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I. Sk¹d pomys³ na badania
prasy szkolnej?

Ksi¹¿ka powsta³a z kilku powodów. Po pierwsze -
zrodzi³a siê z potrzeby kontynuacji i niejako domkniê-
cia wieloletniego programu badañ mediów lokalnych
województwa zachodniopomorskiego, realizowane-
go przez pracowników Wy¿szej Szko³y Humani-
stycznej TWP w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego (lata 2010-2013).

Drugi powód � osobisty � okaza³ siê byæ nie
mniej wa¿ny dla naukowych peregrynacji. Autor-
ka jest mam¹ nastoletniej córki, st¹d �wiat widzia-
ny oczyma jej rówie�ników sta³ siê tak bardzo inte-
resuj¹cy. Czytaj¹c prasê szkoln¹, mo¿na zobaczyæ
w niej, �niczym w lustrze, �wiat, w którym ¿yj¹ au-
torzy tekstów�.

Po trzecie � wydawaæ by siê mog³o, ¿e wielo�æ i
atrakcyjno�æ pism m³odzie¿owych na rynku wydaw-
niczym oraz popularno�æ nowych mediów w pe³ni
powinny zaspokajaæ potrzeby czytelnicze dzieci i
m³odzie¿y. Okazuje siê jednak, ¿e dzieje siê wprost
przeciwnie � prasa szkolna nie ulega dewaluacji. Ta
szczególna kolekcja dokumentów, ilustruj¹cych
¿ycie nie tylko szkolnej spo³eczno�ci, ale i ca³ych
pokoleñ, z roku na rok powiêksza siê o nowe tytu³y.

Po czwarte � z medioznawczego punktu widzenia
� prasa szkolna jest ma³o znana i niedoceniana.
�wiadczy o tym choæby uboga literatura przedmio-
tu, szczególnie w przypadku wspó³cze�nie wyda-
wanych tytu³ów. Wydana ksi¹¿ka jest pierwsz¹
monografi¹ po�wiêcon¹ wspó³czesnej polskiej pra-
sie szkolnej.

II. Dlaczego warto wydawaæ
prasê szkoln¹?

Trudno udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi na to
pytanie. O korzy�ciach wydania szkolnych perio-
dyków mo¿e �wiadczyæ fakt, i¿ w takich krajach jak
np. Francja, Niemcy czy Stany Zjednoczone, wyda-
wanie szkolnego periodyku jest w³¹czone w proce-
sy wychowawcze i edukacyjne.

W�ród g³ównych celów dydaktycznych wskazy-
wane s¹: rozwijanie intelektu, kszta³cenie umiejêt-
no�ci poprawnego formu³owania my�li, rozwijanie
zainteresowañ naukowych i literackich, uczenie
dyskutowania i polemizowania; w�ród wychowaw-
czych za�: przygotowanie do ¿ycia spo³ecznego,
integrowanie spo³eczno�ci klasowej i szkolnej, two-
rzenie opinii wychowanków, wyrabianie samodziel-
no�ci, zasadno�æ i wytrwa³o�æ, nabycie umiejêtno-
�ci prowadzenia dialogu, poszerzenie horyzontów
czy nauka tolerancji. Pisma szkolne realizuj¹ rów-
nie¿ postulaty kszta³cenia medialnego, gdy¿ ucz¹
�wiadomego i krytycznego odbioru mediów oraz
racjonalnego pos³ugiwania siê nimi jako narzêdziem
pracy, komunikowania siê i uczenia.

Uczniowie pracuj¹cy na rzecz szkolnych wy-
dawnictw mog¹ poznaæ swoje najbli¿sze otocze-
nie - jego historiê, tradycje, dziedzictwo kulturo-
we czy zwi¹zki z kultur¹ narodow¹; budowaæ po-
stawê patriotyczn¹ czy poczucie to¿samo�ci na-
rodowej przez rozwój to¿samo�ci regionalnej;
nawi¹zywaæ bliskie wiêzi ze �rodowiskiem lokal-
nym; rozwijaæ szacunek wobec innych wspólnot
regionalnych, etnicznych czy narodowych. Pismo
szkolne staje siê tym samym swoistego rodzaju
narzêdziem zacie�niania relacji miêdzy szko³¹ a
lokalnym �rodowiskiem.

Prasa szkolna pe³ni wiele funkcji wychowaw-
czych, gdy¿: kszta³ci pasje spo³eczne, pozwala na
rozwijanie humanistycznych uzdolnieñ m³odzie-
¿y, uruchamia procesy samowychowawcze i spo-
³eczne, umo¿liwia poznanie samego siebie, orga-
nizuje i integruje ¿ycie wewnêtrzne szko³y. Dziêki
prasie szkolnej funkcjonuje w szkole opinia pu-
bliczna, prasa j¹ wyra¿a i kszta³tuje, zespala i jed-
noczy szkoln¹ spo³eczno�æ, pozwala na podjêcie
dialogu z uczniami i nauczycielami.

Porozmawiajmy
o prasie szkolnej
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W szkole podstawowej szkolne czasopismo po-

winno przede wszystkim budziæ twórczo�æ dzien-
nikarsk¹, zainteresowanie �wiatem i pasjê po-
znawcz¹ uczniów. W gimnazjum i szkole �redniej,
w okresie buntu i burzy dojrzewania, wychowaw-
ca nie mo¿e tylko poprzestaæ na dziennikarskich
funkcjach obserwatora, przewodnika i integrato-
ra ¿ycia spo³ecznego, ale ma za zadanie rozbudziæ
ciekawo�æ �wiata.

III. Rola nauczyciela
w procesie redakcyjnym

W publikacjach opiekunów pism szkolnych poja-
wia siê niezwykle wa¿ny w¹tek tworzenia systemu
motywacji cz³onków zespo³ów redakcyjnych.

W procesie wydawniczym niezwykle istotn¹
rolê odgrywa opiekun, gdy¿ to na niego spada
ciê¿ar odpowiedzialno�ci za pracê zespo³u redak-
cyjnego. Istotne jest, aby nie by³a to osoba wy-
znaczona przez dyrekcjê szko³y, a entuzjasta, do-
strzegaj¹cy w pi�mie walory dydaktyczno-wy-
chowawcze. Wspólna praca przy tworzeniu
szkolnego pisma pozwala bli¿ej poznaæ uczniów,
ich zainteresowania, nawi¹zaæ bliskie relacje, co
przek³ada siê na dobr¹ atmosferê na lekcjach.
Dlatego zadanie tworzenia szkolnego periodyku
najczê�ciej spoczywa na barkach nauczycieli z
tzw. 'pasj¹'.

Niektórzy autorzy podkre�laj¹, i¿ zadania opieku-
na okre�la siê przez zaprzeczenia, na przyk³ad nie
narzuca swojej opinii, nie podsuwa gotowych roz-
wi¹zañ.

IV. O czym pisz¹ uczniowie?
Prasa szkolna jest lustrem �wiata, w którym ¿yj¹

autorzy tekstów. Podejmowana na ³amach szkolnych
tytu³ów tematyka coraz czê�ciej wybiega poza szkol-
ne mury. Uczniowie, tworz¹c pisma szkolne, staj¹
siê najlepszymi ekspertami opisywanego �wiata,
poruszaj¹ tematy im bliskie, równie¿ trudne, nierzad-
ko kontrowersyjne, o których nie zawsze mo¿na po-
rozmawiaæ na lekcjach wychowawczych czy w bez-
po�rednich dyskusjach z nauczycielami lub rodzi-
cami. To wyznacza formê pisanych tre�ci � dominu-
j¹cym sposobem komunikacji jest rozmowa �ucznia
z uczniem�. M³odzie¿ jest bacznym obserwatorem
otaczaj¹cego �wiata, dostrzega najrozmaitsze zja-
wiska i procesy, które przedstawia, komentuje i oce-
nia. Podejmuje tematy dotycz¹ce stosunków miê-
dzyludzkich, konfliktu pokoleñ, a tak¿e spraw co-
dziennych. Z perspektywy doros³ych byæ mo¿e s¹
to b³ahe problemy, jednak nale¿y doceniæ auten-
tyczno�æ i szczero�æ wypowiedzi m³odych dzienni-

karzy, cechy, które stanowi¹ szczególn¹ warto�æ.
Uczniowie s¹ zaanga¿owani w podejmowane przez
siebie sprawy - nierzadko docieraj¹ do g³ównych
bohaterów opisywanych zjawisk, dlatego na ³amach
prasy szkolnej powstaj¹ interesuj¹ce teksty, które
mog¹ staæ siê doskona³¹ inspiracj¹ do dyskusji nie
tylko w szkole, ale i w gronie rodzinnym.

Ciekawe wnioski nasunê³y siê autorce po anali-
zie tre�ci czasopism szkolnych. Na przestrzeni lat
poruszane w szkolnej prasie tematy ewoluowa³y,
zmienia³y siê w zale¿no�ci od tego, jak zmienia³ siê
�wiat ich autorów i czytelników. Wspó³cze�nie,
pomimo ¿e istotn¹ rolê w kszta³towaniu postaw
spo³ecznych nadal odgrywa szko³a, która ma me-
chanizmy i �rodki mog¹ce wyposa¿yæ m³odzie¿ w
cechy pozwalaj¹ce aktywnie i �wiadomie uczest-
niczyæ w demokracji, to widoczna staje siê utrata
oczywistego charakteru i si³y szko³y � jej rola jest
minimalizowana. Szko³a znajduje siê w kryzysie, co
jest widoczne miêdzy innymi na szpaltach szkol-
nych pism. Nie jest ona ju¿ g³ówn¹, a zaledwie
poboczn¹ sfer¹ ¿ycia m³odzie¿y, o czym �wiadcz¹
choæby wypowiedzi uczniów na temat nauczycie-
li, którzy dzisiaj s¹ zaledwie sk³adow¹ tworz¹c¹
szko³ê � instytucjê, a nie aktywn¹ czê�ci¹ ca³ego
�rodowiska szkolnego. W prasowych tekstach
m³odych dziennikarzy nader rzadko poruszane s¹
zagadnienia zwi¹zane z dydaktyk¹, nauczaniem (nie
ma na przyk³ad powa¿nych rozprawek na temat
którego� z bohaterów literackich). Mamy wiêc do
czynienia ze swoistego rodzaju dychotomi¹ - m³o-
dzie¿ ¿yje obok, a nie w symbiozie ze szko³¹, szko³a
jest instytucj¹ stoj¹c¹ z boku codziennych wyda-
rzeñ, tak jakby nie przystawa³a do problemów
wspó³czesnego �wiata.

V. Prasa szkolna jako
specyficzny �rodek przekazu

Prasa szkolna jest jednym z nielicznych segmen-
tów mediów drukowanych, który nie podda³ siê �po-
goni za sensacj¹�, nie znajdziemy w niej nadmierne-
go dramatyzowania, nie podlega ona równie¿ zasa-
dzie personalizacji tre�ci. Jednocze�nie przekaz jest
nacechowany emocjami, przy czym zazwyczaj maj¹
one pozytywny charakter.

VI. Historia prasy szkolnej
w Polsce

Prasa szkolna funkcjonowa³a w polu ró¿norod-
nych wp³ywów historycznych, politycznych, a
najmocniej okre�la³y j¹ idea³y wychowawcze i ide-
ologiczne przede wszystkim w okresie dwudzie-
stolecia miêdzywojennego oraz w czasie zaborów,
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kiedy to prasa szkolna by³a wydawana nielegal-
nie, w konspiracji.

W okresie miêdzywojennym prasa szkolna mia³a
charakter powszechny. O roli i znaczeniu prasy
szkolnej w okresie miêdzywojennym mo¿e �wiad-
czyæ fakt, i¿ by³a ona objêta regulacjami prawnymi.
W latach 1926-1927 Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej wyda³ rozporz¹dzenie, które mia³o na celu
umo¿liwiæ w³adzy pañstwowej ingerencjê w dzia³al-
no�æ prasy, szczególnie tej, która krytycznie oce-
nia³a rzeczywisto�æ spo³eczn¹ i polityczn¹, czy
wprost � politykê prowadzon¹ przez rz¹d i admini-
stracjê pañstwow¹.

Po roku 1989 nast¹pi³ prawdziwy renesans pra-
sy szkolnej. Tytu³y pojawia³y siê licznie. Ten in-
tensywny rozwój prasy szkolnej by³ spowodo-
wany kilkoma czynnikami. Jednym z wa¿niejszych
by³ rozwój technologii, a przede wszystkim wy-
posa¿enie szkó³ w komputery i kserokopiarki,
które u³atwi³y proces wydawniczy i da³y mo¿li-
wo�æ szerszego dotarcia do czytelników. Wdro-
¿enie reformy systemu o�wiaty i powo³anie no-
wego typu szkó³ - gimnazjów, równie¿ odbi³o siê
na pismach szkolnych. Nale¿y tak¿e podkre�liæ
znaczenie, wprowadzonej w 1999 roku, edukacji
czytelniczej i medialnej, której za³o¿eniem by³o
�dostarczenie nauczycielom i bibliotekarzom in-
formacji o realizacji niektórych elementów tej
�cie¿ki (wiedza o czasopismach), skuteczno�ci
lub nieskuteczno�ci kszta³cenia czytelników oraz
� co bardzo wa¿ne � sprawdzenie efektów na-
uczania miêdzyprzedmiotowego w zakresie me-
diów�.

VII. Prasa szkolna wojewódz-
twa zachodniopomorskiego

Liczba czasopism szkolnych ukazuj¹cych siê
w województwie zachodniopomorskim przeros³a
przypuszczenia autorki. W trakcie badañ nad za-
warto�ci¹ zachodniopomorskiej prasy szkolnej
pozyskano informacje, ile spo�ród 714 szkó³ pu-
blicznych funkcjonuj¹cych w regionie wydaje
w³asne tytu³y prasowe (w ró¿nych formach). De-
klaracjê tak¹ z³o¿y³o 360 jednostek o�wiatowych
(publiczne szko³y podstawowe (146), nastêpnie
szko³y gimnazjalne (92), zespo³y szkó³ (78), licea
(24) oraz inne placówki o�wiatowo-wychowaw-
cze (20); najmniejsz¹ aktywno�æ wydawnicz¹
przejawiaj¹ szko³y ponadgimnazjalne). Oznacza
to, ¿e praktycznie co druga szko³a prowadzi sys-
tematyczn¹ lub okazjonaln¹ dzia³alno�æ wydaw-
nicz¹. Warto przy tym podkre�liæ, ¿e czêstotli-
wo�æ wydawania tego typu prasy jest znacznie

wiêksza w mniejszych (pod wzglêdem liczby
mieszkañców) jednostkach administracyjnych
ni¿ w wiêkszych, na przyk³ad w Szczecinie czy
Koszalinie.

Zdecydowana wiêkszo�æ pism to tak zwane kalej-
doskopy (oko³o 95 proc. ogó³u analizowanych ty-
tu³ów), podejmuj¹ce ró¿ne tematy. Rzadkie s¹ pi-
sma specjalistyczne, monotematyczne czy periody-
ki obcojêzyczne. Ogólnie w badanej prasie dominu-
je funkcja informacyjna � przede wszystkim opisy-
wane s¹ wydarzenia, jakie mia³y miejsce w szkolnej
spo³eczno�ci. Najczê�ciej na ³amach periodyków
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poja-
wiaj¹ siê gatunki publicystyczne.

Wiêkszo�æ m³odzie¿y (przede wszystkim
uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych) zajmuj¹cej siê dziennikarstwem stanowi¹
dziewczêta, to one najczê�ciej redaguj¹ szkolny
periodyk na zajêciach ko³a dziennikarskiego. Tyl-
ko w pracy niewielu redakcji (15 tytu³ów na 266
analizowanych) widoczne jest zaanga¿owanie
samorz¹du szkolnego.

Zachodniopomorskie periodyki szkolne wydawa-
ne s¹ najczê�ciej w cyklu dwumiesiêcznym i mie-
siêcznym (w sumie 50 proc. ogó³u analizowanych
pism), w nak³adzie do 50 egz. (35 proc.) i w tradycyj-
nym formacie A4 (oko³o 60 proc.), który jest uzale¿-
niony od sposobu druku pisma (najczê�ciej na szkol-
nej drukarce). Coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ ciesz¹
siê elektroniczne wydania pism szkolnych � 37 proc.
analizowanych pism ma zarówno wersjê tradycyjn¹,
jak i elektroniczn¹.

Zdecydowana wiêkszo�æ (22 tytu³y) zosta³a
powo³ana do ¿ycia w roku 2012. Historia pozo-
sta³ych nie siêga dalej ni¿ do 2000 roku. Najd³u-
¿ej z pism szkó³ podstawowych ukazuje siê �Eks-
pres Szesnastki� (SP Nr 16 w Szczecinie), który
w 2015 roku obchodzi³ swoje 37. urodziny. W
roku 1991 ukaza³ siê pierwszy numer �Szkolnej
Chochli�, redagowanej przez uczniów SP w Mi-
ros³awcu, a w 1993 roku - �Ósmy Cud Szko³y�
(SP Nr 8 w Stargardzie Szczeciñskim). W grupie
szkó³ licealnych najd³u¿ej, bo od 1993 roku, uka-
zuj¹ siê �Wióry� redagowane przez uczniów ZS
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, �Eko-�wiat
i My� ZS w £obzie (wcze�niej pod nazw¹ �Co w
Trawie Piszczy�) oraz �G³os Budy� Gimnazjum w
ZS w Resku.

Recenzja
Ksi¹¿ka dr Pauliny Olechowskiej to obszerne

opracowanie dotycz¹ce prasy szkolnej. Powin-
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no ono zainteresowaæ zarówno studentów kie-
runków dziennikarstwo i komunikacja spo³ecz-
na, jak i studentów historii, kulturoznawstwa,
socjologii i � oczywi�cie � studentów filologii
polskiej, którzy jako przyszli nauczyciele polo-
ni�ci zapewne siêgn¹ po wiadomo�ci na temat
funkcji i tematyki prasy szkolnej.

Publikacja sk³ada siê z sze�ciu rozdzia³ów �
pierwszy po�wiêcono polskiej tradycji pism
szkolnych, przede wszystkim XX i XXI wieku.
Na drugi rozdzia³ sk³adaj¹ siê teoretyczne roz-
wa¿ania na temat prasy szkolnej, która � ze
wzglêdu na swoj¹ formalnoprawn¹ odmienno�æ
od �rodków masowych - ma z³o¿ony i k³opotli-
wy charakter. Autorka proponuje wiêc now¹ de-
finicjê prasy szkolnej. W kolejnych rozdzia³ach
zaprezentowano wyniki badañ w³asnych: w trze-
cim przedstawiono wyniki badañ ilo�ciowych,
w czwartym - typologizacjê funkcji prasy szkol-
nej, która oprócz zadañ dydaktycznych i kszta³-
c¹cych, pozwala na podejmowanie dzia³añ in-
formacyjno-dokumentacyjnych, indywidualizu-
j¹cych i socjalizuj¹cych, a tak¿e inspiruj¹co-ak-
tywizuj¹cych, kulturotwórczych i rozrywkowych,
integracyjnych i promocyjnych. W rozdziale pi¹-
tym natomiast omówiono tematykê badanej pra-
sy zgodnie z przyjêtym podzia³em na g³ówne krê-
gi tematyczne. Ostatni rozdzia³ opisano realizo-
wane w województwie zachodniopomorskim kon-
kursy kierowane do szkolnych redakcji.

Niniejsza praca jest pierwszym tego typu syste-
mowym opisem regionalnych wydawnictw szkol-
nych. Nie ma dotychczas w badaniach medioznaw-
czych pracy równie gruntownie, autorsko i anali-
tycznie opracowuj¹cej wybrany fragment systemu
komunikacji spo³ecznej.

Fragment recenzji
�Niewiele jest opracowañ naukowych, które

³¹czy³yby w sobie tak wiele zalet jednocze�nie.
(�) Pierwsz¹ do nich okazjê daje sam dobór te-
matu a wraz z nim �wiadomo�æ potrzeby pochy-
lenia siê nad tym wycinkiem pola komunikacji
medialnej, który zazwyczaj traktuje siê z przy-
mru¿eniem oka, w sposób zupe³nie nieuzasad-
niony jako przyk³ad prasy o mniej istotnym za-
siêgu, a niekiedy nawet b³êdnie uznaje za syste-
mowo marginalny; okazjê drug¹ daje sposób ujê-
cia opracowanego zagadnienia � wszechstron-
ny, wielokontekstowy, ³¹cz¹cy w sobie badania
�ród³owe z niezbêdnym t³em historycznym; trze-
ci¹: staranno�æ opracowania, rzetelno�æ przepro-

wadzonych badañ, ich systematyczno�æ i po-
prawno�æ metodologiczna; czwart¹: regionalny,
lecz zupe³nie wyzuty z kompleksów niszowo�ci
charakter prekursorskiego w Zachodniopomor-
skiem opracowania; pi¹t¹: unikatowo�æ opraco-
wania w skali nie tylko regionalnej, ale te¿ ogól-
nopolskiej; szóst¹: wysokie kompetencje anali-
tyczne badaczki; siódm¹: istotny wk³ad w roz-
wój wiedzy na temat prasy szkolnej; ósm¹: bez-
po�redni zwi¹zek efektów pracy naukowej pre-
zentowanych w ksi¹¿ce z miejscowymi progra-
mami badawczymi, podejmowanymi w wiêkszych
zespo³ach; dziewi¹t¹: bogaty materia³ ilustracyj-
ny; dziesi¹t¹: zachowanie znakomitej równowa-
gi pomiêdzy merytorycznym, ch³odnym szkie³-
kiem scjentyzmu a serdecznym okiem osoby bli-
skiej ¿ywej, aktywnie uprawianej twórczo�ci pra-
sowej, zas³uguj¹cej wszak na szczególn¹ uwagê
jako przejaw prób dzia³alno�ci dziennikarskiej,
podejmowanych przez uczniów w m³odzieñczym
okresie kszta³towania siê ich �wiatopogl¹dów
oraz zrêbów umiejêtno�ci ujmowania naszego
�wiata w formy symboliczne, wkraczania w sam
�rodek kultury medialnej, jej rozumienia, tworze-
nia i krytycznej oceny�.

[Prof. dr hab. Robert Cie�lak,
Uniwersytet Warszawski].

Tytu³: Prasa szkolna � teoria, funkcje, tematyka.
Analiza na przyk³adzie województwa zachodniopo-
morskiego
Autor: Paulina Olechowska
ISBN/ISSN: 978-83-7241-982-8
Format: B5
Oprawa: miêkka
Liczba stron: 297
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego
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Szkolna gazetka. Konieczno�æ? Moda? Potrze-
ba? Czy w dobie internetu m³odzie¿ nadal chce
pisaæ do gazetki, mieæ j¹ w swojej szkole, kupo-
waæ i czytaæ na korytarzach? Nie jestem przeko-
nana. Nie mam natomiast w¹tpliwo�ci, ¿e warto
j¹ prowadziæ z nastêpuj¹cych powodów. Po
pierwsze, m³odzi autorzy mog¹ sami zapropono-
waæ, jakie tematy podejm¹ i jakie swoje pasje
zrealizuj¹ (pisanie, rysunek, edycja, kolporta¿,
reklama). Po drugie, ucz¹ siê wspó³pracowaæ w
grupie (gazetka to ich wspólne dzie³o, pod opiek¹
nauczyciela, rzecz jasna, aby unikn¹æ ewentual-
nych sytuacji, gdy potencjalni bohaterowie ar-
tyku³ów mogliby siê poczuæ znies³awieni). Po
trzecie, gazetka stanowi ciekawy dokument w hi-
storii szko³y, bo jest spojrzeniem samej m³odzie-
¿y, nie grona, które pewnych temtów poruszaæ
nie zechce lub przedstawi je nieco inaczej. By
gazetka by³a gazetk¹ we w³a�ciwym tego s³owa
znaczeniu, powinna w moim przekonaniu byæ wy-
drukowana � ¿adne gabloty na korytarzach lub
internetowe wersje jej nie zast¹pi¹. Pierwsze z
wymienionych, przewa¿nie przygotowywane na
zlecenie nauczycieli, s¹ relacj¹ z wybranych
przedsiêwziêæ, �galeri¹ s³awy� dla uhonorowa-
nych nagrodami lub upamiêtnieniem kolejnej
rocznicy wydarzenia historycznego. Drugie na-
tomiast � do przyjêcia jako archiwum kolejnych
numerów wersji papierowej, dla zwiêkszenia
mo¿liwo�ci dotarcia do potencjalnych czytelni-
ków, ale te¿ jako forma reklamy kolejnego nume-
ru szkolnej gazetki. Lecz kontaktu �w realu� z
egzemplarzem pachn¹cym farb¹, rozprowadza-
nym przez uczniów, nic nie zast¹pi...

S¹ szko³y, które mog¹ siê nadal poszczyciæ ga-
zetkami przygotowywanymi pod czujnym okiem
swoich opiekunów (IV LO � �Lustro�; VI LO �
�Zbli¿enia�; IX LO � �Dziewi¹te Wrota�). Dzi�,
w dobie internetu, szko³y �s¹ na fejsie�, maj¹
swoje strony internetowe, mo¿liwo�ci reklamy
placówki oraz komunikowania ze �wiatem nabra³y
innego wymiaru. A kiedy�? Z konieczno�ci po-

bie¿ny przegl¹d czasopism wychodz¹cych na
przestrzeni lat w I LO pokazuje, ¿e gazetka ewo-
luowa³a, bowiem zmienia³y siê czasy, w których
wychodzi³a (i nie chodzi o obecno�æ tematyki
politycznej, lecz o odwagê uczniów w egzekwo-
waniu swoich praw), zmienia³a siê m³odzie¿, gro-
no pedagogiczne, zmienia³y siê mo¿liwo�ci tech-
niczne...

Z rozrzewnieniem wspomina³am swoje szkolne
czasy (lata 80-te XX wieku), równie¿ w I LO, gdy
istnia³a gazetka pt. �ZNUF�, redagowana przez
nieod¿a³owan¹ nauczycielkê historii, �p. p. Ewê
Dêbsk¹. Szata graficzna wspomnianej gazetki z
dzisiejszej perspektywy pozostawia wiele do
¿yczenia (czarno�bia³a, wygl¹da na powielan¹
wersjê tekstów rêcznie pisanych), ale w tamtym
czasie robi³a wra¿enie, g³ównie ze wzglêdu na za-
warto�æ oraz osoby w niej publikuj¹ce. Sta³y, przez
kilka lat (bo ówczesne czteroletnie liceum), ze-
spó³ redakcyjny, dba³ zarówno o poziom artyku-
³ów, jak i szatê graficzn¹. A co mo¿na by³o w niej
znale�æ? �Listê przebojów dla kowbojów�, relacje
z XXII Przegl¹du Teatrów Ma³ych Form, wiersze
uczniów (rubryka �M³odzi? Zdolni?�), �Zas³ysza-
ne na lekcjach� (dowcip nauczycielski, teraz
uczniowie wysy³aj¹ �z³ote my�li� swoich �pso-
rów� na stronê �Cytaty nauczycieli z I LO w Szcze-
cinie�). Ze wzglêdu na zainteresowania redakto-
rów, wiele miejsca po�wiêcano teatrowi w³a�nie
(np. �Geniusz czy z³odziej? Jean Genet�, �W krê-
gu teatru�). Znale�æ mo¿na równie¿ by³o recenzje
ze szkolnych imprez, koncertów zespo³ów m³o-
dzie¿owych w innych liceach. Zdarza³y siê i nu-
mery okolicznio�ciowe, jak np. z okazji dnia ko-
biet, w celu oddania ho³du p³ci piêknej (z wywia-
dami w�ród nauczycielek, personelu administra-
cyjnego, uczennic).

W latach 90-tych ukazywa³a siê w moim liceum
�Niepokorna jedynka�. Reagowa³a na postulaty
czytelników, aby by³o w niej wiêcej humoru. Ze-
spó³ redakcyjny przeprowadza³ ankiety, dzieli³ siê
pó�niej wnioskami z czytelnikami. Na stronach ga-
zetki zdarza³y siê nawet autografy artystów, na
koncertach których bywa³a redakcja czasopisma
(np. Przemys³awa Gintrowskiego). Koniec lat 90-
tych to kolejne dwa tytu³y: �Spojrzenia� (a tam
m.in.: wiersze uczniów, eseje na tematy literackie
i filozoficzne) oraz �Ja tu tylko sprz¹tam. Pismo
dla licealnych mas elitarnych�. Ten drugi tytu³
wydawa³ siê bardziej nastawiony na konfronta-
cjê, krytyczny wobec ró¿nych wydarzeñ szkol-
nych. Ale w zamian bogaty w liczbê stron (40!)
oraz zró¿nicowany tematycznie (np. �Pochwa³a
komputera Macintosha�, �English page�, K¹ciki

Ksi¹dz Robak uratowa³ ¿ycie Tadeuszowi,
strzelaj¹c do nied�wiedzia,
ale nie wiedzia³, ¿e on jest jego synem.
(humor z wypracowañ uczniowskich, �Spojrzenia�

wiosna/lato 1998)

Dla kogo i dlaczego
szkolna gazetka?
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�wiedzowe� � nowinki z biologii,
matematyczne zadania, recenzje fil-
mów, sztuki uczniowskie, w zamie-
rzeniu satyryczne wobec grona pe-
dagogicznego, �Donosy donosicie-
la� � zabawne cytaty nauczycieli �
zabawne, bo wyrwane z kontekstu
lekcji).

Przez lata zmienia³a siê cena
szkolnych gazetek: by³o to 40 gr,
50 gr, �1500 z³�, �50$�, 2 z³, 1 z³...
Inflacja i tutaj da³a o sobie znaæ.
Zmienia³y siê zespo³y redakcyjne,
nazwiska opiekunów. Z perspekty-
wy czasu uwa¿am, ¿e gazetka
szkolna to cenna inicjatywa. Trud-
na jednocze�nie, bowiem trzeba
umieæ utworzyæ redakcjê, która nie
zniechêci siê zbyt szybko (w koñ-
cu to dodatkowe czasoch³onne za-
jêcie), trafiæ do czytelników z te-
matyk¹, zadbaæ o reklamê. Dobrze
by by³o zadbaæ o to, by kolejne
roczniki chcia³y anga¿owaæ siê w
redakcyjne dzia³ania, szczególnie
je�li w szkole  ucz¹ siê klasy dzien-
nikarskie. Chocia¿, jak pokazuje hi-
storia mojej szko³y, dobrymi redak-
torami na przestrzeni lat bywali
równie¿ uczniowie z klas matema-
tycznych czy biologicznych.

Po latach wydaje mi siê, ¿e te
dawne numery gazetek (np. z lat
80-tych) cechowa³o wiêksze zró¿-
nicowanie materia³ów i wiêksza
dawka humoru. Z sentymentem
patrzê na niedostatki graficzne.
Pieczo³owicie przechowywane w
szkolnej bibliotece numery czaso-
pism stanowi¹ dzi� ciekawy mate-
ria³ poznawczy, nale¿¹ do historii
szko³y, mo¿e doczekaj¹ siê swoje-
go badacza? Z okazji 70-lecia I LO
odkurzamy �wiadectwa dzia³añ na-
szych uczniów. Widaæ w nich, ¿e
dawni szkolni redaktorzy to osoby
nietuzinkowe, pracuj¹ce dzi� w ró¿-
nych zawodach: s¹ artystami,
dziennikarzami, pracownikami na-
ukowymi, prawnikami...

Anna Kondracka-Zieliñska
� dr nauk humanistycznych,

nauczyciel dyplomowany jêzyka
polskiego

�Pogodniak Szkolny�
ju¿ od piêciu lat popra-
wia nastrój uczniom SP
48 w Szczecinie.

M³odzi redaktorzy
pod opiek¹ pani Heleny
Czernikiewicz dzielnie
zg³êbiaj¹ tajniki sztuki
dziennikarskiej. Ich
motto brzmi: � Ogl¹daæ i
opisywaæ otaczaj¹cy �wiat�. Z szeroko otwartymi oczami, sercami
i umys³ami obserwuj¹ szkoln¹ ( i nie tylko) rzeczywisto�æ. Poru-
szaj¹ wa¿ne tematy z ¿ycia szko³y, docieraj¹ do ciekawych osób,
przeprowadzaj¹ wywiady. Zjawiaj¹ siê tam, gdzie dzieje siê co�
ciekawego, intryguj¹cego. Zbieraj¹ ciekawostki naukowe. Dziel¹
siê swoimi opiniami dotycz¹cymi ksi¹¿ek, filmów, spektakli, wy-
staw. Potrafi¹ rozbawiæ do ³ez w k¹ciku humoru. Niejedna wymy-
�lona ³amig³ówka stanowi³a twardy orzech do zgryzienia dla nietê-
gich umys³ów SP 48. Redaktorom nie obce s¹ kulinaria. Nawet
panie nauczycielki korzystaj¹ z zamieszczonych w gazetce przepi-
sów. Czytelnicy dostaj¹ wypieków na twarzy, gdy czytaj¹ komen-
tarze sportowe.

Redaktorzy nie pró¿nuj¹ nawet na wakacjach. Do plecaka dzien-
nikarza zbieraj¹ informacje z turystycznych szlaków. S¹ otwarci,
chêtnie przyjmuj¹ do druku artyku³y �wolnych strzelców�. Ka¿dy,
kto ma co� do powiedzenia, mo¿e zamie�ciæ swój tekst.

We wszystkich dzia³aniach wspiera dziennikarzy samorz¹d szkol-
ny, który zajmuje siê kolporta¿em gazetki.

Redakcja rozwija siê, co roku zyskuje nowych cz³onków. Na ra-
zie nie mo¿e poszczyciæ siê osi¹gniêciami, ale zaczyna ostrzyæ pa-
zurki... na najwy¿sze nagrody.

�Pogodniak Szkolny�
Szko³a Podstawowa Nr 48
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W Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie wyda-
wane s¹ dwie gazetki: �Bukowe Nowinki� � pisem-
ko klas I-III i �Super Buda� � gazetka klas IV-VI.

Zrodzi³y siê z potrzeby pielêgnowania, podtrzy-
mywania i rozwijania dzieciêcej twórczo�ci opartej
na fascynacji s³owem. Sztuka pisania zalicza siê do
trudnych, podobnie jak umiejêtno�æ w³adania jêzy-
kiem obcym. Doskonalenie jej wymaga organizacji
æwiczeñ w pisaniu, które nie bêd¹ nudne, a zapew-
ni¹ sposobno�æ do kszta³cenia tej umiejêtno�ci.
Praca w ko³ach dziennikarskich, które wydaj¹ �Bu-
kowe Nowinki� i �Super Budê� pozwala uczniom
zaspokoiæ kluczowe  potrzeby, czyli kontaktu z
innymi lud�mi, twórczo�ci i zabawy.

Pisemko klas I-III �Bukowe Nowinki� jest wyda-
wane w Szkole Podstawowej Nr 74 od 10 lat. Zosta³o
za³o¿one przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
Jolantê Jaroszewsk¹ i Ewê Prusiñsk¹. W ramach zajêæ
dzieci przeprowadzaj¹ wywiady z rówie�nikami, pra-
cownikami szko³y, go�æmi na nurtuj¹ce je tematy, za-
spokajaj¹ce ich ciekawo�æ.  Ostatnio zorganizowali
badanie opinii uczniów i rodziców na temat modnej
w�ród dzieci ksi¹¿ki/nieksi¹¿ki �Zniszcz ten dziennik�.
Dziennikarze pisz¹ swobodne teksty, teksty narracyj-
ne, opowiadania, w których mówi¹ o wa¿nych i za-
bawnych dla nich sprawach, np. o podró¿y wehiku-
³em czasu, w którym Franek odkry³ Framerykê, ubiega-
j¹c Krzysztofa Kolumba. Zainspirowani zapachem
przyniesionych przez nauczyciela perfum z zapa³em
tworzyli pisemny portret w³a�ciciela zapachu, pisz¹c o
jego/jej wieku, wygl¹dzie, hobby, preferencjach. Wcie-
lali siê w role botaników, odkrywaj¹cych nieznane ga-
tunki ro�lin i opisuj¹cych ich w³a�ciwo�ci. Uczniowie
tworz¹ krzy¿ówki, rebusy, zagadki, rymowanki dla czy-
telników.  To tylko nieliczne przyk³ady ich pracy.

Gazetka jest ilustrowana  rysunkami dzieci, co bar-
dzo podnosi jej walory edukacyjne i estetyczne. Pod
kierunkiem nauczycieli formatuj¹ teksty, sk³adaj¹
gazetkê, uczestnicz¹ w kolporta¿u. Czuj¹ siê dumni
i odpowiedzialni za wspólna pracê.

Sukcesy
Gazetka �Bukowe Nowinki� od samego pocz¹tku

uczestniczy w konkursie Kuriera Szczeciñskiego
Pulitzer Szkolny. Zdoby³a wiele nominacji do tej
nagrody; w latach 2005, 2008,2009,2013,2014. W 2011
roku uhonorowano j¹ nagrod¹ specjaln¹, Super
Szkolnym Pulitzerem.

Dziennikarze uczestnicz¹ w warsztatach  organi-
zowanych przez Kurier Szczeciñski, m.in. w Zalesiu,
Ueckermunde, Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Zachodniopo-
morski dziennik by³ go�ciem warsztatów pod ha-
s³em �Jak przygotowujemy siê do zimy�, zorganizo-
wanych przez �Bukowe Nowinki� i �Super Budê� w
Szkole Podstawowej Nr 74.

Jolanta Jaroszewska
Ewa Prusiñska

�Super Buda�,  gazetka klas IV-VI, powsta³a w
2006 roku z inicjatywy nauczycielek jêzyka pol-
skiego Anny Trojanowskiej i Bo¿eny G¹siorek.
By³a odpowiedzi¹ na potrzeby m³odych dzienni-

Szko³a Podstawowa Nr 74 w Szczecinie

Z rado�ci tworzenia
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karzy, którzy szlify redakcyjne zdobywali w �Bu-
kowych Nowinkach�. To oni nauczyli siê widzieæ
wokó³ siebie wiêcej ni¿ inni i chcieli o tym pisaæ,
stworzono im wiêc po temu mo¿liwo�ci. Na zajê-
ciach ko³a dziennikarskiego redaktorzy pisz¹ ar-
tyku³y na tematy  zwi¹zane z tym, co dla nich
wa¿ne: z problemami dojrzewania, radzeniem so-
bie ze stresem, niepowodzeniami szkolnymi, z
przyja�ni¹, pierwszymi zauroczeniami. Przeprowa-
dzaj¹ wywiady z pracownikami szko³y, rówie�ni-
kami, absolwentami, którzy maj¹ niezwyk³e pasje
i potrafi¹ nimi zara¿aæ innych. Pisz¹ o swoich od-
kryciach dokonywanych podczas niecodzien-
nych lekcji, które odbywaj¹ siê na ró¿nych wy-
dzia³ach szczeciñskich wy¿szych uczelni czy w
plenerze. S¹ doskona³ymi obserwatorami otacza-
j¹cej ich rzeczywisto�ci i maj¹ odwagê wypowia-
dania w³asnych, czasem kontrowersyjnych opi-
nii, np na temat samorz¹dno�ci uczniowskiej.
Cz³onkowie kolegium redaguj¹cego �Super Budê�
samodzielnie przygotowuj¹ ilustracje rysunkowe
i fotograficzne do artyku³ów, tworz¹ komiksy,
krzy¿ówki, rebusy i psychozabawy.  Próbuj¹ swo-
ich si³ w pos³ugiwaniu siê programami kompute-
rowymi przydatnymi w tworzeniu szkolnej gaze-
ty, takimi jak Publisher czy programami do obrób-
ki zdjêæ. Ucz¹ siê � bawi¹c, bawi¹ � ucz¹c.

Dzi� zajêcia w pracowni dziennikarskiej prowadz¹
panie Bo¿ena G¹siorek i Aneta ̄ arów, która w ubie-
g³ym roku zast¹pi³a pani¹ Annê Trojanowsk¹. Pod
ich kierunkiem swoje umiejêtno�ci doskonal¹ kolej-
ne roczniki szkolnych reporterów i dziennikarzy.

Sukcesy
Gazetka �Super Buda� w konkursie Kuriera Szcze-

ciñskiego Szkolny Pulitzer uczestniczy od roku
szkolnego 2006/2007. Pierwsz¹ nominacjê do tej
nagrody zdoby³a w roku 2009 i uzyskiwa³a je co-
rocznie do 2014 roku. W 2012 roku uhonorowano j¹
nagrod¹  Szkolny Pulitzer w kategorii szkó³ pod-
stawowych.

Dziennikarze �Super Budy� uczestnicz¹ w warsz-
tatach  organizowanych przez Kurier Szczeciñski,
m.in. w Zalesiu, Ueckermunde, Ksi¹¿nicy Pomor-
skiej. Zachodniopomorski dziennik by³ go�ciem
warsztatów pod has³em �Jak przygotowujemy siê
do zimy�, zorganizowanych przez �Bukowe Nowin-
ki� i �Super Budê� w Szkole Podstawowej nr 74.
Artyku³y , które powsta³y  podczas zajêæ warsztato-
wych by³y publikowane w szkolnych gazetkach oraz
w Kurierze Szczeciñskim.

Bo¿ena G¹siorek
Anna Trojanowska

Aneta ¯arów

A jedyny powód, ¿eby byæ pszczo³¹, to ten,
¿eby robiæ miód
A jedyny powód robienia miodu to ten,
¿ebym ja go jad³.
                                              Kubu� Puchatek
W sobotê 8 czerwca byli�my w kilkana�cie osób z

4b w Löcknitz u kolegów z Sielmanns Natur - Ran-
ger. Tematem przewodnim spotkania by³a produk-
cja miodu, a bohaterami - pszczo³y. Poznali�my pra-
cê pszczelarza i zobaczyli�my, jak zbudowany jest
ul. By³o ciekawie, choæ nie oby³o siê bez k³opotów z
porozumieniem w jêzyku niemieckim. Po wyk³adzie
by³ festyn. Jedli�my pyszne lody, rzucali�my siê sia-
nem i ogl¹dali�my wystêp klauna. Ka¿dy wróci³ do
domu z próbk¹ pysznego miodu, a nasza kole¿anka
z ¿¹d³em w rêce.

Redaktor Szymon 4b

Lekcje w plenerze s¹ najlepsze

Festiwal Pszczó³
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My�lê, ¿e jestem gruba!!!
Ile¿ to razy taka my�l za�wita³a ci w g³owie? Czy

jednak masz absolutn¹ pewno�æ, ¿e tak jest?
Czasem chcia³yby�my byæ szczup³e jak modelki z

¿urnali, ale rzeczywisto�æ wygl¹daj¹ca z lustra czy
zdjêæ wydaje nam siê zupe³nie inna� UWAGA!!!
Nie daj siê zdjêciom, one czêsto s¹ retuszowane!

A je�li chodzi o modelki, to zwykle s¹ wyg³odzone.
A waga? Powiedzmy szczerze, waga idealna jest kwe-
sti¹ kulturow¹. W innych epokach modelki by³yby
okr¹g³e! Nawet dzisiaj w niektórych krajach kobiety
o obfitych kszta³tach s¹ uznawane za wzór urody.

A mo¿e to otoczenie ma na ciebie zbyt du¿y wp³yw?
Je�li wko³o mówi siê ci¹gle tylko o dietach, pro-

duktach light i kilogramach do zrzucenia, to nic
dziwnego, ¿e "przywi¹zujesz tak ogromn¹ wagê do
swojej wagi"�  I jeszcze jedno: pamiêtaj, ¿e to, co
dotyczy doros³ych nie zawsze jest dobre dla cie-
bie! Warto pamiêtaæ, ¿e najlepszym punktem od-
niesienia jest indeks masy cia³a (BMI), które bie-
rze pod uwagê wzrost, wiek i wagê. Skorzystaj z
wizyty u lekarza, ¿eby policzyæ twoje BMI. Je�li
zaczniesz regularnie zapisywaæ wyniki, bêdziesz
mog³a wykre�liæ krzyw¹ masy cia³a i zobaczyæ, czy
rzeczywi�cie jest siê czym martwiæ.

Twoje BMI
Swoje BMI mo¿esz obliczyæ wed³ug wzoru:
Waga w kilogramach podzieliæ na wzrost w me-

trach do potêgi drugiej.
Zakres warto�ci BMI
>16,0 - wyg³odzenie
16,0- 16,99 - wychudzenie (spowodowane czêsto

przez ciê¿k¹ chorobê lub anoreksjê)
17,0 - 18,49 - niedowaga
18,5 - 24,99 - warto�æ prawid³owa
25,0 - 29,99 - nadwaga
30,0 - 34,99 - I stopieñ oty³o�ci
35,0- 39,99 - II stopieñ oty³o�ci (oty³o�æ kliniczna)
< 40,0 - III stopieñ oty³o�ci (oty³o�æ skrajna)

5 LEKCJI O DOBRYM
OD¯YWIANIU

Lekcja 1: Nie ma zakazów!
Jedz wszystko! W ka¿dym posi³ku staraj siê umie-

�ciæ przedstawicieli ka¿dej z piêciu grup pokarmowych:
- mleko i jego przetwory
- produkty zbo¿owe
- owoce i warzywa
- t³uszcze
- miêso, ryby i jaja

Lekcja 2: Nie spiesz siê!
Jedzenie to przyjemno�æ! Czêsto jeste� tak zaganiana,

¿e nawet nie czujesz smaku tego, co jesz. Wielka szkoda!
Lekcja 3: Jedz tyle, ile potrzebujesz!
Kiedy twój organizm nie potrzebuje wiêcej jedzenia,

wysy³a sygna³: STOP! Pos³uchaj go. Je�li zostawisz
co� na talerzu, to trudno, ka¿dy ma inne potrzeby.

Lekcja 4: Du¿o pij!
Woda jest jedynym niezbêdnym napojem. Napo-

je gazowane i soki owocowe s¹ zbyt s³odkie. Unikaj
ich picia  podczas posi³ków!

Lekcja 5: Ruszaj siê!
To doskona³y sposób na od¿ywianie twojego or-

ganizmu. Masz alergiê na sport? Na pewno zacho-
wasz sprawno�æ, je�li bêdziesz wchodzi³a po scho-
dach, zamiast je�dziæ wind¹, szybko maszerowa³a
albo tañczy³a u siebie w pokoju�

POWODZENIA!!!
Redaktor Weronika klasa 6b

SUPER BUDA nr 4/2013-14
MOI RODZICE TRAKTUJ¥

MNIE JAK DZIECKO

5 prawd o rodzicach:
1. Martwi¹ siê, bo tacy s¹:
No có¿, tak ju¿ jest! Odk¹d siê urodzi³a� ci¹gle mar-

twi¹ siê, ¿eby nic ci siê nie sta³o. Musisz siê
do tego przyzwyczaiæ. Teraz, kiedy ju¿ to wiesz, staraj

siê uspokajaæ ich, jak tylko bêdziesz mog³a.
2. Nie s¹ doskonali:
Jak ka¿da istota ludzka, maj¹ wady. To chyba dobrze?

To dowód, ¿e s¹ normalni, ¿e oni te¿, tak jak ty, mog¹ siê
myliæ, z³o�ciæ, k³amaæ... Nie s¹ superbohaterami!

3. Lubi¹ wspominaæ czasy dzieciñstwa:
Rodzice czêsto zapominaj¹, ¿e te¿ byli w twoim wieku

i mieli trudno�ci z "wychowywaniem" przez swoich ro-
dziców. A przecie¿ lubi¹ sobie przypominaæ, jak to by³o

za czasów dzieciñstwa. Od�wie¿ im pamiêæ i nak³oñ
do wspomnieñ. Przyda siê to, kiedy bêdziesz mieæ jakie�
trudno�ci...

4. Czêsto bior¹ ciê za dziecko:
Trudno im dostrzec, ¿e dorastasz. Dlatego to ty mu-

sisz im pokazaæ, ¿e siê zmieni³a�.
5. Maj¹ fio³a na punkcie twoich ocen:
Nic dziwnego, przecie¿ chc¹ dla ciebie jak najlepiej.

Martwi¹ siê o twoj¹ przysz³o�æ i chc¹ daæ jak najwiêcej
atutów, ¿eby� odnios³a sukces. My�l¹, ¿e szko³a ci w
tym pomo¿e. S¹dz¹, ¿e wiadomo�ci, które stamt¹d wy-
nosisz pokieruj¹ ciê w wyborze przysz³ego zawodu, albo
poka¿¹, jak ¿yæ

z innymi.
Moi rodzice traktuj¹ mnie jak dziecko:
I to wcale nie koniec! Dla nich zawsze bêdziesz ich

"kruszynk¹". Nic na to nie poradzisz, rodzice tacy ju¿
s¹, maj¹ trudno�ci z dostrzeganiem, ¿e ich dzieci dora-
staj¹. A¿ do tej pory zawsze decydowali za ciebie. Teraz

Cykl
�Dylematy dojrzewania�

SUPER BUDA nr 2/2013-14
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chcesz wyra¿aæ swoje zdanie. To zupe³nie normalne, ale
oni jeszcze siê do tego nie przyzwyczaili. Boj¹ siê, ¿e
pope³nisz b³¹d.

Rozwi¹zanie?
Uspokoiæ ich. Poka¿ im, ¿e ju¿ nie jeste� ma³¹ dziew-

czynk¹ i zachowuj siê jak doros³a osoba. Nie czekaj,
¿eby rodzice przypominali ci o sprz¹taniu pokoju... Za-
pomnij o grymasach i kaprysach.

Aby osi¹gn¹æ cele, id� na kompromisy, ust¹p trochê,
a trochê dostaniesz! Na przyk³ad: makija¿- tylko na im-
prezy! Samodzielne podró¿e autobusem? Pod warun-
kiem, ¿e na pocz¹tku rodzice bêd¹ ciê obserwowaæ z
daleka, itd. Sama musisz znale�æ argumenty, które ich
przekonaj¹.

7  sposobów, ¿eby przekonaæ rodziców:
Je¿eli chcesz co� od rodziców, musisz wiedzieæ, jak

siê do tego zabraæ. Zrób to w nastêpuj¹cy sposób:
1. Wybierz odpowiedni moment:
Zawsze ³atwiej negocjowaæ, je�li rodzic jest odprê¿o-

ny. Unikaj wiêc chwili, kiedy wraca z pracy w z³ym hu-
morze. Zapomnij o pro�bach, je�li w³a�nie zosta³a� uka-
rana. Czas jest twoim sprzymierzeñcem�

2. Daj sobie szansê:
B¹d� grzeczna, posprz¹taj pokój, we� aktywny udzia³

w pracach domowych... zanim rodzice ciê o to poprosz¹.
Ale nie przesadzaj, ¿eby to nie wygl¹da³o podejrzanie!

3. Unikaj porównañ:
Nie u¿ywaj argumentów w stylu: " Tak, ale rodzice

Kasi...". Rodzice nie lubi¹, kiedy siê ich przyciska. B¹d�
bardziej subtelna.

4. Przygotuj argumenty:
Poka¿, ¿e dobrze siê zastanowi³a�. Wyobra� sobie, co

mog³aby� odpowiedzieæ na zastrze¿enia rodziców. Nie
chc¹, ¿eby� posz³a na noc do Magdy, bo jej dobrze nie
znaj¹? Zaproponuj telefon do jej mamy. Musisz ich uspo-
koiæ. Znasz przecie¿ rodziców, zawsze wyobra¿aj¹ sobie
najgorsze! Udowodnij, ¿e je�li siê zgodz¹, nie bêd¹ tego
¿a³owaæ. Na przyk³ad spróbuj wyt³umaczyæ, ¿e je�li do-
staniesz kieszonkowe, poznasz warto�æ pieni¹dza przy-
da ci siê to w przysz³o�ci.

5. Nie wszystko naraz:
Nie b¹d� zbyt zach³anna. Je�li prosisz o pozwolenie na
samodzielne wyj�cie do kina, kieszonkowe i psa, to
mo¿esz spotkaæ siê z odmow¹! Spokojnie, jedno po dru-
gim.
6. Naucz siê spokojnie przyjmowaæ odmowê:
Je�li spotkasz siê z kategoryczn¹ odmow¹, nie naciskaj.
Nie ma sensu grymasiæ, z³o�ciæ siê ani straszyæ. Uzy-
skasz efekt odwrotny do zamierzonego. Rodzice siê zde-
nerwuj¹ i na pewno nie bêd¹ mieli ochoty sprawiæ ci
przyjemno�ci.
7. Stosuj siê do umowy:
Masz zgodê? Zastosuj siê wiêc do umowy, któr¹ zawar-
li�cie. Wróæ do domu na czas, nie k³am... Udowodnij, ¿e
mog¹ ci zaufaæ. A nastêpnym razem bêdzie ³atwiej...

POWODZENIA!!!
Redaktor Weronika klasa 6b

Ka¿dy uczeñ wie, ¿e przerwa jest znacznie wa¿-
niejsza od lekcji. Tyle ciekawych rzeczy mo¿na
wtedy  robiæ. No tak, ciekawych, ale jakich w³a-
�ciwie? Przyjrza³em siê, jak spêdzamy przerwy i
oto moje spostrze¿enia. Zauwa¿y³em, ¿e ucznio-
wie spêdzaj¹cy przerwê dziel¹ siê na 4 zasadni-
cze grupy:

£awkowicze � ca³e przerwy przesiaduj¹ na ³aw-
kach naprzeciwko sal. Bardzo rzadko siê od nich
oddalaj¹. Siedz¹ tam od dzwonka � do dzwonka.
Maj¹ tylko dwa powody, aby wstaæ ze swojej miej-
scówki (wi¹¿e siê to ze sporym ryzykiem, bo kolega
mo¿e przecie¿ zaj¹æ nasze miejsce), pierwszy: bar-
dzo niechêtnie wyprawy do plecaka rzuconego bru-
talnie pod sal¹; drugi: toaleta.

Biegacze � tradycje tej grupy kultywowane s¹
g³ównie w m³odszych klasach, w starszych, coraz
mniej. W ka¿dej klasie znajdzie siê jednak paru za-
palonych biegaczy. Do góry... na dól... do góry... na
dó³... od sali... do sali...

Plecionkowicze � plot¹, plot¹, plot¹, ca³y czas
plot¹. Plecionki: okr¹g³e, kwadratowe, trójk¹tne, pro-
s t o k ¹ t n e ,
gwiazdki. Siadaj¹
w kó³kach i wy-
mieniaj¹ siê ple-
cionkami.

Gracze telefo-
niczni zalegaj¹cy
na pod³odze pod
�cianami, wpa-
trzeni w swoje
aparaty i wystukuj¹cy na nich z impetem jakie� kody.

Tak jest dobrze, ka¿dy ma swoje miejsce w tym
uk³adzie. Strach pomy�leæ, co by by³o, gdyby�my
wszyscy  zaczêli biegaæ.

Redaktor Kuba 6 d
Super Buda nr 2/2013/14

Kim stajesz siê na
przerwie?
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Nazywam siê Anna Rudu� i jestem uczennic¹ kl.6a.
Chcia³abym opowiedzieæ wam moj¹ niezwyk³¹ histo-
riê. Moja mama jest biologiem i pracuje na uniwersy-
tecie. Gdy mia³am 9 lat, mama dosta³a propozycjê pracy
w Japonii. Po d³ugim namy�le zgodzi³a siê. Kilka dni
po moich urodzinach wyruszyli�my na lotnisko w
Berlinie. Na miejscu przeszli�my rutynowe dzia³ania
s³u¿b i ca³a moja rodzina znalaz³a siê bez ¿adnego
problemu na pok³adzie samolotu lec¹cego do Chin.
Gdy zajêli�my swoje miejsca, us³ysza³am dziwne brzê-
czenie w uszach., a potem kapitan samolotu powie-
dzia³:  �PROSZÊ ZAPI¥Æ PASY� i wznie�li�my siê  w
powietrze! Po 8 mêcz¹cych godzinach dotarli�my na
lotnisko w Hongkongu, z którego wylecieli�my do
Nagoi. Na lotnisku w Nagoi czeka³ na nas szef mojej
mamy, który zawióz³ nas do naszego domu. Pocz¹tek
naszego pobytu to by³o zwiedzanie miasta, a potem
nadszed³ czas, by pój�æ do szko³y.

Szko³a nazywa³a siê Mitsuke shiou gaku. Mia³am
do niej strasznie daleko, ¿eby zd¹¿yæ na 8:00 trzeba
by³o wstaæ o 5:30!!! Mój pierwszy dzieñ by³ dla mnie
okropnie stresuj¹cy. Pamiêtam s³owa dyrektora szko-
³y, który prowadzi³ mnie do mojej nowej klasy. Otó¿
powiedzia³ : �Nie martw siê, wszystko bêdzie dobrze�.
Czu³am lêk, ba³am siê tego spotkania. W d³oniach �ci-
ska³am s³owniczek, który dosta³am od rodziców. Na
korytarzu nie by³o nikogo prócz nas, nagle zatrzymali-
�my siê. Pan Takashi u�miechn¹³ siê do mnie i otwo-
rzy³ rozsuwane drzwi. Pocz¹tkowo nie chcia³am wej�æ,
ale w koñcu pokona³am strach i wesz³am nie�mia³ym
krokiem do klasy. 20 par sko�nych oczu wpatrywa³o
siê w moje niebieskie, okr¹g³e. �To jest Anna san, wa-
sza nowa kole¿anka"- przedstawi³ mnie pan Takashi.
Ca³a klasa chórem zawo³a³a : �Ohajou Anna san�.

Nagle ca³y stres mnie opu�ci³, ciekawo�æ wziê³a
bowiem górê. Usiad³am w ³awce obok jakiego� ch³op-
ca , który bez ustanku wpatrywa³ siê we mnie. Naj-
gorsze jednak nie by³o to, tylko pierwsza przerwa.

Spróbujcie wyobraziæ sobie ma³¹, przestraszon¹
dziewczynkê otoczon¹ obcymi, wiêkszymi od siebie
uczniami. Tak w³a�nie by³o. Nie zna³am tam nikogo
prócz mojego starszego brata, który mia³ taki sam
problem jak ja. Podesz³am do niego i z³apa³am go za
rêkê, by wiedzia³ ¿e nie jest sam. Przerwa siê skoñczy-
³a i wszyscy zaczêli wracaæ do klas. nasza dwójka
zosta³a sama na wielkim szkolnym boisku. Ze szko³y
wybieg³a jaka� Japonka, która zabra³a nas do du¿ej
sali. Powiedzia³a, ¿e jest nasz¹ nauczycielk¹ j. japoñ-
skiego. Po tej lekcji musia³am wróciæ do mojej klasy,
id¹c tam powiedzia³am mojemu bratu to samo, co po-
wiedzia³ mi pan Takashi. Nie chcia³am go opuszczaæ,
ale musia³am. Po powrocie do mojej klasy nadszed³
czas na obiad. Co ciekawe, obiadu nie przynosi³y
nam kucharki, tylko sami musieli�my zanosiæ do klas
ciê¿kie gary pe³ne jedzenia. W klasie na d³ugiej ³awie
dy¿urni postawili te gary i zaczêli nak³adaæ jedzenie
na talerze. Przygl¹da³am siê temu z ogromnym zdu-
mieniem. Nagle przede mn¹ stanê³a moja wychowaw-
czyni z dwiema dziewczynkami. Dziewczynki mia³y w
r¹czkach kartkê papieru i o³ówek. Na tej kartce zaczê-
³y rysowaæ. Gdy skoñczy³y, zobaczy³am dwie kreski.
Przez d³ugi czas zastanawia³am siê, o co im chodzi.
Okaza³o siê, ¿e chcia³y siê dowiedzieæ, czy umiem
je�æ pa³eczkami. Zaczê³am szukaæ w s³owniczku i od-
powiedzia³am �ie� co oznacza³o �nie�. Dosta³am ³y¿kê.
Danie, które dosta³am, nie pachnia³o zbyt apetycz-
nie. By³a to jaka� ob�lizg³a ryba i ry¿ posypany jak¹�
przypraw¹. I ja mia³am zje�æ rybê ³y¿k¹??? Nie mia³am
na to ochoty. Gdy powiedzia³am pani, ¿e tego nie
zjem, ona roze�mia³a siê. Zastanawia³am siê, czy po-
wiedzia³am co� nie tak. Pani podesz³a do mnie i po-
wiedzia³a, ¿e je�li nie zjem to nie dostanê deseru. Zja-
d³am wiêc i dosta³am deser. Po obiedzie skoñczy³a siê
szko³a i mog³am wracaæ do domu.

To by³ mój pierwszy dzieñ w japoñskiej szkole, do
której chodzi³am kilka lat. Jaka jest ta szko³a, opo-
wiem w nastêpnym numerze SUPER BUDY.

Anna Radu�, kl. 6a
Super Buda nr 3/2013/14

Artyku³ z cyklu �Polskie dzieci
w szko³ach na �wiecie�

Moja japoñska szko³a
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W zesz³ym roku szkolnym panie polo-
nistki og³osi³y Konkurs Krasomówczy.
Uczestnicy musieli nauczyæ siê legendy
zwi¹zanej ze Szczecinem. Nasze teksty
by³y d³ugie,  musia³y�my nauczyæ siê ich
na pamiêæ. Pomy�la³y�my: �O Bo¿e!!!!!!�.

W czerwcu odby³ siê I etap konkursu �
etap szkolny. Bardzo siê denerwowa³y-
�my. Og³oszenie wyników by³o na koñcu
roku szkolnego i ku naszemu ogromnemu
zdziwieniu, okaza³o siê, ¿e zajê³y�my 1. i
2. miejsce. Bardzo nas to ucieszy³o. Pani
Ania (nasza wychowawczyni) og³osi³a, ¿e
w pa�dzierniku kolejny etap, wojewódz-

Konkurs
krasomówczy

ki. W wakacje musia³y�my siê pilnie przy-
gotowywaæ. Od 2 tygodnia wrze�nia w
nowym roku szkolnym pani stale nas od-
pytywa³a. Nadszed³ czas konkursu. To-
warzyszy³y nam wielkie emocje. Przerazi-
³y�my siê, gdy zobaczy³y�my, ¿e inni
uczestnicy maj¹ ze sob¹ stroje i rekwizy-
ty, poniewa¿ my ich nie posiada³y�my!
Po prezentacji wszystkich uczestników
konkursu odby³o siê g³osowanie na na-
grodê publiczno�ci, którym by³ �liczny,
bia³y mi�. Wygra³ go ch³opak z SP 10. We-
d³ug nas zbytnio przesadza³ z gestykulo-
waniem. Z niecierpliwo�ci¹ czeka³y�my
na werdykt jury, które przez ca³y czas ob-
radowa³o. Nagle jurorzy weszli do sali i
og³osili wyniki. Niestety, nie zajê³y�my
¿adnego miejsca. Wygrali lepsi. Szkoda,
mo¿e nastêpnym razem bêdzie lepiej.

Redaktorzy: Nikola i Julia, kl. 5.
Super Buda nr 2 /2012-13

��A¯EBY SIÊ STALI TWARDZI JAK GRANIT, A
DUSZE MIELI CZYSTE I G£ÊBOKIE JAK MORZE...�  M.
Zaruski .Takie s³owa wypowiedzia³ nasz patron Mariusz
Zaruski. Towarzysz¹ nam w ró¿nych okoliczno�ciach i
dzia³aniach . Miedzy innymi s¹ mottem do prowadzenia
naszej gazety szkolnej �Fala�

Redagowanie  szkolnej gazetki �Fala� rozpoczê³o siê od
wrze�nia 2013 roku i trwa do dzi�.
Tytu³ nawi¹zuje do patrona na-
szej szko³y Mariusza Zaruskiego
� wielkiego  ¿eglarza.

Zespó³ redakcyjny tworz¹
uczniowie klas VI-tych w liczbie
sze�ciu osób. Co tydzieñ spo-
tykaj¹ siê na zajêciach kó³ka
dziennikarskiego , którego opie-
kunami s¹ nauczyciel informatyki Rafa³ Sularz i nauczy-
cielka muzyki i plastyki Marzena Sikora. Pomagaj¹ dzie-
ciom w opracowaniu graficznym i sk³adzie komputerowym
gazetki. Korektorem tekstów jest dyrektor szko³y Barbara
Bachanek-Jó�wiak.

Wszystkie czê�ci  gazetki mo¿na obejrzeæ na stronie
internetowej naszej szko³y www.sp23 szczecin.prv.pl W
kolejnych numerach czasopisma zamieszczano  wywia-
dy z nauczycielami , uczniami informacje o konkursach,
fotoreporta¿e  z najwa¿niejszych szkolnych wydarzeñ,
�Uczymy siê pomagaæ�, �K¹cik porad,  wiem co jem�,
�Humor�, strona po�wiêcona historii D¹bia � �Nasza
Ma³a Ojczyzna�, ciekawostki muzyczne , �Ze �wiata przy-
rody�, �Ze �wiata wiedzy�, �Motoryzacja�, �Sport�. Nie
zabrak³o strony z zagadkami , rebusami, krzy¿ówkami dla
najm³odszych dzieci z klas 0-III.

Gazetka  �Fala� cieszy siê zainteresowaniem uczniów
i rodziców, przekazuje informacje dotycz¹ce ¿ycia szko-
³y , uczy , bawi, kszta³tuje opinie, rozwija umiejêtno�ci
niezbêdne do  tworzenia czasopisma , s³u¿y bli¿szemu
poznaniu, integracji spo³eczno�ci szkolnej oraz promo-
cji szko³y.

Marzena Sikora
� nauczyciel muzyki i plastyki

w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

Szkolna gazetka
�FALA�

Szko³a Podstawowa Nr 23 w Szczecinie
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W szkole, w której uczê � Gimnazjum Nr 6 im.
profesora Stefana Kornasa w Szczecinie,  zauwa-
¿y³am w�ród uczniów potrzebê dyskutowania,
poszukiwania i przebywania w grupie ludzi o
tych samych zainteresowaniach. Pomy�la³am, ¿e
warto wykorzystaæ zapa³ uczniów i za³o¿yæ ko³o
dziennikarskie. Stworzy³am program ko³a odpo-
wiadaj¹cy wymaganiom nowoczesnej szko³y, w
której wa¿ny jest wszechstronny rozwój m³ode-
go cz³owieka. Pomy�la³am, ¿e m³odzie¿ bawi¹c
siê i mile spêdzaj¹c czas, jednocze�nie zdobywa
nowe umiejêtno�ci.

Ko³o, które prowadzê ju¿ piêtna�cie lat bez
przerwy, co jaki� czas zmienia swój sk³ad i cha-
rakter, nowi cz³onkowie przybywaj¹, starzy od-
chodz¹ do innych szkó³. Ko³o ewoluuje z roku
na rok. Grupa dziennikarzy pod opiek¹ nauczy-
ciela prowadz¹cego zbiera siê raz w tygodniu po
lekcjach na kilka godzin, a wynikiem spotkañ jest
szkolna gazeta �Po dzwonku� rozprowadzana na
terenie szko³y oraz w �rodowisku lokalnym, m.in.
na zebraniach z rodzicami. Bywa, ¿e m³odzi czy-
telnicy zbieraj¹ kolejne numery pisma, a niektó-
rzy rodzice i dziadkowie nawet je prenumeruj¹.

Praca nad gazet¹ okaza³a siê naprawdê trudna
i ¿mudna. Dobry pomys³, poprawno�æ jêzykowa
i stylistyczna, dobry rysunek czy zdjêcie to ele-
menty niezbêdne w tworzeniu pisemka. Wa¿ne
jest równie¿ to, by napisaæ tekst, który bêdzie
zrozumia³y dla przeciêtnego, m³odego czytelni-
ka. Na pocz¹tku wszystkie prace ³¹cznie z ry-
sunkami wykonywali�my odrêcznie. Pierwsi
dziennikarze musieli wykazaæ siê wszechstron-
nymi zdolno�ciami � dobrze redagowaæ teksty,
umieszczaæ je na zwyk³ych kartkach do ksero i
³adnie rysowaæ. Dopiero wprowadzenie do szko-
³y informatyki u³atwi³o sk³adanie gazety, progra-
my komputerowe umo¿liwi³y estetyczne i profe-
sjonalne rozmieszczanie tekstów, a cliparty wy-
korzystywane by³y do wzbogacania szaty gra-
ficznej.

Gazeta �Po dzwonku� to nieregularnik infor-
macyjno-kulturalny. Uczniowie publikuj¹ nie tyl-
ko wydarzenia, które maj¹ miejsce w szkole lub
mie�cie, ale te¿ w³asne opowiadania i wiersze, a
nawet felietony. Dzieci szukaj¹ tematów szcze-
gólnie im bliskich, ukazuj¹ to, co ich intryguje,
bawi i ciekawi. Czêsto na ³amach gazety ukazuj¹

siê artyku³y dotycz¹ce sytuacji nie tylko w
Szczecinie, ale i kraju. Jedna z naszych dzienni-
karek Kamila Marczuk zajê³a I miejsce w woje-
wódzkim konkursie dziennikarsko-fotograficz-
nym �W obiektywie szalonego reportera�, który
by³ organizowany w Zespole Szkó³ Nr 6 w Szcze-
cinie. W Ogólnopolskim Konkursie Literacko-
Plastycznym za samodzielnie napisany wiersz
Maksym Kardas zaj¹³ II miejsce. Prace moich
uczniów drukowane by³y w �Kurierze Szczeciñ-
skim�.

W ramach zajêæ uczestnicy ko³a bior¹ udzia³ w
spotkaniach i warsztatach organizowanych m.in.
przez Wy¿sz¹ Szko³ê Humanistyczn¹ czy �Ku-
rier Szczeciñski�. Od lat m³odym dziennikarzom
towarzyszy pan Bogdan Twardochleb oraz pan
Marek Osajda. Równie¿ uczniowie odwiedzaj¹
redakcje ww. gazety, by przyjrzeæ siê z bliska pra-
cy dziennikarzy i poznaæ ich zawód .

M³odzi dziennikarze
z Gimnazjum Nr 6

W 2012 roku dziennikarze ko³a otrzymali na-
grodê g³ówn¹ �Szkolnego Pulitzera�, a co roku
s¹ nominowani do tej¿e nagrody. Nasza gazeta
jest gromadzona w Bibliotece G³ównej US w
Szczecinie, a zbiory udostêpniane zainteresowa-
nym.

Nasza gazeta wydawana jest w wersji elektro-
nicznej. Uczeñ Mateusz Bulak za³o¿y³ blog, na
którym zamieszcza artyku³y znajduj¹ce siê w ga-
zecie papierowej. Oprócz tego uczniowie za³o-
¿yli na FB konto grupy. Dziêki temu redaktor na-
czelna pilnuje terminów napisania prac, przypo-
mina o zaleg³ych artyku³ach.

Praca dziennikarza jest trudna. Napisanie ar-
tyku³u wymaga wiele pracy i cierpliwo�ci. Bar-
dzo cieszy mnie fakt, ¿e s¹ jeszcze m³odzi ludzie,
którzy chc¹ tworzyæ swoj¹ gazetê, którzy przy-
chodz¹ w pi¹tek po lekcjach i znajduj¹ czas, by
po o�miu godzinach nauki usi¹�æ w gronie in-
nych uczniów i dyskutowaæ na tematy nie za-
wsze ³atwe.

Beata Cegie³ka
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Mowa o piêknie kryj¹cym siê w drobiazgach, ma-
³ych zwyk³ych, niezwyk³ych rzeczach. Skromnych
cudach, których jakim� sposobem nie dostrzega-
my. Jakby ludzka wyobra�nia odlecia³a na obc¹ pla-
netê. My, homo sapiens, potrzebujemy spektaklu,
wielkiego show, efektów specjalnych i fajerwerków.
Czego� za co zap³acimy maj¹tek � to przecie¿ jest
piêkne. Dlaczego nasze oczy ³akn¹ takich wyimagi-
nowanych specja³ów?

Ludzie XXI wieku pêdz¹ przez ¿ycie w poszuki-
waniu sukcesów, s³awy i pieniêdzy, wydaje im siê
,¿e je�li to zdobêd¹, bêd¹ szczê�liwi. Wiêc dlaczego
jak ju¿ to maj¹ wcale nie s¹? Nie maj¹ czasu przyj-
rzeæ siê �wiatu wokó³ siebie, a przecie¿ tyle siê w
nim kryje. Pragnê zwróciæ uwagê na to jak bardzo
mo¿e zmieniæ siê nasze ¿ycie, kiedy przystaniemy
na chwilê i otworzymy oczy, kiedy zaczniemy wi-
dzieæ , a nie tylko patrzeæ.

Moja historia zaczyna siê w tym miejscu. By-
³am dzieckiem, które od najm³odszych lat za-
chwyca³o siê muzyk¹, tañcem i przyrod¹. Uwiel-
bia³am staæ na deszczu, czuæ jak delikatne ³zy
nieba obmywa³y moj¹ twarz,ws³uchiwaæ siê mo-
notonny rytmiczny smutek. Fascynowa³y mnie
kropelki wody rozbryzguj¹ce siê pod moimi ka-
loszami albo te, które sp³ywa³y po li�ciach jakby
to by³a zje¿d¿alnia.

Jak¿e cudnym widokiem by³a têcza, kto� g³upi
powiedzia³, ¿e ma 7 kolorów, a przecie¿ jest ich
milion, tyle piêknych odcieni rado�ci. W temacie
wody to p³ywanie nigdy dla mnie nie mia³o nic
wspólnego ze sportem, to by³o nawet lepsze od
deszczu. Nurkowa³am w bezdenne g³êbiny oce-
anów, razem z rybkami i nimfami, widzia³am naj-
piêkniejsze rafy koralowe.

Za to kiedy jestem nad morzem zawsze wie-
czorami siadam na pla¿y i wpatrujê siê w zachód
s³oñca. To niesamowity widok. Jest czaruj¹cy.
Niebo jest wtedy takie cudne. Znajduje siê na
nim odcieñ ka¿dego z kolorów. To magia ukryta
w tak naturalnej rzeczy. Mog³abym tak trwaæ przy
nim bez koñca. Albo na przyk³ad ksiê¿yc, jest
jedn¹ z najpiêkniejszych rzeczy jakie widzia³am
w ¿yciu. W jego blasku wszystko jest takie piêk-
ne, subtelne. Czêsto do niego mówi³am, uspoka-
ja³ mnie, ko³ysa³ do snu. To w jego asy�cie wy-
obra¿a³am sobie te romantyczne chwilê z
pierwszym ch³opakiem .

A mo¿e inny przyk³ad...chocia¿by balet. Gdy pa-
trzy siê na tych wszystkich tancerzy, to od razu
widaæ, ¿e odnajduj¹ w tañcu sens ¿ycia. Chc¹ za-
raziæ widzów mi³o�ci¹ do tej sztuki. Niektórzy
patrz¹ i mówi¹ �e tam, zwyk³e machanie rêkoma
i nogami�, jednak kiedy siê przyjrzymy to widaæ
du¿o wiêcej. Ka¿dy ruch jest niezwykle finezyjny
i dopracowany, tak jakby tañcz¹cy chcia³ nam
przez to co� powiedzieæ. Wszystko jest wykony-
wane z niesamowit¹ gracj¹. Baletnice poruszaj¹
siê tak lekko jak motyle w mi³osnym tañcu. To
widok zapieraj¹cy dech w piersiach.

Wracaj¹c do bardziej przyziemnych rzeczy, bo
taniec zdecydowanie do nich nie nale¿y. Zabaw-
nie by³o jak mama wmusza³a w rodzeñstwo jedze-
nie. Nie chodzi o to ¿e by³am wiecznie g³odna, po
prostu lubi³am smakowaæ nowye rzeczy. Cieszy³o
mnie kiedy dosta³am lody ³adnie przystrojone
owocami, ja wtedy nie jad³am , delektowa³am siê
smakiem. I tak te¿ robiê zawsze.

Uwielbia³am chwilê blisko natury, kiedy motyl
usiad³ mi na nosie albo biedronka na palcu albo w
zimê kiedy za wszelk¹ cenê stara³am siê z³apaæ
�nieg i zanie�æ go do domu lub wtedy gdy próbo-
wa³am zje�æ te maleñkie lodowe gwiazdeczki , przy-
pominaj¹ce kryszta³y.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e podobne rzeczy
robi³a wiêkszo�æ dzieci. Tyle ,¿e ja te rzeczy robiê
nadal , a w moje ¿ycie nieuchronnie wkracza do-
ros³o�æ...

Ludzie nie rozumieli moich zachowañ. Nigdy nie
widzieli i nie chcieli zobaczyæ tego, co ja. Uwa¿ali
to za bezwarto�ciowe. Zaczê³am robiæ zdjêcia,
¿eby w ten sposób u�wiadomiæ im jak piêkny �wiat
ich otacza. Du¿o mnie to kosztowa³o, zmusza³am
si³¹, niezale¿nie kim by³a moja ofiara czy by³ to
brat, mama, najlepsza przyjació³ka czy s¹siadka.
Stara³am dotrzeæ siê do wielu ludzi. W pewnym
momencie zaczêli siê prze³amywaæ, najpierw ogl¹-
daj¹c zdjêcia potem wychodz¹c ze mn¹ na prze-
ciw Matce Ziemi i sztuce. To by³ pocz¹tek praw-
dziwej rewolucji zarówno dla mnie jak i dla nich!
To by³o niesamowite uczucie ! Powoli uczyli se
stopowaæ swoje ¿ycie i widzieæ to o czym nie miê-
li pojêcia, ¿e w ogóle istnieje. Internet przesta³
byæ najwa¿niejszym punktem ka¿dego dnia. Uczy-
li siê nowego ¿ycia, dziêki mnie! Poczêli osi¹gaæ
sukcesy g³ównie wewnêtrzne, duchowe, ale te¿
zawodowe, poniewa¿ odnale�li swoje pasje i
¿yciowe drogi. Przesta³y siê liczyæ tylko pieni¹-
dze i kariera. Zdjêli monochromatyczne okulary i
¿yli ciesz¹c siê ma³ymi rzeczami, tak jak ja. To w
nich ukryty jest wzór na szczê�cie.

Ma³e rzeczy, wielkie zmiany

Niewielu ludzi
dostrzega piêkno...
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Mo¿e to tylko kilkana�cie osób, mo¿e to nie zmie-

ni wiele, ale najwa¿niejsze ¿e oni siê zmienili. Byæ
mo¿e bêd¹ mówili o tym swoim bliskim, znajomym i
dzieciom. Mo¿e oni wtedy te¿ bêd¹ pamiêtali o tym
by widzieæ a nie tylko patrzeæ...

Anna S³aby

Przecie¿ ju¿ kilka razy przez to przechodzi³am. Jesz-
cze rok temu znalaz³am siê w identycznej sytuacji.
Wiêc dlaczego teraz ¿o³¹dek podszed³ mi do gard³a,
a nogi zamieni³y siê w watê? Najwyra�niej pierwszy
dzieñ w nowej szkole musi byæ teksañsk¹ masakr¹
pi³¹ mechaniczn¹ dla ka¿dego, niezale¿nie od ilo�ci
zdobytych miejsc.  Z sercem tañcz¹cym Harlem Sha-
ke dochodzê do odpowiedniego budynku. Szko³a
jak ka¿da inna. W�ród uczniów rozmawiaj¹cych
przed dwuskrzyd³owymi drzwiami nie zauwa¿am ni-
kogo ciekawszego. Z kolei ja jestem w centrum uwagi.
W�cibskie spojrzenia wpijaj¹ce siê we mnie ¿arliwie
oceniaj¹ moj¹ fryzurê, kurtkê i buty. Unikaj¹c kon-
taktu wzrokowego wchodzê do �rodka. Uch! Nie-
znanych obiektów w³ócz¹cych siê po korytarzach
jest jeszcze wiêcej ni¿ na zewn¹trz. Jaki� ch³opak
opowiada reszcie grupy ¿art, czemu towarzysz¹ sal-
wy �miechu. Para dziewczyn obgaduje miêdzy sob¹
szczegó³y rozmowy z ch³opakiem jednej z nich. Na-
uczycielka spogl¹da z utêsknieniem na zegarek, od-
liczaj¹c minuty do dzwonka. Cudownie. Niczym ninja
mknê niezauwa¿ona w stronê sekretariatu. Na miej-
scu czeka na mnie dyrektorka. Staram siê przeci¹-
gn¹æ nasz¹ konwersacjê, jednak w koñcu zostajê z
powrotem wyci¹gniêta na pole bitwy. Kobieta za-
czepia poszczególnych uczniów, pytaj¹c siê o kla-
sê, do której nale¿¹. Z ¿alem odchodzê od kilku ch³o-
paków z trzeciego rocznika, dla których mog³abym
prze³amaæ swój strach przed tym dniem, ¿a³uj¹c, ¿e
rodzice nie zdecydowali siê na mnie trochê wcze-
�niej. W koñcu zostajê doprowadzona do swojej
klasy. Stado wyg³odnia³ych lwów otacza mnie ni-
czym ma³¹, bezbronn¹ antylopê i atakuje stosem
informacji. �Cze�æ! Jestem Emila/Bartek/Daria/
Kacper!�. Tak, z pewno�ci¹ zapamiêtam twoje imiê,
my�lê zmuszaj¹c siê do jakiej� reakcji, niekoniecz-
nie ucieczki albo panicznego krzyku. Tego dnia od-
bywa siê festyn i wiêkszo�æ uczniów zrobi³a sobie
wolne. Na moje szczê�cie lekcji nie ma, dwie godzi-
ny pó�niej mogê wróciæ do domu. W bezpiecznych
czterech �cianach wreszcie swobodnie oddycham.
Nastêpne dni mijaj¹ na podobnej zasadzie. Po ja-
kim� czasie jestem w stanie dopasowaæ imiê do od-
powiedniej osoby z klasy. W sumie udaje mi siê

WITAJ W RAJU

Kogo nazywamy SWAGIEM? � Kogo� kogo to
totalnie nie obchodzi. Osoby, które my podziwiamy
za swag, wcale o niego nie dbaj¹. Co zrobiæ, ¿eby
te¿ byæ fejmem? Chwilka zadumy . . .  Przede wszyst-
kim daæ sobie spokój. Ludzie okre�lani mianem fej-
ma nosz¹, jedz¹, mówi¹ i robi¹ to co lubi¹ i w³a�nie
to w nich podziwiamy. Wys³awiamy ich tak i na�la-
dujemy bo te¿ chcemy tacy byæ. Chcemy byæ orygi-
nalni, a zarazem prawdziwi i nie mieæ z tym proble-
mu. A w³a�nie o to w tym wszystkim chodzi, ¿eby
byæ sob¹, wyra¿aæ siê po przez image, styl, ubiór,
s³owa, muzykê i nie braæ pod uwagê tego, ¿ê nasz
ukochany sweterek jest w niemodnym kolorze.

Je�li chodzi o styl to dobrym przyk³adem swa-
ga jest w naszej szkole Klaudia £osiu £osiewska.
Nigdy nie bêdzie wygl¹daæ jak prawdziwa super-
modelka- czyli dwumetrowy wieszak, ale ma w³a-
sne poczucie stylu. Ja osobi�cie uwielbiam czerñ,
biel, szaro�æ, czerwieñ � dok³adnie w takiej kolei,
ale co dzieñ podziwiam poczucie stylu w image'u
£osia. Ubiera siê wygodnie i z wyczuciem. Poka-
zuje, jaka jest i co j¹ inspiruje. Oprócz tego ma
meeega charakter.  Mam nadziejê, ¿e nie obrazi
siê na mnie za to, ¿e piszê o Niej, no ale sami
przyznacie mi racjê, ¿e Klaudia potrafi ubraæ siê
prze�licznie. Fame siê po prostu widzi, no bo ja
nie ubieram siê jak Klaudia, nigdy bym nie po³¹-
czy³a ciuchów w taki sposób jak ona, ale mimo to
jej styl mi siê podoba i od kiedy pamiêtam zawsze
go podziwiam, podpatrujê.

A wiêc dziewczyny, zaczynamy dbaæ o siebie, prze-
stajemy siê porównywaæ do innych i narzekaæ na
w³asny wygl¹d. To, co nam siê podoba, eksponuj-
my, a to czego siê wstydzimy, wypisujemy na kart-
ce, przyklejamy na lodówkê i pracujemy nad tym.

Po prostu Wiki

BYÆ (swagiem)
ALBO NIE BYÆ?

OTO JEST PYTANIE!!!

zab³ysn¹æ jedynie na matmie, bêd¹c kilka tematów
do przodu. W dodatku tutejsz¹ bibliotek¹ w³ada
Makbet � lokalny kot-w³óczêga, nad którym zlito-
wa³a siê pani bibliotekarka, co sprawia, ¿e zaczynam
zastanawiaæ siê nad ponownym obejrzeniem Har-
ry'ego Pottera. Ci¹gle nie potrafiê przyzwyczaiæ siê
do braku Kapita³ów, darcia siê na korytarzach ko-
chanej Szóstki, wskakiwania na g³owy nauczycie-
lom i g³upkowatych u�miechów na twarzach przyja-
ció³. Nigdy do koñca do tego nie przywyknê.

 Iza Kubik
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Zaczê³o siê zwyczajnie� mia³am stworzyæ program
dla nowej klasy spo³eczno-dziennikarskiej, w której
otrzyma³am wychowawstwo� Nazwa gazetki ju¿ ist-
nia³a � Gimzetka w³a�nie, wymy�lona przez mê¿a po-
przedniej opiekunki przedsiêwziêcia, p. El¿biety Sory,
ja z now¹ klas¹ mia³am publikowaæ w Internecie�

14 pa�dziernika 2008 roku mieli�my gotow¹ stronê
i pierwsi odwa¿ni zaczêli umieszczaæ swoje wprawki
pisarskie, przewa¿nie krótkie notatki informacyjne i
sprawozdania � wszystko jest do obejrzenia na stro-
nie www.gimzetka.pl w zak³adce �archiwum�.

W Gimzetce m³odzi redaktorzy uwieczniali wyda-
rzenia z ¿ycia szko³y i nie tylko: uroczysto�æ paso-
wania na gimnazjalistê, wyj�cia do kina, muzeum,
Pa³acu M³odzie¿y na spotkania ze szczeciñskimi li-
teratami; recenzje teatralne, filmowe i literackie�
Nie brakuje te¿ relacji z udzia³u moich uczniów w
du¿ych projektach, jak zagraniczne wyjazdy w ra-
mach miêdzynarodowego projektu Comenius.

Wkrótce nasza obecno�æ w sieci zosta³a dostrze¿o-
na. W lutym 2009 z redakcj¹ skontaktowa³a siê przed-
stawicielka fundacji Nowe Media i zaproponowa³a trzy-
dniowe intensywne szkolenie dla moich nastoletnich
dziennikarzy. Dwoje m³odych, pe³nych �wie¿ych po-
mys³ów, pracowników fundacji pokaza³o nam w prak-
tyce, na czym polega praca redakcyjnej grupy, jak
podzieliæ zadania, by wykorzystaæ w pe³ni ró¿ne zdol-
no�ci i zainteresowania poszczególnych cz³onków
zespo³u. Mieli�my te¿ szansê stworzenia w³asnego
qmama (czyli profesjonalnej gazetki internetowej).
Zaintrygowanych odsy³am na stronê: www.mam.me-
dia.pl, znajdziecie tam wszelk¹ pomoc oraz materia³y,
które pomog¹ przekszta³ciæ grupê zainteresowanych
dziennikarstwem m³odych ludzi w zgrany, �wiadomie
wykorzystuj¹cy swe mocne strony, zespó³ redakcyj-
ny, publikuj¹cy w sieci w³asne qmamy.

W miarê wzrostu umiejêtno�ci grupy w Gimzetce
zaczê³y siê pojawiaæ ambitniejsze gatunki publicystycz-
ne, jak felietony czy reporta¿e. Nasi redaktorzy prze-
prowadzili te¿ inspiruj¹ce wywiady z ciekawymi oso-
bowo�ciami (jak g³uchy muzyk Karol �Pjus� Nowa-
kowski czy sportowiec Marcin Parcheta, wicemistrz
�wiata w boksie tajskim z 2002 r. � tu uk³ony dla �na-
czelnej� z lat 2008/9 � 2010/11 � Kai Ciosek, która mia³a

wyj¹tkowy dar wyszukiwania ciekawych ludzi do roz-
mowy i miejsc do opisania). Jednak praca ze szkolnym
zespo³em ma to do siebie, ¿e gdy ju¿ m³odzi dziennika-
rze zostan¹ wyszkoleni i dobrze radz¹ sobie na gruncie
redakcyjnym, nadchodz¹ egzaminy, �starzy wyjada-
cze� koñcz¹ gimnazjum, a opiekunowi nie pozostaje
nic innego, jak podj¹æ na nowo trud ¿mudnego wy-
edukowania kolejnego pokolenia�

Na szczê�cie nastêpne lata daj¹ nowe mo¿liwo�ci
rozwoju: a to szczeciñski IPN organizuje warsztaty
fotograficzno � historyczne, w których nie mo¿e za-
brakn¹æ nowego zespo³u m³odych dziennikarzy z Gim-
nazjum Nr 18, a to �B³êkitna� (X LO w Szczecinie)
og³asza arcyciekawy konkurs dla m³odych redakto-
rów: �Strza³ w dziesi¹tkê� ( Honorowy Mecenat Mia-
sta Szczecin), w którym moja podopieczna, Dorota
Ja�kiewicz, zdobywa tytu³ laureatki (luty 2013 r.)�

Obecny rok szkolny równie¿ przyniós³ ze sob¹ nowe
inspiracje, gdy¿ moje gimnazjum w³¹czy³o siê do pro-
jektu dla m³odych dziennikarzy z ca³ej Polski, który jest
dostêpny na stronie: www.youngface.tv. Ka¿dy mate-
ria³ nades³any przez m³odzie¿ jest oceniany i punkto-
wany przez profesjonalistów opiekuj¹cych siê tym
przedsiêwziêciem. W roku szkolnym 2014/15 Gimna-
zjum Nr 18 w Szczecinie utrzymuje siê w czo³ówce szkol-
nych redakcji, jest to rezultat udanej wspó³pracy mo-
ich kole¿anek czuwaj¹cych nad projektem, Wiolety
Grabowskiej � Wilk oraz Moniki Rutkiewicz.

Gimzetka, qmam, youngface.tv,� mo¿liwo�ci poka-
zania siê jest wiele, w jednej szkole mo¿e istnieæ kilka
zespo³ów redakcyjnych (maj¹cych ró¿nych opiekunów),
które maj¹ mo¿liwo�æ publikowania w ró¿norodnych
mediach � ich wybór zale¿y od etapu, na którym znajdu-
je siê grupa oraz chêci i pracowito�ci jej cz³onków.

Na koniec chcia³abym podzieliæ siê refleksj¹ o sa-
mej idei prowadzonego przeze mnie Ko³a Dzienni-
karskiego. Moi uczniowie chêtnie przychodz¹ na
zajêcia, które mog¹, ale wcale nie musz¹ przynosiæ
im korzy�ci mierzonych konkretnymi ocenami z
przedmiotu (mog¹ pisaæ teksty o ustalonej tematy-
ce, ale nie jest to konieczne). Ja dajê im swój czas,
od nich w du¿ej mierze zale¿y, jak go wykorzystamy.
Czasem po prostu swobodnie rozmawiamy na ró¿-
ne tematy, �miejemy siê, dyskutujemy. Z do�wiad-
czenia wiem, ¿e ci, którzy przychodz¹ �dla towarzy-
stwa�, z czasem staj¹ siê pe³noprawnymi cz³onkami
zespo³u. Im bardziej samodzielna jest grupa, tym
wiêksza jest ich odpowiedzialno�æ za ca³okszta³t
pracy nad danym projektem.

Lubiê byæ zaskakiwana przez moich uczniów, od-
krywaæ ich zainteresowania i zdolno�ci, o których nie
mia³abym pojêcia, gdyby nie wspólnie spêdzony czas.

Ewa Owczarska
� Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich

w Szczecinie

Gimzetkowych
wspomnieñ czar�
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Gazetka szkolna w
Gimnazjum Nr 5, im.
Komisji Edukacji Na-
rodowej w Szczecinie
ma d³ug¹ i ciekaw¹ hi-
s toriê .  Wydawana
jest od 2003 roku do
chwili obecnej. Na
pocz¹tku nosi³a nazwê �Strza³ w Pi¹tkê�, nastêp-
nie �Gimzetka�. W 2013 roku og³oszono konkurs
na now¹ nazwê � zwyciê¿y³o �Przybij Pi¹tkê�.
W roku 2013 gazetka otrzyma³a nominacjê do na-
grody g³ównej �Szkolny Pulizer�.

Redakcjê gazetki tworz¹ obecnie: Nina Mar-
chut, Emilia Woj¿gia³o, Konrad Otto, Mateusz
Miler i Cezary Szepaniak. Swoje artyku³y pu-
blikuj¹ równie¿ ci uczniowie, którzy maj¹ cieka-
wy temat i chc¹ siê nim podzieliæ z innymi.

Uczniowie najczê�ciej podejmuj¹ tematy zwi¹-
zane ze swoimi zainteresowaniami i wydarzenia-
mi, które odbywaj¹ siê w szkole.

W listopadowym numerze (2014) wiele miej-
sce po�wiêcili�my uroczysto�ci nadania imienia
szkole (Gimnazjum Nr 5 im. Komisji Edukacji Na-
rodowej). Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy siê sta³a
rubryka � Recenzje, do której jeden z m³odych
redaktorów, Konrad Otto recenzuje japoñsk¹
mangê. To zainteresowanie kultur¹ Japonii zain-
spirowa³o kolegium redakcyjne do utworzenia
nowej rubryki � �Uczmy siê jêzyków obcych�.
Od numeru grudniowego redagujemy �Ma³y
s³ownik jêzyka japoñskiego�.

W zwi¹zku z dzia³aj¹cym w naszej szkole Ko-
³em Edukacji Morskiej i ̄ eglarskiej oraz przypa-
daj¹cym dwudziestoleciem �Szczeciñskiego Pro-
gramu Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej�, w marco-
wym numerze wiele miejsca po�wiêcili�my w³a-
�nie ¿eglarstwu. Nasi redaktorzy przeprowadzili
wywiad z Arturem Wassielewskim � ¿eglarzem
wyruszaj¹cym w podró¿ dooko³a �wiata � któ-
rym chcemy siê z Pañstwem podzieliæ.

Opiekun gazetki
Agnieszka Golañska

To tytu³ konkursu zorganizowanego przez Szkol-
ne Ko³o Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej dzia³aj¹ce
w naszej szkole. Go�ciem specjalnym wydarzenia
by³ Kapitan Artur Wassielewski, cz³onek i pomy-
s³odawca wielkiej morskiej wyprawy, która w lip-
cu wyruszy ze Szczecina w rejs dooko³a �wiata. Po-
stanowili�my zadaæ Panu Kapitanowi kilka pytañ.

Wywiad z Arturem Wassielewskim �
¿eglarzem wyruszaj¹cym w podró¿ do-
oko³a �wiata!

Dzieñ Dobry, Nina Marchut i Konrad Otto ze
szkolnej gazetki �Przybij Pi¹tkê�. Chcieliby�my
przeprowadziæ z Panem króciutki wywiad odno�nie
Pañskiej wyprawy.

Cze�æ, z mi³¹ chêci¹ odpowiem na Wasze pyta-
nia, ale jest taka zasada w�ród ¿eglarzy, ¿e na
¿aglowcach i jachtach wszyscy mówi¹ do siebie
po imieniu, wiêc mam na imiê Artur.

Postaramy siê dostosowaæ do tej regu³y. Na po-
cz¹tku, ile mia³e� lat, kiedy po raz pierwszy wyp³y-
n¹³e� w morze ?

To by³ 1998 rok, wtedy po raz pierwszy zosta³em
zaproszony przez kolegê na wspólny rejs. Do dzi�
pamiêtam jego s³owa, powiedzia³, ¿e albo to poko-
cham albo znienawidzê. Okaza³o siê, ¿e poszed³em
w tym kierunku i teraz jest to mój sposób na ¿ycie.

Co sk³oni³o Ciê do op³yniêcia �wiata ?
To trudne pytanie. Bardzo du¿o p³ywam, spêdzam

w morzu oko³o 7 miesiêcy w roku. Rejsów robiê
oko³o dwunastu, piêtnastu w ci¹gu roku, mówiê
oczywi�cie o du¿ych ¿aglowcach. G³ównym czyn-
nikiem, który ma na to wp³yw, jest to, ¿e na morzu
nikomu siê nie spieszy. Nie muszê byæ w danym

Gimnazjum Nr 5 im. Komisji Edukacji
Narodowej

�Przybij Pi¹tkê�

�Palcem po mapie
przez morza i oceany�
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miejscu o danej godzinie. S¹ jednak pewne rzeczy,
które nie s¹ zale¿ne od nas. Powoduje to, ¿e nie ma
zasiêgu w telefonie komórkowym, dlatego nikt nie
dzwoni, jest cisza i spokój, s³ychaæ szum fal. Cz³o-
wiek wypoczywa, zapomina o codziennym ¿yciu,
które, jak mi siê wydajê, zbyt szybko mija.

Co robisz, by przygotowaæ siê do wspomnianej
podró¿y?

Kiedy� m¹dry ¿eglarz powiedzia³, ¿e samo wy-
p³yniêcie w morze to ju¿ jest kropka nad �i�.
Najgorsze s¹ przygotowania. Rejs, do którego
obecnie siê przygotowujê bêdzie trwa³ 2 lata,
aczkolwiek ³ódkê remontujê ju¿ od 3 lat. Kupi-
³em j¹ w Hiszpanii, przyprowadzi³em do kraju,
zrobi³em kapitalny remont, wyposa¿y³em, by
by³a to ³ódka typowo wyprawowa. Musi byæ
domem na 26 miesiêcy dla prawie 10 osób. Dla-
tego trzeba j¹ trochê inaczej przygotowaæ, ni¿
na sezon ¿eglarski po terenach wód wewnêtrz-
nych, czy nawet po Ba³tyku.

Od jak dawna planujesz tê podró¿?
Podró¿ w rejs dooko³a �wiata 1,5 roku. Mia³em

tak¹ my�l, by ³ódkê pu�ciæ, chc¹c przep³yn¹æ Atlan-
tyk. Nie by³o jeszcze mowy o rejsie dooko³a �wia-
ta. Przygotowa³em ³ódkê pod takim k¹tem, ¿eby
kto� móg³ po prostu ni¹ pop³yn¹æ. Ja mia³em zro-
biæ 3 najd³u¿sze etapy: Atlantyk, Pacyfik, Ocean
Indyjski, stwierdzi³em, ¿e po 10 minutach, gdy by
odp³ynêli, ¿a³owa³bym, ¿e mnie tam nie ma. Dlate-
go w³a�nie zmieni³em zdanie i p³ynê.

Takie podró¿e na pewno wi¹¿¹ siê z wysi³kiem fi-
zycznym. W jaki sposób rekompensujesz go sobie?

Je¿eli znajdujemy siê na du¿ych ¿aglowcach
ten wysi³ek fizyczny jest, ale zale¿y on od funkcji
jak¹ wykonujemy. Je¿eli p³ynê z m³odzie¿¹, wia-
domo, ¿e trzeba im trochê pomóc, ale je¿eli p³y-
nê z doros³ymi lud�mi, to tê si³ê fizyczn¹ oni ju¿
w sobie maj¹. Ja fizycznie nie pracujê, oczywi-
�cie zale¿y na jakim stanowisku p³ynê, czasem
jako oficer albo kapitan.

Wspomnia³e�, ¿e p³ywasz z m³odzie¿¹. Jak wy-
gl¹daj¹ twoje relacje z nimi.

Bardzo czêsto p³ywam z m³odzie¿¹. Dok³adnie
jutro wyje¿d¿am do W³och i bêdê mia³ dwie ekipy,
jedn¹ starsz¹, drug¹ troszkê m³odsz¹. ¯aglowiec,
którym najczê�ciej p³ywam nazywa siê Pogoria.
Jest to ¿aglowiec stworzony do krzewienia kultu-
ry ¿eglarstwa w�ród m³odzie¿y. Jeste�my stricte jed-
nostk¹, która jest przygotowana do tego, by wy-
szkoliæ m³odzie¿.

W jaki sposób mo¿na do³¹czyæ do za³ogi?
W bardzo prosty sposób, wystarczy porozmawiaæ z

dyrekcj¹ szko³y, rodzicami i mo¿na taki rejs zorgani-
zowaæ. Nale¿y siê wtedy na taki rejs zapisaæ, ponie-
wa¿ nie zawsze ³ódka jest dostêpna. Pogoria jest ³ódk¹
zat³oczon¹ przez ca³y rok, ale s¹ równie¿ inne jednost-
ki, mamy na przyk³ad Fryderyka Chopina, czy Zawi-
szê Czarnego. Dlatego rejsów w celu szkolenia m³o-
dzie¿y czy pokazywania morza jest dosyæ sporo.

Czy masz autorytet w�ród innych ¿eglarzy?
Jest wielu wspania³ych ¿eglarzy, na których zwra-

ca siê uwagê. S¹ to powa¿ne nazwiska, p³ywa³em z
wieloma, ostatnio nawet z kapitanem Baranowskim.
Moim mentorem, je�li chodzi o ¿eglarstwo jest moja
kole¿anka Lucyna Choma, u której robi³em pierw-
szy patent. Jest ona bosmanem portu Miêdzyzdroje
oraz komandorem klubu ¿eglarskiego, Albatros Wo-
lin, do którego nale¿ê. Zawsze ceni³em kole¿ankê za
jej umiejêtno�ci, wiedzê i sposób jej przekazywania.

Co ma dla Ciebie najwiêksze znaczenie, gdy je-
ste� na morzu?

Bezpieczeñstwo. Morze nie toleruje b³êdu, trzeba
postêpowaæ zgodnie z etyk¹ marynarsk¹ oraz prak-
tyk¹ morsk¹. Je¿eli przestrzega siê pewnych zasad i
przepisów, to wyp³ywamy bezpiecznie. Wa¿ne jest to,
a by nie pchaæ siê tam, gdzie nie jest to potrzebne.

Czy ba³e� siê kiedykolwiek, podczas wyprawy?
Oczywi�cie, ¿e siê ba³em. Trzeba siê baæ, trzeba

mieæ trochê tej boja�ni. S¹ czasem rzeczy niebezpiecz-
ne, nale¿y przewidywaæ warunki pogodowe, co na-
le¿y zrobiæ, kiedy nale¿y to zrobiæ, trzeba studiowaæ
mapy, by wiedzieæ gdzie p³yn¹æ, to jest najwa¿niejsze.

Bardzo dziêkujemy za wywiad, ¿yczymy pomy�l-
nych wiatrów i stopy wody pod kilem.

Dziêkujê bardzo.
Nina Marchut, Konrad Otto, 2b
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 Tak by³o naprawdê...
Recenzja filmu �Kamienie na szaniec�

Film pod tytu³em �Kamienie na szaniec�, które-
go premiera odby³a siê 7 marca 2014 roku, zosta³
wyre¿yserowany przez Roberta Gliñskiego. W
g³ówne postaci wcielili siê Tomasz Ziêtek (Jan
Bytnar �Rudy�), Marcel Sabat (Tadeusz Zawadzki
�Zo�ka�) i Kamil Szeptycki (Maciej Aleksy Dawi-
dowski �Alek�). Film zosta³ nakrêcony na podsta-
wie ksi¹¿ki Aleksandra Kamiñskiego pod tym sa-
mym tytu³em.

Zarówno dzie³o pisane, jak i jego adaptacja opi-
suj¹ prze¿ycia trzech harcerzy i zarazem maturzy-
stów warszawskiego liceum: Alka, Rudego i Zo�ki,

O Hultajskiej Trójce
i rozwijaniu pasji.....

22 wrze�nia klasy I d i II d wybra³y siê do Ksi¹¿ni-
cy Pomorskiej na spotkanie autorskie z profesor
Aniel¹ Ksi¹¿ek-Szczepanikow¹, autork¹ ksi¹¿ki �Re-
porta¿ z g³êbi okupacji 1941-1944�.

Pisarka napisa³a ksi¹¿kê po�wiêcon¹  wojennej
�Tece�. By³o to czasopismo prowadzone przez �Hul-
tajsk¹ Trójkê�, nastolatków pisz¹cych pod pseu-
donimami: Igie³ka, Figa oraz Komar. Rozpoczêli oni
dzia³alno�æ literack¹ jako swego rodzaju bunt. W
czasie II wojny  �wiatowej zabroniono uczyæ siê,
czytaæ polskie ksi¹¿ki Wielu nauczycieli postano-
wi³o siê temu przeciwstawiæ, choæ niektórzy  przy-
p³acili to ¿yciem. Organizowali tajne komplety dla
polskiej m³odzie¿y, przygotowywali uczniów nawet
do matury. Hultajska Trójka nale¿a³a do tej grupy,
które mimo wszystko chcia³a zdobyæ wykszta³ce-
nie. Maj¹c nietuzinkowy talent literacki, razem opi-
sywali ró¿ne wydarzenia, zarówno te smutne, jak i
weso³e. Czêsto dowcipkowali w czasopi�mie, ale te¿
pisali piêkne wiersze.

Aniela Szczepanikowa napisa³a swoj¹ ksi¹¿kê,
chc¹c upamiêtniæ m³odych literatów z czasów
wojny, przybli¿yæ rzeczywisto�æ wojenn¹, ale rów-
nie¿ pokazaæ, ¿e w ka¿dym czasie i w ka¿dych wa-
runkach warto jest rozwijaæ swoje pasje i zdolno-
�ci.

Klaudia S., kl.2d

Z wizyt¹ w radiu
17 listopada wybrali�my siê z wizyt¹ do Polskie-

go Radia Szczecin.
Na miejscu przywita³a nas pani Ma³gorzata, któ-

ra by³a naszym przewodnikiem. Dziennikarka za-
pozna³a nas z zasadami panuj¹cymi w radiu oraz
oprowadzi³a po ró¿nych zak¹tkach rozg³o�ni. Jed-
nym z odwiedzanych przez nas miejsc by³o po-
mieszczenie, w którym realizatorka  pani Ola mon-
towa³a d�wiêk do reporta¿u. Nastêpnie przeszli-
�my do sali, w której by³y przeprowadzane i na-
grywane rozmowy na temat wyborów samorz¹-
dowych (jak pamiêtacie, odby³y siê poprzednie-
go dnia). Byli�my równie¿ �wiadkami emitowanej
na antenie rozmowy dziennikarza z jednym ze s³u-
chaczy. Przez szybê mogli�my zobaczyæ radiow-
ców  przedstawiaj¹cych wiadomo�ci o godzinie
13. Jak siê okaza³o, jednym z nich by³ dawny uczeñ
p. E. Bajko-Jasiñskiej. Pani Ma³gorzata, która pra-
cuje w dziale publicystyki, opowiedzia³a nam, w
jaki sposób powstaje  reporta¿ radiowy. Trzeba
przyznaæ, ¿e jest to d³uga praca, choæ efekty mog¹
pozytywnie zaskoczyæ.

 Wizyta w radiu bardzo siê nam podoba³a. Dowie-
dzieli�my siê wielu ciekawych informacji dot. pracy
dziennikarzy oraz zobaczyli�my, jak wygl¹da i funk-
cjonuje studio radiowe. Mo¿e w przysz³o�ci kto� z
nas znajdzie tam pracê....

Dominika, Ola, Milena, Ada z  kl. II d

Szkolna
g a z e t k a
Misz Masz
funkcjonuje
od 6 lat, z
drobnymi
przerwami,
zmienia siê
jej sposób
redagowa-
nia - od 2 lat
korzystamy
z pomocy
programu
M³odzie¿o-
wej Akcji
M u l t i m e -
d i a l n e j
MAM MEDIA. Kolegium redakcyjne sk³ada siê z
7 osób oraz wspó³pracowników (czasami �jednora-
zowych�). W gazetce zamieszczamy g³ównie tek-
sty zwi¹zane z nasz¹ szko³¹:

� relacje, sprawozdania z imprez szkolnych oraz
wyj�æ, wyjazdów, wycieczek

� wywiady z uczniami i nauczycielami,
� recenzje filmów, ksi¹¿ek, spektakli
� humor
� rady, porady zwi¹zane z nauk¹
� twórczo�æ uczniowsk¹

Ewa Bajko-Jasiñska
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Stanis³aw Lem jest patronem Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie. ̄ ycie,
rozleg³a twórczo�æ i dzia³alno�æ Stanis³awa Lema � cz³owieka, pi-
sarza, wizjonera, my�liciela, futurologa, naukowca, filozofa � s¹
niewyczerpanym �ród³em pomys³ów, wyzwañ i zachêt do poszuki-
wañ dla innych. Spo³eczno�æ GM 12 im. Stanis³awa Lema � Na-
uczyciele i Uczniowie - przyjmuj¹c od swego patrona tê twórcz¹
postawê, powo³a³a do ¿ycia LEMo.

LEMo to internetowa gazetka, która publikowana jest na ogól-
nopolskiej platformie JUNIOR MEDIA. http://www.juniormedia.pl/

Raz na miesi¹c organizowany jest ogólnopolski konkurs dla redak-
cji, w którym wygran¹ stanowi otrzymanie bezp³atnie 250 egzemplarzy
swojej gazetki wydrukowanej w profesjonalnej drukarni prasowej.

W tym roku szkolnym ukaza³o siê 5 numerów gazetki, brali�my
udzia³ w czterech konkursach i trzy razy zostali�my laureatami i
zdobyli�my g³ówne nagrody.

Redakcjê gazetki tworz¹ chêtni uczniowie z klasy 3e i 1d. Gimna-
zjali�ci pisz¹ g³ównie o szkolnych wydarzeniach, typu Dzieñ Pa-
trona, obchody �wiêta Niepodleg³o�ci, Festiwal Piosenki Walen-
tynkowej. Relacjonuj¹ te¿ ró¿ne akcje typu: performance LEM, spo-
tkanie z Aleksandrem Dob¹ czy krêcenie filmu promuj¹cego czytel-
nictwo. W naszej szkole dzieje siê bardzo du¿o, wiêc z pewno�ci¹
tematy siê nigdy nie wyczerpi¹. Ponadto w ka¿dym numerze s¹
wywiady z nauczycielami i ciekawe sondy. Gimnazjali�ci dziel¹ siê
tak¿e swoimi talentami, pasjami, opiniami. Zasada jest jedna - tek-
sty maj¹ byæ autorskie, twórcze, samodzielne, wa¿ne, m¹dre, od-
krywcze i niebanalne.

Gimnazjali�ci pisz¹ chêtnie, cieszy ich zw³aszcza ten moment,
kiedy mog¹ przeczytaæ swój tekst w papierowym wydaniu gazetki.
Wygrane egzemplarze gazetek w szkole rozchodz¹ siê jak �wie¿e
bu³eczki. S¹ rozdawane w szkole zainteresowanym uczniom, tra-
fiaj¹ tez do biblioteki szkolnej. Ponadto informacje o kolejnych
numerach i sukcesach umieszczane s¹ na bie¿¹co na stronie inter-
netowej szko³y.

Gazetka to sposób na uatrakcyjnienie lekcji jêzyka polskiego, to
skuteczny sposób nauki redagowania tekstów i motywowania do
ich tworzenia, ale przede wszystkim to niezawodna metoda do two-
rzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Katarzyna Wójcik
� polonistka, opiekunka LEMo

LEMo, gazetka internetowa Gimnazjum Nr 12
im Stanis³awa Lema w Szczecinie

Prowokujemy do
twórczych poszukiwañ

maj¹cych ambitne plany na  przy-
sz³o�æ, które niestety zosta³y prze-
rwane przez wybuch II Wojny �wia-
towej we wrze�niu 1939 roku. Od tej
pory ich g³ównym celem jest walka
za Ojczyznê oraz  przetrwanie za
wszelk¹ cenê. Na pocz¹tku filmu zo-
sta³y przedstawione sceny, w któ-
rych ch³opcy demonstruj¹ swoje
negatywne nastawienie w stosunku
do Niemców. Zo�ka usuwa hitlerow-
skie sztandary z murów Polskiej Aka-
demii Nauk, a Rudy urz¹dza zadymê
na pokazie propagandowych kronik.
Póki co by³a to dla nich �zabawa w
wojnê�. Jednak w miarê up³ywu cza-
su widaæ na ekranie coraz powa¿niej-
sze podej�cie do sprawy. Film sku-
pia siê g³ównie na postaciach Zo�ki
i Rudego. Alek pojawi³ siê kilka razy,
ale nawet w momencie jego �mierci,
po akcji pod Arsena³em, re¿yser nie
po�wiêci³ mu du¿o czasu. W przeci-
wieñstwie do pozosta³ej dwójki bo-
haterów, nie wiemy czy Dawidowski
mia³ dziewczynê (a w powie�ci prze-
cie¿ tak!). Z kolei Rudy i Zo�ka prze-
¿yli swoje �mi³osne sceny� (w dziew-
czynê Zo�ki wcieli³a siê Sandra Sta-
niszewska, a Rudego � Magdalena
Kole�nik). W dziele Roberta Gliñskie-
go nie brakuje równie¿ krwawych i
poruszaj¹cych scen, jak na przyk³ad
pojmanie i katowanie Bytnara czy te¿
akcja pod Arsena³em. Re¿yser przed-
stawi³ obie sytuacje w sposób bar-
dzo realistyczny, nie pomijaj¹c ¿ad-
nych szczegó³ów.

W mojej opinii film �wietnie przed-
stawi³ opisane w ksi¹¿ce uczucia bólu
i rozpaczy towarzysz¹ce bohaterom
w walce z wrogiem, kiedy ginêli ich
najbli¿si, a tak¿e zmaganiom o prze-
¿ycie. Bardzo mnie poruszy³ i pozwo-
li³ lepiej zrozumieæ, jak wygl¹da³o
¿ycie w okupowanej Warszawie Z
drugiej strony dos³owno�æ, z jak¹
zosta³y ukazane najbardziej krwawe
sceny, bardzo mn¹ wstrz¹snê³a. Film
bardzo mi siê podoba. Zdecydowa-
nie polecam go zarówno osobom
starszym, jak i m³odszym.

Sandra Dyka, kl. 3a
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Pocz¹tek �Maniaka� zwi¹zany jest ze Stoczni¹ Re-
montow¹ �Gryfia� w Szczecinie, w której praktyki od-
bywali uczniowie technikum i szko³y zawodowej ucz¹-
cy siê przy ul. Ho¿ej 3 (ZSZ Szczeciñskiej Stoczni
Remontowej ). Stocznia wydawa³a w³asn¹ gazetê za-
k³adow¹, któr¹ redagowa³ znany dziennikarz Jan Syl-
westrzak, a przy okazji gazetkê szkoln¹ o nazwie
"Ster". Jej opiekunk¹ by³a profesor Henryka Domo-
zych. Po kilku latach zast¹pi³a j¹ w tej roli profesor
Stanis³awa Sokó³. To w³a�nie dwie uczennice profe-
sor S. Sokó³ z XVIII LO wyst¹pi³y z inicjatyw¹ wyda-
wania zupe³nie nowego magazynu szkolnego o na-
zwie �Maniak�. By³y to Sylwia Gryzia i Malwina Miel-
carek. Pierwszy numer �Maniaka� ukaza³ siê w roku
1997. Matryca numeru powstawa³a jako typowa wy-
klejanka tekstów i grafiki, któr¹ nastêpnie kserowa-
no. By³a to ¿mudna praca, efekt za� pozostawia³ pe-
wien niedosyt. Có¿, pierwsza redakcja �Maniaka� nie
zna³a jeszcze techniki komputerowej, ale od pocz¹tku
mia³a wiele do powiedzenia. Nazwa nowego magazy-
nu by³a krzykliwa i obiecywa³a �wie¿o�æ spojrzenia
redaktorów. Teksty maniakalne od samego pocz¹tku
wzbudza³y kontrowersje; redaktorzy niekiedy nara-
¿ali siê cia³u pedagogicznemu ZS Nr 5. Nic dziwnego,
¿e �Maniak� otrzyma³ nominacjê do nagrody g³ów-
nej w konkursie Szkolny Pulitzer organizowanym

przez Kurier Szczeciñski i Kuratorium O�wiaty dla
szkó³ województwa zachodniopomorskiego. Mania-
kalne teksty nie by³y nigdy nijakie. W 1998 roku do
S. Sokó³ do³¹czy³a sta¿ystka Izabella Skulska. Po kil-
ku latach wspó³pracy zast¹pi³a swoj¹ opiekunkê w
roli nauczycielki nadzoruj¹cej szkoln¹ gazetê. Stop-
niowo uczniowie I. Skulskiej zaczêli graæ pierwsze
skrzypce w redakcji. W tych latach dobrym duchem
�Maniaka� by³a naczelna redaktor Kinga Kosiorek;
bywa³y numery, które wype³nia³y w znacznej czê�ci
w³a�nie jej teksty. W�ród kolejnych naczelnych wy-
ró¿ni³y siê miêdzy innymi Patrycja Szapiel i Sylwia
Kamiñska. Nowy zespó³ redakcyjny stawia³ ju¿ wte-
dy pierwsze kroki w obs³udze programów kompute-
rowych; matryca �Maniaka� zaczê³a przypominaæ
profesjonaln¹ gazetê.

Zanim do tego dosz³o, redaktor naczelna i technicz-
na wiele godzin spêdzi³y przy biurku komputerowym
na zapleczu klasowym sali nr 112. Problemy rodzi³y siê
szybciej ni¿ kolejne wydania gazety. Komputer zas³u-
giwa³ raczej na miano z³omu; jedno zdjêcie potrafi³ prze-
suwaæ ponad minutê. Nie pomaga³y ani zaklêcia, ani
inwektywy� Komputer stara³ siê ze wszystkich si³,
mo¿liwo�ci jednak mia³ mizerne. Co rusz trzeba by³o go
oddawaæ do szpitala � to znaczy do pracowni kompu-
terowej:; szkolni informatycy zawsze mieli urwanie g³o-
wy z �Maniakiem�. Panie Radku, jeszcze te strony siê
nie zgadzaj¹� Pani Basiu, mo¿e Pani nam to wydruko-
waæ???... I tak bez przerwy� Gdyby nie dobra wola
wielu osób, nie ukaza³by siê ¿aden numer! Jak mamy
wydawaæ gazetê, skoro nie mamy ¿adnej drukarki i
z³om zamiast komputera? � psioczyli redaktorzy � Jak
tu pisaæ aktualne artyku³y, skoro nie mo¿emy opusz-
czaæ ¿adnych lekcji??? Mimo tych trudno�ci �Maniak�
doczeka³ wiosny � i to dwukrotnej.

Ka¿dego roku gazeta szkolna traci czê�æ swoich re-
daktorów, nieraz nawet wiêkszo�æ. Jak to siê dzieje?
M³odzi koñcz¹ szko³ê, czê�æ rezygnuje, widz¹c, ¿e

�Maniak� �
niepokorne dziecko

XVIII LO

Jest jaka� konsekwencja w tym, co siê
dzieje w dziennikarstwie XVIII LO. Upór.
Czêsto karko³omny. Ci¹g³e balansowanie
pomiêdzy znu¿eniem i porywami entuzja-
zmu. Czy tak w ogóle mo¿na pracowaæ?...
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szkolny magazyn wymaga rzetelnej pracy. Ot, zmêcze-
nie materia³u. Tymczasem rok 2005 przyniós³ niespo-
dziankê; do magazynu zg³osi³o siê kilka osób z
�Uczniowskiej Inicjatywy Tabu�; nowi nie tylko zasili-
li szeregi redakcji maniakalnej, obsadzili stanowisko
redaktora naczelnego (Natalia Szcze�niak), ale te¿ przy-
nie�li nowe tematy. �Maniak� dziêki nim zyska³ profil
proeuropejski. Niestety � nie wszyscy w ZS Nr 5 rozu-
mieli misjê �Maniaka�; nie wszyscy doceniali starania
uczniów� na g³owy uczniów posypa³y siê gromy.
M³odym nie pozwolono zmieniæ nazwy gazety na
�Tabu� ( bo zbyt kontrowersyjna ), ³agodniejsza
�Tuba� równie¿ nie przesz³a. Jaki� czas �Maniak� funk-
cjonowa³ jako �Tuba Maniaka�, po czym wróci³ do
pierwotnego tytu³u. Po kilku dobrych numerach
uczniowie z �Tabu� wykruszyli siê. Pozostawili jednak
po sobie interesuj¹ce teksty np. o szczeciñskich pro-
testantach i buddystach.

Drugie przebudzenie nast¹pi³o w roku 2008. Wte-
dy do magazynu zg³osi³o siê 8 osób z konkurencyj-
nego tytu³u z ZS Nr 5. Przyszli do �Maniaka�, szuka-
j¹c wolno�ci. Zdaje siê, ¿e j¹ znale�li; efekty nast¹pi-
³y pó³tora roku pó�niej� Nowi stworzyli zaczyn zu-
pe³nie nowej jako�ci; przede wszystkim byli z klasy
dziennikarskiej! Do tej pory �Maniaka� redagowali
uczniowie bez specjalnego zaciêcia w tym kierunku.
Zdarzali siê trójkowi, nawet tacy, którzy z trudem
wyci¹gali na dopuszczaj¹cy� Wrzesieñ roku 2009
to przejêcie magazynu przez kolejn¹ klasê dzienni-
karsk¹ �  1 b LO. Wraz z nowicjuszami pojawi³y siê
prawdziwe talenty, równie¿ w zakresie graficznym.
Ola Stêpieñ zas³ynê³a z autorskich ok³adek magazy-
nu; w tym czasie naczelnym by³ Pawe³ Murawski,
potem zast¹pi³a go Ma³gosia Kozie³, nastêpnie Mag-
da Sikorska, Patrycja Czerwiñska i Dominika Ka³u¿-
na. Tematy, które pojawi³y siê w �Maniaku�, by³y
jeszcze mocniejsze i, co istotne, naprawdê odwa¿ne i
potrzebne. Do�æ wspomnieæ teksty po�wiêcone trud-
nej m³odzie¿y, homofobii, antysemityzmowi, wywia-
dy z osobami niepe³nosprawnymi czy z naszymi
¿ydowskimi s¹siadami. Magazyn ZS Nr 5 �Maniak�
by³ a¿ trzykrotnie nominowany w ci¹gu 10 lat do Szkol-

nego Pulitzera, wielokrotnie zmienia³ sk³ad redakcji,
format, nak³ad, szuka³ swojej to¿samo�ci� Jednak
dopiero w 2010 roku, po licznych transformacjach i
perypetiach, zdoby³ g³ówn¹ nagrodê w konkursie
Szkolny Pulitzer i tytu³ Najlepszego Pisma Ponad-
gimnazjalnego. Redaktorem naczelnym Maniaka w
chlubnym roku 2010 by³ Pawe³ Murawski.

Magazyn szkolny Maniak tworz¹ obecnie ucznio-
wie klas o profilu dziennikarskim; do dyspozycji maj¹
przyzwoity komputer i drukarkê. Problemy? Oczy-
wi�cie- s¹: Po pierwsze � ceny tuszu; Maniak nigdy
nie by³ dochodow¹ gazet¹. Po drugie � redaktorów
pozosta³a zaledwie garstka; po zdobyciu Szkolne-
go Pulitzera przysz³o najwyra�niej zmêczenie. Cze-
kamy nieustannie na �wie¿¹ krew.

Jest jaka� konsekwencja w tym, co siê dzieje w
dziennikarstwie XVIII LO. Upór. Czêsto karko³om-
ny. Ci¹g³e balansowanie pomiêdzy znu¿eniem i po-
rywami entuzjazmu. Czy mo¿na tak pracowaæ? Chy-
ba tak, skoro Maniak siêgn¹³ jeszcze dwukrotnie po
Szkolnego Pulitzera (do tej pory:) Rok 2013 to rok
naczelnej redaktor Sandry Stefañskiej; zdoby³a na-
grodê dla Najlepszego Dziennikarza. Rok 2014 to
rok nastêpnej naczelnej � wyró¿niaj¹cej siê mania-
kalnej osobowo�ci- pracowitej, sumiennej Agaty Cy-
rañskiej i jej wyj¹tkowej redakcji. To pod przewod-
nictwem Agaty gazeta Maniak zosta³a znowu na-
grodzona tytu³em Najlepszego Pisma Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych. Najlepsi dziennikarze w obecnym
sk³adzie, który obiecuje sobie jeszcze raz zab³ysn¹æ
w konkursie, to: Szymon Rzepka, Marcin Galiñski,
Ma³gorzata Biliñska, Magdalena Andrzejczak, Ma-
ciej Ma³kowski, Nikola Janowska i Aleksandra Ma-
³achowicz. W ostatnich numerach Maniaka publi-
kowana jest nawet manga autorstwa jednego z
uczniów- Oscara Cie�laka. Ta gromadka redaktorów
maniakalnych jest zadziwiaj¹c¹ mieszank¹ u�miechu,
zaanga¿owania, ambicji i lenistwa; energii i s³omia-
nego zapa³u... Opiekunka trzyma kciuki za wszyst-
kich podopiecznych. Nigdy nie traci nadziei...

Izabella Skulska
� nauczycielka jêzyka polskiego

w Zespole Szkó³ Nr 5 w Szczecinie (XVIII LO)
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W styczniu 2015 roku dosta³am zaproszenie do
jury w Konkursie Literackim pn. �Szczecin moim
miastem jest�. I nie by³oby w tym nic dziwnego ani
poruszaj¹cego, gdyby organizatorem by³a jaka�
szczeciñska szko³a. Jednak konkurs mia³ siê odbyæ
w przedszkolu!

Niezwykle zaintrygowana czeka³am na telefon a
potem spotkanie w Przedszkolu Publicznym nr
65"Zatoczka" przy ul. J.Ch. Paska w Szczecinie.

Mia³am swoje w¹tpliwo�ci. Konkurs literacki, wiêc
pisane teksty. Przedszkolaki nie pisz¹! Jeszcze! Wiêc
jaka ma byæ to praca literacka? To, ¿e wyobra�niê
maj¹, wiedzia³am odk¹d sama obcowa³am z moim
wnukiem Bartkiem, ale z tym pisaniem to mia³am
w¹tpliwo�ci.

Wszystko wyja�ni³o siê na spotkaniu. Przyjê-
³a mnie pani dyrektor Jolanta Szymañska oraz
organizatorki konkursu Monika Konieczna i
Marta Bajor. Dowiedzia³am siê o tym, ¿e ju¿ taki
konkurs literacki mia³ miejsce w roku 2014, tylko
nie by³ jeszcze wtedy konkursem miejskim. Moj¹
w¹tpliwo�æ dotycz¹c¹ zapisu literackiego tekstu
rozwia³y, mówi¹c, ¿e �wietnie sobie poradz¹ z
tym rodzice, którzy bajki o Szczecinie swoich
ma³ych autorów prze³o¿¹ z jêzyka mówionego na
pisany. O rzetelno�æ zapisu te¿ nie powinnam
siê martwiæ.

Tak wiêc dope³ni³y�my uzupe³nieñ w regulaminie
i ustali³y�my terminy. Posz³y informacje w prasie i
na forach internetowych. Ca³y luty oczekiwa³o jury
na bajki od szczeciñskich przedszkolaków i od pierw-
szaków ze szkó³ podstawowych.

2 marca znów by³am w �ZATOCZCE�. Dosta³am
15 prac od tylu¿ uczestników i zag³êbi³am siê w prze-
mi³ej lekturze najm³odszych pisarzy bajek. By³am pod
wra¿eniem, nie tylko tre�ci, nie tylko w³asnorêcznie
ilustrowanych bajek, tak¿e nad wielk¹ samodziel-
no�ci¹ niektórych pisz¹cych.

Trudno by³o dokonaæ wyboru. Jak zawsze
zreszt¹ jurorom. Dyskutowa³y�my z paniami - Jol¹,
Monik¹ i Mart¹, bo nie dojecha³ dr S³awomir Iwa-
siów z �REFLEKSJI�, jak pogodziæ ilo�æ wybra-
nych prac z ograniczon¹ liczb¹ nagród. Jakimi kie-
rowaæ siê kryteriami, gdy ka¿da kolejna praca li-
teracka robi na nas wra¿enie. W koñcu dosz³y-
�my do wniosku, ¿e nie bêdzie miejsc I, II, III , bo
wszystkie bajki s¹ najlepsze. Podzieli³y�my jedy-
nie prace na kategorie wiekowe, wybieraj¹c trzy
bajki przedszkolaków i trzy pierwszaków. Pozo-
sta³e zakwalifikowano jako wyró¿nienia.

Oto protokó³ posiedzenia jury z tego dnia:
Protokó³ posiedzenia jury konkursu �Szczecin

moim miastem jest�

Jury postanawia nagrodziæ:
W kategorii wiekowej dzieci przedszkolnych:
1. Weronika Wróblewska � lat 6, PP 65 �Zatocz-

ka� - �Mój Szczecin�
2.Sandra Kossak- £opyta � lat 4, PP 65 �Zatocz-

ka� � �Królestwo Warszewo�
3.Lena Piekarczyk � lat 5, PP 65 �Zatoczka� �

�Lena w Szczecinie � kwiat�.

W kategorii wiekowej Szko³a Podstawowa �
klasy 1:

1. Daniel Szyd³owski, lat 7, SP 41� �Szczecin moje
miasto�

2. Marysia Walich, lat 7, SP 10 � �Magiczny kwiat
ogl¹da Szczecin�

3. Kaja Ma³ek , lat 7, SP 10 � �Przygoda na lodo-
wisku�.

Najm³odsi
literaci-laureaci

Konkurs Literacki
�Szczecin moim miastem jest�
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Sk³ad komisji:
Ró¿a Czerniawska-Karcz
Marta Bajor
Jolanta Szymañska
Monika Konieczna

10 marca 2015 r. o godz. 10.00 po raz trzeci zawita-
³am do przedszkola. Tym razem na uroczysty fina³.
By³am bardzo ciekawa tych m³odocianych literatów.
Jak wygl¹daj¹, co my�l¹ o tych swoich bajkach, co
ich inspirowa³o.

W sali na piêtrze zebrali siê ju¿ wszyscy uczest-
nicy wraz z rodzicami i opiekunami ze szkó³. By³y
wystêpy artystyczne �gospodarzy� czyli tañce i
piosenki marynistyczne grup przedszkolnych.
By³o czytanie bajek nagrodzonych laureatów,
by³y emocje przy wrêczaniu nagród. By³ quiz o
Szczecinie.

A ja pozna³am Daniela Szyd³owskiego, który
napisa³ prawdziw¹ powie�æ ze wstêpem i rozdzia-
³ami, ilustrowan¹ fotografiami, w której bohater
BOHATER wêdruje po Szczecinie, je�dzi tram-
wajami i autobusami ró¿nych linii, a topografiê
miasta ma w jednym palcu! Okaza³o siê, ¿e Da-
niel interesuje siê komunikacj¹ i st¹d ta znajo-
mo�æ.

Nie�mia³a Sandra z przedszkola nr 65 zachwyci³a
mnie swoj¹ bajk¹ o Królestwie Warszewie. Bohate-
rami bajki uczyni³a patronów warszewskich ulic, co
by³o oryginalnym pomys³em. A Smok Benek lubi¹-
cy marchewkê z cebul¹, jest odt¹d moim ulubionym
smokiem.

Wzruszy³a mnie te¿ Kaja Ma³ek, która wykona³a
piêknie ilustrowan¹ przez siebie ksi¹¿eczkê, a opi-
sa³a swoj¹ przygodê na szczeciñskim lodowisku, i
to z jelonkiem.

Kalinkê Przybyciñsk¹ nagrodzi³am nagrod¹
ZLP za m¹dr¹ bajkê �Uratowaæ Rusa³kê�, w któ-
rej ma³a pisarka podjê³a trudny ekologiczny i nie
tylko temat.

Fina³owe uroczysto�ci zakoñczy³ s³odki poczêstu-
nek przygotowany przez gospodarzy.

To bardzo piêkna i cenna inicjatywa nauczycielek
z Przedszkola Publicznego nr 65, by ju¿ na etapie
przedszkolnym poszukiwaæ , odkrywaæ i promowaæ
literackie talenty. Oby jak najwiêcej takich inicjatyw
i realizacji w naszym mie�cie.

A¿eby nie byæ go³os³own¹, ¿e takowe talenty li-
terackie u nas w �Szczecinie, który naszym mia-
stem jest� rozkwitaj¹ na wiosnê, przedstawiamy re-
prezentacyjne prace laureatów.

Ró¿a Czerniawska-Karcz

Weronika Wróblewska,  lat 6, PP nr 65
 �Mój Szczecin�

 Ka¿dego ranka Szczecin budzi siê ze snu  a ja
razem z nim. Mam na imiê Weronika chodzê do
przedszkola �Zatoczka� i mieszkam w Szczecinie.

Opowiem wam dzieci o moim mie�cie. Ko³o mojego
domu s¹ dwa parki, du¿y i ma³y. Moja bajka zaczyna
siê w ma³ym parku. Na urodziny dosta³am piêkny ro-
wer, czerwony. W ma³ym parku nauczy³am siê je�dziæ
na rowerze. W parku jest piêknie, du¿o zieleni i drzew,
zrywam tam kwiaty i chodzê na spacer z moim psem
Leonem. W parku z psem bawiê siê w chowanego.
Leon zawsze mnie znajdzie za drzewem. Mój pies lubi
spacery ze mn¹.  W parku ̄ eromskiego jest plac za-
baw. Bawiê siê tam z dzieæmi. Z placu zabaw chodzê
na Wa³y Chrobrego. Jest tam piêkny widok na statki
i fontannê, stare budynki. W Szczecinie jest Zamek
Ksi¹¿¹t Pomorskich. Na zamku jest wiele atrakcji.
Bardzo lubiê po Szczecinie je�dziæ ulubionym tram-
wajem swingiem. Wiosn¹ i latem na spacery chodzê
na Jasne B³onia i do Ogrodu  Ró¿anego. Warto do
Szczecina przyje¿d¿aæ, gdy macie czas i zwiedzaæ mia-
sto. Zaprasza Weronika Wróblewska.

I nagroda w kategorii wiekowej dzieci przedszkol-
nych.

Inne nagrodzone prace zamie�cimy w kolejnym
wydaniu Dialogów�.
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Szkolne Ko³o Edukacji
Morskiej GM 43 prowa-
dzone przez Tomasza
Franczaka i Annê Szulc
w piêknej ¿eglarskiej sce-
nerii w dniu 2.03.2015 zor-
ganizowa³o spotkanie z
go�ciem, wielokrotn¹ medalistk¹ Mistrzostw Pol-
ski i Europy w windsurfingu we wszystkich katego-
riach wiekowych ( od juniora do seniora), medalistk¹
Mistrzostw �wiata juniorów i m³odzie¿owców �
Hann¹ Zembrzusk¹. Zaproszenie na to spotkanie
przyjê³a spo³eczno�æ uczniowska szkó³ SP 11, SP18 i
SP 35. Spotkanie zaczê³o siê od przedstawienia go�cia
przez Tomasza Franczaka, wieloletniego jej trenera.

Hanna Zembrzuska swoj¹ przygodê z ¿aglami roz-
poczê³a jako 13-latka w Pa³acu M³odzie¿y u trenera
Krzysztofa Synowca, pó�niej u Tomasza Franczaka w
Centrum ̄ eglarskim. Pierwsz¹ jednostk¹ na której p³y-
wa³a by³ optimist, z którego �przesiad³a siê� na deskê
Big-Techno i RSX. Obecnie jest cz³onkiem kadry na-
rodowej, gdzie trenuje pod okiem Paw³a Kowala i Ce-
zarego Piórczyka, staraj¹c siê o nominacjê na udzia³
w najbli¿szych Igrzyskach Olimpijskich. W rozmowie
z T. Franczakiem opowiada³a o swojej nie zawsze ³atwej
drodze do sukcesu, która znaczona by³a ³zami, wyla-
nym potem, odciskami na rêkach i zw¹tpieniami. Moc-
no podkre�la³a rolê trenera, którego wiara i si³a pozwa-
la³y zwalczyæ wszystkie trudne chwile. Mówi³a jak
wa¿n¹ role w p³ywaniu na desce odgrywa przygoto-
wanie motoryczne do tak du¿ego wysi³ku - æwiczenia
na si³owni, bieganie, jazda na rowerze i nartach biego-

wych. Zachêca³a wszystkich obecnych do aktywne-
go uczestnictwa w zajêciach wychowania fizycznego.
Wa¿nym momentem w jej karierze by³o równie¿ poko-
nanie niechêci do lodu.  Zaowocowa³o to Mistrzo-
stwem Polski w iceboardzie. Opowiada³a o po�wiêce-
niu jakiemu poddaje siê ka¿dy wyczynowy zawodnik.
Brak czasu dla najbli¿szych, przyjació³ i realizowaniu
innych zainteresowañ. Mówi³a o umiejêtno�ci ³¹cze-
nia sportu z nauk¹. Za swój najwiêkszy sukces nasza
¿eglarska uwa¿a zajêcie w Mistrzostwach �wiata w
klasie senior w 2014 r. 13. miejsca. Po opowie�ciach
Hanny Zembrzuskiej przyszed³ czas na zadawanie
pytañ. Ciekawo�æ m³odych ludzi by³a bardzo ró¿na.
Nasza mistrzyni zmierzy³a siê z takimi pytaniami jak:
czy spotka³a Pani rekina, czy p³ywa³a z delfinami, ile
godzin trwa trening, ile razy wywróci³a siê na wodzie,
jakie szybko�ci podczas p³ywania osi¹ga?

Po wyczerpuj¹cych odpowiedziach Hania mia³a
chwilê odpoczynku, a nasi przyszli mistrzowie prze-
szli próbê balastowania na optymi�cie. Pod czujnym
okiem starszych kolegów ka¿dy chêtny "wywiesza³"
siê trzymaj¹c nogami pasy balastowe i w takiej pozy-
cji musia³ wytrzymaæ jedn¹ minutê. Po pomy�lnym
przej�ciu próby otrzymywa³ znaczek �Mistrza Bala-
stowania�. Emocjom nie by³o koñca, a rado�æ z po-
my�lnie przebytej próby jeszcze wiêksza.

Hani ¿yczymy dalszych sukcesów i powodzenia!

Spotkanie
z mistrzyni¹

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

� z wiatrem w ¿aglach�
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Czy wiecie,  ¿e:
� Morze Ba³tyckie by³o w XVI wieku jednym z

najlepiej oznakowanych i o�wietlonych akwenów
Europy?

� najstarsz¹ latarni¹ morsk¹ Ba³tyku by³a latarnia
na wyspie Wolin - tzw. garnek Wulkana?

�  najni¿sza latarnia w Polsce stoi w Jastarni, a jej
wysoko�æ  wynosi tylko 13,3m .

O tych i innych ciekawostkach zwi¹zanych z histo-
ri¹ latarni morskich i z polskimi latarniami mogli dowie-
dzieæ siê uczestnicy VIII edycji miêdzyszkolnego kon-
kursu �Z wiatrem w ¿aglach po oceanach wiedz�
przygotowuj¹c siê do konkursu. Zosta³ on przepro-
wadzony 12 marca 2015 r. i zorganizowany przez Szkol-
ne Ko³o Edukacji morskiej �Galeon� dzia³aj¹ce przy
Zespole Szkó³ Nr 10 w Szczecinie. Do nie³atwego i
do�æ szczegó³owego testu zasiad³o 23 uczestników
zrzeszonych w szczeciñskich ko³ach edukacji morskiej
dzia³aj¹cych przy Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 6,
Gimnazjum Nr 14, Gimnazjum Nr 37 i Pa³acu M³odzie¿y.

Najlepiej z testem poradzi³a sobie Aleksandra
Król (PM) zdobywaj¹c 16 pkt. na 20 mo¿liwych. II
miejsce zaj¹³ Robert Dolata z GM 6, a III Jakub Szyn-
dlarewicz z GM 37. Wszystkim uczestnikom oraz
ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziêkujemy
za przybycie. W nadchodz¹cym sezonie ¿eglarskim
¿yczymy pomy�lnych wiatrów i udanych rejsów.

 Lidia Jasiñska
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Bli¿ej wody,
bli¿ej wiosny�

�kalendarzowej i ¿eglarskiej

Jeszcze jachty w marinach na l¹dzie, ale przecie¿ to
ju¿ naprawdê idzie wiosna! Nad Zalewem Szczeciñskim
� po niemieckiej stronie, blisko Ueckermünde � znala-
z³em nie tylko kwitn¹ce przebi�niegi i ranniki zimowe,
ale i �bociany. Naprawdê, pierwsze boæki wracaj¹ do
nas z �ciep³ych krajów� w³a�nie ju¿ na prze³omie lutego
i marca, i jest to jeden z najbardziej popularnych zwia-
stunów wiosny. Wody Zalewu Szczeciñskiego, nawet
w marinach, jak w Warsin, wolne s¹ ju¿ od lodu, ale
jachty nadal na brzegu. Na razie mo¿na spotkaæ na wo-
dzie tylko ³odzie i kutry rybackie, podziwia³em w Al-
twarp wy³adunek dorodnych sandaczy i siei. Tak, idzie
wiosna. Nawet pozostawiona na zimê i na wpó³ zato-
piona u brzegu jeziora Miedwie ma³a ³ód� wios³owa za-
chêca do wiosennych rejsów. Tym bardziej, ¿e na tajem-
nicz¹ i dalek¹ wyprawê zaprasza � �Indiana Jones�.

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

To by³a bardzo wymagaj¹ca i wytê¿ona praca. W 26
lutego br. uczniowie kó³ Edukacji Morskiej i ¯eglar-
skiej GM 14, 6,27,5 i Pa³acu M³odzie¿y nawigowali na
mapach morskich z trójk¹tami nawigacyjnymi i cyrkla-
mi w rêkach. Trzeba by³o siê wykazaæ znajomo�ci¹
szeroko�ci i d³ugo�ci geograficznej, umiejêtno�ci¹ wy-
znaczania kursu, obliczaniem odleg³o�ci miêdzy dwo-
ma pozycjami, rozpoznawaniem znaków i symboli sto-
sowanych na mapach morskich. Sprawdzona zosta³a
znajomo�æ portów Zachodniopomorskiego Szlaku
¯eglarskiego.  Uczestnicy �po¿eglowali� palcem po
mapie przez morza i oceany wraz z uczestnikami pro-
jektowanej wyprawy na jachcie s/y Wassyl. Zabawa

Po mapie
przez morza i oceany

polega³a na oznaczeniu kolejno�ci miejsc postoju tej
wyprawy. Trzeba by³o równie¿ umie�ciæ na planszy
flagi pañstw, które chc¹ odwiedziæ uczestnicy rejsu.
Mimo trudno�ci zadañ uczestnicy poradzili sobie bar-
dzo dobrze. Go�ciem specjalnym konkursu by³ kapi-
tan Artur Wassilewski, cz³onek wyprawy �7 konty-
nentów 4 oceany czyli najd³u¿sz¹ drog¹ dooko³a �wia-
ta�. Kapitan w barwnych s³owach opowiada³ o po-
cz¹tkach swojej drogi ¿eglarskiej, walorach uprawia-
nia ¿eglarstwa i kszta³towaniu charakteru. Mówi³ o po-
znawaniu piêknych miejsc na �wiecie i spotykaniu cie-
kawych ludzi. Namawia³ do �porzucenia� telewizora i
komputera, a skupieniu siê na wyznaczaniu i realizo-
waniu swoich celów. Wyprawa na któr¹ wybiera siê
za³oga  jachtu Wassyl ma trwaæ dwa lata. W tym czasie
odwiedzi porty 14 pañstw. Za³odze wyprawy ¿yczymy
pomy�lnych wiatrów i stopy wody pod kilem.

W wyniku zmagañ naszych m³odych ¿eglarzy, któ-
rzy z ogromn¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem nawigowali
zakoñczy³y siê sukcesem SKEM Pa³acu M³odzie¿y. Tu¿
za nimi by³o GM 14, GM 6 ( 2 dru¿yny), GM 27 i GM 5.
Opiekunowi SKEM GM 5 Gra¿ynie Szyndel dziêkuje-
my za zorganizowanie tak innego ni¿ dotychczasowe
konkursu. (Fotoreporta¿ z konkursu na str. 31).

Do zobaczenia na wodzie.
Jolanta Ga³êzowska
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Druk: ZAPOL
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Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

  Fot.: Aneta Klonowska
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

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

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

Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: 
Olgierd Wac³awik

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Storczyki

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

W glinie zaczarowane

Pracownia Ceramiczna 
– Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ferie                         
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

 w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2014

Zdjêcia: archiwum szko³y

Przedszkole Publiczne 
Nr 3 w Szczecinie

„Eko 
Odkrywcy”

Zdjêcia: Monika Maækowiak, 
           Wojciech Tomczak

Na szlaku wielkich 
wypraw – 2014

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
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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 
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