
Nr 9 (156)
Listopad 2011
Szczecin
ISSN 1426-6474
Cena 6 z³

Nr 9 (156)
Listopad 2011
Szczecin
ISSN 1426-6474
Cena 6 z³    

Œæ¿¿ê¹óŸñœ¯�Æ³£

Œæ¿¿ê¹óŸñœ¯�Æ³£

Zdjêcie Wies³aw Seidler

O
k

³a
d

k
a:

 I
w

on
a 

S
ar

n
ic

k
a

Harcerstwo 
i szko³a

Harcerstwo 
i szko³a

Miesiêcznik pedagogiczny

Kwiecieñ

Miesiêcznik pedagogiczny

Nr 3 (170)
        Marzec 2013

Szczecin
ISSN 1426-6474

Cena 6 z³

O
k

³a
d

k
a:

 I
w

on
a 

S
ar

n
ic

k
a

Polacy

Miesiêcznik pedagogiczny

Nr 5 (182)
              Maj 2014

Szczecin
ISSN 2300-9691

Nasz patron

Nr 6 (193)
     Czerwiec 2015

Szczecin
ISSN 2300-9691

jeAkc ,
c r tywneha yta

Nr 9 (186)
      Listopad 2014

Szczecin
ISSN 2300-9691

Sz ³ako
wydawc¹

Sz ³ko a
wyda ¹wc

Miesiêcznik pedagogiczny

s bSpo ó
wa jena kac

s bSpo ó
jna wakac e



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

¿œæ¹ó³

¯œŸæ

Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

Zdj

¯œŸæ

Zdj

Z
d

êc
ia

:
w

n
a

ar
n

i
a

j
 I

o
 S

ck

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach

Z
d

êc
ia

:
w

n
a

ar
n

a
j

 I
o

 S
ic

k

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

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”

„Nasze Rejsy 
2012”

Zdjêcia: Wies³aw Seidler,                                                                                             
 za³ogi i kadra

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Szczecinianie            
dla Niepodleg³ej

W obiektywie:
Centrum 
Kszta³cenia 
Sportowego 
w Szczecinie 

Z ¿ycia 
przedszkolaków

Zdjêcia: Monika 
Wilczyñska

,,Czytam wiêc jestem 
i zmieniam œwiat”

Zdjêcia: archiwum Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie

Ferie                         
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

 w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2014

Hortiterapia  
w Centrum 
Edukacji 

Ogrodniczej  
w Szczecinie 

W obiektywie Moniki Wilczyñskiej

Pa³ac M³odzie¿y        
w Szczecinie

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Akcja lato 2014

Zdjêcia: 
archiwum szkó³

Kartki œwi¹teczne 
autorstwa Ró¿y 

Czerniawskiej-Karcz

Zdjêcia: archiwum szko³y

Ma³y Konkurs Recytatorski

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

A Teraz My
 Szczecin 2015

W obiektywie Moniki Wilczyñskiej

W obiektywie Iwony Sarnickiej

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach
Zdjêcia: Monika Wilczyñska



3

�Dialogi� Miesiêcznik
Pedagogiczny

e-mail:
dialogi@palac.szczecin.pl

Wydawca:
Pa³ac M³odzie¿y �

Pomorskie Centrum
Edukacji

Redaguj¹:
Ewa Karasiñska

(redaktor naczelna)
Ryszard Goclan

(redaktor techniczny)

Kolegium redakcyjne:
 Pawe³ Bartnik

Katarzyna Fenczak
Ró¿a Czerniawska-

Karcz
Bogdan Mat³awski

Wies³aw Seidler

Zastrzegamy sobie
prawo do skracania,

opracowañ,
redagowania

i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytu³ów.
Za tre�æ og³oszeñ
odpowiedzialno�ci

nie ponosimy.

Adres redakcji:
Pa³ac M³odzie¿y � PCE

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

Konto: PeKaO S.A.
II O/Szczecin

75124039271111
001006361605

W numerze:

Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia
Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.

Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³o�nienie  w systemie d�wiêko-
wym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, kon-
ferencje, spotkania, projekcje. Gwa-
rantujemy  pomoc techniczn¹ przy
obs³udze.

Warunki wynajmu i terminy re-
zerwacji � w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61

* Baltic Tall Ships
    Regatta 2015 literacko? ..   19-20
* Literatura marynistyczna
    w Szczecinie .......................   20-21

* G³os wo³aj¹cego
    na puszczy  .........................  9

* Sposób na wakacje �
    co robiæ z wolnym czasem?
    Idea Bookcrossingu ........   4-5

* Ksi¹¿ka
na wakacje
� dla ucznia,
rodzica i
nauczyciela ..  6-8

* Artystyczne menu
     dla ucznia  .........................  10-14

* Plastu� � Bajkowym
    Bohaterem Roku
   2014/2015
    w Ksi¹¿nicy Pomorskiej...  15-18

* Najm³odsi literaci
    -laureaci ..............................   22-24

* �Morze przygody �
    z wiatrem w ¿aglach� ........   25-29

* Dumni z Patrona ................   30



4

Taki przyjaciel jest potrzebny wielce,
Wypu�æ go dalej przez wzgl¹d na dobre serce.
            (Bookcrossing w I LO, 9 czerwca 2011)

Szko³a i wakacje to pojêcia powi¹zane. Ju¿ nied³u-
go uczniowie odbior¹ swoje �wiadectwa i przez dwa
miesi¹ce (przynajmniej ci bez poprawek) bêd¹ wolni
od zajêæ lekcyjnych. Zanim to jednak nast¹pi, wy-
chowawcy przypomn¹ im jeszcze zasady bezpie-
czeñstwa podczas letniego wypoczynku, by we
wrze�niu znów spotkaæ swoich podopiecznych zdro-
wych i gotowych do nowych wyzwañ.

Jak spêdziæ ten czas, by nie by³ stracony? By
by³o co wspominaæ? By bez wzglêdu na aurê  �siê
dzia³o�? Nie ka¿dy uczeñ przecie¿ wyjedzie na za-
graniczne wczasy/obozy/kolonie, dla wielu szczy-
tem marzeñ oka¿¹ siê choæby odwiedziny u krew-
nych, byle poza Szczecinem, gdziekolwiek w Pol-
sce. Dlatego warto zapoznaæ siê z ofert¹ instytu-
cji o�wiatowych, bo ich bogactwo, jak ciekawie
spêdziæ kaniku³ê w
mie�cie, mo¿e  nas po-
zytywnie zaskoczyæ.
Liczy siê pomys³.

W I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w
Szczecinie nie organi-
zujemy w czasie let-
nim pó³kolonii czy za-
jêæ otwartych. Co-
dzienne, kilkugodzin-
ne zajêcia sportowe
ró¿nego typu (np.:
koszykówka,  s iat-
kówka, szkolna si-
³ownia, ergometr, ba-
sen),  prowadzone
przez nauczycieli wy-
chowania fizyczne-
go, to propozycja na
aktywne spêdzenie
okresu ferii  zimo-
wych. Dla chêtnych

odbywa³y siê tak¿e wyjazdy na narty (w polskie
lub s³owackie Tatry), po³¹czone z intensywn¹
nauk¹ jêzyka angielskiego, a organizowane przez
szkolnego anglistê.

Ciekaw¹ propozycjê zwi¹zan¹ z wakacjami sta-
nowi oferta szkolnej biblioteki, zachêcaj¹ca do
czytania, do spêdzenia wakacji z ksi¹¿k¹. Temu
s³u¿y m.in. szkolna akcja bookcrossingu (�wy-
miana ksi¹¿ek, ksi¹¿ko-kr¹¿enie, ksi¹¿ka w
podró¿y�), czyli nieodp³atnego przekazywania
ksi¹¿ek poprzez pozostawianie ich w miejscach
publicznych, jak równie¿ tych celowo utworzo-
nych, tzw. pó³kach bookcrossingowych (stoliki,
rega³y, gabloty - na przystankach autobusowych,
w kawiarniach, szpitalach) po to, by znalazca móg³
je przeczytaæ i przekazaæ dalej. Jest to niekon-
wencjonalna forma popularyzowania czytelnic-
twa, która do Polski zawita³a w 2003 roku ze Sta-
nów Zjednoczonych. Uruchomiono dwa polskie
portale boockrossingowe (www.bookcrossing.pl
i www.gazeta.pl/podajksiazke). Od roku 2004 bo-
okcrosserzy w Polsce obchodz¹ Ogólnopolskie
�wiêto Wolnych Ksi¹¿ek i organizuj¹ marsze, hap-
peningi, imprezy towarzysz¹ce. Pierwsze �wiêto
Wolnych Ksi¹¿ek odby³o siê 6 kwietnia 2004 roku,
w dniu urodzin jednego z inicjatorów bookcros-
singu w Polsce. W pó�niejszych latach data ta
zosta³a zmieniona na termin czerwcowy pod wp³y-
wem sugestii nauczycieli.

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce rozpoczê³o akcjê bo-
okcrossingow¹ w 2009 z inicjatywy nauczycielki

Sposób na wakacje
� co robiæ

z wolnym czasem?
Idea Bookcrossingu

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie

Ogólnopolskie Szkolne �wiêto Ksi¹¿ek 2013 - uczniowie podczas przedstawienia, poprze-
bierani za  ulubione postaci z lektur.
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bibliotekarza � Jolanty Obuchowicz. Obecnie ak-
cjê przeprowadzaj¹ wspólnie panie bibliotekarki
(poza pani¹ Obuchowicz � Monika Trybocka,
nauczycielka jêzyka polskiego), we wspó³pracy z
�m³odzie¿owym aktywem bibliotecznym�, czyli
uczniami � sympatykami  ksi¹¿ek, bez zaanga¿o-
wania których nie uda³oby siê zrealizowaæ wielu
ciekawych inicjatyw (ale o tym poni¿ej). Celem
naszej akcji jest od jej pocz¹tku o¿ywienie zainte-
resowania ksia¿k¹ w przestrzeni szkolnej, ale tak-
¿e wycofywanie ksi¹¿ek zniszczonych, �wyczy-
tanych�, z którymi nie potrafimy siê rozstaæ, a
które mog¹ siê jeszcze komu� przydaæ (np. polo-
nistom podczas lekcji lub maturzystom do pre-
zentacji na maturze ustnej � poprzedniej formule
egzaminu ustnego).

Pomys³ na tak¹ formê aktywizacji uczniów pani
bibliotekarz znalaz³a w internecie, i dziêki niej I
LO przy³¹czy³o siê do akcji ogólnopolskiej. Na
stronie www.bookcrossing.pl za³o¿ono szkoln¹
pó³kê (12 czerwca 2012): umieszczano na niej ksi¹¿-
ki �do uwolnienia�, mo¿na te¿ by³o �ledziæ ich dro-
gê. Z czasem pojawia³o siê coraz wiêcej instytucji
zainteresowanych udzia³em w tej akcji (np.: Przy-
chodnia Rejonowa dla dzieci i m³odzie¿y z Wa³-
cza, �G³os Pomorza� z Koszalina, Poczta Nr 5 ze
Stargardu Szczeciñskiego, Stowarzyszenie Przy-
jació³ Ziemi Polickiej, Dom Kultury w Bia³ogar-
dzie). W�ród partnerów i patronów medialnych
mo¿na by³o znale�æ: Miejski O�rodek Kultury w
Bydgoszczy, �G³os Nauczycielski�, �Biblioteka-
rza w szkole�, TVP Bydgoszcz, internetowe wy-
danie czasopisma �Gazeta Pomorska.pl�.

Nasza �Jedynkowa� akcja zyska³a w szkole taki
rozmach i tak¹ oprawê, ¿e postanowiono j¹ pro-

wadziæ samodzielnie, bez partnerów zewnêtrz-
nych. Narodzi³o siê wiele ciekawych inicjatyw,
jak np.: konkursów propaguj¹cych czytelnictwo
(plastyczny na plakat, rysunek, komiks, filmik
pt. Pu�æ wodze fantazji). Uczniowie tworz¹
szkoln¹ listê bestsellerów �Top 10�. Ponadto,
przez kilka dni odbywa siê g³o�ne czytanie przez
chêtnych uczniów i nauczycieli fragmentów ich
ulubionych ksi¹¿ek, które dana osoba chcia³a-
by zarekomendowaæ innym do przeczytania. W
2012 roku odby³ siê nawet konkurs na ilustro-
wanie strojem i najlepsze przebranie za bohatera
literackiego (panie z biblioteki by³y siostrami
Brontë). Nie mo¿na nie wspomnieæ równie¿ o
�Konkursie wiedzy o �wiecie literatury fanta-
stycznej� (z inicjatywy szczególnie zaintereso-
wanego ucznia, teraz ju¿ absolwenta, który opra-
cowa³ zakres, pytania, klucz odpowiedzi i punk-
tacjê). Uczniowie wykonuj¹ tak¿e zak³adki do
swoich ulubionych ksi¹¿ek oraz bior¹ udzia³ w
konkursie literackim na pisanie krótkich form,
takich jak mini-opowiadanie, sonet, limeryk,
moskalik, lepiej, odwódka, które to formy mo¿na
pisaæ indywidualnie lub zbiorowo, najlepiej sa-
tyrycznie, tak¿e te zwi¹zane ze szko³¹ i nauczy-
cielami. Ponadto, co roku biblioteka I LO orga-
nizuje Alejê Wolnych Ksi¹¿ek. W tym celu przez
ca³y rok przyjmowane s¹ ksi¹¿ki, które w³a�ci-
ciele ju¿ �wyczytali�, ale chcieliby, by posz³y w
dobre rêce, wzbogacaæ duchowo innych do-
brych ludzi. W szkole dzia³a równie¿ �Wymie-
nialnia p³yt i filmów�.  A w roku 2014 po raz pierw-
szy odby³o siê fotografowanie z ok³adk¹ swojej
ulubionej ksi¹¿ki, tzw. �Sleeveface�. Co nowego
w tym roku? Nie zdradzê, ale wyobra�nia naszych
pañ w bibliotece pozwala liczyæ jak zwykle na
wiele wra¿eñ � a¿ strach pomy�leæ...

Nasza szkolna biblioteka w I LO to ju¿ ca³a insty-
tucja! Po pierwsze, ksiêgozbiór, jakiego nie ma w
¿adnym innym szkolnym przybytku. Po drugie,
Pani Jolanta, serce i dusza tego miejsca. Niejedno
pokolenie, niejeden rocznik zarazi³a pasj¹ czytel-
nictwa, o czym �wiadcz¹ absolwenci chêtnie od-
wiedzaj¹cy to miejsce. Im ksi¹¿ka nie kojarzy siê z
przymusem szkolnym. Sta³a siê zdrowym nawy-
kiem, pomys³em na spêdzanie wolnego czasu, na-
wet tego wakacyjnego...

Kiedy czytaæ, je�li nie w czasie wakacji? Wresz-
czie mo¿na bez po�piechu, delektowaæ siê dobr¹
lektur¹, niczym dobr¹ kaw¹....

Anna Kondracka-Zieliñska
� nauczyciel dyplomowany jêzyka polskiego

i woku, dr nauk humanistycznych

Ogólnopolskie Szkolne �wiêto Ksi¹¿ek 2013 - zaintere-
sowani "poluj¹" na ksi¹¿ki uwolnione na kiermaszu.
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Wakacyjny urlop to czas, kiedy wreszcie mo¿e-
my wygodnie zasi¹�æ nad ulubion¹ lektur¹. Na
pó³kach wielu z nas piêtrz¹ siê stosy ksi¹¿ek, od³o-
¿one na potem.

Pakujemy wiêc do wakacyjnych walizek i pleca-
ków ksi¹¿ki, które d³ugo czeka³y na swoj¹ kolej.
Ksi¹¿ki ciekawe, inspiruj¹ce i takie które przenios¹
nas w inny �wiat. Lektura mo¿e byæ przecie¿
�wietn¹ alternatyw¹ podró¿owania dla tych, któ-
rzy z wielu powodów spêdzaj¹ lato w mie�cie.

Wakacje to �wietny czas na podsuniêcie ksi¹-
¿ek dzieciom, które w trakcie roku szkolnego trud-
no by³o namówiæ do czytania. Pamiêtajmy jed-
nak, by dobieraæ lekturê stosownie do charakte-
ru i zainteresowañ!

Ksi¹¿ka �TO
JEST WARSZA-
WA� przyda siê
wszystkim, którzy
wybieraj¹ siê w
czasie wakacji do
stolicy. Z racji jej
du¿ego formatu, le-
piej do lektury za-
braæ siê przed wy-
jazdem. Ta publika-
cja to rodzaj in-
strukcji obs³ugi
miasta. M³odzi czy-
telnicy poznaj¹
dziêki niej historiê miasta, sprawdz¹ czy w pew-
nej staromiejskiej piwnicy na pewno nie ma ju¿
Bazyliszka, i gdzie mieszka Syrenka. Znajd¹ od-
powied� na pytania co na co dzieñ dzieje siê na
Stadionie Narodowym, czy w mie�cie mo¿na upra-
wiæ sport i najwa¿niejsze � czy takie stare miasto
jak Warszawa mo¿e byæ nowoczesne? Po lekturze
tej ksi¹¿ki wyposa¿eni w niezbêdn¹ wiedzê na te-
mat Warszawy, z rado�ci¹ i ciekawo�ci¹ wyrusz¹
odkrywaæ stolicê!

To jest Warszawa
tekst: Anna Nahajska
ilustracje: Sabina Twardowska
Wydawca/koncepcja ksi¹¿ki: Piotr Perzyna

�Kroniki Salta-
montes. Tajemnicze
bractwo� to druga,
d³ugo wyczekiwana
czê�æ trylogii szcze-
ciñskiej autorki. Po-
znacie w niej dalsze
dzieje Adama i Alek-
sa, ch³opców którzy
wychowywali siê w
szczeciñskim siero-
ciñcu tu¿ przed II
wojn¹ �wiatow¹, a
potem wyruszyli w
�wiat w poszukiwa-
niu domu�

Tym razem ch³opcy odnajd¹ we W³oszech �lad
tajemniczego �redniowiecznego bractwa Saltamon-
tes,  a po zdobyciu starej mapy wyrusz¹ w podró¿
do Hiszpanii. Pierwszy tom �Kroniki Saltamontes.
Ucieczka z mroku� zachwyci³ zarówno m³odych jak
i starszych czytelników. Dlatego te ksi¹¿ki zapako-
wane do dzieciêcego plecaka bêd¹ lektur¹ dla ca³ej
rodziny!

Kroniki Saltamontes. Ucieczka z mroku
Kroniki Saltamontes. Tajemnicze bractwo
Monika Marin
il. Basia Gula i Joanna Strutyñska
Wydawnictwo Pinus Media

Nieco m³odszym
czytelnikom polecam
zbiorowe wydanie
trzech opowie�ci o
Karlssonie z Dachu:
Braciszek i Karlsson
z Dachu, Karlsson z
Dachu lata znów i
Lataj¹cy szpieg czy
Karlsson z Dachu.
Karlsson z Dachu
jest najlepszym spe-
cjalist¹ od wszystkie-
go. Wyposa¿ony w
charakterystyczne
�mig³o, lata po Sztokholmie i� p³ata figle. Pewnego
dnia odwiedza Braciszka, który czuje siê akurat wy-
j¹tkowo samotny, i zostaje jego najukochañszym
przyjacielem. Ma rewelacyjne pomys³y na najprze-
ró¿niejsze psikusy, uwielbia przeprowadzaæ ekspe-
rymenty z rozmaitymi urz¹dzeniami domowymi i czê-
sto je psuje. Kiedy zagl¹da do Braciszka, w zazwy-
czaj spokojnym domu pojawiaj¹ siê duchy, za okna-

Ksi¹¿ka na wakacje
� dla ucznia,

rodzica
i nauczyciela
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mi lataj¹ na miot³ach czarownice, a noc¹ buszuj¹
w³amywacze� Karlsson zachwyca dzieci i jest naj-
wiêkszym utrapieniem doros³ych!

Karlsson z dachu
Astrid Lindgren
przek³ad: Teresa Ch³apowska, Irena Szuch-Wy-

szomirska i Anna Wêgleñska
ilustracje: Monika Pollak
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2015

�Charlie i fabryka
czekolady� to jedna
z ulubionych lektur
szkolnych. W fabry-
ce szalonego pana
Wonki rzek¹ p³ynie
czekolada, a wszyst-
kie ro�liny zrobione
s¹ ze s³odyczy. To
w³a�nie tutaj trafia
g³ówny bohater
Charlie Bucket.
Ka¿dy z nas chcia³-
by staæ siê szczê�li-
wym posiadaczem
Z³otego Kuponu � przepustki do s³odyczowego
raju, pop³yn¹æ landrynkow¹ ³odzi¹ i spróbowaæ
gumy o smaku trzydaniowego obiadu.

Nowe wydanie, w nowym t³umaczeniu � idealne
do plecaka!

Charlie i fabryka czekolady
tekst: Roald Dahl
ilustracje Quentin Blake
przek³ad: Magda Heydel
Wydawnictwo ZNAK emotikon, 2015

Ta ksi¹¿ka to ko-
lejna i przezabawna,
pe³na najdziwniej-
szych postaci opo-
wie�æ. Ekscentrycz-
ny miliarder � pan
Lemoncello � zapra-
sza grupê nastolat-
ków do �wiata fan-
tazji i przygody.

Bohater trafia do
grupy dwunastu
szczê�liwców, któ-
rzy zostaj¹ zapro-
szeni do biblioteki w noc poprzedzaj¹c¹ jej otwar-
cie. Kyle i pozostali maj¹ 24 godziny, by znale�æ

tajne wyj�cie z budynku i wygraæ wspania³e nagro-
dy. Drzwi zostaj¹ zamkniête a gra siê rozpoczyna.
By rozwi¹zaæ wszystkie zagadki i wydostaæ siê z
biblioteki trzeba bêdzie wykazaæ siê nie lada umie-
jêtno�ciami i znajomo�ci¹ literatury. Czy grupa 12-
latków zdo³a wydostaæ siê z najbardziej niesamowi-
tej biblioteki na �wiecie?

Biblioteka pana Lemoncella to wiêcej ni¿ pe³na
humoru i przygód powie�æ. To gra sama w sobie, w
której czytelnik doskonale siê bawi rozwi¹zuj¹c ³ami-
g³ówki, odpowiadaj¹c na pytania i klucz¹c po nie-
samowitej bibliotece. Autor dowcipnie i z humorem
nawi¹zuje do innych ksi¹¿ek i pisarzy. Pe³no tu za-
gadek s³ownych i odniesieñ do literatury. /mo¿na
wyci¹æ/

Biblioteka Pana Lemoncella
Chris Grabenstein
przek³ad: Maciejka Mazan
Wydawnictwo WILGA, 2015

Doros³ym czytel-
nikom, ceni¹cym li-
teraturê faktu i opo-
wie�ci o znanych
ludziach polecam
b³yskotliw¹ biogra-
fiê, w której autor-
ka wydobywa na
�wiat³o dzienne
ró¿ne wersje
Agnieszki Osiec-
kiej.

Lubi³a opuszczaæ
salony i znikaæ  na
peryferiach rzeczywisto�ci, mia³a talent do wy³awia-
nia ludzi na tak zwanych ¿yciowych zakrêtach�
Kocha³a i porzuca³a, choæ czêsto i j¹ porzucano.
Pe³na nieodwzajemnionej mi³o�ci rozdawa³a czu³o�æ
w zwrotkach i refrenach. Jej piosenki s¹ �piewan¹
kronik¹ naszej wspó³czesnej historii. Tworzy³a z lek-
ko�ci¹ niezapomniane teksty, które trafia³y do sze-
rokiej publiczno�ci.

Potargana w mi³o�ci. O Agnieszce Osieckiej
Ula Ryciak
Wydawnictwo Literackie, 2015

Kolejna ksi¹¿ka to obraz kraju, do którego z pew-
no�ci¹ nie wybieramy siê na wakacyjny urlop. War-
to jednak przeczytaæ jak wygl¹da codzienno�æ ludzi
mieszkaj¹cych w pañstwie, w którym zi�ci³ siê naj-
gorszy Orwellowski koszmar.
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Suki Kim przed

swoim wyjazdem do
stolicy Korei Pó³-
nocnej, gdzie uczy-
³a angielskiego dzie-
ci wysoko posta-
wionych dygnitarzy
partyjnych otrzyma-
³a wiele wskazówek:
Gdy bêdziesz wy-
chodzi³a na zajêcia,
za³ó¿ marynarkê i
spódniczkê. D¿insy
s¹ zabronione! Uni-
kaj bi¿uterii. Nie wolno ci posiadaæ zagranicznych
magazynów ani ksi¹¿ek, chyba ¿e wcze�niej zosta³y
zaakceptowane. Uwa¿aj na to, co mówisz. Je�li kto�
zapyta ciê o polityczn¹ sprawê, odpowiedz tylko:
�Nie wiem� i zakoñcz szybko rozmowê. Nie porów-
nuj otaczaj¹cej rzeczywisto�ci do tej z twojego ro-
dzinnego kraju - mo¿e to zostaæ uznane za krytykê.
Podczas wyjazdów zabronione jest rozmawianie i
wspólne jedzenie posi³ków z miejscowymi. ̄ yj¹c w
absurdalnym i przera¿aj¹cym �wiecie komunistycz-
nego terroru mia³a okazjê poznaæ mentalno�æ m³o-
dych Koreañczyków i ich sposób rozumienia �wia-
ta, wykrzywiony przez propagandê pañstwow¹.

Pozdrowienia z Korei. Uczy³am dzieci pó³nocno-
koreañskich elit

Suki Kim
przek³ad: Agnieszka Sobolewska
Wydawnictwo Znak literanova, 2015

Tê ksi¹¿kê pole-
cam zarówno rodzi-
com jak i nauczycie-
lom. Byæ mo¿e w
wakacje nie wielu z
nasz chce my�leæ o
szkole. Jednak ta
publikacja pokazuje,
¿e szko³a mo¿e byæ
miejscem do które-
go siê têskni nawet
w czasie waka-
cji�.Aleksander
Neil, pomys³odawca
i twórca szko³y postanowi³ zaufaæ dzieciom, ich wro-
dzonej empatii, ich zdolno�ci do kochania oraz za-
chwytu nad �wiatem i lud�mi, bez wzglêdu na rasê,
narodowo�æ czy religiê. Zrozumia³ i doceni³ m³odzie-
¿ow¹ potrzebê kulturowego i pokoleniowego bun-
tu. Uwierzy³ tak¿e w naturalny pêd m³odych do zdo-

Opracowa³a:
Monika Wilczyñska

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

SzczecinCzyta.pl

bywania wiedzy, rozwijania zdolno�ci i zalet charak-
teru. Postanowi³ stworzyæ warunki, aby rozwijaæ w
nich wszystko, co warto�ciowe - w zgodzie z ich
wol¹. W efekcie powsta³a szko³a inna ni¿ wszystkie,
gdzie dzieci nie s¹ kontrolowane, nie musz¹ chodziæ
na zajêcia i nikt im nie mówi, co robiæ - maj¹ pe³n¹
swobodê bycia sob¹. Czy to mo¿e dzia³aæ? Tak, a
efekty s¹ znacznie lepsze ni¿ w tradycyjnych szko-
³ach. Jak to siê dzieje? Warto przeczytaæ tê ksi¹¿kê!
Byæ mo¿e stanie siê dla wielu osób �ród³em inspira-
cji.

Summerhill. Szko³a wolnych ludzi
Aleksander Neil
Wydawnictwo: IPSI

Na koniec co� dla
wszystkich mi³o�ni-
ków klimatycznych
opowie�ci o litera-
turze i ludziach któ-
rzy kochaj¹ ksi¹¿ki.

"Ksiêgarenka w
Big Stone Gap" to
historia o tym, jak
kochaj¹ce siê ma³-
¿eñstwo, dwa koty,
dwa psy i trzydzie-
�ci osiem tysiêcy
ksi¹¿ek mo¿e odmie-
niæ ¿ycie lokalnej
spo³eczno�ci.

Jack i Wendy
Welch zawsze marzyli o prowadzeniu ksiêgarni. Pew-
nego dnia postanowili, ¿e nie mo¿na d³u¿ej zwlekaæ
z realizacj¹ marzeñ. Zapragnêli ¿yæ niespiesznie,
wed³ug w³asnych zasad. Kupili dom w niewielkiej
górskiej miejscowo�ci i zaczêli sprzedawaæ u¿ywa-
ne ksi¹¿ki. Wiele wskazywa³o, ¿e przedsiêwziêcie nie
ma prawa siê udaæ: otwieranie ksiêgarni na koñcu
�wiata, w kryzysie, w epoce e-booków, wydaje siê
co najmniej nierozs¹dne! Szybko okaza³o siê, ¿e sam
optymizm nie wystarczy. Aby ksiêgarnia zaczê³a
dzia³aæ, trzeba wokó³ niej zbudowaæ prawdziw¹
wspólnotê�

Ksiêgarenka w Big Stone Gap
Wendy Welch
przek³ad: Pawe³ Lipszyc
Wydawnictwo Czarne, 2014
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G³os wo³aj¹cego
na puszczy

Niemal dok³adnie rok temu analizowa³am ofertê
Gminy Miasto Szczecin w zakresie pó³kolonii dla
dzieci szkolnych. Zweryfikowa³am zarówno licz-
bê uczniów � potencjalnych zainteresowanych
tak¹ opiek¹ � jak i liczbê udostêpnionych miejsc.
W ubieg³ym roku dla 20 tysiêcy dzieci ze szcze-
ciñskich podstawówek Miasto przygotowa³o�
1200 miejsc opieki. Oczywi�cie, opieki roz³o¿onej
w czasie. Liczba miejsc dostêpnych w ramach jed-
nego turnusu by³a rzecz jasna du¿o mniejsza.

Czy co� zmieni³o siê od tamtej pory? I tak, i nie. Z
informacji dostêpnych na Portalu Edukacyjnym
wynika, ¿e liczba miejsc na pó³koloniach wynosi w
tym roku sumarycznie 1610. A wiêc du¿o wiêcej, ni¿
rok temu. Nast¹pi³a wiêc zmiana in plus. Czy jest to
wystarczaj¹ca liczba w stosunku do zapotrzebowa-
nia rodziców i dzieci. Z pewno�ci¹ nie. Oznacza to,
¿e zmiany w tym aspekcie nadal nie ma.

Problem z dostêpno�ci¹ miejsc i potrzebami ro-
dziców w zakresie opieki bêdzie narasta³. Wi¹¿e
siê to przede wszystkim z faktem, i¿ do szkó³ pod-
stawowych trafia coraz wiêcej dzieci. S¹ to dzieci
coraz m³odsze, 5- i 6-letnie. W tym roku szkolnym
do klas trafi pó³tora rocznika, w ubieg³ym roku ta
liczba te¿ by³a znacz¹ca. Co ma zrobiæ rodzic w
czasie wakacji? Ten, który pracuj¹c na etacie ma
zaledwie 26 dni wolnego w roku, albo ten, który
pracuj¹c na umowê zlecenie w ogóle prawa do
urlopu nie ma? Có¿ pocz¹æ ma opiekun, którego
dochody nie pozwalaj¹ na sfinansowanie komer-
cyjnych � czêsto bardzo kosztownych � pó³kolo-
nii, kolonii czy obozów? Otó¿ taki rodzic ma pro-
blem. Co roku tysi¹ce rodzin wykonuje kalenda-
rzow¹ ekwilibrystykê, usi³uj¹c tak zorganizowaæ
opiekê dla swoich dzieci, ¿eby przez dwa miesi¹-
ce jako� pogodziæ pracê z wakacjami. Dlatego
ka¿de miejsce na pó³koloniach organizowanych
przez Miasto � w bezpiecznych, sprawdzonych
warunkach, za korzystn¹ stawkê i z ciekawym pro-
gramem � jest na wagê z³ota. Nic wiêc dziwnego,
¿e dostêpne miejsca rozchodz¹ siê jak ciep³e bu-
³eczki, a do Stowarzyszenia Rodzice dla Szczeci-
na co roku zg³aszaj¹ siê poirytowani opiekuno-
wie dzieci, którzy czêsto na drugi dzieñ po og³o-

szeniu informacji o pó³koloniach s³ysz¹ w szkole,
¿e wolnych miejsc ju¿ nie ma. Skrajnym przypad-
kiem s¹ pó³kolonie w Pa³acu M³odzie¿y, gdzie
nabór elektroniczny koñczy siê dos³ownie kilku
sekundach od jego rozpoczêcia! To w³a�nie jest
dowód na potê¿ne zainteresowanie i zapotrzebo-
wanie rodziców na tego typu ofertê.

Od lat nie potrafiê zrozumieæ, dlaczego urzêdni-
cy miejscy nie badaj¹ rodziców pod k¹tem realne-
go zapotrzebowania na pó³kolonie i nie dostoso-
wuj¹ oferty pod te informacje. Zamiast tego mamy
odgórnie przydzielane miejsca w kilku wybranych
placówkach, za� rodzice nerwowo wydzwaniaj¹
do szkó³ w poszukiwaniu wolnych miejsc, cho-
dz¹c od Annasza do Kajfasza. Szczê�liwcy, któ-
rym uda³o siê zapisaæ dziecko na pó³kolonie, czê-
sto zderzaj¹ siê z kolejnym problemem � godzina-
mi oferowanej opieki. Nie ka¿da placówka bowiem
przyjmuje dzieci w godzinach wczesnoporan-
nych, kiedy opiekunowie jad¹ do pracy. W efek-
cie dzieci mo¿na przyprowadzaæ na przyk³ad od
godziny 9 rano, a odbieraæ o godzinie 14. Wcze-
�niej ni¿ o 9 nie mo¿na by? Dziecko mo¿e posie-
dzieæ na korytarzu i poczekaæ na zajêcia. Albo ro-
dzic musi zwalniaæ siê z pracy i kursowaæ ze swoj¹
pociech¹ na pó³kolonie. Podobnie popo³udniu �
albo samotny pobyt dziecka na korytarzu, albo
rajd z pracy do szko³y. Tego fenomenu nie potra-
fiê zrozumieæ � przecie¿ ka¿da z tych placówek
posiada sale przystosowane do pobytu dzieci.
Ka¿da te¿ ma jak¹� kadrê. Czy tak wielkim proble-
mem jest zorganizowanie jednej osoby do opieki
w godzinach porannych i jednej w godzinach po-
po³udniowych, po zakoñczeniu zajêæ pó³kolonij-
nych? S¹ w Szczecinie placówki, w których to lo-
giczne za³o¿enie dotycz¹ce zapewnienia opieki w
takim zakresie rozumie siê doskonale, a s¹ te¿ nie-
stety i takie miejsca, w których rozk³ada siê bez-
radnie rêce i mówi: �nie da siê�.

Staram siê byæ optymistk¹ i zwiêkszenie liczby
miejsc na pó³koloniach stosunku do ubieg³ego
roku traktujê jako �wiate³ko w tunelu. Ale jest to
nadal bardzo nik³e �wiate³ko, które wraz ze wzro-
stem liczby uczniów bêdzie �wieciæ siê coraz bar-
dziej na czerwono. W systemie organizacji miej-
skich pó³kolonii musi zmieniæ siê nie tylko liczba
dostêpnych miejsc, ale te¿ czas trwania opieki i
sposób dostosowywania poda¿y do realnego po-
pytu. Mo¿e w kolejnych latach bêdzie lepiej. Póki
co, mam wra¿enie, ¿e pisanie o tym problemie jest
g³osem wo³aj¹cego na puszczy.

Dorota Korczyñska
� Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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PLASTYCZNY
KALEJDOSKOP �

ZJAWISKA PARATEATRALNE
W PLASTYCZNYM KALEJDOSKOPIE bêdzie-

my komponowaæ z barw, rozwijaæ sw¹ wyobra�niê i
kreatywno�æ. Stworzymy królewskie portrety i kwia-
tow¹ mandalê. Na zajêciach rozpoczniemy wype³-
nianie tre�ci¹ i faktur¹ pamiêtnika z wakacji.

W trakcie ZJAWISK PARATEATRALNYCH po-
znamy sztukê pantomimy, dowiemy siê czym cha-
rakteryzuje siê teatr uliczny, a spotkanie z kabare-
tem bêdzie okazj¹ do przeæwiczenia elementów im-
prowizacji. Marz¹ Wam siê wystêpy przed publicz-
no�ci¹? Dajemy Wam okazjê do æwiczeñ!

� Dogoterapia � ANIMACJE Z LABRADORAMI
� W trakcie imprezy przy pomocy bohaterskich i
przyjacielskich psów bêdziemy pomagaæ wróciæ do
domu Alicji z Krainy Czarów, która wypad³a z ksi¹¿-
ki. Czekaj¹ na nas zagadki literackie, poszukiwanie
skarbów i wiele zabaw ruchowych.

� Warsztaty kulinarne � W PIRAMIDZIE ZDRO-
WIA � warsztaty kulinarne, których celem jest pro-
pagowanie zdrowego stylu ¿ycia. W trakcie zajêæ
obejrzymy prezentacjê multimedialn¹  na temat zdro-
wego od¿ywiania, we�miemy udzia³ w konkurencji
sportowej �Bieg po zdrowie� i  sprawdzimy swoja
wiedz¹ w czasie quizu. Na zakoñczenie przygotuje-
my smaczne �Szasz³yki zdrowia�.

� Warsztaty interaktywne �  STARE I NOWE
GRY I ZABAWY STOLIKOWE I PODWÓRKO-
WE � interakcyjne zajêcia warsztatowe, w trakcie
których poznamy budowê i mechanizmy gier po-

dwórkowych i stolikowych. Przy pomocy opako-
wañ, kapsli i butelek stworzymy gry, w które grali
kiedy� rodzice.

� Impreza rekreacyjno � sportowa BAW SIÊ Z
NAMI RAJDOWCAMI � Bohaterami tej rajdowej
imprezy bêd¹ postacie sportu motorowego, którzy
wprowadz¹ atmosferê motoryzacyjno�sportow¹ za-
chêcaj¹c uczestników do licznych konkursów i za-
baw muzycznych. W programie m.in. wy�cigi na to-
rze przeszkód zdalnie sterowanymi samochodami,
wy�cigi ma³ymi quadami po torze, zdobywanie wie-
dzy i punktów w Akademii Bezpiecznej Jazdy.

� Wycieczka autokarowa � Pole Golfowe Binowo
Park � Na miejscu w �wiat golfa wprowadzi nas do-
�wiadczony instruktor � omówi regu³y gry i zapre-
zentuje sprzêt. Nastêpnie ka¿dy bêdzie móg³ spraw-
dziæ swoje umiejêtno�ci. Imprezê zakoñczy wspól-
ne pieczenie kie³basek.

EKOTWORY �
TANIEC WSPÓ£CZESNY

Na zajêciach plastycznych czyli EKOTWORACH
bêdziemy pobudzaæ wyobra�niê. �Dotkniemy� s³o-
wa, stworzymy fantastyczne obiekty, zaprojektuje-
my neonowe straszyd³o i nauczymy siê twórczo wy-
korzystywaæ makulaturê.

TANIEC WSPÓ£CZESNY otworzy przed nami
pole dla �wyobra�ni� i przestrzeñ dla �duszy�.

To zajêcia gdzie jest miejsce na spontaniczn¹ im-
prowizacjê i twórcz¹ ekspresjê.

SZACHY �
KARATE TRADYCYJNE

SZACHY to najstarsza, najbardziej popularna gra
strategiczna wszech czasów, która uczy koncentra-
cji, logicznego my�lenia, wychowuje i bawi. Dziêki
rozwojowi Internetu rzesza zwolenników tej gry sys-
tematycznie wzrasta. Na zajêciach pocz¹tkuj¹cy
poznaj¹ podstawy gry, a bardziej zaawansowani
zg³êbi¹ jej tajniki.

Jak rozwijaæ podczas wakacji talenty �
propozycje zajêæ wPa³acu

M³odzie�y-PCE w Szczecinie

Artystyczne menu
dla ucznia
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RYTMY AFRYKI �
FOTOGRAFIA

RYTMY AFRYKI poczujemy, gdy zagramy na
bêbnach djembe i nauczymy siê kilku afrykañ-
skich pie�ni. Wypróbujemy instrumenty rodem
z Afryki i pos³uchamy opowie�ci o ludziach tam
¿yj¹cych.

FOTOGRAFIA  æwiczy wyobra�niê i rozwija
kreatywno�æ. Na zajêciach poznamy studio i
sprzêt fotograficzny, bêdziemy robiæ portrety i
malowaæ �wiat³em. Dowiemy siê jak wa¿na w fo-
tografii jest kompozycja i wra¿liwo�æ na otacza-
j¹cy nas �wiat.

Historia powstania KARATE TRADYCYJNEGO,
podstawowe zasady, etykieta na sali treningowej,
podstawowe pozycje karate i nauka prostych cio-
sów i bloków. To wszystko czeka na nas w trakcie
zajêæ o tej tematyce

Dodatkowe dzia³ania poza zajêciami tematycznymi:
� Dogoterapia � ANIMACJE Z LABRADORAMI

� W trakcie imprezy przy pomocy bohaterskich i
przyjacielskich psów bêdziemy pomagaæ wróciæ do
domu Alicji z Krainy Czarów, która wypad³a z ksi¹¿-
ki. Czekaj¹ na nas zagadki literackie, poszukiwanie
skarbów i wiele zabaw ruchowych.

� Warsztaty kulinarne � W PIRAMIDZIE ZDRO-
WIA � warsztaty kulinarne, których celem jest pro-
pagowanie zdrowego stylu ¿ycia. W trakcie zajêæ
obejrzymy prezentacjê multimedialn¹  na temat zdro-
wego od¿ywiania, we�miemy udzia³ w konkurencji
sportowej �Bieg po zdrowie� i  sprawdzimy swoja
wiedz¹ w czasie quizu. Na zakoñczenie przygotuje-
my smaczne �Szasz³yki zdrowia�.

� Warsztaty interaktywne �  STARE I NOWE GRY
I ZABAWY STOLIKOWE I PODWÓRKOWE � in-
terakcyjne zajêcia warsztatowe, w trakcie których
poznamy budowê i mechanizmy gier podwórkowy-
chi stolikowych. Przy pomocy opakowañ, kapsli i
butelek stworzymy gry, w które grali kiedy� rodzice.

� Impreza rekreacyjno � sportowa BAW SIÊ Z
NAMI RAJDOWCAMI � Bohaterami tej rajdo-

wej imprezy bêd¹ postacie sportu motorowego,
którzy wprowadz¹ atmosferê motoryzacyjno�
sportow¹ zachêcaj¹c uczestników do licznych
konkursów i zabaw muzycznych. W programie
m.in. wy�cigi na torze przeszkód zdalnie stero-
wanymi samochodami, wy�cigi ma³ymi quadami
po torze, zdobywanie wiedzy i punktów w Aka-
demii Bezpiecznej Jazdy.

� Wycieczka autokarowa � Pole Golfowe Binowo
Park � Na miejscu w �wiat golfa wprowadzi nas do-
�wiadczony instruktor � omówi regu³y gry i zapre-
zentuje sprzêt. Nastêpnie ka¿dy bêdzie móg³ spraw-
dziæ swoje umiejêtno�ci. Imprezê zakoñczy wspól-
ne pieczenie kie³basek.

DISCO � DANCE �
£ADNE GA£GANKI

Taniec DISCO�DANCE to ekspresja i dynami-
ka. W trakcie zajêæ zapoznamy siê z technik¹ tañca
nowoczesnego i nauczymy podstawowych kro-
ków. £ADNE GA£GANKI to zajêcia w trakcie któ-
rych przy pomocy skrawków ró¿nych tkanin stwo-
rzymy wyj¹tkowe prace. Poznamy historiê produk-
cji jedwabiu oraz technikê malarstwa na tym mate-
riale. W swoich pracach wykorzystamy technikê
kola¿u, bêdziemy komponowaæ, ³¹czyæ detale i
dowiemy siê jak wa¿ne w plastyce jest trzymanie
siê zasad recyklingu.
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SZACHY �

KOLOROWE PRZESTRZENIE
SZACHY to najstarsza, najbardziej popularna gra

strategiczna wszech czasów, która uczy koncentra-
cji, logicznego my�lenia, wychowuje i bawi. Dziêki
rozwojowi Internetu rzesza zwolenników tej gry sys-
tematycznie wzrasta. Na zajêciach pocz¹tkuj¹cy
poznaj¹ podstawy gry, a bardziej zaawansowani
zg³êbi¹ jej tajniki.

W KOLOROWYCH PRZESTRZENIACH bêdzie-
my wycinaæ, gnie�æ, przyklejaæ i rysowaæ. Poznamy
ró¿ne faktury, zasady kompozycji a co najwa¿niej-
sze dziêki wyobra�ni wyruszymy rakiet¹ w kosmos i
spotkamy kosmicznych mieszkañców obcych pla-
net!

MODELARSTWO �
KARATE TRADYCYJNE

W pracowni MODELARSKIEJ spêdzimy czas na
nauce budowania modeli p³ywaj¹cych. Podstawo-
wym materia³em bêdzie styropian. Poznamy ró¿ne
metody i techniki obróbki tego surowca, a wszyst-
ko po to by stworzyæ w³asny model, który utrzyma
siê na wodzie. Historia powstania KARATE TRA-
DYCYJNEGO, podstawowe zasady, etykieta na sali
treningowej, podstawowe pozycje karate i nauka
prostych ciosów i bloków. To wszystko czeka na
nas w trakcie zajêæ.

Dodatkowe dzia³ania poza zajêciami tematycznymi:
� Warsztaty Magiczne cyferki � dobra pamiêæ �

Co to pamiêæ? Dlaczego jest taka wa¿na w ¿yciu i w
procesie uczenia siê? W trakcie warsztatów pozna-
my techniki pamiêciowe i we�miemy udzia³ w trenin-
gu pamiêci.

� Warsztaty rze�biarskie � warsztaty w trakcie któ-
rych uczestnicy poznaj¹ podstawy rze�bienia. Przy
dobrej zabawie  zmierzymy siê z tym nie³atwym rze-
mios³em. Te zajêcia to szko³a cierpliwo�ci, kreatyw-
no�ci i wytrwa³o�ci. Przy pomocy szarego myd³a,
plastikowego no¿a i naszej wyobra�ni stworzymy
postaæ gryfa lub woja. A  mo¿e bêdzie to ryba lub
anio³?

� Impreza sportowa �Rozgrywki bez smutnej
minki� � zajêcia sportowo rekreacyjne, gdzie ra-
zem z nowymi kolegami i kole¿ankami bêdziemy
mogli utrzymaæ swoje miê�nie w doskona³ej kon-
dycji. Przewidziana jest du¿a dawka ciekawych
zabaw i gier. Bêdziemy rywalizowaæ i sprawdzaæ
siê w konkurencjach indywidualnych i dru¿yno-
wych.

� �Zagraj w statki� � zabawa integracyjna z hi-
stori¹ Szczecina w tle � po raz kolejny zakamarki
Pa³acu M³odzie¿y zamieni¹ siê w teren gry przy-
godowej na którym bêdziemy mogli poczuæ du-
cha ¿eglarskieji morskiej historii Szczecina. W
programie: zabawy integracyjne o tematyce
¿eglarskiej, quizy wiedzy o historii Szczecina, gry
planszowe, zabawy ruchowe z wykorzystaniem
liny i wiele innych.

� Wycieczka autokarowa do Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach � w czasie warsztatów do-
wiemy siê m.in. �dlaczego drzewa s¹ zielone?� i us³y-
szymy du¿o ciekawych informacji o ro�linach, któ-
re bêdziemy mieli okazjê zobaczyæ spaceruj¹c po
ogrodzie. Wycieczkê zakoñczymy wspólnym pie-
czeniem kie³basek.
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Dodatkowe dzia³ania poza zajêciami tematycznymi:
� Warsztaty Magiczne cyferki � dobra pamiêæ �

Co to pamiêæ? Dlaczego jest taka wa¿na w ¿yciu i w
procesie uczenia siê? W trakcie warsztatów pozna-
my techniki pamiêciowe i we�miemy udzia³ w trenin-
gu pamiêci.

� Warsztaty rze�biarskie � warsztaty w trakcie któ-
rych uczestnicy poznaj¹ podstawy rze�bienia. Przy
dobrej zabawie  zmierzymy siê z tym nie³atwym rze-
mios³em. Te zajêcia to szko³a cierpliwo�ci, kreatyw-
no�ci i wytrwa³o�ci. Przy pomocy szarego myd³a,
plastikowego no¿a i naszej wyobra�ni stworzymy
postaæ gryfa lub woja. A  mo¿e bêdzie to ryba lub
anio³?

� Impreza sportowa �Rozgrywki bez smutnej min-
ki� � zajêcia sportowo rekreacyjne, gdzie razem z
nowymi kolegami i kole¿ankami bêdziemy mogli
utrzymaæ swoje miê�nie w doskona³ej kondycji. Prze-
widziana jest du¿a dawka ciekawych zabaw i gier.
Bêdziemy rywalizowaæ i sprawdzaæ siê w konkuren-
cjach indywidualnych i dru¿ynowych.

� �Zagraj w statki� � zabawa integracyjna z hi-
stori¹ Szczecina w tle � po raz kolejny zakamarki
Pa³acu M³odzie¿y zamieni¹ siê w teren gry przy-
godowej na którym bêdziemy mogli poczuæ du-
cha ¿eglarskiej i morskiej historii Szczecina. W
programie: zabawy integracyjne o tematyce ¿eglar-
skiej, quizy wiedzy o historii Szczecina, gry plan-
szowe, zabawy ruchowe z wykorzystaniem liny i
wiele innych.

� Wycieczka autokarowa do Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach � w czasie warsztatów
dowiemy siê m.in. �dlaczego drzewa s¹ zielone?� i
us³yszymy du¿o ciekawych informacji o ro�linach,
które bêdziemy mieli okazjê zobaczyæ spaceruj¹c
po ogrodzie. Wycieczkê zakoñczymy wspólnym
pieczeniem kie³basek.

CERAMIKA �
ZABAWY PRZY MUZYCE

W trakcie zajêæ CERAMICZNYCH nauczymy siê
tworzyæ z najstarszego materia³u plastycznego, ja-
kim jest glina. Na przyk³adzie kafli bêdziemy uczyæ
siê technik ceramicznych, tworzyæ portrety i p³asko-
rze�by. ZABAWY PRZY MUZYCE to æwiczenia
muzyczno�ruchowe przy akompaniamencie pianina.
Bêdzie czas na �piew, taniec i relaks przy muzyce.

Dodatkowe dzia³ania poza zajêciami tematycznymi:
� Impreza muzyczno � plastyczna �Kolorowi wê-

drowcy� � w trakcie spotkania integracyjnego nie
zabraknie zabaw plastycznych i ruchowych. Prze-
niesiemy siê w przestrzeñ kosmiczn¹ i wyl¹dujemy
na kolorowych planetach, które sami stworzymy.

� Warsztaty �Ksi¹¿ka � od pomys³u do realizacji� �
�podczas warsztatów autorka ksi¹¿ek dla dzieci i m³o-
dzie¿y Monika Marin, poprzez twórcz¹ zabawê wy-
t³umaczy nam skomplikowany proces towarzysz¹cy
powstaniu ksi¹¿ki. W trakcie zajêæ, pod okiem autor-
ki stworzymy swoj¹ osobist¹ ksi¹¿kê, jednocze�nie
dowiemy siê jakie cechy powinien mieæ pisarz oraz
jego dzie³o. Poznamy �wiat literatury od kuchni, oraz
byæ mo¿e sami zapragniemy zostaæ pisarzami.

� Warsztaty przyrodnicze �Ro�liny owado¿erne,
owady i pajêczaki tropikalne� � Interaktywne warsz-
taty podczas których  poznamy egzotyczne zwierzê-
ta bezkrêgowe (min. patyczaki, straszyki, modliszki,
ptaszniki), sposób ich ¿ycia, strategii przetrwania.
Pokazywane na zajêciach zwierzêta bêd¹ ¿ywe, a nie-
które nawet bêdzie mo¿na wzi¹æ na rêkê czy zrobiæ
zdjêcie!!! Podczas warsztatów zaprezentowana zo-
stanie tak¿e kolekcja ro�lin owado¿ernych, które bê-
dzie mo¿na obejrzeæ pod szk³em powiêkszaj¹cym!

� Impreza twórcza �Kola¿ z ¿ycia architekta� � Wiel-
cy architekci zmieniaj¹ �wiat w którym ¿yjemy, ich
twórczo�æ ma ogromny wp³yw na sposób i jako�æ
¿ycia ludzi. Podczas zajêæ poznamy bli¿ej postaci ze
�wiata architektury i ich twórczo�æ.

� Wycieczka do ZOO w Ueckermünde (koniecz-
no�æ posiadania paszportu lub dowodu osobistego)
� ponad 400 zwierz¹t, nale¿¹cych do 100 gatunków.
Zwierzêta domowe i dzikie, ró¿ne gatunki ma³p i pa-
pug, lwy, lamy i kangury a do tego wielki plac zabaw!
Ta wyprawa na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.
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ZWIERZAKI MALOWANE -

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
W trakcie zajêæ plastycznych poznamy ksi¹¿ki,

których bohaterami s¹ ZWIERZAKI MALOWA-
NE. Stworzymy maskê lwa, sprawdzimy kto kogo
zjada i stworzymy w³asnego zwierzaka - cudaka.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA to zajêcia dla
wszystkich, którzy lubi¹ tañczyæ i maj¹ poczucie
rytmu.

Na spotkaniach dziêki æwiczeniom gimnastycz-
nym wzmocnimy poszczególne partie miê�ni, po-
znamy  æwiczenia rozci¹gaj¹ce i gibko�ciowe.
Oprócz æwiczeñ nie zabraknie oczywi�cie tañca.

RYTMY AFRYKI � SPORT
RYTMY AFRYKI poczujemy, gdy zagramy na bêb-

nach djembe i nauczymy siê kilku afrykañskich pie-
�ni. Wypróbujemy instrumenty rodem z Afryki i
pos³uchamy opowie�ci o ludziach tam ¿yj¹cych. W
trakcie zajêæ SPORTOWYCH pomo¿emy Ci utrzy-
maæ miê�nie w doskona³ej kondycji. Przewidujemy
du¿¹ dawkê ciekawych zabaw i gier. Bêdziemy ry-
walizowaæ i sprawdzaæ siê w konkurencjach indy-
widualnych i dru¿ynowych.

Dodatkowe dzia³ania poza zajêciami tematycznymi:
� Impreza muzyczno � plastyczna �Kolorowi wê-

drowcy� � w trakcie spotkania integracyjnego nie
zabraknie zabaw plastycznych i ruchowych. Prze-
niesiemy siê w przestrzeñ kosmiczn¹ i wyl¹dujemy
na kolorowych planetach, które sami stworzymy.

� Warsztaty �Ksi¹¿ka � od pomys³u do realizacji� �
podczas warsztatów autorka ksi¹¿ek dla dzieci i m³o-
dzie¿y Monika Marin, poprzez twórcz¹ zabawê wy-
t³umaczy nam skomplikowany proces towarzysz¹cy
powstaniu ksi¹¿ki. W trakcie zajêæ, pod okiem autor-
ki stworzymy swoj¹ osobist¹ ksi¹¿kê, jednocze�nie
dowiemy siê jakie cechy powinien mieæ pisarz oraz
jego dzie³o. Poznamy �wiat literatury od kuchni, oraz
byæ mo¿e sami zapragniemy zostaæ pisarzami.

� Warsztaty przyrodnicze �Ro�liny owado¿erne,
owady i pajêczaki tropikalne� � Interaktywne warsz-
taty podczas których  poznamy egzotyczne zwierzê-
ta bezkrêgowe ( min. patyczaki, straszyki, modliszki,
ptaszniki), sposób ich ¿ycia, strategii przetrwania. Po-
kazywane na zajêciach zwierzêta bêd¹ ¿ywe, a nie-
które nawet bêdzie mo¿na wzi¹æ na rêkê czy zrobiæ
zdjêcie!!! Podczas warsztatów zaprezentowana zo-
stanie tak¿e kolekcja ro�lin owado¿ernych, które bê-
dzie mo¿na obejrzeæ pod szk³em powiêkszaj¹cym!

� Impreza twórcza �Kola¿ z ¿ycia architekta� � Wiel-
cy architekci zmieniaj¹ �wiat w którym ¿yjemy, ich
twórczo�æ ma ogromny wp³yw na sposób i jako�æ
¿ycia ludzi. Podczas zajêæ poznamy bli¿ej postaci ze
�wiata architektury i ich twórczo�æ.

� Wycieczka do ZOO w Ueckermünde /koniecz-
no�æ posiadania paszportu lub dowodu osobistego/
� ponad 400 zwierz¹t, nale¿¹cych do 100 gatunków.
Zwierzêta domowe i dzikie, ró¿ne gatunki ma³p i pa-
pug, lwy, lamy i kangury a do tego wielki plac zabaw!
Ta wyprawa na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.

Zdjêcia: Monika Wilczyñska (Akcja Lato 2014)
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�Trzeba dzieciom daæ serce,
piêkno i u�miech, aby uczy³y siê
kochaæ ludzi i wszystko, co je otacza�

Maria Kownacka

W pêdz¹cych realiach ¿ycia codziennego coraz
rzadziej znajdujemy czas na czytanie. Czy zatem ksi¹¿-
ki i czytanie wysz³y z mody? Oczywi�cie, ¿e nie.
Ksi¹¿nica Pomorska od zawsze promuje ksi¹¿kê i
czytelnictwo w�ród dzieci i m³odzie¿y wykorzystu-
j¹c ró¿ne formy spotkañ i ciekawej zabawy z literac-
kim s³owem. Okazj¹ do literackich spotkañ sta³ siê
Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci z Bajek , który przy-
pada 5 listopada. Dlatego te¿ ju¿ od 2009 roku na
pocz¹tku listopada, organizujemy w Ksi¹¿nicy Po-
morskiej �wiêto bajkowych postaci. Tego dnia w
bibliotece mo¿na zobaczyæ prawdziw¹ galeriê baj-
kowych bohaterów.

04.11.2014 roku by³ dniem szczególnym i oczeki-
wanym , poniewa¿ nast¹pi³ tak¿e fina³ konkursu
pn.�Bajkowy Bohater Roku� zwi¹zanego z wybo-
rem Bohatera Roku 2014/2015. Do Konkursu przy-
st¹pi³o 12 placówek: Przedszkole Publiczne Nr 29,38,
80, , Zespó³ Szkó³ Specjalnych Nr 12, M³odzie¿owy
O�rodek Socjoterapii Nr 1, Szko³a Spo³eczna Nr 1
STO i Szko³y Podstawowe Nr 1,5,10,20,35,59 w
Szczecinie.

Aula w Ksi¹¿nicy Pomorskiej wype³ni³a siê dzieæ-
mi i radosnym gwarem, bo trwa³y ostatnie gor¹cz-
kowe przygotowania do przedstawiania kolejno ró¿-
nych postaci bajkowych. Ka¿da placówka mia³a
w³asny, oryginalny pomys³ na zaprezentowanie
swojego bohatera. Do ostatniej chwili nie wiedzieli-
�my jakie postaci bêd¹ naszymi go�æmi ,bo ka¿dy
trzyma³ to w g³êbokiej tajemnicy. Nagle zegar z Ka-
tedry oznajmi³ wszystkim, ¿e wybi³a godzina 10.00 i
przyszed³ czas na zabranie wszystkich w podró¿ do
dalekiej krainy bajek, gdzie powoli kie³kuje ziarenko
naszej opowie�ci a wraz z nim o¿ywaj¹ postaci z
bajek.

Kolejno na naszej scenie jak w teatrze pojawia³y
siê prezentowane przez placówki bajkowe postacie:
Calineczka, Detektyw Pozytywka, Diabolica ze
�pi¹cej Królewny, Elza z Krainy Lodu, Kot w bu-

tach, Koza i 7 ko�l¹tek, Królewna �nie¿ka, Pino-
kio, Piotru� Pan, Pippi, Plastu�, Pszczó³ka Maja,
Ptak z Ptasiego Radia, S³oñ ze S³onia Tr¹balskie-
go, Samochwa³a, Syrenka, Szewczyk Dratewka i
Wilk z Czerwonego Kapturka. Ogólnie by³y pre-
zentowanych 22 bajkowych bohaterów.

Warto w tym miejscu podkre�liæ, ¿e honory do-
brych � opiekuñczych Wró¿ek które pomaga³y dzie-
ciom zaprezentowaæ swoj¹ postaæ pe³ni³y uczenni-
ce z Katolickiego Gimnazjum im. �w. Stanis³awa
Kostki w Szczecinie pod opiek¹ nauczycielki Kata-
rzyny £ugiewicz.

No w³a�nie i kto zosta³ Bohaterem 2014/2015?
kogo wspólnie wybrali�my? Jak my�licie?

Uroczy�cie og³aszamy ¿e �Bajkowym Bohaterem
Roku 2014/2015� w Ksi¹¿nicy Pomorskiej zosta³a
postaæ nr 3

�PLASTU�� prezentowany przez uczennicê Ha-
niê Poprawê z klasy I Szko³y Podstawowej nr 1 im.
Boles³awa Chrobrego w Szczecinie.

Poniewa¿ w tym konkursie nie by³o ani wygra-
nych ,ani przegranych, bo wszyscy wspólnie wy-
bierali�my po prostu Bajkowego Bohatera Roku
2014/2015 wiêc wszystkie bior¹ce udzia³ w kon-
kursie placówki otrzyma³y nagrody ksi¹¿kowe. Ka¿-
da wybierana bajkowa postaæ uczy nas innych cech
i warto�ci, i dlatego warto przez najbli¿szy rok wspól-
nie z ni¹ pobyæ w zaczarowanym �wiecie bajki.

Sk¹d siê wzi¹³ Plastu�?
Plastu� urodzi³ siê na warszawskim ¯oliborzu i

miejsce to� istnieje do dzi�, mimo ogromnych za-
wirowañ w XX wieku.

Istnieje kilka relacji na ten temat. Sama Autorka
Maria Kownacka tak scharakteryzowa³a jego po-
cz¹tki: �Janina Poraziñska [�]poprosi³a mnie o
historiê ludzika[�] z ga³ganków[..]z patyka, któ-
ry by chodzi³ do szko³y z dzieckiem i dawa³ prze-
krój ¿ycia klasy. Do mnie to nie przemawia³o.[�]
Jako� nie mog³am z tego wybrn¹æ. Odmówi³am jej
na razie. I tak moja przyjació³ka siedmioletnia
Krysia Wroczyñska, powiedzia³a mi: nic siê nie bój,
tylko zrób tak, ¿eby on by³ z plasteliny. Jak on
bêdzie z plasteliny, to gdy mu noga odpadnie, wte-
dy mu siê przyklei, przyczepi; jak mu siê nos sp³asz-
czy, to mu siê go poprawi� Ta ma³a szalenie mi
pomog³a. Inna rzecz, ¿e to by³o naprawdê genial-
ne dziecko�.

I tak narodzi³ siê Plastu�, który jest bohaterem nie
tylko pozycji ksi¹¿kowych M. Kownackiej, ale sztuk
teatralnych, filmów animowanych, s³uchowisk, au-
dycji radiowej �Kolorowe listy�, w której rolê Pla-
stusia gra³a przez wiele lat Irena Kwiatkowska, jest

Plastu� � Bajkowym
Bohaterem Roku

2014/2015
w Ksi¹¿nicy Pomorskiej

Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci Z Bajek
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bohaterem tak¿e widowisk estradowych, skeczy ,
zabaw, piosenek; po latach sta³ siê równie¿ znakiem
reklam i kryptoreklam.

Plastusia Barbara Tylicka w swojej ksi¹¿ce pt. Bo-
haterowie naszych lektur. Przewodnik po literatu-
rze dla dzieci i m³odzie¿y okre�li³a jako �plastelino-
wego ludzika nie wiêkszego od ziarnka fasoli z perka-
tym noskiem i odstaj¹cymi uszami� ¿yj¹cego w licz-
nej rodzinie o¿ywionych postaci � zabawek, które
pojawi³y siê w literaturze dla dzieci w XIX wieku. To
bliski kolega Pinokia, Kubusia Puchatka, Kichusia
majstra Lepigliny, ale tak¿e Gucia zaczarowanego i
Bohaterskiego misia� . Szczególnie w dwudziesto-
leciu miêdzywojennym obrodzi³o plejad¹ bliskich
krewnych Plastusia. W 1936 roku, poza nim narodzi³a
siê te¿ ga³gankowa Balbisia, nieco pó�niej toczony
dziadek i malowana babka � postaci z ksi¹¿ek J. Bro-
niewskiej pt.Przygody ga³gankowej Balbisi i Histo-
ria toczonego dziadka i malowanej babki, a tak¿e
Pyza , co lubi³a wêdrowaæ postaæ z ksi¹¿ki H. Janu-
szewskiej pt. Jak polska Pyza wêdrowa³a.

Gdyby jednak szukaæ drzewa genealogicznego
Plastusiowi, podobnie jak jego krewnym i znajomym,
to jego korzenie siêgaj¹ du¿o g³êbiej, bo a¿ do �róde³
ba�ni ludowej. Plastu� postaæ mieszcz¹ca siê w prze-
gródce szkolnego piórnika, swoim wygl¹dem i spry-
tem przypomina choæby Tomcia Paluszka, który

ukryty w koñskim uchu powozi³ ca³ym zaprzêgiem,
bandê opryszków wywodz¹c na manowce. Inny jego
krewniak to Nils Paluszek, bohater bohater utwo-
rów Selmy Lagerlof i Astrid Lindgren.

Mierna, niepozorna postaæ, czy jak j¹ okre�liæ, to
podstawowa cecha Plastusia, wszak z tym wi¹¿e siê
�ma³y rozumek�, tak charakterystyczny dla Kubu-
sia Puchatka. Obaj s¹ naiwni. Puchatek, np. s¹dzi,
¿e ul wyro�nie z plastra miodu, natomiast Plastu�
twierdzi, ¿e zasadzone w ziemi piórko zamieni siê na
wiosnê w ptaszka.

Z kolei, z Kichusiem majstra Lepigliny ³ aczy Pla-
stusia � wielkie serce. Jednak oprócz niema³ego ser-
ca Plastu� ma tak¿e du¿e uszy, gdy¿ jako �wiadek i
uczestnik szkolnych wydarzeñ oraz nieod³¹czny
towarzysz Tosi, na wszystko musi je bacznie nad-
stawiaæ; to wprost niemo¿liwe, by móg³ co� prze-
oczyæ, o czym� zapomnieæ, nie wiedzieæ. Byæ do-
brze poinformowanym, to przecie¿ zaleta, a nie wada,
która w ka¿dej chwili mo¿e siê przydaæ. Zw³aszcza,
gdy ludzik z plasteliny o niczym innym nie marzy,
byle tylko zas³u¿yæ na u�miech swej opiekunki Tosi.

Nic dziwnego, ¿e Halina Skrobiszewska w swoim
artykule pisa³a, i¿ �Plastu� nale¿y do postaci lite-
rackich o tak wybitnej indywidualno�ci, ¿e ¿yje
ju¿ poza tekstem wyobra�ni dzieci wielu pokoleñ�.
Ka¿de dziecko mo¿e mieæ takiego Plastusia, jakiego
sobie wymarzy. Ka¿dy mo¿e go ulepiæ, uszyæ, ufor-
mowaæ po swojemu. W ten sposób stosunek ma³e-
go czytelnika do bohatera literackiego staje siê przez
to bli¿szy, bardziej osobisty.

Wielkim walorem opowie�ci o Plastusiu jest hu-
mor. Humor Plastusia bierze siê miêdzy innymi z
naiwnej dobroduszno�ci ma³ego ludzika, który nie
tylko ufa bezgranicznie ludziom, ale i bez przerwy
popada w �mieszne, acz zaskakuj¹ce przygody.

Gdyby zastanowiæ siê nad jego pochodzeniem,
mo¿na te¿ szukaæ go w folklorze, przyrodzie i dzie-
ciñstwie pisarki, której tworz¹c Plastusia , uda³o siê
idealnie trafiæ w zapotrzebowanie ma³ego czytelni-
ka, odpowiedzieæ na jego potrzebê dziwowania siê i
opieki nad kim� mniejszym od niego, jeszcze bar-
dziej kruchym i delikatnym.

Plastusia pokocha³y dzieci na ca³ym �wiecie . Jako
ulubieniec i wybraniec najm³odszych, doczeka³ siê
mnóstwa oznak w³asnej s³awy. Zrobi³ tzw. zawrotn¹
karierê , pewnie o niej nie marz¹c ani nie �ni¹c. Za-
s³u¿y³ sobie na ni¹. Podczas swojej d³ugiej kariery
bohatera ksi¹¿ek dla dzieci Plastu� zainspirowa³ wie-
lu wybitnych ilustratorów i doczeka³ siê licznych
wizerunków. Najpopularniejsze sylwetki s³ynnego
ludzika z plasteliny stworzyli: Stanis³aw Bobiñski �
1931,Zbigniew Rychlicki � 1966, jeden z najwybit-
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niejszych polskich grafików, który w 1982 roku jako
jedyny Polak otrzyma³ �wiatow¹ Nagrodê IBBY w
dziedzinie ilustracji dzieciêcej. W 1999 roku powsta³y
wizerunki Plastusia w wykonaniu Jaros³awa ̄ ukow-
skiego-, Moniki Stolarczyk � 2006 i Artura Pi¹tka-
2008. Oprócz tego nasz plastelinowy ludzik zosta³
doceniony tak¿e poza granicami Polski. Plastusio-
wy pamiêtnik doczeka³ siê wielu t³umaczeñ, miêdzy
innymi na jêzyk rosyjski, niemiecki, ukraiñski, litew-
ski, ³otewski, gruziñski, bu³garski, japoñski, turkmeñ-
ski, ormiañski, mo³dawski, uzbecki.

Kim wiêc jest nasz bajkowy
bohater � Plastu�?

Sam Plastu� w ksi¹¿ce przed-
stawia siebie tymi s³owami :

�Jestem malutki ludzik z pla-
steliny. Dlatego na imiê mi Pla-
stu�. Mam �liczne mieszkanie:
oddzielny drewniany pokoik.
Obok mnie, w drugim pokoju,
mieszka t³u�ciutka, bia³a gum-
ka. Ta guma nazywa siê �mysz-
ka�. A zaraz ko³o gumki miesz-
kaj¹ cztery, b³yszcz¹ce ostre
stalówki. A z drugiej strony, w
d³ugim korytarzu, mieszka pió-
ro, o³ówek i scyzoryk. Z pocz¹t-
ku nie wiedzia³em, jak siê nasz
dom nazywa. Teraz ju¿ wiem: piórnik�.

Natomiast po przeczytaniu wstêpnego wierszyka
w ksi¹¿ce o Plastusiu dowiadujemy siê ,¿e:

�To jest Plastu� � malutka pocieszka,
co w piórniku bardzo lubi mieszkaæ.
I ka¿demu ¿yczy jak najlepiej
kto go tylko potrafi ulepiæ�.
Plastu� jest po prostu ma³ym sympatycznym

stworkiem, postaci¹ intymn¹, pe³n¹ serdeczno�ci i
swoistego uroku, nadto bardzo, bardzo spragnion¹
ciep³a i przyja�ni. Pe³en werwy i ciekawo�ci ¿ycia,
zawsze gotowy do nowych podró¿y, przygód i sza-
leñstw. Humor Plastusia, jego pozytywna energia,
rado�æ ¿ycia pozostaj¹ nie�miertelne. To idealny bo-
hater. Plastu� idealnie ten �wiat przedstawia i po-
zwala pokochaæ. Zaletami Plastusia mo¿na by³oby
obdarowaæ wielu. Plastusiowy pamiêtnik uznawa-
ny jest za arcydzie³o dla najm³odszych jest wzorcem
zabawy i ¿ycia emocjonalnego. To ksi¹¿ka pe³na
�wiat³a, kolorów, ciep³a i zapachów. Natomiast jej
g³ówny bohater wie z pewno�ci¹, ¿e najstraszniej-
sza jest samotno�æ, i ¿e ka¿dy z nas szuka kogo�
komu móg³by siê wy¿aliæ lub wyp³akaæ, porozma-
wiaæ z nim. I on kogo� takiego znajduje. Szczê�ciarz,
który daje ma³ym czytelnikom m¹dr¹ radê: wy tak¿e

szukajcie , a ka¿dy z was znajdzie swoj¹ Tosiê. Pla-
stu� od 84 lat z humorem i wra¿liwo�ci¹ bawi dzieci
na ca³ym �wiecie mieszkaj¹c w dzieciêcych sercach
i piórnikach. Dlatego nie ma siê co dziwiæ, ¿e dzieci
podczas naszego spotkania wybra³y w³a�nie jego
na Bajkowego Bohatera Roku 2014/2015.

Tak siê �wietnie z³o¿y³o, ¿e Plastusia wybrano Baj-
kowym Bohaterem Roku 2014/2015 na 130 lecie uro-
dzin Marii Kownackiej, które w³a�nie mia³o swoje
miejsce w 2014 roku.

W tym miejscu oddajmy g³os naszym czytelnikom..
Jakie s¹ ich wra¿enia po spotkaniu z ksi¹¿k¹ Marii
Kownackiej Plastusiowy pamiêtnik? Oto kilka z nich:

�To jedna z moich ulubionych ksi¹¿ek i dobra-
nocek z dzieciñstwa � pouczaj¹ca, m¹dra, pe³na
ciep³a i humoru�.

��wietna ksi¹¿eczka dla maluchów. Dzi�, kiedy
mamy do wyboru jaskrawe, ha³a�liwe, okropn¹
kresk¹ rysowane postacie z filmów animowanych,
lepiej siêgn¹æ do starego, drewnianego piórnika i
pokazaæ dzieciakom zaradnego, czu³ego na krzyw-
dê innych, weso³ego Plastusia�.

�Bardzo ciekawa historia w formie pamiêtnika,
którego narratorem jest Plastu�, ludzik ulepiony z
Plasteliny... Opowiada o przyja�ni, oddaniu oraz
poznawaniu �wiata�.

�To niewiarygodne, ¿e ksi¹¿ka napisana niemal
przed wiekiem (1931)tak potrafi zachwyciæ.

Tyle nieaktualnych ju¿ i nieistniej¹cych, nieu¿y-
wanych rzeczy � jak drewniane piórniki ka³amarze,
stalówki, a jednak emocje i problemy wci¹¿ te same.
Ksi¹¿ka ma niesamowity dynamizm i jednocze�nie
napisana jest jêzykiem zrozumia³ym dla dziecka .

Z ogromn¹ przyjemno�ci¹ czytam dla dzieci i ...
dla siebie.
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Odnajdujê te¿ przyjemno�æ jêzykow¹ np. zapo-

mniane s³ówko �niezgorszy� � zamierzam je przy-
wróciæ do ¿ycia�.

�Plastusiowy pamiêtnik" wpisuje siê idealnie w
konwencjê aksjologicznego elementarza dla dzieci.
Nie tylko dla dzieci. Doros³ego, dojrza³ego i wieko-
wego przeniesie w przesz³o�æ � w³asn¹, rodziców lub
dziadków. Przeniesie i przypomni zapomniane pej-
za¿e, zapachy, problemy, rado�ci, nieszczê�cia. I war-
to�ci, zagubione w codziennej gonitwie�.

�Opowie�ci Plastusia maj¹ warto�æ uniwersaln¹.
Uniwersalno�ci tej nie zniwecz¹ jêzykowe anachro-
nizmy i fabularne archaizmy. Bo nie starzeje siê
ani magia, ani przyja�ñ, ani rado�æ eksploracji
�wiata. Nie starzeje siê kult wiedzy ani szacunek
dla spotykanych w codzienno�ci ludzi�.

�Maria Kownacka swymi ksi¹¿kami podarowa-
³a Czytelnikom rzecz bezcenn¹: zatrzyma³a czas i
otworzy³a serce. Dzieci ulepi¹ sobie w³asnego Pla-
stusia, a doro�li, dojrzali i wiekowi zamkn¹ oczy i
prze¿yj¹ raz jeszcze w³asne dzieciñstwo. Pod po-
wiekami rozwi¹¿¹ siê sznurówki, tarcze przypn¹
siê do fartuszków, na niektórych fartuszkach pysz-
ni³a siê bêdzie odznaka �Wzorowy Uczeñ�, z nie-
sp³ukanej g¹bki pyli³a bêdzie kreda, kto� komu�
po¿yczy o³ówek, kto� szarpnie za warkocz, kto�
obrazi siê na �mieræ (do kolejnej przerwy)�.

�Plastusiowy pamiêtnik� smakuje jak wanilio-
we lody w upalny dzieñ. Lody kapi¹ na niedzieln¹
bluzkê, a chrupi¹cy wafelek trzaska w zêbach naj-
milszym d�wiêkiem�.

�Jest to piêkna opowiastka dla dzieci i doros³ych,
w której poruszono problematykê przyja�ni, soli-
darno�ci, obowi¹zkowo�ci, pomagania innym�.

�Plastu� to ma³y ludzik z plasteliny, bardzo popu-
larny w�ród dzieci. Doskonale przekazuje on pierw-
sze do�wiadczenia i wzruszenia ze szkolnego ¿ycia.
Co wiêcej, Plastu� nie jest tylko obserwatorem przy-
gód uczniowskich, ale sam bierze w nich udzia³. Do-
trzymuje kroku ma³ej Tosi i jej kolegom w dostosowy-
waniu siê do obowi¹zków ucznia, zasad kole¿eñstwa,
porz¹dku i poszanowania cudzej w³asno�æ�.

Wypowiedzi czytelników �wiadcz¹ o tym, ¿e Pla-
stu� to naprawdê bohater ponadczasowy ³¹cz¹cy
pozytywnie i rado�nie ca³e pokolenia.

Przyszed³ czas, aby zakoñczyæ nasz¹ podró¿ i opo-
wie�æ o bajkowym �wiecie i literackich bohaterach.
Mo¿e najlepszym zakoñczeniem bêdzie wiersz Al-

freda Mieczkowskiego, który jest znakomitym pod-
sumowaniem twórczo�ci Marii Kownackiej (1894-
1982) i jej ksi¹¿kowych postaci wraz z naszym s³yn-
nym Plastusiem, ci¹gle ¿yj¹cych w magicznym miej-
scu � Izbie Pamiêci Marii Kownackiej na ̄ oliborzu.

***
Ma³e mieszkanie na ¯oliborzu,
A tyle w nim przeró¿nych osób !
Cudacznych stworków, ciekawych wie�ci,
¿e dziw, jak jedna ma³a izba
mo¿e je naraz w sobie zmie�ciæ.
Choæ lokatorów zatrzêsienie,
Nikt nie narzeka na przepe³nienie.
Kogó¿ tu nie ma? Kogo tu brak?
S¹ chyba wszyscy� Pewnie ,¿e tak.
Roga� Jelonek i Kajtek Bociek,
Smok z jamy smoczej, kogut na p³ocie,
¯aczek Szkolaczek, krasnal Zmar�laczek.
Jest Ma³gorzatka, calutka w kwiatkach,
Kasia, jej g¹ski, malutka chatka,
s¹ kamizele na niedzielê,
entliczek pentliczek, zydelek � stoliczek.
Jest Kukuryku na rêczniku
i rzeczy innych wprost bez liku.
Jest nawet kredka kolegi Edka.
No i rzecz jasna, najbardziej s³ynny
Plastu�, co powsta³ z plasteliny
(nie przymierzaj¹c, jak cz³owiek z gliny),
�ma³a pocieszka w piórniku mieszka�.
Jest go tam w tylu naraz odmianach,
¿e tworzy pañstwo Plastusiowo!
Rzecz to gdzie indziej nies³ychana,
tutaj prawdziwa � dajê s³owo!
Jak wiêc widzicie, Pani Kownacka,
ca³ej gromadki jedyna mama
wcale tu nie mieszka³a sama.
A teraz pewnie wysz³a na chwilê�
I zaraz wróci� Drzwi wiêc uchylê�
Wszyscy tak liczn¹ bêd¹c rodzin¹
W naszej pamiêci nigdy nie zgin¹!
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Szczeciñska Agencja Artystyczna w Szczecinie za-
prosi³a nas (czyli pisarzy z ZLP Oddzia³ Szczecin) do
udzia³u w du¿ej imprezie, jak¹ s¹ bez w¹tpienia odby-
waj¹ce siê w Szczecinie od kilku ju¿ lat The Tall Ships
Races czyli Powroty Wielkich ¯aglowców. I jak co
roku rozmach tego wydarzenia by³ ogromny.

Znalaz³o siê w nim miejsce równie¿ na literaturê.
Mo¿e nie w takim wymiarze, w jakim by�my sobie
¿yczyli, ale by³o.

Na £asztowni, która zaczyna ¿yæ swoim kultural-
nym , i nie tylko, bytem, niedaleko Starej Rze�ni, Or-
ganizatorzy u¿yczyli nam skrawek literackiej, aczkol-
wiek nietypowej przestrzeni. Na sp³achetku pla¿y z
prawdziwym piaskiem, pasiastymi le¿akami, piêkny-
mi pla¿owymi koszami, jak z dawnych filmów czy fo-
tografii, z domkiem pomalowanym na niebiesko � mie-
li�my swoj¹ MORSK¥ CZYTELNIÊ.

Ka¿dy przechodzieñ móg³ nie tylko spocz¹æ w s³oñ-
cu lub pod chmurk¹, w zale¿no�ci od zmiennej aury,
ale te¿ zrobiæ sobie zdjêcie, co liczni czynili, móg³ te¿
zajrzeæ do wnêtrza i poobcowaæ ze szczeciñskimi ma-
rynistami, zarówno wirtualnie jak i realnie, bior¹c do
rêki stare wydania repota¿y, powie�ci, opowiadañ czy
wierszy marynistycznych. Zwi¹zek Literatów Polskich
Oddzia³ w Szczecinie (w tym roku obchodzi swoje 65-
lecie) udostêpni³ ze swego ksiêgozbioru w tej maleñ-
kiej przestrzeni ksi¹¿ki swoich pisarzy. A pozycje ma-
rynistyczne na pó³kach (ponad 70) nale¿¹ do unika-
towych. Ponoæ nawet MBP nie posiada takowych.

Mo¿na wiêc by³o sobie siêgn¹æ po powie�ci Niny
Rydzewskiej (Rybacy bez sieci) czy Marii Boniec-
kiej (Nad wielkim Zalewem), opowie�ci Jana Pa-
pugi (Papierowa d¿ungla), Ireneusza Gwidona Ka-
miñskiego (Anastazja, Paszcza smoka, M�ciciel
przyp³ywa z Rugii) , Jerzego Pachlowskiego (Del-
finy id¹ pod wiatr, Wo³anie horyzontów), Czes³a-
wa Czerniawskiego (Kapitanie, rufa w krzakach)
czy Wies³awa Andrzejewskiego (Morza niespokoj-
ne, Piracki tryptyk). Przypomnieæ sobie nieco za-
kurzone morskie historie Mariana Kowalskiego
(Mój przyjaciel delfin) czy Czes³awa Schabowskie-
go (Archipelag urzeczonych). Ale nie tylko twór-
czo�æ nieobecnych ju¿ w�ród nas szczeciñskich
pisarzy by³a dostêpna. Wci¹¿ przypominane na
spotkaniach literackich s¹ morskie opowie�ci ka-
pitanów Eugeniusza A. Daszkowskiego(Fere, Zahi,
Ma³pi rejs, Ostatni rejs �Narwika�) czy Józefa
Gaw³owicza (Opowie�ci nawigacyjne, Bia³a fre-
gata, Gejsza z Osaki, Strza³ w skroñ). A poezja
Janusza Krzymiñskiego (List w butelce,W palcach
wiatru) czy Mariana Yoph ¯abiñskiego (Z ¿agli)
zachwyca swoj¹ aktualno�ci¹.

Tak wiêc Zainteresowani mogli znale�æ co� dla sie-
bie, tak¿e w unikatowych almanachach czy antolo-
giach, np. w antologii �Szczecin Literacki 1958� czy w
�Szczeciñskim Almanachu 1974� lub w �Szczeciñskich
reporta¿ach�. Antologie czy almanachy wydawane
w latach 50., 60., 70., 80., czy 90. a¿ po rok 2015 zapra-
sza³y do swojego wnêtrza.

W pi¹tek, 12 czerwca po po³udniu zainstalowali-
�my siê na naszej czytelnianej pla¿y. Jeszcze tego
dnia w Kubryku Literackim odby³ siê mini-wernisa¿
rysunków Hanny Andrzejewskiej, szczeciñskiej ma-
larki, wdowy po pisarzu maryni�cie, Wies³awie An-
drzejewskim. Pani Hanna jest te¿ ilustratork¹ naszej
najnowszej ksi¹¿ki, wydanej w serii: akcent (28!), a
dofinansowanej ze �rodków Miasta Szczecin.

Spe³ni³o siê nasze marzenie, by na Dni Morza ob-
chodzone co roku w Szczecinie, mo¿na by³o zapre-
zentowaæ szczecinianom marynistyczn¹ antologiê.
Dziêki Mecenasowi � Miastu Szczecin oraz wspó³or-
ganizatorowi Szczeciñskiej Agencji Artystycznej
mogli�my 13 czerwca podczas uroczystej promocji w
Kubryku Literackim w Starej Rze�ni oddaæ do r¹k
Czytelników �z Ziemi i z Morza antologiê maryni-
styczn¹. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy kontynuowaæ,
najszlachetniejsze marynistyczne tradycje szczeciñ-
skich pisarzy.

Spotkanie promocyjne z udzia³em wspó³autorów
antologii : Leszka Dembka ( poety i inicjatora antolo-
gii), kapitanów ¿.w. � znakomitych i uznanych mary-
nistów � Eugeniusza Daszkowskiego i Józefa Ga³o-
wicza, poetów:Janusza Krzymiñskiego i Roberta Flor-
czyka, Barbary Dominiczak oraz pisarza Wojciecha
Jasiñskiego, a tak¿e Ró¿y Czerniawskiej-Karcz od-
by³o siê w obecno�ci licznej marynarskiej publiczno-
�ci, bo go�æmi byli inni szczeciñscy kapitanowie ma-
ryni�ci, prezentuj¹cy swoj¹ twórczo�æ, np. �wietny
gawêdziarz kpt. Edward W. Grycner. Rodziny mary-
narzy oraz sympatycy morskiej literatury mogli po-
s³uchaæ fascynuj¹cych opowie�ci z l¹du i z morza, a
tak¿e piosenek poetyckich, które powsta³y do tek-
stów Leszka Dembka, Barbary Dominiczak i Ró¿y
Czerniawskiej-Karcz, a zamieszczonych w antologii.
Kompozytorem i wykonawc¹ tych utworów muzycz-
nych jest Grzegorz Haciski.

Tak wiêc antologia �z Z iemi i z Morza rozpoczê³a
swoje czytelnicze ¿ycie, trafiaj¹c do r¹k zaintereso-
wanych odbiorców i na pó³kê Morskiej Czytelni.
Bowiem 13 czerwca nie by³ jedynym dniem promocji
literatury. Po spotkaniach autorskich w Kubryku Li-
terackim, gdzie zainstalowana by³a równie¿ wystawa
rysunków Hanny Andrzejewskiej, zapowiadaj¹ca
wiêksz¹ prezentacjê dokonañ twórczych malarki, je-
sieni¹ tego roku, mia³y miejsce rozmowy, nie tylko
marynistyczne, w pe³nym s³oñcu w czytelni na pla¿y.

I by³a ch³odna niedziela 14 czerwca. Po nocnym
deszczu przysz³o och³odzenie, co nie zniechêci³o
sympatyków literatury do spaceru na £asztowniê,
do spêdzenia czasu na pla¿y z dobr¹ ksi¹¿k¹ czy naj-

Baltic Tall Ships
Regatta 2015

literacko?
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nowsz¹ antologi¹. Niektórzy sympatycy pod¹¿yli za
poetami Januszem Krzymiñskim, Adamem W. Sie-
dleckim i prozaikiem Wojciechem Jasiñskim do Ku-
bryku Literackiego, by tam bez zgie³ku nabrze¿a po-
s³uchaæ poezji i porozmawiaæ o inspiracjach maryni-
stycznych pisz¹cych. Odby³o siê te¿, z udzia³em i
pomoc¹ Adama Siedleckiego (który zbiera materia³y
do monografii o Marianie Yoph ̄ abiñskim), wirtual-
ne spotkanie z Poet¹, którego nie ma w�ród nas, ale
który pozostawi³ swój niezatarty �lad zarówno w pa-
miêci przyjació³ jak i w swoich wierszach marynistycz-
nych, w spu�ci�nie literackiej. Marian Yoph ̄ abiñski
zachwyci³ nas po raz kolejny swoimi mo¿liwo�ciami
tworzenia niepowtarzalnych klimatów poezji, czego
dowodem ten wiersz: O wierszach z bursztynu W
wierszach b³yskotki bursztynu odkry³

nieodkrywczy Kolumb.
S¹ nawet piêkne, lecz p³ytkie
jak morze u brzegu.

Poeta musi ¿eglowaæ
ku odkryciu siebie.
Samotny jak Robinson,
wytrwa³y jak Odys.
Trzy dni istnienia CZYTELNI MORSKIEJ pozo-

stawi³y wspomnienia wielu emocji, nie tylko literac-
kich, ale te¿ wielu doznañ natury artystycznej, este-
tycznej czy towarzyskiej. To by³y spotkania z ró¿ny-
mi lud�mi, przy okazji tak wielowymiarowego wyda-
rzenia jakim jest ZLOT/POWRÓT WIELKICH
¯AGLOWCÓW do Szczecina. Gdy oferta Organiza-
torów by³a niezwykle bogata, ksi¹¿ka czy spotkanie z
autorem, nawet szczeciñskim, nie jest konkurencj¹,
np. dla DARU M£ODZIE¯Y czy znanego zespo³u
rockowego. Mimo konkurencji, odby³y siê nie tylko
spotkania literackie i prezentacje pisarzy, ale te¿ bar-
dzo mi³o wspó³pracowa³o nam siê z sympatycznymi
wolontariuszami � Paulin¹, Micha³em, Mateuszem i
Damianem, którzy pomagali nam pisarzom w prowa-
dzeniu MORSKIEJ CZYTELNI. A pomoc nie tylko
techniczna przy instalacji czytelni czy wystawy by³a
niezbêdna. Dy¿urowanie bowiem od 12.00 do 20.00
przez trzy dni by³o absorbuj¹ce. M³odzi ludzie �wiet-
nie siê spisywali, zachêcaj¹c odpoczywaj¹cych na
pla¿y, by siêgali po ksi¹¿ki szczeciñskich marynistów.
Sami dawali te¿ przyk³ad, czytaj¹c.

Udzia³ literacki w tegorocznych Baltic Tall Ships
Regatta 2015 oddzia³u szczeciñskich pisarzy ZLP
uwa¿am za niezwykle udany. To by³y trzy dni inte-
gracji ze Szczecinem. To by³o , mo¿e nie na wielk¹
skalê, ale jednak pokazanie, ¿e szczeciñscy maryni-
�ci nadal istniej¹ i tworz¹ w naszym mie�cie. A naj-
wa¿niejszym skutkiem (trwa³ym w swej materialnej
formie) tego wydarzenia jest pojawienie siê po wie-
lu latach w Szczecinie antologii marynistycznej � z
Ziemi i z Morza. Zapraszamy do lektury.

Ró¿a Czerniawska-Karcz
Szczecin, 15.06.2015

Termin marynistyka odnosi siê do wielu przejawów
pi�miennictwa - a tak¿e do sztuk plastycznych - zwi¹-
zanych z tematyk¹ morsk¹. Tom �z Ziemi i z Morza.
Antologia marynistyczna stanowi wybór tekstów li-
terackich nale¿¹cych do tego nurtu.

Marynistyka w pi�miennictwie obejmuje szerok¹
gamê gatunków i podgatunków: od dokumentów (jak
dzienniki okrêtowe), przez literaturê piêkn¹ (powie-
�ci, opowiadania czy nowele) oraz utwory liryczne
(wiersze, ale te¿ piosenki), a¿ po teksty autobiogra-
ficzne (wspomnienia, dzienniki, pamiêtniki), dzienni-
karskie (reporta¿e) czy specjalistyczne (poradniki dla
¿eglarzy). Charakterystyczne dla marynistyki literac-
kiej bywa napiêcie pomiêdzy �fikcj¹� a �nie-fikcj¹�.
Mieszcz¹ siê zatem w tej kategorii, z jednej strony,
zarówno powie�ci z kanonu literatury �wiatowej, na
przyk³ad Dwadzie�cia tysiêcy mil podmorskiej ¿eglu-
gi Juliusza Verne'a, Lord Jim Josepha Conrada czy
Stary cz³owiek i morze Ernesta Hemingwaya, a z dru-
giej strony - do marynistyki przynale¿¹ auto/biogra-
fie (marynarzy, kapitanów, ¿eglarzy, rybaków, ¿o³nie-
rzy), które przedstawiaj¹ ludzkie ¿yciorysy na tle mor-
skich przygód.

W perspektywie literatury na Pomorzu Zachod-
nim po 1945 roku marynistyka odegra³a znacz¹c¹ rolê
spo³eczn¹. Opowie�ci o morzu, marynarzach i dale-
kich podró¿ach by³y potrzebne do stworzenia wspól-
nej to¿samo�ci nowo przyby³ych mieszkañców Szcze-
cina i okolic. W okresie powojennym da³a o sobie
znaæ równie¿ zgodno�æ form i tematów literatury ma-
rynistycznej z ideami politycznymi. W czasach PRL-
u marynistyka przyczyni³a siê bowiem do utworze-
nia jednego ze szczeciñskich mitów socjopolitycz-
nych - �miasta morskiego�. Ze Szczecinem oraz re-
gionem zachodniopomorskim zwi¹zali swoje ¿ycie i
twórczo�æ miêdzy innymi: Czes³aw Schabowski, Jan
Papuga, Jerzy Pachlowski, Marian Kowalski czy Zbi-
gniew Kosiorowski, marynarze, ¿eglarze, twórcy lite-
rackich tekstów marynistycznych.

W latach 1945-1989 nie bez znaczenia by³y wszel-
kie inicjatywy kulturalne podkre�laj¹ce blisko�æ
Szczecina i Ba³tyku. Warto przypomnieæ kilka z nich,
jednakowo¿ z zaznaczeniem, ¿e pisali o nich szczegó-
³owo autorzy ksi¹¿ki Literatura na Pomorzu Zachod-
nim do koñca XX wieku. Przewodnik encyklope-
dyczny (2003). Jednym z twórców tego podrêcznika
by³ Erazm Ku�ma � literaturoznawca, regionalista,
miêdzy innymi redaktor antologii Nazwanie ziemi.
Ziemia szczeciñska w poezji (1970).

Po wojnie, na ³amach prasy, toczy³y siê debaty na
temat literatury marynistycznej. Jedn¹ z dyskusji wy-
wo³a³y rozmowy Stanis³awa Telegi z marynistami -
w�ród nich znalaz³ siê wspomniany Jan Papuga - opu-
blikowane na ³amach �Odry� w latach 1948-1949. W
po³owie lat 50., za po�rednictwem pisma �Ziemia i
Morze�, Telega rozpocz¹³ dyskusjê pod has³em K³o-

Pos³owie
Literatura maryni-

styczna w Szczecinie
S³awomir Iwasiów
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poty z marynistyk¹, w której �marynistykê� próbo-
wano zast¹piæ terminem �kultura morska�. W latach
60. o marynistyce rozmawiano podczas Zjazdów Pi-
sarzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Od 1969 roku
funkcjonowa³ regionalny oddzia³ Stowarzyszenia
Marynistów Polskich, którego cz³onkowie powo³ali
do ¿ycia konkurs na s³uchowisko i opowiadanie pod
nazw¹ �Szczecin nad Odr¹ i Ba³tykiem�. W 1986 roku
w Stargardzie odby³a siê II Ogólnopolska Sesja Ma-
rynistyczna. Wydawnictwo �Glob�, dzia³aj¹ce w
Szczecinie od lat 80., wydawa³o literaturê maryni-
styczn¹. Ponadto w regionie organizowano konkur-
sy, redagowano pisma o tematyce morskiej, powsta-
wa³y audycje radiowe i programy telewizyjne o ¿yciu
marynarzy � w okresie PRL-u Pomorze Zachodnie
mog³o byæ kojarzone w Polsce g³ównie z marynistyk¹.
A¿ do lat 90. czo³ówk¹ TVP Szczecin by³o zdjêcie
wykonane w 1960 roku przez Witolda Chromiñskie-
go (marynarza-reportera), ukazuj¹ce widok na Odrê,
Elewator �Ewa� i cumuj¹cy przy nabrze¿u okrêt. �Mor-
ski� Szczecin odznaczy³ siê zatem na wiele lat w �wia-
domo�æ mieszkañców, twórców i odbiorców kultury.

Po roku 1989, kiedy uleg³ zmianie paradygmat
polityczny, miêdzy innymi Dwumiesiêcznik Kultu-
ralny �Pogranicza�, wychodz¹cy w Szczecinie w
latach 1994-2012, niejednokrotnie podejmowa³ te-
matykê morsk¹ w literaturze i kulturze regionalnej.
W �Pograniczach� prezentowano marynistykê w
nowoczesnym ujêciu, z nastawieniem na europej-
sko rozumian¹ pograniczno�æ, z wra¿liwo�ci¹ na
transgraniczno�æ szczeciñskiej kultury � ok³adka
specjalnego, polsko-angielskiego numeru z 2001
roku przedstawia³a morski widok stylizowany na
bia³o-czerwon¹ flagê. W innych czasopismach
wci¹¿ ukazywa³y siê publikacje szczeciñskich ma-
rynistów, a w�ród nich teksty reporterskie i bio-
graficzne Krystyny Pohl, dziennikarki �G³osu Szcze-
ciñskiego�. Popularno�æ zdobywa³y ksi¹¿ki auto-
biograficzne, miêdzy innymi kapitana Zbigniewa
Baranowskiego, ¿eglarza i podró¿nika.

Wspó³cze�nie marynistyka to sta³y element krajo-
brazu kultury masowej na Pomorzu Zachodnim, cze-
go przejawem s¹ choæby The Tall Ships' Races. Mor-
sko�æ to wreszcie podstawa strategii promocyjnej
Szczecina, opartej na idei oraz identyfikacji graficznej
miasta jako �p³ywaj¹cych ogrodów�. Szczecin jest
te¿ portem macierzystym statków szkoleniowych,
miêdzy innymi ¿aglowca STS Fryderyk Chopin � edu-
kacja morska to wa¿ny element to¿samo�ci miasta.
Jednakowo¿ nale¿y dzisiaj krytycznie rozwa¿aæ mor-
skie aspiracje regionu zachodniopomorskiego, ma-
j¹c w pamiêci takie projekty z przesz³o�ci, jak kolo-
nialna ekspansja Ligi Morskiej i Rzecznej w dwudzie-
stoleciu miêdzywojennym.

Za kontynuacjê tradycji szczeciñskiej maryni-
styki nale¿y uznaæ tak¿e niniejszy tom. Jego tytu³
wprost nawi¹zuje do nazwy czasopisma � nawi¹-
zanie to jednak zagmatwane, jako ¿e istnia³y trzy
³udz¹co do siebie podobne wydawnictwa praso-
we, ale o ró¿nych profilach i sk³adach redakcyj-
nych: �Ziemia i Morze� � tygodnik kulturalno-
spo³eczny wydawany w latach 1956-1957; �Mo-
rze i Ziemia� � kwartalnik spo³eczno-kulturalny
wydawany w latach 1978-1981, ideowe nawi¹za-

nie do popa�dziernikowego �Ziemi i Morza�; oraz
�Morze i Ziemia� � literackie pismo wydawane w
latach 1982-1992.

Mimo to zawarto�æ �z Ziemi i z Morza  nie pozo-
stawia w¹tpliwo�ci, ¿e mamy do czynienia z literatur¹
marynistyczn¹. Interesuj¹cy jest przy tym zamys³ ni-
niejszej ksi¹¿ki, który warto w skrócie przedstawiæ -
teksty obecnie ¿yj¹cych i pisz¹cych twórców zosta-
³y tu bowiem zestawione z g³osami pisarzy z przesz³o-
�ci. Ten tom to nie tylko prezentacja starszych tek-
stów, ale tak¿e próba dopisania nowych utworów
do, by tak rzec, morza szczeciñskiej literatury.

Pierwsz¹ czê�æ tomu wype³nia poezja, g³ównie au-
torek i autorów ze szczeciñskiego oddzia³u Zwi¹zku
Literatów Polskich (Ró¿a Czerniawska-Karcz, Zdzi-
s³awa Gierszal, Janusz Krzymiñski i in.). Do maryni-
stycznej tradycji literatury szczeciñskiej nawi¹zuje
Leszek Dembek, który tworzy wariacje na temat utwo-
rów Jana Papugi, Eugeniusza A. Daszkowskiego czy
Wies³awa Andrzejewskiego. Przyk³ad tej poezji wy-
daje siê na tle innych tekstów symptomatyczny i od
niego, jak wypada s¹dziæ, wzi¹³ swój pocz¹tek za-
mys³ tej¿e antologii, swoistego �³¹cznika� miêdzy
utworami starszymi i nowszymi.

 Wiersz Dembka �Gladiator ¿ycia� powsta³ w wy-
niku inspiracji Papierow¹ d¿ungl¹ Papugi. Mimo ¿e
ma �serce z³amane jak maszt�, nieustraszony ¿eglarz
� �gladiator ¿ycia� � wypatruje kolejnego rejsu. W
innym tek�cie, Makrela to nie jest �led�, Dembek �
uk³adaj¹cy proste i zdecydowane rymy i rytmy � z
poety przeistacza siê w autora utworu szantowego,
pisanego pod wp³ywem opowiadania Pachlowskie-
go Makrelowy sen. W nieco powa¿niejszej stylisty-
ce utrzymana zosta³a �historia prawie romantycz-
na�, piosenka-impresja wokó³ prozy Andrzejewskie-
go pod tym samym tytu³em. Dembek ujawnia przy
tym istotny zakres poezji i prozy marynistycznej � to
utwory nieskomplikowane, formalnie bazuj¹ce na
osobistych do�wiadczeniach, odwo³uj¹ce siê do fa-
scynacji kultur¹ wernakularn¹.

W czê�ci drugiej, zarezerwowanej dla prozy, rów-
nie¿ mo¿na znale�æ warte chwili uwagi utwory wyjête
z bibliotecznej pó³ki z literatur¹ regionaln¹. Miêdzy
innymi Historia prawie romantyczna Wies³awa An-
drzejewskiego, Samson Gula Eugeniusza A. Dasz-
kowskiego czy Bia³a Dama Józefa Gaw³owicza to
opowiadania �klasycznych� przedstawicieli szczeciñ-
skiej czy te¿ zachodniopomorskiej marynistyki. W
tym sensie teksty poetyckie � z utworami Leszka
Dembka na czele, które zosta³y niejako �dopisane�
do tekstów prozatorskich � to wêz³y splataj¹ce roz-
maite wersje i ró¿ne pokolenia twórców szczeciñskiej
marynistyki.

Warto zatem siêgn¹æ po tom �z Ziemi i z Morza,
poniewa¿ to nowe spojrzenie na utwory szczeciñ-
skich marynistów. Lektura tych tekstów � i starszych,
i nowszych � to dobra okazja do podjêcia dyskusji
na temat wp³ywu �kultury morskiej� na to¿samo�æ
mieszkañców miasta. Istnieje przy tym du¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e ju¿ wkrótce marynistyka wyp³ynie
w Szczecinie na kolejnej fali zainteresowania tym nur-
tem, zarówno w wersji artystycznej, jak i akademic-
kiej - kontynuuj¹cej najlepsze tradycje wyznaczone
dorobkiem Erazma Ku�my.
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Sandra Kossak-£opyta, lat 4, PP 65
�Królestwo Warszewo�

Dawno dawno temu w Królestwie Warszewo ¿y³a
sobie Królewna, która mia³a sukniê kolorowa jak
têcza i pomalowane paznokcie i w³osy z³ote. Najbar-
dziej lubi³a spaæ i �piewaæ. Na imiê mia³a Korona
Pó³nocy. Mieszka³a w zamku z siostr¹ Andromed¹ i
braæmi Wodnikiem i Orionem.

Pewnego dnia Smok Benek, co mia³ ostre pazury,
pisklacz¹ g³owê i ryk jak jaszczur napi³ siê du¿o wody
i zacz¹³ pêkaæ jak balon i odlecia³ i wyl¹dowa³ w
Królestwie Warszewo. Tam spotka³ Koronê Pó³no-
cy.Smok ruszy³ g³ow¹, ale nie rêkami, tylko tup tup
pe pe i porwa³ Królewnê do jaskini magii na dno
jeziora G³êbokie.

A tam syrenki wyskoczy³y, a tam kwiatki zanuci³y.
Rodzina Królewny p³aka³a i nie wiedzia³a jak

uwolniæ Koronê Pó³nocy. Andromeda zawo³a³a
wiatr, ¿eby wyci¹gn¹³ Królewnê z jeziora. Ale sil-
ny wiatr Warszewa �lizga³ siê na jeziorku jakby
mia³ ³y¿wy. Wodnik wskoczy³ do G³êbokiego, ale
wystraszy³ siê Smoka i uciek³. Orion poszed³ na
spacer i ko³o Ko�cio³a spotka³ dwa Bociany za-
klête, Antosia i Tosiê, które nios³y dla Smoka
smocze dzieci. Orion poprosi³ je o pomoc. Bo-
ciany powiedzia³y do Smoka: �Je�li oddasz Kró-
lewnê do zamku, damy ci dzieci smokowe i mar-
chewki i cebule�.

Bo Smok Benek bardzo lubi³ marchewkê z cebul¹.
Taki obiad zawsze mia³. Smokowi pociek³a �linka i
chcia³ mieæ dzieci smokowe i zap³aka³ siê.

Najm³odsi
literaci-laureaci

Konkurs Literacki
�Szczecin moim miastem jest�

Konkurs Literacki �Szczecin moim miastem jest�
zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 65
�Zatoczka� w Szczecinie, zosta³ objêty patronatem
przez szczeciñski oddzia³ ZLP, a odby³ siê w lutym i
marcu 2015 r. Przedszkolaki i pierwszoklasi�ci wyka-
zali siê swoimi literackimi zdolno�ciami.

W marcowym numerze �Dialogów� opublikowa-
no pracê laureatki Sandry Kossak-£opyty � a w
obecnym prezentujemy nagrodzone prace literac-
kie pozosta³ych uczestników.

Mi³ej lektury!

Smok uwolni³ Królewnê i zaopiekowa³ siê ma³ymi
smoczkami i mia³ przy nich tyle pracy, ¿e nie mia³
czasu na porywanie ksiê¿niczek.

Anto� i Tosia w nagrodê dostali od Korony Pó³-
nocy piêkne gniazdko i zamieszkali w nim.

Wszyscy ¿yli d³ugo i szczê�liwie.

Daniel Szyd³owski, lat 7, klasa 1 b, SP 41
�Szczecin � moje miasto.
Przygody szczeciñskiego
Bohatera�

Wstêp
W pewnym mie�cie o nazwie Szczecin, mieszka³

sobie pewien nastolatek. Mia³ 17 lat i mia³ na imiê
Bolek. A, ¿e ratowa³ nieprzytomne dzieci, nazywano
go Bohater. Pewnego dnia wieczorem po kolacji,
Bohater zapyta³ mamê:

� Mamo, mogê podró¿owaæ po Szczecinie? � po-
wiedzia³.

� Dobrze� odpowiedzia³a mama. Tata s³ysz¹c roz-
mowê z mam¹ i Bohaterem, doda³.

� Wypiszê ciê z liceum i dam ci kanapki, napoje,
ubrania i inne twoje rzeczy. Tak wiêc wcze�nie rano,
Bohater wyszed³ z domu.

Rozdzia³ 1
Zadziwienie kolegów
Nastêpnego ranka koledzy zapukali pod dom Bo-

hatera.
� Bohater, dlaczego nie wychodzisz? � krzykn¹³

Adrian kolega Bohatera.
Wtedy przysz³a mama Bohatera.
� Bohater siê wyprowadzi³, bo chcia³ zwiedzaæ

Szczecin. Na te s³owa koledzy bohatera co� tam z
ni¹ paplali. A¿ wreszcie odeszli i okaza³o siê, ¿e siê
spó�nili do liceum!

Bohater wsiad³ do 53 na przystanku Czorsztyñ-
ska.

� Patrzcie, to Bohater! � krzyczeli wszyscy pasa-
¿erowie. Nawet pan kierowca. Autobus dojecha³ do
ulicy Adama Mickiewicza. Skrêci³ w lewo, potem w
prawo i przystanek Wernyhory.

Rozdzia³ 2
Na przystanku
Bohater, myk! z autobusu. Szed³ sobie ulic¹ Wer-

nyhory i ka¿dy kot go napotka³ mówi³ �Patrzcie to
on. To on!� Doszed³ do zajezdni autobusowej,, gdzie
te¿ t³um ludzi krzykn¹³ z rado�ci¹ na jego widok.

� Bolku, Bolku, co tu zwiedzaæ? � my�la³ Bohater
przez chwilê. Pozwiedza³ zajezdniê i ruszy³ dalej.

***
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Rozdzia³ 3
£obuz Adrian
Tymczasem kolega Bohatera, Adrian, którego ju¿

znacie, puka³ w drzwi domu Bohatera. Bohater bar-
dzo go nie lubi³, uznawa³ go za wroga. Adrian zacz¹³
szukaæ tego Bohatera. My�la³, ¿e Bohater pojecha³
na Pomorzany. Wiêc pojecha³ w drug¹ stronê. Do-
piero na Kmiecej zrozumia³, ¿e jedzie w z³¹ stronê.
Dowiedzia³ siê, ¿e Bohater dotar³ do zajezdni Klo-
nowica. Niestety Bohater obok szpitala na Uni Lu-
belskiej, zamówi³ taxi przez telefon.

� Dok¹d nasz Bohater by chcia³ siê wybraæ? �
zapyta³ taksówkarz Bohatera.

� Nie wiem � powiedzia³ Bohater.
Kierowca mia³ dobre serce, wiêc po pracy zaprosi³

go do swojego domu. Tymczasem Adrian noc¹ wszed³
w warsztacie w zajezdni do kana³ów. Adrian nie by³
pewny czy bohater p³yn¹³ kana³ami pod ziemi¹.

Rozdzia³ 4.
Bohater na dworcu
Nastêpnego ranka, bohater wyruszy³ tramwajem

na plac Rod³a. Wszed³ do Radissonu i pojecha³
wind¹ na 22 piêtro, zjad³ lody w cafe 22. Wsiad³ w 70
a Placu Rod³a w kierunku dworca G³ówny. Tymcza-
sem Adrian dop³yn¹³ kana³ami do oczyszczali �cie-
ków. Wielka turbina ponios³a Adriana do Odry. Bo-
hater poszed³ na tymczasowy dworzec, bo g³ówny
by³ w remoncie. Bohater sprawdzi³ na tablicê odjaz-
dow¹:

Ko³obrzeg za 8 min
Szczecin-Zdunowo 1 min.
Poznañ g³ówny 20 min
Wroc³aw g³ówny 37 min.
Lublin 18 min
� O nie ! � krzykn¹³ Bohater i pobieg³ do poci¹gu,

zamówi³ wolne miejsce w przedziale.

Rozdzia³ 5
Adrian i zemsta
Adrian wyszed³ z rzeki i zrozumia³ ¿e Bohater po-

jecha³ na prawobrze¿e poci¹giem. Na dacie telefo-
nicznej zobaczy³ to: �roda 18 sierpnia 15:00.

� O jej � pomy�la³ Adrian.
� Robi siê pó�no � doda³. Szybko pobieg³o do

Ekspresu i pojecha³ na prawobrze¿e. Wysiad³ na
stacji Szczecin Zdroje i myk! do autobusu. Wysiad³
na przystanku os. Bukowe i zacz¹³ szukaæ Bohatera.
Nadjecha³ autobus A bis i autobus 66/

� Dok¹d on je�dzi z os. Bukowego?� pomy�la³
Adrian i w³¹czy³ swoj¹ aplikacjê w telefonie �Jak
dojadê�.

� Aha, na ̄ ydowce � powiedzia³ Adrian.

Rozdzia³ 6
Dalsze dzieje Bohatera
� Na ulicy D¹bskiej, rosn¹ sobie dêby. � �piewa³

sobie bohater id¹c ulic¹ D¹bsk¹. Dotar³ na Kijewo.
Tam znalaz³ ul. Kurz¹. Zobaczy³ tam le�niczego. Le-
�niczy powióz³ go swoim samochodem na wêze³
autostradowy. Tam wsiad³o do autobusu G i poje-
cha³ na Zdunowo. Nagle w telefonie bohatera za-
czê³a lecieæ muzyczka. Okaza³o siê ¿e to by³a mama
Bohatera, bo chcia³ do niego zadzwoniæ.

� Halo, cze�æ mamo � powiedzia³ Bohater.
� Nic nie s³yszê, jeste� na jakim� ranczu Bolek?
� Nie jestem ba drodze krajowej 10 � odpowie-

dzia³ Bohater.

Rozdzia³ 7
Historia dobiega koñca
I tak sobie rozmawiali. Minê³o kilka dni. Bohater

zrobi³ album zdjêæ. A co z Adrianem? Adrian zosta³
ukarany przez policjê a komendzie. Rodzice dali mu
s³uszn¹ karê: zakaz gier komputerowych i u¿ywani
telefonów. Bohater za� dosta³ s³awê od Piotra
Krzystka, prezydenta Szczecina.

I tak w³a�nie koñczy siê ta opowie�æ.

Marysia Walich, lat 7, SP 10
�Magiczny Kwiat ogl¹da
Szczecin�

W parku ̄ eromskiego rós³ magiczny kwiat, który
chcia³ ogl¹daæ  ca³y Szczecin, wiêc zamieni³ sie w
ob³oczek, który z góry patrzy na miasto. Zapozna³
siê z go³¹bkiem i zaprzyja�nili siê. Ob³oczek zapyta³,
czy mo¿e z nim zwiedzaæ Szczecin. Go³¹bek odpo-
wiedzia³, ¿e wie wszystko o mie�cie. Polecieli wspól-
nie na przedstawienie do Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Drugiego dnia ob³oczek i go³¹bek spotkali siê, ¿ebu
prze¿yæ nowe przygody i przelecieli obok bardzo
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Kaja Ma³ek, lat 7 , kl. 1b, SP nr 10
�Przygoda na lodowisku�

Dawno, dawno temu za górami, za lasami by³o
Morze Ba³tyckie obok którego ¿y³o sobie mia-
sto Szczecin.

Pewnej mro�nej zimy Dziewczynka o imieniu
Kaja zamarzy³a nauczyæ siê je�dziæ na ³y¿wach.
Kiedy rodzice kupili jej ³y¿wy i kask, zaplanowa-
³a wspóln¹ wycieczkê na lodowisko.  W Szczeci-
nie by³y trzy lodowiska. Które wybraæ? � my�la-
³a Kaja. Po d³u¿szej chwili dziewczynka wybra³a
to po³o¿one w okolicach Guba³ówki, w�ród lasu
i dzikich zwierz¹t. Dziewczynka  na lodowisko
przychodzi³a zawsze w pi¹tki, kiedy koñczy³a
wcze�niej lekcje. Mimo lêku ¿e upadnie, stara³a
siê przezwyciê¿yæ swój strach i prêdko nauczyæ
siê je�dziæ na ³y¿wach.

Raz, kiedy  Kaja mia³a na lodowisku trening,
us³ysza³a dziwne odg³osy. Ciekawa, co siê dzie-
je, wysz³a na dwór. Nagle w zaro�lach pokry-
tych �niegiem zauwa¿y³a ma³ego jelonka, który
zapl¹ta³ siê w sid³a. Kaja pobieg³a co si³ po ro-
dziców i po chwili jelonek by³ ju¿ wolny. Okaza-
³o siê, ¿e sid³a z³ama³y mu jedno kopytko i po-
trzebna jest pomoc lekarska. Rodzice Kai zabrali
jelonka do najlepszego w Szczecinie weteryna-
rza. Tam nó¿kê zagipsowano i podano lekarstwo.
Dziewczynka, kiedy mog³a, to odwiedza³a jelon-
ka. Nó¿ka goi³a siê dobrze i ju¿ po dwóch tygo-
dniach jelonek by³ zdrowy, móg³ wracaæ do uko-
chanej mamusi. Kai by³o bardzo ¿al, ale wiedzia-
³a, ¿e jelonek na pewno têskni za swoj¹ rodzin¹ i
razem z tat¹ wywioz³a go do lasu. Na po¿egna-
nie przytuli³a zwierz¹tko mocno i szepnê³a do
ucha- Trzymaj siê malutki, ro�nij du¿y i b¹d� we-
solutki.

wysokiego budynku z bardzo ostrym czubkiem.
Ob³oczek zatrzyma³ siê, a go³¹bek powiedzia³ mu ¿e
jest to hotel z 22 piêtrami, a na samej górze jest ka-
wiarnia, gdzie sprzedaj¹ przepyszne lody. Czêsto
obok tego miejsca przelatuje i zagl¹da do okienka i
widzi jakie pyszno�ci tam podaj¹. Ob³oczek zapyta³,
czy mo¿na tam wej�æ?

� Je�li chcesz to mo¿na, ale to bardzo trudne. Trze-
ba zej�æ na dó³ i trafiæ do wielkich drzwi � powie-
dzia³ go³¹bek.

� Czy móg³by� polecieæ ze mn¹?
I razem pofrunêli do wielkich drzwi.
� Ilu tu ludzi!� powiedzia³ go³¹bek.
� Dobra ja bêdê siê kryæ na pewno nic mi siê nie

stanie. Musimy trafiæ do windy. Id¹ go³¹bek ukry-
wa siê we wszystkich k¹tach, a ob³oczek widzi ludzi
jak pracuj¹ w tym du¿ym budynku. Widzi te¿ srebr-
ne drzwi i pyta siê go³¹bka co to za drzwi?

� A tutaj jest winda, któr¹ mamy pojechaæ na sam¹
górê.

Patrz¹ nie ma klamki! Go³¹bek wie o co tu chodzi.
Trzeba przycisn¹æ guzik z zielon¹ strza³k¹, ale jak to
zrobiæ? Oboje nie wiedz¹. Go³¹bek my�li i ob³oczek
my�li i wpadaj¹ na pomys³! To proste! Go³¹bek wci-
�nie guzik ostrym dziobkiem. Wlatuj¹ do �rodka i
jad¹ na ostatnie piêtro. By³o tam du¿o ludzi i go³¹-
bek ba³ siê ¿e go zauwa¿¹, a okno by³o zamkniête,
wiêc postanowili tak: ob³oczek wleci do wielkiej ka-
wiarni i popatrzy trochê, a go³¹bek poogl¹da z dale-
ka. Trzeciego dnia, gdy s³oñce ju¿ wsta³o, ob³oczek
pierwszy siê obudzi³ i budzi go³¹bka:

� Go³¹bku, go³¹bku obud� siê zwiedzajmy nastêp-
ne miejsca!

Go³¹bek u�miecha siê i leci nad wielkimi chmura-
mi a ma³y ob³oczek za nim. Lec¹, lec¹ i dolecieli do
wielkiego bia³ego budynku.

� To jest wielka nowa filharmonia, tam siê gra na
ró¿nych instrumentach i czasem �piewaj¹ chóry.

Ob³oczek bardzo chcia³ tam wej�æ. Oblecieli fil-
harmoniê i trafili do drzwi. Pofrunêli nad krêcony-
mi schodami i us³yszeli muzykê. Poszli do drzwi i
przez dziurkê od klucza zobaczyli du¿¹ z³ot¹ sce-
nê z lud�mi, którzy grali na ró¿nych instrumen-
tach, byli te¿ tam ludzie, którzy �piewali i obejrze-
li ca³y koncert. Potem poszli korytarzem i us³y-
szeli muzykê z mniejszej granatowej sali, a na sce-
nie by³y tylko instrumenty smyczkowe. Bardzo
im siê podoba³o. Gdy wyszli z filharmonii, go³¹-
bek powiedzia³, ¿e ju¿ du¿o obejrzeli, bêd¹ siê jesz-
cze spotykaæ, ¿eby zwiedzaæ inne miejsca, ale na
ten rok chyba wystarczy. Ob³oczek wróci³ do par-
ku ¯eromskiego i znów sta³ siê kwiatkiem. Na-
stêpnym razem to on oprowadzi go³¹bka po par-
ku ̄ eromskiego. Koniec!
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i ̄ eglarskiej �Morze przygody
� z wiatrem w ¿aglach�

K³ajpeda
W pi¹tek 5 czerwca uroczyste otwarcie Regat. Wci¹-

gniêcie bander pañstw bior¹cych udzia³ w imprezie.
W sobotê zabawne zawody sportowe na piêknej pla-
¿y. Nasze za³ogi dzielnie walczy³y w biegach na nar-
tach 3 osobowych, wy�cigu g¹sienic, w walce na po-
duszki i graj¹c w warcaby. Pawe³ Owczarek uczestnik
zajêæ EM Pa³acu M³odzie¿y w raz z Ani¹ Klup� zajêli II
miejsce w warcabach. Po po³udniu - parada. Przy akom-
paniamencie orkiestry, gwizdkach i rogach mg³owych
za³ogi w barwnym korowodzie przesz³y ulicami K³aj-
pedy. Zryw otrzyma³ wyró¿nienie dla najlepszej za³ogi
w paradzie w klasie C i D. Wieczorem Crew Party. W
niedzielê - wycieczki. Pop³ynêli�my promem do Oce-
anarium. Tam przy muzyce ogl¹dali�my popisy delfi-
nów, przerywane wystêpami artystycznymi w wyko-
naniu dzieci miejscowej szko³y baletowej. Delfiny pre-
zentowa³y siê piêknie. Kapitanowie w tym czasie spo-
tkali siê z organizatorami, gdzie omawiali zasady i prze-
bieg trasy regat. Jutro ruszamy.

Jola Ga³êzowska

X X X
Stoimy w Gdyni. Na ca³y Ba³tyk ostrze¿enie o sztor-

mie. Czekamy. Planowali�my odwiedzenie innych
portów, ale przy tej pogodzie? Z prognozy wynika,
¿e w rejonie naszej ¿eglugi wiatr na jaki� czas zel¿e-
je. Narada z Jurkiem Szwochem kapitanem S/y Dar
Szczecina, decydujemy siê na przelot do K³ajpedy.
Mo¿e zd¹¿ymy przed kolejnym sztormem? Na
¿aglach i silniku op³ywamy wody rosyjskie. Po do-
bie ¿eglugi wpadamy do K³ajpedy i cumujemy na
rzece Danie. Zostali�my mile przyjêci przez organi-
zatorów. A na morzu 8-9°B. Nawet w porcie jachty
ko³ysz¹ siê na cumach.  Wraz z za³og¹ Dara zwiedza-
my K³ajpedê. Jej historiê w Muzeum Historycznym
Miasta, muzeum bursztynu i urokliw¹ starówkê.
Czekamy na przybycie liaison-ów.

 M.Ircha

Z Edukacj¹ Morsk¹ do Gdyni
25 maja br. o godzinie 10 wszyscy spotkali�my siê w

Centrum ̄ eglarskim przy jachcie �Zryw�, który wyci¹-
gniêty z wody sta³ na saniach. Czy bêdzie gotowy do
¿eglugi? Dziewczyny wraz z pani¹ Jol¹ wybra³y siê na
zakupy, a ch³opcy sprawdzali stan techniczny jachtu.
Po wszystkim poszli�my na obiad, a po powrocie jacht
ko³ysa³ siê na wodzie pod suwnic¹. Odetchnêli�my z
ulg¹. Zryw gotowy do drogi! Po zaznajomieniu siê z
zasadami bezpieczeñstwa i stanowiskami manewrowy-
mi, po dopasowaniu pasów bezpieczeñstwa, wieczo-
rem udali�my siê na ognisko integracyjne z za³og¹ �Daru
Szczecina�. Nastêpnego dnia, po ostatnich przygoto-
waniach i kiedy ¿egnali�my siê, pojawi³y siê media.
Wywiady przed kamerami i mikrofonami. Nasz kolega
Arek £ukiñski zosta³ gwiazd¹ mediów i zyska³ liczne
grono przede wszystkim fanek w ogólnopolskiej TV i
radiu. Przy salutach bandery i ¿yczeniami szczê�liwej
podró¿y z s/y Urtica pop³ynêli�my do �winouj�cia, po
drodze tankuj¹c paliwo w Trzebie¿y. Nastêpnego dnia
wyszli�my w morze. Wysoka do 2,5 m fala zrobi³a swoje.
Choroba morska zmog³a 5 z 8 osób za³ogi. P³yn¹c przez
ca³¹ dobê wzd³u¿ brzegu dotarli�my do przystani w Dar-
³owie, gdzie poszli�my na Rynek G³ówny i kupili�my
kilka pami¹tek. Tego samego dnia wieczorem na zapro-
szenie kapitana �Daru Szczecina� ogl¹dali�my krótki film
o wielkich regatach The Tall Ships Races 2013. Na-
stêpnego dnia w po³udnie wyruszyli�my na ostatni etap
naszej wyprawy do Gdyni. Po trudnej nocy, kiedy na
wachcie wytrwa³ tylko kapitan, Albert i pani Jola dotar-
li�my do celu. Po �niadaniu poszli�my zwiedzaæ miasto.
Odwiedzili�my ¿aglowiec legendê �Dar Pomorza� i zro-
bili�my kilka pami¹tkowych fotek. Niestety, nasza wy-
prawa dobiega koñca. Zdobyli�my nowe do�wiadcze-
nia i nauczyli�my siê wielu przydatnych rzeczy. To by³a
wyj¹tkowa przygoda i na pewno jej nie zapomnimy.

Za³oga jachtu Zryw: Kamila Lipiñska, Hania To-
czek, Arkadiusz £ukiñski, Nikola Krzemiñska,
Aleksandra Król, Albert Huderewicz, Mieczys³aw
Ircha, Jolanta Ga³êzowska.
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Wyst¹pienie Prezesa ZOZ¯
Zbigniewa Zalewskiego

Czê�æ pierwsza: Ods³oniêcie tablicy:
Witaj¹c wszystkich na dzisiejszej uroczysto�ci -

podobnie jak dwa tygodnie temu, znowu nad Odr¹,
na Bulwarze Piastowskim � przypomnê, ¿e w³a�nie
tegoroczny maj wyj¹tkowo zapisuje siê w kalenda-
rzu Szczecina, miasta morskiego i ¿eglarskiego, wy-
j¹tkowo zapisuje siê te¿ w nasz tegoroczny Jubile-
usz 70-lecia polskiego ¿eglarstwa na Pomorzu Za-
chodnim. To w³a�nie na pocz¹tku maja zainauguro-
wali�my nasz okrêgowy i jubileuszowy sezon ¿eglar-
ski 2015 roku, na przystani JK AZS, potem tu, na
Bulwarze Piastowskim, odby³o siê ods³oniêcie no-
wych akcentów Szczeciñskiej Alei ̄ eglarzy, w tym
trzech tablic upamiêtniaj¹cych dzieje szczeciñskie-
go ¿eglarstwa, a tak¿e pierwszego w Alei pomnika -
pomnika niezapomnianego ¿eglarza i obywatela
�wiata Ludomira � Ludka � M¹czki. Teraz pomniko-
wy Ludek znowu towarzyszy nam dzisiaj, znowu
ods³onimy za chwilê kolejn¹ tablicê, znowu przej-
dziemy obok Ludka dalej, na Nabrze¿e Jana z Kolna,
by po¿egnaæ m³odzie¿ow¹ miejsk¹ Wyprawê �Na-
rwik 2015�, która na jachcie �Stary� wyruszy za
pó³nocny kr¹g polarny, �ladem historycznego rejsu
dwóch polskich ¿aglowców � �Zewu Morza� i �Ma-
riusza Zaruskiego�. Ta tablica upamiêtnia w³a�nie
to pierwsze w dziejach polskiego ¿eglarstwa prze-
kroczenie Pó³nocnego Krêgu Polarnego przez te
dwa nasze szkunery, pod bia³o-czerwon¹ bander¹ i
pod bander¹ PZ¯, które dokona³y tego w 1957 roku,

inauguruj¹c pierwsze  po II wojnie �wiatowej poza-
ba³tyckie rejsy polskich ¿eglarzy t¹ w³a�nie pamiêtn¹
wypraw¹, dla  pobrania ziemi z pola Bitwy o Narwik
w 1940 roku, i uczczenia poleg³ych tam ¿o³nierzy
Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalañskich�

Proszê Pañstwa. Takich historycznych dokonañ
szczeciñskich ¿eglarzy w tym 70-leciu polskiego
¿eglarstwa na Pomorzu Zachodnim mo¿na wyliczaæ
znacznie wiêcej, ale pozwolê sobie na jeszcze jedn¹
dygresjê, mo¿e siêgaj¹c¹ za daleko w czasie i prze-
strzeni, ale oddaj¹c¹ ducha tego miejsca, gdzie je-
ste�my. Patrzy na nas pomnikowy Ludek M¹czka,
a nieco dalej, na Wa³ach Chrobrego, wymown¹ fon-
tannê zdobi¹ dwie legendarne postaci � Wyszaka
i Jana z Kolna, których wyczyny na morzach nie s¹
co prawda w pe³ni udokumentowane, ale to Jan z
Kolna dotar³ podobno na pok³adzie duñskiego
¿aglowca do kontynentu Ameryki Pó³nocnej wcze-
�niej ni¿ jego uznany odkrywca � Krzysztof Ko-
lumb. Dzisiaj nie ma ju¿ nowych kontynentów do
odkrywania, ale s¹ horyzonty marzeñ, s¹ tacy lu-
dzie jak Ludek M¹czka, ciekawi �wiata i nowych
wyzwañ, tacy jak organizatorzy i uczestnicy wspo-
mnianych szczeciñskich pionierskich rejsów, poza
kr¹g polarny, poza bariery geograficzne i politycz-
ne, których �ladem rusza nasza m³odzie¿, na pok³a-
dzie �Starego�� �

Ods³oniêcie tablicy
Narwik 2015
i po¿egnanie

jachtu �Stary�
Aleja ¯eglarzy � 30 maja 2015
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Jeszcze raz dziêkujê wszystkim, którzy przyczy-
nili siê do powstania i realizacji Alei, dziêkujê w³a-
dzom miasta, dziêkujê organizatorom wyprawy
�Narwik 2015� � Piotrowi i Maciejowi, dziêkujê
wszystkim przyjacio³om ¿eglarstwa, którzy w tym
pomogli. Za chwilê zostanie ods³oniêta tablica,
ufundowana przez Zachodniopomorski Zwi¹zek
¯eglarski, a dokona tego uczestnik tej historycz-
nej wyprawy z 1957 roku, pan Zygmunt Che³kow-
ski, ¿eglarz i emerytowany  profesor szczeciñ-
skiej Wy¿szej Szko³y Rolniczej. Serdecznie wita-
my Pana Profesora�

Kopia tablicy pop³ynie z m³odzie¿¹ do Narwiku, trafi
do tamtejszego muzeum Bitwy o Narwik, na jej 75-lecie.l

Czê�æ druga: Po¿egnanie jachtu �Stary�
Dzisiaj �ladem historycznych ¿aglowców pop³y-

nie szczeciñska m³odzie¿, na jachcie �Stary�, z kapi-
tanem Maciejem Krzeptowskim, podobnie jak ich
koledzy p³ynêli tym samym jachtem, z tym samym
kapitanem, dla odmiany w ramach Wyprawy �Islan-
dia 2009�, w 50-lecie tak¿e pionierskiego dla polskiej
bandery pierwszego rejsu szczeciñskich akademików
na Islandiê, w 1959 roku, na jachcie �Wite� II�. Obie
te wyprawy � ta z 2009 roku, i obecna, to inicjatywy
kolegów ze Stowarzyszenia ̄ eglarski Szczecin, wspar-
te przez w³adze miast i licznych przyjació³ i sponso-
rów, i realizowane dodatkowo w ramach Szczeciñ-
skiego Programu Edukacji Morskie, �wiêtuj¹cego w
tym roku swoje 20-lecie. Tym samym obie te wypra-
wy, oba nasze jubileusze, a tak¿e ta Aleja ̄ eglarzy, na
której siê po raz kolejny spotkali�my, to przyk³ad do-
brej ¿eglarskiej roboty, to przyk³ad pamiêci o histo-
rycznych dokonaniach szczeciñskich ¿eglarzy, to przy-
k³ad budowania miêdzypokoleniowych wiêzi, kiedy
do�wiadczony kapitan Maciej Krzeptowski, ju¿ kapi-
tan-senior, uczestnik m.in. wokó³ziemskich eskapad
Ludka M¹czki, rusza teraz z m³odzie¿¹ na dalekie pó³-
nocne morza, ucz¹c m³odych ludzi poszanowania
morza, historii i bia³o-czerwonej bandery�

Warto dodaæ, ze za³oga �Starego� ruszy jeszcze
dalej, na Spitsbergen, gdzie odwiedz¹ Stacjê Polarn¹
Polskiej Akademii Nauk. Bêdzie to równocze�nie
pierwsza edycja programu � �Szczecin � miasto,
gdzie zaczynaj¹ siê wielkie wyprawy�, takie jak te
pierwsze pionierskie, takie jak dwie wcze�niejsze wy-
prawy jachtu �Stary� wokó³ obu Ameryk, jak �Is-
landia 2009�, takie jak obecna. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
tak¿e dzisiaj rusza na Pó³nocny Atlantyk, na Wy-
spy Owcze, drugi zas³u¿ony jacht szczeciñskiego
JK AZS � s/y �Gaudeamus�. Pomy�lnych wiatrów,
dla wszystkich ¿eglarzy, ruszaj¹cych w �wiat ze
Szczecina i z Polski. P³yñcie i wracajcie szczê�liwie,
pod banderami Polski i polskiego ¿eglarskiego
Szczecina Stopy wody pod kilem�

Prezes ZOZ¯
dr Zbigniew Zalewski

Alei ̄ eglarzy w Szczecinie �  w sobotê 30 maja
2015 roku � rozpoczê³a siê WYPRAWA NARWIK
2015. Organizacjê tego rejsu wspiera³o Centrum
¯eglarskie, a w za³odze wyprawy s¹ wychowan-
kowie Centrum, cz³onkowie sekcji ¿eglarskich i
kajakowych: Marcin Andraszewicz, Karolina
Frontczak, Mateusz Matyszczak, Piotr Nycz, Jê-
drzej Owczarski, Krzysztof Papliñski, Maria Ru-
dziñska, Marcelina Stasiak, Dominika Stasiak.

Przypomnijmy, ¿e Wyprawa Narwik 2015 to m³o-
dzie¿owy rejs szczeciñskich ¿eglarzy na dalek¹ Pó³-
noc, za ko³o polarne, do Archipelagu Svalbard � na
wyspê Spitsbergen i do Polskiej Stacji Polarnej Hor-
sund. Jej g³ównym celem bêdzie norweskie miasto
Narwik, gdzie w 1940 roku walczy³a Samodzielna
Brygada Strzelców Podhalañskich.

M³odzi ¿eglarze ze Szczecina wyrusz¹ �ladem
wyprawy ¿aglowców Mariusz Zaruski i Zew

Wyprawa �Narwik 2015� �
po¿egnanie jachtu �Stary�
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Morza. W 1957 roku pop³ynê³y one ze Szczeci-
na do Narviku po ziemiê z pola bitwy, gdzie
walczy³y polskie oddzia³y o wolno�æ Norwegii.
Podczas tego rejsu  jachty, po raz pierwszy w
dziejach polskiego ¿eglarstwa, przekroczy³y
ko³o polarne.

Rejs jest zorganizowany przez stowarzyszenie
¯eglarski Szczecin we wspó³pracy z Wydzia³em
O�wiaty Urzêdu Miasta, Miêdzyszkolnym O�rod-
kiem Sportowym Euroregionalnym Centrum Eduka-
cji Wodnej i ̄ eglarskiej, Jacht Klubem Akademic-
kiego Zwi¹zku Sportowego w Szczecinie. Wyprawa
jest wspó³finansowana ze �rodków Miasta Szcze-
cin, a Patronat nad rejsem obj¹³ Prezydent Szcze-
cina Piotr Krzystek.

Wyprawê wspieraj¹ tak¿e Zachodniopomorski
Okrêgowy Zwi¹zek ̄ eglarski, Yacht Klub Pol-
ski w Szczecinie, Bractwo Wybrze¿a, Klub
¯eglarzy Samotników, Yacht Klub Rzeczypospo-
litej Polskiej w �winouj�ciu, Rotary Club
Szczecin, Polska Fundacja Morska, Instytut
Pamiêci Narodowej, Polska ̄ egluga Morska �
Fundacja Pro Publiko Mare, CALBUD, Netto,
Firma SMART, Poltramp Yard, Towarzystwo
ubezpieczeniowe UNIQA, i inne.

W rejsie, podzielonym na piêæ etapów, wezm¹
udzia³ 42 osoby, w tym 22 uczniów szczeciñskich
szkó³: (Gimnazjum Nr 5, 6, 14, Zespo³u Szkó³ Elek-
tryczno-Elektronicznych, Zespo³u Szkó³ Morskich
i Politechnicznych, Zespo³u Szkó³ £¹czno�ci, Tech-
nikum Budowlanego, Katolickiego Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego, X, XIII, XIV LO). Wyprawa Na-
rwik 2015 jest rejsem edukacyjnym zorganizowa-
nym w ramach Szczeciñskiego Programu Eduka-
cyjnego Rejsy Odkrywcy, dla uczczenia 70-lecia pol-
skiego ¿eglarstwa  na Pomorzu Zachodnim i 75. rocz-
nicy walk Polaków o Narwik. Wyprawa jest rejsem
szkoleniowo-sta¿owym z programem naukowym, hi-
storycznym, przyrodniczym, fotograficznym, geo-
logicznym.

Miêdzy innymi szczeciñscy uczniowie spo-
tkaj¹ siê z Konsulem Honorowym Rzeczpospoli-
tej Polskiej w Tromso � Trygve Myrvang, bur-
mistrzem miasta Narwik, dyrektorem Muzeum
Wojny Narwiku (zwiedz¹ to muzeum), z³o¿¹ kwia-
ty na cmentarzu wojennym w Hakvik, gdzie s¹
pochowani polscy ¿o³nierze, pobior¹ do urn zie-
miê z pola bitwy, która zostanie przekazana do
Sanktuarium Matki Bo¿ej na Krzeptówkach w Za-
kopanym, odwiedz¹ Stacjê Polarn¹ Hornsund.
W czasie rejsu dotr¹ do Archipelagu wysp Lo-
foty, Przyl¹dka Pó³nocnego (Nordkapp), Wyspy
Nied�wiedziej, Spitsbergenu i innych wysp Ar-
chipelagu Svalbard.

Wyprawê poprowadzi kapitan Maciej Krzep-
towski. M³odzie¿ po¿egluje na jachcie Stary z
Jacht Klubu Akademickiego Zwi¹zku Sportowe-
go w Szczecinie. Tym samy na którym polscy
¿eglarze odbyli znane rejsy oceaniczne, miêdzy
innymi wokó³ Ameryki Po³udniowej (Cape Horn
Antarctica 2002-2003), dooko³a Ameryki Pó³noc-
nej przez Przej�cie Pó³nocno-Zachodnie (QNT
Northwest Passage Jubilee Voyage 2006-2007),
dooko³a Islandii (Wyprawa Islandia 2009, kpt.
M. Krzeptowski).

                        Piotr Owczarski
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Fina³ Baltic Tall
Ships Regatta

W dniach 12 - 15.06.2015 odbywa³o siê wielkie �wiê-
to w Szczecinie czyli zakoñczenie fina³u Baltic Tall Ships
Regatta oraz X Zlotu Oldtaimerów. W regatach uczest-
niczy³y jednostki S/y Dar Szczecina, który zaj¹³ II miej-
sce w klasie C i S/y Zryw, który uplasowa³ siê na IV
miejscu klasie D. Na pok³adach jachtów znajdowali siê
uczestnicy Kó³ Edukacji Morskiej. W �wiêto to piêk-
nie wpasowa³ siê Szczeciñski Program Edukacji Wod-
nej i ̄ eglarskiej , który w tym roku obchodzi 20-lecie
swojej dzia³alno�ci.

Na Placu Adama Mickiewicza stanê³y  namioty w
których �powsta³y� wielobarwne porty Morza Ba³-
tyckiego zorganizowane przez cz³onków SKEM, bê-
d¹ce czê�ci¹ wioski dzieciêcej. Znalaz³y siê tam por-
ty K³ajpeda, Rostock, Kotka, Aalborg, Gdañsk, Hel-
sinki, Ryga i inne. W ka¿dym z tych �portów� chêtni
mogli uczestniczyæ w nauce wi¹zania wêz³ów, wy-
konywaniu ryb z filcu, malowaniu twarzy, tworzeniu
³ódek z papieru i wielu innych atrakcjach. Nad
wszystkimi portami czuwa³ Port Polska � czyli opie-
kun Kó³ Edukacji Pa³ac M³odzie¿y. Na stanowisku
tym mo¿na by³o pobraæ karty do gry pod nazw¹
�Morskie Porty Morza Ba³tyckiego�. Gra polega³a
na odpowiedzi na pytania dotycz¹ce portów,  oraz
odwiedzeniu wszystkich namiotów portowych w
których mo¿na by³o uzyskaæ brakuj¹ce informacje.

Spe³nienie regulaminu gry dawa³o mo¿liwo�æ wy-
grania nagrody. Okaza³o siê, ¿e zainteresowanie gr¹
by³o bardzo du¿e co zaskoczy³o organizatora. W
grze bra³y udzia³ ca³e rodziny a czasami zaanga¿o-
wanie rodziców by³o wiêksze ni¿ dzieci.

Dla zmêczonych udzia³em w atrakcjach na stoiskach,
chwila wytchnienia przed scen¹, gdzie przez dwa dni
prezentowa³y siê ró¿ne zespo³y taneczne, wokalne,
soli�ci i aktorzy teatrów szczeciñskich. W�ród wielo-
barwnego t³umu Gryfik Szczeciñski wita³ siê z miesz-
kañcami Szczecina.

W sobotnie popo³udnie tradycyjna parada za-
³óg przesz³a ulicami miasta, w której równie¿ uczest-
niczy³y za³ogi Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej. Po-
wsta³a wielobarwna paleta kolorów, kostiumów,
hase³ i okrzyków. Udzia³ w niej wzi¹³ nawet ¿eglarz
pies, który wraz ze swym panem dzielnie dotrzy-
mywa³ wszystkim kroku.

Ko³a SKEM bior¹ce udzia³ zarówno w tworzeniu
�portów morskich� jak i paradzie walczy³y o palmê
pierwszeñstwa. Trzeba wspó³czuæ Komisji która mia³a
wy³oniæ zwyciêzcê, poniewa¿ wszyscy zas³ugiwali na
zwyciêstwo. Wygrany jednak mo¿e byæ tylko jeden.
W kategorii porty wygra³ GiM Nr 6, czyli port Rostock,
wyró¿nione zosta³y Przedszkole �¯agielek� � Malmoe,
SP 61 � Ryga i ZS 11 � Kotka.

Parada to zwyciêstwo szko³y SP 74. Wyró¿nienia SP
11, ZS 11, LO 23, i Przedszkole �¯agielek�. Wszystkim
serdecznie gratulujemy udzia³u i wspólnej zabawy.

Do zobaczenia w finale The Tall Ships Races 2017.
Lola Ga³êzowska



30

Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków to szko³a, w
której przysz³o�æ wi¹¿e siê z tera�niejszo�ci¹.
Rokrocznie od czterech lat jeste�my organiza-
torem Marszu Pamiêci Sybiraków. Trasa Mar-
szu przebiega ul. Na³kowskiej (spod budynku
szko³y), Kosynierów, Iwaszkiewicza, D¹brow-
skiej. W Marszu uczestnicz¹ wszyscy ucznio-
wie i nauczyciele Gimnazjum Nr 7 oraz ucznio-
wie i nauczyciele s¹siaduj¹cych szkó³ (w tym
roku go�cili�my Szko³ê Podstawow¹ nr 59 i Gim-
nazjum nr 29). Honorowymi go�æmi s¹ oczywi-
�cie Sybiracy.

Dni Patrona w bie¿¹cym roku szkolnym by³y za-
wsze u�wietnione spektaklem teatralnym.

W tym roku obejrzeli�my wzruszaj¹ce przed-
stawienie �Szeherezada Sybiru� przygotowane
przez uczniów naszej szko³y pod kierunkiem na-
uczycielki jêzyka polskiego Anny Szufliñskiej i
nauczycielki plastyki, muzyki i zajêæ artystycz-
nych Moniki Zdybickiej w oparciu o wspomnie-
nia Ireny Ogrodowicz, Sybiraczki, zamieszczone
w wydanej przez nasze gimnazjum ksi¹¿ce �Z da-

Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie

Dumni z Patrona
leka� Coraz dalej� zbieraj¹cej opracowane
przez uczniów wspomnienia Sybiraków. Ponad-
to uczniowie brali udzia³ w konkursie plastycz-
nym na logo Dni Patrona oraz w Sportowym
Turnieju Wiedzy Historycznej. Nagrody ufun-
dowali Sybiracy, na co dzieñ obecni w wielu na-
szych przedsiêwziêciach.

Jeste�my dumni, ¿e Patron i warto�ci, które siê
z Nim wi¹¿¹, takie jak patriotyzm, prawda, mi-
³o�æ, ojczyzna dla uczniów naszej szko³y to nie
s¹ puste s³owa.

Ewa Zagubieñ
� dyrektor Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków

w Szczecinie



Numer przygotowali: Aneta Klonowska (redaktor naczelny), Ryszard Goclan (redaktor techniczny).
Zdjêcia na ok³adkach: SP 1, SP 14, ZS 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, PP 67 „Stokrotka”, Wies³aw Seidler.
Druk: ZAPOL
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

  Fot.: Aneta Klonowska
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

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

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

Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: 
Olgierd Wac³awik

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A Teraz My                  
w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2015

Storczyki

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

W glinie zaczarowane

Pracownia Ceramiczna 
– Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ferie                         
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

 w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2014

Zdjêcia: archiwum szko³y

Przedszkole Publiczne 
Nr 3 w Szczecinie

„Eko 
Odkrywcy”

Zdjêcia: Monika Maækowiak, 
           Wojciech Tomczak

Na szlaku wielkich 
wypraw – 2014

CKS kszta³ci 
mistrzów œwiata

Zdjêcia: archiwum szko³y

Festiwal Piosenki
Bo¿onarodzeniowej

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ferie 2015                       
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Po mapie
przez morza i oceany

Zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska

Ferie 2015                         
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

II turnus

W obiektywie Iwony Sarnickiej

Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie                   
Dumni z Patrona

Zdjêcia: archiwum szko³y
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

II Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 

„Morskie opowieœci”                    

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

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

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

Turystyka szkolna 
w obiektywie

Zdjêcia: archiwum Centrum Kszta³cenia Sportowego

Ferie w Pa³acu 
M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Uczniowie
na turystycznych 

szlakach

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Akcja Lato 2013
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Maækowiak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza (2)

To ju¿ Jesieñ
w Centrum

¯eglarskim...
Zdjêcia: Monika Maækowiak

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Zdjêcia:
Monika Maækowiak
Wojciech Tomczak

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Pracownia Ceramiczna – Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Spotkanie z  pisark¹ A. Petrusewicz SP nr 35.

Spotkanie pt. Dzieci Dzieciom 22.04.13 Ksi¹¿nica Pomorska.

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

Rodzinne czytanie dzieciom – 01.06.2013.

Spotkanie pt.Mruczê wiêc jestem – 13.05.2013.

Przedstawienie – Czerwony Kapturek 29.05.2013- Ksi¹¿nica Pomorska.

Miko³ajki z Bajk¹ 05.12.13 Przedszkole Publiczne nr 80.

Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie

Zdjêcia: Iza Ginett, Paulina Kolasiñska, Robert Florczak 

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
                 SZCZECIN 2014

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

 w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2014

W obiektywie Moniki 
Wilczyñskiej

II Wojewódzki Konkurs 
Fotograficzny

„Piêkno                   
drzew”

Zdjêcia: archiwum szko³y

Zdjêcia: Monika Maækowiak,

Centrum ¯eglarskie  w Szczecinie

Przygoda na wodzie

Zdjêcia: Monika Maækowiak, 
           Wojciech Tomczak

Na szlaku wielkich 
wypraw – 2014 Miko³aj

zawita³ 
w 

Pa³acu 
M³odzie¿y

Zdjêcia: archiwum szko³y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ferie 2015                
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Spotkania                   
z wyobraŸni¹. Yeti

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Sobota w Pa³acu M³odzie¿y 

A Teraz My                  
w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2015

W obiektywie Iwony Sarnickiej

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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