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1. Od 2009 r. do gmin trafi³o 2,7 mld z³ z bud¿etu
pañstwa, a 831 mln z³ ze �rodków unijnych prze-
znaczono na realizacjê projektów.

Gminy, placówki edukacyjne, nauczyciele i ucznio-
wie otrzymuj¹ coraz wiêcej wsparcia ze �rodków rz¹-
dowych i unijnych. W zwi¹zku z edukacj¹ dzieci
sze�cioletnich od 2009 r. zarówno z bud¿etu pañ-
stwa, jak i ze �rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego organy prowadz¹ce otrzyma³y znacz-
ne �rodki finansowe na wsparcie szkó³ podstawo-
wych.

W 2013 r. jednostki samorz¹du terytorialnego
prowadz¹ce szko³y podstawowe otrzyma³y z bud¿e-
tu pañstwa w ramach czê�ci o�wiatowej subwencji
ogólnej 794 mln z³. Przekazanie tych �rodków jest
zwi¹zane ze wzrostem liczby uczniów w szko³ach
podstawowych o liczbê dzieci sze�cioletnich, któ-
re ju¿ od 1 wrze�nia 2013 r. rozpoczê³y realizacjê obo-
wi¹zku szkolnego.

Dodatkowo w 2013 r. na bezpo�rednie wsparcie
szkó³ i ich organów prowadz¹cych przeznaczono
oko³o 831,5 mln z³ ze �rodków unijnych, a na pro-
jekty systemowe, niepolegaj¹ce na przekazaniu w
sposób bezpo�redni wsparcia finansowego do or-
ganów prowadz¹cych przeznaczono kwotê oko³o
328,8 mln.

W latach 2009-2012 z bud¿etu pañstwa na zada-
nia zwi¹zane z prowadzeniem szkó³ podstawowych
przekazano kwotê 1.953,2 mln z³, z czego:

� 1.448 mln z³ z czê�ci o�wiatowej subwencji
ogólnej, w zwi¹zku z edukacj¹ szkoln¹ 184 tys. dzie-
ci sze�cioletnich;

� 163,3 mln z³ na bie¿¹ce remonty budynków
szkó³ podstawowych z rezerwy z czê�ci o�wiatowej
subwencji ogólnej;

� 48,9 mln z³ na wyposa¿enie szkó³ w sprzêt i
pomoce dydaktyczne z rezerwy czê�ci o�wiatowej
subwencji ogólnej;

� 293 mln z³ na budowê lub modernizacjê szkol-
nych placów zabaw i doposa¿enie szkó³ w ramach
rz¹dowego programu Radosna szko³a.

W latach 2009-2012 ze �rodków programu rz¹-
dowego Radosna szko³a wsparcie finansowe w
zakresie zakupu pomocy dydaktycznych do szkol-
nych miejsc zabaw otrzyma³o 12 159 szkó³ pod-
stawowych (tj. 90 proc. wszystkich szkó³). Ozna-
cza to, ¿e z kolorowych i nowoczesnych miejsc
zabaw korzysta obecnie 1 090 668 uczniów, w
tym 28 680 dzieci, które edukacjê szkoln¹ rozpo-
czê³y w wieku sze�ciu lat. Ponadto do roku 2012
w³¹cznie w ramach ww. programu do roku 2012
utworzono lub zmodernizowano szkolne place
zabaw przy 2 649 szko³ach podstawowych. Ozna-
cza to, ¿e z nowych lub zmodernizowanych pla-
ców zabaw na terenie ca³ej Polski korzysta 318
587 uczniów, w tym 14 703 dzieci, które eduka-
cjê szkoln¹ rozpoczê³y w wieku sze�ciu lat.

Poprawa infrastruktury szkolnej to wa¿ny element
przystosowania szkó³ do przyjêcia najm³odszych
uczniów � krajobraz polskiej szko³y codziennie
zmienia siê na lepsze.

2. Kontrole sanitarne potwierdzaj¹ przygotowa-
nie szkó³ do pracy z m³odszym dzieckiem.

W przeprowadzonych w pierwszym pó³roczu 2012
rok przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ kontro-
lach bardzo dobr¹ lub dobr¹ ocenê stanu przygoto-
wania szko³y podstawowej do obni¿enia wieku otrzy-
ma³o ponad 93 proc. skontrolowanych placówek. Z
raportu G³ównego Inspektora Sanitarnego za 2012
rok wynika równie¿, ¿e wiêkszo�æ skontrolowanych
szkó³ zapewni³a uczniom w³a�ciwe, czyli bezpiecz-
ne i higieniczne warunki do nauki. Podobnie jak w
latach poprzednich, tylko niewielki odsetek budyn-
ków szkó³ (0,5 proc.) by³ w z³ym stanie techniczno�
sanitarnym oraz higienicznym.

Aby umo¿liwiæ rodzicom zg³aszanie nieprawid³o-
wo�ci w szko³ach, do których uczêszczaj¹ ich dzie-
ci, Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomi³o w
czerwcu br. specjaln¹ infoliniê pn. �6-linia�. Pod
numerem (22) 34 74 700 rodzice mog¹ zg³aszaæ po-
trzebê interwencji w zakresie nieprawid³owo�ci pod
k¹tem przygotowania placówek na przyjêcie dzie-
ci sze�cioletnich. Odnotowane w systemie zg³o-
szenie trafia do w³a�ciwego kuratorium o�wiaty,
wówczas wizytatorzy niezw³ocznie przeprowadzaj¹
kontrolê we wskazanych placówkach, w celu udzie-
lenia rzetelnej odpowiedzi na zg³aszane zarzuty. W
okresie od 11 czerwca br. do koñca 15 pa�dzierni-
ka br. zg³oszono 370 interwencji wobec 219 szkó³
(na 13,5 tys. wszystkich szkó³ podstawowych funk-
cjonuj¹cych w systemie o�wiaty).

Poprawa stanu sanitarnego w placówkach nastêpuje
konsekwentnie od kilku lat. Samorz¹dy prowadz¹ce szko-
³y stale poprawiaj¹ stan szkó³, równie¿ dziêki �rodkom z
rezerwy czê�ci o�wiatowej subwencji ogólnej.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji
Narodowej

9 faktów
o przygotowaniu
szkó³ do przyjêcia

sze�ciolatków
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3. Nauczyciele pracuj¹cy w szko³ach posiadaj¹

kwalifikacje do pracy z m³odszym dzieckiem.
Wszyscy nauczyciele pracuj¹cy w klasach I�III

musz¹ posiadaæ kwalifikacje odpowiednie do pracy
z m³odszym dzieckiem w przedszkolu i szkole. W
komunikacie zamieszczonym 16 pa�dziernika 2013 r.
na stronie internetowej Najwy¿szej Izby Kontroli
czytamy, ¿e �wszystkie skontrolowane przez NIK
szko³y zatrudnia³y nauczycieli posiadaj¹cych pe³ne
kwalifikacje do nauczania sze�ciolatków�.

Ponad 9,6 tys. szkó³ podstawowych uczestniczy
w programie realizowanym w ramach projektu sys-
temowego finansowanego ze �rodków unijnych In-
dywidualizacja procesu nauczania w klasach I-
III, w ramach którego nauczyciele najm³odszych klas
doskonal¹ swoje umiejêtno�ci pracy z uczniami. W
ramach projektu szko³y wyposa¿ane s¹ w pomoce
dydaktyczne pozwalaj¹ce lepiej dostosowaæ na-
uczanie do indywidualnych potrzeb oraz prowadzo-

Realizacjê projektów powiatowych do 30 wrze�nia
br. podjê³y lub w najbli¿szym czasie podejm¹ 144
powiaty z ca³ej Polski. W ramach ich realizacji wspar-
ciem zostanie objêtych 4786 szkó³ i 770 przedszkoli.
Realizacja pierwszych 7 projektów rozpoczê³a siê w
styczniu br. a kolejnych od  wrze�nia br., co ozna-
cza, ¿e liczba budowanych sieci i ich u¿ytkowników
systematycznie wzrasta.

Doskonalenie nauczycieli pracuj¹cych z m³odszy-
mi dzieæmi odbywa siê równie¿ w ramach �rodków,
które gminy obowi¹zkowo przeznaczaj¹ na ten cel
(równowarto�æ do 1% funduszu wynagrodzeñ).

Rosn¹ce kompetencje nauczycieli i lepsze wypo-
sa¿enie szkó³ to gwarancja kompleksowego roz-
woju najm³odszych uczniów.

4. Poprawia siê opieka �wietlicowa w szko³ach
podstawowych.

Zwiêksza siê liczba nauczycieli opiekuj¹cych siê
dzieæmi w �wietlicy. Pomimo odnotowanego od 2006 r.
spadku liczby uczniów w szko³ach podstawowych o
prawie 13 proc., liczba etatów nauczycieli w �wietli-
cach w szkole podstawowej zwiêkszy³a siê o 16 proc.
Z badania zleconego przez MEN w ramach projektu
unijnego wynika, i¿ ze �wietlicy korzysta³o 70 proc.
uczniów badanych szkó³ podstawowych.

M³odsze dzieci mog¹ korzystaæ z lepiej zorganizo-
wanej opieki �wietlicowej w szko³ach podstawowych.

5. Coraz wiêcej dzieci ucz¹cych siê w szko³ach
podstawowych ma mo¿liwo�æ korzystania z posi³-
ków w szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje
wspó³pracê z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-
³ecznej w zakresie upowszechniania i monitorowa-
nia w szko³ach i placówkach o�wiatowych rz¹do-
wego programu  Pomoc pañstwa w zakresie do¿y-
wiania. Program ten przewiduje otrzymanie pomo-
cy w formach:

� posi³ku w szkole, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem posi³ku gor¹cego;

� zasi³ku celowego na zakup posi³ku lub zakup
¿ywno�ci (w tym na zakup posi³ku dzieciom przeby-
waj¹cym w placówkach o�wiatowych, w których
rodzice zobowi¹zani s¹ do pokrywania kosztów
¿ywienia);

� �wiadczenia rzeczowego w postaci produktów
¿ywno�ciowych.

W 2012 roku ww. programem objêtych by³o po-
nad 88 proc.  szkó³ podstawowych.

Dyrektor szko³y upowszechnia informacjê o
mo¿liwo�ciach wsparcia w zakresie do¿ywiania w
szkole, zapewniaj¹c uczniom w³a�ciw¹ organiza-
cjê, opiekê i formê do¿ywiania, równie¿ w przy-
padku spo¿ywania posi³ków w czasie zajêæ szkol-
nych poza szko³¹.

ne s¹ dodatkowe zajêcia z uczniami. Wsparciem zo-
sta³o objêtych ponad 645 tys. uczniów. Z 624 mln
z³ przeznaczonych na ten projekt do szkó³ od roku
2010 trafi³o ju¿ prawie 500 mln z³.

W ramach projektu System doskonalenia nauczy-
cieli oparty na ogólnodostêpnym kompleksowym
wspomaganiu szkó³ (bud¿et projektu to 55 mln z³)
od roku 2012 do wrze�nia 2013 przeszkolono w za-
kresie nowego modelu doskonalenia nauczycieli 5
351 dyrektorów szkó³ i przedszkoli, 2 270 szkol-
nych organizatorów rozwoju edukacji (SORE), 1200
koordynatorów sieci wspó³pracy i samokszta³cenia.
W trakcie spotkañ i konferencji przekazane zosta³y
informacje o za³o¿eniach nowego systemu dosko-
nalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkó³  12
500 osobom � pracownikom systemu o�wiaty. Na
platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl
zarejestrowa³o siê 1 500 osób. Zarejestrowano 100
sieci wspó³pracy i samokszta³cenia.

Projektowi towarzysz¹ projekty wdro¿eniowe pro-
wadzone przez powiaty (czêsto we wspó³pracy z
placówkami doskonalenia, poradniami i biblioteka-
mi pedagogicznymi), finansowane w ramach Dzia-
³ania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie roz-
woju szkó³. Na ten cel przeznaczono 212 mln z³.
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Polskie szko³y maj¹ ponadto mo¿liwo�æ uczest-

niczenia w programach ustanowionych przez Ko-
misjê Europejsk¹, w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej, realizowanych przez Agencjê Rynku Rol-
nego: Szklanka Mleka i Owoce w szkole. Mleko
i przetwory mleczne spo¿ywa 2,4 mln dzieci. Sza-
cuje siê, ¿e dzieciom uczestnicz¹cym w programie
Owoce w szkole od jego uruchomienia w roku
szkolnym 2009/2010 do koñca roku szkolnego
2012/2013 wydano ³¹cznie ok. 145 mln porcji
owocowo-warzywnych.

Wiêcej dzieci ma mo¿liwo�æ skorzystania z ciep³e-
go i zdrowego posi³ku w szkole.

6. Od lat systematycznie spada liczba uczniów w
klasie, w szczególno�ci w szko³ach podstawowych.

Od roku szkolnego 2006/2007 zmniejszy³a siê �red-
nia liczba uczniów w klasach w szko³ach podstawo-
wych � w roku szkolnym 2012/2013 w klasie �rednio
uczy siê 18 uczniów. Warto zauwa¿yæ, ¿e �rednia
liczba uczniów w oddziale w szko³ach usytuowa-
nych na terenach wiejskich jest mniejsza i wynosi
15 uczniów, w szko³ach miejskich za� 22 uczniów.

W szkole jest miejsce dla m³odszych dzieci, a
obni¿enie wieku szkolnego bêdzie mia³o korzyst-
ny wp³yw na zwiêkszenie ich szans edukacyj-
nych, tak¿e w zwi¹zku z przyjêciem 30 sierpnia
2013 r. przez Sejm RP zmian ustawy o systemie
o�wiaty, w której m.in. okre�lona zosta³a maksy-
malna liczba uczniów w oddzia³ach klas I-III pu-
blicznych szkó³ podstawowych na poziomie 25
osób. Od wrze�nia 2014 r. klasy pierwsze bêd¹
liczy³y do 25 uczniów. Przepis ten docelowo obej-
mie klasy I-III i bêdzie wdra¿any stopniowo: we
wrze�niu 2014 r. w klasach pierwszych, we wrze-
�niu 2015 r. � w klasach I i II, od wrze�nia 2016 r.
� w klasach I-III.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 � w
szko³ach, w których utworzony bêdzie wiêcej ni¿
jeden oddzia³ klasy pierwszej, dzieci bêd¹ dobiera-
ne do poszczególnych oddzia³ów klasowych we-
d³ug daty urodzenia, pocz¹wszy od najm³odszych.

Od wrze�nia 2014 r.:
� obowi¹zek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-

letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone
miêdzy 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r.;

� spe³nianie obowi¹zku szkolnego bêd¹ mog³y
rozpocz¹æ równie¿ dzieci urodzone w okresie od 1
lipca do 31 grudnia 2008 r., je�li taka bêdzie wola
ich rodziców;

� spe³nianie obowi¹zku szkolnego bêd¹ mog³y
rozpocz¹æ równie¿ dzieci 5-letnie (urodzone w 2009
r.), je�li taka bêdzie wola ich rodziców. W tym
przypadku decyzjê podejmie dyrektor szko³y, po
zasiêgniêciu opinii publicznej poradni psychologicz-

no-pedagogicznej. Takie prawo bêdzie obowi¹zy-
wa³o równie¿ kolejne roczniki.

We wrze�niu 2015 r. obowi¹zek szkolny obejmie dzie-
ci 7-letnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia
2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Do tworzenia sal dla klas pierwszych, po wpro-
wadzeniu obowi¹zku szkolnego dla sze�ciolatków,
gminy bêd¹ mog³y wykorzystaæ równie¿ pomiesz-
czenia przeznaczone dotychczas na oddzia³y przed-
szkolne przy szko³ach podstawowych, w których
obecnie ucz¹ siê sze�ciolatki.

W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowa³o 13
464 szkó³ podstawowych. A¿ w 8739 z nich prowa-
dzony by³ tylko jeden oddzia³ klasy pierwszej. Ko-
lejne 2465 szkó³ to placówki z dwoma oddzia³ami
klasy pierwszej. Oznacza to, ¿e wprowadzenie po
oko³o pó³ rocznika uczniów z rocznika 2008 do klas
pierwszych w kolejnych dwóch latach nie wp³ynie
znacz¹co ani na wzrost liczby oddzia³ów klasy pierw-
szej w skali kraju, ani na wprowadzanie nauki zmia-
nowej. Takie przypadki mog¹ wyst¹piæ jedynie lo-
kalnie w du¿ych miastach, w których ju¿ obecnie
infrastruktura szkolna przygotowana przez gminê
nie pokrywa potrzeb mieszkañców obwodu szko³y.

Zmniejszaj¹ca siê liczba uczniów w klasie przy-
czynia siê do poprawy warunków do nauki dla naj-
m³odszych uczniów, jak równie¿ do wzrostu pozio-
mu opieki ze strony nauczyciela.

7. W latach 2009-2013 naukê w pierwszych kla-
sach rozpoczê³o 240 tys. sze�ciolatków.

Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym (TUNSS,
2013) pokazuj¹, ¿e rodzice 6- i 7-latków dobrze oce-
niaj¹ zarówno opiekê, jak i edukacjê dziecka. Oko³o
81 proc. (wiosna 2013) rodziców 6-latków uczêsz-
czaj¹cych do pierwszej klasy szko³y podstawowej
jest ca³kowicie zadowolonych z edukacji dziecka.
Ponadto, niezale¿nie od wybranej �cie¿ki edukacyj-
nej, zdecydowana wiêkszo�æ rodziców, tj. oko³o 94-
96 proc. (wiosna 2013) jest zdecydowanie i raczej
zadowolona z nauczyciela dziecka. Opinie rodziców
dotycz¹ce edukacji szkolnej, opieki nad dzieckiem i
zadowolenia z nauczycieli potwierdzaj¹ tak¿e wcze-
�niejsze wyniki uzyskane w przeprowadzonym przez
CBOS w 2011 r. badaniu �Edukacja ma³ych dzieci�.

Ponadto badania TUNSS pokaza³y, ¿e dzieci, któ-
re rozpoczê³y naukê w szkole w wieku sze�ciu lat
lepiej czytaj¹, pisz¹ i licz¹ od swoich rówie�ników,
którzy pozostali w przedszkolu lub uczêszczali do
szkolnej �zerówki�.

Dzieci, które rozpoczê³y naukê w szkole w wieku
sze�ciu lat, �wietnie wykorzystuj¹ swój potencja³ �
dobrze czytaj¹, pisz¹ i licz¹. Dzieci te dobrze siê
czuj¹ w szkole, a ich rodzice s¹ zadowoleni z na-
uczycieli i sposobu organizacji pracy z dzieæmi.
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8. Lepsza jako�æ edukacji dzieci w m³odszym

wieku szkolnym.
Jak pokazuj¹ wyniki prowadzonego od kilku lat

monitorowania wdra¿ania nowej podstawy pro-
gramowej w szko³ach, zgodnie z deklaracj¹ dy-
rektorów badanych szkó³, nauczyciele coraz chêt-
niej stosuj¹ aktywizuj¹ce metody nauczania, tj.
tworzenie sytuacji zadaniowych, æwiczenia mani-
pulacyjne, zabawy dydaktyczne czy wycieczki w
teren. Wa¿nym elementem wdro¿enia dziecka do
edukacji szkolnej jest zapewnienie mu okresu ada-
ptacyjnego. W wiêkszo�ci badanych szkó³ okres
ten trwa³ do 2 miesiêcy.

Ponadto z deklaracji dyrektorów w ramach ww.
badania wynika, ¿e w przypadku 90 proc. szkó³ za-
jêcia wychowania fizycznego odbywaj¹ siê przy-
najmniej raz w tygodniu w salach gimnastycznych i
na szkolnym boisku, 99 proc. badanych szkó³ dys-
ponuje oprogramowaniem komputerowym odpo-
wiednim do wieku uczniów i ich potrzeb, a w zdecy-
dowanej wiêkszo�ci szkó³ uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ
korzystania ze sprzêtu informatycznego tak¿e na in-
nych lekcjach ni¿ zajêcia komputerowe. Wspó³cze-
sna szko³a ju¿ od pierwszej klasy gwarantuje rów-
nie¿ naukê jêzyka obcego.

Wcze�niejsza edukacja w szkole toszansa na do-
stêp do lepszej infrastruktury naukowej, sporto-
wej i informatycznej. Szko³a zapewnia indywidual-
ne podej�cie do ka¿dego dziecka i dostosowanie me-
tod pracy do tempa jego rozwoju.

9. Sytuacja demograficzna sprzyja obni¿eniu
wieku szkolnego i przyjêciu do szkó³ dodatkowe-
go rocznika dzieci sze�cioletnich.

Od po³owy lat 90. XX wieku w Polsce syste-
matycznie zmniejsza siê liczba uczniów wszyst-
kich rodzajów szkó³. Od roku szkolnego 2005/
2006 do 2012/2013 liczba uczniów w szko³ach
podstawowych zmala³a o ponad 441 tys., a wiêc
o wiêcej ni¿ jeden rocznik dzieci sze�cioletnich.
Gdyby nie decyzje rodziców o rozpoczêciu edu-
kacji szkolnej dzieci w wieku sze�ciu lat, spadek
ten by³by jeszcze wiêkszy, bo wynosi³by ponad
507 tys. Spada równie¿ liczba uczniów w gimna-
zjach. Od roku szkolnego 2005/2006 w porówna-
niu z rokiem 2011/2012 liczba uczniów w tym ty-
pie szko³y zmala³a o 435 tys. Oznacza to, ¿e w
samorz¹dach, które wprowadzaj¹ obni¿enie wie-
ku szkolnego, liczba uczniów w ci¹gu ostatnich
6 lat zmala³a o ponad 876 tys.

W szkole jest miejsce dla m³odszych dzieci, a ob-
ni¿enie wieku szkolnego bêdzie mia³o korzystny
wp³yw na zwiêkszenie szans edukacyjnych dzieci.

Oprac. na podstawie strony internetowej MEN

W roku szkolnym 2014/2015 by³o 4307
dzieci zameldowanych w Szczecinie, uro-
dzonych w 2008 r. (6-latki).

Z tej liczby objêtych obowi¹zkiem szkol-
nym, a wiêc zobowi¹zanych do rozpoczê-
cia edukacji w klasie I szko³y podstawowej
(6-latki z rocznika 2008 urodzone w okresie
01.01.2008-30.06.2008) by³o 2101 dzieci.

W roku szkolnym 2014/2015 naukê w kla-
sach pierwszych ogólnodostêpnych publicz-
nych szkó³ podstawowych rozpoczê³o 4 432
uczniów, w tym 1906 sze�ciolatków.

Dyrektorzy szczeciñskich publicznych
szkó³ podstawowych wydali 372 decyzje w
sprawie odroczenia dziecka od spe³niania
obowi¹zku szkolnego.

Szczeciñskie szko³y podstawowe s¹ przy-
gotowane na przyjêcie 6-latków. Przej�cio-
we niedogodno�ci wynikaj¹ce z pracy
szko³y w systemie dwuzmianowym dotycz¹
Szko³y Podstawowej Nr 59 i s¹ spowodo-
wane jej rozbudow¹. Ponadto w szko³ach
podstawowych, w których zosta³y utwo-
rzone dodatkowe oddzia³y klas pierwszych,
nale¿y liczyæ siê z wyd³u¿eniem czasu pra-
cy szko³y.

Ju¿ w 2012 roku Najwy¿sza Izba Kontro-
li, która przeprowadzi³a w Wydziale O�wia-
ty kontrolê w zakresie przygotowania gmin
i szkó³ do objêcia dzieci sze�cioletnich obo-
wi¹zkiem szkolnym, oceni³a pozytywnie
(NIK stosuje 3-stopniow¹ skalê ocen: po-
zytywn¹, pozytywn¹ pomimo stwierdzonych
nieprawid³owo�ci, negatywn¹) realizacjê
przez Urz¹d Miasta Szczecin zadañ w
zakresie przygotowania publicznych
szkó³ podstawowych do objêcia dzieci
sze�cioletnich obowi¹zkiem szkolnym.

Sze�ciolatki
w szczeciñskich

szko³ach

Zdaniem Wydzia³u O�wiaty UM Szczecin
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Sze�ciolatki rozpoczê³y naukê w szkole. To wyzwa-
nie nie tylko dla dziecka i jego rodziców, ale tak¿e dla
nauczyciela. Rola nauczyciela w procesie adaptacji
sze�ciolatka do ¿ycia szkolnego jest bardzo du¿a.
Nauczyciel w klasie pierwszej to tak¿e wychowawca,
zatem nie tylko uczy, ale staje siê te¿ wzorem do na-
�ladowania, opiekunem, obserwatorem, inspiratorem
do rozwoju i twórczych dzia³añ. To spore wyzwanie.
Rodzice w ró¿ny sposób przygotowuj¹ swoje dzieci
do przest¹pienia progu szkolnego, nie wszyscy mali
uczniowie maj¹ wcze�niejsze do�wiadczenia przed-
szkolne. Jak zatem pracowaæ z klas¹ sze�ciolatków?
Na co zwróciæ szczególn¹ uwagê?

Aby odpowiedzieæ na te i inne pytania nauczy-
cieli klas pierwszych, w których 1 wrze�nia naukê
rozpoczê³y sze�ciolatki, Instytut Badañ Edukacyj-
nych we wspó³pracy z Kuratorium O�wiaty w Olsz-
tynie przygotowa³ konferencjê zapewniaj¹c¹ peda-
gogom wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

� U dzieci sze�cioletnich rozwijaj¹ siê kompeten-
cje kluczowe dla nauki w szkole i aby zainteresowaæ
je tematem zajêæ, nauczyciel musi w³o¿yæ w swoje
przygotowanie znacznie wiêcej pracy i serca � zwra-
ca uwagê prof. Anna Izabela Brzeziñska, psycholog
z Instytutu Badañ Edukacyjnych. � Trzeba zadbaæ
o to, aby zadania mia³y atrakcyjn¹ formê, nie tylko
pozwalaæ dzieciom na rozmowy, ale wrêcz je do tego
zachêcaæ, bo to u³atwia wspólne rozwi¹zywanie pro-
blemów, a w razie potrzeby elastycznie modyfiko-
waæ sposób pracy na lekcji � dodaje.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sze�ciolatki w szkole
to wyzwanie

tak¿e dla nauczycieli

Darmowy i przekazywany kolejnym rocznikom �
taki ju¿ od wrze�nia br. jest podrêcznik dla uczniów
pierwszych klas szkó³ podstawowych. W kolejnych
latach z takich podrêczników uczyæ siê bêd¹ tak¿e
uczniowie drugich i trzecich klas szkó³. Nowy ele-
mentarz s³u¿y do nauki jêzyka polskiego, matema-
tyki, przyrody i edukacji spo³ecznej.

Podstawowym za³o¿eniem przygotowanej w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej nowelizacji usta-
wy o zmianie systemu o�wiaty oraz niektórych in-
nych ustaw jest to, ¿e szko³a podstawowa nieod-
p³atnie wypo¿ycza uczniom klas I-III podrêczniki
do edukacji wczesnoszkolnej obejmuj¹ce edukacjê
polonistyczn¹, matematyczn¹, spo³eczn¹ i przyrod-
nicz¹. Wyposa¿enie szkó³ w podrêcznik zapewnia
natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 Podrêczniki s¹ w³asno�ci¹ szko³y (organu pro-
wadz¹cego szko³y podstawowe). Zasady wypo¿y-
czania podrêczników uczniom okre�la dyrektor pla-
cówki. Przygotowany podrêcznik s³u¿yæ bêdzie trzem
kolejnym rocznikom uczniów.

� Przygotowane przez nas przepisy precyzuj¹ i
k³ad¹ nacisk na fakt, ¿e tak obecnie, jak i po wej-
�ciu w ¿ycie nowych regulacji dodatkowe mate-
ria³y (æwiczenia) na wszystkich etapach edukacji
(szko³a podstawowa, gimnazjum, szko³a ponad-
gimnazjalna) nie s¹ obowi¹zkowe � powiedzia³a
Joanna Kluzik-Rostkowska.

 Ponadto, dziêki nowym przepisom ju¿ od 2015 r.
wszystkie podrêczniki bêd¹ wieloletnie. A to dlatego,
¿e do u¿ytku szkolnego bêd¹ dopuszczone jedynie te
podrêczniki, które nie bêd¹ zawieraæ: pytañ, poleceñ,
zadañ i æwiczeñ wymagaj¹cych uzupe³nienia w eg-
zemplarzu podrêcznika oraz odwo³añ i poleceñ wyma-
gaj¹cych korzystania z dodatkowych p³atnych mate-
ria³ów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

Kolejna kluczowa zmiana dotyczy popularnego
obecnie tzw. �pakietowania� podrêczników i innych
materia³ów. To kosztowne dla rodziców rozwi¹za-
nie. Po wej�ciu w ¿ycie nowych przepisów wydaw-
cy lub podmioty dokonuj¹ce obrotu podrêcznika-
mi, nie bêd¹ mogli ³¹czyæ sprzeda¿y podrêczników
z innymi dodatkowymi materia³ami przeznaczonymi
dla ucznia. To oznacza, ¿e ka¿dy potrzebny pod-

rêcznik bêdzie mo¿na kupiæ oddzielnie, bez koniecz-
no�ci zaopatrywania siê w nie zawsze potrzebne
materia³y dodatkowe.

 Od 2014 r. zmieni siê te¿ sposób wyboru pod-
rêcznika do danego przedmiotu. To zespó³ nauczy-
cieli, a nie � tak jak jest obecnie � nauczyciel,
bêdzie podejmowa³ decyzje w tym zakresie. Wybór
podrêcznika opiniowaæ bêdzie Rada Rodziców.

 Wszystkie przygotowane zmiany stanowi¹ rów-
nie¿ bazê do wprowadzenia e-podrêczników (do wiêk-
szo�ci przedmiotów nauczania, pocz¹wszy od szko-
³y podstawowej, poprzez gimnazja i szko³y ponad-
gimnazjalne), które bêd¹ gotowe w 2015 r. K³ad¹ te¿
nacisk na rolê podstawy programowej, która powin-
na byæ najwa¿niejszym elementem pracy nauczycie-
la z dzieæmi i opartych na niej programów nauczania.

Jeden podrêcznik
dla pierwszaka
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Od wrze�nia 2015 roku do klas pierwszych poma-
szeruj¹ wszystkie sze�ciolatki czyli dzieci urodzone
w 2009 roku oraz dzieci urodzone w drugiej po³owie
2008 r.  W poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych ju¿ od pocz¹tku roku szkolnego 2014/15 tele-
fony w sprawie badania gotowo�ci szkolnej dzwo-
ni¹ bez przerwy.

Odroczenie spe³niania obowi¹zku szkolnego re-
guluje ustawa o systemie o�wiaty.

W przypadkach uzasadnionych wa¿nymi przyczy-
nami rozpoczêcie spe³niania przez dziecko obowi¹z-
ku szkolnego mo¿e byæ odroczone. Decyzjê w tej
sprawie podejmuje dyrektor rejonowej szko³y pod-
stawowej, po zasiêgniêciu opinii poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni po-
siadaj¹cej do tego uprawnienia. Uzasadnion¹ przy-
czyn¹ odroczenia rozpoczêcia przez 6-latki obowi¹z-
ku szkolnego jest brak gotowo�ci szkolnej bêd¹cej
rezultatem nie tylko czynników tkwi¹cych w dziecku,
ale i w otaczaj¹cym go �rodowisku spo³eczno-przy-
rodniczym i wychowawczym (za Brzeziñsk A.).

Ocena stopnia dojrza³o�ci szkolnej jest zarazem
ocen¹ poziomu rozwoju badanego dziecka. Rozwój
ten powinien byæ harmonijny i spójny w wielu
aspektach: fizycznym, umys³owym, emocjonalnym
i spo³ecznym. Przyjmuje siê, ¿e dziecko mo¿e rozpo-
cz¹æ naukê w szkole, je¿eli jego mo¿liwo�ci psycho-
fizyczne odpowiadaj¹ stawianym przez ni¹ wyma-
ganiom. Szko³a  równie¿ przygotowuje siê na  przy-
jêcie ma³ych uczniów dostosowuj¹c warunki nauki
do ich potrzeb i mo¿liwo�ci.

Przed reform¹ o�wiaty przyspieszenie do obo-
wi¹zku szkolnego dziecka 6-letniego wymaga³o
spe³nienia kilku istotnych kryteriów. Dziecko
przed pierwszym wrze�nia musia³o mieæ ukoñczo-
ne 6 lat, a jego poziom rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego i spo³ecznego  powinien byæ wy¿szy
ni¿ przeciêtny i harmonijny. Obecnie przepisy te
nie obowi¹zuj¹. Do klas pierwszych trafiaj¹ dzieci,
które urodzi³y siê równie¿ po pierwszym wrze�nia,
ale co wa¿niejsze ju¿ na progu kariery szkolnej bo-
rykaj¹ siê z licznymi deficytami rozwojowymi.

Najczêstszym uzasadnieniem wniosku o odrocze-
nie dziecka od obowi¹zku szkolnego zg³aszanym
przez rodziców i opiekunów jest brak dojrza³o�ci
spo³ecznej i emocjonalnej malucha. Problemy te maj¹

równie¿ potwierdzenie w literaturze fachowej, gdzie
czytamy, ¿e  �do koñca okresu przedszkolnego, na
wskutek niepe³nej dojrza³o�ci uk³adu nerwowego i
niewykszta³conych jeszcze procesów hamowania,
dziecko jest bardzo pobudliwe, dlatego te¿ nawet
s³abe bod�ce mog¹ wywo³aæ zarówno przykre, jak i
przyjemne stany emocjonalne. Emocje maj¹ charak-
ter przej�ciowy. Dziecko przechodzi bardzo ³atwo z
jednego nastroju w drugi, diametralnie od siebie
ró¿nych. Zmartwione i zap³akane za chwilê �mieje
siê i cieszy� (M.Przetacznik-Gierowska, G.Makie³³o-
Jar¿a, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wie-
ku dzieciêcego 1992, s.173).

W wyniku reformy o�wiaty, dzieci krócej o rok
uczêszczaj¹ do przedszkola, a przecie¿ to poprzez
do�wiadczenia zdobywane w grupie przedszkol-
nej, szybciej i skuteczniej dojrzewaj¹ spo³ecznie.
Obecnie coraz czê�ciej dzieci wychowuj¹ siê jako
jedynacy lub w rodzinach, w których miêdzy dzieæ-
mi jest du¿a ró¿nica wieku. Zdarza siê, ¿e z braku
czasu czy mo¿liwo�ci rodziców, maluch ma ograni-
czony kontakt z innymi dzieæmi. Samotna zabawa z
kolei nie uczy wspó³dzia³ania. Tymczasem w przed-
szkolu szkrab ma dobre warunki, by nauczyæ siê
wspó³pracy z innymi dzieæmi oraz zaobserwowaæ
zasady, jakie rz¹dz¹ zachowaniem kolegów. Przed-
szkole obok funkcji edukacyjnych pe³ni równie¿
rolê opiekuñcz¹, bêd¹c pewnego rodzaju drugim
domem, w którym jednocze�nie dzieci mog¹ siê
bawiæ i rozwijaæ. Dziecko, które nie potrafi w³¹czyæ
siê do grupy jest wycofane, lub przeciwnie, mo¿e
byæ pobudzone, a nawet przejawiaæ zachowania
agresywne. Tak¿e dziecko, które odczuwa lêk przed
odseparowaniem siê od rodziców, z trudem bêdzie
adaptowa³o siê do nowej rzeczywisto�ci i wyma-
gañ szkolnych. Problemom emocjonalnym oraz k³o-
potom w nawi¹zywaniu kontaktów spo³ecznych
pomiêdzy dzieæmi czêsto towarzysz¹ zaburzenia
wymowy oraz inne dysfunkcje percepcyjno-mo-
toryczne, zupe³nie naturalne dla wieku przedszkol-
nego, utrudniaj¹ce jednak naukê pisania i czyta-
nia. Dysproporcje rozwojowe pomiêdzy dzieæmi 6-
letnimi, a 7-letnimi s¹ tak du¿e, ¿e ju¿ na wstêpie
kariery szkolnej m³odsze dzieci mog¹ postrzegaæ
siê jako s³absze i gorsze, dlatego wymagaj¹ dodat-
kowego wsparcia i troski ze strony nauczycieli,
terapeutów,  rodziców i opiekunów. Przyspiesze-
nie obowi¹zku szkolnego dla dzieci, które nie na-
by³y jeszcze odpowiedniej dojrza³o�ci spo³ecznej i
emocjonalnej mo¿e powodowaæ szybkie znudze-
nie i zniecierpliwienie w szkolnej ³awce zmniejsza-
j¹c szansê na szkolny sukces.

Ze wzglêdu na prawdopodobieñstwo tak negatyw-
nych konsekwencji nie nale¿y bagatelizowaæ braku

Odroczenie
obowi¹zku szkolnego

Zdaniem psychologów...
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Pierwszego wrze�nia po raz kolejny sze�ciolatki
rozpoczê³y swoj¹ szkoln¹ edukacjê razem z sied-
miolatkami.

Miêdzy dzieckiem sze�cioletnim a siedmioletnim
jest tylko jeden rok ró¿nicy. Tylko jeden rok? Czy
mo¿e, a¿ 365 dni. W ci¹gu 365 dni dziecko nie tyko
zd¹¿y siê pocz¹æ i urodziæ, ale pozostan¹ mu jesz-
cze trzy dodatkowe miesi¹ce na beztroskie pozna-
wanie otaczaj¹cego �wiata. Jeden rok to blisko 17
proc. w ¿yciu sze�ciolatka. Czy to du¿o? Je�li od
mojej  nauczycielskiej pensji odejmê 17 proc., to
du¿o. A ile znaczy 17 proc., ten jeden rok, 365 dni
dla sze�ciolatka?

�To sukces polskiej edukacji � dzieci, rodziców,
nauczycieli, dyrektorów szkó³. Dzisiaj jest dzieñ,
w którym rozpocz¹³ siê lepszy czas dla polskiej
o�wiaty� � powiedzia³a po g³osowaniu nad Ustaw¹
o systemie o�wiaty w marcu  2009 r. ówczesna Mi-
nister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

�Pani psycholog, ja tu przysz³am do poradni,
bo on taki p³aczliwy siê zrobi³, a ostatnio to na-
wet w majtki zacz¹³ popuszczaæ�� � powiedzia³a
w marcu 2014 r. zatroskana matka sze�cioletniego

JEDEN ROK
� DWA �WIATY

gotowo�ci szkolnej i liczyæ na to, ¿e dziecko na pew-
no �samo wyro�nie�, bez pomocy ze strony rodzi-
ców i nauczycieli. W poradniach psychologiczno-
pedagogicznych dziecko, które nie osi¹gnê³o goto-
wo�ci szkolnej mo¿e otrzymaæ opiniê w sprawie od-
roczenia obowi¹zku szkolnego o jeden rok, a w przy-
padku dzieci niepe³nosprawnych posiadaj¹cych orze-
czenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego o dwa lata.
Dla tych dzieci, w celu usprawnienia ich rozwoju,
wskazana jest pomoc psychologiczno-pedagogicz-
na na terenie przedszkola lub oddzia³u przedszkolne-
go w szkole w formie dodatkowych zajêæ:

* korekcyjno � kompensacyjnych dziêki którym
dzieci otrzymuj¹ pomoc w zakresie usprawniania
analizatorów wzrokowego, s³uchowego oraz koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej, æwiczeñ koncentracji
uwagi dowolnej, czy pamiêci wzrokowej lub (i) s³u-
chowej.

* terapii logopedycznej s³u¿¹cej rozwijaniu pra-
wid³owej komunikacji werbalnej, która wp³ywa na
swobodne wypowiadanie siê dzieci, poprawia ich
relacjê z otoczeniem oraz zmniejsza napiêcie emo-
cjonalne wywo³ane przykrymi odczuciami bycia nie-
zrozumia³ym,

* zajêæ o charakterze terapeutycznym m.in. nie-
doceniane w polskich szko³ach techniki relaksacyj-
ne, które dzia³aj¹ odprê¿aj¹co poprzez obni¿enie
napiêcia miê�niowego, co prowadzi do równowagi
emocjonalnej, uspokojenia i wyciszenia ma³ych
uczniów oraz zajêæ socjoterapeutycznych, które w
swej istocie maj¹ za zadanie miêdzy innymi uczyæ
dzieci sposobów radzenia sobie z trudno�ciami i
problemami przed którymi staj¹ ka¿dego dnia w
szkolnych murach,

* porad i konsultacji dla rodziców z nauczyciela-
mi oraz specjalistami prowadz¹cymi dodatkowe za-
jêcia z dzieæmi, które maj¹ za zadanie wspomaganie
rodziców i opiekunów w kszta³towaniu w³a�ciwych
oddzia³ywañ w warunkach domowych na dziecko.

W zakresie pomocy psychologiczno- pedago-
gicznej niezmiernie istotne jest tak¿e usprawnia-
nie grafomotoryczne odroczonego malca, gdy¿
prawid³owy rozwój tej funkcji jest konieczny do
przysz³ej nauki pisania. W trakcie pracy z dzieæmi
istotne s¹ zabawowe formy oferowanej pomocy,
dziêki którym dziecko ma mo¿liwo�æ do�wiadcze-
nia pozytywnych emocji, sukcesu i rado�ci pod-
czas wykonywanych æwiczeñ. W rezultacie for-
ma i atmosfera æwiczeñ korzystnie wp³ywa na jego
chêci do nauki, motywacjê do pokonywania sta-
wianych trudno�ci i w efekcie wzmacnia  poczu-
cie w³asnej warto�ci.

W opinii dotycz¹cej odroczenia rozpoczêcia spe³-
niania przez dziecko obowi¹zku szkolnego, specja-

li�ci wskazuj¹ równie¿ propozycje dla rodziców do
pracy z dzieæmi w domu. Jest to dobry pocz¹tek do
tworzenia i wypracowywania z maluchem materia-
³ów, nowych metod i pomys³ów na wspólne zaba-
wy po powrocie  z przedszkola. Oprócz korzy�ci p³y-
n¹cych z przyjemnie spêdzanego razem czasu i umac-
niania wiêzi z rodzicem, dziecko nabywa dojrza³o�æ
emocjonaln¹ i spo³eczn¹, dziêki czemu rozpoczyna-
j¹c pierwsz¹ klasê jest bardziej zrównowa¿one i pew-
ne swoich mo¿liwo�ci.

Dzieci odroczone od spe³niania obowi¹zku szkol-
nego otrzymuj¹ dodatkowy rok, który powinien byæ
wykorzystany na utrwalenie tre�ci programowych
wychowania przedszkolnego terapiê pedagogiczn¹
i psychologiczn¹, a niekiedy specjalistyczne lecze-
nie. Istotne jest tak¿e, ¿e w roku szkolnym 2015/16
przysz³y uczeñ znajdzie siê w grupie siedmiolatków,
dziêki czemu ewentualne trudno�ci bêdzie pokony-
wa³ ³atwiej ni¿ jego m³odsi koledzy w klasie.

Anna Madej
� psycholog w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie. Zawodowo od
6 lat w poradni pracuje w dziale opieki nad

dzieckiem przedszkolnym
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Antosiem w jednej ³awce, realizuj¹c tê sam¹ pod-
stawê programow¹ w ramach tego samego ramo-
wego planu nauczania.

Maluchy rosn¹ i dojrzewaj¹, to nic odkrywczego.
To samo dziecko po up³ywie roku bêdzie o wiele
wy¿sze, silniejsze i sprawniejsze, zarówno fizycznie
jak i intelektualnie, dlatego rozpoczynaj¹c naukê
szkoln¹, prawid³owo rozwiniêty umys³owo, emocjo-
nalnie i spo³ecznie sze�ciolatek nie dorówna prawi-
d³owo rozwiniêtemu siedmiolatkowi. Dzieli ich prze-
cie¿ co najmniej jeden rok. Przepa�æ 365 dni, w ci¹-
gu których dziecko nabywa wiele nowych umiejêt-
no�ci, miêdzy innymi zdolno�æ do wiêkszej koncen-
tracji, dziêki czemu siedmiolatek potrafi d³u¿ej �lê-
czeæ nad zeszytem i mozolnie kre�liæ literki. W wie-
ku sze�ciu lat sprostanie wymaganiom stawianym
dziecku o rok starszemu stanowi niezwykle trudne
wyzwanie. Sze�ciolatek jest z innego �wiata, ciê¿ko
mu wysiedzieæ na miejscu, potrzebuje wiêkszej prze-
mienno�ci zadañ i zró¿nicowanych rodzajów aktyw-
no�ci. W szkole pracuje zazwyczaj na ni¿szym po-
ziomie ni¿ jego starszy o rok kolega, a co gorsza jest
za swoje starania oceniany na tle klasy.

Negatywna ocena to gorzkie i niezrozumia³e dla
ma³ego ucznia do�wiadczenie. Niepowodzenia ju¿
na starcie kariery szkolnej, prowadz¹ w kolejnych
latach edukacji do zniechêcenia oraz problemów
nie tylko dydaktycznych i emocjonalnych, ale i so-
matycznych. Mog¹ przerodziæ siê w nawyk poczu-
cia braku pewno�ci siebie, wycofywania z samo-
dzielnego rozwi¹zywania problemów i twórczego
podejmowania aktywno�ci poznawczej. Mog¹ tak-
¿e rodziæ zaburzenia zachowania oraz wywo³ywaæ
ró¿norodne reakcje nerwicowe. Pierwszego wrze-
�nia postawili�my przed tymi problemami kolejny
rocznik dzieci rozpoczynaj¹cych obowi¹zek szkol-
ny w wieku sze�ciu lat razem z siedmiolatkami, dla-
tego uczniowie ci wymagaj¹ od nas szczególnej
uwagi i wsparcia, a niejednokrotnie specjalistycz-
nej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ma³y Sta�, pomimo prawid³owego rozwoju inte-
lektualnego, ju¿ na progu swojej kariery szkolnej
potrzebuje pomocy terapeuty oraz dodatkowych
zajêæ wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyj-
nych i logopedycznych. Tylko, czy to wystarczy,
¿eby powróci³a mu dzieciêca rado�æ ¿ycia i prze-
sta³ popuszczaæ w majtki?

Jolanta Mausch
� psycholog Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie z 32-letnim
sta¿em pracy. Zawodowo obejmuje opiek¹

g³ównie dzieci w m³odszym wieku szkolnym. Od
ponad 10 lat przewodnicz¹ca zespo³ów orzeka-

j¹cych przy PPP nr 2.

Stasia, który w wyniku ustawy poszed³ o rok wcze-
�niej do szko³y.

Inny �wiat. Teoria zderzy³a siê z praktyk¹.
Za³o¿enia by³y poprawne. W roku 2008 minister

Katarzyna Hall przedstawi³a projekt reformy o�wia-
ty roz³o¿ony na trzy lata. Zapowiada³o siê szybko i
w miarê bezbole�nie. W 2009 r. do szko³y mia³y pój�æ
siedmiolatki oraz sze�ciolatki urodzone pomiêdzy 1
stycznia i 30 kwietnia 2003 r., w roku nastêpnym �
siedmiolatki urodzone pomiêdzy 1 maja a 31 grud-
nia 2003 r. oraz sze�ciolatki, które urodzi³y siê od
stycznia do sierpnia 2004 r. Na koniec, w 2011 r. �
wszystkie sze�ciolatki z 2005 roku oraz siedmiolatki
urodzone po 31 sierpnia 2004. Pani minister solen-
nie obiecywa³a dzieciom warunki w szkole podobne
do tych przedszkolnych: stoliki zamiast ³awek, k¹ci-
ki do zabawy i osobne �wietlice.

Rodzice byli bardziej sceptyczni ni¿ pani mini-
ster, protestowali, w wyniku czego przed³u¿ono re-
alizacjê ustawy do 2014 roku. Wywalczyli tylko
tyle, ¿e do szkó³ posz³y kolejne roczniki uczniów,
gdzie obok siebie w jednej ³awce spotyka siê sze-
�ciolatek z siedmiolatkiem.

Nie dyskutujê z zasadno�ci¹ wys³ania sze�cio-
latków do szko³y, tê decyzjê w naszym imieniu po-
s³owie podjêli ju¿ dawno. Je¿eli tylko kolejni mini-
strowie spe³ni¹ dane nam wszystkim obietnice i
zapewni¹ maluchom odpowiednie warunki, obo-
wi¹zek szkolny s¹ zdolne podejmowaæ i dzieci sze-
�cioletnie. Ale wszystkie równo, urodzone w okre-
sie tego samego roku, bo tylko wtedy swoimi psy-
chofizycznymi, a w tym i poznawczymi mo¿liwo-
�ciami same mog¹ wyznaczyæ granice stawianych
im wymagañ. Od stycznia do grudnia up³ywa a¿
365 dni.  Na starcie kariery szkolnej ju¿ ta ró¿nica
bywa dla uczniów �ród³em dydaktycznych i emo-
cjonalnych problemów. Powiêkszanie tej dyspro-
porcji o jeszcze jeden rok mo¿e generowaæ wy³¹cz-
nie dodatkowe trudno�ci.

Dla ma³ego Stasia zabrak³o miejsca w przedszko-
lu na kolejny rok, wobec czego rodzice zdecydo-
wali siê pos³aæ synka wcze�niej do szko³y. Nauczy-
cielka z przedszkola, w którym koñczy³ karierê
przedszkolaka - nie widzia³a przeszkód. Dyrektor
szko³y gdzie ch³opiec mia³ od wrze�nia rozpocz¹æ
naukê - zachêca³. Nikt nie wzi¹³ pod uwagê faktu,
¿e przysz³y uczeñ, choæ stosunkowo wysoki, uro-
dzi³ siê 30 grudnia 2007 r. Pierwszego wrze�nia 2013r.
Sta� mia³ 5 lat i 8 miesiêcy. Jego klasowy kolega
Anto�, urodzi³ siê 3 stycznia 2006 r. Poszed³ do
szko³y zgodnie z rocznikiem, jako siedmiolatek, jest
starszy od Stasia o dwa lata. To przypadek skraj-
ny, ale nie odosobniony, mo¿na je mno¿yæ. Tylko
po co? Dla Stasia nic siê ju¿ nie zmieni. Siedzi z
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6-latki w szkole.
Czy to siê mo¿e udaæ?

Sta³o siê. Po raz pierwszy 6-latki trafi³y obligatoryj-
nie do I klasy. Wprawdzie na razie tylko po³owa rocz-
nika i to pod warunkiem, ¿e nie uzyska³y odroczenia,
ale to ju¿ fakt. Zmiana, od której � jak siê wydaje - nie
ma odwrotu. Rz¹d z pewno�ci¹ jest zachwycony,
urzêdnicy gminni pewnie te¿, bo zwalniaj¹ siê miej-
sca w przedszkolach, a za uczniem idzie subwencja.
Dyrektorzy i nauczyciele radz¹ sobie jak mog¹, a ro-
dzice? No w³a�nie � czy rodzice s¹ zadowoleni?

Czê�æ rodziców obawia siê, czy ich dzieci poradz¹
sobie z nowymi obowi¹zkami i wymaganiami. Szcze-
gólnie, ¿e z przedszkolnych zerówek wyrugowano
ju¿ jaki� czas temu naukê literek i cyferek. Niektóre
dzieci bêd¹ wiêc rzucone na g³êbok¹ wodê. Inn¹
kwesti¹ jest sprawa ró¿nych wymagañ nauczycieli
� z informacji uzyskiwanych przez Stowarzyszenie
Rodzice dla Szczecina wynika, ¿e czê�æ pedagogów
podchodzi do nauki 6-latków w sposób bardzo re-
strykcyjny, wymagaj¹c znajomo�ci ca³ego alfabetu
po zaledwie 3-4 miesi¹cach nauki i ju¿ w I klasie w
ramach zadañ domowych zadaj¹ do czytania lektu-
ry. S¹ to nauczyciele, którzy s¹ przyzwyczajeni do
pracy z 7-latkami i którzy maj¹ k³opot ze zrozumie-
niem specyfiki pracy z dzieæmi m³odszymi. S¹ te¿
tacy nauczyciele, którzy te same wymagania rozk³a-
daj¹ na ca³y rok szkolny, daj¹c dzieciom wiêcej cza-
su, a lektury czytaj¹ wspólnie z dzieæmi w czasie
lekcji. Chaos pog³êbia jeszcze fakt, ¿e klasy s¹ mie-
szane wiekowo i w jednej grupie znajduj¹ siê cza-
sem dzieci, które nie ukoñczy³y jeszcze sze�ciu lat,
jak i dzieci, które maj¹ 7 lat i 9 miesiêcy. W skrajnym
przypadku � ró¿nica wieku wynosi nawet 2 lata!
Ministerialne zarz¹dzenia o grupowaniu dzieci w kla-
sach wed³ug wieku s¹ piêkn¹ teori¹. ¯ycie jednak
pokazuje, ¿e nie zawsze � w ka¿dej gminie i ka¿dej
szkole udaje siê tak dobraæ dzieci, ¿eby ró¿nica wie-
ku by³a minimalna.

Du¿o wiêcej obaw rodzice maj¹ w kwestii przygo-
towania i wyposa¿enia szkó³ w odpowiedni¹ infra-
strukturê. O ile sale lekcyjne s¹ ju¿ zazwyczaj wy-
posa¿one w dywaniki do swobodnej zabawy dzie-
ci, o tyle rewolucji w przygotowaniu toalet czy szat-
ni na wiêksz¹ skalê nie odnotowano. Ale chyba naj-
wiêksz¹ bol¹czk¹ s¹ nadal �wietlice. Czêsto prze-
pe³nione z powodu wy¿u demograficznego i kumu-

lacji roczników, ha³a�liwe � a przez to zwyczajnie
mêcz¹ce. Dziecko, które do tej pory spêdza³o przed-
szkolny dzieñ w grupie 20-30 osobowej, nagle trafia
do sal, gdzie dzieci bywa w jednym czasie po 60 i
wiêcej. To czêsto odbija siê negatywnie na syste-
mie nerwowym takich dzieci, bo przebywanie w ta-
kim ha³asie po kilka godzin od godzin porannych
powoduje, ¿e dziecko nie jest w stanie skupiæ siê na
popo³udniowych lekcjach. Popo³udniami w �wietli-
cach wcale nie jest lepiej. St¹d tylko krok do prze-
mêczenia m³odego organizmu, zmniejszonej odpor-
no�ci i czêstszych chorób dzieci.

Ubocznym efektem kumulacji roczników jest oczy-
wi�cie zwiêkszenie liczby uczniów w szko³ach. Co to
oznacza w praktyce? Naukê na dwie zmiany. Wiele
szkó³ jest przepe³nionych i ju¿ lekcje najm³odszych
uczniów dzieli na zajêcia poranne i popo³udniowe.
Zg³aszane s¹ skrajne przypadki � jak ostatnio w Star-
gardzie Szczeciñskim, gdzie 6-latki z porannej zmiany
mia³y przyje¿d¿aæ do szko³y ju¿ na 6.30 rano. Nierzad-
ko te¿ lekcje dla dzieci zaczynaj¹ siê po godzinie 12 i
koñcz¹ o 17. Ma³y umys³ o tej porze nie jest ju¿ ch³on-
ny � jest za to zwyczajnie zmêczony. Po powrocie do
domu trzeba jeszcze odrobiæ lekcje. A nastêpnego
dnia rano czeka na takiego malucha ha³a�liwa �wietli-
ca. Trudno zatem oczekiwaæ spektakularnych efek-
tów w nauce od tak zmêczonego dziecka.

To oczywi�cie skrajne przypadki, ale jak pokazuje
praktyka � wcale nie takie rzadkie. Co mog¹ zrobiæ
rodzice? Mog¹ negocjowaæ z dyrekcj¹ zmianê zasad
pracy �wietlicy lub adaptacjê dodatkowych pomiesz-
czeñ na opiekê �wietlicow¹. Mog¹ wnioskowaæ o ta-
kie grupowanie dzieci w klasach, ¿eby by³y jak najbar-
dziej zbli¿one wiekiem. Je�li po rozpoczêciu roku oka¿e
siê, ¿e klasa jest wymieszana wiekowo, a dzieci jeszcze
s³abo siê znaj¹, ewentualne roszady pomiêdzy klasami
mog¹ byæ najmniej dotkliwe. Rodzice mog¹ te¿ nego-
cjowaæ z nauczycielami, ¿eby nie zadawaæ dzieciom
zadañ domowych w sytuacji, gdy jednego dnia koñcz¹
pó�no popo³udniu lekcje, a nastêpnego � zaczynaj¹
zajêcia wcze�nie rano. Powinni równie¿ omawiaæ na
zebraniach razem z wychowawc¹ wszystkie problemy
w nauce i zachowaniu dzieci. Ale przede wszystkim �
rodzice powinni uwa¿nie obserwowaæ swoje dzieci i
reagowaæ, kiedy tylko stwierdz¹, ¿e dzieje siê co� z³e-
go. Nawet je�li oznacza³oby to walkê o odroczenie
obowi¹zku szkolnego - przepisy daj¹ rodzicom tak¹
mo¿liwo�æ a¿ do grudnia. Czasem lepiej jest bowiem
cofn¹æ dziecko do zerówki, ni¿ na si³ê pozostawiaæ w I
klasie, licz¹c na to, ¿e jako� to bêdzie. Najgorsze, co
rodzice mog¹ zrobiæ, to zacisn¹æ zêby i czekaæ, licz¹c,
¿e sytuacja jako� siê sama unormuje.

Dorota Korczyñska
� Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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ZBIGNIEW JAHNZ,
Katharsis
Akcenty w s³owach
oczyszczaj¹cych ...
Drugi tom poezji

Zbigniewa Jahnza
Katharsis bez w¹t-
pienia jest kontynu-
acj¹ tematów wy³o-
¿onych przez poetê-
¿o³nierza w jego
pierwszym tomie
Klamra czasu (2012).
Kontynuacja tema-
tyczna programowo
podkre�la tragizm
egzystencjalny cz³owieka wspó³czesnego uwik³ane-
go w rzeczywisto�æ wojenn¹, polityczn¹, spo³eczn¹
czy rodzinn¹. O ile ta ostatnia jest ratunkiem, ostoj¹
przez mi³o�æ i bezpieczeñstwo, chocia¿ nie wolne od
zw¹tpieñ i rozczarowañ, to pozosta³e elementy s¹
¿yw¹ ran¹ w �wiadomo�ci wykreowanego bohatera
lirycznego, który nie wyra¿a zgody na zastan¹ rze-
czywisto�æ. Jego próby wyparcia wojennej przesz³o-
�ci pozostaj¹ nieudane, nadal rani¹. Polityczne obra-
zy przygnêbiaj¹ i odbieraj¹ nadziejê na humanitarn¹
czy humanistyczn¹ sprawiedliwo�æ, spo³eczne ne-
gatywne zachowania niwecz¹ rado�æ ¿ycia. Jak temu
zapobiec, jak siê obroniæ? Jak oczy�ciæ umys³ i cia³o?
Padaj¹ pytania.

Odpowied� przychodzi sama, ale nie z do�wiad-
czenia religijnego, które zawiod³o, nie z rozkazów
�bogów wojny�, gdy¿: Wojna to kraina woli/kra-

Zwi¹zek Literatów rekomenduje

Szczeciñscy poeci
zapraszaj¹ do lektury

Tegoroczna III edycja serii: akcent wydawanej
przez szczeciñski oddzia³ Zwi¹zku Literatów a dofi-
nansowana ze �rodków Miasta Szczecin owocuje
obficie; ukaza³y siê w tym roku: w lutym � Antolo-
gia O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej , w maju
i w czerwcu - Rozmowy o Zmierzchu, Rafa³a Podra-
zy, tom Namaluj mnie..., Ró¿y Czerniawskiej- Karcz;
w sierpniu mia³a miejsce promocja drugiego tomu
Zbigniewa Jahnza, Katharsis, a we wrze�niu istny
wysyp, bo wychodzi a¿ piêæ kolejnych pozycji,
zwieñczonych promocjami. Dwie ju¿ za nami, bo-
wiem 9 wrze�nia w Szczeciñskim Inkubatorze Kul-

tury prezentowany by³ tomik Edwarda Siekierzyñ-
skiego, Jak daleko jest blisko 18 wrze�nia w tym
samym miejscu odby³a siê promocja debiutanckie-
go tomu Roberta Florczyka, Brama Portowa. Na-
tomiast przed nami jeszcze kolejne wydarzenia pro-
mocyjne - 25 wrze�nia w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w
sali Flukowskiego zaprezentuje swoje opowiada-
nia z tomu szczeciñskie drobiazgi...zupe³ne... Ja-
nusz Krzymiñski, 30 wrze�nia za� Leszek Dembek
bêdzie promowa³ w sali kinowej Inkubatora Kultu-
ry swój czwarty tom poezji re-vers dla e-lizy. Pod-
czas IV Korytowskiej Nocy Poetów w Choszcznie
26 wrze�nia Ks. S³awomir Kokorzycki przedstawi
swój tom poezji pt. Tobie. Zamknie seriê promocji
serii: akcent debiutancki tomik poezji Adama W.
Siedleckiego, Listy do Ojca.

Oto kolejne tomiki szczeciñskich autorów wy-
danych w serii: akcent.

ina ducha/ tygiel sp³oszonych sumieñ./. Odpowied�
przychodzi z m¹dro�ci filozofa.

Arystotelesowe Katharsis. Oczyszczenie s³o-
wem: Pióro w rêce zastyga/W pozie wyczekiwa-
nia/Na s³owa ukrywaj¹ce siê/ W zakamarkach
warg / (Przyjaciel).

Tak wiêc pisanie, akt twórczy, mo¿e wyraziæ naj-
pe³niej i najwyra�niej bunt, protest, negacjê sensu
¿ycia i �mierci, utraty warto�ci, zagubienie cz³owie-
ka w zak³amaniu K³ami¹cych, w komercji i konsume-
ryzacji, w dominacji wszechobecnych mediów.

By siê nie poddaæ demonom wojennych przesz³o-
�ci, spojrzeæ w oczy Tej, która czeka nieuchronnie i
cierpliwie, by ocaliæ mi³o�æ i rodzinê, nale¿y spró-
bowaæ ponownie z popio³u warto�ci, wydobyæ nie-
co ¿aru nadziei i wiary w czas: Czas ³agodnie ocie-
ra siê o zmierzch/czekaj¹c na kolejne podanie rêki./
Szron na mych w³osach/ nie powsta³ przypadkiem/
(Czas). Mo¿na tym ¿arem wydobytych s³ów oczy-
�ciæ ranê. Wydobyæ z niej s³owem skalpelem, kulê,
która zawsze mówi prawdê. Ale czy to wystarczy?
Poranione cia³o siê zagoi, ale zniewolony umys³ i
oszukana dusza? Co z nimi?

Tutaj s³owo skalpel nie wystarczy, by oczy�ciæ zgan-
grenowan¹ tkankê. Terapia musi byæ i drastyczna, i
bolesna. Oczyszczaj¹ce s³owa zadaj¹ wiêc ból, czêsto
nie do zniesienia, oskar¿aj¹, szydz¹, niszcz¹, burz¹
dotychczasowy pouk³adany porz¹dek codzienno�ci.

Tn¹ dogmaty religijne: Wierzê w Boga i syna jego/
wpatrujê siê w horyzont /za którego lini¹/ kryj¹ siê
s³owa modlitw/we wszystkich jêzykach/ tego prze-
klêtego �wiata./ (Zw¹tpienie); dr¹¿¹ �wiadomo�æ:
Pytam ¿arliwie spierzch³ymi/ od niewypowiedzia-
nych s³ów/wargami o to jaka by³a /istota wiary w
dobro/skoro teraz raj ginie/zabijany go³ymi rêka-
mi/ (Wiem), chocia¿ : Pi¹te � nie zabijaj czy ma/
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dzisiaj sens?/ (Pytanie o dekalog); odrzucaj¹ te¿ zmur-
sza³e kodeksy: Wiem.../¿ycie to przegrany wy�cig z
samym sob¹./ Wiara i duma murszeje i osypuje siê w
nico�æ/ w której dzi� nie zdarzy siê nigdy wiêcej. /
(Wiara i duma). Czasem te¿ krzycz¹ w¹tpliwo�ci¹ i
lêkiem: Gdy biegnê wzd³u¿ nici bytu/ostro odcina-
j¹cej/przestrzenie ¿ycia i �mierci/ku absolutowi ukry-
waj¹cemu/ moj¹ przysz³o�æ za rogiem /bezbarwne-
go budynku/w afgañskiej wiosce/- chcia³bym aby
moje cia³o/nie rzuca³o cienia./ (Cienie)

Czy wystarczy uwierzyæ w oczyszczaj¹c¹ moc
s³ów, by ocaliæ siebie i �wiat przed samozag³ad¹?
Czy s¹ odpowiedzi na pytania, które stawia nie-
ustannie Zbigniew Jahnz? Czy wolno mi ods³aniaæ
prawdê/aby ka¿dy móg³ zobaczyæ/zak³amanie tego
�wiata?/ i w ostatniej strofie tego¿ wiersza odpo-
wiada: Wolno!/ W g³owie pytania./W uszach odpo-
wiedzi./ W d³oni pióro...(Pytania).

To jest rola poety i poezji w teatrze ¿ycia, gdzie
odwieczn¹ kategori¹ jest katharsis.

Poezja poprzez s³owo ma swoj¹ oczyszczaj¹c¹,
uzdrawiaj¹c¹ moc. Nie darmo ju¿ staro¿ytni Grecy
oczekiwali uwolnienia od drêcz¹cych ich emocji.
Katharsis jest bowiem misterium obopólnym: tak
dla aktora i widza antycznej tragedii, jak i dla wspó³-
czesnego Poety i Czytelnika w odbiorze wiersza,
gdzie s³owo: posiekane maczet¹ rzeczywisto�ci /
na drobne kawa³ki/ tkwi ostrzami znaczeñ w bieli
stronic/ jak zadry/.

EDWARD SIEKIERZYÑSKI,
Jak daleko jest blisko
Z akcentem na daleko
i na blisko...
Jak daleko jest

blisko � ju¿ sam
tytu³ wprowadza za-
mêt, bo w nim ni to
stwierdzenie, ni to
pytanie...

I o to w³a�nie
chodzi... bo Autor z
natury rzeczy niesie
z sob¹ niedopowie-
dzenie, dzieli siê nim
z czytaj¹cym... prowokuje do poszukiwañ odpowie-
dzi albo odkrywania pewników.

Edward Siekierzyñski zaprasza tym zwrotem-tytu-
³em na karty swojego dziennika, ale jest to zapis nie-
zwykle oryginalny, bowiem dziennik to zazwyczaj
chronologia, a tu niestety, jak w kosmosie, ma³y cha-
os i przypadek... Tomik jest zbiorem wierszy zebra-
nych z wielu, do tej pory niewydanych, bibliofilskich
makiet (w³asnorêcznie wykonywanych przez artystê).
Wierszy zapisywanych w ró¿nym czasie, ale prze-

wa¿nie w tej samej stargardzkiej przestrzeni... daty i
godziny ods³aniaj¹ nam czas tych wewnêtrznych ple-
nerów, podczas których powstawa³y obrazy-wiersze.
To cykle ilustrowane zmierzchem i porankiem, pe³ni¹
dnia i por¹ roku. Przychodzi mi na my�l cykl obrazów
Moneta � z Katedr¹ w Rouen, Parlamentem w Lon-
dynie lub z Nenufarami na wsi podparyskiej, malo-
wanych o ró¿nych porach roku czy dnia.

Edward Siekierzyñski jest artyst¹ obdarowanym
przez Muzy, malarz, rze�biarz, medalier, poeta i pi-
sarz-eseista. Ten wachlarz artystyczny wszystko
wyja�nia � i zamys³ wiersza, i kompozycjê w¹tków, i
tematy dalekie czy bliskie. Podsuwa podpowiedzi
poszukuj¹cym:

Wszystko na pewno co� znaczy...
S³owo �znaczy� nie mog³oby istnieæ,
gdyby nie by³o osób...
Ale tych osób niewiele wokó³, przynajmniej w

wierszach, mo¿e wiêcej ich w powiastkach czy ese-
jach Edwarda Siekierzyñskiego. Jednak znajdzie siê
w�ród bohaterów lirycznych i sam Autor, który ma
�siln¹ potrzebê kontrolowania rzeczywisto�ci�, bo
dziêki temu � �dotar³ do �wiat³a i... obrazu... pisze...
maluje...w spokoju... w ciekawo�ci...�.

Z tej ciekawo�ci powsta³ opis codzienny owego
bytu/niebytu:

Bez osób nie ma te¿ daleka ani bliska...
ale jest osobliwo�æ w nieskoñczono�ci...
Wa¿na jest, tak dla Autora jak i dla bohatera li-

rycznego, jego autonomia w �wiecie zdominowa-
nym przez media i technologie ubezw³asnowolnia-
j¹ce wspó³czesnego cz³owieka:

moj¹ prywatno�æ utrwalam
brakiem wiêkszo�ci
elektrycznych gad¿etów...
Kreuje wiêc swoje w³asne Blisko i Daleko w in-

tymnej czasoprzestrzeni wiersza i obrazu, a umo¿li-
wia mu to:

Najkrótsza droga na papier �
pióro � sejsmograf my�li...
W tomie przypadków niewyja�nialnych, absur-

dów cywilizacji niszcz¹cej s³owo i ksi¹¿kê (która dla
Poety ma warto�æ szczególn¹), zapominaj¹cej o uro-
dzie �wiata, jest przecie¿ miejsce na przesz³o�æ utrwa-
lon¹ na fotografii. Jedena�cie miniatur lirycznych w
cyklu S³owografie to poruszaj¹ce doznanie poetyc-
kie. To urokliwy w swoim rodzaju dialog z tymi, któ-
rych ju¿ nie ma, to nawi¹zywanie do odleg³ej, sprzed
ponad stu lat, historii, mo¿e na dagerotypie utrwa-
lonej, uchwyconej chwili daleko w czasie, ale blisko
wci¹¿ w przestrzeni zdjêcia. I zamykaj¹ca tê rozmo-
wê z przesz³o�ci¹ refleksja:

Zawsze tu nie bêdziemy,
to tylko fotografia...
Blisko � to nie tylko przestrzeñ miasta i codzienne

zajêcia, to tak¿e przyroda, ob³oki, jakie� ptaki wyso-
ko, ³¹ka � mu�niêcie symfoni¹ niecodzienn¹..., �lima-
ki i d¿d¿ownice w swoim zdeterminowanym bycie.
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Daleko � to Symfonia Wszech�wiatów, Mundus

imaginalis, w których: niematerialno�æ jest wi-
doczna, materialno�æ oczywista...

Aby oddaæ bogactwo wyobra�ni kreowanego
�wiata, dope³niaj¹ go s³owa, �które znacz¹� oraz ilu-
stracje Autora, rysunki tyle¿ abstrakcyjne, co od-
daj¹ce egzystencjaln¹ sytuacjê i ontologiczn¹ kon-
dycjê cz³owieka, któremu zawsze jest Blisko a zara-
zem zawsze Daleko do znalezienia odpowiedzi na
pytania najprostsze.

A mo¿e razem z Autorem tomiku wierszy Jak da-
leko jest blisko, wybierzesz siê Czytelniku w pod-
ró¿, która nie ma koñca..., bo przecie¿:

Droga do istoty rzeczy wiedzie
pomiêdzy przypadkiem a idea³em...

ROBERT A. FLORCZYK,
Brama Portowa
Odnale�æ w Bramie...
szczeciñski akcent...
Otworzyæ bramê

portow¹ do prze-
strzeni wiersza, prze-
chodziæ przez ni¹ w
ka¿dym Czasie,
uczyniæ j¹ miejscem
realnym dla kiedy� i
dla teraz. Czyni to
Poeta, wpisuj¹c j¹ w
szczeciñsk¹ prze-
strzeñ miasta: oto
jest Brama Portowa/
pêpek mojego miasta/ t³umy wkraczaj¹ ni¹ w �wiat/
¿egluj¹ przez dzieñ.

�Brama Portowa� Roberta Florczyka to pierwszy
(wydawniczo) tom wierszy Autora, ale nie jego de-
biut poetycki, gdy¿ od lat istnieje on jako poeta,
pasjonat historii Szczecina i jej publicysta na ³amach
prasy lokalnej i ogólnokrajowej.

Kreacja poetycka Roberta Florczyka rozk³ada w
tomie swoje szczeciñskie akcenty szeroko � rozpo-
czynaj¹ go stylizowane historycznie cztery teksty:
rozwa¿ania celnika z limes, jaki jest �wiat za bram¹
portow¹, rozmowa bohatera lirycznego z królem
Erykiem Pomorskim, czy monolog w tawernie �do
kapitana Morgana�, który to trunek rozgrzewa roz-
mówców w zimowe noce i przywo³uje wizjê legen-
darnego korsarza.

Czê�æ szczeciñska tomu nawi¹zuje do konstytu-
owania siê miasta w jego dwudziestowiecznych dra-
matycznych przemianach (np. echa Grudnia 70. w
wierszu �Tysi¹c kijów dla Piotra Wysockiego�), i
wspó³cze�nie ods³ania jego charakterystycznie rze�-
bione rysy miasta XXI wieku.

W tej przestrzeni akcenty padaj¹ na uniwersalne-
go szczecinianina, który zmaga siê ze swoj¹ codzien-
no�ci¹, jej rutyn¹, z samotno�ci¹, bezdomno�ci¹,
pustk¹ bytu �kosmosu w czterech �cianach�, cz³o-
wieka, który poszukuje Absolutu i ... odnajduje uro-
dê (sens) �wiata w obrazie Andrzeja Wróblewskie-
go, w piosence Dylana czy wierszu Eliasza Rajzma-
na. Swój protest wykrzykuje do Artura Rimbaud:
kto trzyma sterowe ko³o statku /Arturze.

Brama Portowa przywo³uje szczeciñsko�æ i kompo-
nuje uniwersalnie w ca³o�æ obszar poetycki tomu. Sym-
bolicznie jest wej�ciem i wyj�ciem, przej�ciem przez prze-
strzeñ w czasie przesz³ym, historycznie odleg³ym, czy
tak niedawno, pokoleniowo bole�nie prze¿ytym, gdy
p³onê³a ¿agiew gniewu a wiatry bywa³y za to silne / w
Grudniu i Sierpniu � i � odmienia³y bieg rzeczy.

Z ostatnich wydarzeñ miasta � jest zapisany np.
powrót Moj¿esza, znanej kopii dzie³a Micha³a Anio³a
wykonanej przez rze�biarza Bernharda Bleekera dla
szczeciñskiego przedsiêbiorcy Helmuta Toepffera.
Pomnik zwrócono miastu (po 70 latach �przymuso-
wej emigracji do Warszawy�) m.in. dziêki staraniom
Autora, który wersem uj¹³ to tak: nawet rze�ba mo¿e
przeprowadziæ/ lud przez morze czerwonych.

Tera�niejszo�æ to chwila dla Poety na artystycz-
ne zamy�lenie:

nie mam pêdzla/ odk³adam wiêc impresje/ w so-
bie jak drzewo s³oje/, i kolejna próba definiowania
niezdefiniowanej wci¹¿ poezji w rozb³ysku japoñ-
skiego haiku: poezja: szukanie/ w�ród opad³ych li-
�ci s³ów/ l�ni¹cego kasztana.

Jest w poezji Roberta Florczyka wielokrotne od-
niesienie do kultury Wschodu, zderzenie kultur: tak
twierdzi Wschód Zachód za� twierdzi..., nawi¹zywa-
nie do motywu buddyjskiej sutry, sutry serca, do
hinduistycznych praktyk d¹¿¹cych do samopozna-
nia, czy do ascetycznej elegancji poezji japoñskiej.

Te motywy nie s¹ przypadkowe w �Bramie Por-
towej�, o nie. One wskazuj¹ motyw g³ówny � port,
do którego zawijaj¹ z egzotycznymi towarami sa-
motne statki i najoryginalniejsi na nich ludzie, zo-
stawiaj¹cy po sobie w tym¿e porcie �lad niezatarty
w postaci dzie³a, my�li, idei. To na nich czekaj¹
powitania w porcie otwartych d³oni. Czerpie z
nich ten, który wszystko odprawia, czyli celnik. To
te¿ s³owo-klucz, jak brama, port, ¿agwie s³ów, r¿y-
sko czy kruk zmieniaj¹cy siê w mewê. Celnik-poeta
zmaga siê z tym towarem, przetwarza go na s³owa
cenne, wa¿ne, piêkne. Sk³aduje je w prywatnym
elewatorze swojej wyobra�ni i wydaje, gdy przy-
chodzi pora, kolejnemu nabywcy.

Czytelniku, odbierz od Poety � ¿agwie s³ów, któ-
re rzuca/ na dno dnia/, by tam /sp³onê³y zanim
spojrzeniem/ ocali chwilê/ [...] i zanim ciszê usta-
nowi sacrum, bo z ni¹ tylko mo¿na ponownie wej�æ

w Bramê... akcentów szczeciñskich.
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LESZEK DEMBEK,
re-vers dla e-lizy
Zaakcentowaæ
enigmatyczno�æ,
wyraziæ niezale¿no�æ ...
Leszek Dembek

znany jest w szczeciñ-
skim �rodowisku, nie
tylko literackim, ze
swoich poszukiwañ
definicji poezji, z do-
ciekania znaczeñ, z
tropienia my�li nieco-
dziennych, w których
inni autorzy, tak jak
on, podejmuj¹ próby
znalezienia odpowie-
dzi na pytania � czym
jest poezja? Jak jej rola? Jakie s¹ dla niej wspó³czesne
wyzwania?

Bo poeci wci¹¿ bêd¹ ostrzyæ s³owa swoje,/ (...)oni
dalej bêd¹ pisaæ � bo jak �wiat³o jest poezja/ które
najlepiej bêdzie widaæ/ gdy nagle wszystkie wiersze
zgasn¹...// deklaruje w wierszu-piosence Poeta.

W swoim nowym tomie wierszy próbuje Autor Na
krawêdzi czasu sformu³owaæ owo credo poetyckie, za-
równo w formie jak w wyrazie artystycznym. Ods³ania
szeroki horyzont swoich w¹tpliwo�ci jak i zadziwieñ,
dogmatów i negacji, polemik i kontestacji, które zamie-
nia w wiersze. Prowadzi czytelnika przez galeriê, ci¹gle
drêcz¹cych bohatera lirycznego, postaw moralnych, ¿o³-
nierskich dylematów, wojennych rykoszetów, historycz-
nych dociekañ, ale te¿ przez delikatnie zaznaczone rela-
cje osobiste, a¿ po najmocniej wyeksponowane � zja-
wiska spo³eczne.

Bowiem re-vers dla e-lizy Leszka Dembka to ogl¹d
rzeczywisto�ci tyle wspó³czesnej co uniwersalnej. Kom-
puterowy zapis codzienno�ci (gdzie mo¿na znale�æ pew-
nik na istnienie Boga � chcia³em sprawdziæ czy Bóg
jest w necie /wpisa³em B Ó G i nacisn¹³em enter/ Jest
(...) / albo �niesamotno�æ w sieci�), wspomaga Poeta
odbiorem krytycznym w³asnej wra¿liwo�ci, zamykaj¹-
cej siê w nie do�æ wymownym s³owie, które, bardzo
czêsto w swej gramatycznej czy sk³adniowej formie,
twórcy nie wystarcza (ton¹ca barwami po³onina niech
bêdzie przyk³adem). W wersach po�piesznych, powta-
rzaj¹cych wielokrotnie my�l umykaj¹c¹ spod rêki...
wzmacnianych niekonsekwentnym przecinkiem czy
kropk¹ dla dodania mocy nieuchwytnemu ol�nieniu zda-
nia, które w swej materii nie mo¿e dorównaæ wra¿eniom
... z lektury, z rozmowy, z przeczucia czy z zapamiêtanego
obrazu �pi¹cej na ³awce w parku kobiety... albo innych
�pi¹cych (czy bezdomnych?)... powstaj¹ obrazy �nie-
mych krzyków�, przywo³anego zreszt¹ Munka ... zapi-
ski-wykrzykniki, jak chocia¿by: ostatnie uderzenie ³opa-
ty/ nie mo¿e byæ kropk¹ nad i// czy: Triumf Torreadora
(szkic Salvadora Dali) i tylko w nim ten wers � �mieræ
walecznego byka!

Wiersze Leszka Dembka nie wiod¹ na manowce wy-
obra�ni, raczej prowadz¹ w wyszukane, nie³atwe do
pokonania labirynty my�li, gdzie konsekwencja i d¹-
¿enie do precyzji, do uporz¹dkowania zawi³o�ci, do
obja�nienia skrótu owych mrocznych korytarzy, po-
zwalaj¹ poczuæ wêdrowcowi nie tylko ekscytuj¹cy lêk
metafizycznego niepokoju, ale i posmakowaæ satys-
fakcji odkrywania nowego obrazu, trywialnej z pozo-
ru, rzeczywisto�ci.

Zestaw wierszy otwieraj¹cy i zamykaj¹cy tom - z tytu-
³ow¹ niezidentyfikowan¹ e-liz¹ to zaproszenie na ulice,
do parków, na skwer z Ujejskim w tle, do alejki z ³aweczk¹
przy doro¿ce zaczarowanej od mistrza Ga³czyñskiego,
w zau³ki Szczecina odkrywaj¹cego swoje mroczne ta-
jemnice. Ale nie dajmy siê zwie�æ ³atwo�ci odczytu, bo
Szczecin mo¿e okazaæ siê te¿ miastem �ka¿dym� na
Wschodzie i Zachodzie, gdzie bezimienna, bezdomna,
bezrobotna albo tylko zagubiona jaka� e-liza w jakim� e-
miejscu i jakim� bli¿ej nieokre�lonym e-czasie trwa uwi-
k³ana w swój re-vers: nie mów nic elizo/ b¹d� grzeczna/
jeste� potrzebna/ jak te sup³y nitki niteczki/ nie martw
siê przejdziesz/ poczekaj a¿ zgasn¹ wszystkie kwiaty/
to bêdzie twój nieznany awers//.

Odkrywanie tajemnicy bytu, losu, poezji to nie tylko
egzystencje e-lizy czy everymana, to s¹ równie¿ poszu-
kiwania bohatera wykreowanego przez Poetê na podo-
bieñstwo w³asnego alter ego. Za mask¹ lirycznego ja
mo¿na ukryæ zarówno pytania jak i odpowiedzi, rady jak
i w¹tpliwo�ci. Mo¿na te¿ wykrzyczeæ swój protest i nie-
zgodê na bolesne dzi� : ... i na metr przed szczytem
zatkniêty sztandar bia³o � niespe³niony/.

Innym do�wiadczeniem Autora i czytelnika jest w tym
tomie znalezienie siê w �wiecie powtarzalnym, w którym
wszystko jest podobne, ale i odmienne... bowiem para-
lelizm wystêpuj¹cy w obfitej ilo�ci wierszy tego tomu
jest zamierzony, spe³nia bardzo znacz¹co swoj¹ literack¹
funkcjê. Leszek Dembek jest autorem przekornym, lubi
zaprzeczaæ sam sobie i udowadniaæ racje innym... Ne-
guje i potwierdza prawdy bolesne i ostateczne... i czyni
to przez wielokrotne spiêtrzenia s³ów, fraz, figur styli-
stycznych, którymi podkre�la wagê czy moc my�li, opor-
nie daj¹cych siê wci¹gaæ w przestrzeñ wiersza, np.: bez
marzeñ/ bez nadziei/ bez �wiat³a/ bez wiary/ jak rzuco-
ny niedopa³ek papierosa/ dopalasz siê// (Ciemno�æ).

I có¿ z tych akcentów enigmatyczno�ci wynika?
Co zyskuje wiersz, gdy jego autor powo³uje siê na

gwarantowan¹ niezale¿no�æ w licentia poetica? Od-
powied� jak zawsze odnajdujemy w lekturze poezji, czy-
tanie bowiem zawsze jest swoistym wyzwaniem, prób¹
si³ emocjonalnych oraz intelektualnych... gdy¿ �Poezja
nie mo¿e niczego rozwi¹zaæ, mo¿e jednak pog³êbiæ po-
znanie, rozszerzyæ jego granice. Jej zadaniem jest nie
licz¹ce siê z niczym dr¹¿enie rzeczywisto�ci widzialnej i
niewidzialnej, na któr¹ jest skazana� twierdzi Mieczy-
s³aw Jastrun, a jego tropem pod¹¿a zapewne Autor i
byæ mo¿e odbiorcy tych wierszy.

Dlatego to na Ciebie, Czytelniku, czeka re-vers do
wype³nienia i odkrycie awersu e-lizy...

To tyle na tymczasem. Kolejne tomiki przed nami.
Ró¿a Czerniawska-Karcz

� prezes szczeciñskiego oddzia³u ZLP
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Jak siê wszystko zaczê³o?
Ka¿dego roku w naszej szkole odbywa siê szcze-

gólny rodzaj konkursu. Mo¿na w nim pokazaæ swo-
je mocne strony gry aktorskiej. Szesnastego maja w
Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema w Szczecinie
mogli�my ogl¹daæ ju¿ XIV edycjê Miêdzygimnazjal-
nego Festiwalu Inscenizacji i Kabaretów. Prowadz¹-
cymi zostali Winicjusz Ornatek i Alicja Krzemiñska z
klasy 3 �D�. Wszyscy bawili siê i ogl¹dali z wielk¹
cierpliwo�ci¹, s³uchaj¹c dok³adnie ka¿dego s³owa
wypowiedzianego przez aktorów. Brawa, oklaski�
po ka¿dym wystêpie by³y g³o�ne i zas³u¿one.

Ba�niowy wystrój auli�
Wchodz¹c do pomieszczenia, mogli�my pomy-

�leæ: Gdzie my jeste�my? Nagle znale�li�my siê w
równoleg³ym �wiecie � teatr przygotowany na wy-
stêp prawdziwej Alicji z Krainy Czarów. Przed ocza-
mi przenika³y nam obrazki s³ynnego kota z niezapo-
mnianym u�miechem oraz Szalonego Kapelusznika
pij¹cego herbatkê. I nagle na scenê wychodzi Alicja
z bujn¹ niebiesk¹ spódniczk¹ i m³ody ch³opak z ka-
peluszem i krêconymi, rudymi w³osami� czy¿by to
ta postaæ, któr¹ sobie wyobra¿ali�my? Szaleniec ro-
bi¹cy nakrycia g³owy dla Królowej Kier?

Razem opowiedzieli plan dnia kabaretowego. Jed-
nak po pewnym czasie nasuwa siê pytanie� czy
oni tak¿e s¹ inscenizacj¹, czy organizatorzy zapro-
sili prawdziwych bohaterów ze znanej nam z dzie-
ciñstwa ba�ni o Alicji?

Pierwsza czê�æ festiwalu
Mijaj¹ sekundy. Spowolnione tempo. S³ychaæ czyi�

g³os. Zza kulis wychodzi pewien ch³opiec �piewaj¹cy
popularn¹ piosenkê �Ona tañczy dla mnie�. Na twarzy
ka¿dego widza pojawia siê u�miech. Dwunastka roz-
poczê³a zabawê. Rywalizacja bêdzie zawziêta.

Kiedy Kosma skoñczy³, Kapelusznik zaprosi³
na scenê pierwszy zespó³ z Gimnazjum nr 6 (Drim-
tim i Niemamocni z programem pt. �Po drugiej

Krzywe zwierciad³o
festiwalu

Reporta¿ z Festiwalu Kabaretów i Inscenizacji

�wiat podobny jest do amatorskiego teatru: wiêc
nie przyzwoicie jest pchaæ siê w nim do ról pierw-
szych, a odrzucaæ podrzêdnie. Wreszcie, ka¿da rola
jest dobra, byle graæ j¹ z artyzmem i nie braæ jej
zbyt powa¿nie.

Boles³aw Prus

stronie lustra�. Nasza nazwa ca³ego przedsiê-
wziêcia da³a im inspiracje� ca³y spektakl ukazy-
wa³ dwa równoleg³e �wiaty szkó³. Tê z rygorem
oraz tê, gdzie mo¿na dos³ownie wszystko. Ka¿-
dy uczeñ zastanawia³ siê zapewne, któr¹ by wy-
braæ. Ciekawy pomys³ daj¹cy nam sporo rozwa-
¿eñ. Najwa¿niejsze, ¿e aktorzy ukazali to w bar-
dzo zabawny sposób.

Nastêpnie na podest weszli ubieg³oroczni zwy-
ciêzcy � kabaret ¯abka, m³odzie¿ ze Specjalnego
O�rodka dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych pod przewod-
nictwem pani Dominiki Wierzbickiej i pani El¿biety
Schejbal. Zaprezentowali pokaz pt. �¯art Szkolny�.
Ka¿dy z nas ogl¹da³ z wielkim zainteresowaniem,
dopatruj¹c siê zwyciêskich cech, jak z poprzednich
lat. Bohaterowie w tym roku tak¿e nas nie zawiedli.

Pó�niej by³ czas na gospodarzy. Wesz³a Alicja z
Krainy Czarów i powiedzia³a:

* Teraz czas na nas! Powitajmy kabaret z Gimna-
zjum nr 12 � Nieobecnych � którzy zaprezentuj¹ nam
�Absurdy Gimno�wista�, który powsta³ dziêki pani
Katarzynie Wójcik oraz pani Joannie Stafiej! Powi-
tajmy ich gromkimi brawami!

S³yszane by³y g³o�ne oklaski i aplauzy. Znów
pojawi³ siê Kosma �piewaj¹cy piosenkê. Pó�niej
prawie ca³a klasa �D� mia³a swoje �piêæ minut�. Us³y-
szeli�my parê ¿artów, a tak¿e opowie�æ o Mani. By-
li�my zachwyceni i mieli�my nadziejê, ¿e wygramy�
¿e jurorzy i go�cie nas doceni¹.

Czê�æ pierwsz¹ zakoñczy³o Gimnazjum nr 43 (Tap-
czan Power) z kabaretem pt. �Brzydkie kacz¹tko�.
By³a to nowoczesna interpretacja znanej nam ba-
�ni o tytu³owym ptaszku, który pó�niej okaza³ siê
przepiêknym ³abêdziem. M³odzi aktorzy przedsta-
wili opowie�æ bardzo zabawnie, dodaj¹c pewne ko-
miczne szczegó³y.

Nast¹pi³a przerwa. Czas pe³nego oddechu wszyst-
kich gimnazjów. Wybiegli z Krainy Czarów wprost
do Festiwalowej Kawiarenki po pyszne ciasta do-
mowej roboty.

Czê�æ druga i og³oszenie wyników�
Znów rozpoczêta zosta³a przez Kapelusznika. �Na

scenie powitajmy Gimnazjum nr 10 (Drama), które
przedstawia �luby panieñskie � próbê generaln¹ pod
opiek¹ pani Klaudii Szostak!�, mówi³ ch³opak.

Inscenizacja oczarowywa³a piêknym jêzykiem i ge-
nialn¹ gr¹ aktorsk¹. By³a mniej �mieszna ni¿ kabarety,
lecz na pewno dopracowana pod wzglêdem wizualnym.

Ostatnia szko³a � Gimnazjum nr 3, która przybra³a
sobie nazwê Kusotki, pokaza³a nowoczesny spek-
takl o �pi¹cej Królewnie. Ksi¹¿ê na hulajnodze i jego
by³e dziewczyny, którym kupowa³ ró¿ne kosztow-
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no�ci� by³y zupe³nie inn¹ interpretacj¹ ba�ni. Za-
chwycaj¹c¹ i bardzo zabawn¹.

Pó�niej nast¹pi³a trzydziestominutowa przerwa, w
której jury naradza³o siê, kto najlepiej zagra³ swoje
role, a tak¿e obradowa³y poszczególne gimnazja w
tej samej kwestii. Podczas tych wa¿nych czynno-
�ci, nasza Dwunastka mog³a pokazaæ swoje mocne
strony w innych wystêpach artystycznych � zoba-
czyli�my wystêp tancerek z trzecich klas oraz wspa-
nia³ego chóru szkolnego (absolutnym fenomenem
okaza³ siê utwór �Don't worry, be happy� Bobbiego
McFerrina).

Chwila grozy � na scenê wchodzili przedstawicie-
le ka¿dego zespo³u. Wyczytywali swoich fawory-
tów. W koñcu � wynik. Pierwsz¹ nagrodê publicz-

no�ci zdoby³a grupa o nazwie Tapczan Power, a
drug¹� Nieobecni!

Wyczytali najlepszego tegorocznego aktora �
£ukasza Kubiaka ze Specjalnego O�rodka Szkolno
Wychowawczego dla Dzieci S³abo S³ysza?cych.
Ch³opiec bardzo siê ucieszy³� a¿ mi³o by³o patrzeæ
na jego rosn¹cy entuzjazm. Z kolei najlepsz¹ ak-
tork¹ zosta³a Alicja Poznysz z Gimnazjum nr 6. Wy-
ró¿nienie otrzyma³ tak¿e nasz wspania³y uczeñ Ko-
sma z drugiej klasy.

Werdykt jury zapad³ jednog³o�nie:
Pierwsze miejsce przydzielono zespo³owi ̄ abka,
Drugie miejsce zespo³owi Drimtim i Niemamocni
Trzecie miejsce zespo³owi Drama
Gospodarze cieszyli siê szczê�ciem innych zespo-

³ów, lecz z drugiej strony trochê marzyli o wygra-
nej� jednak ̄ abce nie ma równych!

Bardzo podoba³ mi siê tegoroczny Festiwal.
My�lê, ¿e by³ zdecydowanie lepszy ni¿ dwie
ostatnie edycje. Zobaczymy, co nasza grupa
przygotuje w nastêpnym roku� mo¿e tym razem
my wygramy?

Wiktoria Bosy
� uczennica klasy 3c w Gimnazjum nr 12im.

Stanis³awa Lema w Szczecinie
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zawsze prze¿ywam niezapomniane chwile i teraz rów-
nie¿ ¿a³ujê, ¿e muszê ju¿ wracaæ do domu. Mamy
jeszcze te parê minut wspólnej drogi do miasta.
Wspólnie �miejemy siê i ju¿ umawiamy na kolejne
spotkanie. Niechêtnie zostawiam ich w tramwaju i
wracam do domu. I znów historia siê powtarza.
Otwieram drzwi, zdejmuje buty, kurtkê. Odnoszê ple-
cak do pokoju i idê umyæ rêce, pó�niej wracam, ¿eby
rozpakowaæ swoje rzeczy. Zadziwiaj¹ce ile mo¿e zje�æ
grupka ludzi w moim wieku. Kiedy koñczê wszyst-
kie te czynno�ci, mogê spokojnie usi¹�æ na kanapie
i odpocz¹æ. W³¹czam telewizor i zaczynam skakaæ
po kana³ach w poszukiwaniu czego� ciekawego.
Kiedy zmieniam nastêpn¹ stacjê, odzywa siê dzwo-
nek telefonu, To mama ze standardowym zestawem
pytañ, czy ju¿ wróci³e�? Jak by³o? Czy co� jad³e�?
Ech, my�lê sobie, dlaczego ci¹gle to samo. I wtedy
s³yszê sygna³ sms' a. Znajomi z podwórka, zawsze
znajd¹ odpowiedni moment, ¿eby wyci¹gn¹æ mnie
na dwór. Po krótkiej wymianie zdañ, ustêpuje. W
domu zostajê tylko wtedy, kiedy czytam, albo ogl¹-
dam co� ciekawego, b¹d� muszê odrobiæ lekcje. I
tutaj pojawia siê kolejne pytanie... Jak my to robi-
my? Z tego szarego �wiata potrafimy wycisn¹æ ca³¹
paletê kolorów. Potrafimy zrobiæ wszystko, z nicze-
go. Ka¿dy pomys³ da siê zrealizowaæ, zazwyczaj
wszystko siê udaje. Jako, ¿e nie robi³em teraz nicze-
go wa¿nego, zdecydowa³em siê wyj�æ do przyja-
ció³. Na pocz¹tku grali�my w kosza, Zawsze od tego
zaczynamy, nie potrafiê powiedzieæ dlaczego. Kie-
dy ju¿ rozegrali�my kilka partii w �króla�, decyduje-
my siê przej�æ po okolicy. Czas mija nam na rozmo-
wach, opowiadaniu niestworzonych historii i wy-
g³upach. Nim siê spostrzeg³em, robi siê pó�no i trze-
ba wracaæ do domu. Znowu ta sama historia ze zdej-
mowaniem butów i myciem r¹k. Krótkie przywitanie
z rodzicami i mogê siadaæ do kolacji. Zjadam j¹ jak
najszybciej i idê przygotowaæ ³ó¿ko. Pó�niej prze-
chodzê do ³azienki gdzie przez pó³ godziny analizujê
dzisiejszy dzieñ, a przez nastêpne dziesiêæ minut,
szybko siê myjê. Z niepokojem zauwa¿am, ¿e rów-
nie¿ przyjmujê ten popularny tryb ¿ycia �szybko zrób
to, a pó�niej szybko zajmij siê czym� innym�. Wy-
chodzê z ³azienki i w³¹czam laptopa. Zawsze wieczo-
rem ogl¹dam jaki� ciekawy film, b¹d� gram w jedn¹ z
niewielu zainstalowanych gier. W okolicach dwu-
dziestej drugiej, odk³adam komputer i znowu zabie-
ram siê za ksi¹¿kê. Nie mogê jednak czytaæ zbyt d³u-
go, gdy¿ rodzice goni¹ mnie do spania.

Tak mijaj¹ mi wolne dni, na tym szarym polu miasta.
Zawsze tak samo i bez zbêdnych zmian. Tylko ca³y
czas nie mogê zrozumieæ, jak w tym sztucznym oto-
czeniu s¹ ludzie prawdziwi, I tak samo jak ja, ¿yj¹ z
dnia na dzieñ, d¹¿¹c ku sobie tylko znanemu celowi.

Piotr Podle¿añski
� absolwent Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa
Lema w Szczecinie, praca zajê³a 1. miejsce w

Polsce w konkursie pn. Mój czas zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy w

ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj
Trze�wy Umys³

Absolwenci Gimnazjum Nr 12 pisz¹

�Zachowaj
trze�wy umys³�

Rozpoczyna siê kolejny szary dzieñ. Z pozoru taki
sam jak ka¿dy poprzedni i zapewne taki sam, jak
ka¿dy nastêpny. W mie�cie. Wokó³ tylko ulice, jed-
ne mniej, drugie bardziej ruchliwe. Na moim osiedlu,
oddalonym nieco od centrum, jest jeszcze trochê
miejsca na place zabaw i pojedyncze drzewa. Jed-
nak dalej panuje tu ta sama senna atmosfera. Wszy-
scy spiesz¹ siê gdzie�, nie maj¹ czasu na chwile
wytchnienia. Tylko dzieci nie zwa¿aj¹ na to i w�ród
bloków, ulic i dzia³ek graj¹ w pi³kê i w chowanego.
¯yje tu od zawsze i czas te¿ zazwyczaj spêdzam tak
samo. Przez te wszystkie lata, wypracowa³em rytm,
wed³ug którego ¿yje. I nic nie zapowiada zmian...

Wstaje z ³ó¿ka, ubieram siê, jem �niadanie. Czyn-
no�ci tych, prawie ju¿ nie zauwa¿am, robiê je auto-
matycznie. Myje naczynia i idê do pokoju. Tam bio-
rê ksi¹¿kê i siadam na ³ó¿ku. Uwielbiam czytaæ i nie
móg³bym siê bez tego obej�æ. Bez dobrej ksi¹¿ki nie
potrafi³bym przetrwaæ dnia. Tym razem jest to dzie³o
Terrego Pratchett'a, pod tytu³em �Kosiarz�. Kiedy
biorê je do rêki, czas siê zatrzymuje. Wraz z kolejny-
mi w¹tkami, odp³ywam coraz dalej w morze wyobra�-
ni. Poch³ania mnie komizm i wartko�æ akcji, a na
dodatek, wszystko zawiera sensowny mora³. W oko-
licach dziesi¹tej budzê siê z transu. Przez chwilê
my�lê nad przeczytanym fragmentem i utrwalam go
sobie w g³owie. Staram siê zapamiêtaæ co ciekawsze
teksty i jednocze�nie szykuje siê do wyj�cia. Mam
pó³ godziny do spotkania ze znajomymi. Ostatnio
robimy swoje ogniska coraz czê�ciej. Biorê plecak z
prowiantem, bluzê i idê na autobus. Odk¹d pu�cili
now¹ liniê, jest mi du¿o ³atwiej dojechaæ do lasu.
Jadê autobusem, jednocze�nie s³uchaj¹c muzyki.
Lubiê obserwowaæ ludzi, nieustannie ¿yj¹cych w
po�piechu, d¹¿¹cych do celów i niezwracaj¹cych
uwagi na otoczenie. Niektórzy z nich s¹ bardzo cie-
kawi i mo¿na wiele dowiedzieæ siê o ich ¿yciu, tylko
na podstawie akumulacji danych obserwacyjnych.
Wysiadam na koñcowym i od razu dostrzegam swo-
ich przyjació³. Idziemy na polanê  i rozpalamy ogni-
sko. Znowu powtarzamy to co zawsze, nie ma zapa-
³ek, nie ma drewna, a jak ju¿ wszystko siê znajdzie,
to nikt nie wie, od czego zacz¹æ. Jednak, jak zawsze,
w koñcu pojawia siê kto� z potrzebnym wykszta³ce-
niem i mo¿emy zacz¹æ jedzenie. Najpierw ka¿dy je i
pije to co ma, pó�niej jednak, wraz z zaspokajaniem
pierwszego g³odu, przestajemy zwracaæ uwagê, kto
co przyniós³. Siedzimy tak dobre cztery godziny, w
miêdzyczasie æwicz¹c kata i dziel¹c siê do�wiadcze-
niami z zawodów. Ka¿dy ma na podorêdziu jaki� cie-
kawy ¿art. Kiedy ognisko wypala siê do koñca, zbie-
ramy swoje rzeczy i idziemy nad G³êbokie. Tam spa-
cerujemy i spalamy kalorie. Z przyjació³mi z karate
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Stanis³aw Lem jest patronem Gimnazjum nr 12 w
Szczecinie. ̄ ycie, rozleg³a twórczo�æ i dzia³alno�æ
Stanis³awa Lema � cz³owieka, pisarza, wizjonera,
my�liciela, futurologa, naukowca, filozofa � s¹ nie-
wyczerpanym �ród³em pomys³ów, wyzwañ i zachêt
do poszukiwañ dla innych. Spo³eczno�æ GM nr 12
im. Stanis³awa Lema � Nauczyciele i Uczniowie �
przyjmuj¹c od swego patrona tê twórcz¹ postawê,
powo³a³a do ¿ycia LEMoniadê.

LEMoniada jest konkursem literackim i filmowym,
inspirowanym twórczo�ci¹ Lema. Nazwa konkursu
odwo³uje bezpo�rednio do futurologicznych idei
pisarza. Skojarzenia z napojem orze�wiaj¹cym, pysz-
nym, przyjemnym, budz¹cym ferment i musuj¹cym
s¹ jak najbardziej zamierzone i na miejscu. Nasza
LEMoniada ma byæ dok³adnie taka.

Prowokujemy do twórczych poszukiwañ, czytania,
wyobra¿ania, pisania, krêcenia, ³¹czenia, wspó³dzia³a-
nia, my�lenia, marzenia � jednym s³owem do tworze-
nia. Niech bêdzie to nowe, odkrywcze, niebanalne,
giêtkie, zaskakuj¹ce, m¹dre, wa¿ne, samodzielne.

�Kongres futurologiczny� Stanis³awa Lema � ten
przewrotny utwór pisarza jest tematem przewod-
nim drugiej edycji LEMoniady w roku szkolnym
2014/2015.

CELE KONKURSU LEMoniada
* Popularyzacja twórczo�ci i nowatorskich idei

Stanis³awa Lema.
* Inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy,

umiejêtno�ci i do samodzielnych, niebanalnych dzia-
³añ twórczych.

* Promowanie twórczych aktywno�ci uczniów.
* Rozwijanie zainteresowañ czytelniczych, lite-

rackich i filmowych uczniów.
* Dba³o�æ o wszechstronny rozwój uczniów.
* Odkrywanie talentów.

ZASADY OGÓLNE
1. LEMoniada, czyli konkurs literacki i filmowy,

inspirowany twórczo�ci¹ Stanis³awa Lema, organi-
zowany jest przez Gimnazjum nr 12 im. Stanis³a-
wa Lema w Szczecinie.

2. LEMoniadê, czyli konkurs literacki i filmowy,
inspirowany twórczo�ci¹ Stanis³awa Lema, kieruje-
my do uczniów gimnazjów w ca³ej Polsce.

3. W roku szkolnym odbywa siê jedna edycja kon-
kursu.

4. Ka¿da edycja jest inspirowana jednym dzie³em
Stanis³awa Lema, wskazanym przez organizatorów
w regulaminie edycji.

Inspiracja to w LEMoniadzie kategoria bardzo po-
jemna. Przez inspiracjê dzie³em Stanis³awa Lema ro-
zumiemy, ¿e sta³o siê ono pocz¹tkiem nowego po-
mys³u, podstaw¹ refleksji, zachêt¹ do tworzenia w
ogóle, do odkrywania. Praca uczestnika konkursu
mo¿e byæ ci¹giem dalszym dzie³a, jednego z jego
w¹tków, mo¿e byæ jego krytyk¹, parafraz¹ lub paro-
di¹, nawi¹zywaæ do motywu, bohatera, idei czy s³o-
wa....

5. Konkurs obejmuje trzy kategorie: wiersz, opo-
wiadanie, film.

6. Jeden uczestnik konkursu bierze udzia³ tylko w
jednej, wybranej przez siebie, kategorii.

7. W kategoriach literackich � wiersz i opowiada-
nie � uczniowie bior¹ udzia³ indywidualnie. W kate-
gorii filmowej dopuszcza siê udzia³ zespo³ów
uczniowskich do 5 osób.

LEMoniada � konkurs
literacki i filmowy,

inspirowany twórczo�ci¹ Stanis³awa Lema

Regulamin drugiej edycji
konkursu LEMoniada

w roku szkolnym 2014/2015
1. Druga edycja LEMoniady, czyli konkursu lite-

rackiego i filmowego, inspirowanego twórczo�ci¹
Stanis³awa Lema, odbywa siê w roku szkolnym
2014/2015.

2. �Kongres futurologiczny� Stanis³awa Lema
� ten utwór pisarza jest tematem przewodnim dru-
giej edycji LEMoniady w roku szkolnym 2014/2015.

3. Uczestnikiem konkursu mo¿e zostaæ ka¿dy
uczeñ gimnazjum w Polsce.

4. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
� wiersz inspirowany ksi¹¿k¹ Stanis³awa Lema pt.

�Kongres futurologiczny�
� opowiadanie inspirowane ksi¹¿k¹ Stanis³awa

Lema pt. �Kongres futurologiczny�
� film inspirowany ksi¹¿k¹ Stanis³awa Lema pt.

�Kongres futurologiczny�
5. Jeden uczestnik konkursu bierze udzia³ tylko w

jednej, wybranej przez siebie, kategorii.
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6. W kategoriach literackich � wiersz i opowiada-

nie � uczniowie bior¹ udzia³ indywidualnie. W kate-
gorii filmowej dopuszcza siê udzia³ zespo³ów
uczniowskich do 5 osób.

7. Prace zostan¹ ocenione przez jury, które powo-
³uj¹ organizatorzy konkursu. W ka¿dej z trzech ka-
tegorii przyznane zostan¹ miejsca od 3. do 1. oraz
wyró¿nienia.

8. Kryteria oceny:
� zgodno�æ z tematem,
� oryginalno�æ pracy, pomys³owo�æ,
� poprawno�æ jêzykowa,
� estetyka wykonania.
9. O wynikach konkursu nagrodzeni zostan¹ po-

wiadomieni telefonicznie i drog¹ elektroniczn¹. Lau-
reaci zostan¹ zaproszeni na uroczyste podsumowa-
nie edycji konkursu, wrêczenie dyplomów i nagród.

10. Termin nadsy³ania prac: do 15 marca 2015 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

11. Prace niezgodne z regulaminem nie bêd¹ przyj-
mowane. Przyst¹pienie do konkursu jest jednoznacz-
ne z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych uczestnika oraz publikacje jego utworów
zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.

12. Termin og³oszenia wyników: maj 2015 r.
13. Prace nale¿y nadsy³aæ na adres organizatora

konkursu:

Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema
ul. �wiêtoborzyców 40
71-665 Szczecin
tel. (91) 4423635
fax. (91) 4420824
e-mail:
sekretariat@gimnazjum12.szczecin.pl
z dopiskiem na kopercie: LEMoniada

14. Szczegó³owych informacji na temat LEMonia-
dy udziela organizatorka, Katarzyna Wójcik, pod
numerem tel. 515-298-414.

A) KATEGORIA: WIERSZ
1. W kategorii WIERSZ uczniowie bior¹ udzia³

indywidualnie.
2. Uczestnik zg³asza do konkursu jeden wiersz

napisany na LEMoniadê � autorski, samodzielny,
niepublikowany i nienagradzany w innych konkur-
sach, inspirowany ksi¹¿k¹ Stanis³awa Lema pt. �Kon-
gres futurologiczny� (o inspiracji czyt. w Zasadach
Ogólnych pkt 3.).

3. Uczestnik przesy³a na adres organizatorów:
� trzy egzemplarze jednego wiersza � w postaci

trzech wydruków komputerowych,

� ka¿dy egzemplarz opatrzony jest god³em autora
(god³o to jednowyrazowy pseudonim),

� kartkê z informacjami o  uczestniku: imiê i nazwi-
sko, dok³adny adres, telefon, e-mail, nazwa szko³y,
nazwisko opiekuna. Kartka powinna znajdowaæ siê
w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym go-
d³em, co egzemplarze wiersza.

B) KATEGORIA: OPOWIADANIE
1. W kategorii OPOWIADANIE uczniowie bior¹

udzia³ indywidualnie.
2. Uczestnik zg³asza do konkursu jedno opowia-

danie napisane na LEMoniadê � autorskie, samo-
dzielne, niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach, inspirowane ksi¹¿k¹ Stanis³awa Lema
pt. �Kongres futurologiczny� (o inspiracji czyt. w
Zasadach Ogólnych pkt 3.).

3. Objêto�æ opowiadania nie mo¿e przekraczaæ 5
stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12,
typ: Times New Roman, odstêp 1,5).

4. Uczestnik przesy³a na adres organizatorów:
� trzy egzemplarze jednego opowiadania � w po-

staci trzech wydruków komputerowych,
� ka¿dy egzemplarz opatrzony jest god³em autora

(god³o to jednowyrazowy pseudonim),
� kartkê z informacjami o  uczestniku: imiê i nazwi-

sko, dok³adny adres, telefon, e-mail, nazwa szko³y,
nazwisko opiekuna. Kartka powinna znajdowaæ siê
w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym go-
d³em, co egzemplarze opowiadania.

C) KATEGORIA : FILM
1. W kategorii FILM uczniowie bior¹ udzia³ indy-

widualnie lub w zespo³ach nie wiêkszych, ni¿ piê-
cioosobowe.

2. Uczestnik zg³asza do konkursu jeden film, zre-
alizowany na LEMoniadê � autorski, samodzielny,
niepublikowany i nienagradzany w innych konkur-
sach, inspirowany ksi¹¿k¹ Stanis³awa Lema pt. �Kon-
gres futurologiczny� (o inspiracji czyt. w Zasadach
Ogólnych pkt 3.).

3. Czas trwania filmu � do 5 minut. Technika dowolna.
4. Uczestnik przesy³a na adres organizatorów:
� film na p³ycie CD,
� egzemplarz p³yty opatrzony god³em autora (go-

d³o to jednowyrazowy pseudonim),
� kartkê z informacjami o  uczestniku: imiê i nazwi-

sko, dok³adny adres, telefon, e-mail, nazwa szko³y,
nazwisko opiekuna. Kartka powinna znajdowaæ siê
w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym go-
d³em, co egzemplarz CD.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIA£U
I TWÓRCZEJ PRZYGODY!!!
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Opracowa³a:
Monika Wilczyñska

� mi³o�niczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal

SzczecinCzyta.pl

W ubieg³ym
roku kataloñski
pisarz Jaume
Cabré podbi³
serca polskich
c z y t e l n i k ó w
p o w i e � c i ¹
� Wy z n a j ê � .
Kolejna jego
ksi¹¿ka, która
ukaza³a siê w
Polsce to piêk-
na powie�æ o
potêdze z³a i o
cenie, jak¹ trze-
ba zap³aciæ za
poszukiwanie
prawdy. Historia zdradzonej mi³o�ci i uczuæ zdol-
nych poruszyæ s³oñce i gwiazdy. Opowie�æ o nie-
wys³anych listach i pojedynku dwu niezwyk³ych
kobiet� G³osy Pamano to rozpisana na wiele in-
strumentów symfonia, w której swoje partie maj¹
tak¿e przemytnicy i partyzanci, w¹tpliwi �wiêci i
bezwzglêdni karierowicze, a nawet kot, który wie
wszystko, ale rzadko siê t¹ wiedz¹ dzieli.

G³osy Pamano,
Jaume Cabré,
Wydawnictwo Marginesy, 2014

N i e z w y k ³ a
droga kariery,
wielkie postaci
teatru i filmu,
które j¹ kszta³-
towa³y; drama-
tyczne ¿ycie i
umiejêtne d¹¿e-
nie do odnale-
zienia harmonii
i sensu w s³u-
¿eniu innym �
to ANNA
D Y M N A .
Ksi¹¿ka o Niej
to bardzo bo-
gato ilustrowana, daj¹ca doskona³y obraz epoki
publikacja. Pozwala poznaæ ¿ycie prywatne i ka-
rierê aktorki, ale te¿ przyjrzeæ siê, jak kszta³towa³a
siê jej szlachetna postawa wobec innych, co za-
owocowa³o stworzeniem Fundacji �Mimo
Wszystko� i cyklem telewizyjnych przejmuj¹cych
programów telewizyjnych �Spotkajmy siê�.

Dymna,
El¿bieta Baniewicz,
Wydawnictwo Marginesy, 2014

W sierpniu
tego roku uka-
za³o siê pierw-
sze polskie wy-
danie biografii
C h a r l o t t e
Brontë pióra
angielskiej po-
wie�ciopisarki
Elizabeth Cle-
ghorn Gaskell.
Ksi¹¿ka nale¿y
w do klasyki
�wiatowej lite-
ratury. Za-
chwyca czytel-

ników Charlotte, Emily i Anne Brontë, stanowi¹c
naturalne dope³nienie ich powie�ci, ponadto
wci¹¿ pozostaje g³ównym punktem odniesienia
dla tych, którzy chcieliby poznaæ ¿ycie tej nie-
zwyk³ej pisarskiej rodziny. Po raz pierwszy ukaza-
³a siê 25 marca 1857 roku, w drug¹ rocznic¹ �mier-
ci Charlotte Brontë.

Warto zag³êbiæ siê w tê publikacje, zw³aszcza ¿e
niektórzy snuj¹ domys³y jakoby Charlotte by³a au-
tork¹ wszystkich dzie³ sióstr Bronte. Niektórzy uwa-
¿aj¹, ¿e przypisa³a autorstwo kilku swoich powie�ci
m³odszym siostrom, aby zabezpieczyæ ich egzysten-
cjê na wypadek �mierci ojca.

¯ycie Charlotte Brontë,
Elizabeth Gaskell,
Wydawnictwo MG, 2014

RELAKS
Z

KSI¥¯K¥
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I etap rejsu edukacyjnego na ¿aglowcu s/y Kapi-
tan Borchardt, w ramach projektu �Na szlaku
wielkich wypraw� (13-19 lipca 2014 r.) na trasie
Szczecin-Kopenhaga-Aarhus, wspó³organizowane-
go przez Pa³ac M³odzie¿y � PCE w Szczecinie.

Pa³ac M³odzie¿y � Pomorskie Centrum Edukacji
w Szczecinie w ramach rejsu doprowadzaj¹cego
na tegoroczne regaty The Tall Ships Races 2014,
wspó³organizowa³ wraz z Wydzia³em O�wiaty Urzê-
du Miejskiego w Szczecinie rejs edukacyjny na
¿aglowcu s/y Kapitan Borchardt . Rejs poprzedza³
dwa kolejne etapy bêd¹ce kontynuacj¹ trasy
¿aglowca, a zarazem dwoma etapami udzia³u szcze-
ciñskiej m³odzie¿y w The Tall Ships Races 2014:

I etap w ramach projektu � ̄ eglarska Repre-
zentacja Szczecina:

19-26.07.2014 � trasa Aarchus� Bergen, 34 uczest-
ników

II etap w ramach projektu � ̄ eglarska Repre-
zentacja Szczecina:

26.07.2014 � 7.08.2014 � trasa BERGEN � EJS-
BERG � ROSTOCK, 34 uczestników

Kierownik wypoczynku I etapu: Wojciech Tomczak
Opieka medyczna: lekarz zatrudniony przez ar-

matora na czas trwania rejsu
Zaplanowana forma rejsu zosta³a przeprowa-

dzona zgodnie z za³o¿onymi celami i wymogami
przyjêtymi w umowie zawartej z armatorem s/y
Kapitan Borchardt. Rejs przebieg³ sprawnie, bez-
piecznie i zgodnie z planem.

Podczas organizacji I etapu rejsu prowadzono wcze-
�niejsze zapisy poprzez rekrutacjê drog¹ elektro-
niczn¹ na czê�ciowo odp³atny udzia³. Ze wzglêdu na
nik³y odzew m³odzie¿y pierwotny termin rekrutacji
przed³u¿ono do poczatków lipca b.r. a kryteria nabo-
ru rozszerzono tak, by w rejsie mog³y wzi¹æ udzia³
dzieci spoza Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej. Po-
nadto w stosunku do czê�ci uczestników Wydzia³
O�wiaty Urzêdu Miejskiego w Szczecinie dofinan-
sowa³ rejs wed³ug w³asnych kryteriów oceny.

Nowo�ci¹ w stosunku do ubieg³orocznych rej-
sów organizowanych przez Pa³ac M³odzie¿y by³y
obni¿one kryteria wiekowe uczestników rejsu �Na
szlaku wielkich wypraw�. Wynika³o to z braku
obostrzeñ nak³adanych na za³ogi ¿aglowców przez
STI � organizatora The Tall Ships Races. St¹d
uczestnikami by³y dzieci w wieku 13-15 lat.

Uczestnicy wyrazili du¿e zadowolenie z przebie-
gu rejsu. Wybrane zajêcia zosta³y udokumento-
wane na zdjêciach.

PROGRAM REJSU
EDUKACYJNEGO

DLA REPREZENTACJI
SZCZECINA

�Na szlaku wielkich wypraw�

CELE I ZADANIA REJSU
1. Zapoznanie m³odzie¿y z przepisami i znakami

nawigacyjnymi na wodach morskich,
2. Zapoznanie z zasadami pe³nienia wacht w cza-

sie ¿eglugi,
3. Poznawanie i propagowanie tradycji morskich,

obrzêdów oraz etykiety ¿eglarskiej,
4. Praktyczna nauka nawigacji,
5. Poznanie walorów turystycznych miast i por-

tów Morza Ba³tyckiego,
6. Nauka zasad bezpiecznego p³ywania i przestrze-

gania przepisów BHP na wodzie,
7. Integracja ze spo³eczno�ci¹ ¿eglarsk¹,
8. Propagowanie aktywnych form spêdzania cza-

su wolnego,
9. Kszta³towanie pozytywnych postaw osobowo-

�ciowych uczniów m.in. odpowiedzialno�ci, kole-
¿eñsko�ci, dyscypliny, sumienno�ci, umiejêtno�ci
radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

10. Kszta³cenie i doskonalenie umiejêtno�ci pra-
cy w zespole.

PLAN DNIA
Termin: 13-19 lipca 2014 r.

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

� z wiatrem w ¿aglach�
Tekst i zdjêcia : Monika Maækowiak,

      Wojciech Tomczak

Sprawnie, bezpiecznie, zgodnie z planem

�Na szlaku
wielkich wypraw�
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Trasa: Szczecin-Kopenhaga-Aarhus;
I dzieñ
1. Zbiórka uczestników przed Pa³acem M³odzie¿y

� PCE w Szczecinie
2. Przyjazd uczestników z Pa³acu M³odzie¿y � PCE

w Szczecinie na Wa³y Chrobrego, zaokrêtowanie
uczestników na statku, podzia³ na wachty.

3. Zapoznanie uczestników z regulaminem obozu,
kadr¹, przepisami BHP.

II dzieñ
1. Zapoznanie uczestników z regulaminem ¿aglow-

ca, za³og¹ sta³¹, przepisami BHP.
2. Ustalenie harmonogramu wacht , zapoznanie z

obowi¹zkami wacht.
3. Omówienie alarmów: cz³owiek za burt¹, wodny,

³odziowy, po¿arowy, opuszczenia statku i ich prze-
prowadzenie.

4. Wyj�cie z portu, pobranie paliwa, przejazd to-
rem wodnym do �winouj�cia

3. Zwiedzanie Aarhus,
4. Przyjazd uczestników z Aarhus do Szczecina,
5. Zakoñczenie, po¿egnanie.

Kolejne dni rejsu:
1. Wachty wg harmonogramów,
2. Przegl¹d sprzêtu i prace porz¹dkowe na ¿aglowcu,
3. �niadanie, obiad, kolacja,
4. Szkolenie z zakresu ¿eglarstwa,
5. Szkolenie z etykiety ¿eglarskiej,
6. Nauka i �piewanie szant,
7. Szkolenie z ratownictwa morskiego,
8. Doskonalenie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê

map¹ morsk¹,
9. Doskonalenie umiejêtno�ci okre�lania pozycji

na podstawie wskazañ systemu GPS,
10. Nauka pos³ugiwania siê cumami, rzutkami, za-

poznanie z olinowaniem ¿aglowca, praca na cumach,
nauka wi¹zania podstawowych wêz³ów ¿eglarskich,

11. Zasady bezpieczeñstwa w czasie przep³ywa-
nia przez drogi wodne,

12. Przeprowadzenie podczas rejsu manewrów
alarmowych,

13. Zwiedzanie miast Kopenhaga i Aarhus.
 21.07. � Ostatni dzieñ
1. Klar ¿aglowca,
2. Wyokrêtowanie,

ORGANIZACJA WACHT
(na podstawie regulaminu na s/y �Kapitan

Borchardt�)
Doba na ¿aglowcu zaczyna siê o 16-tej. Podzielo-

na jest na sze�æ 4-godzinnych okresów: 16-20-24-
04-08-12-16.

Najwy¿sz¹ w³adz¹ na ¿aglowcu w ka¿dym tego s³o-
wa znaczeniu jest Kapitan, pomaga mu Starszy Oficer.
Pozosta³a za³oga sta³a to Kuk, Bosman i Mechanik.

Ustala siê 4 wachty po 7-9 osób. W ka¿dej wach-
cie opiekun grupy jest oficerem wachtowym � od-
powiada za wachtê, zarz¹dzanie jej prac¹, a w czasie
nawigacji jest odpowiedzialny tak¿e za prowadze-
nie ¿aglowca. Dodatkowo wyznaczany jest starszy
wachty � uczestnik o najwiêkszym do�wiadczeniu
¿eglarskim � organizuje pracê wachty.

Podstawow¹ wacht¹ jest wachta nawigacyjna trwa-
j¹ca cztery godziny. Wachta odpowiada za ¿aglowiec:
prowadzi nawigacjê i obserwacjê, koryguje ustawie-
nie lub zmienia ¿agle. Wachty nawigacyjne prowadzo-
ne s¹ przemiennie, zarówno w dzieñ jak i w nocy. Pod-
czas tej wachty poznajemy przyrz¹dy nawigacyjne jak
radar czy AIS, s³uchamy komunikatów radiowych,
odbieramy prognozê pogody, okre�lamy pozycjê na
mapie, a tak¿e æwiczymy rozpoznawanie �wiate³ w nocy
czy sterujemy ¿aglowcem w trakcie zwrotu.

Wachta kambuzowa � co cztery dni ka¿da wachta
odpowiada za przygotowanie i podanie posi³ków i
posprz¹tanie po nich. Pilnuje te¿ porz¹dku w zej-
�ciówkach pod pok³ad. Wachta kambuzowa przez
24 godziny nie ma wacht nawigacyjnych i jako je-
dyna mo¿e spaæ ca³¹ noc.

W czasie postoju tak¿e pe³ni siê wachty: w porcie
trapow¹, a na kotwicy � kotwiczn¹. Sprawdza siê
wtedy pracê cum i obijaczy (lub czy kotwica trzy-
ma), pilnuje by na pok³ad nie weszli nieproszeni
go�cie albo nie wybuch³ po¿ar.

Sta³e obowi¹zki wachty. Ka¿da wachta opiekuje
siê pewn¹ grup¹ ¿agli: I � na bukszprycie, II � zwi¹-
zanymi z fokmasztem, III � z grotmasztem, a IV � z
bezanmasztem. ¯agle te s¹ im przyporz¹dkowane,
choæ zawsze mo¿na, a czasem trzeba, pomóc przy
innych ¿aglach.

Podczas manewrów wej�cia i wyj�cia z portu ka¿da
wachta ma swoje zadania: I � obs³uguje cumy i szprin-
gi dziobowe, II-i zapewnia tzw. desant � czyli osoby
odbieraj¹ce i oddaj¹ce cumy, a tak¿e rozstawia trap,
III � dba o burty, czyli pilnuje by obijacze znalaz³y siê
tam, gdzie trzeba oraz pomaga przy pontonie, a IV �
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Jak przebieg³ rejs?
13 lipca 2013 w Szczecinie rozpocz¹³ siê rejs edukacyj-

ny na ¿aglowcu s/y Kapitan Borchardt w ramach pro-
jektu �Na szlaku wielkich wypraw�. Szczeciñska za³o-
ga Kapitana Borchardta by³a za³og¹ reprezentuj¹c¹ rów-
nie¿ Pa³ac M³odzie¿y i Szczeciñski Program Edukacji
Morskiej. Uczestnicy otrzymali koszulki programowe,
które zak³adali podczas zwiedzania portów.

Zbiórka uczestników i wychowawców odby³a siê w
o god�. 11.00 w Pa³acu M³odzie¿y, sk¹d po rozdzieleniu
na grupy, przydzieleniu wychowawców i ulokowaniu
siê w autokarze, odjechali�my na Wa³y Chrobrego gdzie
czeka³ juz na nas ¿aglowiec �Kapitan Borchardt�.

Po przybyciu na statek, zaplanowaniu i przydzieleniu
kabin zgodnie z podzia³em grup na wachty, przyst¹pili-
�my do uroczystego podniesienia flagi Szczecina, po
czym nast¹pi³y pierwsze szkolenia dotycz¹ce bezpie-
czeñstwa na jednostce. W dniu nastêpnym za³oga prze-
sz³a podstawowe szkolenia z zakresu bezpieczeñstwa i
ratownictwa na morzu, próbny alarm szalupowy i szko-
lenie z olinowania i o¿aglowania na statku. Przed wy-
p³yniêciem ze Szczecina odby³ siê równie¿ przydzia³ za-
³odze stanowisk manewrowych.

Po serdecznym po¿egnaniu przez rodziców wyp³y-
nêli�my z Wa³ów Chrobrego i udali�my sie na nabrze¿e
Czeskie, by zabunkrowaæ paliwo, po czym pop³ynêli-
�my do �winouj�cia. Czas przejazdu  wykorzystali�my
na kolejne praktyczne szkolenie ze stawiania ¿agli i syn-
chronizacji dzia³añ wszystkich grup manewrowych.

Dopiero wieczorem dotarli�my na Ba³tyk, tam te¿
pierwsze powiewy wiatru pozwoli³y na postawienie
¿agli. Si³a wiatru osi¹ga³a do 3 w skali beauforta, w zwi¹z-
ku z czym ¿aglowiec zacz¹³ lekko ko³ysaæ. Wachty pe³-
nione przez dzieci w godzinach wieczornych i nocnych
by³y z coraz wiêksz¹ trudno�ci¹, oko³o 24  uczestnicy
wachty nawigacyjnej albo spali kamiennym snem w

obs³uguje cumy i szpringi rufowe, a tak¿e obs³uguje
ponton. Prac¹ wacht kieruj¹ oficerowie.

Niezale¿nie od sta³ych obowi¹zków, ka¿dej wach-
cie mog¹ byæ powierzone dodatkowe zadania do
których nale¿¹: mycie pok³adów, polerowanie mo-
si¹dzów, sprz¹tanie czê�ci wspólnych czy inne pra-
ce bosmañskie, jak splatanie szplajsów.

Kapitan lub oficer pe³ni¹cy  wachtê nawigacyjn¹
mo¿e wezwaæ wachtê do pomocy przy ¿aglach lub
manewrach. Kuk mo¿e prosiæ o pomoc dla wachty
kambuzowej. Nawet w czasie wolnym, mo¿e siê zda-
rzyæ, konieczno�æ udzia³u w pracach, dlatego wachta
musi zawsze byæ w gotowo�ci do szybkiego ubra-
nia siê i pomocy.

W czasie rejsu ka¿dy musi dbaæ o porz¹dek i czy-
sto�æ w swoim miejscu pracy i odpoczynku.

mesie albo poddali siê chorobie morskiej, która odebra-
³a si³ê i chêci do aktywnego udzia³u w zadaniach. Po
trudnej pierwszej nocy kolejne wachty mocno przerze-
dzi³a choroba morska. Dopiero os³abniêcie wiatru i ada-
ptacja dzieci pomog³a przywróciæ pierwotny rytm pracy
w wachtach. Dla za³ogi, z wy³¹czeniem osób które za-
miennie pe³ni³y wachtê nawigacyjn¹ lub kambuzow¹, a
tak¿e podczas postojów, codziennie organizowane by³y
ró¿norakie szkolenia.

Dodatkowo zorganizowane zosta³y zajêcia dla za-
³ogi z wykorzystaniem wiedzy lekarza okrêtowego z
zakresu udzielania pierwszej pomocy w wypadku na-
g³ych urazów.

Po przybyciu do Kopenhagi wziêli�my udzia³ w
pokazie paradnej zmiany warty przed pa³acem kró-
lewskim, po czym zwiedzali�my liczne zabytki i cie-
kawe miejsca stolicy Danii. Zostali�my te¿ zapro-
szeni do odwiedzenia piêknego, zabytkowego jach-
tu motorowego Navigator, a tak¿e ekspozycji mo-
deli dawnych ¿aglowców, wystawionych w jednym
z hoteli Kopenhagi. Go�cili�my równie¿ na pok³a-
dzie polska za³ogê ¿aglowca Gedania, cumuj¹cego
równie¿ w Kopenhadze.

Po 2 kolejnych dniach dalszej ¿eglugi, podczas której
poza pe³nieniem wacht dzieci pomaga³y w pracach bos-
mañskich, dotarli�my do Aarhus, gdzie uczestniczyli-
�my w zwiedzaniu miasta.

Po �niadaniu, spakowaniu rzeczy osobistych i wy-
niesieniu ich na pok³ad g³ówny przyst¹pili�my do sprz¹-
tania i porz¹dkowania kabin i ca³ego ¿aglowca. Dodat-
kowo wachta kambuzowa przygotowywa³a obiad dla
nas i za³ogi, która nas zmienia³a w Aarhus. Ponadto przy-
gotowywany by³ suchy prowiant na czas przejazdu
autokarem z Aarhus do Szczecina.

Po obiedzie uczestnicy w grupach zwiedzali Aarhus.
Podziwiaj¹c to piêkne, pe³ne niezwyk³ych zabytków
miasto ¿egnali�my siê z wielk¹ wakacyjn¹ przygod¹,
czekaj¹c jednocze�nie na spotkanie ze stêsknionymi
rodzinami, by podzieliæ siê licznymi wra¿eniami. Auto-
kar odjecha³ z Aarhus o 21, by do Pa³acu M³odzie¿y w
Szczecinie dotrzeæ rankiem dnia nastêpnego.

Zmêczeni ale szczê�liwi uczestnicy rejsu, ode-
brani przez rodziców i opiekunów odjechali do
swych domów.
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 I etap rejsu edukacyjnego
¯eglarskiej Reprezentacji
Szczecina podczas regat

The Tall Ships Races 2014
na trasie Aarhus � Bergen

na ¿aglowcu Kapitan Borchardt
I etap rejsu edukacyjnego ̄ eglarskiej Reprezen-

tacji Szczecina w ramach regat TTSR 2014 odby³ siê
na ¿aglowcu Kapitan Borchardt w terminie od 19 do
26 lipca 2014 r.

Planowana trasa rejsu: Aarhus-Kristiansand-
Bergen

Grupa m³odzie¿y: 29 osób
Kadra: 5 nauczycieli, w tym czworo opiekunów

Szkolnych Kó³ Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej oraz
koordynator Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej w Pa³acu
M³odzie¿y w Szczecinie, p. Wojciech Tomczak, który
jednocze�nie pe³ni³ funkcjê oficera nawigacyjnego

Kierownik wypoczynku: Gra¿yna Szyndel, na-
uczyciel w Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.l

Zbiórka uczestników i wychowawców odby³a siê w
dniu 18 lipca 2014 r. o godz. 22.30 w sali gimnastycznej
Pa³acu M³odzie¿y � PCE w Szczecinie. Uczestników
rejsu i ich rodziców ciep³o i serdecznie powita³a pani
Dyrektor Pa³acu M³odzie¿y, która równie¿ dokona³a
prezentacji kadry nauczycieli � wychowawców. Ka¿-
dy z uczestników rejsu otrzyma³ dwie koszulki: b³ê-
kitn¹ Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej oraz granatow¹ ̄ eglarskiej Reprezentacji
Szczecina na TTSR 2014 z napisem �Kapitan Borchardt
Szczecin � Polska� oraz upominki promocyjne  � smycz
i opaskê z logiem Miasta Szczecin. M³odzie¿ zosta³a
podzielona na cztery wachty, odczytano regulamin
rejsu, którego znajomo�æ i wolê stosowania ka¿dy z
uczestników potwierdzi³ w³asnorêcznym podpisem.
Czas oczekiwania na przyjazd autokaru po�wiêcili�my
na wykonanie pami¹tkowego zdjêcia, zapoznanie m³o-
dzie¿y z wychowawcami i odpowied� na liczne pyta-
nia dotycz¹ce podró¿y, rejsu oraz samego ¿aglowca,
ze strony uczestników i ich rodziców.

Podró¿ autokarem trwa³a 9 godzin. Po przyje�dzie
do Aarhus wypakowali�my baga¿e na pok³ad stat-
ku i zaopatrzeni w mapê i wskazówki dotycz¹ce atrak-
cji turystycznych wyruszyli�my na zwiedzanie tego
piêknego miasta, zwanego �najwiêkszym miastecz-
kiem �wiata�. Podczas bez ma³a 4-godzinnej wyciecz-
ki mieli�my okazjê zwiedziæ stare miasto, gotyck¹
katedrê, wspania³y ogród botaniczny i XIX-wiecz-
ny skansen miejski.

Po powrocie na statek zostali�my uroczy�cie powi-
tani przez kapitana Tomasza Kosiewicza, poznali�my
za³ogê sta³¹ jednostki oraz oficerów, po czym zjedli-
�my obiad i rozlokowali�my siê w kabinach. Popo³u-

dnie up³ynê³o na pierwszym, wstêpnym szkoleniu �
zapoznaniu z obowi¹zuj¹cymi regulaminami, sygna³a-
mi alarmowymi, przepisami BHP, zasadami porz¹dko-
wymi i korzystania z urz¹dzeñ i wyposa¿enia statku ze
szczególnym uwzglêdnieniem �rodków ratunkowych.
Po przygotowaniu ¿aglowca do dalszego rejsu i przy-
dziale wachtom stanowisk manewrowych, wieczorem
po¿egnali�my m³odzie¿ powracaj¹c¹ do Szczecina z
poprzedniego etapu rejsu  �Na Szlaku Wielkich Wy-
praw�. Oko³o godz. 19:00 oddali�my cumy i wyp³ynê-
li�my na wody cie�niny Kattegat.

Po wyj�ciu z portu odby³y siê kolejne, praktyczne
szkolenia, prowadzone przez oficerów. Dotyczy³y
one olinowania i o¿aglowania na statku oraz sta-
wiania ¿agli przypisanych poszczególnym wachtom.
W ten sposób m³odzie¿ sukcesywnie zapoznawa³a
siê ze specjalistycznym nazewnictwem, poznawa³a
funkcje poszczególnych elementów takielunku i
zdobywa³a umiejêtno�ci niezbêdne do skutecznej i
bezpiecznej ¿eglugi ku wybrze¿om Norwegii.

20 lipca kapitan przeprowadzi³ dla za³ogantów pre-
lekcjê z rozpoznawania �wiate³ nawigacyjnych a
dzieñ pó�niej odby³ siê próbny alarm szalupowy i
praktyczne zajêcia z u¿ycia tratwy i �rodków ratun-
kowych oraz zasad wzywania pomocy na morzu.

Rytm ¿ycia na wodzie wyznacza³y pe³nione na-
przemienne wachty nawigacyjne, praca i niezbêdny
wypoczynek. Dla wiêkszo�ci uczestników by³ to
pierwszy rejs na ¿aglowcu, wiêc wiele musieli siê
nauczyæ i wdro¿yæ do wype³niania ró¿norodnych
obowi¹zków. Niemniej mimo zmêczenia, dzielnie sta-
wiali czo³a nowym wyzwaniom i starali siê dobrze
wype³niaæ powierzone zadania.

Wiedzê dotycz¹c¹ sterowania statkiem, odczyty-
wania informacji z przyrz¹dów nawigacyjnych, locji
i prowadzenia obserwacji m³odzie¿ nabywa³a pod-
czas wacht, a tak¿e szkoleñ prowadzonych przez
oficerów pomiêdzy wachtami. Zajêcia te dotyczy³y
wi¹zania podstawowych wêz³ów, meteorologii oraz
pracy z map¹ morsk¹, w tym ustalania pozycji jed-
nostki i wyznaczania kursu na mapie.

Oprócz typowo ¿eglarskich zadañ, takich jak pra-
ca z ¿aglami, sterowanie czy wachta na �oku�, m³o-
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dzie¿ wykonywa³a szereg prac powierzonych przez
bosmana, dbaj¹c o to, by ¿aglowiec po wp³yniêciu
do portu dobrze siê prezentowa³ i przyniós³ chlubê
jego m³odej za³odze.

O zaspokojenie nienasyconego apetytu za³ogi dba³a
natomiast pani kuk przy wydatnej pomocy wachty kam-
buzowej, do której nale¿a³o przygotowanie posi³ków,
nakrywanie i podawanie do sto³u, zmywanie naczyñ
oraz utrzymanie czysto�ci i porz¹dku w kambuzie i wspól-
nie u¿ytkowanych czê�ciach statku.

W ci¹gu ca³ego rejsu pogoda by³a dla nas bardzo
³askawa � s³oneczna, ciep³a i niemal bezwietrzna, dla-
tego wachty nie sprawia³y trudno�ci. Mimo to zmê-
czenie niekiedy dawa³o siê we znaki. Czas wolny wy-
korzystywali�my wiêc na niezbêdny odpoczynek,
wieczorem natomiast odbywa³y siê dla chêtnych pro-
jekcje filmów o tematyce marynistycznej i spotkania
z piosenk¹ przy gitarze.

S³aby i niesprzyjaj¹cy pó³nocny wiatr na wodach cie-
�niny Skagerrak sk³oni³ kapitana statku do zmiany trasy
rejsu. Zamiast p³yn¹æ do portu w Kristiansand, jak pla-
nowano, zdecydowa³ o wyp³yniêciu bezpo�rednio na
wody Morza Pó³nocnego i zawiniêciu do portu w Sta-
vanger. Swoj¹ decyzjê t³umaczy³ warunkami pogodo-
wymi i du¿o ciekawsz¹ tras¹, bowiem Stavanger uzna-
wane jest za bramê do s³ynnych norweskich fiordów.

Rzeczywi�cie samo miasto, jak i prowadz¹ce do niego
wody okaza³y siê bardzo malownicze. Zachwyci³o nas
ma³e i kameralne centrum miasta, XVIII i XIX-wieczna
drewniana zabudowa starówki, a najwiêksz¹ atrakcj¹
dla naszej m³odzie¿y okaza³ siê oryginalny plac zabaw
dla dzieci wykonany z elementów statków, rur, lin i odbi-
jaczy. Po drodze mieli�my okazjê zobaczyæ z bliska plat-
formê wiertnicz¹ i skaliste wybrze¿e Norwegii.

W Stavanger nasz ¿aglowiec sta³ siê na krótko dodat-
kow¹ atrakcj¹ rozpoczynaj¹cego siê w³a�nie doroczne-
go kiermaszu ¿ywno�ci. Wielu turystów i mieszkañców
� w tym Polacy � przychodzi³o ogl¹daæ �Kapitana Bor-
chardta�, zwracaj¹c uwagê na wyeksponowany na bur-
cie baner, przedstawiaj¹cy panoramê Wa³ów Chrobre-
go w Szczecinie.

Do portu w Stavanger zawinêli�my po po³udniu 22
lipca, a ju¿ nastêpnego dnia wcze�nie rano wyp³ynêli-
�my w dalsz¹ podró¿ do Bergen. Niestety, ze wzglêdu
na s³aby wiatr ten etap rejsu przebiega³ g³ównie na silni-
ku w niewielkim tylko stopniu wspomaganym ¿aglami.
Rekompensowa³y t¹ niedogodno�æ zapieraj¹ce dech
widoki, z powodu których za³oganci praktycznie nie
rozstawali siê z aparatami fotograficznymi. Po drodze
podziwiali�my olbrzymie meduzy doskonale widoczne
w krystalicznie czystej wodzie, wielkie poruszenie wy-
wo³a³o te¿ obserwowanie orki p³yn¹cej przez pewien
czas równolegle z nami.

Ju¿ w drodze do Bergen poczuli�my atmosferê czeka-
j¹cego nas Zlotu Wielkich ̄ aglowców, napotykaj¹c po

drodze inne jednostki, zmierzaj¹ce w t¹ sam¹ stronê.
Aby przygotowaæ siê do udzia³u w paradzie za³óg, obej-
rzeli�my film z ubieg³orocznych regat TTSR i u³o¿yli-
�my w³asny uk³ad paradny do przemarszu ulicami mia-
sta. Równocze�nie przygotowali�my statek do godne-
go zaprezentowania siê go�ciom, klaruj¹c wszystkie
¿agle i liny �na portowo�, szoruj¹c pok³ad niemal do
czerwono�ci oraz poleruj¹c mosi¹dze.

W po³udnie 24 lipca wp³ynêli�my do portu w Bergen
witani Mazurkiem D¹browskiego. Po sklarowaniu stat-
ku udali�my siê na uroczyste otwarcie imprezy, zwie-
dzanie miasta i integracjê z za³ogami innych jednostek.

Nastêpny dzieñ obfitowa³ w wiele wydarzeñ, przygo-
towanych przez w³adze miasta i organizatorów regat.
Przedpo³udnie up³ynê³o pod znakiem zawodów sporto-
wych. Z wyj¹tkiem dwójki kontuzjowanych, ka¿dy z
uczestników rejsu wzi¹³ udzia³ w jednej z wielu konku-
rencji. I tak nasza m³odzie¿ zmierzy³a siê w wy�cigu smo-
czych ³odzi, uczestniczy³a w biegu po 720 schodach
prowadz¹cych na góruj¹ce nad Bergen wzgórze, roze-
gra³a mecze w siatkówce pla¿owej, ulicznej koszykówce
i pi³ce no¿nej.

Po po³udniu uczestniczyli�my w barwnej paradzie
za³óg ulicami miasta, a wieczorem w crew party, zor-
ganizowanym w ciesz¹cym siê du¿¹ popularno�ci¹
klubie. W paradzie wykorzystali�my baner i szaliki
ufundowane przez Stowarzyszenie Kibiców Pogoni
Szczecin �Portowcy�.26 lipca czeka³o nas ju¿ tylko
pakowanie, gruntowne sprz¹tanie statku i po¿egnal-
ny spacer zabytkowymi uliczkami Bryggen. Chêtni
mogli jeszcze rzuciæ okiem na Bergen z wysoko�ci
wzgórza Floyen lub salingów.

Po po³udniu zwolnili�my kabiny dla uczestników ko-
lejnego etapu regat. Oczekuj¹c na odjazd autokaru, ch³o-
nêli�my atmosferê tego wielkiego, ¿eglarskiego �wiêta,
w którym mieli�my okazjê uczestniczyæ i robili�my ostat-
nie, po¿egnalne zdjêcia. Kapitan po¿egna³ nas po kola-
cji, wrêczaj¹c ka¿demu opiniê z rejsu, po czym w blasku
roz�wietlaj¹cych niebo fajerwerków udali�my siê do
autokaru. Po d³ugiej podró¿y przez Norwegiê, Szwecjê,
Daniê i Niemcy nastêpnego dnia w nocy dotarli�my do
Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie. Byli�my zmêczeni, ale
szczê�liwi i pe³ni niezapomnianych wra¿eñ, które chêt-
nie powtórzymy za rok.
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II etap rejsu edukacyjnego
¯eglarskiej Reprezentacji
Szczecina podczas regat

The Tall Ships Races 2014
na trasie Bergen-Esbjerg

-Rostock na ¿aglowcu
Kapitan Borchardt

Rejsy edukacyjne ¿aglowcem s/y Kapitan Bor-
chardt organizowane s¹ po raz drugi przez Pa³ac
M³odzie¿y � Pomorski Centrum Edukacyjne w
Szczecinie w ramach zamówienia publicznego.
Wspó³organizatorem rejsów jest Gmina Miasto
Szczecin oraz Wydzia³ O�wiaty UM Szczecin.

W ramach zamówienia, zorganizowany zosta³ rejs.
II etap rejsu edukacyjnego ̄ eglarskiej Reprezen-

tacji Szczecina w ramach regat The Tall Ships Races
2014 w terminie 26 lipca � 7 sierpnia 2014 r. na
trasie Bergen-Esbjerg-Rostock

Rejsy edukacyjne zosta³y przeprowadzona zgod-
nie z za³o¿eniami i celami przyjêtymi w umowie za-
wartej z firm¹ Sk³odowscy Yachting Sp. z o.o., arma-
torem s/y Kapitan Borchardt.

M³odzie¿ oraz kadra uczestnicz¹ca we wszystkich
rejsach, to uczniowie i nauczyciele szczeciñskich
szkó³ oraz aktywni uczestnicy Szczeciñskiego Pro-
gramu Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej.

Koszt uczestnika rejsu w 50 proc. dofinansowa-
ny by³ przez Gminê Miasto Szczecina, natomiast
uczniowie z Gimnazjum Nr 5, Nr 6, Nr 14 oraz II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego otrzymali dodatkowe
dofinansowanie ze swoich szkó³.

Cele i zadania II etapu rejsu edukacyjnego
¯eglarskiej Reprezentacji Szczecina

1. Zapoznanie m³odzie¿y z przepisami i znakami
nawigacyjnymi na wodach morskich.

2. Zapoznanie z zasadami pe³nienia wacht w cza-
sie ¿eglugi.

3. Poznawanie i propagowanie tradycji morskich,
obrzêdów oraz etykiety ¿eglarskiej;

4. Praktyczna nauka nawigacji.
5. Poznanie walorów turystycznych miast i por-

tów Norwegii, Danii i Niemiec.
6. Poznanie walorów przyrodniczych Morza Pó³-

nocnego oraz Morza Ba³tyckiego.
7. Nauka zasad bezpiecznego p³ywania i przestrze-

gania przepisów BHP na wodzie.
8. Integracja ze spo³eczno�ci¹ ¿eglarsk¹.
9. Propagowanie aktywnych form spêdzania cza-

su wolnego.
10. Kszta³towanie pozytywnych postaw osobo-

wo�ciowych uczniów m.in. odpowiedzialno�ci, ko-
le¿eñsko�ci, dyscypliny, sumienno�ci, umiejêtno-
�ci radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

11. Kszta³cenie i doskonalenie umiejêtno�ci pra-
cy w zespole.

II etap rejsu edukacyjnego ̄ eglarskiej Reprezen-
tacji Szczecina w ramach regat TTSR 2014 odbywa³
siê na ¿aglowcu Kapitan Borchardt w terminie od 26
lipca � 7 sierpnia 2014 r.

Trasa rejsu: Bergen-Esbjerg-Rostock
Grupa m³odzie¿y: 29 osób
Kadra: 5 nauczycieli � opiekunów Szkolnych Kó³

Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej
Kierownik wypoczynku: Monika Maækowiak, ko-

ordynator Szczeciñskiego Programu Edukacji Wod-
nej i ̄ eglarskiej

Zbiórka uczestników i wychowawców odby³a siê
w dniu 25 lipca 2014 r.o godz. 10.30 w sali gimna-
stycznej Pa³acu M³odzie¿y � PCE w Szczecinie. Dy-
rektor Pa³acu M³odzie¿y przedstawi³a uczestnikom
kadrê nauczycieli � wychowawców, natomiast kie-
rownik rejsu przypomnia³a regulamin uczestnika rej-
su oraz ¿aglowca s/y Kapitan Borchardt.

Ka¿dy z uczestników rejsu otrzyma³ komplet
odzie¿y Reprezentanta Szczecina, tj. granatowo�
czerwon¹ koszulkê polo, granatowego t'shirta,
oraz polar z napisem �Kapitan Borchardt Szcze-
cin � Polska�. Po podziale na grupy, przydziele-
niu wychowawców i ulokowaniu siê w autoka-
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rze, szczegó³owo sprawdzonym przez policjê,
wyjechali�my do Bergen w Norwegii. Podró¿
trwa³a 25 godzin.

Po przybyciu na ¿aglowiec i wypakowaniu ¿yw-
no�ci musieli�my poczekaæ na kabiny, które zajmo-
wa³a nasza m³odzie¿ z I etapu rejsu. Parada za³óg
jednostek uczestnicz¹cych w regatach The Tall
Ships Races odby³a siê dzieñ przed naszym przyjaz-
dem. Uroczysto�ci przygotowane przez w³adze mia-
sta i organizatorów regat g³ownie odbywa³y siê w
pi¹tek oraz w sobotnie przedpo³udnie, my mogli-
�my uczestniczyæ w pokazie sztucznych ogni.

Po pierwszym posi³ku na statku � obiedzie, zosta-
li�my przydzieleni do kajut, a nastêpnie odby³o siê
pierwsze szkolenie dotycz¹cych bezpieczeñstwa na
jednostce. Kapitanem s/y Kapitan Borchardt z Ber-
gen do Esbjerg by³ m³ody, ale bardzo do�wiadczo-
ny kpt. Tomek Kosiewicz, wieloletni harcerz i kapi-
tan Zawiszy Czarnego. Oficerem IV wachty zosta³a
jedna z opiekunów � szkoleniowców Szczeciñskie-
go Programu Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej, p. Iza-
bella Poppe-Iwanów.

Po szkoleniu otrzymali�my zgodê kapitana na wyj-
�cie i zwiedzanie Begen. Odwiedzili�my za³ogê �Zry-
wu� z Centrum ̄ eglarskiego oraz �Oleandra�. Kpt.
Mieczys³aw Ircha ze Zrywu bardzo ucieszy³ siê z
naszej wizyty, a kpt. Wojtek Kaczor z Oleandra szan-
towa³ i gra³ na swojej gitarze. Pierwsz¹ wachtê objê-
li�my o godz. 20.00.

W niedzielê ok. godz. 12.00 wyp³ynêli�my na pa-
radê jednostek. Przed tym odby³ siê równie¿ przy-
dzia³ za³odze stanowisk manewrowych a tak¿e ko-
lejne praktyczne szkolenie ze stawiania ¿agli i syn-
chronizacji dzia³añ wszystkich grup manewrowych.

Po wyp³yniêciu i paradzie, za³oga przesz³a pod-
stawowe szkolenia z zakresu bezpieczeñstwa i ra-
townictwa na morzu, próbny alarm szalupowy i szko-
lenie z olinowania i o¿aglowania na statku.

Po wyp³yniêciu z Bergen 27 lipca 2013 i serdecz-
nym po¿egnaniu przez mieszkañców miasta i asystu-

j¹ce jednostki p³ywaj¹ce, przez dzieñ ¿eglowali�my
przy linii startu na pe³nym morzu, któr¹ wyznacza³y
dwie jednostki pomocnicze. Czêste zmiany kursu by³y
okazj¹ do wdro¿enia wacht do obs³ugi przypisanych
im ¿agli. Linie startu przekroczyli�my 28 lipca � naj-
pierw wyruszy³y najwiêksze ¿aglowce z klasy A, pó�-
niej, po pó³ godzinie jachty klasy B � w�ród nich
Kapitan Borchardt, po 15 minutach kolejne klasy.

Niestety bezwietrzna pogoda utrzymywa³a nas w
miejscu, si³a wiatru wzmaga³a siê coraz bardziej, jed-
nak pr¹dy znosi³y nas do skalistych brzegów Nor-
wegii. Wachty pe³nione by³y z niewielk¹ trudno-
�ci¹, kilku z nas podda³o siê chorobie morskiej, któ-
ra odebra³a si³ê i chêci do aktywnego ¿eglowania,
jednak m³odzie¿ zastêpowa³a i wspiera³a kolegów.

1 sierpnia 2014 r. w 70-ta rocznicê wybuchu Po-
wstania Warszawskiego na pe³nym morzu, m³odzie¿
odda³a ho³d Powstañcom...

Dla za³ogi, z wy³¹czeniem osób, które pe³ni³y wach-
tê nawigacyjn¹ lub kambuzow¹, a tak¿e podczas po-
stojów przy braku wiatrów, codziennie organizowa-
ne by³y szkolenia.

 I tak po wyj�ciu z portu w Esbjerg zorganizowa-
ne zosta³y zajêcia praktyczne ze stosowania tratwy
ratunkowej i innych �rodków ratunkowych na wy-
padek katastrofy morskiej. Szkolenia z wêz³ów po-
prowadzi³ bosman, a I oficer wyk³ad z nawigacji.

Tegoroczny Fina³ i Zlot ¯aglowców odbywa³
siê w duñskim porcie Esbjerg, a na kei powita³
wp³ywaj¹cego Kapitana Borchardta Pan Krzysz-
tof Soska, zastêpca prezydenta Miasta Szczecin.
Podczas niedzielnej wizyty Pana Prezydenta, w
asy�cie ma³¿onki, syna oraz znanego szczeciñskie-
go fotografika p. Marka Czasnojcia na naszym
¿aglowcu, m³odzie¿ mog³a porozmawiaæ i opowie-
dzieæ o swoich prze¿yciach z przebiegu rejsu, oraz
zrobiæ wspólne zdjêcie.

Organizatorzy Fina³u TTSR zorganizowali wiele
atrakcji dla m³odzie¿y, m.in. zawody sportowe, w
których chêtnie uczestniczyli�my i integrowali�my
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siê z innymi za³ogami. Zg³osili�my siê do udzia³u w
sobotnich zawodach z ¿eglowania na katamaranie,
przeci¹ganiu liny, a w niedzielny poranek do rywa-
lizacji w pi³ce no¿nej.

Z dum¹ powiem, ¿e Szczeciñska Reprezentacja
Szczecina z Kapitan Borchardt'a zajê³a III miejsce w
przeci¹ganiu liny, oraz V miejsce w pi³ce no¿nej.
Najtrudniejszym i najsilniejszym przeciwnikiem by³a
za³oga z ¿aglowca �Krusensthern�.

W niedzielê, o godz. 13.30 odby³a parada za³óg
¿aglowców. Jeden z uczestników rejsu, Konrad Ko-
sior z Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie wraz z organiza-
torami rejsu Pa³acem M³odzie¿y pozyska³ fundatora
baneru reklamowego, na którym w tle s¹ szczeciñ-
skie Wa³y Chrobrego.

Ca³a Reprezentacja Szczecina, za³ogi z Frydery-
ka Chopina, Zrywu, Urtici oraz Kapitana Borchard-
ta wspólnie bawi¹c siê maszerowali ulicami Es-
bjerg na rynek, gdzie organizatorzy uroczy�cie
wrêczyli nagrody najlepszym z najlepszych.
W�ród nich za³oga Kapitana G³owackiego, która
zwyciê¿y³a w klasie A oraz za³oga Fryderyka Cho-
pina presti¿ow¹ Friendship Trophy oraz Commu-
nications Award. Friendship Trophy to nagroda
dla najbardziej przyjacielskiej i lubianej za³ogi, a
Communications Award otrzymali za komunika-
cjê oficerowie Katarzyna Sa³aban oraz Marcin

Duda. Wieczorem uczestnicy wziêli udzia³ w crew
party, zorganizowanym przez gospodarzy impre-
zy w budynku Muzeum Ksi¹¿ki.

Podczas postojów w portach starali�my siê ak-
tywnie spêdziæ czas na zwiedzaniu i poznawaniu
walorów turystycznych odwiedzanych portów. W
duñskim porcie Esbjerg, mimo wielu atrakcji za-
pewnionych przez organizatorów regat, zwiedzi-
li�my miasto, byli�my w Muzeum Morza i Rybo-
³ówstwa z Oceanarium, na Wie¿y Wodnej, a tak¿e
zamoczyli�my stopy w Morzu Pó³nocnym przy
pomniku przedstawiaj¹cym Sylwetki ludzi wpa-
truj¹cych siê w Morze.

Z Esbjerg wyp³ynêli�my 3 sierpnia z nowym ka-
pitanem j.k.¿.w. Ryszardem Wabikiem. Kolejnym,
ostatnim ju¿ portem tego rejsu by³ Rostock, do
którego p³ynêli�my Kana³em Kiloñskim. Du¿ym za-
interesowaniem podczas tej trasy rejsu by³o wej-
�cie i postój w �luzie.

Do Rostocku dop³ynêli�my w �rodê, 6 sierpnia.
Korzystaj¹c z mo¿liwo�ci pobytu jednodniowe-
go m³odzie¿ z opiekunami uda³a siê na zwiedzanie
Rostocku, który podczas zbli¿aj¹cego siê week-
endu wita³ ¿eglarzy i turystów na uroczysto�ciach
Hanzy.

Nastêpnego dnia, 7 sierpnia po �niadaniu, spa-
kowaniu rzeczy osobistych i wyniesieniu ich na
pok³ad g³ówny zabrali�my siê do sprz¹tania i po-
rz¹dkowania ¿aglowca. Ostatni posi³ek � obiad
przed wyjazdem przygotowa³a dla nas wachta
kambuzowa, a kapitan uroczy�cie wrêczy³ uczest-
nikom opinie.

I tu, ¿egnaj¹c siê z wielk¹ wakacyjn¹ przygod¹
koñczy siê nasza rejs � ̄ eglarskiej Reprezentacji
Szczecina... dla niektórych pierwszy rejs, pierw-
szy kontakt z ¿aglowcem i morzem... pierwszy
udzia³ w regat The Tall Ships Races... lecz zapew-
ne nie ostatni...

Fotoreporta¿ z rejsów na str. 31 i 32



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

Zdj

¯œŸæ

Zdj

Z
d

êc
ia

:
w

n
a

ar
n

i
a

j
 I

o
 S

ck

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach

Z
d

êc
ia

:
w

n
a

ar
n

a
j

 I
o

 S
ic

k

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

II Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 

„Morskie opowieœci”                    

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: archiwum Centrum Kszta³cenia Sportowego

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: Iwona Sarnicka

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Zdjêcia:
Monika Maækowiak
Wojciech Tomczak

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Pracownia Ceramiczna – Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Spotkanie z  pisark¹ A. Petrusewicz SP nr 35.

Spotkanie pt. Dzieci Dzieciom 22.04.13 Ksi¹¿nica Pomorska.

Spotkanie pt. Dzieci Dzieciom 22.04.13 – Ksi¹¿nica Pomorska.

Rodzinne czytanie dzieciom – 01.06.2013.

Spotkanie pt.Mruczê wiêc jestem – 13.05.2013.

Przedstawienie – Czerwony Kapturek 29.05.2013- Ksi¹¿nica Pomorska.

Miko³ajki z Bajk¹ 05.12.13 Przedszkole Publiczne nr 80.

Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie

Zdjêcia: Iza Ginett, Paulina Kolasiñska, Robert Florczak 

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
                 SZCZECIN 2014

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

 w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2014

W obiektywie Moniki 
Wilczyñskiej

II Wojewódzki Konkurs 
Fotograficzny

„Piêkno                   
drzew”

Zdjêcia: archiwum szko³y

Zdjêcia: Monika Maækowiak, 
           Wojciech Tomczak

Na szlaku wielkich 
wypraw – 2014



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

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

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

W glinie zaczarowane

Pracownia Ceramiczna 
– Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ferie                         
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

 w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2014

Zdjêcia: archiwum szko³y

Przedszkole Publiczne 
Nr 3 w Szczecinie

„Eko 
Odkrywcy”Zdjêcia: Monika Maækowiak, 

           Wojciech Tomczak

Na szlaku wielkich 
wypraw – 2014
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