z³oty medalista Mistrzostw Europy na 1500
m stylem dowolnym (2011), z³oty medalista Mi-
strzostw �wiata (2007 Melbourne), Olimpijczyk z Pe-
kinu, Finalista Olimpijski  z  Londynu. Obecnie miesz-
ka i trenuje w USA, przygotowuje siê do Igrzysk w
Rio de Janeiro.

Hanna Zembrzuska jest absolwentk¹ LOMS z
2011 r., uprawia windsurfing, srebrna medalistka Mi-
strzostw �wiata w olimpijskiej klasie RSX (Cypr 2010).
By³a ambasadorem kampanii spo³ecznej �Szczecin z
ca³ego serca polecam�. Obecnie studiuje na Wy-
dziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia na Uni-
wersytecie Szczeciñskim.

Mi³osz Kolec ukoñczy³ LOMS w 2013 r. Oprócz
pasji do p³ywania posiada ogromn¹ charyzmê spo-
³ecznika z sercem. Aktywnie i twórczo pracowa³ na
rzecz szko³y i miasta, by³ cz³onkiem M³odzie¿owej
Rady Miasta Szczecin, wspó³organizowa³ Grand
Prix Trzech Jezior i akcjê �Szczecin oczami m³o-
dych�, by³ ambasadorem kampanii spo³ecznej
�Szczecin z ca³ego serca polecam�. Obecnie miesz-
ka w Danii, gdzie studiuje na Erhvervsakademiet
Lillebaelt na kierunku Service Hospitality and To-
urism Management.

Z CKS na Oxford
Szko³a stwarza swoim uczniom mo¿liwo�ci reali-

zacji marzeñ zwi¹zanych z kszta³ceniem poza grani-
cami Polski. Uczeñ klasy trzeciej LO Micha³ Kuczyñ-
ski planuje studia na Uniwersytecie Oksfordzkim,
w zwi¹zku z tym CKS podjê³o siê sprawowania funk-
cji centrum egzaminacyjnego. Egzamin kwalifikacyj-
ny z fizyki w jêzyku angielskim odby³ siê w jego
macierzystej szkole, co by³o dla Micha³a du¿ym u³a-
twieniem oraz zapewni³o uczniowi komfort pracy.

Od ucznia do nauczyciela
Niew¹tpliwym sukcesem szko³y jest dobre

przygotowanie ucznia do podejmowania �wia-
domych wyborów zwi¹zanych ze swoj¹ przysz³o-
�ci¹ zawodow¹. Wielu z nich to absolwenci wy-
dzia³ów wychowania fizycznego na wy¿szych
uczelniach, wi¹¿¹cy swoj¹ przysz³o�æ z kszta³-
ceniem m³odych pokoleñ sportowców. Przyk³a-
dem jest kariera zawodowa absolwenta ZSOMS
(2005 r.) Przemys³awa Stañczyka. By³ on meda-
list¹ Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i
Mistrzostw �wiata w p³ywaniu. Reprezentowa³
Polskê, startuj¹c na igrzyskach w Atenach i Pe-
kinie.  W 2013 r. rozpocz¹³ pracê w Centrum
Kszta³cenia Sportowego jako trener p³ywania.
Bêdzie móg³ dzieliæ siê z m³odszym pokoleniem
nie tylko swoj¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem,  ale
równie¿ ze zrozumieniem wspieraæ zawodników
w osi¹ganiu sukcesów sportowych.

Iwona Bodziak
� wicedyrektor szko³y

Artur W³och
� wicedyrektor szko³y
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Wiek przedszkolny charakteryzuje olbrzymie bo-
gactwo ruchu, jak równie¿ spontaniczna jego po-
trzeba. W tym okresie dziecko po¿¹da go jak naj-
wiêcej. To wówczas kszta³tuj¹ siê precyzyjne funk-
cje motoryczne, p³ynno�æ i harmonia ruchu. Sku-
tecznym narzêdziem do wspomagania prawid³owe-
go rozwoju dzieci w tym wieku, jest odpowiednio
przygotowany trening fizyczny. To nale¿yty moment
w rozwoju psychofizycznym dziecka, w którym z
korzy�ci¹ dla æwicz¹cego mo¿na wprowadzaæ ele-
menty specjalistyczne do zajêæ ogólnorozwojowych.
Idealnym wzbogaceniem, urozmaiceniem i uzupe³-
nieniem zwyczajnych zajêæ ruchowych w przed-
szkolach i klasach zerowych, jest innowacyjny
program zajêæ ruchowych z elementami karate
tradycyjnego. Ta wschodnia sztuka walki pomaga
w³a�ciwie rozwin¹æ koordynacjê ruchow¹, uzyskaæ
prawid³ow¹ sylwetkê i postawê, zadbaæ o zdrowe
ko�ci i stawy, silne miê�nie, elastyczne wiêzad³a i
�ciêgna, poprawia wydolno�æ, dotlenia tkanki, re-
guluje przemianê materii, jak równie¿ polepsza pra-
cê uk³adu odporno�ciowego.

Nale¿y oprzeæ siê stereotypom, ¿e zajêcia sztuk
walki ucz¹ agresji. Wrêcz przeciwnie! Karate uczy
samokontroli, dyscypliny i dojrza³ego postêpowa-
nia. Wbrew temu, co wielu rodziców mog³oby s¹-
dziæ, trening sztuk walki nie przygotowuje dzieci do
walki ze szkolnymi �zaczepiaczami�, powoduje on
wygaszenie sygna³ów prowokuj¹cych agresjê. Na
zajêciach Ma³ego Karateki dzieci rozwijaj¹ umiejêt-
no�ci spo³eczne - ucz¹ siê wspó³pracowaæ w gru-
pie, odnosiæ siê z szacunkiem do partnera. Filozofia
karate oparta jest na idei perfekcji i d¹¿enia do ca³-
kowitego panowania nad w³asnym umys³em i cia-
³em. Dzieci trenuj¹ce tê sztukê walki, ucz¹ siê cier-
pliwo�ci i panowania nad emocjami. Prócz wystrze-
gania siê porywczo�ci, rozwijania si³y ducha i do-
skonalenie charakteru, dzieci poznaj¹ przestrzega-
nie zasad etykiety. Wynika to z tradycji karate, jak
równie¿ z pragmatyzmu. Dziêki temu od najm³od-
szych lat, m³odzi karatecy przesi¹kaj¹ � mo¿e ju¿
archaicznymi, ale jak¿e cennymi � warto�ciami dys-
cypliny, hierarchii i autorytetu.

To trening samego siebie, który rozpoczêty w dzie-
ciñstwie, z pewno�ci¹ wyp³ywa pozytywnie na roz-

wój dziecka. Karate jest katalizatorem kszta³tuj¹cym
pewno�æ siebie i umiejêtno�æ d¹¿enia do celu. Dzie-
ci obcuj¹ce z nadzwyczajn¹ determinacj¹ w �rodo-
wisku pe³nym pozytywnych wzorców, maj¹ wiêksz¹
szansê na ukszta³towanie tej cechy swojej osobo-
wo�ci � to niemal jak praktyczny kurs w treningu
stanowczo�ci i pozytywnego uporu.

Dodatkowym atutem karate jest bez w¹tpienia
umiejêtno�æ koncentracji. Dzieci uprawiaj¹ce kara-
te maj¹ lepsz¹ koncentracjê uwagi i ³atwiej przyswa-
jaj¹ wiedzê szkoln¹. Jest to nastêpstwem wykony-
wania podczas treningu wielu ró¿nych ruchów, przy
których dziecko musi wykazaæ siê skupieniem i rów-
nowag¹ oraz bezustannie æwiczy pamiêæ.

Idealnym wzbogaceniem, urozmaiceniem
i uzupe³nieniem zwyczajnych zajêæ rucho-
wych w przedszkolach i klasach zerowych,
jest innowacyjny program zajêæ ruchowych
z elementami karate tradycyjnego.

Ma³y karateka

Ze wzglêdu na podobne wymagania koordyna-
cyjne karate podobne jest do tañca. Zarówno gór-
ne, jak i dolne czê�ci cia³a musz¹ wykonywaæ zupe³-
nie inne, ale skoordynowane ruchy. Sztuki te ³¹czy
idea perfekcji i pe³nego wewnêtrznego zaanga¿o-
wania. Zarówno w karate, jak i w tañcu, ogromn¹
rolê odgrywa technika, która jest szczególnie fine-
zyjna.

Te formy ruchowe s¹ wyj¹tkowo lubiane i tym
samym ³atwo przyswajane przez dzieci. Sztuka � czy
to taneczna, czy walki � zaspokaja potrzeby este-
tyczne, ukazuje idea³y, co pomaga w kszta³towaniu
w³asnej osobowo�ci.

Zdecydowan¹ przewag¹ tej dyscypliny jest rów-
nie¿ fakt, ¿e ka¿de dziecko mo¿e braæ czynny udzia³
w zajêciach, nikt tu nie koñczy na ³awce rezerwo-
wych. Sukces osi¹gany jest na drodze indywidual-
nej pracy i ka¿de dziecko widzi rezultat swojego
wysi³ku, a jednocze�nie spe³nia dzieciêc¹ potrzebê
przynale¿no�ci do grupy.

Wbrew pozorom, karate cechuje znaczenie mniej-
sza kontuzyjno�æ ni¿ w innych sportach. Wynika to
przede wszystkim st¹d, i¿ priorytetem treningu jest
kontrola technik i poprawno�ci wykonywanych
æwiczeñ. Istotnym elementem programu Ma³y Ka-
rateka jest zapoznanie uczestników z ogólnymi za-
sadami bezpieczeñstwa i samoobrony.
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W Szkole Podstawowej nr 11 ucz¹ siê klasy nale-
¿¹ce do dru¿yny STALI Szczecin. Pi³ka no¿na jest
dla nich nie tylko sposobem na nudê, jedn¹ z na-
uczanych na wychowaniu fizycznym dyscyplin, ale
i pasj¹, wokó³ której krêci siê ka¿da wolna chwila.
D³uga przerwa � boisko, nasi STALOWCY kopi¹
pi³kê. Orlik wype³niony zawsze po ka¿de �d�b³o tra-
wy. Wielka wspó³praca, ale i rywalizacja, zabawa i
sport. Na korytarzach albumy z gwiazdami pi³kar-
skimi, wymiana kart. Jakiemu� szczê�liwcowi uda³o
siê w koñcu zdobyæ Messiego! Na szczê�cie nie
tylko klasy pi³karskie mog¹ wykazaæ siê mi³o�ci¹ do
sportu. Przez kilka tygodni na przerwach króluje ta-
niec. Dziewczêta i ch³opcy wype³niaj¹ szkolny ko-
rytarz, staj¹ w dwuszeregu i równym krokiem wy-
skakuj¹ wyuczony wcze�niej uk³ad. W ruch id¹ nogi
i rêce. Za chwilê do³¹czaj¹ pozostali. Krok nie jest
ju¿ tak równy, ale nikt nie przerywa, taniec trwa.
U�miech nie znika z twarzy uczniów, a nauczycieli
zadziwia �mia³o�æ dzieci, odwaga której czêsto bra-
kuje, gdy trzeba wyrecytowaæ wiersz, czy wykonaæ
dzia³anie przy tablicy. Maj¹ do siebie zaufanie, uwiel-
biaj¹ pracowaæ wspólnie. Pokazuj¹c co� czego w
szkole dot¹d nie by³o � przecieraj¹ szlaki dla no-
wych pomys³ów uczniów i nauczycieli. S³ychaæ
dzwonek, muzyka cichnie, dzieciaki w podskokach
wracaj¹ do klas. S¹ radosne. Nie biega³y bez sensu
po korytarzu, nie siedzia³y znudzone i zmêczone pod
sal¹, zrobi³y co� wyj¹tkowego. I nawet jak zmyl¹
krok, jutro znów zatopi¹ siê w tañcu. Od razu pytaj¹
�Czy jutro te¿ pu�ci nam Pani tê muzykê i potañczy-
my?�. A czemu¿ by nie?

Wioletta �wietlik � Czupryñska

Nie tylko pi³ka

ORGANIZATORZY:
Zwi¹zek Literatów Polskich � Oddzia³

w Szczecinie
Pa³ac M³odzie¿y � Pomorskie Centrum

Edukacji w Szczecinie
REGULAMIN:

Nadrzêdnym celem konkursu poetyckiego jest
rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie twór-
czo�ci poetyckiej m³odych autorów, a tak¿e przy-
pomnienie m³odemu pokoleniu dorobku i sylwetki
POETKI, wybitnej przedstawicielki polskiej liryki.

Konkurs adresowany jest do UCZNIÓW GIMNA-
ZJÓW I WSZELKIEGO TYPU SZKÓ£ �REDNICH.

1. Na konkurs nale¿y przys³aæ utwory dotych-
czas niepublikowane i nienagradzane w innych kon-
kursach poetyckich � Wiersze o tematyce ró¿nego
postrzegania i aspektu mi³o�ci (maksymalnie 3
utwory, do 22 wersów ka¿dy) nale¿y nades³aæ w 3
egzemplarzach do dnia 24 grudnia 2013 r. (nie
decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miesiêcznik Pedagogiczny DIALOGI,
Pa³ac M³odzie¿y � PCE,

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

z dopiskiem:
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

�O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej�
SZCZECIN 2014

2. Ka¿dy utwór powinien byæ oznaczony go-
d³em /s³owne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/
; to samo god³o powinno wystêpowaæ na do³¹czo-
nej kopercie, zawieraj¹cej kartkê z imieniem i
nazwiskiem, adresem, adresem mailowym / te-
lefonem/ oraz wiekiem autora, adresem szko³y,
ew. nazwiskiem nauczyciela opiekuna.

3. Organizatorzy przewiduj¹ przyznanie nagro-
dy g³ównej, dyplomów i nagród ksi¹¿kowych.

4. Rozstrzygniêcie konkursu oraz wrêczenie na-
gród laureatom odbêdzie siê 8 lutego 2014 r. w
Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie, al. Piastów 7, z
imprez¹ towarzysz¹c¹, która odbêdzie siê 7 lu-
tego 2013 r. w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie

5. Organizator � ZLP � przewiduje wydanie
jubileuszowego almanachu poetyckiego zawie-
raj¹cego nagrodzone i wyró¿nione utwory lau-
reatów z piêciu lat trwania konkursu (bez prawa
do honorarium autorskiego).

6. Wiersze nagrodzone bêd¹ zaprezentowane
w Miesiêczniku Pedagogicznym Dialogi.

7. Istnieje mo¿liwo�æ zapewnienia noclegu i
zwrotu kosztów podró¿y przyjezdnym laureatom.

ZAPRASZAMY!

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
                     SZCZECIN 2014
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Moje wspomnienia wigilijne, odleg³e w Czasie, z
dzieciñstwa, to...obrazy jak na starym filmie w kolo-
rze sepii, nieco wyblak³e. Gdzieniegdzie utrzyma³
siê kolor, natomiast smaki, zapachy, dr¿enie uczuæ
s¹ wci¹¿ nad podziw wyra�ne.

Atmosfera �wi¹t by³a zawsze niezwyk³a, co wcale
nie znaczy, ¿e tylko radosna i szczê�liwa. Moja rodzi-
na ¿y³a bardzo skromnie. Mama utrzymywa³a ze swojej
pielêgniarskiej pensji nas troje i Babciê. Wystarcza³o
tylko na zaspokojenie elementarnych potrzeb.

A jednak �wiêta Bo¿ego Narodzenia mia³y tê nie-
powtarzaln¹ aurê jedynych Dni w roku. Przygoto-
wania: sprz¹tanie, mycie do czysta, pastowanie. Czer-
wone od politury pod³ogi l�ni³y jak lustro pod ciê¿k¹
szczotk¹ do froterowania... Krochmalone obrusy i
po�ciel szeleszcz¹ca... Drzewko niedu¿e, zawsze �wie-
¿e, zielone, pachn¹ce, k³uj¹ce ostrymi szpileczkami...

Jako najstarsza z rodzeñstwa by³am dopuszczo-
na do pakowania prezentów: s³odycze (rarytas nie-
powszedni), czasem, gdy by³y na to pieni¹dze �
ksi¹¿ki, czê�ciej jaka� niezbêdna odzie¿ � buty, kap-
cie, skarpetki, poñczochy!, bielizna...

�wi¹teczny zapach pieczonego ciasta? Tyle co z
elektrycznego prodi¿a, bo kuchnia kaflowa nie dzia-
³a³a. Czasem przygotowane ciasto nosi³o siê na bla-
sze do piekarza na rogu ulicy i tam siê je piek³o.

Ale i tak by³o najsmaczniejsze, bo w³asne.
Dlatego w moim obecnym domu zawsze jest tylko

domowe ciasto, domowe potrawy, by moi synowie
przechowali w pamiêci ich smak, zapach i wysi³ek
przygotowania w owym �wi¹tecznym rytuale.

Dzieñ wigilijny. Ostatnie porz¹dki. Rado�æ ubie-
rania drzewka. Babcia z krakowska nazywa³a
choinkê drzewkiem. �liczne stare bombki, orze-
chy w³oskie na drucikach, ma³e czerwone jab³usz-
ka na nitkach, d³ugie s³odkie sople cukierkowe w
b³yszcz¹cych strzêpiastych bibu³kach. Mo¿na
jeszcze takie kupiæ na Kleparzu w Krakowie.
Oczywi�cie, obowi¹zkowo klejone przez dzieci ko-
lorowe ³añcuchy, koszyczki z wydmuszek i s³om-
ki, bibu³kowe je¿yki.

Na koniec w³osy anielskie i kolorowe �wieczki w
mosiê¿nych uchwytach klamerek. Pod drzewkiem Szop-
ka wyklejana z papieru, wspieraj¹ca siê o ciê¿ki ¿eliw-
ny piêknie rze�biony, pomalowany na zielono stojak
choinki. Wokó³ skromne paczuszki przewi¹zane wst¹-
¿eczkami, skrywaj¹ce nasze dzieciêce marzenia.

Nie ma ani jednego zdjêcia z tamtych lat. A pa-
miêæ tak upiêksza.

Gotowanie. Zawsze d³ugie i ¿mudne lepienie pie-
rogów. Coraz wiêkszy niepokój moich ma³ych bra-
ci, którzy nie mogli doczekaæ siê wieczerzy (po ca-
³ym dniu postu) i oczywi�cie prezentów.

Stó³ zawsze bia³y, z siankiem pod obrusem. Na
�rodku op³atek na specjalnym talerzyku zachowa-
nym jeszcze sprzed wojny. Na bia³ej porcelanie lek-
ko rozmyty zielono-niebieski obrazek � Noc zimo-
wa, przysypane �niegiem pola i las, na pierwszym
planie drewniana kapliczka z Chrystusem Ukrzy¿o-
wanym. Napis � �wiêta Noc.

Po modlitwie. Po wzruszaj¹cych, czêsto niecier-
pliwie po�piesznych braterskich ¿yczeniach � wie-
czerza. Zupa grzybowa z cytrynow¹ goryczk¹.

Karp w galarecie, czasem i po ¿ydowsku, gdy Bab-
cia by³a w humorze. Pierogi z kapust¹. Kasza jagla-
na ze �liwkami na s³odko. Kompot z suszonych
owoców. Sernik krakowski, czasem makowiec.

I kolêdowanie. Mamy ciep³y alt, nasze g³osy dzieciê-
ce. Wzruszaj¹ce strofy kolêd o Bogu-Cz³owieku i Jego
wielkiej Mi³o�ci do nas. �piewali�my wszystkie zwrotki
z pamiêci. Wtedy siê �piewa³o i w domu, i w ko�ciele.

Mama wy�piewywa³a �liczne pastora³ki o pstrych
kaczkach i indorkach, które wdziêcznie Dzieci¹tecz-
ku przygrywa³y.

Wigilia � Chwila szczê�liwa we wspomnieniach z
dzieciñstwa. Rozpakowane prezenty, rado�æ z ksi¹¿-
ki, zabawki, z nowych kapci czy skarpet we³nianych.
Rado�æ rzeczy ma³ych.

Pasterka. Niezwyk³e prze¿ycie wyj�cia z domu w Noc.
�nieg. Mróz. �piew. I ciep³o rado�ci �wi¹tecznej.

Dni Bo¿ego Narodzenia. Dni z rodzin¹. W domu
nad ksi¹¿k¹. Na d³ugim bia³ym wspólnym spacerze
po parku. Ca³¹ rodzin¹ odwiedzanie i ogl¹danie Szo-
pek w ko�cio³ach Szczecina. Spory o to, która naj-
piêkniejsza. S³uchanie radia wieczorem. Czas wy-
pe³niony nawzajem sob¹.

�wiêta pe³ne wzruszeñ wzbogacaj¹cych wyobra�-
niê i rozwijaj¹ce skrzyd³a marzeniom. �wiêta, które
uczy³y kochaæ i cieszyæ siê ma³ym. Które przynosi-
³y spokój duszy, koi³y smutki i wyg³adza³y troski
dni powszednich.

A DZISIAJ! jak daleko od Nich jeste�my?
W XXI wieku �wiêta Bo¿ego Narodzenia to dla

wiêkszo�ci tylko kolejne dni wolne od pracy. To znów
wielogodzinne siedzenie przy sutym stole przed te-
lewizorem. Ka¿dy sobie. Obcy. Nie ma zapachu ani
smaku dom nie�wi¹teczny. Dzi� ju¿ siê nie piecze
ani nie gotuje (mo¿e nieliczni), s¹ przecie¿ sklepy,
kiermasze... wszystko gotowe na stó³... Wiêc bez
wysi³ku, bez zachodu, czêsto na telefon... Dzisiaj
ju¿ siê nie kolêduje...Coraz czê�ciej ��wiêta� spêdza
siê poza domem, na wczasach zimowych, w górach
na nartach. To teraz takie modne. Czy¿by Bóg, Dom,
Rodzina, Mi³o�æ, Tradycja  �wysz³y z mody�?

Kolêda? � oczywi�cie! � z kasety, z telewizora.
Nie umiemy ju¿ �piewaæ!? Op³atek z ¿yczeniami! �
zast¹piony SMS-em. Prezenty! � tyle sprawiaj¹ k³o-
potu � Co kupiæ? Gdy wszystko ju¿ mamy?!

Czy na pewno?
Mo¿e warto poszukaæ i odnale�æ tamten Czas nie

do koñca stracony?
Mo¿e warto znów spotkaæ siê w prawdziwych Ro-

dzinnych �wiêtach Bo¿ego Narodzenia?!
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Rozmy�lania
o Wigilii i �wiêtach
Bo¿ego Narodzenia
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W 2013 roku koñczy siê 7-letni okres finansowania
projektów z perspektywy unijnej 2007-2012. W ramach
tych �rodków wspierano w szerokim zakresie przed-
szkola, uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i zawodowych, a tak¿e podnoszenie kompetencji na-
uczycieli. Sytuacja w o�wiacie nadal jest trudna, wy-
daje siê wiêc, ¿e wsparcie to by³o zaledwie pocz¹tkiem
pozytywnych zmian systemowych i jednostkowych.
Aby osi¹gn¹æ rzeczywisty efekt zmiany, wsparcie to
nale¿y kontynuowaæ. Z tego wzglêdu zdecydowano
siê na dalsze wspieranie edukacji w nowej perspekty-
wie finansowej UE w latach 2014-2020. �rodki te bêd¹
dostêpne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, jak rów-
nie¿ szkó³ i placówek edukacyjnych m.in. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

RPO WZ przewiduje realizacjê takich projektów w
ramach X Osi Priorytetowej Edukacja oraz XI Osi Prio-
rytetowej Infrastruktura Edukacyjna. Poniewa¿ nadal
niewystarczaj¹ca liczba dzieci w wieku 3-5 lat jest ob-
jêta opiek¹ przedszkoln¹ (szczególnie na obszarach
wiejskich), wsparcie nadal bêdzie kierowane do rodzi-
ców przedszkolaków. Niemniej jednak - je�li nie bêdzie
takiej uzasadnionej potrzeby - nie bêdzie ju¿ mo¿liwo-
�ci budowania nowych przedszkoli. �rodki maj¹ byæ
przeznaczane na adaptacjê i modernizacjê istniej¹cej
infrastruktury (np. zlikwidowanych szkó³ gimnazjal-
nych, bibliotek, �wietlic itp.) w celu tworzenia miejsc
przedszkolnych, a tak¿e dostosowywanie pomieszczeñ
dla przedszkolaków. Nadal bêdzie mo¿na zakupywaæ
wyposa¿enie dla przedszkoli. O �rodku te bêd¹ mog³y
ubiegaæ siê zarówno samorz¹dy, jak i podmioty pry-
watne, fundacje, stowarzyszenia itp. Warto zatem, aby
rodzice wraz z takimi podmiotami wspólnie zabiegali o
takie �rodki i przygotowali przedsiêwziêcia, które bêd¹
niezbêdne i potrzebne lokalnym spo³eczno�ciom.

Wyniki egzaminów zewnêtrznych nadal pokazuj¹
du¿¹ potrzebê wspierania uczniów w zakresie zajêæ
dodatkowych, wyrównawczych i rozwojowych. Sy-
tuacja w kolejnych latach mo¿e siê pogorszyæ w
tym zakresie, chocia¿by dlatego, ¿e do szkó³ pod-
stawowych trafi¹ 6-latki. Dlatego czê�æ �rodków
przeznaczone bêdzie na cel �wzmocnienie poten-
cja³u, atrakcyjno�ci i podniesienie jako�ci edukacji
w szk³ach i placówkach prowadz¹cych kszta³cenie
ogólne�. Z punktu widzenia rodziców istotne jest,
aby w³a�nie rodzice i opiekunowie motywowali w³a-
dze szko³y oraz danej gminy do ubiegania siê o ta-
kie �rodki, które pomog¹ w rozwoju uczniów. Pie-
ni¹dze te bêdzie równie¿ mo¿na wykorzystaæ na
kszta³cenie i doskonalenie zawodowego nauczycie-
la, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowo-
czesnych technologii w nauczaniu i wdra¿anie tech-
nik sprzyjaj¹cych kszta³towaniu postaw kreatyw-
nych, innowacyjno�ci i pracy zespo³owej. Takie

umiejêtno�ci uczniów, a docelowo studentów i pra-
cowników, s¹ coraz czê�ciej po¿¹dane przez szko³y
wy¿sze i pracodawców. Warto wiêc pozyskaæ �rod-
ki na rozwijanie tzw. kompetencji miêkkich w�ród
uczniów ju¿ na pocz¹tkowym etapie edukacji.

Edukacja to nie tylko przedszkola i szko³y podsta-
wowe oraz gimnazjalne. To równie¿ szkolnictwo zawo-
dowe, które w ubieg³ych latach straci³o znacz¹co swoj¹
renomê i pozytywny odbiór zarówno w�ród uczniów,
jak i rodziców. Rzeczywisto�æ rynku pracy pokazuje,
¿e szkolnictwo zawodowe powinno zostaæ zmoderni-
zowane, aby dawaæ uczniom jak najlepsze i najbardziej
aktualne, zgodne z potrzebami pracodawców kwalifi-
kacje. Rodzice powinni równie¿ mieæ �wiadomo�æ
warto�ci, jak¹ daje m³odemu cz³owiekowi konkretny
zawód. Dlatego wsparcie skierowane zostanie rów-
nie¿ na rozwój systemu poradnictwa edukacyjno �
zawodowego na poziomie gimnazjów, za� same szko³y
zawodowe maj¹ �ci�lej wspó³pracowaæ z pracodaw-
cami. Kluczowe jest powi¹zanie oferty praktycznej
nauki zawodu z wymaganiami i potrzebami przedsiê-
biorców. Wi¹¿e siê z tym równie¿ wzmocnienie zaple-
cza dydaktycznego w szko³ach zawodowych. Je�li
wszystkie strony funkcjonuj¹ce w edukacji: rodzice
(poprzez przekonanie o warto�ci praktycznej nauki
zawodu), uczniowie (dziêki zdobyciu konkretnych kwa-
lifikacji), nauczyciele ze szkó³ zawodowych (poprzez
wzmocnienie infrastruktury szkolnej i warsztatowej oraz
realizacjê nowatorskich programów nauczania zawo-
dowego) oraz pracodawcy (poprzez wspó³pracê ze
szko³ami o profilu zawodowym) bêd¹ przekonani o ko-
nieczno�ci zmiany w sektorze szkolnictwa zawodowe-
go i d¹¿yæ bêd¹ do jej wdro¿enia - równie¿ przy wyko-
rzystaniu m.in. wsparcia unijnego - szkolnictwo zawo-
dowe mo¿e odzyskaæ nale¿n¹ mu rangê.

Niebagatelne znaczenie ma równie¿ kszta³cenie usta-
wiczne doros³ych, które nadal bêdzie wspierane ze
�rodków RPO WZ. W ramach �rodków unijnych oso-
by doros³e nadal bêd¹ mog³y podnosiæ swoje kompe-
tencje i kwalifikacje, niezale¿nie od tego, jaki zawód
wykonuj¹.

Powy¿sze wsparcie bêdzie uzupe³nione o �rodki na
infrastrukturê. Przedszkola, szko³y i placówki o�wiato-
we bêd¹ mog³y zostaæ wyposa¿one w nowe sprzêty,
wyposa¿enie oraz np. warsztaty do praktycznej nauki
zawodu. Znacz¹c¹ nowo�ci¹ jest plan utworzenia sie-
ci o�rodków edukacji pozaformalnej, w ramach której
poszczególne powiaty bêd¹ mog³y utworzyæ miejsca
nauki i rozwoju dzieci, gdzie wykorzystywane bêd¹
multimedialne techniki i nowoczesne technologie, a
dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mog³y w praktyczny sposób
nabyæ wiedzê w zakresie nauki i techniki.

�rodków do wykorzystania na edukacjê bêdzie w
kolejnych 7 latach bardzo du¿o. Po pieni¹dze te siêgaæ
bêd¹ m.in. jednostki prowadz¹ce szko³y i placówki
o�wiatowe. Do tego, aby dostrzeg³y tak¹ potrzebê,
niezbêdna jest wspó³praca rodziców, nauczycieli, dy-
rektorów i pracowników o�wiaty. Wspólnie przygoto-
wane propozycje zmian, rozwi¹zañ, programów pozwoli
na skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie praw-
dopodobnie ostatnich tak wielkich �rodków zewnêtrz-
nych na rozwój edukacji.

Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina

Unia Europejska nadal wspiera
uczniów, nauczycieli i rodziców
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Kolejny cykl wieczorów W PA£ACU literacko
w roku szkolnym 2013/14 rozpoczê³o 17 pa�dzier-
nika 2013r. � 22. ju¿ � spotkanie z poezj¹. W jak
zawsze nastrojowo udekorowanej sali multimedial-
nej w Pa³acu M³odzie¿y, po�ród �wiate³ i cieni, w
aurze na po³y onirycznej na po³y realnej (a tej
ostatniej sprzyja³y muzyka i smak kawy, herbaty
oraz kruchych ciasteczek) prezentowa³a swoje
Rozb³yski posenne Katarzyna Chabowska. Przed
zebran¹ publiczno�ci¹ prezentowa³a m³od¹ poet-
kê, ale tak¿e polonistkê ze szczeciñskiego gimna-
zjum, absolwentkê polonistyki Uniwersytetu
Szczeciñskiego � Ró¿a Czerniawska�Karcz. Roz-
mowa o korzeniach i szczeciñskim przysposobie-
niu, o pracy nie tylko nauczycielskiej i o twórczo-
�ci, o debiucie poetyckim w almanachu poetyc-
kim �Dialog z Panem Bogiem�, o wspó³autorstwie
tomu poetyckiego
Nabrze¿e poetów
oraz o �debiucie
ognistym� w Ko-
rytowie, w sierpniu
2013r. � to w¹tki, w
które wplot³y siê
wiersze z debiu-
tanckiego tomiku
poezji Katarzyny
Chabowskiej, Roz-
b³yski posenne ,
wydanego w serii: akcent w 2013r. nak³adem ZLP,
z dofinansowania UM Szczecin. A oto portret
poetycki Autorki owych posennych wyznañ, któ-
ra mówi o sobie:

***
utkana jestem
z nawi¹zañ
zawi¹zana
z powrotów

rzeczywisto�æ taka
pusta
jaki� ma³y
koniec �wiata

PROMOCJE LITERACKIE
� JESIEÑ 2013

W Pa³acu literacko
W poetyckim krêgu

szukam
prostych wyrazów
i przechodzê
siedem s³oñc musi (zdechn¹æ)
nim zrobiê krok

potrzeba radykalizmu
a ja nienawidzê s³owa
postmodernizm

�Czy to credo?
Katarzyna Chabowska w pe³ni wykorzystuje

poetyckie rekwizyty, zanurza jawê we �nie a sen
poddaje trze�wej ocenie z racjonalnego �wiata. I
tworzy klimaty niepowtarzalne, nie tylko z pomoc¹
potrzebnych jej neologizmów: zabliski, wyblaski,
pó³�nienia...i anio³y przeskrzyd³e, ale te¿ prowa-
dzi grê s³owem:

rozmawiaæ trzeba umieæ
w czasie
w odpowiednim czasie
nie pó�niej

Bawi siê s³owem:
domys³y zasypuj¹ mnie
jak dobre ¿yczenia
i przykry
brak siê pl¹cze

Lekko wiruje wokó³ znaczeñ, czerpie z nich moc
najtrafniejszych metafor i point: ciszê przesuwam
oddechem..., przez ciebie ukryta/ przestana/ jestem
przypomnieniem..., sztuczne kwiaty [...] suszone z
nawi¹zk¹ albo w wierszu strach przemierzony �
wiele zmy�leñ mam/skrzyd³a przemiany/ i wiersz
mi sp³on¹³//.

Mo¿na by³oby zrobiæ z tych wypisków ma³y s³ow-
nik (aforyzmów!). A tymczasem... zapiski, odzyski,
rozb³yski jak u�ciski otulaj¹ zdumione strofy i ka¿¹
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im falowaæ w tym morzu posennych, ale nie posêp-
nych, my�li, które ju¿ ¿yj¹ swoim bytem na jawie.
Czytanie wierszy Katarzyny Chabowskiej to hipno-
za, która pozwala medium, czyli czytelnikowi, prze-
bywaæ w rozb³ysku miêdzy wizj¹ senn¹ a realnym
doznaniem... Tylko po ockniêciu nic ju¿ nie pozo-
staje na swoim miejscu...

A jak¿e blisko tej poezji do wizyjnych fantasma-
gorii Brunona Schulza. Ró¿nica tkwi w formie i kolo-
rycie. Ale wymowa poetycka nierzeczywistej real-
no�ci ta sama.

Lapidarn¹ form¹ wierszy Katarzyna Chabowska
dodatkowo wymusza ich ulotno�æ, s¹ jak piórka
s³ów, które co� znacz¹, ale po chwili, za krawêdzi¹
kolejnego wersu czy strofy, ju¿ trac¹ swój pierwot-
ny sens... Jak obrazy posenne nak³adaj¹ siê na sie-
bie, przenikaj¹ jak w surrealistycznym filmie... Dla-
tego ta poezja jest taka migotliwa, jak �wiat³o i jak
woda zamro¿ona w krystaliczny sopel... Jest dosad-
na w s³owie, ale subtelna w konstrukcji znaczenia
frazy, spontanicznie wyra¿a emocje, ale artystycz-
nie buduje impresje... jak w japoñskiej poezji. Ot,
choæby ta strofa z wiersza niedopowiedzenie mo-
g³aby byæ wziêta za haiku:

nie bój siê o mnie
przez noc
nowy �nieg napada³

a poprzedzaj¹ j¹ dwie, które mog³yby udawaæ ja-
poñsk¹ tankê:

niedopowiedzenie
t³umi siê we mnie
mam na imiê rutyna
to ³adne imiê
o proweniencji antycznej

Taki jest w³a�nie �wiat rozb³ysków posennych Ka-
tarzyny Chabowskiej. Nie sposób przej�æ obok nie-
go obojêtnie...� Dlatego te¿ wieczór trwa³ jeszcze
d³ugo w rozmowach (naturalnie!) o poezji i sztuce.

Min¹³ miesi¹c. W listopadowy czwartek, na 23. spo-
tkaniu W PA£ACU literacko pojawili siê ponownie
mi³o�nicy wiersza. Wieczór up³yn¹³ pod znakiem do-
brej poezji. Go�ciem spotkania by³a szczeciñska, ale
ju¿ nieco poznañska, poetka Zdzis³awa Gierszal.
Szczecinianka, absolwentka historii Uniwersytetu
Szczeciñskiego, która wybra³a zawód bibliotekarki.
Pocz¹tki tej pracy w Bibliotece Klubu Garnizonowe-
go w Szczecinie zaowocowa³y odkryciem potrzeby
poetyckiego wypowiedzenia. Potem by³a Wojskowa

Grupa Literacka �IN AETERNUM�, debiut i wieczór
poetycki w Klubie przy Wawrzyniaka 5, pierwsze
konkursowe sukcesy poetyckie, �debiut ognisty� w
Korytowie w 2012 r. i tomik wydany rok pó�niej, czyli
w 2013, w serii:akcent, gdy¿ od 2011 roku Poetka na-
le¿y do szczeciñskiego oddzia³u ZLP.

Moje refleksje o twórczo�ci Bohaterki wieczoru jak
i jej wierszy zamykaj¹ siê we wstêpie do debiutanc-
kiego tomiku, ale warto je tutaj przywo³aæ we frag-
mentach, bowiem tom poezji Zdzis³awy Gierszal po-
miêdzy, to harmonia
akcentów s³ów,
które w wierszu nie
zosta³y zapisane, a
im do nich dalej,
tym akcenty moc-
niejsze... tym zna-
czeñ wiêcej, tym
pojemniejsze staj¹
siê my�li, z nich
obrazy, wra¿enia, w
koñcu emocje...

Zdzis³awa Gierszal jest ju¿ do�wiadczon¹ poetk¹.
Nie boi siê eksperymentu ze s³owem. Ju¿ siê z nim
oswoi³a, zaprzyja�ni³a. Obejrza³a je i posmakowa³a.
Zna jego warto�æ. Ma za sob¹ do�wiadczenia kon-
kursowe, niepewno�æ wyboru wiersza przed wys³a-
niem, tremê oczekiwania na wynik i ... wiadomo�æ,
¿e znalaz³a siê w gronie laureatów... Zna smak spo-
tkania ze s³uchaczami na wieczorach poetyckich w
Szczecinie, w Poznaniu czy w Korytowie, gdzie pod-
czas II Nocy Poetów przesz³a swoj¹ inicjacjê po-
etyck¹. Poddana próbie ognia, musia³a patrzeæ na
swój gorej¹cy wiersz, by zrozumieæ, ¿e on musi sp³o-
n¹æ, by móc siê odrodziæ w s³owie, jak feniks z po-
pio³u. Pozna³a emocje rozmowy z poetami, którzy
ju¿ dost¹pili wtajemniczenia w trzecim albo nawet w
drugim krêgu... Smakuje cudze wiersze i ... pisze co-
raz pewniejszym piórem swoje w³asne, odkrywaj¹c
ich rytm, barwê i wagê.

Tomik pomiêdzy nie jest zbiorem przypadkowym.
Jest wynikiem wysublimowanego smaku wersów,
fraz, s³ów. Uk³adania w ca³o�æ przemy�lanej kon-
strukcji � stron, które wymuszaj¹ akcenty poszcze-
gólnych wierszy... Tworzy ma³e raje paradoksu, ot
choæby ten :

Z mojej wyobra�ni
Wysz³a wyobra�nia
Nie do wyobra¿enia

Pali papierosa
I bezczelnie
Dmucha mi w twarz
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I nieco wiêksze, bardziej realne, prosto z naszego

wnêtrza:

w raju
owoc i tak
zerwa³am i zjad³am
mogê siê wyprzeæ
w sobie
kobiety i mê¿czyzny
lecz ludzkiej s³abo�ci
nigdy

Tak powstaje poezja Zdzis³awy Gierszal. �wiado-
mie i pod kontrol¹. Akcent musi padaæ na wiersz, by
wybrzmia³o s³owo, by otworzy³o wej�cie do labi-
ryntów znaczeñ, by to co oczywiste, sta³o siê in-
nym �wiatem... w g³owie/ wszystko /ma pocz¹tek//
mówi poetka. A tu zaczyna siê owa wielka sprzecz-
no�æ, która spycha wszystko, a cz³owieka w szcze-
gólno�ci, w owo pomiêdzy: Jestem/ Gdzie� jeszcze/
Gdzie� pomiêdzy//.

Ten niepozorny przyimek z³o¿ony sta³ siê do-
gmatem dla m³odej poetki, wyznacznikiem g³ów-
nego akcentu jej artystycznego i egzystencjalne-
go bytu...

ból
a jednak
zieleñ trawy
ro�nie
pomiêdzy
s³owami
wci¹¿
szukaj¹cymi siê
nawzajem

Jest wszechobecny miêdzy zdaniami, wersa-
mi, wierszami, miêdzy emocj¹ a wra¿eniem... Jest
miêdzy adresatem a podmiotem lirycznym. Sil-
nie akcentuje przestrzeñ wiersza i kreuje jego
czas:

mo¿e
mo¿e
trzeba
¿yæ
¿yciem
[...]
a pomiêdzy
to tylko
kulej¹ca
metafora
z jedn¹
nog¹

Utrwala wszystko to, co istnieje pomiêdzy abs-
trakcj¹ a konkretem, bo wtedy te staj¹ siê pe³ni¹.
Dziêki temu przyimkowi Zdzis³awa Gierszal mo¿e
kreowaæ swój niepowtarzalny �wiat, w którym jest
miejsce dla ptaka, dla lasu albo tylko drzewa i dla
zagubionego, we w³asnym chaosie pojêæ, cz³owie-
ka. Ten �wiat jest �wiatem mo¿liwo�ci:

Mo¿na
Jednak mo¿na inaczej
W³¹czyæ i wy³¹czyæ �wiat
Mo¿na inaczej us³yszeæ
Inaczej wype³niæ oko ³z¹
Inaczej napisaæ o bólu dzi� a inaczej jutro
Jednak mo¿na

I zaskakuj¹ca pointa tego wyznania:
Mo¿na inaczej
Zachowuj¹c milczenie
W k¹cikach ust

W �wiecie wykreowanym przez poetkê nie ma
³atwych pytañ ani jednoznacznych odpowiedzi.
Po�ród puent i aforyzmów nie odnajdzie siê ba-
nalnego obrazka powszedniego dnia. [...] Ale je-
�li siê potrudzi i wejdzie w g³¹b, odkryje siê ak-
cent padaj¹cy na drugi czyli ostatni wiersz:
wszystko jest wa¿ne�.

Oprócz pisania, rozmowa o poezji i czytanie
wierszy, przywo³ywanie ulubionych poetów /Her-
berta, Celana, Krynickiego, Zagajewskiego/ to
jedna z wielu pasji Zdzis³awy Gierszal. Publicz-
no�æ na wieczorze chêtnie podjê³a dialog o poezji
z Autork¹ i siêgnê³a po tomik "pomiêdzy" z dedy-
kacj¹. Przy kawie i herbacie, jak zawsze w urokli-
wym wnêtrzu i wcale nielistopadowym klimacie
trwa³y rozmowy o sztuce. A wydarzenie zareje-
strowa³a TVP Szczecin.
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Propremiera ksi¹¿ki

Rafa³a Podrazy
Helena Majdaniec Jutro bêdzie dobry dzieñ
Nie mniej wa¿nym dla Czytelników, nie tylko poezji,

sta³o siê listopadowe wydarzenie literackie, którym by³a
prapromocja najnowszej ksi¹¿ki Rafa³a Podrazy, Hele-
na Majdaniec Jutro bêdzie dobry dzieñ. Ksi¹¿ka ocze-
kiwana by³a z nie-
cierpliwo�ci¹ nie
tylko przez Autora,
ale te¿ licznych fa-
nów szczeciñskiej
Piosenkarki. Tak
wiêc 21 listopada
2013 r. Ma³a Scena
w Szczeciñskiej
Agencji Artystycz-
nej o godzinie 18.00
by³a pe³na. Wbrew
obawom Autora:
Czy publiczno�æ
dopisze? Czy ksi¹¿-
ka dojedzie na czas
z wroc³awskiej drukarni? Czy o Helenie kto� jeszcze
pamiêta? � spotkanie okaza³o siê sukcesem. Dopisali
wszyscy: ksi¹¿ka dotar³a do Szczecina na czas; pu-
bliczno�æ przyby³a licznie, w tym najbli¿sza Rodzina
Piosenkarki, bratowa, bratanica i bratanek; bardzo licz-
ne przyjació³ki, przyjaciele i znajomi. Promocjê ksi¹¿ki
swoj¹ obecno�ci¹ zaszczyci³a dyr. Wydzia³u Kultury
UM Agata Stankiewicz (g³ówny sponsor wydania) w
towarzystwie dyr. SAA  Anny Lemañczyk-Bia³as. By³y
te¿ media(TVP Szczecin, Radio Szczecin, Kurier Szcze-
ciñski, Miesiêcznik Pedagogiczny �Dialogi�, Dwumie-
siêcznik �Pragnienie Piêkna�, �Rewia�, �SzczecinCzy-
ta.pl�), które objê³y wydanie i promocjê ksi¹¿ki swoim
patronatem. Dodatkow¹ atrakcj¹ medialn¹ okaza³a siê
p³yta z francuskimi piosenkami Heleny Majdaniec, po
raz pierwszy na polskim rynku dyskograficznym. Jej
nagranie sfinansowa³ wicemarsza³ek Wojciech Dro¿d¿
a zrealizowa³ Rafa³ Bajena ze STiPS.

Zarówno ksi¹¿ka jak i p³yta cieszy³y siê wielkim zain-
teresowaniem publiczno�ci. Rozmowa z Autorem ksi¹¿-
ki Rafa³em Podraz¹ dotyczy³a jego dzia³añ pozyskania
wspomnieñ o �królowej twista�, o docieraniu do archi-
wów radiowych czy prasowych; o odkrywaniu nie-
spotykanie obfitej ikonografii nale¿¹cej do Rodziny
czy nieustannych fanów Piosenkarki, a której nie uda-
³o siê zmie�ciæ w jednej ksi¹¿ce; o poszukiwaniu szcze-
ciñskich znajomych; o selekcji i redakcji ksi¹¿ki, s³o-
wem o genezie pierwszej ksi¹¿ki o �Królowej Polskiej
Piosenki� z 1963 r. Na tle do dzi� pamiêtanych przebo-
jów Heleny Majdaniec p³yn¹cych z p³yt udostêpnio-
nych przez przyjació³kê �Szczerytkê� p. Annê Lesz-
czyszyn-Kyber, do rytmu �Zakochani s¹ w�ród nas�

czy �Czarny Ali Baba�, toczy³y siê wspomnienia ta-
kich go�ci jak Janusz Kondratowicz czy Wojciech
Korda, którzy po³¹czyli siê z Rafa³em Podraz¹ za po-
moc¹ telefonii g³o�nomówi¹cej, by równie¿ publicz-
no�æ mog³a uczestniczyæ w rozmowie.

Nie mo¿na pomin¹æ przy tym pomys³odawczyni i
�matki chrzestnej� ksi¹¿ki, jak J¹ nazywa Rafa³ Podra-
za. To Cecylia Judek, sekretarz naukowy Ksi¹¿nicy
Pomorskiej w Szczecinie podda³a pomys³ zebrania i
opublikowania wspomnieñ o �ambasadorce Szczeci-
na�, w³a�nie Helenie Majdaniec.

Rafa³ Podraza siê waha³, ale podj¹³ wyzwanie ... i
w ci¹gu kilku miesiêcy powsta³a cenna, pierwsza
ksi¹¿ka o �Helenie z S(zczecina), któr¹ uwiód³
P(aris)�. To �wietne (wg mnie), tyle¿ literackie co
dowcipne, porównanie Tadeusza Klimowskiego,
który w swoim wspomnieniu o Helenie Majdaniec
dokonuje takiego¿ zestawienia losów dwóch zna-
nych (antycznej i wspó³czesnej) Helen z S. uwie-
dzionych przez P(arisów). Spo�ród licznych wspo-
mnieñ o Helenie kole¿ance, Helenie piosenkarce,
Helenie ciotce czy Helenie artystce, Helenie szczo-
drej i sk¹pej, Helenie ¿yczliwej i dumnej, Helenie
otoczonej wielbicielami i Helenie samotnej, odno-
sz¹cej sukcesy i spragnionej mi³o�ci, o Helenie ze

scen paryskich kabaretów czy o Helenie ze szcze-
ciñskiego ryneczku na Pogodnie, Helenie z Opola,
Sopotu i Soczi i Helenie z paryskiej �Olympii� � mo¿e
sobie czytelnik odtworzyæ i namalowaæ portret przy-
wo³anej ponownie z przesz³o�ci , szczeciñskiej gwiaz-
dy polskiego big-beatu lat 60. i 70. I jak siê okazuje,
wci¹¿ ¿ywej w pamiêci nie tylko wspominaj¹cych.

Listopadowa prapremiera promocyjna ksi¹¿ki Hele-
na Majdaniec Jutro bêdzie dobry dzieñ Rafa³a Podra-
zy ma swój ci¹g dalszy. O spotkania z Autorem i Jego
Ksi¹¿k¹ zabiegaj¹ czytelnicy z Lubina, Legnicy i Wro-
c³awia. Umawiaj¹ siê inne miasta. Ksi¹¿ka wraz z p³yt¹
trafi³a ju¿ do Opola, do Centrum Polskiej Piosenki z
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Helena Majdaniec ponownie podbija serca, tym ra-
zem Czytelników.

Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej

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

Tekst: Monika Maækowiak,
      Wojciech Tomczak

Bracia Kaprowie w Zachodnio-
pomorskim Centrum Edukacji

Morskiej i Politechnicznej
3 grudnia 2013 odby³a siê w Zachodniopomor-

skim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
kolejna Biesiada Marynistyczna. Tym razem prze-
wodnim tematem biesiady by³o Bractwo Wybrze¿a,
a szczególnie jego polska ga³¹� czyli Bractwo Wy-
brze¿a - Mesa Kaprów Polskich. Uroczystego otwar-
cia biesiady dokona³a tradycyjnie Pani Dyrektor
ZCEMiP, mgr in¿. El¿bieta Moskal. Nastêpnie, po
powitaniu go�ci i uczestników � licznie zgromadzo-
nej m³odzie¿y nast¹pi³a czê�æ artystyczna w wyko-
naniu uczniów. M³odzi arty�ci prezentowali w³asne
interpretacje znanych wierszy, marynizuj¹c je przez
pomys³ow¹ zamianê s³ów.

Wreszcie nast¹pi³a konferencja z udzia³em wybit-
nych kapitanów � cz³onków Bractwa Wybrze¿a - Mesy
Kaprów Polskich. Dojrzali panowie wystêpuj¹cy w
stylowych kapeluszach organizacyjnych przedstawili
siê jako polskie stowarzyszenie ¿eglarskie, nale¿¹ce
do miêdzynarodowego Hermandad de la Costa, za³o-
¿onego w celu pielêgnowania idei braterstwa ludzi
morza, kultywuj¹cego ich tradycje, obyczaje i naukê.
Panowie ciekawie opowiadali o historii bractwa, obo-
wi¹zuj¹cych zasadach i celach stowarzyszenia. Zna-
ny z Centrum ̄ eglarskiego Piotr Owczarski, nauczy-
ciel, ¿eglarz, kajakarz, dzia³acz ¿eglarski i publicysta, a
tak¿e cz³onek bractwa przedstawi³ prezentacjê w której
przybli¿y³ dokonania morskie bractwa a tak¿e opowie-
dzia³ o ciekawych planach rejsu wokó³ Pó³wyspu Skan-
dynawskiego. Niestety, zgromadzone w�ród publicz-
no�ci panie z ¿alem przyjê³y fakt, i¿ w szeregi bractwa
nie mog¹ wstêpowaæ kobiety, gdy¿ jak same stwier-
dzi³y - kapelusze bractwa s¹ bardzo twarzowe.

Na koniec zgromadzeni go�cie zaproszeni zostali
na pyszny poczêstunek.

SP 68 Wiatr od morza
�...Choæ w sercu pozosta³em morzu bezgranicz-

nie oddany i wierny na zawsze..�
Robert Stankiewicz

Spektakl audiowizualny �Wiatr od morza� odby³ siê
21 listopada w sali gimnastycznej Szko³y Podstawo-
wej Nr 68 w Szczecinie. Zaproszeni go�cie, rodzice,
m³odzie¿ uczestniczyli w spektaklu, którego re¿yserem
by³ autor wierszy Robert Stankiewicz. Poezjê  do mu-
zyki Krzysztofa Baranowski zaprezentowali szczeciñ-
scy aktorzy Anna Gielarowska i Przemek Tejkowski.

V Miêdzyszkolny Turniej Marynistyczny
�Ka¿dy mo¿e kochaæ morze�

W szeregi rywalizacji przyst¹pi³y dru¿yny z trzy-
nastu Kó³ Edukacji Morskiej i ̄ eglarskiej: SP 1, SP
5, SP 11, SP 14, SP 23, SP 37, SP 41, SP 42, SP 56, SP
59, SP 65, SP 68 oraz SKEM Centrum ̄ eglarskiego.

Tradycyjnie w jury zasiedli wybitni profesjo-
nali�ci i specjali�ci w tej dziedzinie, czyli prze-
wodnicz¹cy p. kpt. Jerzy Szwoch, p. Bo¿ena Go-
dlewska, oraz p. Wojtek Zakrzewski,  instruktor
Centrum ̄ eglarskiego. Nad przebiegiem turnieju
czuwali równie¿ zaproszeni go�cie: kpt. ¿. w. Wi-
told Czapp,  p. Wioletta Zmorzyñska z Wydzia³u
O�wiaty Urzêdu Miasta Szczecin, dyrektor szko-
³y p. Janusz Cymerman.

Dzieci stanê³y przed trudnym zadaniem, gdy¿
Turniej sk³ada³ siê z 7 konkurencji: testu maryni-
stycznego, znajomo�ci budowy Optymista, u³o¿e-
nia puzzli, klarowania ¿agla, wi¹zania na czas wê-
z³ów ¿eglarskich oraz wykonanie obrazu maryni-
stycznego �Neptun ze �wit¹�. Ostatnim zadaniem
by³ sprawdzian wiedzy z tematyki: miasto Szcze-
cin, Morze Ba³tyckie, patroni szkó³, ABC ¿eglar-
stwa oraz polskie ¿aglowce. Uczniowie zab³ysnêli
du¿¹ wiedz¹. Po ciê¿kich zmaganiach konkurso-
wych, Jury przyst¹pi³o do podsumowania wyni-
ków wy³aniaj¹c najlepsze zespo³y.

I miejsce i z³ot¹ szeklê zdoby³a Szko³a Podstawo-
wa Nr 37; II miejsce i srebrn¹ szeklê  zdoby³a  Szko³a
Podstawowa Nr 5; III miejsce i br¹zow¹ szeklê zdo-
by³y dru¿yny  ze Szko³y Podstawowej Nr 56

Wszystkie dru¿yny szkolne otrzyma³y pami¹tko-
we dyplomy za udzia³ i rywalizacjê, a opiekunowie
za przygotowanie.

Przyszli Mistrzowie,
nie tylko w ¿eglarstwie...

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Rzemios³a przy ul.
Chmielewskiego w Szczecinie to m³odzie¿, która
oprócz zajêæ teoretycznych w szkole odbywa
równie¿ zajêcia praktyczne zawodu w ró¿nych
szczeciñskich i polickich firmach. Mimo tak licz-
nych obowi¹zków, jest w�ród nich wielu mi³o-
�ników ¿eglarstwa, a swoj¹ pasjê i wiedze zdo-
bywaj¹ pod bacznym okiem p. Edmunda Jab³o-
neckiego.

20 listopada 2013 r. w szkole odby³ siê konkurs
�Wiedzy morskiej i ¿eglarskiej�, który wzbudzi³
du¿e zainteresowanie w�ród uczniów klas II.
Uczniowie odpowiadaj¹c na pytania testowe wy-
kazali siê fachow¹ wiedz¹ ¿eglarsk¹, ale przede
wszystkim wspania³¹ i du¿¹ wiedz¹ z zakresu hi-
storii i geografii.
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Konkurs �MORSKIE
OBLICZE SZCZECINA�

Do organizatora konkursu wp³ynê³o 25 prac ze
szkó³ podstawowych w Mierzynie, Rzêdzinach i
Dobrej. Zakwalifikowano do konkursu 24 prace.

Komisja konkursowa dokona³a oceny prac we-
d³ug nastêpuj¹cych kryteriów: ciekawo�æ pracy, po-
mys³owo�æ i estetyka, zgodno�æ pracy z tematem.
Prace oceniano w 3 kategoriach: klasy I, II i III.

Oto wyniki:
1 miejsce
Nina Janerka � kl 1 PSP Mierzyn
Zuzanna Kugiel � kl 2 PSP Dobra
Aleksandra Supernak� kl 3 PSP Rzêdziny
2 miejsce
Kaja Iwanicka � kl 1 PSP Mierzyn
Nikola Reæko � kl 2 PSP Dobra
Wojciech Kisiel � kl 3 PSP Rzêdziny
3 miejsce
Lena Sychta � kl 2 PSP Dobra
Zuzanna Walkowiak � kl 3 PSP Rzêdziny
Wyró¿nienia:
Hanna Przepiórkowska � kl 3 PSP Rzêdziny
Lena Podolecka � kl 1 PSP Mierzyn
Ma³gorzata Kociñska � kl 1 PSP Mierzyn
Wszystkim zwyciêzcom serdecznie gratulujemy
Szkolny opiekun Ko³a Edukacji Morskiej

Katarzyna Lewandowska

MORZE TO NAJLEPSZY
WYCHOWAWCA

W ramach Szczeciñskiego Programu Edukacji
Wodnej i ̄ eglarskiej po raz pierwszy odby³y siê
warsztaty Niebieskiej Szko³y organizowane pod
has³em �Morze to najlepszy wychowawca�. W
warsztatach udzia³ wziêli uczniowie Zespo³u Szkó³
nr 8, XI Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Gimnazjów
nr 6 i 14, Zespo³u Szkó³ Rzemie�lniczych oraz
SOSW dla dzieci nies³ysz¹cych. Nie odby³yby siê,
gdyby nie zaanga¿owanie opiekunów szkolnych
kó³ funkcjonuj¹cych w ramach programu.

Przygotowane przez Fundacjê STS Fryderyk Cho-
pin warsztaty Niebieskiej Szko³y to edukacyjna,
bezp³atna propozycja uzupe³niaj¹cych zajêæ skiero-
wanych g³ównie do uczniów gimnazjów i liceów.
Ich celem jest promocja ¿eglarstwa oraz propago-
wanie idei wychowania morskiego. Szczecin by³ wiêc
naturalnym miejscem, w którym projekt powinien
wystartowaæ i uda³o siê to dziêki zaanga¿owaniu
szczeciñskich nauczycieli.

W czasie warsztatów uczestnicy poznali, miêdzy
innymi, ró¿ne typy ¿aglowców, zasady bezpieczeñ-
stwa na wodzie, podstawy nawigacji oraz zasady
¿ycia i pracy na ¿aglowcu. Zajêcia obejmowa³y rów-
nie¿ praktyczne æwiczenia, które pozwala³y uczest-
nikom przeæwiczyæ np. zak³adanie kamizelki ratun-
kowej czy wi¹zanie wêz³a ratowniczego oraz pracê
na mapie. Warsztaty poprowadzili Anna Karaszew-
ska oraz kapitan Piotr Jodkowski z Fundacji STS
Fryderyk Chopin.

Wieczorem, po zakoñczonych zajêciach, m³odzie¿ wraz
z opiekunami oraz prowadz¹cymi warsztaty spotka³a siê
w kawiarni Starbucks Brama Portowa z kapitanem An-
drzejem Mendygra³em, który w barwny sposób opo-
wiada³ o swoich dalekomorskich podró¿ach. Zdjêcia,
filmy i �wi¹teczny klimat miejsca pozwoli³y stworzyæ
niezwyk³a atmosferê w czasie tego spotkania.

Relacja z wydarzenia, 28.11.2013
To ca³odzienne wydarzenie, z którego mogli skorzy-

staæ uczniowie kilku szczeciñskich szkó³, swój kszta³t
zawdziêcza organizatorce warsztatów - pani Magdale-
nie Streich z ZS nr 8 w Szczecinie. W organizacji wspie-
rali j¹ miêdzy innymi pani Monika Maækowiak � koor-
dynator Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej, pan Marek Bry³a � opiekun Szkolnego
Ko³a Edukacji Morskiej w ZSO nr 4, pani Izabela Pop-
pe-Iwanów � opiekun grupy m³odzie¿y z klas ¿eglar-
skich Gimnazjum nr 6 oraz pani Marta Staniszewska �
opiekun SOSW dla Dzieci Nies³ysz¹cych.

Zespó³ Szkó³ nr 8 okaza³ siê idealnym miejscem
dla organizacji tego typu wydarzeñ � doskona³a lo-

kalizacja  w centrum miasta, obszerna sala wyk³ado-
wa oraz zaplecze gastronomiczne to równie¿ wa¿ne
elementy sk³adaj¹ce siê na sukces przedsiêwziêcia.

Wszyscy � zarówno organizatorzy warsztatów,
jak i przedstawiciele Fundacji STS Fryderyk Cho-
pin zgodnie deklaruj¹, ¿e to pocz¹tek d³u¿szej
wspó³pracy. W niej najwa¿niejsza jest m³odzie¿,
chêæ inspirowania jej oraz wychowywania zgod-
nie z zasadami �sail trainingu�. Zdaniem przedsta-
wicieli Fundacji wielk¹ przyjemno�ci¹ jest praca z
pasjonatami,  którzy szukaj¹ dla m³odych ludzi
atrakcyjnych tematów. A wychowanie morskie
tworzy doskona³e ramy dla omówienia bardzo wie-
lu zagadnieñ. Warto z tego korzystaæ

Wiêcej informacji:
www.fryderykchopin.org.pl
www.niebieskaszkola.pl
tel.: +48 603 842 032, +48 501 016 041
mail: fundacja@fryderykchopin.pl
Fundacja STS Fryderyk Chopin
ul. Koszykowa 3/160
Warszawa

Zdjêcia na ok³adce.



Numer przygotowali: Aneta Klonowska (redaktor naczelny), Ryszard Goclan (redaktor techniczny).
Zdjêcia na ok³adkach: SP 1, SP 14, ZS 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, PP 67 „Stokrotka”, Wies³aw Seidler.
Druk: ZAPOL
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Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

  Fot.: Aneta Klonowska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Turystyka szkolna 
w obiektywie

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ferie w Pa³acu 
M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Uczniowie
na turystycznych 

szlakach

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Akcja Lato 2013
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Maækowiak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza (2)

To ju¿ Jesieñ
w Centrum

¯eglarskim...
Zdjêcia: Monika Maækowiak

Zdjêcia:
Monika Maækowiak
Wojciech Tomczak

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: 
Olgierd Wac³awik

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Storczyki

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny

„Poezja 
W obrazach”

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

   60-lecie pracy twórczej obchodzi Joanna Dunin-
Witowska, artystka o szerokich zainteresowaniach. 
Uprawia wiele dyscyplin sztuki: grafikê, malarstwo, 
tkactwo. Zajmowa³a siê nie tylko plastyk¹ ale równie¿ 
dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ i instruktorsk¹. Prowadzi³a 
zajêcia w ró¿nych zespo³ach i klubach zainteresowañ 
twórczych, wiele lat pracowa³a z dzieæmi. 
   Prezentowane obrazy powsta³y po podró¿y do 
Norwegii. Z pasj¹, entuzjazmem i konsekwencj¹ tworzy 
klimat, w którym powsta³y prace m¹dre i piêkne, czyni¹c 
otaczaj¹cy nas œwiat lepszy i bardziej wartoœciowy.

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

Japan Fest
Zdjêcia:

Iwona Sarnicka

Pa³ac M³odzie¿y                    
w Szczecinie
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