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Prowadzenie zajêæ z dzieæmi i m³odzie¿¹ zawsze
wi¹¿e siê z wieloma ciekawymi sytuacjami, które
potrafi¹ zaskoczyæ nawet bardzo do�wiadczone-
go dydaktyka. Zw³aszcza je�li chodzi o zajêcia
edukacyjne z zakresu bezpieczeñstwa oraz nauki
udzielania pierwszej pomocy.

Z Zachodniopomorskim Oddzia³em Okrêgowym
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Szczecinie jestem
zwi¹zany nierozerwalnie od 12 lat. Zaczynaj¹c w
Szkolnym Kole PCK bra³em udzia³ w licznych pre-
lekcjach i pogadankach prowadzonych przez czer-
wonokrzyskich edukatorów. Ju¿ wtedy wiele sytu-
acji bawi³o, zw³aszcza reakcje moich rówie�ników
na ró¿ne s³owa, gesty, æwiczenia. Dzieci maj¹ bar-
dzo du¿¹ fantazjê i potrafi¹ wyobraziæ sobie nie-
stworzone rzeczy. Ca³kowicie inaczej wygl¹da to z
drugiej strony. Prowadzenie zajêæ w�ród m³odych
ludzi nie jest sztuk¹ ³atw¹, jednak bardzo cenn¹ i
owocn¹. Dobrze przygotowany materia³, dostoso-
wany do potrzeb oraz mo¿liwo�ci edukacyjnych
uczniów daje mo¿liwo�æ zaszczepienia w nich
umiejêtno�ci teoretycznych i praktycznych, któ-
re bêd¹ przez nie wykorzystywane przez lata.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, ¿e dzieci chc¹
braæ udzia³ w ró¿nych przedsiêwziêciach. Zawsze
osoba z zewn¹trz, która wejdzie do szko³y zaopa-
trzona w rzutnik, laptop i kolorowe materia³y dy-
daktyczne jest swoist¹ atrakcj¹ dla uczniów, któ-
rzy na co dzieñ realizuj¹ dobrze im znane progra-
my. Ju¿ od drzwi wej�ciowych do szko³y s³ychaæ
szepty, komentarze, �miechy. Ka¿dy chce wie-
dzieæ kto to przyszed³, co ma w pod³u¿nej niebie-

skiej torbie, po co mu laptop, a do czego s³u¿y
torba z materia³ami ratunkowymi oznaczona zna-
kiem PCK� Od wielu lat Polski Czerwony Krzy¿ z
powodzeniem realizuje programy edukacyjne pro-
filaktyczne, skierowane do dzieci i m³odzie¿y w
wieku przedszkolnym i szkolnym.

Bardzo czêsto pierwszym kontaktem maluchów
z organizacj¹ jest �Superwiewiórka�, �Przyjació³ka
Oli i Kuby�. To cykl zajêæ maj¹cych na celu wska-
zywaæ ju¿ od najm³odszych lat jak nale¿y dbaæ o
siebie i w³asne otoczenie. Oprócz tre�ci zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem w domu, na drodze czy pod-
czas harcowania na podwórku, mali poszukiwacze
wiedzy mog¹ w formie zabawy dowiedzieæ siê jak
siê ubraæ, ¿eby nie zachorowaæ, zawi¹zaæ buty i
nie przewróciæ siê, ale tak¿e odnosiæ siê z szacun-
kiem do kolegów, kole¿anek, osób od nich star-
szych. Okres przedszkolny i wczesnoszkolny jest
bardzo istotny, ze wzglêdu na tworzenie w m³o-
dych g³owach w³asnych schematów my�lowych.
Dlatego te¿ Polski Czerwony Krzy¿ k³adzie tak du¿y
nacisk na przekazywanie tego typu tre�ci ju¿ na
tak wczesnym etapie rozwojowym. Oczywi�cie
okie³znanie kilkunastu, a czasami kilkudziesiêciu
rozbieganych, pe³nych energii maluchów, które nie
s¹ w stanie wysiedzieæ w jednym miejscu d³u¿szej
ni¿ 10 minut niemal¿e graniczy z cudem. Niezbêdne
jest prowadzenie zajêæ w taki sposób, aby by³y
one w ci¹g³ym ruchu, zainteresowane tematyk¹.
Najbardziej upragnione dla nich s¹ zawsze koloro-
wanki, które w ramach ewaluacji, pozwalaj¹ im
utrwaliæ nabyt¹ wiedzê podczas zabaw z Super-
wiewiórk¹ i jej kompanami.

Wiele osób twierdzi, ¿e nauka udzielania pierw-
szej pomocy w�ród uczniów pierwszych klas szko-
³y podstawowej jest kompletnie niepotrzebna. Ma-
luchy nie s¹ przecie¿ w stanie odpowiednio zare-
agowaæ w sytuacjach trudnych, stresowych. To mit.

Dobrze przygotowane dzieci, znaj¹ce numery alar-
mowe, wiedz¹ce jak zachowaæ siê, gdy komu� dzieje

Jak zachowaæ bezpieczeñstwo
i udzieliæ pierwszej pomocy?

Nauka od
najm³odszych lat
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siê co� z³ego, bardzo czêsto reaguj¹ dynamicznie, we
w³a�ciwy sposób. Wszystko zale¿y od tego w jaki
sposób wiedza zostanie im przekazana. Nauka udzie-
lania pierwszej pomocy to przede wszystkim �wietna
zabawa. Które dziecko nie lubi owin¹æ siê banda¿em,
albo pozaklejaæ siê od stóp do g³owy plasterkami?
Przemycaj¹c wiedzê podczas na pozór niepowa¿nych
sytuacji jeste�my w stanie nauczyæ odpowiedniego
reagowania, gdy kto� pomocy potrzebuje.

Prowadzenie zajêæ z maluchami daje mo¿liwo�æ
pozyskania informacji na temat wielu ciekawych
prze¿yæ, które nasi rozbrykani s³uchacze posiadaj¹.
W³¹czanie ich do prelekcji poprzesz szereg metod
aktywizuj¹cych daje szanse na zaanga¿owanie ich
w przebieg zajêæ oraz sprawia, ¿e s¹ oni bardzo
zainteresowani tematyk¹. Niemal¿e za ka¿dym ra-
zem, prowadz¹c wyk³ad, lub t³umacz¹c æwiczenie
zadajê pytania grupie. Nawet najbardziej rozkoja-
rzone dziecko, które bêdzie mog³o siê wykazaæ
podniesieniem rêki i zacznie siê przekrzykiwaæ z
pozosta³ymi rówie�nikami, byleby podzieliæ siê
swoj¹ wiedz¹ z pozosta³ymi. Zdarza siê, ¿e s¹ one
kompletnie nietrafione, natomiast nigdy nie mo¿-
na doprowadziæ do sytuacji, w której maluch po-
czuje siê gorzej od innych, gdy prowadz¹cy zane-
guje to co przed chwil¹ us³ysza³. Ka¿dorazowo
nale¿y przewarto�ciowaæ wypowiedziane s³owa i
dostosowaæ je tak, aby nakierowaæ malca na po-
prawny tok my�lenia. Kto nie mia³ nigdy plastra na
czole? Ilu kolegów, wujków, tatusiów czy siostrzy-
czek z³ama³o rêkê lub siê skaleczy³o? Zawsze chêt-
nych do chwalenia siê swoimi wspomnieniami jest
mnóstwo.

�Ratowniczek� to cykl zajêæ przygotowanych dla
uczniów klas I-IV szkó³ podstawowych, które maj¹
nauczyæ ich jak pierwszej pomocy udzieliæ w miarê
w³asnych mo¿liwo�æ. Jest to program bardzo chêtne
realizowany w szko³ach, ze wzglêdu na merytorycznie
przygotowany podrêcznik oraz æwiczenia dla uczniów.
Oprócz poznawaniu duszka, który zmieni³ swoje za-

chowanie i zacz¹³ pomagaæ innym, przedstawionego
w komiksie, dzieci mog¹ pograæ w gry, rozwi¹zywaæ
³amig³ówki, dochodziæ do pewnych tre�ci samodziel-
nie. Materia³ jest tak stworzony, aby czê�æ wyk³adowa
nie zamêcza³a s³uchaczy. W formie przyjemnej zabawy
ka¿dy, kto bierze udzia³ w zajêciach ma mo¿liwo�æ stwo-
rzyæ w³asne figurki bohaterów �Ratowniczka�, poznaæ
numery alarmowe, nauczyæ siê jak rozpoznaæ urazy i je
opatrywaæ. Nabywanie umiejêtno�ci udzielania pierw-
szej pomocy od najm³odszych lat jest niezmiernie wa¿-
ne. Wprawdzie dzieci nie podlegaj¹ aktom prawnym,
mówi¹cym o obowi¹zku jej udzielenia, natomiast staj¹
siê one bardziej �wiadome zagro¿eñ, które czyhaj¹ ka¿-
dego dnia na ich drodze. Potrafi¹ odpowiednio siê
zachowaæ, gdy sytuacja, z któr¹ siê spotkaj¹ nie bê-
dzie dla nich czym� zupe³nie nowym. Nabyta wiedza
daje im szansê aktywizowania jej w trakcie rozwoju i
zdobywania nowych do�wiadczeñ. Pomimo tego, ¿e
zdecydowana wiêkszo�æ m³odych ludzi przy pierw-
szym kontakcie z Fantomem treningowym, reaguje
do�æ nerwowo, to po kilku próbach nawet najm³odsi
s³uchacze ochoczo podchodz¹ do niego, aby nauczyæ
siê jak we w³a�ciwy sposób przeprowadziæ Resuscy-
tacjê Kr¹¿eniowo-Oddechow¹.

Pró¿no by doszukiwaæ siê wad prowadzenia tego
typu dzia³añ w�ród dzieci. Zdecydowanie gimnazjali-
�ci, czy liceali�ci maj¹ wiêksz¹ �wiadomo�æ, lepiej znaj¹
otoczenie i ¿ycie, potrafi¹ radziæ sobie z wieloma sy-
tuacjami, przerastaj¹cymi maluchy, jednak pe³na pro-
filaktyka i edukacja prozdrowotna to klucz do budo-
wania prawid³owych postaw m³odych ludzi ju¿ od
wczesnych lat dzieciñstwa. Kreowanie postawy al-
truistycznej oraz chêci niesienia pomocy daje szansê
na niwelowanie poczucia bezradno�ci i obojêtno�ci.

Dziêki inicjatywom ucz¹cym jak udzieliæ pomocy
czy zachowaæ bezpieczeñstwo, zmienia siê postrze-
ganie m³odych ludzi na krzywdê i cierpienie innych.
Spotykaj¹c po jakim� czasie moich by³ych s³ucha-
czy czêsto dowiadujê siê, ¿e kto� z nich udzieli³
komu� pomocy, poszed³ do szko³y, w której jest utwo-
rzona klasa o profilu medycznym, rozpocz¹³ studia
pedagogiczne, medyczne, psychologiczne. Ka¿da
napotkana osoba na drodze edukatora, która wyko-
rzysta³a przekazan¹ wiedzê i umiejêtno�ci jest naj-
wiêksza nagrod¹ za godziny spêdzone podczas pro-
wadzenia programów edukacyjnych i prelekcji. ̄ ycie
jest najcenniejszym darem. Nale¿y je pielêgnowaæ i
chroniæ. Im wiêcej osób bêdzie potrafi³o to robiæ,
tym lepiej.

Dariusz Falczyñski
� instruktor Wydzia³u Organizacyjnego

Zachodniopomorskiego
Oddzia³u Okrêgowego

Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Szczecinie
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Wszyscy wiemy jak trudno nam doros³ym rozma-
wiaæ z m³odzie¿¹ na tematy zwi¹zane z ich osobi-
stym bezpieczeñstwem. Problemy dotycz¹ce alko-
holu, narkotyków czy przemocy s¹ czêsto g³êboko
skrywane, szczególnie je¿eli dotycz¹ bezpo�rednio
domu rodzinnego czy najbli¿szego otoczenia ucznia.
Dlatego wielokrotnie osobami, które zdobywaj¹ za-
ufanie m³odzie¿y s¹ przede wszystkim rówie�nicy.

Rozumiemy, ¿e czasami o w³asnych problemach ³atwiej
opowiedzieæ kole¿ance czy koledze ni¿ zwróciæ siê z
tym do wychowawcy, pedagoga lub policjanta. Dlate-
go, aby zdobyæ to zaufanie i sprostaæ nowym, stale
rosn¹cym oczekiwaniom m³odzie¿y, Policja zachodnio-
pomorska wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego i Fundacj¹ �Razem
Bezpieczniej� w Szczecinie wspólnie postanowili zapy-
taæ po raz kolejny uczniów szkó³ naszego regionu cze-
go oczekuj¹ od wspó³czesnej profilaktyki i jaki przekaz
oraz �rodek wyrazu najlepiej do nich trafia.

Odpowied� na no pytanie pad³a podczas uroczy-
stego fina³u konkursu Profilaktyka Oczami M³odzie-
¿y, który odby³ siê 20.12.2013 roku w Teatrze Lalek
�Pleciuga� w Szczecinie. W uroczysto�ci wziêli udzia³
laureaci, opiekunowie szkolni oraz rodzice utalen-
towanych m³odych profilaktyków. Tegoroczna edy-
cja zaowocowa³a wieloma fantastycznymi pracami
zarówno filmowymi, fotograficznymi i graficznymi.
M³odzi ludzie przygotowali równie¿ propozycje gier
po�wiêconych bezpieczeñstwu. Podczas uroczy-
sto�ci nagrody zosta³y przekazane uczniom szkó³
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz wychowan-
kom o�rodków szkolno-wychowawczych. W trak-
cie spotkania zaprezentowano specjalnie przygo-

towany na tê okazjê pokaz multimedialny nagrodzo-
nych prac a wszyscy uczestnicy mogli zapoznaæ siê
z nagrodzonymi plakatami uczestnicz¹c bezpo�red-
nio po uroczysto�ci w  wystawie prac graficznych.

Spotkanie by³o równie¿ swoistym sposobem widze-
nia tego jak profilaktyka i te trudne zagadnienia s¹
postrzegane przez m³odych ludzi. Przygotowane pra-
ce s¹ bardzo ró¿ne i przedstawiaj¹ szeroki zakres jako-
�ci, zarówno artystycznej jak i edukacyjnej. Jednak
ka¿da pokazywa³a niebezpieczne sytuacje, jak równie¿
wizje i propozycje mo¿liwo�ci unikania zagro¿eñ.

Wszystkie filmy, plakaty i gry wymaga³y sporej pra-
cy, a tak¿e ciekawego pomys³u autorów. Jedne z nich
by³y du¿¹ skarbnic¹ wiedzy na temat omawianego
problemu, inne natomiast dzia³a³y bardzo mocno na
nasze emocje. Z pracami m³odzie¿y wspó³gra³y rów-
nie¿ scenariusze zajêæ profilaktycznych zapropono-
wanych przez ich opiekunów. Propozycje zajêæ wy-
chowawczych, których tematem przewodnim by³o za-
gadnienie poruszane przez ucznia w filmie lub na pla-
kacie ma inspirowaæ wychowawców i pedagogów
do dyskusji z m³odzie¿¹ na takie tematy jak handel
lud�mi, przemoc rówie�nicza, agresja lub uzale¿nie-
nia . P³yty z przygotowanymi materia³ami trafi¹ w
nowym 2014 roku poprzez jednostki terenowe Policji
do placówek o�wiatowych naszego województwa.

W trakcie realizacji konkursu odby³y siê warsztaty,
organizowane przez Szczeciñski Oddzia³ Telewizji Pol-
skiej. Ponad 100 uczniów wziê³o udzia³ w spotkaniach w
trakcie których specjali�ci podpowiadali jak zrobiæ do-
bre zdjêcie, w jaki sposób opracowaæ scenariusz intere-
suj¹cego filmu czy zaprojektowaæ ciekawy plakat. Poli-
cjanci natomiast rozmawiali na temat ró¿nych zagro¿eñ
wieku dorastania. Nades³ano ponad 170 prac konkur-
sowych z których w sumie wybrano 54 laureatów.

Szczegó³owych informacji na temat konkursu
udziela Wydzia³ Prewencji KWP w Szczecinie pod
numerem telefonu 695875006. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy.

Marzena Maækowiak-Pluta
� komisarz Wydzia³u Prtewencji

KW Policji w Szczecinie

 �Profilaktyka
oczami m³odzie¿y�

edycja 2013

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu
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�Dorobek Kolberga by³
gigantyczny, a tylko 8
proc. badanych Polaków
wie kim by³. Rok Kolber-
ga ma to zmieniæ� � mówi³
Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Bogdan Zdrojewski podczas konferencji,
która odby³a siê w Muzeum Etnograficznym w War-
szawie. Organizacjê Biura Obchodów minister po-
wierzy³ Instytutowi Muzyki i Tañca.

�Wyniki badañ s¹ niepokoj¹ce i wyra�nie wska-
zuj¹ na to, ¿e popularyzowanie wiedzy o dzia³alno-
�ci, aktywno�ci i poszukiwaniach Kolberga to nie-
zbêdne zadanie do wykonania przez pañstwo. To,
¿e 90 procent Polaków nie wiedzia³o kim jest Kol-
berg i wskazywa³o nieprawid³owo, ¿e by³ re¿yse-
rem, aktorem, ¿e przenoszono go do czasów wspó³-
czesnych, wskazuje ¿e mamy spore luki edukacyjne
w obszarze kultury. Rok Kolberga ma przypomnieæ
zarówno jego postaæ, jak i dzie³o� � zaznaczy³ szef
resortu kultury.

materia³ow¹ podstawê, do której odwo³uj¹ siê
obecnie realizowane projekty twórców i bada-
czy kultury�.

Minister og³osi³ tak¿e specjalny program �Kol-
berg 2014 � Promesa�, którego celem jest przygoto-
wanie w roku obchodów jak najwiêkszej liczby przed-
siêwziêæ artystycznych, naukowych, edukacyjnych,
dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich zwi¹-
zanych z postaci¹ i twórczo�ci¹ Oskara Kolberga
oraz kultur¹ i sztuk¹ tradycyjn¹.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski powierzy³ Instytutowi Muzy-
ki i Tañca organizacjê Biura Obchodów, a dyrekto-
ra Instytutu ustanowi³ koordynatorem obchodów
Roku Kolberga.

We wspó³pracy z In-
stytutem im. Oskara Kol-
berga, Forum Muzyki
Tradycyjnej, Polskim To-
warzystwem Ludoznaw-
czym, Muzeum Wsi Ra-
domskiej, Polskim Ra-
diem, Stowarzyszeniem
Twórców Ludowych, In-
stytutem Sztuki PAN,
Zwi¹zkiem Kompozyto-
rów Polskich, Narodowym Instytutem Fryderyka
Chopina, Bibliotek¹ Narodow¹ oraz Narodowym
Instytutem Audiowizualnym zrealizowany zosta-
nie bogaty program koncertowy, dzia³ania edu-
kacyjne, promocyjne i wydawnicze, do których
nale¿y m.in. uroczysta inauguracja Roku Kolber-
ga w Przysusze i w Warszawie, stworzenie strony
internetowej po�wiêconej folklory�cie i urucho-
mienie interaktywnego przewodnika po Polsce
Kolberga, digitalizacja i udostêpnienie rêkopisów
Kolberga oraz wydanych tomów jego dzie³, reno-
wacja nagrobku na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie, powstanie Raportu o muzyce tradycyjnej
i tañcu tradycyjnym oraz przygotowanie wystaw
po�wiêconych Oskarowi Kolbergowi w kontek-
�cie historii i kultury XIX wieku. Warto�æ tych
przedsiêwziêæ wynosi 3 miliony z³otych.

Organizatorom zale¿y tak¿e na tym, aby Rok Kol-
berga nie skupia³ siê wy³¹cznie na kulturze ludowej,
ale aby by³ to okres poznawania szeroko rozumia-
nej, obecnej na co dzieñ tradycji, tak¿e w �rodowi-
skach miejskich. Bez poznania �róde³ naszych ob-
rzêdów, zachowañ i gestów nie zrozumiemy w pe³ni
wspó³czesnego �wiata.

Koncerty inauguracyjne Roku odbêd¹ siê 21
lutego 2014 roku w Przysusze oraz 24 lutego w
Warszawie.

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Bogdana Zdrojewskiego przyj¹³ uchwa³ê
uznaj¹c¹ rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.

Decyzjê uzasadniono nastêpuj¹co: �Dorobek
naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumen-
tuj¹cy kulturê ludow¹ XIX wieku jest imponuj¹-
cy ze wzglêdu na wszechstronny zakres jego za-
interesowañ kultur¹ ludu oraz geografiê badañ,
obejmuj¹c¹ Polskê przedrozbiorow¹ i obszary lu-
dowych kultur Ukrainy, Bia³orusi, Litwy, �l¹ska,
S³owian Po³udniowych, £u¿yczan, Czechów i
S³owaków. Oskar Kolberg wyda³ 33 tomy mono-
grafii regionalnych i tematycznych, opublikowa³
oko³o 200 artyku³ów z zakresu etnografii, folklo-
rystyki, jêzykoznawstwa, muzykologii. Spu�ci-
zna Oskara Kolberga stanowi nadal niezbêdn¹

2014 � Rok
Oskara Kolberga
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Dwusetna  Rocznica  Urodzin  Oskara  Kol-
berga przypadaj¹ca na Rok 2014 staje siê okazj¹
do spopularyzowania sylwetki wybitnego bada-
cza polskiej kultury ludowej.

OSKAR  KOLBERG (1814-1890)
najwybitniejszy twórca polskiej etnografii mu-

zycznej, który w ci¹gu 50 lat przewêdrowa³ prawie
ca³y nasz kraj, spisuj¹c obrzêdy, ¿ycie i uroczy-
sto�ci niemal ze wszystkich regionów i opubliko-
wa³ w monumentalnym (36 tomowym) zbiorze pod
tytu³em �Lud, jego zwyczaje, sposób ¿ycia,
mowa, podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a, za-
bawy, pie�ni, muzyka i tañce�.

Z  MUZYK¥  PRZEZ  WIEKI
W ramach spotkañ z cyklu �Z Muzyk¹ przez Wie-

ki� organizuje siê wydarzenia maj¹ce na celu uczcze-
nie dwusetnej rocznicy urodzin wybitnego folklo-
rysty i etnografa - Oskara Kolberga, przeznaczone
dla uczniów i nauczycieli Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w
Szczecinie oraz rodziców

i wszystkich osób zainteresowanych oma-
wian¹ tematyk¹. Impreza obejmuj¹ca program
s³owno-muzyczny zawiera prelekcjê przybli¿a-
j¹c¹ sylwetkê Oskara Kolberga po³¹czon¹ z po-
kazem multimedialnym, a tak¿e prezentacje na-
grañ muzyki u¿ytkowej wykonywanej przez ka-
pele ludowe oraz muzykê stylizowan¹, której
twórcami s¹ polscy kompozytorzy epoki klasy-
cyzmu, romantyzmu i neoromantyzmu jak rów-
nie¿ doby wspó³czesnej.

POLSKA  MUZYKA  LUDOWA
W Roku Oskara Kolberga, promocj¹ polskiej muzyki

ludowej s¹ miêdzy innymi lekcje audycji muzycznych w
oparciu o skrypt przeznaczony dla uczniów Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligow-
skiego w Szczecinie.  W dziale tematycznym tego¿ skryp-
tu przedstawione s¹: najwa¿niejsze regiony naszego
kraju, w których rozwija³a siê muzyka ludowa, instru-
menty rozpowszechnione w muzyce ludowej i kapele, a
tak¿e polskie tañce narodowe wraz z charakterystycz-
nymi rytmami. S¹ równie¿ omówione tañce u¿ytkowe i
stylizowane oraz podana przyk³adowa literatura muzycz-
na z wykorzystaniem elementów ludowych przez ze-
spo³y folklorystyczne jak te¿ przez twórców profesjo-
nalnych od klasycyzmu do XX wieku w³¹cznie.

Dwusetna rocznica urodzin Oskara Kolberga daje
mo¿liwo�æ promowania polskiej muzyki ludowej
w�ród dzieci i m³odzie¿y.  W ramach audycji muzycz-
nych jak i organizowanych imprez  "Z Muzyk¹ przez
Wieki" uczniowie poznaj¹ zró¿nicowanie regionalne
muzyki maj¹ce zwi¹zek z wp³ywami kulturowymi s¹-
siaduj¹cych krajów a tak¿e z tradycjami dawnymi i
nowymi. Na podstawie odpowiednio dobranej litera-
tury muzycznej zapoznaj¹ siê z brzmieniem instru-
mentów ludowych, charakterem tañców u¿ytkowych
i stylizowanych. �piewanie pie�ni i wielog³osowych
kanonów przybli¿a im jêzyk, kulturê i obyczaje panu-
j¹ce w ró¿nych regionach Polski, a zredagowanie oko-
liczno�ciowej gazetki, zamieszczonej w kronice szkol-
nej, zapewne przyczyni siê do zachowania w pamiêci
sylwetki polskiego etnograf i folklorysty XIX wieku.

Gra¿yna Wójcik-Sowiñska
 � nauczyciel kszta³cenia s³uchu i audycji
muzycznych Pañstwowa Szko³a Muzyczna

I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
w Szczecinie

Muzyka ludowa
w Pañstwowej Szkole
Muzycznej I Stopnia

w Szczecinie
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Z muzyk¹ ludow¹ uczniowie stykaj¹ siê nie tyl-
ko na zajêciach teoretycznych, gdzie poznaj¹ za-
sady jej tworzenia, genezê, charakterystyczne
elementy. W 2014 roku nasza szko³a, po raz trze-
ci, proponuje najm³odszym s³uchaczom - przed-
szkolakom i dzieciom szkó³ podstawowych z
m³odszych klas - cykl audycji muzycznych pn.
�Muzyczne Bajki Grajki�. W�ród nich pojawia³y
siê ju¿ takie spotkania, gdzie obok  podstawo-
wej wiedzy muzycznej przekazywanej w formie
poznawczej, znalaz³y siê tak¿e, specjalnie dobra-
ne kompozycje, z charakterystycznymi dla mu-
zyki ludowej elementami. W tym roku szkolnym
�wiêtowali�my jubileusz polskiego kompozyto-
ra Witolda Lutos³awskiego, bêd¹cego prekurso-
rem nowoczesnego nurtu muzycznego opartego
na ludowej idei.  Punktem wyj�cia by³a 100 rocz-
nica urodzin kompozytora. Fakt ten sta³ siê przy-
czynkiem do promocji polskiej muzyki wspó³cze-
snej w�ród dzieci i m³odzie¿y, czêsto nie rozu-
mianej a przez to nie s³uchanej i nie znanej. Chc¹c
prze³amaæ tê barierê, zaproponowali�my czê�æ
audycji o charakterze narodowym, opartych na
polskiej muzyce ludowej z wykorzystaniem ele-
mentów kompozycji Witolda Lutos³awskiego.
Mistrz z powodzeniem wykorzystywa³ ludowe,
zas³yszane tematy pie�ni, utworów instrumen-
talnych w charakterystycznych tanecznych ryt-
mach w swoich kompozycjach, zyskuj¹c uzna-
nie najm³odszych krytyków-dzieci. Bardzo pro-
ste w konstrukcji, a bogate harmonicznie utwor-
ki, ciesz¹ siê do dzi� nies³abn¹cym powodzeniem
w�ród m³odych wykonawców i s³uchaczy.

Katarzyna Kuszwara
� nauczyciel klasy skrzypiec

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

Nagroda Jako�ci im. Ireny Dzierzgowskiej powo³a-
na zosta³a przez O�rodek Doskonalenia i Kszta³cenia
Ustawicznego �Partner� i ma na celu wy³onienie naj-
lepszych przedszkoli w Polsce. To nagroda o zasiêgu
ogólnopolskim za jako�æ pracy przedszkola.

Nagroda przyznawana jest w kategoriach indywidu-
alnej i zbiorowej za wybitne osi¹gniêcia we wdra¿aniu
jako�ci. W roku 2014 zosta³a przyznana po raz pierwszy.
Kryteriami przyznawania Nagrody Jako�ci s¹: polityka
jako�ci, organizacja pracy Partnerskie Przedszkole, kon-
trola zarz¹dcza, zakresy i uprawnienia, wspó³praca w
przedszkolu i relacje miedzy przedszkolami, rekomenda-
cje partnerów, doskonalenie pracowników, analiza i efek-
ty systemu zarz¹dzania jako�ci¹, planowanie przysz³o-
�ci. Wymienione kryteria s¹ zgodne z kluczowymi ob-
szarami Ogólnopolskiego Programu �Partnerskie Przed-
szkole� I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot. Ka¿de przedszkole
przystêpuj¹ce do programu musi udokumentowaæ dzia-
³ania w wybranych obszarach.

Do tych obszarów nale¿a³y:
* �Programy� � dostosowane ich do potrzeb dzieci.
* �Komunikacja interpersonalna� � odpowiednia

do potrzeb wszystkich zainteresowanych partne-
rów: dzieci, personelu, rodziców i nauczycieli.

* �Dziecko� � dzia³ania s¹ skierowane na tworze-
nie najlepszych warunków rozwoju dziecka.

* �Baza i zasoby materialne� � tworzenie najlep-
szych warunków wychowania dzieci.

Polski Certyfikat
Jako�ci im. Ireny

Dzierzgowskiej dla
trzech szczeciñskich

przedszkoli

�Partnerskie Przedszkole�
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* �Marketing� � rozpoznawanie potrzeb klientów,
promocja oferowanych us³ug.

* �Rozwój� � doskonalenie personelu zapewnia-
j¹ce sta³y rozwój i poprawê jako�ci.

Tego trudu w 2001 roku podjê³y siê szczeciñskie
przedszkola publiczne jak: PP nr 3 �Pentliczek�, PP
nr 67 �Stokrotka�, PP nr 43 �Smyk�. Pozytywne wy-
niki pracy pozwoli³y wszystkim uzyskaæ w roku 2003
Ogólnopolski Certyfikat Jako�ci Pracy �Partnerskie
Przedszkole�. W 2008 r zespo³y audytorów w przed-
szkolach, w sk³ad których wchodzili nauczyciele i
rodzice dzieci przedszkola przygotowali dokumen-
ty recertyfikacji certyfikatu. W grudniu 2008 r. kapi-
tu³a podjê³a decyzjê o recertyfikacji, a co za tym
idzie przyzna³a trzem przedszkolom na 5 lat od
01.01.2009 r Certyfikat Jako�ci Pracy �Partnerskie
Przedszkole�. W 2013 r powo³ane zespo³y jako�ci
�Partnerskie Przedszkole� ponownie przygotowa³y
i z³o¿y³y dokumentacjê zgodn¹ z wymaganiami pro-
gramu �Partnerskie Przedszkole�.

Po analizie dokumentów przewodnicz¹cy i cz³onko-
wie kapitu³y przyznali przedszkolom PP3, PP67 i PP43
�Certyfikat Jako�ci� i tytu³ �Partnerskie Przed-
szkole Polski Certyfikat Jako�ci im. Ireny Dzierz-
gowskiej�, który od 2014  r. PP nr 3, PP nr 67 i PP nr
43 mo¿e u¿ywaæ na czas nieokre�lony. Taki certyfikat
w Polsce otrzyma³y tylko 23 przedszkola na 280 przed-
szkoli przystêpuj¹cych w 2001 roku do Ogólnopol-
skiego Programu �Partnerskie Przedszkole�.

Uroczysto�æ wrêczenia certyfikatów odby³a siê w
dniu 10.01.2014r w Warszawie w Pa³acu Staszica w
Sali Lustrzanej podczas VI Kongresu Edukacji Przed-
szkolnej � �Edukacja � Jest w niej ukryty skarb�.

Po odbiór certyfikatu pojechali reprezentanci
trzech placówek z PP3 dyrektor Cecylia Ostrow-
ska, zastêpca dyrektora Renata Rudnicka i na-
uczycielka Renata Wi�niewska, z PP67 dyrektor
przedszkola Jolanta W³odarek i nauczycielka Be-
ata Niemyjska, z PP43 nauczycielki Danuta Ro-
dzeñ i Iwona Kosik-Andrzejak. Wrêczenia certy-

fikatu dokonali Podsekretarz Stanu Pan Przemy-
s³aw Krzy¿anowski, Pani Barbara Labuda spra-
wuj¹ca patronat honorowy nad programem, Prze-
wodnicz¹cy Komisji Certyfikacyjnej Pan Andrzej
Pery i Pani Mirela, Cecylia Nawrot Dyrektor
O�rodka Doskonalenia i Kszta³cenia Ustawicz-
nego �Partner�. Tego dnia 23 przedszkola z Pol-
ski �wiêtowa³y, a przedstawiciele placówek i ich
partnerzy us³yszeli wiele mi³ych i serdecznych
s³ów od podsekretarza stanu P. Krzy¿anowskie-
go, burmistrzów, wiceprezydentów miast. Wszy-
scy obecni czuli siê docenieni, potrzebni i dum-
ni z tak du¿ego wyró¿nienia.

Kongres prócz podziêkowañ, wyk³adów na temat
jako�ci w Polsce i Unii Europejskiej umili³ wystêp
partnerskich przedszkoli �Jasia i Ma³gosi� z Nowe-
go S¹cza i Przedszkola nr 334 im. Jasia i Ma³gosi z
Warszawy.

Jako�æ jest jedn¹ z dróg do sukcesu przedsiêbior-
stwa a zarazem i placówki o�wiatowej jak¹ jest przed-
szkole. Otrzymanie takiej nagrody jest wyró¿nieniem
i podniesieniem presti¿u szczeciñskich przedszkoli
w tym wypadku Przedszkola Publicznego nr 3 �Pen-
tliczek�, Przedszkola Publicznego nr 67 �Stokrotka�
i Przedszkola Publicznego nr 43 �Smyk�. Dotrwali-
�my do koñca mimo, ¿e droga do takiego sukcesu
nie by³a prosta.

W przysz³o�ci czekaj¹ nas nowe wyzwania, z któ-
rymi bêdziemy siê zmierzaæ by nieustannie podno-
siæ jako�æ pracy naszych placówek.

�...próby okre�lenia jako�ci przypominaj¹ szu-
kanie z³ota na koñcu têczy. Mo¿emy zmierzaæ w
odpowiednim kierunku, ale nigdy tam naprawdê
nie dotrzemy!�.

M. Woodhead � �D¹¿enie ku têczy. Poszukiwa-
nie standardów jako�ci edukacji�.

Renata Wi�niewska
� nauczyciel z Przedszkola Publicznego nr 3

�Pentliczek� w Szczecinie
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W prawie ka¿dym domu przechowuje siê  pami¹t-
ki po  przodkach: zdjêcia dziadków, pradziadków,
rodziców, ich dokumenty, listy, ksi¹¿ki, rêkopi�mien-
ne wspomnienia, pamiêtniki, �wiadectwa szkolne,
zapiski itd.  Nie zawsze  mamy �wiadomo�æ, ¿e ro-
dzinne archiwalia maj¹ znaczenie nie tylko dla naj-
bli¿szej rodziny, ale mog¹ okazaæ siê  bardzo przy-
datne w badaniach  regionalnych: historyków, so-
cjologów, etnografów, jêzykoznawców i  przedsta-
wicieli innych dziedzin naukowych.  Na Pomorzu
Zachodnim przebiega³y  ( i czêsto nadal  trwaj¹) cie-
kawe z punktu widzenia naukowego procesy histo-
ryczne .Naukowcy tocz¹ spory o nasz¹ to¿samo�æ
lokaln¹. Czy j¹ ju¿ zbudowali�my, a je�li jeszcze nie,
to jakie s¹ tego przyczyny.  Przesz³o�æ tych ziem, z
których odeszli niemieccy mieszkañcy  powodowa-
³a narastanie mitów, przek³amañ historycznych. Pol-
scy osiedleñcy  pochodzili z ró¿nych rejonów  II
Rzeczypospolitej (i nie tylko),  pos³ugiwali siê swo-
istymi dialektami, reprezentowali ró¿ne typy kultury
ch³opskiej lub miejskiej.  Co  zrodzi³o siê z tego ty-
gla, z  tej mieszanki kulturowej? Kim byli nasi przod-
kowie, z jakim baga¿em  do�wiadczeñ, prze¿yæ,  sys-
temów warto�ci przybyli na Pomorze?  Nasze ro-
dzinne dokumenty mog¹ nam odpowiedzieæ  na
czê�æ tych  pytañ.  Dlatego bibliotekarze Ksi¹¿nicy
Pomorskiej, najwa¿niejszej biblioteki  regionu od lat
gromadz¹ rodzinne archiwalia, maj¹c nadziejê, ¿e
dziêki tej akcji  powstanie  zasób badawczy, umo¿li-
wiaj¹cy stworzenie zbiorowego portretu mieszkañ-
ców naszego regionu. Ponadto dokumenty, znajdu-
j¹ce siê w rodzinnych archiwach, czêsto wykonane
na nietrwa³ych materia³ach, nale¿y  jak najszybciej
ratowaæ  przed postêpuj¹cym  procesem samoznisz-
czenia. W tym celu Ksi¹¿nica Pomorska zainicjowa-
³a akcjê �Zeskanuj swoje archiwum rodzinne�,  w
ramach której mo¿na wypo¿yczyæ bibliotekarzom  ro-
dzinne archiwalia w celu sporz¹dzenia ich cyfrowej
kopii. Jedynym warunkiem jest zgoda w³a�ciciela
archiwum  na udostêpnienie zdigitalizowanych  ma-
teria³ów  do badañ  na lokalnym serwerze Ksi¹¿nicy
lub w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej
�Pomerania�. Zysk zatem jest dla obu stron: rodzina
otrzyma cyfrow¹ kopiê swych archiwaliów wraz ze
zwrotem  wypo¿yczonych orygina³ów, a Ksi¹¿nica

Pomorska wzbogaci swoje cyfrowe zbiory o unika-
towe dokumenty, istniej¹ce w domowych  zasobach.

Powodzenie tej akcji zale¿y m.in.  od faktu, do ilu
pomorskich rodzin dotrze informacja o  organizowa-
nym przedsiêwziêciu, a tak¿e od  u�wiadomienia  sobie
jego  znaczenia. Potrzebna jest  zatem szeroka kampa-
nia informacyjna, w której  naszymi sprzymierzeñcami
oraz orêdownikami akcji  mog¹ byæ nauczyciele. Ka-
dra pedagogiczna, dziêki bliskim relacjom z lokalnymi
�rodowiskami ( nie tylko z rodzicami, ale tak¿e z samo-
rz¹dami, z zaprzyja�nionymi  instytucjami)   mo¿e  za-
chêciæ wielu niezdecydowanych do podjêcia  pozy-
tywnej decyzji , by podzieliæ siê rodzinnymi skarbami
ze spo³eczeñstwem.   Kto wie, czy do dzia³añ zwi¹za-
nych z popularyzacj¹ akcji nie mo¿na w³¹czyæ  m³o-
dzie¿y, tworz¹c projekty poznawania historii regional-
nej, spisywania wspomnieñ rodziców, dziadków, in-
nych cz³onków rodziny, starszych s¹siadów, wspól-
nego przodkowania archiwaliów , opisywania foto-
grafii?  Bêdzie to okazj¹ do wspólnych rozmów, wê-
drówek w  czas m³odo�ci babci czy wujka, poznania
nieznanych kart ich przesz³o�ci, a przy tym zacie�nia-
nia wiêzów rodzinnych, budowania szacunku i bli¿-
szych relacji miêdzy dawnymi a nowymi laty.

Bibliotekarze Ksi¹¿nicy Pomorskiej
w Szczecinie apeluj¹:

Zachowajmy dla przysz³o�ci �wiadectwa naszych
czasów!  Wa¿ny jest ka¿dy dokument, ka¿da foto-
grafia, ka¿dy druk ocalony przed zapomnieniem.

Sprawmy, aby to, co by³o naszym udzia³em i
�wiadectwem chwili, sta³o siê trwa³ym sk³adni-
kiem spo³ecznej �wiadomo�ci historycznej!

Czy znasz historiê swojej rodziny?

 Akcja �Zeskanuj
swoje archiwum

rodzinne�
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Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie od wielu lat gro-

madzi tzw. sekretne archiwa rodzinne oraz archiwa
twórcze osób zas³u¿onych (pisarzy, malarzy, na-
ukowców, dziennikarzy itp.). Chc¹c upamiêtniæ trud-
ne i skomplikowane losy ka¿dej polskiej rodziny, trud
zachowania polskiej to¿samo�ci,  udzia³ w wa¿nych
dla historii  ojczystej wydarzeniach, nie³atw¹ drogê
na Pomorze Zachodnie chcemy ocaliæ w zasobach
Ksi¹¿nicy Pomorskiej rodzinne archiwalia: zabiega-
my o  rodzinne zapiski wspomnieniowe ( w ró¿nej
formie: rêkopis, maszynopis lub komputerowy wy-
druk, sygnowany przez autora), fotografie, papiery
osobiste, dokumenty ¿ycia spo³ecznego czyli zapro-
szenia, ulotki, broszury, literaturê drugiego obiegu,
ksi¹¿ki z dedykacjami itp. Dary mo¿na  przekazywaæ
do naszych zbiorów nie tylko w postaci materia³ów
oryginalnych, ale tak¿e kopii elektronicznych. Chce-
my w ten sposób ocaliæ od zapomnienia pamiêæ o
ludziach tu ¿yj¹cych, ich osobistych losach i osie-
dleñczym trudzie.

Wa¿ne  dla  badañ s¹ te¿ gromadzone w wielu
domowych archiwach publikacje wydrukowane i
kolportowane w Polsce w latach istnienia PRL bez
wiedzy i zgody w³adz (zarówno te o charakterze po-
litycznym, jak równie¿ historycznym, literackim i spo-
³eczno-kulturalnym), które ukazywa³y siê poza cen-
zur¹ i nie by³y publikowane oficjalnie: ksi¹¿ki, cza-
sopisma, broszury, odezwy, ulotki, o�wiadczenia,
uchwa³y, rezolucje, plakaty i afisze, kalendarze, nie-
zale¿na filatelistyka i banknoty, nalepki, znaczki, rê-
kopisy, maszynopisy, pojedyncze wiersze, fotogra-
fie, nagrania z rozmów, zebrañ i wieców, imprez arty-
stycznych, a tak¿e wszelkie muzealia, jak np. flagi,
transparenty, piecz¹tki, breloczki, czy legitymacje
zwi¹zkowe.

Rodzinne archiwalia,  czêsto wykonane na nie-
trwa³ych materia³ach, z czasem uleg³y ju¿ czê�cio-
wemu uszkodzeniu,  tote¿ nale¿y  je jak najszybciej
ocaliæ  przed zniszczeniem, tworz¹c cyfrowe kopie.

Pamiêtajmy: nawet najdrobniejsze materia³y z  do-
mowych archiwów mog¹ stanowiæ wa¿ny element
w tworzeniu zbiorowej pamiêci  o dziejach regionu.

Osoby zainteresowane wypo¿yczeniem archiwum
rodzinnego w celu sporz¹dzenia kopii cyfrowej lub
przekazania archiwum rodzinnego w darze do zaso-
bów Ksi¹¿nicy Pomorskiej  prosimy o kontakt:

Jolanta Liskowacka
Dzia³ Zbiorów Specjalnych Ksi¹¿nicy Pomorskiej,
tel. 91 48 19 175,
mail: rekopisy@ksiaznica.szczecin.pl
Cecylia Judek
Sekretarz Naukowy Ksi¹¿nicy Pomorskiej
tel. 91 48 19 315, 510 16 17 78,
mail: c.judek@ksiaznica.szczecin.pl

Przed samymi �wiêtami Bo¿ego Narodzenia,
straci³am niegdy� dwie najdro¿sze mi osoby. Dla-
tego teraz nie lubiê �wi¹t i tego  radosnego na-
stroju oczekiwania, które z sob¹ nios¹. Nie zno-
szê wrzaskliwych reklam wyprzedzaj¹cych �wiê-
ta o ca³y miesi¹c i sprowadzaj¹cych przepiêkn¹
istotê Bo¿ego Narodzenia do celów komercyj-
nych i konsumpcyjnych.  Ale czasami, kiedy
pada �nieg i robi siê na �wiecie bia³o, powracam
my�lami do czasów mego dzieciñstwa, kiedy
�wiêta mia³y dla mnie zapach �wierkowych ga³¹-
zek, smak barszczu na grzybach, wigilijnych
uszek, karpia, wymy�lnych sa³atek, �ledzi w oli-
wie i w �mietanie, pierogów i przepysznych ciast,
pieczonych przez Mamê. Ojciec przywozi³ z lasu
wielk¹ choinkê, a ja i Mama, �miej¹c siê i figlu-
j¹c, stroi³y�my j¹ w srebrne ³añcuchy, kolorowe
bombki i cukierki oraz orzechy w z³ocistych pa-
pierkach. Oczekiwa³am niecierpliwie, kiedy bêdê
siê mog³a dorwaæ do tych s³odko�ci. A potem
sam wieczór wigilijny, bia³y kruchy op³atek i czu-
³e ramiona najbli¿szych. Poca³unki i ¿yczenia,
które siê nie spe³ni³y.....

Jestem dzieckiem wojny, a wtedy nie zawsze
by³o w �wiêta co� do zjedzenia. Najczê�ciej Wigi-
lia by³a g³odna i ch³odna, po prostu bardzo przy-
kra dla tych osób, które doskonale pamiêta³y
wspania³e, huczne Bo¿e Narodzenie, z lat przed-
wojennych w domu Dziadków na kresach. W zi-
mie 1938 roku na1939, Mama bawi¹c u Dziadków,
by³a ze mn¹ w  drugim miesi¹cu ci¹¿y. Wówczas,
jakby w przeczuciu, ¿e jest to ostatni rok przed
apokalips¹, która zetrze nasz dom z powierzchni
ziemi i diametralnie zmieni nasze beztroskie ¿ycie
w ponur¹ egzystencjê, zjecha³a ca³a rodzina, �wiê-
tuj¹c a¿ do Matki Boskiej Gromnicznej!

Z lat dzieciêcych, szczególnie dok³adnie zapa-
miêta³am jedn¹ z tych wojennych wigilii. By³ rok
1943, mia³am ju¿ wówczas cztery lata i tamte prze-
¿ycia na zawsze wry³y mi siê w pamiêæ. W domu
Dziadków nie by³o ju¿ luksusów, czêsto cierpie-
li�my biedê. Ojciec oficer WP, ukrywaj¹c siê przed
Niemcami, pracowa³ na kolei jako przetokowy!
Ale wtedy, przed samymi �wiêtami, koledzy ko-
lejarze pochodz¹cy ze wsi, przynie�li nam bia³e-
go sera na pierogi i trochê mas³a. Ach, to  by³a
prawdziwa uczta, barszcz czerwony, a¿ zanadto
postny i pierogi z odrobin¹ mas³a! Naturalnie

Wspomnienia,
wci¹¿ s¹ ze mn¹...
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¿adnej choinki nie by³o. Ciocia usiad³a do forte-
pianu i gra³a kolêdy, ale ma³o kto �piewa³, g³o-
sem zd³awionym przez wzruszenie. Ojciec mia³
nocn¹ zmianê na kolei, wiêc Mama postanowi³a
zanie�æ mu Wieczerzê. Na dworze by³ ostry mróz
i g³êboki �nieg, ale ja upar³am siê, ¿eby i�æ z
Mam¹.     Pamiêtam, ¿e stanê³am w drzwiach wyj-
�ciowych, zach³ysn¹wszy siê lodowatym powie-
trzem i a¿ pora¿ona piêknem grudniowego wie-
czoru. Przez ca³y dzieñ sypa³ �nieg i doko³a by³o
puszy�cie i bia³o. Drzewa i krzewy w ogrodzie
spowija³ �nie¿ny ca³un, zmieniaj¹c ich naturalne
kszta³ty w co� przedziwnie piêknego i nierzeczy-
wistego. Mog³o siê wydawaæ, ¿e jest to jaka�
bajeczna dekoracja genialnego scenografa. Z
czarnego nieba nieustannie sp³ywa³y wolno du¿e
p³atki �niegu, lecz pomimo mroku, powietrze i
ziemia promieniowa³y dziwn¹ aur¹, jakby pod-
�wietlone ukrytymi reflektorami, siej¹c tajemni-
cze blaski i cienie.

Sz³y�my wolno w g³êbokim �niegu, chrupi¹cym
pod stopami. Do godziny policyjnej by³o jeszcze
daleko, wiêc mog³y�my siê nie �pieszyæ, zachwyca-
j¹c siê piêkno�ci¹ tej wigilijnej nocy. Ulice by³y nie-
mal puste, ludzie siedzieli ju¿ w domach, przy ubo-
giej Wieczerzy.  Oszronione okna kamienic by³y s³a-
bo o�wietlone lampami naftowymi lub �wieczkami,
bo Niemcy czêsto wy³¹czali pr¹d. Zreszt¹ nie wszyst-
kich staæ by³o na elektryczno�æ, w czwartym roku
wojny doskwiera³a nam  wielka bieda.

Za to w  oknach domów zamieszka³ych przez Niem-
ców i w koszarach wojskowych, jasno by³o jak w
dzieñ. Przechodz¹c, widzia³y�my piêkne, du¿e cho-
inki o�wietlone kolorowymi lampkami lub �wieczka-
mi, przybrane b³yszcz¹cymi ozdobami. Zewsz¹d roz-
lega³y siê d�wiêki znanej kolêdy: Heilige Nacht. Ci-
cha  noc, �wiêta noc....

Id¹c, widzia³am jak z oczu Matki sp³ywa³y du¿e
³zy. Z pewno�ci¹ wspomina³a przedwojenne, ro-
dzinne cudowne, weso³e �wiêta, jakich ja wcale
nie zna³am i nawet nie zdawa³am sobie sprawy,
jak takie normalne Bo¿e Narodzenie powinno siê
obchodziæ. W czasie okupacji nic nie by³o nor-
malne, ale ja uwa¿a³am to za rzecz naturaln¹, nie
znaj¹c innego �wiata, ni¿ ten straszny, jaki mnie
otacza³ i w którym ¿y³am od urodzenia. Przez okna
widzia³am umundurowanych Niemców i Niemki,
roze�mianych, sytych, siedz¹cych przy suto za-
stawionych sto³ach, ci¹gle jeszcze pe³nych py-
chy  i pogardy dla zwyciê¿onych oraz wiary w
zwyciêstwo Tysi¹cletniej Rzeszy. Mijaj¹cy nas
na ulicy ¿o³nierze niemieccy byli z regu³y pijani.
�miali siê, widz¹c, jak z trudem brniemy przez

wysokie zaspy �nie¿ne, nios¹c koszyk z barsz-
czem i pierogami.

Och, jak¿e ich nienawidzi³am!
W budynku kolejowym by³o ciep³o i jasno. Pol-

scy kolejarze maj¹cy nocn¹ zmianê, siedzieli ko³o
pieca i �piewali polskie kolêdy. Na stole sta³a butel-
ka bimbru i ciemny chleb kartkowy z marmolad¹
buraczan¹. Ojciec by³ g³odny i przywita³ nas z rado-
�ci¹, poch³aniaj¹c cienki barszcz i pierogi. Wiedzia-
³am, ¿e Mama celowo uda³a, ¿e nie ma apetytu przy
Wigilii, zostawiaj¹c Ojcu czê�æ swojej porcji.

O ile dobrze pamiêtam, w czasie okupacji, ze
wzglêdu na godzinê policyjn¹, Pasterka odbywa-
³a siê wieczorem, nie o pó³nocy. Z³o¿ywszy
wszystkim ¿yczenia, wysz³y�my ponownie na uli-
cê, kieruj¹c siê do ko�cio³a przy klasztorze ber-
nardynów, ulubionej �wi¹tyni Dziadzia Tadzia.
Mia³y�my siê tam spotkaæ z rodzin¹. Ko�ció³ by³
tak nabity, ¿e trudno by³o znale�æ miejsce siedz¹-
ce.  Na g³ównym o³tarzu ods³oniêta by³a figura
cudownej Matki Boskiej Bernardyñskiej, ca³a w
z³otych szatach, l�ni¹cych w drgaj¹cych �wiate³-
kach �wiec. Przy o³tarzu sta³o wysokie drzewko, a
pod nim szopka wyrze�biona przez pracowitych
zakonników. Ciocia Stasia posz³a na chór i zasia-
d³a przy organach. Ju¿ nigdy potem nie widzia-
³am, ¿eby ludzie tak ¿arliwie i gor¹co siê modlili,
¿ebrz¹c u Boga o ¿ycie najbli¿szych, uwiêzionych
w obozach jenieckich i koncentracyjnych, wywie-
zionych na roboty do Niemiec, siedz¹cych w wiê-
zieniach, b³agaj¹c na kolanach Stwórcê o wolno�æ
i koniec tej straszliwej wojny. Kiedy organy za-
gra³y forte: �Bóg siê rodzi, moc truchleje�, to w
ca³ym ko�ciele rozleg³ siê taki rozpaczliwy p³acz,
taki jêk, ¿e z lêkiem  przytuli³am siê do Mamy.

Nagle k¹tem oka dostrzeg³am, ¿e do ko�cio³a
wchodzi chy³kiem ¿o³nierz niemiecki. By³  m³ody,
móg³ mieæ dwadzie�cia lat. Niemieckim ¿o³nie-
rzom nie wolno by³o chodziæ do polskich ko-
�cio³ów, grozi³a im za to surowa kara. On jednak
przyszed³ i stan¹³ skromnie z ty³u, aby nie rzu-
caæ siê w oczy. Zdj¹³ czapkê i sta³ z opuszczon¹
nisko g³ow¹, wsparty o potê¿n¹ kolumnê. W
pobli¿u, na bocznym o³tarzu pali³ siê lichtarz i w
migotliwym �wietle �wiecy, dostrzeg³am ze zdu-
mieniem, jak po policzkach Niemca sp³ywaj¹ ³zy,
jedna za drug¹, wsi¹kaj¹c w ko³nierz wojskowe-
go p³aszcza. Ramiona drga³y mu  od powstrzy-
mywanego si³¹ szlochu.

Patrzy³am na niego szeroko otwartymi oczami, nie-
mal nie wierz¹c w to, co widzê. Ten m³ody Niemiec
zachowywa³ siê jak cz³owiek!....

El¿bieta Gizela Erban
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Jednym z g³ównych celów wychowawczych
Szko³y Podstawowej Nr 11 im. UNICEF-u w Szcze-
cinie jest kszta³towanie �wiadomo�ci zdrowego
od¿ywiania siê.

Cykliczne przedsiêwziêcia, podejmowane przez na-
uczycieli na wszystkich poziomach nauczania, przy-
bli¿aj¹ naszym uczniom wiedzê z zakresu warto�ci
od¿ywczych pokarmów, kultury spo¿ywania posi³-
ków oraz higieny ¿ywienia, tj. prawid³owego dobo-
ru sk³adników pokarmowych, higieny pokarmów,
higieny warunków, w jakich spo¿ywane s¹ i przy-
rz¹dzane posi³ki oraz odpowiedniego roz³o¿enia
pokarmów w czasie.

Szko³a w³¹czy³a siê w ogólnopolski program
��niadanie Daje Moc�, którego ide¹ jest to, ¿e
�niadanie jest najwa¿niejszym posi³kiem dnia.
Dziêki niemu dzieci maj¹ energiê do nauki, le-
piej koncentruj¹ siê podczas lekcji i maj¹ si³ê
do zabawy. Nasi uczniowie przygotowali prace
plastyczne, a na wyznaczonych zajêciach zjedli
wspólne �niadanie, dowiedzieli siê te¿ najwa¿-
niejszych rzeczy na temat zdrowego i racjonal-
nego od¿ywiania.

W szkole obowi¹zuj¹ tzw. Kolorowe Dni, kiedy
to dzieci przynosz¹ ze sob¹ owoce lub warzywa w
danym kolorze i spo¿ywaj¹ je podczas przerw.
Koordynatorem tych dni jest szkolny samorz¹d
uczniowski. Organizowane s¹ tak¿e kolorowe
tygodnie, np.: w dniach 18-22 listopada zachêca-
li�my uczniów do picia wody i zajadania owoców
lub warzyw w nastêpuj¹cych kolorach: poniedzia-
³ek niebieski pod znakiem wody, wtorek zielony,

�roda pomarañczowa, czwartek czerwony, pi¹tek
¿ó³ty. Pragnêli�my zwróciæ uwagê na wielk¹ war-
to�æ zdrowotn¹ wody i witamin znajduj¹cych siê
w warzywach oraz owocach.

Szczególnie przypad³ wszystkim do gustu Dzieñ
Marchewki. Z tej okazji ka¿dy móg³ napiæ siê �wie-
¿ego soku z marchewki. Chêtnych na tê kroplê zdro-
wia  i si³y by³o wielu� Poza tym wszyscy uczniowie
byli przebrani za marchewkê, ubrani na pomarañ-
czowo, nosili marchewkowe ozdoby, by uczciæ
wielk¹ moc marchewki. Rodzicom podoba³y siê piêk-
ne marchewkowe dekoracje w salach.

Efektem wspó³pracy SP11 ze Szko³¹ Podstawow¹
w Racimierzu by³a akcja �Jab³ka za ksi¹¿ki�. Pani
Dyrektor szko³y w Racimierzu wraz z uczniami za-
prosi³a nasze dzieci na jab³ka ró¿nych gatunków z
w³asnych sadów, których mnóstwo przywieziono
do naszej szko³y. Jab³ka rozdawano podczas wszyst-
kich przerw, a amatorów na pyszne, ekologiczne jab³-
ka nie brakowa³o.

Nauczyciele opracowali konspekty zajêæ na te-
mat zdrowego ¿ywienia.

Klasa 1 c, której jestem wychowawc¹, pracowa³a
na zajêciach pod has³em �Witaminki dla ch³opczy-
ka i dziewczynki�. Na cykl zajêæ sk³ada³y siê:

1. Wycieczka do sklepu z warzywami � samodziel-
ne kupowanie owoców i warzyw, p³acenie.

2. Wspólne przygotowanie zdrowego �niadania -
surówka � kultura spo¿ywania posi³ku.

3. Pogadanka na temat zawarto�ci witamin w ró¿-
nych warzywach i owocach. � PUZZLE � Warto�ci
od¿ywcze cebuli, cytrynie, moreli, korzeniu marchwi,
jab³ku, buraku, czere�ni oraz dyni.

4. Wystawa prac plastycznych � Mój ulubiony
owoc.

5. Zorganizowanie w sali k¹cika z warzywami -
tworzenie zbiorów warzyw u¿ywanych do zup w ja-
d³ospisie szkolnej sto³ówki.

6. Nauka piosenki pt: Witaminki dla ch³opczyka i
dziewczynki z p³yty Kompilacja � �Przeboje Pana

Jedenastka
wêdruje tropami

marchewki
Agnieszka Wysokiñska
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Tik Taka� � tworzenie akompaniamentu na instru-
mentach perkusyjnych.

7. Tor przeszkód z warzywami � kszta³towanie szyb-
ko�ci i zwinno�ci.

8. Lepiej je�æ warzywa ni¿ owoce � Minidebata.
Wzór puzzli:

Przebieg debaty:
Minidebata �Lepiej je�æ warzywa ni¿ owoce� �

wykorzystanie zasady debaty oksfordzkiej � dwa
zespo³y spieraj¹ siê, jeden broni tezy postawionej
w tytule debaty, drugi zespó³ stara siê tezê obaliæ.

* Przygotowanie � omówienie z uczniami zasad
debatowania, sformu³owanie tezy � Lepiej je�æ
warzywa ni¿ owoce (uk³adanka wyrazowa), loso-
wanie przez uczniów karteczek w kolorze ¿ó³tym �
owoce i pomarañczowym � warzywa. Jurorem bê-
dzie nauczyciel.

* Przeprowadzenie minidebaty
1. Kolorowanie pól na rysunku z sum¹ 10, odczy-

tanie has³a � I grupa � warzywa, II grupa � owoce.
2. Uk³adanie z rozsypanych liter nazw owoców

i warzyw, wykorzystanie z wcze�niejszych zajêæ
informacji o ich warto�ciach od¿ywczych .

* Zakoñczenie � rozstrzygniêcie sporu przez na-
uczyciela � jurora.

* Podsumowanie i ocena debaty � odniesienie siê
do zaanga¿owania uczniów i ich pracy zespo³owej,
swobodne wypowiedzi na temat zajêæ.

HAS£O DZIA£ANIE  SUMA

K

O

4+3

6+4

W

L

2+8

5+4

O

C

1+9

7+3

Z

E

3+6

5+5

Grupa WARZYWA

Marchew + posiada
witaminê B1, B2, A, C, E,
¿elazo

Grupa OWOCE

�  jest twarda �

�  ³atwo rozgniata siê
w plecaku �

Morela + posiada wita-
minê B, potas, ¿elazo,
wapñ

Cebula + posiada wita-
minê C, A, B1, B2, ¿elazo

� ma ostry zapach �

� jest za bardzo kwa-
�na �

Cytryna + posiada wi-
taminê C, A, B1,

Dynia + posiada witami-
nê A, B, C, ¿elazo, wapñ

� jest za ciê¿ka i trzeba
j¹ gotowaæ

� mo¿na przez przypa-
dek po³kn¹æ pestkê,
mocno farbuj¹ d³onie,

Czere�nia � ma witami-
ny B1, A, C, ¿elazo,
wapñ

Agnieszka Wysokiñska
� absolwentka Uniwersytu

Szczeciñskiego, kierunek Pedago-
gika Wczesnoszkolna i Przedszkol-
na oraz Studia Podyplomowe
Plastyka z elementami artetera-
pii.Jest nauczycielem kontrakto-
wym w Szkole Podstawowej Nr 11
im. UNICEF-u w Szczecinie,
a tak¿e wychowawc¹ klasy 1c.
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Trzy ksi¹¿ki : �Lilka Wspomnienia o Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej�  � Marioli Pryzwan z 2010 roku,
�Wojnê Szatan sp³odzi³. Dzienniki wojenne 1039-1945�,
Rafa³a Podrazy z 2012 oraz monografia El¿biety Hurni-
kowej �Maria Pawlikowska-Jasnorzewska� z 2013 - uzu-
pe³ni³y i zmieni³y moj¹ wiedzê o Poetce, patronce na-
szego Konkursu Poetyckiego O wers Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, którego V ju¿ edycjê realizujemy w
szczeciñskim ZLP i w Pa³acu M³odzie¿y.

Te trzy ksi¹¿ki to nie tylko fascynuj¹ca lektura, a
ka¿da z nich jest jedyna w swoim rodzaju.

Ksi¹¿ka Marioli Pryzwan, znanej biografistki, jest to
zbiór listów, wspomnieñ, fotografii, a tak¿e akwareli i
rysunków, które wysz³y spod rêki utalentowanej Poetki.

Rafa³ Podraza z kolei opracowa³ i wyda³ dot¹d nie-
popublikowane w ca³o�ci dzienniki wojenne Poetki.

Natomiast ostatnia ksi¹¿ka, monografia prof. El¿bie-
ty Hurnikowej, to naukowe kompendium wiedzy o Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Lektura pozostawia zdumiewaj¹ce refleksje.
Listy: samej Lilki, ale g³ównie do niej; wspomnienia

m.in. znakomito�ci polskiej literatury, lojalnych przyja-
ció³ oraz najbli¿szej rodziny, w tym  siostry-Magdaleny
Samozwaniec, mê¿a - Stefana Jasnorzewskiego i innych
- poruszaj¹, ale i pora¿aj¹ ogromnym emocjonalnym
³adunkiem tragedii ostatnich lat ¿ycia g³ównej bohater-
ki. Wiadomo�ci z biografii oraz o twórczo�ci Marii Kos-
sak- Bzowskiej � Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej  maluj¹
czytelnikowi zupe³nie nowy, nieznany dot¹d, portret,
tak, zdawa³oby siê, znanej i uznanej POETKI. Przynaj-
mniej mnie siê tak do tej pory wydawa³o.

Có¿ tam takiego nowego o ulubionej Poetce? Zna-
³am J¹ przecie¿ od dawna. Z lektury ksi¹¿ek Magdale-
ny Samozwaniec Maria i Magdalena, Zalotnica nie-
bieska, z historyczno-literackich tekstów do wydañ
poezji, z licznych antologii czy z podrêczników literatu-
ry, ale przede wszystkim z jej tomów poezji, ró¿nych
zbiorów i wydañ, mam ich chyba z 6 czy 8. Najmniej
znam Jej dramaty, ale po lekturze WSPOMNIEÑ  z tym
wiêksz¹ ciekawo�ci¹ po nie siêgnê.

Kontynuuj¹c my�l � wed³ug mnie ksi¹¿ka Marioli Pry-
zwan, monografia El¿biety Hurnikowej oraz dzienniki
wojenne staj¹ siê niezbêdnym dope³nieniem biograficz-
nego portretu Poetki. Do tej pory Jej wizerunek kszta³to-
wa³y, portrety malowane przez ojca - Wojciecha Kossa-
ka, s³ynny portret Witkacego, piêkne zdjêcia, s³owami
nakre�lony przez Siostrê -Magdalenê Samozwaniec, przez
przychylnych przyjació³, jawi  mi siê niepe³nym. Okaza³
siê niedokoñczonym. Mo¿e nazbyt wiernie odbiera³am,
tak trafiaj¹cy do wyobra�ni wyidealizowany portret /
wykreowany przez Magdalenê Samozwaniec/  Lilki jako
elfa, wró¿ki, czarodziejki, kobiety kochaj¹cej z si³¹ nie-
zwyk³¹ i pisz¹cej o mi³o�ci w sposób niespotykany do-
t¹d, a przynajmniej od czasów greckiej Safony...

Jury V Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego O wers Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej dokona³o oceny nades³anych prac
i wy³oni³o tegorocznych laureatów.

Oto lista alfabetyczna:
1. Klaudia Ciep³ucha z Wroc³awia,

lat 18,
2. Margita Filipek z Jaworzna, lat 18,
3. Andrzej Jagie³³owicz z Warszawy,

lat 14,
4. Paulina Ka³ecka z Olsztynka, lat 18,
5. Maciej Henryk Modzelewski z Bia-

³obrzegów, lat 14,
6. Nikolina My�liñska z Recza, lat 15,
7. Agnieszka Szpunar z Polanicy

Zdrój, lat 18,
8. Weronika Waszczuk z Gryfic, lat 16.
Laureatom gratulujemy i zapraszamy na

fina³ jubileuszowego konkursu, który od-
bêdzie siê 7 i 8 lutego w Pa³acu M³odzie¿y
w Szczecinie.

Przypominamy, ze na zwyciêzcê tego-
rocznego konkursu czeka GRAND
PRIX, czyli Wers Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej oraz zestaw cennych ksi¹¿ek,
pozostali laureaci równie¿ otrzymaj¹ cen-
ne zestawy, wszyscy dostan¹ jubile-
uszow¹ antologiê z wierszami obecnych
laureatów jak i laureatów z poprzednich
edycji. Czeka te¿ na wyró¿nionego lau-
reata nagroda ZLP � RÓ¯A POETÓW
nagroda im. Niny Rydzewskiej.

Laureatom gratulujemy i do zobaczenia
podczas gali fina³owej 8 lutego 2014 r. w
auli Pa³acu M³odzie¿y.

ORGANIZATORZY

Konkurs rozstrzygniêty!

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
                     SZCZECIN 2014

Literackie puzzle
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Tomy wierszy: Niebieskie migda³y, Poca³unki, Ró-

¿owa magia, /inne/ potwierdza³y i utrwala³y ten wize-
runek. Krytycy literatury podkre�lali najwy¿sz¹ war-
to�æ tych wierszy. Natomiast niewielu wspomina³o o
dramatach, o wojennych wierszach nie mówi³o siê
wcale albo bardzo krytycznie, jako o twórczo�ci nie-
wysokiego ju¿ lotu.

A mnie siê nagle ten elf, ta eteryczna, nieprzystaj¹ca
do swojego �wiata, a do naszego wspó³czesnego tym
bardziej, kobieta przemienia siê z podziwianej  heroiny
salonów miêdzywojnia w antycznego herosa, mitycz-
nego Atlasa, d�wigaj¹cego dumnie swój tragiczny los
na w¹t³ych barkach. Tak, jak pisa³a o Lilce Magdalena
Samozwaniec, Poetka by³a na wskro� grecka i...rene-
sansowa przez to. Potwierdzaj¹ to Jej talenty: dar s³o-
wa, umiejêtno�ci malarskie, dzie³a dramatyczne, uko-
chanie muzyki, w tym Chopina, zainteresowania przy-
rod¹, astronomi¹, histori¹ staro¿ytn¹, naukowe stu-
diowanie tematów, itp. Zamykaj¹  one w tej niezwyk³ej
kobiecie ca³y panteon muz : Erato, Euterpe, Kaliope,
Klio, Uraniê, Polihymniê, Taliê, Terpsychorê. Wszyst-
kie ulubienice Apollina by³y nieod³¹cznymi towarzysz-
kami Lilki. Ona by³a te¿ jedn¹ z nich. Zdumiewaj¹ce!
albowiem ka¿da z nich wyra¿a³a siê w jakiej� niepowta-
rzalnej cz¹stce Jej dzie³ czy ¿ycia.

Chyba nie przypadkiem porównywano J¹ do Safo-
ny, równie wielkiej i wybitnej dla swoich czasów. Rów-
nie niepokornej obyczajowo, wzbudzaj¹cej niechêæ,
oburzenie czy nienawi�æ ludzi. Pokonuj¹cej bariery nie
do pokonania, zbuntowanej przeciwko nakazom ogra-
niczaj¹cym jej pragnienie pe³nego ¿ycia w mi³o�ci i w
twórczo�ci. Dziedzinom dostêpnym wówczas... i po-
tem ... tylko mê¿czyznom.

Po obu pozosta³y ... nie do koñca prawdziwe legen-
dy. Jedn¹ i drug¹ przys³oni³ mit. Kr¹¿¹ plotki o ich
zmys³owo�ci, erotyzmie, nawet o rozwi¹z³o�ci. Szczê-
�liwie, nikt dzi� nie podwa¿a warto�ci ich dzie³. Grecka
Safona siê obroni³a. A polska Safo, jak nazwano Paw-
likowsk¹? Dla mnie jest postaci¹ tragiczn¹, bardziej
przynale¿n¹ do tragedii antycznej, ni¿ do wspó³cze-
snego wodewilu. Jej ¿ycie, z pozornym szczê�liwym
dzieciñstwem. Pozornym, bo przecie¿ mi³o�æ rodziny i
dostatek zamo¿nego ziemiañskiego domu nie mog³y
zrekompensowaæ nieszczê�cia choroby, która nazna-
czy³a dziewczynkê ju¿ na starcie do ¿ycia. A potem ...
to ju¿ tylko cierpliwe i z ogromnym talentem, jak we
wszystkich innych sferach, zabudowywanie cierpie-
nia i kalectwa, stwarzanie iluzji postaci, która jest a tak
naprawdê jej nie ma. U¿ywa³a do tej budowy najdo-
skonalszych materia³ów � s³owa, obrazka, gestu, twa-
rzy, image`u, sposobu bycia, pozornej beztroski, lek-
ko�ci, u�miechu, subtelno�ci, delikatno�ci, emocji i
wra¿liwo�ci. A gdy tych nie starcza³o, by³a jeszcze
duma stwarzaj¹ca dystans wobec tych nieprzychyl-
nych.  Okrywa³a swoj¹ rze�bê delikatnym woalem piêk-
nej poezji (dla mnie zawsze zaprawionej nieuchwytn¹
nut¹ goryczy, tak nieznaczn¹ jak smak zió³ dodawa-
nych przez Poetkê do domowych leczniczych herba-

tek). Kreowa³a siebie i ludzi dooko³a. By³a jednocze-
�nie Galate¹ i Pigmalionem. Niespodziewany czas woj-
ny przerwa³ i zdruzgota³ Jej dzie³o. Przeznaczenie wziê-
³o od Niej zap³atê za czas pozornego szczê�cia.

Po lekturze ksi¹¿ki Marioli Pryzwan, dope³nionej
dziennikiem wojennym �Wojnê Szatan sp³odzi³� Ra-
fa³a Podrazy oraz monografi¹ prof. El¿biety Hurni-
kowej �Maria Pawlikowska-Jasnorzewska� �  jest
mi Lilka wielokroæ bli¿sza, ni¿ by³a dotychczas. Ko-
respondencja londyñska z nielicznymi, ale wierny-
mi przyjació³mi (Antoni S³onimski, Jalu Kurek, Ty-
mon Terlecki) porusza. Listy szpitalne do Lotka -
mê¿a Stefana Jasnorzewskiego - oraz tego¿  do ¿ony,
wzruszaj¹. Natomiast ostatnie listy z koñca czerw-
ca 1945 roku, listy po¿egnania, a najbardziej jej oso-
biste tak intymne zapisy dni ostatnich choroby
wrêcz pora¿aj¹ g³êbi¹ skrywanej w samotno�ci roz-
paczy. Dope³niaj¹ je zapiski Tymona Terleckiego o
ponurej aurze pogrzebu w Manchesterze. Trudno
o bardziej przejmuj¹ce, bolesne zakoñczenie tak,
pozornie, szczê�liwego i wspania³ego ¿ycia, które
przypisuje siê w micie Poetce.

Lektura tych trzech ksi¹¿ek o MARII PAWLIKOW-
SKIEJ-JASNORZEWSKIEJ  u�wiadomi³y mi w sposób
niezwykle empatyczny dramat samotno�ci tej wspania-
³ej, walcz¹cej z losem do koñca, KOBIETY-POETKI.

Zarzuca³o siê Lilce egoizm, beztroskê, niezaradno�æ
¿yciow¹, przywi¹zanie do luksusu. Mo¿e tak by³o we
wczesnej m³odo�ci, gdy w domu w naturalny sposób
by³a rozpieszczana przez Ojca, Matkê, Siostrê, rodzi-
nê, przyjació³, potem mê¿ów, aczkolwiek nadzwyczaj
krótko, poza Jasnorzewskim, oczywi�cie, który by³
kochaj¹cy i opiekuñczy do koñca. Który nigdy nie
uzna³ nieobecno�ci Lilki w swoim ¿yciu. Mówi³ bo-
wiem o ¯onie zawsze w czasie tera�niejszym, pielê-
gnuj¹c Jej pamiêæ.

Jednak¿e, moim zdaniem, te przypisywane Jej wady
usprawiedliwia³a choroba. Jest w tym nieprawdopo-
dobny paradoks, ale w³a�nie choroba czyni dopiero
z niektórych, prawdziwych artystów, bo musimy,
chc¹c nie chc¹c, wykreowaæ w³asny �wiat, a w nim
i siebie samego.

A Lilka egoistka? �le z Londynu paczki, martwi siê i
dowiaduje ró¿nymi sposobami o bliskich i przyjació³ w
dalekiej okupowanej Polsce. Nie skar¿y siê i nie narze-
ka, nawet w najokrutniejszych cierpieniach. Prawie nikt
nie wie o Jej chorobie. Ot, chocia¿by ostatni list Marii
do ukochanej siostry Madzi. Jest tak przera¿aj¹co piêk-
ny w wymowie siostrzanej mi³o�ci, ¿e odbiera oddech...
Egoistka!  Dla mnie to najwy¿szy wymiar heroizmu, by
w takiej chwili my�leæ z trosk¹ o kochanej osobie, by
jej nie zmartwiæ, nie zraniæ, nie zaniepokoiæ swoim nie-
szczê�ciem, a ono tu¿ tu¿, nieodwracalne przemijanie,
znoszone bez skargi... prawie...

Po lekturze tych ksi¹¿ek o LILCE, ceniê Poetkê jesz-
cze wiêcej (je�li to mo¿liwe) i...chyba dopiero teraz
odkry³am  J¹ naprawdê.

Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Album ze zdjêciami
Woody Alena, s³ynnego
amerykañskiego artysty,
którego geniusz scena-
rzysty, re¿ysera i aktora
nieustannie budzi fascy-
nacjê, ogl¹da siê z wielk¹
ciekawo�ci¹ i u�mie-
chem na twarzy. �Przez
wiêkszo�æ czasu nie
czujê zbytniej rado�ci.
Przez resztê czasu nie
czujê jej w ogóle� � powiedzia³ w jednym z wywia-
dów Woody Alen.

Jego matka twierdzi³a, ¿e do pi¹tego roku ¿ycia by³
radosnym dzieckiem, potem dopiero zrobi³ siê ponu-
ry.. Na studiach zaskakiwa³ swoich kolegów znajomo-
�ci¹ magii i sztuczek karcianych. Planowa³ zostaæ kow-
bojem lub prywatnym detektywem. Ju¿ w wieku 15 lat
zacz¹³ pisaæ w³asne dowcipy i wysy³aæ je do nowojor-
skich gazet. Wkrótce zarabia³ pisz¹c ¿arty i bon moty
w plotkarskich kolumnach gazet. �Chcia³em pisaæ,
zanim nauczy³em siê czytaæ� � mówi o sobie.

Czarno-bia³e  i kolorowe zdjêcia uzupe³niaj¹ wy-
powiedzi artysty i osób z jego otoczenia. O pracy w
telewizji, zwi¹zkach z kobietami, pomys³ach na ko-
lejne produkcje, ulubionych aktorkach, filmach i
psychoanalizie. A wszystko to podane z  humorem,
tak charakterystycznym dla Woody'ego Alena.

Seria Osobiste albumy Wydawnictwa Buchmann pre-
zentuje wspó³czesne ikony kultury masowej, s¹ w�ród
nich: Woody Allen, Katherine Hepburn, Brigitte Bar-
dot, Sophia Loren,Grace Kelly, Jack Nicholson, Robert
DeNiro, Elvis Presley, Anna German. Ka¿da z tych ksi¹-
¿ek to bogaty zbiór fotografii, ukazuj¹cy artystów w
�wietlanych latach ich kariery, jak równie¿ prywatnie.

Woody Allen. Osobisty Album
wybór i opracowanie: Ward Calhoun
Wydawnictwo Buchmann, 2013

W styczniu zachêcam m.in. do siêgniêcia po skan-
dynawsk¹ opowie�æ o mi³o�ci, stracie i samotno�ci.

W³oskie buty to po-
wie�æ o sze�ædziesiêcio-
sze�cioletnim emeryto-
wanym lekarzu, który od
dwunastu lat mieszka sa-
motnie na niewielkiej
ba³tyckiej. Rytm jego
¿ycia wyznaczaj¹ co-
dzienne poranne k¹piele
w wykuwanym codzien-
nie przerêblu. Jedynymi
towarzyszami jego sa-
motnej egzystencji s¹
stary pies i kot oraz po-
jawiaj¹cy siê od czasu
do czasu hipochondryczny listonosz. Tak mijaj¹ jego
dni, a¿ do momentu, w którym pojawia siê pewna
kobieta. Okazuje siê ni¹ Harriet, mi³o�æ ¿ycia Frede-
ricka, któr¹ prawie czterdzie�ci lat wcze�niej opu�ci³
bez s³owa. Dawna kochanka ¿¹da spe³nienia z³o¿o-
nej wiele lat wcze�niej obietnicy. Ruszaj¹ wiêc
wspólnie w podró¿, która ca³kowicie zmieni starze-
j¹cego siê, z³amanego ¿yciem cz³owieka.

W³oskie buty
Henning Mankell
Wydawnictwo W.A.B. , 2013

Kolejna powie�æ z
któr¹ warto spêdziæ
styczniowe dni to Rut,
pierwsze polskie wyda-
nie ksi¹¿ki z 1853 roku.
Pe³en wspó³czucia por-
tret �kobiety upad³ej�,
�mia³o przeciwstawiaj¹-
cy siê wiktoriañskim po-
gl¹dom na temat tego,
co grzeszne i nieprawe.

Elizabeth Gaskell, an-
gielska pisarka, autorka
pierwszej biografii Char-
lotte Brontë, kre�li niezwyk³e postaci na tle wrzoso-
wisk wiktoriañskiej Anglii.

Tytu³owa bohaterka, Ruth Hilton, m³oda, naiw-
na dziewczyna, sierota, zarabia na swe utrzymanie
jako szwaczka. Gdy traci posadê i dach nad g³ow¹,
oczarowany jej urod¹ i skromno�ci¹ d¿entelmen

Opracowa³a:
Monika Wilczyñska

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

SzczecinCzyta.pl

proponuje dziewczynie schronienie i pociechê.
Szczê�cie nie trwa d³ugo, zdruzgotana i zhañbiona
Ruth otrzymuje jednak szansê na nowe ¿ycie po-
�ród ludzi, którzy ofiaruj¹ jej mi³o�æ i szacunek.
Kiedy Bellingham ponownie wkroczy w ¿ycie Ruth,
dziewczyna zmuszona bêdzie dokonaæ niemo¿liwe-
go wyboru pomiêdzy akceptacj¹ ze strony ogó³u a
osobist¹ dum¹.

Ruth
Elizabeth Gaskell
Wydawnictwo MG, 2013

RELAKS
Z
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�THRESHOLDS | TRAFO� to miêdzynarodowa wy-
stawa prezentuj¹ca prace 61 artystów z 23 krajów. Kura-
torami projektu s¹: Vera Baksa-Soos, David Elliott, Con-
stanze Kleiner, Rachel Rits-Volloch oraz David Szauder.
Projekt zosta³ zrealizowany we wspó³pracy z MOMEN-
TUM Berlin oraz Collegium Hungaricum Berlin.

Tematyka wystawy nawi¹zuje do wyj¹tkowej
chwili przekraczania granic i ³amania zasad. Opo-
wiada o sytuacji, w której zachodz¹ zmiany i otwie-
raj¹ siê nowe mo¿liwo�ci.

Program, po�wiêcony w g³ównej mierze sztuce wi-
deo, obejmuje m. in. wybór prac pochodz¹cych z
kolekcji filmowej i archiwum performance MOMEN-
TUM, w tym takich artystów jak Sarah Lüdemann,
Mariana Hahn czy Fiona Pardington. Na uwagê za-
s³uguj¹ dzia³ania performerskie interdyscyplinarnych
artystek, m. in. Emi Haryiamy oraz Nezaket Ekici.

Na wystawie mocny akcent zosta³ po³o¿ony na twór-
czo�æ wêgierskich artystów, w tym znakomitego wê-
gierskiego i ogólnoeuropejskiego re¿ysera filmowe-
go i telewizyjnego Gábora Bódy (�American Torso�),
Ákosa Matzona � w wyniku wspó³pracy Matzona z
artyst¹ multimedialnym Pixelnoizz powsta³a instala-
cja �Lightbands reanimation� polegaj¹ca na �o¿ywie-
niu� jednego z dzie³ Matzona przy pomocy manipu-
lacji cyfrowej, czy te¿ prac poruszaj¹cych zagadnie-

nia feministyczne, które znalaz³y siê w programie vi-
deo THE BIG F. Do ostatniej katergorii mo¿na tak¿e
zaliczyæ performance Mony Birkás (�One Rouge�).

Przeciwwagê do feminizuj¹cych akcentów stano-
wi¹ prace natury politycznej z 1. Biennale Sztuki
Wspó³czesnej w Kijowie. W programie filmowym
�The Best of Times, The Worst of Times Revisi-
ted�, pod opiek¹ kuratora o miêdzynarodowej reno-
mie Davida Elliotta, znalaz³y siê miêdzy innymi dzie-
³a jednej z wiod¹cych australijskich artystek Tracey
Moffat oraz prace grupy Map Office.

Dokumentacja projektu Christiana Jankowskiego
Historia Wagi Ciê¿kiej uzupe³nia z kolei zagadnie-
nia zwi¹zane z �wag¹� i znaczeniem przedmiotu: w
tej kategorii na wystawie mo¿na tak¿e zobaczyæ dzie-
³a niemieckiego rze�biarza Andreasa Blanka. Arty-
sta wykorzystuje w pracy kamienie z ca³ego �wiata
i z mistrzowsk¹ precyzj¹ przeobra¿a je w przedmioty
codziennego u¿ytku, nadaj¹c tym samym ulotnym
obiektom status monumentalnej trwa³o�ci.

Wernisa¿ wystawy u�wietni³ performance holen-
derskiego malarza Jarika Jongmana (de) facing RE-
VOLT. Po Berlinie, Jerozolimie i Londynie, by³a to
czwarta ods³ona realizowanego przez artystê pro-
jektu ABOUT FACE.

Jarik Jongman oraz Andreas Blank s¹ uczestnika-
mi projektu Artist in Residence, zrealizowanego dziê-
ki wsparciu finansowemu Fundacji Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej.

Anna Konopka
� specjalista ds. promocji

Wystawa, która zainteresowa³a

TRAFO prezentuje
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Teatr Lalek �Pleciuga� od 1953 roku funkcjonuje
jako scena zawodowa na kulturalnej mapie Szczeci-
na. To instytucja o szerokim zakresie dzia³alno�ci �
w ci¹gu roku powstaj¹ przeciêtnie cztery premiery,
organizowany jest tu te¿ jeden z najstarszych festi-
wali w Polsce � KONTRAPUNKT oraz przegl¹d te-
atrów dla dzieci Ma³y Kontrapunkt. �Pleciuga� re-
alizuje równie¿ wiele projektów artystycznych i edu-
kacyjnych, a tak¿e wydaje gazetê teatraln¹ �Gabit�.

Przedstawienia Teatru Lalek �Pleciuga� to bogata
oferta skierowana do wszystkich: pocz¹wszy od naj-
najm³odszych (maluchy od 1. roku ¿ycia), przez dzieci
i m³odzie¿, na widzach doros³ych koñcz¹c (Scena
dla Doros³ych funkcjonuje od 2000 roku).

W repertuarze znajduj¹ siê spektakle realizowane
ró¿norodnymi technikami lalkarskimi, a oferta edu-
kacyjna obejmuje cykliczne zajêcia w ci¹gu roku
szkolnego oraz zajêcia wakacyjne.

Jubileusz 60-lecia
Jesieni¹ tego roku �wiêtujemy jubileusz 60-lecia

sceny lalkowej w Szczecinie. Przygotowali�my wie-
le atrakcji � tegoroczna jesieñ obfituje w szereg wy-
darzeñ artystycznych i dzia³añ twórczych.

Od pocz¹tku sezonu artystycznego w �Pleciudze�
realizowany jest projekt �Teatr i miasto: przestrzeñ
�wiêtowania / przestrzeñ codzienno�ci� dofinan-
sowany ze �rodków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

To bogata oferta skierowana do odbiorców w ró¿-
nym wieku � w programie znajduj¹ siê:

* warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y: cyrkowe, aktor-
skie i street artowe

* warsztaty 60+6 (dla dzieci i ich babæ lub dziad-
ków)

* konkursy: na plakat do przedstawienia �Bajki
samograjki� oraz na blog teatralny

* promocja wydawnictw: �Szóstej dekady� i �Pro-
logu�

* wystawy w przestrzeni miasta
* gra miejska ��ladami teatru�
* panel dyskusyjny pt. �Teatr lalek: gdzie jeste-

�my, dok¹d zmierzamy, jak tam doj�æ?�
* premiera nowego przedstawienia pt. �Bajki sa-

mograjki� Jana Brzechwy w re¿yserii Anny Augu-
stynowicz.

Plac Teatralny
Od chwili, gdy �Pleciuga� zadomowi³a siê przy pla-

cu Teatralnym miejsce to coraz bardziej upodabnia
siê do agory � usytuowany w centrum miasta, oto-
czony zieleni¹, z funkcjonuj¹c¹ od wiosny do pó�nej
jesieni fontann¹, mnóstwem przytulnych miejsc do
siedzenia i kawiarni¹, plac ten w sposób naturalny
sta³ siê przestrzeni¹ do spêdzania wolnego czasu.

Chc¹c pielêgnowaæ tê przyjazn¹ atmosferê panu-
j¹c¹ wokó³ budynku, przeniesiono czê�æ dzia³añ na
zewn¹trz � jest to doskona³a przestrzeñ do organi-
zowania ró¿nego typu aktywno�ci: �wiêtujemy tam
dzieñ dziecka, rozpoczêcia kolejnych sezonów arty-
stycznych. Ostatnio nawet na placu ko³o fontanny
odbywa³y siê warsztaty street artowe pod has³em
"Szczecin, NATURAlnie", podczas których tworzo-
ne by³y instalacje z naturalnych materia³ów takich
jak kamienie, s³oma, li�cie�

Repertuar
Teatr Lalek �Pleciuga� to jednak przede wszyst-

kim� TEATR. Niezmiennie od 60 ju¿ lat �Pleciuga�
ma dla swoich ma³ych i du¿ych odbiorców szeroki
wachlarz propozycji repertuarowych.

W kulturalnej ofercie, w�ród spektakli dla dzieci,
znajduj¹ siê du¿e widowiska (jak np.: Pippi Poñczo-
szanka, czy Tañcz¹ca gazela i magiczny tam-tam), a
tak¿e przedstawienia kameralne (np.: Szpak Fryde-
ryk, czy Calineczka), przy których realizacji wykorzy-
stywane s¹ ró¿norodne techniki lalkarskie. Od 2010
w repertuarze znajduj¹ siê równie¿ propozycje dla
najm³odszych � czyli dzieci od 1 roku ¿ycia; s¹ to
spektakle grane w niewielkiej, przytulnej przestrzeni
sali prób, któr¹ zaaran¿owano na pokój dzieciêcy (dy-
wan, kolorowe elementy scenografii, poduszki do
siedzenia). Przedstawienia te nie maj¹ wyszukanych

Teatr Lalek PLECIUGA: PINOKIO.

�Pleciuga�
dla uczniów.
I nie tylko
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Zdjêcia: Karolina Machowicz

fabu³ czy efektów � ich zadanie polega na oswajaniu
dziecka ze �wiatem sztuki, ale takiej bliskiej, któr¹ mo¿e
odnale�æ w zaciszu domowym. To bardziej wspólne
bycie z dzieckiem, pe³ne skupienia i uwagi po�wiêco-
nej w³a�nie jemu ni¿ spektakl teatralny sensu stricto.
Coraz wiêcej maluchów przychodzi do teatru � daje
to nadziejê, ¿e wyrobiony w dzieciñstwie nawyk za-
owocuje chêci¹ uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym
w przysz³o�ci, bo � jak mówi stare przys³owie � czym
skorupka za m³odu nasi¹knie�

W tygodniu odwiedzaj¹ �Pleciugê� grupy zorga-
nizowane ze szkó³ i przedszkoli, w weekendy za�
widzowie indywidualni � pi¹tkowe wieczory nale¿¹
do doros³ych, soboty i niedziele � do dzieci.

W bie¿¹cym repertuarze znajduj¹ siê m.in. takie
spektakle jak:

�Pinokio� w re¿. Ireneusza Maciejewskiego � zna-
na historia drewnianego pajacyka wystruganego
przez D¿epetta, która niezmiennie wzrusza i daje wia-
rê w mo¿liwo�æ spe³nienia marzeñ.

�Paskuda i Maruda� w re¿. Zbigniewa Nieci-
kowskiego � historia napisana przez Lilianê Bardi-
jewsk¹ w lekki, pe³en humoru, ale jednocze�nie
m¹dry sposób opowiada o konflikcie miêdzy za-
ch³ann¹ czarownic¹ � Paskud¹ oraz jej starym ko-
tem � Marud¹, a oszukanymi przez nich lud�mi i
zwierzêtami. Przedstawienie sk³ania do zadawania
pytañ o up³yw czasu, o warto�æ piêkna fizycznego
i pojêcie staro�ci w dzisiejszym �wiecie.

�Ma³a Syrenka� w re¿. Waldemara Wolañskiego
� oparta na klasycznej ba�ni H.Ch. Andersena hi-
storia wielkiej i tragicznej mi³o�ci Ma³ej Syrenki�

�Niebieski Piesek� w re¿. Zbigniewa Niecikowskie-
go � sztuka Gyuli Urbana to poruszaj¹ca historia przy-
ja�ni, poszukiwania swego miejsca w �wiecie i prawa do
bycia innym. �Niebieski Piesek� opowiada o wa¿nych
sprawach oraz podstawowych warto�ciach jêzykiem
jasnym i zrozumia³ym dla dzieci. Na uwagê zas³uguje te¿
oryginalna, inspirowana twórczo�ci¹ Joana Miró sce-
nografia, wykonana przez litewskie artystki.

Dzia³alno�æ edukacyjna
Odwiedzaj¹ce grupy maj¹ mo¿liwo�æ uczestniczenia

w lekcji teatralnej odbywaj¹cej siê po spektaklu oraz
zobaczenia teatru �od kulis�. Wszyscy widzowie �Ple-
ciugi� mog¹ bezp³atnie otrzymaæ �Gabit� � nasz¹ gazetê
teatraln¹, która opisuje poszczególne premiery oraz bie-
¿¹ce wydarzenia z ¿ycia teatru. Dla nauczycieli za� po
ka¿dej premierze przygotowujemy �Zeszyty metodycz-
ne� � zawieraj¹ce scenariusze lekcji oraz inspiracje do
pracy z uczniami po obejrzeniu przedstawienia.

W ofercie edukacyjnej znajduj¹ siê warsztaty pla-
styczne, aktorskie, muzyczne, teatru tañca. Latem
oraz w ferie zimowe proponowane s¹ pó³kolonie te-
matyczne, w trakcie których uczestnicy maj¹ okazjê
do�wiadczaæ teatru w praktyce:to oni tworz¹ sce-
nariusze, scenografiê, oprawê muzyczn¹ i odgry-
waj¹ role na scenie. Fina³em pó³kolonii jest pokaz
na du¿ej scenie � co zawsze przysparza wielu emo-
cji zarówno wystêpuj¹cym jak i widzom � ich bli-
skim: rodzinom i przyjacio³om.

Dzia³alno�æ �Pleciugi�
�Pleciuga� systematycznie prezentuje swoj¹ twór-

czo�æ w kraju i za granic¹. Korzystaj¹c z usytuowa-
nia Szczecina, �Pleciuga� w ci¹gu ostatnich dziesiê-
ciu lat z powodzeniem realizuje (we wspó³pracy
transgranicznej ze stron¹ niemieck¹) ró¿norodne
programy, m.in. Teatr ponad granic¹, Wizualny po-
nadgraniczny teatr Leszka M¹dzika, Nasz ponad-
graniczny teatr lalek, Barwy �wiata ba�ni � od braci
Grimm do szczeciñskiego teatru lalek, Andersen �
twórca ba�niowej wyobra�ni Europy, Promocja
wspó³czesnej dramaturgii niemieckiej, Wizualny
ponadgraniczny teatr Leszka M¹dzika, a tak¿e naj-
nowsze programy ministerialne: Teatr w drodze, Lato
w teatrze, Jeste�my u siebie[55 1], Dzieci magii � od
rytua³u do wspó³czesnego teatru lalek, �Mamy pra-
wo do bycia sob¹� � teatr (dla) dzieci.

Od 2011 roku ka¿dej wiosny jeszcze mocniej akcen-
towana jest potrzeba docierania do dzieci i m³odzie¿y
poprzez teatr � zawsze w kwietniu odbywa siê Ma³y
Kontrapunkt � festiwal, którego program nasycony
jest przedstawieniami, koncertami i warsztatami.

Zapraszamy do �Pleciugi� � przyjd�, zobacz,
�wiêtuj z nami!

W �Pleciudze� zawsze co� siê dzieje � tu ka¿dy
znajdzie co� dla siebie, niezale¿nie od tego, ile ma lat.

A tymczasem� czekamy na nowe przedstawienie
dla dzieci i doros³ych � premiera �Bajek samogra-
jek� Jana Brzechwy w re¿. Anny Augustynowicz
ju¿ 16 listopada!

Magdalena Gardas
� specjalistka ds. marketingu, koordynatorka

Ma³ego Kontrapunktu

Teatr Lalek PLECIUGA: NIEBIESKI PIESEK.
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2013 rok. Zachêca to do podsumowañ i spojrze-
nia � choæ przez chwilê na to, co wydarzy³o siê w
o�wiacie przez ostatnie 12 miesiêcy. Rodzice zrze-
szeni w Stowarzyszeniu Rodzice dla Szczecina po-
kusili siê o subiektywny o�wiatowy przegl¹d wy-
darzeñ w 2013 r. � zarówno w Szczecinie, jak i w
ca³ym kraju.

GM 3 walczy do koñca
Pocz¹tek 2013 r. to kontynuacja procesu li-

kwidacji Gimnazjum nr 3 w Szczecinie. Stowa-
rzyszenie Rodzice dla Szczecina, wspieraj¹c
spo³eczno�æ GM3, napisa³o skargê do prezy-
denta Krzystka na dzia³ania jego zastêpcy. Jed-
na szko³a mniej czy wiêcej � dla w³adz miasta to
¿aden problem. W³a�ciwie nale¿a³oby powie-
dzieæ, ¿e jedna szko³a mniej to mniejsze koszty
� wiêc mniejszy problem. Nie zmienia to faktu,
¿e w lutym Wojewódzki S¹d Administracyjny
uzna³, ¿e likwidacja GM 3 odby³a siê niezgod-
nie z prawem. Nie powstrzyma³o to w³adz mia-
sta przed blokowaniem rekrutacji i utrudnianiem
nowego naboru, mimo sygna³ów o du¿ym zain-
teresowaniu szko³¹. Plan likwidacji zosta³ za³o-
¿ony i mia³ byæ zrealizowany do koñca. Sprawa
ostatecznie trafi³a do Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego, który skasowa³ wyrok ni¿szej
instancji ze wzglêdów czysto proceduralnych,
a nie merytorycznych. Szkoda tylko, ¿e duch
prawa i zdrowy rozs¹dek przegra³ z bezduszn¹,
urzêdnicz¹ machin¹.

Ostatni rok walki
o 6-latki w przedszkolach

Kwiecieñ to standardowo gor¹cy okres rekru-
tacji do szkó³ i przedszkoli. W tym roku znowu
byli�my zmuszeni interweniowaæ, kiedy 6-latki
po cichu by³y wypychane do szkó³. Rodzice alar-
mowali, ¿e komisje rekrutacyjne w przedszkolach
ponownie otrzyma³y telefony z Wydzia³u O�wia-
ty z �przypomnieniem�, ¿e dla dzieci 6-letnich
miejsca zosta³y przygotowane w szko³ach.  Po
interwencji RdS, Urz¹d Miasta oficjalnie zapew-
ni³, ¿e wszystkie 6-latki zostan¹ przyjête  do

przedszkoli (choæ nie zawsze do tych placówek,
do których chcieliby je zapisaæ rodzice).

Zimne jedzenie dla dzieci
niepe³nosprawnych, czyli

catering w SOSW
W czerwcu jako Stowarzyszenie zajmowali-

�my siê intensywnie problemem remontu kuch-
ni i sto³ówki Specjalnego O�rodka Szkolno �
Wychowawczego w Szczecinie. O�rodek od
wielu lat boryka³ siê z problemem pozyskania
�rodków na remont. Sanepid wydawa³ od wielu
lat warunkowe decyzje o dopuszczeniu tych
pomieszczeñ do u¿ytkowania. Prezydent nawet
w pewnym momencie pieni¹dze na remont da³,
ale potem zmieni³ zdanie. Zaproponowa³ w za-
mian wprowadzenie dowozu posi³ków z innej
szko³y, czyli de facto catering. Sêk w tym, ¿e w
SOSW przebywaj¹ dzieci w internacie, które
mieszkaj¹ tam ca³¹ dobê � od poniedzia³ku do
pi¹tku. S¹ to dzieci niepe³nosprawne z ca³ego
województwa, ale i spoza jego granic. Musz¹
mieæ zatem dostêp ca³odobowy do posi³ków, a
nie ofertê spo¿ywania ich w wyznaczonych
godzinach.

Po tym, jak w 2013 r. roku w bud¿ecie miejskim
znalaz³y siê pieni¹dze na klub pi³karski Pogoni
(ekstra 3 miliony z³otych!!! ), a na remont O�rod-
ka znowu nie, nag³o�nili�my sprawê równie¿ w
ogólnopolskich mediach. Po artykule w Rzecz-
pospolitej i wielu rozmowach pieni¹dze na re-
mont o�rodka jednak siê znalaz³y�. Odetchnê-
li�my z ulg¹.

Przyszed³ walec i wyrówna³
Wrzesieñ to miesi¹c wielu zmian w ogólnopolskiej

o�wiacie, a szczególnie w przedszkolach. MEN wpro-
wadzi³o przepisy o �przedszkolach za z³otówkê�, a
przy okazji likwiduj¹c zajêcia dodatkowe, op³acane
do tej pory przez samych rodziców. W skrócie mó-
wi¹c � mia³o byæ dobrze, po równo wszystkim, wiêc
po równo nie ma nikt.

Samorz¹dy ró¿nie sobie z tym poradzi³y � nasz
szczeciñski zrobi³ konsultacje w�ród rodziców i
zaproponowa³ zajêcia wybrane przez wiêkszo�æ.
W przypadku wiêkszo�ci przedszkoli by³a to ryt-
mika. I za takie � wybrane przez rodziców zajêcia
(jeden rodzaj) prezydent Krzystek zap³aci³ z bu-
d¿etu miasta. Szkoda tylko, ¿e decyzj¹ rz¹du ro-
dzicom odebrano prawo decydowania, na co i w
jakim zakresie chc¹ oni wydawaæ swoje w³asne
pieni¹dze. Ale to nie jedyny przypadek, kiedy rz¹d
udowodni³ rodzicom, ¿e WIE LEPIEJ�

Rok 2013 r. w o�wiacie
� okiem rodziców, którym

nie jest wszystko jedno
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NNW czyli s³oñ bez tr¹by

We wrze�niu rodzice z RdS zajmowali siê spraw¹
ubezpieczeñ w przedszkolach i szko³ach. Urzêd-
nicy miejscy wymy�lili w tym roku, ¿e polisy ubez-
pieczeniowe maj¹ podpisywaæ Rady Rodziców
albo ich przedstawiciele, a nie dyrektorzy placó-
wek. Wydzia³ O�wiaty t³umaczy³ to tak: Do tej pory
jednym z kryteriów wyboru przez dyrektora firmy
ubezpieczaj¹cej by³o wysoko�æ prowizji, jak¹ ta
firma wp³aca³a na konto szko³y albo rady rodzi-
ców. Mamy co do tego zastrze¿enia, bo to nieja-
sne przep³ywy finansowe. Dlatego to nie dyrek-
tor powinien podpisywaæ umowy z ubezpieczy-
cielem, a rodzice mog¹ wynegocjowaæ lepsze wa-
runki polisy. Zreszt¹, OC dzieci maj¹, a NNW to
dodatkowe ubezpieczenie, nawet nie ka¿dy doro-
s³y je ma.

Nasz specjalista od ubezpieczeñ (zajmuj¹cy siê
tematem zawodowo) Rados³aw Majcher z RdS, na
Komisji Edukacji wyja�nia³, dlaczego taki pomys³
jest niezgodny z prawem: Je�li rodzic chcia³by sko-
rzystaæ z odszkodowania w ramach OC, bêdzie
mu bardzo trudno wskazaæ winnego wypadku. Bo
kto jest winien, gdy dziecku w lesie spadnie ga³¹�
na g³owê?  Z prowizji od firmy ubezpieczeniowej
dyrektor dofinansowuje szko³ê. Polisa NNW obej-
muje te¿ 10 proc. dzieci z ubogich rodzin, których
rodzice nie op³acili sk³adki. Ale umowê musi pod-
pisaæ dyrektor, bo rady rodziców nie mog¹ tego
zrobiæ. Nie maj¹ bowiem osobowo�ci prawnej.
Proszê zatem nie wmawiaæ ludziom, ¿e s³oñ nie ma
tr¹by!

By³o gor¹co, ale mamy nadziejê, ¿e podpisywanie
polis w przysz³ym roku szkolnym odbywaæ siê bê-
dzie ju¿ w nieco spokojniejszej atmosferze i zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Tym bardziej, ¿e MEN
równie¿ zaj¹³ w tej sprawie stanowisko, wskazuj¹c,
¿e polisy takie mog¹ zawieraæ dyrektorzy szkó³ i
przedszkoli.

RdS w drodze
Wrzesieñ i pa�dziernik by³y miesi¹cami du¿ej

aktywno�ci � równie¿ wyjazdowej � Stowarzy-
szenia. Zostali�my zaproszeni przez Specjalny
O�rodek Szkolno � Wychowawczy dla Dzieci S³a-
bo S³ysz¹cych na imprezê �Po¿egnanie lata� pod
patronatem Juliana Tuwima. Mi³o nam by³o spo-
tkaæ osoby, z którymi wspó³pracowali�my przy
sprawie remontu kuchni i sto³ówki SOSW. Byli-
�my równie¿ w £odzi na Festiwalu Obywatela.
Opowiadali�my tam o tym, jak oddolnie mo¿na
walczyæ i zmieniaæ rzeczywisto�æ o�wiatow¹ w
swoim otoczeniu.

Bud¿et Obywatelski
� poligon do�wiadczalny

W listopadzie jako Stowarzyszenie zg³osili�my
równie¿ 2 propozycje (zaproponowane przez sa-
mych rodziców) projektów do Bud¿etu Obywa-
telskiego Szczecina. Jedna z nich dotyczy³a bu-
dowy placu zabaw w Podjuchach, a druga re-
montu chodników w centrum miasta. Nasze pro-
pozycje niestety nie znalaz³y siê na podium, ale
wed³ug przys³owia �pierwsze koty za p³oty� � w
przysz³orocznym BO równie¿ bêdziemy wskazy-
waæ na konieczne inwestycje, okre�lone przez
samych rodziców.

Kasa, misiu, kasa
Od lipca do listopada jako Stowarzyszenie Ro-

dzice dla Szczecina zajmowali�my siê tematem bra-
ku kontroli celowo�ci wydatków w niepublicznych
przedszkolach w Szczecinie. Po tym, jak otrzyma-
li�my sygna³y, ¿e w jednym z przedszkoli mog³o
dochodziæ do nieprawid³owo�ci i ¿e nikt z Urzêdu
Miasta nie jest zainteresowany kontrol¹ tego NA
CO wydawane jest od 8 do 11 milionów rocznie
naszych � publicznych � pieniêdzy, pisali�my pi-
sma do radnych z Komisji Edukacji licz¹c, ¿e po-
chyl¹ siê nad t¹ kwesti¹. Szokuj¹ce, ¿e radni pro-
sili nieformalnie, ¿eby siê tym tematem nie zajmo-
waæ! Za to po nag³o�nieniu sprawy w Kurierze
Szczeciñskim otrzymali�my gniewne telefony od
przedstawicielki Stowarzyszenia Przedszkoli Nie-
publicznych z zawoalowan¹ �gro�b¹� podjêcia
kroków prawnych wobec nas za �szkalowanie�
dobrego imienia owego przedszkola. Co istotne,
nigdy nie twierdzili�my ¿e w konkretnych placów-
kach z ca³¹ pewno�ci¹ pope³niano przestêpstwa
� wskazywali�my za� na fakt, ¿e Urz¹d Miasta nie
prowadzi kontroli, aby w ogóle zweryfikowaæ, czy
sygna³y o nieprawid³owo�ciach s¹ czy nie s¹ za-
sadne. I w tym tkwi sedno problemu.

Niezale¿nie od tego, pisma lub pozwu od SPN
nie otrzymali�my do dzisiaj, a Urz¹d Miasta na-
bra³ wody w usta i udaje, ¿e problemu nie ma.
Mamy wra¿enie, ¿e nikomu nie zale¿y na kontroli
publicznych pieniêdzy�

Referendum edukacyjne,
czyli niemoc obywatelska

Listopad w ogólnopolskiej o�wiacie up³yn¹³
pod znakiem referendalnego trzêsienia ziemi. Sto-
warzyszenie Rzecznik Praw Rodziców w ramach
akcji �Ratuj Maluchy i Starsze Dzieci Te¿� doko-
na³o logistycznego i spo³ecznego cudu � zmobi-
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lizowa³o setki tysiêcy ludzi, którzy zbierali podpi-
sy pod wnioskiem o referendum w sprawie refor-
my edukacji. Referendum w du¿ej mierze opiera³o
siê na sprzeciwie wobec obni¿enia wieku eduka-
cji szkolnej (dzieci maj¹ pój�æ obowi¹zkowo do
szko³y w wieku 6, a nie 7 lat), ale dotyczy³o rów-
nie¿ takich kwestii jak likwidacja gimnazjów, zmia-
ny programu nauki historii, zniesienia obowi¹zku
przedszkolnego piêciolatków oraz ustawowego
zatrzymania likwidacji publicznych szkó³ i przed-
szkoli. Mimo ogromnego zaanga¿owania i burzli-
wych wielomiesiêcznych dyskusji, przytaczania
konkretnych przyk³adów nieprzygotowania szkó³
na przyjêcie dzieci 6-letnich, Sejm odrzuci³ wnio-
sek o referendum. Milion g³osów Polaków zosta³
wyrzucony do kosza, a rz¹d i wiêkszo�æ koalicyj-
na pokaza³a, jak �wa¿ni� s¹ dla nich obywatele i
ich realne potrzeby oraz zdanie.

Niby nowe, ale jakby stare
W listopadzie byli�my te¿ �wiadkami rekon-

strukcji rz¹du. To, co mia³o byæ jako�ciow¹ zmian¹
i znacz¹c¹ popraw¹ (bo chyba po to robi siê re-
konstrukcjê rz¹du) okaza³o siê zwyk³¹ kosmetyk¹.
Krystynê Szumilas zast¹pi³a Joanna Kluzik � Rost-
kowska, która nie do�æ, ¿e w o�wiacie nie ma ¿ad-
nego do�wiadczenia ani wykszta³cenia kierunko-
wego, to jeszcze sama "zaæwierka³a" na Twitter,
pokazuj¹c wyra�nie poziom swojego przygotowa-
nia merytorycznego: Stuk puk! Siedzê, czytam
opracowania MEN. I pytam Was: jakie macie ar-
gumenty za lub przeciw 6 � latkom w szkole? Taka
szybka sonda :)

Pani ministra po samym powo³aniu zaczê³a siê
�zapoznawaæ� z tematyk¹ edukacji, a nastêpnie
przyst¹pi³a do ofensywy. Pocz¹tek grudnia
up³yn¹³ pod znakiem �nowatorskich� pomys³ów
nowej pani minister, która chcia³aby, ¿eby 6-latki
w szko³ach mia³y przedszkole. Dzieci maj¹ w kla-
sie siê bawiæ, lekcje odrabiaæ w przestronnych i
cichych �wietlicach. W �wietlicach maj¹ odby-
waæ siê nawet zajêcia ruchowe! Nauczyciele nie
bêd¹ prowadziæ regularnych lekcji, ale bêd¹ za to
wyprowadzaæ do toalety i towarzyszyæ dzieciom
na wycieczce lub na placu zabaw (tak jakby do tej
pory tego nie robili!).

Powstaje zatem pytanie, po co w ogóle na si³ê
pchaæ te dzieci do szkó³? Wed³ug relacji dzien-
nika Rzeczpospolita: Szefowa resortu chce
przede wszystkim wprowadziæ elastyczny czas
lekcji dla najm³odszych uczniów. Trochê na wzór
zajêæ w przedszkolu, bo sze�ciolatki s¹ ró¿ne �
niektóre s¹ dobrze przygotowane, inne potrze-

buj¹ trochê wiêcej czasu. St¹d pomys³ odej�cia
od sztywnego podzia³u na 45 minut lekcji i 10
minut przerwy.

Pani minister og³osi³a równie¿, ¿e samorz¹dy bêd¹
zatrudniaæ osoby wspomagaj¹ce nauczycieli w naj-
m³odszych klasach, a rodzice bêd¹ mogli uzyskiwaæ
odroczenie od rozpoczêcia nauki w pierwszej klasie
przez dziecko na podstawie opinii z poradni psy-
chologiczno � pedagogicznej. Poradnie te maj¹ byæ
gotowe przed wakacjami do wydawania takich orze-
czeñ. Pani ministra zapomnia³a jednak¿e, ¿e rekruta-
cja do szkó³ i przedszkoli odbywa siê na wiosnê,
wiêc okres �przed wakacjami� to zbyt pó�no, ¿eby
dziecko zapisaæ do przedszkola, a nie wpychaæ do
szko³y� W efekcie � samorz¹dy musz¹ poszukaæ
dodatkowych �rodków � bo obiecane 90 milionów

z³otych na ca³¹ Polskê to niewielkie pieni¹dze. W³a-
dze Szczecina zmiany zaproponowane przez MEN
oszacowa³y na 8 milionów z³otych. W zakres tej
kwoty wchodzi: zwiêkszenie liczby klas pierwszych,
zwiêkszenie zatrudnienia nauczycieli nauczania
wczesnoszkolnego, konieczno�æ zwiêkszenia
zatrudnienia w kuchniach, wzrost zapotrzebowania
na opiekê �wietlicow¹, wyd³u¿enie czasu pracy szko-
³y. MEN oczywi�cie wie swoje i koszty przedstawia
ju¿ nieco inaczej: Wiêkszo�æ zaproponowanych roz-
wi¹zañ, np. uelastycznienie czasu zajêæ czy zmiana
sposobu pracy z m³odszych uczniem � nie poci¹ga
za sob¹ skutków finansowych � przekonuje Pawe³
Jurek z MEN. Podkre�la, ¿e dodatkowe 90 mln z³ na
zmiany organizacyjne w szko³ach dotyczy okresu
wrzesieñ�grudzieñ 2014 r. Koszty funkcjonowania
jednego dodatkowego oddzia³u, przez cztery mie-
si¹ce, szacujemy na 29 tys. z³ zgodnie z wysoko�ci¹
wynagrodzeñ w Karcie Nauczyciela.

Prawda le¿y zapewne gdzie� po �rodku, ale ju¿
dzi� wiemy, ¿e bez podstawowych inwestycji w in-
frastrukturê � nowe szko³y, dodatkowe sale lekcyj-
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ne, dodatkowe sale �wietlicowe � dzieci bêd¹ uczyæ
siê na 2 lub 3 zmiany.

Najtañsza niania w mie�cie
W grudniu wojewoda zachodniopomorski rów-

nie¿ uchyli³ zapisy dot. op³aty za pobyt dziecka po
zamkniêciu przedszkola. Zgodnie z Uchwa³¹ Rady
Miasta w Szczecinie kwota ta mia³a wynosiæ 25 z³ za
godzinê. Wed³ug s³u¿b prawnych wojewody, zgod-
nie z przepisami krajowymi, koszt ten nie mo¿e wy-
nosiæ wiêcej ni¿ 1 z³otówkê za godzinê. Urz¹d Mia-
sta rozwa¿a³ skierowanie sprawy do s¹du admini-
stracyjnego lub zastosowanie innych rozwi¹zañ
formalno � prawnych (co najprawdopodobniej na-
st¹pi ju¿ wkrótce). Inna rzecz, ¿e w�ród rodziców ju¿
pojawi³y siê g³osy, ¿e po wprowadzeniu op³aty w
wysoko�ci 1 z³ za pobyt dziecka po zamkniêciu
przedszkola, w³a�nie przedszkole bêdzie �najtañsz¹
niani¹ w mie�cie��

Pro�cie, a nie bêdzie wam dane?
Równie¿ w grudniu radni przeg³osowali uchwa-

³ê dotycz¹c¹ zdrowego od¿ywiania w szko³ach.
Uchwa³a jest �kierunkowa�, co oznacza, ¿e radni
³adnie prosz¹, a reszta (zarz¹dzaj¹cy o�wiat¹, na-
uczyciele, rodzice) mo¿e robiæ co chce. Dyrekto-
rzy szkó³ ju¿ zapowiedzieli, ¿e edukowaæ w kwe-
stii zdrowego od¿ywiania powinno siê przede
wszystkim rodziców. O fastfoodach i maszynach
ze s³odyczami obecnych w szko³ach wspominaj¹
jako� mniej chêtnie� Na szczê�cie Szczecin jest
jednym z miast, gdzie w³adze nie posunê³y siê
jeszcze do wprowadzania cateringu w przedszko-
lach i podstawówkach, wiêc jest szansa na utrzy-
mania choæ namiastki zdrowych posi³ków. Ide-
a³em za� by³oby, ¿eby dzieci mia³y w szko³ach
sta³y dostêp do �wie¿ej wody i owoców jako
przek¹ski � póki co otrzymuj¹ ró¿nej jako�ci unij-
ne marchewki i jab³ka, a o dostêp do napojów
dbaj¹ sami rodzice.

Uwaga � tu straszy (d¿êder)!!!!
Koniec roku to �afera d¿êderowa� zapocz¹t-

kowana w przedszkolu w Rybniku. W jednym z
przedszkoli realizowano projekt finansowany ze
�rodków Unii Europejskiej (Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki), w którym zaplanowano
m.in. �równo�ciowe dzia³ania�. Dzieci dowiady-
waæ siê mia³y o równo�ci szans kobiet i mê¿-
czyzn. Podobnie¿ jedno z dzieci po takich zajê-
ciach przysz³o do domu i spyta³o taty, czy ten
wie, ¿e te¿ mo¿e chodziæ w spódnicy. Tata � cz³o-
wiek o do�æ konserwatywnych przekonaniach �

niezwykle siê tym pytaniem zdenerwowa³ i za-
czê³a siê afera. Poniewa¿ plotki maj¹ to do sie-
bie, ¿e zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem, dowie-
dzieli�my siê m.in. od najbardziej zaanga¿owa-
nych i ¿arliwych polityków (bo polityków oczy-
wi�cie nie mog³o zabrakn¹æ w ca³ej sprawie), ¿e
ch³opcy na zajêciach mieli byæ przebierani za su-
kienki, miano im malowaæ paznokcie i zak³adaæ
peruki, a wed³ug gro�nej ideologii gender 2-let-
nie dzieci mia³y okre�laæ swoj¹ p³eæ.

Co ciekawe, owo straszne pojêcie gender w
projektach unijnych dotyczy zapewnienia rów-
no�ci szans kobiet i mê¿czyzn w kilku aspektach.
Na poziomie pisania projektu przedstawia siê in-
formacje, które �wiadcz¹ o spe³nieniu tej zasady
(tzw. standard minimum). Prezentuje siê dane do-
tycz¹ce problemu, który chce siê rozwi¹zaæ � z
podzia³em na p³eæ (np. ile w ogóle jest dziewczy-
nek, a ile ch³opców). Planuje siê wska�niki z po-
dzia³em na p³eæ (ile ch³opców i ile dziewczynek
bêdzie objêtych wsparciem projektowym). Mo¿-
na te¿ zaplanowaæ tzw. dzia³ania równo�ciowe �
i tu zapewne tkwi sedno problemu, który pojawi³
siê w Rybniku. W ramach projektowej równo�ci
szans powinno siê równie¿ zapewniæ równo�cio-
we zarz¹dzanie (np. zapewniæ, aby osoby zaan-
ga¿owane w realizacjê projektu mia³y elastyczny
czas pracy, co pozwoli³oby na godzenie ¿ycia za-
wodowego i prywatnego). Nale¿y � nie oznacza,
¿e bez zapewnienia tych warunków projekt nie
mo¿e byæ zrealizowany. Te aspekty sk³adaj¹ siê
na 6 pytañ. Kwestia analizy obejmuje a¿ 3 pyta-
nia. Pozosta³e kwestie to kolejne 3 pytania. Co
najlepsze, ¿eby projekt by³ zgodny z zasad¹ rów-
no�ci szans kobiet i mê¿czyzn, wystarczy uzy-
skaæ 2 pozytywne odpowiedzi na 6. Wiêc zazwy-
czaj jest to analiza (jedno z pytañ) i równo�cio-
we zarz¹dzanie lub wska�niki. I ju¿ projekt jest
pod wzglêdem gender ok. Równo�ciowe dzia³a-
nia (o ile w ogóle siê je planuje) dotycz¹ zazwy-
czaj pogadanek/zajêæ/seminariów/warsztatów (w
zale¿no�ci od wieku uczestników) na temat rów-
no�ci szans � np. mo¿liwo�ci wykonywania pew-
nych zawodów przez kobiety lub przez mê¿czyzn
albo równo�ci szans w podejmowanych przez
nich dzia³aniach. Ot i ca³y gender unijny.

Z dotychczasowych doniesieñ prasowych wy-
nika, ¿e dzieci mia³y pogadankê na temat tego,
¿e kobiety nie s¹ niczym gorszym od mê¿czyzn.
W wielu przedszkolach takie pogadanki siê od-
bywaj¹ i dzieciom wyja�nia siê, ¿e zarówno ko-
biety, jak i mê¿czy�ni mog¹ wykonywaæ pewne
zawody. ¯e np. panie mog¹ byæ policjantkami, a
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panowie pielêgniarzami. I oczywi�cie nie nazy-
wa siê to wprost GENDER � wtedy jest ok. Na-
wet je�li w Rybniku kto� poszala³ i zrobi³ dzie-
ciom zajêcia na temat tego, jak ubieraj¹ siê mê¿-
czy�ni w ró¿nych kulturach (w Afryce, w Szko-
cji) i ¿e mog¹ oni nosiæ spódnice czy sukienki,
to trudno rozs¹dnie my�l¹cej osobie uwierzyæ w
to, ¿e ktokolwiek chcia³ przebieraæ ch³opców i
malowaæ im paznokcie. Kto� co� us³ysza³, kto�
co� �le zrozumia³ i teraz naprawdê b³aha sprawa
uros³a do mega problemu, który zapewne nie ma
¿adnego pokrycia w rzeczywisto�ci.

Nale¿y serdecznie wspó³czuæ dyrektorce tego
przedszkola, która otrzymuje pogró¿ki i anonimy. Po-
winno siê te¿ wspó³czuæ rodzicom, którzy zamiast
dopytaæ i spróbowaæ poznaæ program, wpadli w hi-
steriê i przez to ich dzieci strac¹ zapewne miejsce w
tym przedszkolu (bo je�li istnienie przedszkola i re-
alizacja zajêæ warunkowane s¹ �rodkami unijnymi i
zaplanowanymi w ich ramach dzia³aniami, a rodzice
� mimo, ¿e podpisali pisemn¹ zgodê na udzia³ w
zajêciach � nie chc¹, aby ich dzieci w takim progra-
mie uczestniczy³y, dzieci nie bêd¹ mog³y zostaæ ob-
jête opiek¹ w takim konkretnym przedszkolu w ogó-
le). Ale tak to bywa, kiedy merytoryka przegrywa z
zabobonami i �le pojêt¹ wiar¹�

Modu³y, czyli pomieszanie
z popl¹taniem

Grudzieñ w szczeciñskiej o�wiacie to równie¿
temat budowy przedszkola modu³owego na War-
szewie. Pisali�my ju¿ o tym, jakie szanse niesie
ze sob¹ budowa takiego przedszkola � choæ te
100 miejsc dla dzieci to zaledwie kropla w morzu
potrzeb (ilo�æ dzieci oczekuj¹cych na miejsca w
publicznych przedszkolach w roku 2013/2014 to
ok. 800). Ale dobre i to. Przy okazji pojawi³y siê
oczywi�cie pytania o jako�æ wykonania takiego
przedszkola i rozbie¿no�ci w zapowiedziach
Wydzia³u O�wiaty co do korzystania przez dzie-
ci z infrastruktury (czytaj: toalety, sto³ówka) w
szkole, a nie w modu³owych kontenerach. Praw-
dopodobnie dopiero po przetargu bêdzie mo¿na
powiedzieæ co� wiêcej na temat proponowanych
rozwi¹zañ technicznych i jako�ci wykonania, za-
proponowanych przez wybranych projektantów
i wykonawców. Póki co, pierwszy przetarg nie
zakoñczy³ siê szczê�liwie, bo oferenci z³o¿yli
oferty przekraczaj¹ce zaplanowan¹ na ten cel
kwotê (propozycja z³o¿ona w przetargu opiewa-
³a a¿ na 4 miliony z³otych). Urz¹d Miasta prze-
prowadzi wiêc postêpowanie ponownie, a my
bêdziemy przygl¹daæ siê temu z uwag¹.

Aktywno�æ doceniona
2013 r. to równie¿ mi³e chwile dla cz³onków Sto-

warzyszenia Rodzice dla Szczecina. W czerwcu
wspó³za³o¿ycielka RdS Dorota Korczyñska zosta³a
uhonorowana tytu³em Szczecinianki Roku 2012.
W uzasadnieniu Kapitu³a konkursu wskaza³a: No-
minowana zosta³a za prowadzenie dyskusji z w³a-
dzami Szczecina na argumenty. Dorota Korczyñ-
ska wyró¿niona zosta³a za to, ¿e analizuje rozwi¹-
zania prawne w o�wiacie, a gdy trzeba, podejmu-
je interwencje. Stowarzyszenie Rodzice dla Szcze-
cina skupia rodziców, ale te¿ nauczycieli i eksper-
tów od o�wiaty.

By³a to trzecia edycja Plebiscytu organizowane-
go przez Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Re-
gionu oraz Szko³ê EuroLiderek, którego celem jest
wy³onienie zwyk³ych�niezwyk³ych, wspania³ych i
aktywnych kobiet ze Szczecina. Kapitu³a Konkursu
wy³oni³a laureatkê spo�ród dziesiêciu nominowa-
nych pañ.

Z kolei w pa�dzierniku wspó³za³o¿yciel RdS �
Rados³aw Majcher zosta³ laureatem plebiscytu
"Bohater po S¹siedzku" i zosta³ twarz¹ kampanii
"KTO? NGO?". Kapitu³a konkursu wskaza³a, ¿e
Rados³aw Majcher jest dzia³aczem spo³ecznym,
który walczy o jako�æ o�wiaty w Szczecinie. Dzia-
³a nie tylko w Radach Rodziców przedszkola i szko-
³y podstawowej, ale jest równie¿ wspó³za³o¿ycie-
lem i aktywnym cz³onkiem Stowarzyszenia "Ro-
dzice dla Szczecina". Od 2011 r. dzia³a aktywnie
na polu o�wiatowym, pilnuje by w³adze miasta
nie ³ama³y prawa w zarz¹dzaniu sektorem eduka-
cji. Analizuje akty prawne � ustawy, rozporz¹dze-
nia ministerialne, uchwa³y Rady Miasta i reaguje
natychmiast, kiedy prawo jest ³amane. Dyskutuje
z radnymi i urzêdnikami, wskazuje na b³êdy w za-
rz¹dzaniu o�wiat¹, lobbuje za dobrymi rozwi¹za-
niami. T³umaczy w³adzom i urzêdnikom szczeciñ-
skim, dlaczego tak wa¿ne jest, aby dzieci mia³y
zapewnion¹ wysokiej jako�ci opiekê i nauczanie.
Reaguje na bie¿¹co gdy ³amane jest prawo. Dora-
dza rodzicom i opiekunom dzieci w sprawach
o�wiaty. Jest g³osem ruchu rodzicielskiego w
Szczecinie. Dzia³alno�æ spo³eczn¹ na tym polu
prowadzi od wielu lat nieodp³atnie, po�wiêcaj¹c
swój czas prywatny i zawodowy, anga¿uj¹c w³a-
sne �rodki i niezliczone pok³ady energii.

Kolejny rok przed nami. Na pewno bêdzie siê du¿o
dzia³o. Zmieni¹ siê zasady rekrutacji do przedszkoli,
po³owa 6�latków pójdzie obowi¹zkowo do szkó³ i z
pewno�ci¹ bêdziemy zajmowaæ siê wieloma o�wia-
towymi problemami.
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Urz¹dzenia mobilne zdobywaj¹ nasze domy i
miejsca pracy. W nied³ugim czasie osi¹gn¹ masê
krytyczn¹ � gdy ponad po³owa mieszkañców Zie-
mi ³¹cz¹c siê z internetem, bêdzie u¿ywa³a do
tego celu swoich telefonów czy tabletów. Powin-
no to sk³aniaæ do my�lenia nad zmian¹ podej�cia
do uczenia (siê). Wci¹¿ jednak niewielu nauczy-
cieli w szko³ach i na uczelniach odkry³o, ¿e
mobilne urz¹dzenia s¹ to potê¿ne i doskona³e
narzêdzia s³u¿¹ce edukacji.

Potencja³ edukacyjny mobilnych technologii jest
ogromny. Istnieje wiele dowodów, ¿e upowszech-
nienie smartfonów i tabletów z internetem przyspie-
sza rozwój jednostek i ca³ych spo³eczeñstw. Na
polskim rynku wydawniczym brakowa³o jednak
opracowañ, które pokazywa³yby, w jaki sposób ten
potencja³ wykorzystaæ. St¹d pomys³ na dwie bli�-
niacze e-publikacje � dla nauczycieli: �Mobilna edu-
kacja. (R)ewolucja w nauczaniu� oraz dla uczniów:
�Mobilna edukacja. (R)ewolucja w uczeniu siê�. Te
dwa e-poradniki maj¹ na celu wype³niaæ lukê w �wia-
domo�ci edukatorów i pokazywaæ, w jaki sposób,
u¿ywaj¹c w nauczaniu aplikacji w telefonach i ta-
bletach, mo¿na rozwijaæ osoby ucz¹ce siê, pog³ê-
biaæ ich wiedzê i umiejêtno�ci. Chocia¿ dotycz¹ tego
samego zagadnienia, zosta³y nowatorsko opraco-
wane z ró¿nych punktów widzenia i ró¿ni¹ siê po-
dej�ciem oraz opisywanymi narzêdziami.

Publikacje zawieraj¹ inspiruj¹ce pomys³y i facho-
we porady, które podpowiedz¹ ci, jak efektywnie i
efektownie nauczaæ z wykorzystaniem dobro-
dziejstw nowoczesnych technologii. Mo¿esz prze-
konaæ siê, jak ogromne mo¿liwo�ci wspomagania
edukacji, rozwoju, komunikacji i wspó³pracy tkwi¹
w urz¹dzeniach mobilnych. Nauczysz siê je wyko-
rzystywaæ i przyczynisz siê do tego, aby urz¹dzenia
mobilne przesta³y dzieliæ nauczyciela z uczniami lub
ucznia z nauczycielami, a zaczê³y ³¹czyæ.

Autorzy poradników zwracaj¹ uwagê tak¿e na nie-
pe³ne kompetencje m³odzie¿y i nauczycieli w zakre-
sie pos³ugiwania siê technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi. �Zapewne zdajesz sobie spra-
wê z ogromnego i rosn¹cego znaczenia nowocze-
snych technologii informacyjnych, w tym interne-
tu i technologii mobilnych. Warto zdawaæ sobie

sprawê, ¿e ³atwo�æ ich technicznej obs³ugi to nie
wszystko. Masz wiele do zrobienia w kwestii na-
uki ich efektywnego wykorzystywania. Starsi, w
tym twoi nauczyciele, mogliby ci w tym pomóc, jed-
nak czêsto na przeszkodzie stoj¹ ich k³opoty z tech-
nicznym opanowaniem nowych narzêdzi� � napi-
sali we wprowadzeniu poradnika dla uczniów.

W szko³ach i uczelniach jest miejsce na m¹dre
wprowadzanie nowoczesnych technologii. Na co
dzieñ przekonujemy siê, jak u³atwiaj¹ one nam ¿ycie.
Mog¹ zatem równie¿ pomagaæ w wykonywaniu za-
wodu nauczyciela oraz w pog³êbianiu kompetencji
niezbêdnych do funkcjonowania we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie. Dla dyrektorów szkó³, nauczycieli
akademickich i nauczycieli wszystkich przedmiotów
szkolnych � to lektura obowi¹zkowa.

Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu �
poradnik dla edukatorów. Lechos³aw Hojnacki,
Ma³gorzata Kowalczuk, Katarzyna Kudlek, Mar-
cin Polak, Piotr Szlagor. Warszawa, luty 2013;
wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone;
ISBN: 978-83-63286-02-6; format: ePUB. Seria:
Think! Wirtualna Biblioteka Nowoczesnego Na-
uczyciela i Ucznia.

Mobilna edukacja. (R)ewolucja w uczeniu (siê) -
poradnik dla osób ucz¹cych siê. Lechos³aw Hoj-
nacki, Ma³gorzata Kowalczuk, Katarzyna Kudlek,
Marcin Polak, Piotr Szlagor. Warszawa, luty 2013;
wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone;
ISBN: 978-83-63286-01-9; format: ePUB. Seria:
Think! Wirtualna Biblioteka Nowoczesnego Na-
uczyciela i Ucznia.

Obie e-publikacje dostêpne s¹ wy³¹cznie w skle-
pie Edustore.eu: https://edustore.eu/3-publikacje-
edukacyjne.

Zapraszamy do naszych serwisów:
www.edunews.pl � portal o nowoczesnej edukacji
https://edustore.eu/ � strefa nowoczesnego na-

uczyciela
http://terazedukacja.edu.pl � platforma e-szkoleñ

dla nauczycieli

Tak¿e we wspó³czesnych galeriach sztuki wykorzystywane
s¹ narzêdzia mobilnej edukacji.

Mobilna edukacja
w szkole i na uczelni
podstaw¹ nauczania

XXI wieku
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Wigilia w Centrum ¯eglarskim
Zasiedli�my18 grudnia w ogromnym hangarze,

w�ród naszych �wi¹tecznie udekorowanych
jachtów, rozstawiono d³ugie ³awy i do uroczy-
stej Wigilii ¯eglarskiej. Zaproszono liczne gro-
no go�ci, którzy na co dzieñ spotykaj¹ siê na
wodzie, a w ten wyj¹tkowy dzieñ przy Wigilij-

Tak by³o na spotkaniu
z ratownikami

11 grudnia 2013 r. byli�my z ko³em morskim w Pa-
³acu M³odzie¿y na spotkaniu z WOPR-em. Na po-
cz¹tku panowie ratownicy rozdali nam karty, w któ-
rych zapisywali�my punkty za wykonane zadania.
Nastêpnie opowiadali o swojej pracy. Mówili rów-
nie¿ o instrukcjach udzielania pierwszej pomocy.
Potem rozeszli�my siê do ró¿nych sal, gdzie wyko-
nywali�my zadania. Pierwsze zadanie polega³o na
dorzuceniu lin¹ do celu. W nastêpnym zadaniu ba-
wili�my siê w morskie memory. Trzeba by³o odna-
le�æ pary i nazwaæ co jest na obrazku. Ostatnie za-
danie to udzielanie pomocy. Ka¿dy z nas æwiczy³ na
fantomie sztuczne oddychanie i masa¿ serca.

Na zakoñczenie dostali�my s³odki poczêstunek i
nagrody. Bardzo nam siê podoba³o.

Julia D¹browska
� uczennica klasy 3c SP 1

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

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

      Wojciech Tomczak

nym stole. ¯yczenia �wi¹teczne sk³adali�my so-
bie wszyscy wzajemnie, a oficjalne ¿yczenia prze-
kaza³ nam Krzysztof Soska, wiceprezydent Szcze-
cina . Pó�niej nast¹pi³a najprzyjemniejsza czê�æ
spotkania, czyli �wi¹teczne piero¿ki i barszcz, a
na koniec do najm³odszych przyby³ Miko³aj przy-
nosz¹c piêkne prezenty.
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Kiedy praca jest pasj¹,

czyli WOPR w akcji
W auli Pa³acu M³odzie¿y spotkali�my siê z trze-

ma przesympatycznymi m³odymi lud�mi, którzy z
zami³owania, z poczucia obowi¹zku, z chêci po-
magania s¹ aktywnymi ratownikami Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na spo-
tkanie przyby³y dzieci ze szczeciñskich przedszkoli
nr 65 i 33, a w drugiej turze ze Szkó³ Podstawo-
wych nr 1, 5, 44, 45, 53.

Podczas spotkania dowiedzieli�my siê wiele cieka-
wych rzeczy: o bezpieczeñstwie i zasadach zachowa-
nia siê nad wod¹, sposobach oznaczania k¹pielisk,
zasadach udzielania pomocy poszkodowanym i o nie-
zwyk³ej roli WOPR i ka¿dego z nas w sytuacji zagro-
¿enia ¿ycia innego cz³owieka. Poza wiedz¹ teore-
tyczn¹ wszystkie dzieci mia³y mo¿liwo�æ praktyczne-
go treningu, miedzy innymi, w rzucaniu liny ton¹cej
osobie, rozpoznawaniu znaków u¿ywanych na k¹-
pieliskach publicznych oraz praktycznym treningu
resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej, a mówi¹c
wprost � udzieleniu pierwszej pomocy nieprzytom-
nej osobie. Ten ostatni trening umo¿liwi³ ka¿demu
dziecku poznanie niezwykle wa¿nej zasady �  koniecz-
no�ci zaanga¿owania siê w ratowaniu ludzkiego ¿ycia
i zdrowia. Do pomocy w zrozumieniu zasad udziele-
nia pomocy osobie nieprzytomnej pos³u¿y³y trzy fan-
tomy o wdziêcznym imieniu Anna, które imitowa³y
twarz i klatkê piersiow¹ poszkodowanego. Dzieci pod
fachowym okiem ratowników wykonywa³y wszyst-

kie czynno�ci ratownicze wed³ug �ci�le okre�lonej
procedury, maj¹cej na celu jak najskuteczniejsze nie-
sienie pomocy. Pomimo niskiego wieku uczestników
szkolenia, wszyscy wykazywali ogromne zaintereso-
wanie t¹ tematyk¹, co daje ogromn¹ szansê na to, ¿e
ka¿de kolejne szkolenie tego typu bêdzie utrwala³o
wiedzê o ratowaniu. A przede wszystkim poczucie
odpowiedzialno�ci za drugiego cz³owieka w sytuacji,
gdy ten potrzebuje pomocy.

Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e nasi go�cie ca³-
kowicie bezinteresownie wziêli udzia³ w spotkaniu i
poprowadzili to ciekawe szkolenie, a co wiêcej, obie-
cali czê�ciej do nas przychodziæ i mo¿e ju¿ na wio-
snê pojawi¹ siê ze swoim sprzêtem � motorówkami.

Na zakoñczenie opiekunowie szkolni oraz wodniacy z
WOPR otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz upominki.
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Przez wiele lat istnienia Pracowni Ceramicznej w
Pa³acu M³odzie¿y, dzieci i m³odzie¿ realizowa³y wie-
le cykli tematycznych. Jednym z nich jest ten po-
�wiêcony anio³om. Sta³o siê tak nie tylko, jak co
roku, przy okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t, ale równie¿
XV Festiwalu Piosenki Bo¿onarodzeniowej, które-
go motywem przewodnim by³ anio³ i ...piernik.

Uczestnicy zajêæ ju¿ poraz kolejny przygotowali
upominki do³¹czone do nagród i dyplomów laure-
atów festiwalu. Mimo powtarzajacego siê tematu
jest to zawsze nowe wyzwanie, podczas którego
studiujemy przedstawienia anio³ów na przestrzeni
dziejów. Obraz anio³ów w malarstwie, rze�bie i lite-
raturze jest tak obszerny, wrêcz nie do wyczerpania
dla nowych inspiracji i pomys³ów. W tym roku aniel-
skie kszta³ty po³¹czyli�my z kszta³tem najpopular-
niejszego toruñskiego pierniczka �katarzynki�, a ¿e
nasze biskwity zaczêli�my wypiekaæ 25 listopada,
czyli w dniu �w. Katarzyny nasza praca potoczy³a
sie zgodnie z tradycj¹.

Do realizacji naszych projektów u¿yli�my dwóch
rodzajów gliny szamotowej i zdecydowali�my siê
na stworzenie p³askorze�by. Glina z zawarto�ci¹ ¿ela-

Trud tworzenia i wyzwolone emocje

Anio³ i piernik

Ceramika � w rozumieniu tradycyjnym to wyro-
by otrzymywane w wyniku wypalenia odpowied-
nio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wy-
wodzi siê z greckiego okre�lenia keramikos, które
pochodzi z kolei od s³owa keramos � ziemia, glina).

Obecnie, przez ceramikê rozumie siê wszystkie
tworzywa i wyroby nieorganiczno-niemetaliczne, w
trakcie otrzymywania których istotnym procesem
jest obróbka cieplna w temperaturze powy¿ej kilku-
set stopni Celsjusza, np. spiekanie lub pra¿enie.

Historia ceramiki siêga paleolitu. Najstarsze zna-
lezione wyroby datuje siê na 13 000 lat p.n.e., szkla-
ne 5000-6000 lat p.n.e., materia³y wi¹¿¹ce (wapno,
gips) u¿ywane s¹ od 2000-5000 lat. Ceramikê wy-
twarzali ju¿ Grecy, znana jest kultura piliñska z okre-
su br¹zu, jedna z kultur mogi³owych,  która zajmo-
wa³a siê obróbk¹ ceramiki. W Polsce ceramika sto-
sowana jest od 6000 lat.

Od najdawniejszych czasów gliniane naczynia
by³y przedmiotami codziennego u¿ytku, dzisiaj to
przede wszystkim oryginalne przedmioty dekoracyj-
ne naszych domów. Lepienie z gliny to prosta tech-
nika plastyczna rozwijaj¹c¹ wyobra�niê oraz zdol-
no�ci manualne dziecka. Praca z glin¹ zazwyczaj re-

laksuje i uspokaja. Do wykonania wyrobów cera-
micznych stosuje siê gliny ró¿nych rodzajów np.
glinê garncarsk¹, glinê czerwon¹, glinê przemy-
s³ow¹ lub glinê ogniotrwa³¹. Ka¿dy rodzaj gliny
wymaga innej temperatury wypa³u od 900-1800 st.
C. Inny podzia³ glin dzieli je na gliny chude i t³uste.
W garncarstwie formowanym rêcznie (np.budowa-
nie naczynia z toczonych rêcznie wa³ków) lub na
kole u¿ywa siê wy³¹cznie glin t³ustych. Pierw-
sze,wstêpne wypalenie gliny, bez szkliwienia zwane
jest wypalaniem na biskwit. Biskwit szkliwi siê i po-
nownie wypala w bardzo wysokich temperaturach
(szkliwo wymaga temperatury wypa³u powy¿ej 1000
stopni). Dzi� szkliwimy gliniane przedmioty na ze-
wn¹trz dla ozdoby lecz pocz¹tkowo szkliwiono je
od �rodka co powodowa³o, ¿e gliniane naczynia nie
przepuszcza³y wody.

 Proces suszenia i wypalania gliny, tak by nie
przepuszcza³a wody i nie popêka³a przy wypale-
niu, jest skomplikowany i czasoch³onny, nawet w
nowoczesnych piecach. Trzeba siê na nim po pro-
stu znaæ. Dzieci na tym etapie tworzenia przedmio-
tów z gliny zawsze powinny zwracaæ siê po pomoc
do osób doros³ych.

za piêknie wybarwi³a nam podczas wypa³u kolor pier-
nika a le¿¹cego na katarzynce anio³a upiêkszaki�my
malujêc  angobami i szkliwem.

Poraz pierwszy ³¹czyli�my rózne gliny w jednej
pracy, poszerzyli�my wiêc nasze do�wiadczenia i
umiejêtno�ci techniczne, które bêd¹ wykorzystywa-
ne w dalszej pracy. Wielk¹ satysfakcj¹ jest taka pra-
ca twórcza, która przynosi rado�æ równie¿ innym.
Dzieci swoje pierniko-anio³y tworzy³y ze �wiado-
mo�ci¹ robienia prezentu dla rówie�ników, uczy³y
siê przy tym postawy bezinteresowno�ci. A nie ³atwo
jest przy ca³ym trudzie tworzenia i wyzwolonych
emocji rozstawaæ siê z dzie³em tak osobistym.

Mam nadziejê, ¿e wszystkie nasze po¿yteczne cele
zosta³y osi¹gniête i przynios³y korzy�æ równie¿ innym.

Kornelia Tumanowicz
� nauczyciel w Pa³acu M³odzie¿y � PCE
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

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

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

Turystyka szkolna 
w obiektywie

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ferie w Pa³acu 
M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Uczniowie
na turystycznych 

szlakach

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Akcja Lato 2013
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Maækowiak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza (2)

To ju¿ Jesieñ
w Centrum

¯eglarskim...
Zdjêcia: Monika Maækowiak

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Zdjêcia:
Monika Maækowiak
Wojciech Tomczak

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

W glinie zaczarowane
Pracownia Ceramiczna – Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

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

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

Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: 
Olgierd Wac³awik

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Storczyki

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny

„Poezja 
W obrazach”

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

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

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

W glinie zaczarowane

Pracownia Ceramiczna 
– Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie
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