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Dopalacze
 toksyczna
chwila
przyjemnoci
Szacuje siê, i¿ ka¿dego dnia powstaje oko³o dwunastu zwi¹zków chemicznych o potencjalnych w³aciwociach narkotycznych, nie objêtych ustawow¹
kontrol¹ prawn¹. Nowe cz¹steczki, nowe po³¹czenia chemiczne, tworzone po raz pierwszy w laboratoriach na ca³ym wiecie. Proszki, susze, roztwory,
tabletki, ró¿ne postacie, wykazuj¹ce wspóln¹ cechê,
zawartoæ zwi¹zku psychoaktywnego, oddzia³uj¹cego w orodkowym uk³adzie nerwowym cz³owieka. Substancje za¿ywane doustnie, poprzez b³ony
luzowe, wdychane czy podawane do¿ylnie  w jednym celu  prze¿ycia chwili przyjemnoci, euforii,
przys³owiowego odlotu. Cel tak silnie oczekiwany ze strony najczêciej m³odego cz³owieka, ¿e znosz¹cy racjonalne mylenie o nastêpstwach, w wielu
przypadkach testowania na w³asnym organizmie
nowego specyfiku, dopalacza. Wprowadzenie
do organizmu jakiejkolwiek substancji prowadzi zawsze do wyst¹pienia okrelonego efektu, zale¿nego przede wszystkim od profilu jej dzia³ania. Wyst¹pienie efektu narkotycznego, prze¿ycie zrelaksowania, rozlunienia, euforii, nawet s³abo wyra¿onych
efektów odurzenia, wi¹¿e siê z oddzia³ywaniem w
okrelonych rejonach orodkowego uk³adu nerwowego, rzadko dzia³aniem wybiórczym, ograniczonym
do konkretnych orodków odpowiedzialnych za
prze¿ywanie emocji. Substancje o dzia³aniu narkotycznym poza jedn¹, grup¹ rozpuszczalników organicznych, wykazuj¹ aktywnoæ na drodze stymulacji kilku grup receptorów, zlokalizowanych w ró¿nych regionach mózgu, ale tak¿e w obwodowym
uk³adzie nerwowym. Jednoczesna stymulacja ró¿nych orodków i wielu receptorów skutkuje nie tylko wywo³aniem wra¿enia emocjonalnego, euforycznego, ale prowadzi jednoczenie do wyst¹pienia
efektów obwodowych czy wrêcz uszkodzeñ narz¹dowych, nie tylko uszkodzeñ w obrêbie orodkowego uk³adu nerwowego.
Syntetyczne, nowo projektowane, psychoaktywne zwi¹zki chemiczne, potocznie nazywane
dopalacze, okrelane jako rodki zastêpcze
w rozumieniu obowi¹zuj¹cej Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii, to bardzo liczna grupa zwi¹zków, które z uwagi na profil dzia³ania w orodko-

wym uk³adzie nerwowym, podzieliæ mo¿na na trzy
grupy: odurzaj¹ce, psychotropowe i halucynogenne, podobnie jak inne substancje narkotyczne, znane od lat. Istnieje tak¿e grupa zwi¹zków
wykazuj¹cych profil mieszany, dzia³aj¹cych poprzez kilka klas receptorów, których za¿ycie prowadzi do jednoczesnego b¹d nastêpczego wyst¹pienia objawów: pobudzenia psychoruchowego, halucynacji, depresji. Obok objawów narkotycznych, notowana toksycznoæ uk³adowa i narz¹dowa zale¿y od budowy chemicznej zwi¹zku,
przyjêtej dawki i czêstoci za¿ywania, tj. czasu
nara¿enia. Wspomniane ju¿ dzia³anie receptorowe, typowe dla wszystkich zwi¹zków z grupy tzw.
dopalaczy, wi¹¿e siê nie tylko z toksycznoci¹
ostr¹, czyli wyst¹pieniem skrajnie nasilonych
objawów ze strony uk³adu nerwowego , ale tak¿e
licznymi zmianami o charakterze przewlek³ym. Niebezpieczeñstwo za¿ywania tych substancji wynika zatem nie tylko z efektów, które w niektórych
przypadkach mog¹ zagra¿aæ ¿yciu i zdrowiu cz³owieka, ale tak¿e z nastêpstw odleg³ych w czasie,
a zwi¹zanych z upoledzeniem funkcji intelektualnych cz³owieka.
Dopalacze w formie czystej, wystêpuj¹ w postaci sta³ej, najczêciej kryszta³ków barwy bia³ej lub
szarej tworz¹cych drobnokrystaliczny proszek, lub
te¿ po zmieszaniu z wype³niaczem w postaci okr¹g³ych i owalnych tabletek o ró¿nej barwie, czêsto z
t³oczonymi znaczkami, tzw. logo. Syntetyczne zwi¹zki psychoaktywne nie znajduj¹ odpowiedników w
przyrodzie, nie s¹ wytwarzane przez roliny w trakcie ich cyklu ¿yciowego, tak jak ma to miejsce w
przypadku konopi i tetrahydrokannabinolu (THC).
Nie s¹ wytwarzane na drodze metabolizmu innych
organizmów ¿ywych jak bakterie czy grzyby. Wszelkiego rodzaju susze rolinne spotykane na nielegalnym rynku rodków zastêpczych, stanowi¹ jedynie wype³niacz, podstawê do naniesienia substancji psychoaktywnej natryskiwanej w aerozolu
na materia³ rolinny. Susz z naniesionym narkotykiem jest nastêpnie za¿ywany drog¹ inhalacyjn¹
przez wypalenie w formie tzw. skrêta papierosowego lub bezporednio w lufce szklanej.
Pod wzglêdem budowy chemicznej, wyró¿niæ nale¿y wyranie najbardziej rozpowszechnione dwie
grupy zwi¹zków. Po pierwsze, analogi funkcjonalne kannabinoli, wykazuj¹ce aktywnoæ wobec receptorów CB1 i CB2, tzw. syntetyczne kannabinoidy. To w³anie ta grupa zwi¹zków za¿ywana jest
poprzez palenie suszu z naniesionym narkotykiem
w analogii do palenia marihuany. Wspólny dla marihuany jest nie tylko sposób za¿ywania, ale tak¿e
efekt dzia³ania receptorowego, profil uzale¿nienia,

efekty za¿ywania, wczesne i póne niekorzystne
nastêpstwa dla organizmu. Zwi¹zki te stanowi¹
obecnie najliczniejsz¹ grupê obejmuj¹c¹ oko³o 150
cz¹steczek o zró¿nicowanej strukturze, które pomimo odmiennej budowy chemicznej, w stosunku
do naturalnych kannabinoli i endogennych kannabinoidów, wykazuj¹ wielokrotnie silniejsze powinowactwo receptorowe. W efekcie przek³ada siê
to na silniejsze dzia³anie biologiczne oraz bardziej
wyra¿one efekty toksyczne za¿ywania tych substancji, pomimo przyjêcia stosunkowo niewielkiej
dawki. Efekt za¿ycia rodków z tej grupy jest tak¿e
du¿o bardziej zró¿nicowany pod wzglêdem indywidualnych predyspozycji i cech osobniczych.
Przyjêcie danego rodka prowadziæ mo¿e do wyst¹pienia typowych efektów odurzenia jak równie¿
bardzo czêsto do objawów przedawkowania z wyranie dominuj¹cymi objawami zatrucia, nawet jeli ten sam rodek w podobnej dawce nie powodowa³ takich objawów poprzedniego dnia. Nie nale¿y oczekiwaæ tak¿e jednorodnoci dawki dla ró¿nych osób, sam fakt dzia³ania w okrelony sposób
u innych osób bior¹cych te substancje, nie oznacza ich bezpieczeñstwa dla innego cz³owieka. Dobrym przyk³adem s¹ tu liczne doniesienia medialne
o masowych zatruciach rodkami zastêpczymi w
ostatnim czasie. W relacjonowanych przypadkach
uwidacznia siê bardzo wysoka aktywnoæ receptorowa syntetycznych kannabinoidów, skutkuj¹ca wyst¹pieniem efektów ostrego zatrucia, z dominuj¹cymi objawami silnego pobudzenia psychoruchowego, halucynacjami i powa¿nym zaburzeniem funkcji uk³adu sercowo-naczyniowego, co bez
wdro¿enia odpowiedniej terapii, prowadziæ mo¿e
do zgonu. Z uwagi na ró¿ne predyspozycje, tzw.
czynniki osobnicze, w niektórych przypadkach
pomimo wyst¹pienia halucynacji i silnego pobudzenia, nie dochodzi do zgonu, a objawy te ustêpuj¹ stosunkowo szybko bez interwencji medycznej. Syntetyczne kannabinoidy cechuje stosunkowo szybki okres pó³trwania, ich dzia³anie nie jest
zatem d³ugotrwa³e. Po kilku do kilkunastu godzinach od za¿ycia dochodzi do ca³kowitej eliminacji

tych zwi¹zków z organizmu, a obserwowane efekty nawet pocz¹tkowo silnie wyra¿one, ustêpuj¹.
Druga pod wzglêdem rozpowszechnienia grupa
wród dopalaczy to analogi strukturalne katynonu. Mimo du¿ej liczebnoci rodków z tej grupy, to
jednak pod wzglêdem chemicznym, jest to grupa
wzglêdnie jednorodna, obejmuj¹ca zwi¹zki których
struktury zawieraj¹ podstawowy uk³ad katynonu
(stad nazwa katynony). Zwi¹zki te przyjmuj¹ postaæ krystaliczn¹, o zró¿nicowanym stopniu krystalizacji, barwy bia³ej lub bez zabarwienia, przypominaj¹c makroskopowo sól spo¿ywcz¹, sól tzw. morsk¹
(ró¿nej wielkoci kryszta³ki, czasem stwarzaj¹cych
wra¿enie zawilgoconych). rodki te za¿ywane s¹
przez luzówki (wdychanie przez nos), rzadziej doustnie, ale tak¿e poprzez iniekcje do¿yln¹ w formie
roztworów, zatem podobnie do amfetamin. Istniej¹
tak¿e formy tabletkowane, za¿ywane doustnie, o
gramaturze od 200-250 mg. Dzia³anie katynonów
wi¹¿e siê z ich siln¹ aktywnoci¹ wobec receptorów
adrenergicznych, noradrenerdicznych, dopaminowych, rzadziej serotoninowych. Dlatego te¿ wród
objawów za¿ycia tego typu zwi¹zków dominuj¹ objawy zwi¹zane z pobudzeniem psychoruchowym o
ró¿nym nasileniu (efekty w pewnym sensie zbli¿one do dzia³ania amfetamin). Niezale¿nie od efektów
narkotycznych, katynony cechuje szczególnie du¿a
kardiotoksycznoæ i miertelnoæ zwi¹zana z granicznym zaburzeniem funkcji uk³adu kr¹¿enia.
Oprócz kannabinoidów i katynonów spotykanych jest kilka innych klas zwi¹zków takich jak
pochodne piperazyny (mCPP) czy fenyloetyloaminy. Zwi¹zki te wystêpuj¹ najczêciej w formie tabletek, a ich profil dzia³ania i toksycznoæ s¹ zbli¿one do klasy amfetamin.
Niezale¿nie od podzia³u nowo projektowanych
rodków psychoaktywnych zwróciæ nale¿y uwagê na kilka cech dla nich charakterystycznych. Po
pierwsze, zwi¹zki te wykazuj¹ aktywnoæ wobec
receptorów zlokalizowanych w ró¿nych rejonach
mózgu i ca³ego uk³adu nerwowego, niezale¿nie od
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ich klasyfikacji prawnej
(rodek odurzaj¹cy,
substancja psychotropowa, rodek zastêpczy
 tzw. dopalacz), s¹ to
zwi¹zki o dzia³aniu narkotycznym w rozumieniu medycznym.
Po drugie, wielokierunkowe dzia³anie receptorowe skutkuje wyst¹pieniem trudnych do
przewiedzenia reakcji
niebezpiecznych dla
zdrowia szczególnie
m³odych ludzi. Niekorzystne nastêpstwa ich
za¿ywania wi¹¿¹ siê nie tylko z bezporednim, silnym efektem toksycznym (zatrucia ostre), ale tak¿e
znacznym ograniczeniem funkcji poznawczych.
Wp³yw stosowania tych rodków na organizm cz³owieka jest obecnie intensywnie badany pod k¹tem
uszkodzeñ narz¹dowych i uk³adowych, szczególnie uk³adu immunologicznego.
Po trzecie, bardzo trudno jest stwierdziæ, w oparciu
o cechy makroskopowe (bia³y proszek, kryszta³ki,
suszu), czy dana substancja mo¿e byæ niebezpieczna, wykazywaæ aktywnoæ narkotyczn¹. O ile przyk³adowo marihuana, ziele konopi narkotycznych,
wykazuje bardzo charakterystyczne cechy jak zapach,
postaæ, elementy morfotyczne tkanki rolinnej, po
których z ³atwoci¹ jest rozpoznawalna przez przeciêtnego cz³owieka, tak ju¿ syntetyczne kannabinoidy nie wykazuj¹ takich charakterystycznych cech.
Materia³ rolinny u¿yty jako nonik, wype³niacz, mo¿e
stanowiæ ka¿d¹ rolinê, trawê, liæ, nie budz¹cy podejrzeñ i¿ stanowi on materia³ narkotyczny.
Po czwarte, modyfikacja cz¹steczki, zmiana jej
struktury wzglêdem zwi¹zków objêtych ustawow¹
kontrol¹ prawn¹, prowadzi do powstania zwi¹zków

o coraz wiêkszej toksycznoci. Syntetyzowane
zwi¹zki nie podlegaj¹ badaniom typowym dla produktów leczniczych gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo
ich stosowania do celów leczniczych. W rzeczywistoci przechodz¹ one fazê testow¹ bezporednio
u koñcowego u¿ytkownika, zarówno pod wzglêdem
aktywnoci narkotycznej jak i ich toksycznoci.
Mo¿liwoæ tworzenia bardzo wielu po³¹czeñ chemicznych, wprowadzania ró¿nych podstawników
lub grup funkcyjnych na podstawowy uk³ad cz¹steczki, daje praktycznie nieograniczon¹ liczbê kombinacji. Uniemo¿liwia to klasyfikacjê nowo projektowanych zwi¹zków jako rodków zakazanych, zanim nie pojawi¹ siê w nielegalnym obrocie narkotykowym, skutkuj¹c realnym zagro¿eniem dla ludzi.
Coraz lepsze poznanie z³o¿onych mechanizmów
funkcjonowania organizmu cz³owieka, jest niew¹tpliwie pozytywnym nastêpstwem rozwoju wielu
dziedzin nauki. Stosowanie nowoczesnych leków,
wdro¿enie skutecznych terapii w leczeniu powa¿nych schorzeñ, mo¿liwe jest dziêki postêpom w opracowaniu cz¹steczek o okrelonym, selektywnym
dzia³aniu terapeutycznym. Wiele z nich wykazuje
jednak dzia³anie niekorzystne, a wiedza w tym zakresie okupiona jest najczêciej ludzkim dowiadczeniem efektów toksycznych, niejednokrotnie zgonem lub trwa³ym upoledzeniem funkcji uk³adów i
narz¹dów, co trudno uzasadniæ nawet najwiêkszym
prze¿yciem krótkotrwa³ej przyjemnoci.
Dr n. med. Tomasz Janus
 toksykolog, Krajowy Rejestr Toksykologów
bieg³y s¹dowy w zakresie toksykologii
i fizykochemii
Zak³ad Toksykologii Klinicznej i S¹dowej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
(zdjêcia: Internet)

W padzierniku ruszy³ projekt Jestem Mocarzem nie potrzebujê dopalaczy skierowany do
uczniów szczeciñskich gimnazjów.
Stowarzyszenie Sztuka TAK! Z siedzib¹ w Szczecinie jest organizatorem serii spotkañ profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych na terenie Szczecina, a dotycz¹cych pal¹cego problemu dopalaczy.
W programie pn. Szczecin wolny od dopalaczy,
w pierwszym etapie pt. Jestem Mocarzem nie potrzebujê dopalaczy, przeprowadzone zostan¹ dzia³ania w placówkach owiatowych  obecnie w akcji
bior¹ udzia³ klasy pierwsze z 10 szkó³ gimnazjalnych
w Szczecinie.
Program spotkañ opracowano we wspó³pracy z
Policj¹  Katarzyn¹ Legan z Komendy Miejskiej Policji (Wydzia³ Prewencji) oraz Magdalen¹ Woniak
Kierownikiem Referatu Profilaktyki Stra¿y Miejskiej
w Szczecinie.
Akcja skupia siê na kszta³towaniu wiadomoci
m³odego cz³owieka w zakresie mechanizmu dzia³ania rodków psychoaktywnych, negatywnych
skutków eksperymentowania z narkotykami oraz
skali obecnego zjawiska uzale¿nieñ wród m³odzie-

¿y. Poruszany jest równie¿ temat metod przeciwdzia³ania tym negatywnym zjawiskom. Kszta³towanie wiadomoci gimnazjalisty nara¿onego, jak wynika z badañ, najbardziej na chêæ eksperymentowania ze rodkami psychoaktywnymi, jest o tyle istotne na tym etapie rozwoju, i¿ ogranicza póniejsze
bardzo ryzykowne zachowania zwi¹zane z u¿ywaniem wspomnianych substancji. Promocja postawy cz³owieka wolnego od uzale¿nieñ i dbaj¹cego o
zdrowie wi¹¿e siê z obecnie panuj¹cym trendem
dbania o zdrowy tryb ¿ycia, co w istotny sposób
mo¿e wspomóc dzia³ania skierowane na przeciwdzia³anie uzale¿nieniom. Realizacja niniejszego projektu
o charakterze profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnym s³u¿y promocji postawy abstynenckiej wobec rodków psychoaktywnych, jak równie¿ uwiadamia ryzyko zwi¹zane z ich u¿ywaniem, odbywa
siê przy finansowym wsparciu Urzêdu Miasta w
Szczecinie, który obj¹³ patronatem akcjê.
Zamierzeniem Stowarzyszenia Sztuka TAK! jest
uwiadomienie realnych zagro¿eñ i konsekwencji wynikaj¹cych z nadu¿ywania rodków psychoaktywnych przez m³odzie¿. Problem w obecnej chwili dotyka nie tylko najbli¿sze osoby  rodzinê, kolegów, kadrê pedagogiczn¹, ale równie¿ znany jest opiece
medycznej. Docieraj¹ do nas szokuj¹ce informacje o
licznych przypadkach m³odych ludzi, którzy bêd¹ce
pod wyp³ywem dopalaczy trafiaj¹ do szpitali. Bywa,
¿e w dramatycznym stanie! Dlatego w dalszej kolejnoci Stowarzyszenie pragnie zorganizowaæ cykl
szkoleñ pn. Szczecin wolny od dopalaczy dla rodziców i kadry pedagogicznej w szko³ach podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych. Stowarzyszenie chce pokazaæ jak rozpoznawaæ symptomy korzystania z psychoaktywnych rodków zastêpczych.
Obecny projekt zak³ada wykorzystanie nowoczesnych form przekazu  multimediów  aby zwróciæ uwagê m³odzie¿y na problem. Obok nich wykorzystany
bêdzie kontakt bezporedni  rozmowa. Typowa szkolna prelekcja  wyk³ad  w dzisiejszych czasach nie trafia

7

8

w za³o¿ony cel. Scenariusz projektu organizatorzy oparli o zasadnicze pytania  co powinien zawieraæ program,
aby mia³ do przekazania m³odzie¿y co wartociowego
z ich punktu widzenia? Projekt z za³o¿enia nie jest nastawiony na dosadne pouczanie m³odzie¿y pomimo swoich okrelonych funkcji. Pomys³odawcy nie chc¹ mówiæ m³odzie¿y jak ma ¿yæ  to ona poprzez przekaz na
spotkaniach dojdzie do odpowiednich wniosków, które
wyka¿e w swoich projektach artystycznych. Projekcje
multimedialne maj¹ na celu zaszokowaæ m³odego cz³owieka, otworzyæ i zachêciæ do rozmowy. Wys³uchanie m³odych ludzi i wymiana z nimi pogl¹dów ma nakierowaæ ich na w³aciw¹ drogê. Prelegenci nastawieni s¹
na wys³uchanie historii z zakresu tematu, otworzenie
siê na myli i uczucia m³odzie¿y. Prze³amanie lodów z
m³odzie¿¹ rozpocznie siê od samego wejcia  bez dyktowania warunków spotkania. To m³odzi ludzie s¹ partnerami do rozmowy, musz¹ zatem braæ czynny udzia³ ju¿
od samego pocz¹tku spotkañ. Takie partnerstwo najlepiej buduje siê w oparciu o wspóln¹ umowê. Jak pisa³
Janusz Korczak: Dzieci nie s¹ g³upsze od doros³ych,
tylko maj¹ mniej dowiadczenia. Dlatego te¿ od po-

cz¹tku spotkañ prelegenci bêd¹ na równi z partnerami
ubrani nie w sztywne gorsety do wyst¹pieñ publicznych, ale w lune dresy. Ten luny, codzienny strój,
ma prze³amywaæ bariery pomiêdzy partnerami spotkañ.
Efektem koñcowym obecnego programu pn.
Szczecin wolny od dopalaczy  Jestem Mocarzem
nie potrzebujê dopalaczy bêdzie stworzenie przez
ka¿d¹ klasê gimnazjaln¹ pracy artystycznej. Zadaniem uczniów bêdzie wyra¿enie w dowolnej formie
artystycznej sprzeciwu wobec zagro¿enia wynikaj¹cego z eksperymentowania z psychoaktywnymi zastêpczymi rodkami - dopalaczami. Nagrod¹ za najlepsz¹ pracê artystyczn¹ bêdzie zrealizowanie z finalistami krótkiego klipu promuj¹cego sprzeciw wobec
dopalaczy. Klip wypromuje kolejny cykl spotkañ.
W programie pilota¿owym ma wzi¹æ udzia³ 10 szkó³
gimnazjalnych, to jest 27 klas pierwszych, czyli oko³o
700 uczniów.
Pierwsze spotkanie odby³o siê 8 padziernika, natomiast ostatnie 21 padziernika br. Zakoñczenie
programu nast¹pi po rozstrzygniêciu konkursu.
(Internet)
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To nie moje dziecko!

Problem u¿ywek wród m³odzie¿y wydaje siê byæ
tematem tabu. W teorii du¿o siê mówi, ale w praktyce niewiele s³yszymy o konkretnych przypadkach zdiagnozowania problemu w szko³ach czy rodzinach. Z jednej strony istnieje pewne spo³eczne
przyzwolenie, ¿e m³odoæ to kie³bie we ³bie, ¿e
musi siê wyszumieæ, przekonaæ czasem na w³asnej
skórze o konsekwencjach swoich wyborów. Dlatego popalaj¹cym za murami szko³y uczniom obni¿y siê czasem ocenê z zachowania, a na bawi¹c¹
siê przy alkoholu m³odzie¿ przymyka siê oko. Gorzej jeli rozwa¿ymy temat narkotyków i dopalaczy
 ¿aden dyrektor szko³y nie chce, aby w jego placówce taki problem siê pojawi³. A nawet gdy siê
pojawi, lepiej g³ono o nim nie mówiæ. Bo kto chce
mieæ odium szko³y patologicznej, nie radz¹cej sobie z problemami wychowawczymi?
Dostêp do u¿ywek jest dzi du¿o ³atwiejszy, ni¿
jeszcze przed kilkoma laty. Internet i sklepy stacjonarne oferuj¹ dostêp do dopalaczy. W aptekach
umiejêtny dobór specyfików bez recepty równie¿
gwarantuje po¿¹dany haj. Trudno jest kontrolowaæ dzieci i m³odzie¿ 24 godziny na dobê. Pogadanki w klasie i w domu na temat szkodliwoci u¿ywek nie trafiaj¹ ju¿ do uczniów. Dzisiaj musimy
tworzyæ nowe rozwi¹zania i nowe podejcie do
problemu. Gwarantowaæ wspó³pracê rodziców,
szko³y, s³u¿by zdrowia, psychologów, pedagogów
i s³u¿b takich jak policja.
Nie ma jednej, dobrej recepty na rozwi¹zanie
problemu. Z pewnoci¹ w ka¿dym zidentyfikowanym przypadku warto sprawdziæ, co spowodowa³o, ¿e dziecko siêgnê³o po u¿ywki. Byæ mo¿e
powodem by³o zaniedbanie dziecka, równie¿ to
emocjonalne. Byæ mo¿e zupe³nie odwrotnie zbytnia presja wywierana na m³odego cz³owieka
spowodowa³a pewne przekroczenie granicy. Byæ
mo¿e to chêæ dostosowania siê do wymogów
grupy rówieniczej. W zale¿noci od przyczyn
warto dopasowywaæ konkretne rozwi¹zania dla
danego dziecka. Z ca³¹ pewnoci¹ jednak nale¿y zdj¹æ z tematu odium wstydu, ¿eby ¿aden
dyrektor nie mówi³, ¿e problem nie dotyczy jego
szko³y, a rodzic nie zaklina³ rzeczywistoci, ¿e to
nie dotyczy jego dziecka.
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina

B¹dmy widoczni
i wieæmy przyk³adem
Z koñcem sierpnia min¹³ rok od czasu wejcia w
¿ycie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym,
która wprowadzi³a obowi¹zek noszenia elementów
odblaskowych przez pieszych poruszaj¹cych siê po
zmierzchu po drodze w obszarze niezabudowanym.
Odblaski znacz¹co wyd³u¿aj¹ czas na odpowiedni¹
reakcjê kierowcy oraz nawet piêciokrotnie zwiêkszaj¹ odleg³oæ, z której jest widoczny pieszy.
Jak informuj¹ policyjne statystki, jesieni¹ i zim¹ dochodzi do zwiêkszonej liczby wypadków drogowych
z udzia³em pieszych. W okresie tym pogarszaj¹ siê
warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, a ponadto wczenie zapada zmrok. W porze nocnej, na
drogach nieowietlonych wystêpuje najwiêkszy
wskanik osób zabitych - w co czwartym takim wypadku ginie cz³owiek, podczas gdy w porze dziennej
w co piêtnastym. Du¿y wp³yw na takie zdarzenia ma
równie¿ s³aba widocznoæ pieszych.
Od 31 sierpnia 2014 r. w ustawie Prawo o ruchu
drogowym znajduje siê zapis, który mówi, ¿e ka¿dy
pieszy poruszaj¹cy siê po drodze poza obszarem
zabudowanym ma obowi¹zek noszenia elementów
odblaskowych. Niestety, statystyki jasno wskazuj¹,
¿e zdecydowana wiêkszoæ wypadków, bo a¿ 72,5
proc. mia³o miejsce w terenach zabudowanych, czyli
tych, które ustawa wy³¹cza z obowi¹zywania1.
Pomimo, ¿e do wiêkszoci wypadków z udzia³em
pieszych dochodzi³o w terenie zabudowanym, wypadki maj¹ce miejsce w obszarze niezabudowanym
by³y tragiczniejsze w skutkach. W co trzecim wypadku gin¹³ cz³owiek, za w obszarze zabudowanym w co jedenastym. Poza obszarem zabudowanym drogi czêsto nie s¹ owietlone, dlatego te¿ piesi s¹ mniej widoczni, szczególnie podczas z³ych
warunków atmosferycznych.
Wzrasta liczba wypadków
na przejciach dla pieszych
Okazuje siê, ¿e 39 proc. wypadków ma miejsce
na przejciach dla pieszych. Niestety, liczba wypadków w miejscach, które gwarantowaæ powinny niechronionym uczestnikom ruchu drogowego
poczucie bezpieczeñstwa wzros³a w stosunku do
2013 r. z 3400 do a¿ 3540. Od piêciu lat, liczba ta
jeszcze nie by³a a¿ tak wysoka. Warto zatem pamiêtaæ, ¿e odblaski nale¿y nosiæ nie tylko id¹c poboczem w terenie niezabudowanym, ale równie¿ w
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miecie - na pasach, przystankach autobusowych
czy chodnikach.
Odblaski zwiêkszaj¹ widocznoæ pieszego
Zasadnoæ i potrzebê noszenia odblasków po
zmroku potwierdzaj¹ nie tylko policyjne statystyki,
ale równie¿ matematyczna kalkulacja. Pieszy wchodz¹cy po zmroku na pasy, w s³abo widocznym miejscu, jest widoczny dopiero z 30 metrów. Kierowca
jad¹cy z dozwolon¹ prêdkoci¹ 50 km/h ma jedynie
2 sekundy na poprawn¹ reakcjê hamowania.
Za³o¿enie elementów odblaskowych zwiêksza odleg³oæ, z której jest widoczny pieszy nawet do 150200 metrów. Znacz¹co wyd³u¿a to czas na poprawn¹
reakcjê kierowcy.
Jeli samochód poza terenem zabudowanym jedzie z prêdkoci¹ 90-100 km/h, czas reakcji na dystansie 30 metrów zmniejsza siê do 1 sekundy. To

zbyt ma³o na odpowiedni¹ reakcjê kieruj¹cego. Po
za³o¿eniu odblasku przez pieszego, jego widocznoæ
zwiêkszy siê do 150 metrów, a kierowca zyska 5 sekund na odpowiedni manewr. Przy w³¹czeniu d³ugich wiate³ odleg³oæ, z jakiej jest widoczny odblask, mo¿e zwiêkszyæ siê nawet do 1000 metrów
przy prostym odcinku drogi.
wieæmy przyk³adem
wiadomoæ zagro¿eñ wynikaj¹cych z analizy statystyk wypadków drogowych oraz raportów Komendy G³ównej Policji, po raz kolejny utwierdza o
s³usznoci szóstej ju¿ edycji ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej Odblaskowi.pl realizowanej pod
patronatem Carefleet S.A. Kampania ma charakter
edukacyjny - podczas prowadzonych w przyjaznej
atmosferze zajêæ w ponad 20 polskich miastach organizatorzy akcji uwiadamiaj¹ dzieci i ich opiekunów o tym, jak wa¿ne jest prawid³owe przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa drogowego.
Jak co roku zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na
bezp³atne prezentacje i zajêcia edukacyjne. Organizatorzy akcji przemierz¹ ponad 12 tys. km. od Rzeszowa a¿
po Szczecin w celu przekazywania wiedzy poprzez zabawê na temat poprawnych nawyków poruszania siê w
ruchu drogowym - mówi Klaudia Kowalczyk, ambasadorka akcji Odblaskowi.pl z ramienia Carefleet S.A. W
tym roku przygotowalimy ponad 50 ty. odblaskowych
opasek, które rozdamy w czasie trwania akcji. Mamy

wiadomoæ, ¿e w kwestii bezpieczeñstwa na drodze to
rodzice powinni wieciæ dobrym przyk³adem przed swoimi pociechami, dlatego do nich równie¿ kierujemy nasze dzia³ania przekazuj¹c im specjalnie przygotowane
materia³y informacyjne - dodaje Klaudia Kowalczyk.
Tegoroczn¹ akcjê popiera równie¿ wiele znanych
osób ze wiata sportu, kina i muzyki. Wród nich
znaleli siê m.in. Kajetan Kajetanowicz "Kajto", polski kierowca rajdowy, czterokrotny mistrz Polski,
trzykrotny zwyciêzca Rajdu Polski; Grzegorz Hy¿y,
wokalista i finalista trzeciej edycji programu X-Factor; £ukasz Szuba, muzyk i wokalista, uczestnik XFactor i The Voice of Poland; Bart³omiej Bonk polski sztangista, br¹zowy medalista olimpijski z Londynu i Mistrz Europy; Paulina Papierska zwyciê¿czyni pierwszej edycji Top Model.
Zebra w miastach ca³ej Polski
Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczna
edycja zosta³a wsparta Programem Bezpieczeñstwa
Drogowego "Zebra w miecie". Projekt jest kompleksowym wsparciem dotarcia do dzieci ze szkó³
podstawowych. W ramach szerzenia wiedzy na temat bezpiecznego poruszania siê w ruchu drogowym, organizatorzy zapraszaj¹ uczniów ze szkó³ podstawowych z ca³ej Polski do wziêcia udzia³u w konkursie, który polega na wykonaniu pracy plastycznej obejmuj¹cej tematykê bezpiecznego powrotu ze
szko³y. Aby wzi¹æ w nim udzia³ wystarczy wype³niæ
formularz zg³oszeniowy dostêpny na stronie
www.zebra.odblaskowi.pl/zgloszenie i przes³aæ zdjêcie pracy plastycznej, która zawieraæ bêdzie w sobie
dwa elementy - przejcie dla pieszych (zebrê) oraz
elementy odblaskowe. Autorzy najciekawszej pracy otrzymaj¹ zestaw opasek odblaskowych dla
uczniów z ca³ej szko³y. Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 padziernika 2015 r.

***

Ca³oæ materia³u zosta³a przygotowana w oparciu o
aktualne dane i statystyki Komendy G³ównej Policji.
1

Klaudia Kowalczyk
 ambasadorka kampanii
z ramienia Carefleet

Kolejna edycja
Bezpiecznej szko³y
Wraz z rozpoczêciem wrzenia ruszy³a kolejna,
ju¿ trzynasta edycja wojewódzkiego programu
Bezpieczna szko³a. Organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Fundacja
Razem Bezpieczniej. Od szeciu lat finansowo
wspiera projekt Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeñstwa Publicznego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
G³ówne cele programu osi¹gane s¹ poprzez spotkania edukacyjne z dzieæmi i m³odzie¿¹, prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych oraz
wywiadówek profilowanych adresowanych równie¿ do rodziców w ramach tematów wymienionych w regulaminie programu. W poprzednim
roku szkolnym Wydzia³ Prewencji KWP w Szczecinie wspó³pracowa³ ze stu siedemdziesiêcioma czterema placówkami owiatowymi ró¿nego
typu. Wspó³praca ta polega³a
na wymianie dowiadczeñ i organizowanych przez Policjê
spotkaniach w poni¿szych tematach:
 profilaktyka uzale¿nieñ od
rodków psychoaktywnych,
 profilaktyka zagro¿eñ zwi¹zanych z cyberprzemoc¹,
 profilaktyka dotycz¹cej przeciwdzia³ania handlowi ludmi,
 zwalczanie dyskryminacji i
przeciwdzia³anie przestêpstwom
nienawici,
 sytuacje kryzysowe na terenie
szko³y i odpowiedzialnoæ prawna osoby nieletniej,
 nauczyciel jako osoba korzystaj¹ca z uprawnieñ funkcjonariusza publicznego,
 prawne aspekty przemocy i
agresji w szkole, procedura Niebieskiej Karty,
 bezpieczeñstwo imprez sportowych a odpowiedzialnoæ prawna uczestników i organizatorów.
Dodatkowo podczas tej edycji programu przedstawiciele
zg³oszonych do Programu placówek owiatowych mogli ko-
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lejny raz wzi¹æ udzia³ w szczególnej formie wymiany dowiadczeñ jak¹ jest Policyjne Studium
Bezpieczeñstwa.
W poprzednim roku szkolnym do udzia³u zg³osi³o siê ponad stu dwudziestu nauczycieli. Szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeñstwa, realizuj¹c poszczególne bloki zagadnieniowe przez
ca³y rok szkolny, spotykali siê z przedstawicielami Policji i innymi instytucjami aby rozmawiaæ
o bezpieczeñstwie w szkole i w jej najbli¿szym
otoczeniu. Spotkania podzielone zosta³y na bloki
tematyczne realizowane w omiu odrêbnych zjazdach, raz w miesi¹cu w woln¹ sobotê. W tej
czêci programu z Policj¹ wspó³pracowa³y tak¿e
inne instytucje, takie jak Kuratorium Owiaty w
Szczecinie, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Stra¿ Miejska w Szczecinie, Sanepid, Pomorska Akademia
Medyczna oraz szczeciñskie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Ka¿dy z uczestników w
trakcie ostatniego spotkania zaprezentowa³
swoj¹ pracê dyplomow¹, któr¹ jest konspekt oraz
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materia³y dydaktyczne, szkoleniowej rady pedagogicznej, jednego realizowanego w trakcie spotkañ tematu. Ka¿dy uczestnik, który systematycznie uczêszcza³ na zajêcia oraz przedstawi³
swoj¹ pracê dyplomow¹ podczas uroczystego
fina³u otrzyma dyplom ukoñczenia a tak¿e komplet materia³ów dydaktycznych w formie multimedialnej.
Elementem programu, jest tak¿e wybór szko³y,
która w trakcie tej edycji realizowa³a najciekawsze inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne w obszarze bezpieczeñstwa. Ka¿da z placówek mia³a
za zadanie opracowaæ i zrealizowaæ w czasie trwania roku szkolnego inicjatywê profilaktyczn¹
podnosz¹c¹ bezpieczeñstwo na jej terenie. Inicjatywa mia³a byæ poprzedzona analiz¹ bezpieczeñstwa, zdiagnozowaniem zagro¿enia a w konsekwencji ewaluacj¹ projektu. Nades³ano wiele
pomys³ów promuj¹cych bezpieczeñstwo w szkole. Ze wszystkich zg³oszonych organizatorzy
wybrali w poprzednim roku szkolnym te najciekawsze. Ze 174 placówek, które zg³osi³y siê wraz
z rozpoczêciem roku szkolnego do fina³u programu, po weryfikacji nades³anych sprawozdañ
zakwalifikowano 110. Z tych sprawozdañ wybrano te, które zdaniem organizatorów wyró¿nia³y
siê wród innych nades³anych swoj¹ pomys³owoci¹, nowatorskim podejciem a tak¿e konkretnym efektem podjêtych dzia³añ.
W roku szkolnym 2014/2015 najciekawsze
pomys³y na edukacje w obszarze bezpieczeñstwa
nades³a³y nastêpuj¹ce placówki owiatowe:
Bezpieczna szko³a  nagroda
1. Zespó³ Szkó³ Samochodowych w Szczecinie
2. Szko³a Podstawowa nr 42 w Szczecinie
3. Szko³a Podstawowa w Brojcach z fili¹ w Dargos³awiu
4. Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych w Dziwnowie
5. Gimnazjum w Wêgorzynie
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Chlebówku
7. Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Stargardzie Szczeciñskim
8. Szko³a Podstawowa w Dziwnowie
Bezpieczna szko³a  wyró¿nienia
1. Wojewódzki Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, Zespó³ Szkó³ w Trzebiatowie
2. Szko³a Podstawowa w Mielenku Drawskim
3. Zespó³ Szkó³ nr 1 Stargardzie Szczeciñskim
4. Szko³a Podstawowa nr 56 w Szczecinie
5. Gimnazjum nr1 w Szczecinku

6. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Koszalinie
7. Zespó³ Szkó³ nr 13 w Szczecinie
8. Szko³a Podstawowa nr 2 w Myliborzu
9. Zespó³ Szkó³ w Lekowie
10. Szko³a Podstawowa nr 10 w Koszalinie
11. Specjalny Orodek Szkolno- Wychowawczy
dla dzieci s³abo s³ysz¹cych w Szczecinie
12. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w
Pyrzycach
13. Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach
14. Szko³a Podstawowa w Starogardzie
15. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Mostach
16. Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczeciñskim
17. Zespó³ Szkó³ Niepublicznych w Radowie Wielkim
18. Zespó³ Szkó³ Sportowych w Rewalu
19. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3 w
Szczecinie
Wymienione powy¿ej placówki w trakcie uroczystoci podsumowania programu otrzyma³y nagrody i wyró¿nienia. Uroczystoæ odby³a siê w
Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie, 19 czerwca
2015 r. Szko³y otrzyma³y Honorowy tytu³ Bezpiecznej Szko³y lub wyró¿nienie podpisane przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz nagrody rzeczowe s³u¿¹ce edukacji w
obszarze bezpieczeñstwa (multimedia z lekcjami
wychowawczymi). Realizacja kolejnej edycji Programu Bezpieczna Szko³a by³a mo¿liwa dziêki
wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Po zakoñczeniu i podsumowaniu programu ka¿da
z placówek owiatowych bior¹ca udzia³ w programie, która z³o¿y³a w regulaminowym czasie sprawozdanie, otrzyma³a pami¹tkowy dyplom udzia³u z informacj¹ na temat laureatów i inicjatyw przez nich
podjêtych.
Obecnie trwa nabór chêtnych szkó³ do kolejnej
edycji programu. Wszystkich zainteresowanych odsy³am do strony internetowej Policji Zachodniopomorskiej, gdzie mo¿na znaleæ regulamin z kart¹
zg³oszenia. Jednoczenie zachêcam do udzia³u w
Policyjnym Studium Bezpieczeñstwa wszystkich nauczycieli chc¹cych podnieæ swoj¹ wiedzê i wiadomoæ na temat bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y
w szkole. Serdecznie zapraszam do wspó³pracy. O
szczegó³ach kolejnej edycji mo¿na siê dowiedzieæ
pod numerem telefonu 091 82 12 054 w Wydziale
Prewencji Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Zapraszamy, naprawdê warto.
nadkom. Marzena Maækowiak-Pluta

Decyzje edukacyjnozawodowe uczniów
szkó³ gimnazjalnych
(1)
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wej, technikum lub liceum ogólnokszta³c¹cym. Oznacza to, ¿e uczeñ w wieku 15 lat powinien umieæ okreliæ swoje zainteresowania, predyspozycje, a tak¿e
kierunek preferowanego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Cele badania:
 Rekonstrukcja etapów procesów decyzyjnych
osób podejmuj¹cych decyzjê o wyborze szko³y ponadgimnazjalnej.
 Okrelenie potrzeb osób (rodzice, nauczyciele i
doradcy) dotycz¹cych zakresu wiedzy, stosowanych narzêdzi i umiejêtnoci wa¿nych w procesie
wspierania podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów szkó³ gimnazjalnych.
 Zbadanie przekonañ uczniów, rodziców, nauczycieli i doradców na temat roli i metod pracy doradców zawodowych.
Omawiane badanie obejmuje pierwszy etap doradztwa zawodowego, mianowicie analizowano, jaka
jest rola doradztwa zawodowego na poziomie szko³y gimnazjalnej w przejciu z III na IV etap edukacji.
Prowadzone ono by³o równolegle z badaniem Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
realizowanym w Instytucie Badañ Edukacyjnych,
którego celem by³o zdiagnozowanie stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekcie zdolnoci tego sytemu do wype³nienia funkcji mu przypisanych.
Badanie Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego sk³ada³o siê z czêci ilociowej i
jakociowej. Zostali nim objêci dyrektorzy oraz doradcy zawodowi w podziale na typy szkó³: gimnazjum, liceum ogólnokszta³c¹ce, technikum oraz zasadnicza szko³a zawodowa. W tym badaniu nie podjêto szczegó³owej analizy aspektów zwi¹zanych z
rol¹ doradztwa zawodowego na poziomie szkó³ gim-

>

>

>

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badania Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkó³
gimnazjalnych. Jego celem by³a rekonstrukcja procesu decyzyjnego w kontekcie wyborów edukacyjno-zawodowych gimnazjalistów. Badanie stanowi pog³êbion¹ analizê potrzeb m³odzie¿y w zwi¹zku
z decyzj¹ o drodze kszta³cenia edukacyjno-zawodowego, a tak¿e obejmuje osoby zaanga¿owane w
proces wyboru tej drogi, tj. rodziców, doradców zawodowych oraz nauczycieli. Badanie Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkó³ gimnazjalnych
dotyczy pierwszego etapu doradztwa zawodowego; analizuje rolê doradztwa zawodowego na poziomie szko³y gimnazjalnej w przejciu z III na IV
etap edukacji. Badanie to wzbogac¹ wiedzê dotycz¹c¹ barier wizerunkowych, które blokuj¹ gotowoæ do korzystania z us³ug doradczych. Wyniki
stanowi¹ pog³êbione ujêcie zagadnienia doradztwa
edukacyjno-zawodowego na poziomie szkól gimnazjalnych, poniewa¿ prezentuj¹ perspektywê i potrzeby wszystkich osób zaanga¿owanych w proces
decyzyjny m³odego cz³owieka, czyli uczniów i ich
rodziców, doradców zawodowych oraz nauczycieli.
Badanie ma charakter jakociowy. W ramach projektu zrealizowano wywiady grupowe i indywidualne z uczniami II i III klas gimnazjów oraz I klas szkó³
ponadgimnazjalnych; z rodzicami uczniów klas III
gimnazjów i I klas szkó³ poSchemat 1. System edukacji na etapie przejcia z gimnazjum do szko³y
nadgimnazjalnych; z nauczyponadgimnazjalnej
cielami przedmiotu wiedza o
spo³eczeñstwie w gimnaSzko³a zasadnicza
zjach; z doradcami zawodoLiceum
Technikum
zawodowa
Badanie dotyczy
3
lata
nauki
4
lata
nauki
wymi pracuj¹cymi z gimnazja3 lata nauki
decyzji
listami. Badanie wykonano w
przejcia ze szko³y
listopadzie i grudniu 2014
gimnazjalnej do
roku, w Tarnowie i S³upsku.
Gimnazjum
ponadgimnazjalnej
3 lata nauki
Ostatni rok nauki w gimnazjum to czas dokonywania
wyborów wp³ywaj¹cych na
Szko³a podstawowa
przysz³e mo¿liwoci zdobycia
6 lat nauki
wykszta³cenia i zawodu. Po
ukoñczeniu gimnazjum uczeñ
Przedszkole
mo¿e kontynuowaæ edukacjê
w szkole zasadniczej zawodo-
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nazjalnych. Badanie to pokazuje skalê i sposób, w
jaki jest realizowana us³uga doradcza w szko³ach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dotyczy te¿
poradnictwa wiadczonego w akademickich biurach
karier, gdy¿  podobnie jak doradztwo edukacyjnozawodowe  us³uga ta jest realizowana w ramach
edukacji formalnej. Natomiast badanie Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkó³ gimnazjalnych
wzbogaci³o materia³ analityczny o takie aspekty jak:
pog³êbiona analiza potrzeb m³odzie¿y wobec dokonywanych wyborów edukacyjnych, analiza potrzeb
rodziców, nauczycieli i doradców edukacyjno-zawodowych w kontekcie tworzenia systemu doradczego na poziomie szko³y. Stanowi wiêc pog³êbione
ujêcie zagadnienia doradztwa edukacyjno-zawodowego, poniewa¿ odnosi siê do postaw oraz potrzeb
uczniów i ich rodziców w kwestii wspierania procesu decyzyjnego dziecka. Wzbogaca tak¿e wiedzê
dotycz¹c¹ barier wizerunkowych, które blokuj¹ gotowoæ do korzystania z us³ug doradczych.
Tabela 1 przedstawia kolejne etapy edukacji ze
wskazaniem na obszar dzia³ania doradztwa i zaznaczony etap objêty badaniem Decyzje edukacyjnozawodowe uczniów szkó³ gimnazjalnych.
Tabela 1. System doradztwa
edukacyjno-zawodowego
Instytucja
Grupy docelowe

Obszar
dzia³ania

Uczniowie gimnazjów
Rodzice
Nauczyciele
Szko³y ponad- Uczniowie gimnazjów
gimnazjalne i szkó³ ponadSystem
gimnazjalnych
owiaty
Rodzice
Nauczyciele

Szko³y
gimnazjalne

Poradnie
Dzieci i m³odzie¿ do
pedagogicznoukoñczenia edukacji
psychologiczne
Akademickie Kandydaci na studia
Studenci
biura karier
Absolwenci
(ABK)
Pracownicy uczelni

Ochotnicze
Hufce Pracy
(OHP)

M³odzie¿ 15-25 lat
Uczniowie i studenci Instytucje
zainteresowani
rynku
podjê ciem pracy
pracy
i zdobyciem dowiadczenia zawodowego
Absolwenci szkó³ po
nadgimnazjalnych

Bezrobotni
Powiatowe
Pe³noletni poszukuj¹cy
urzêdy pracy
pracy
(PUP)
Pracodawcy

Instytucje
Centra
Pe³noletni poszukuj¹cy rynku
Informacji
pracy
pracy
i Planowania Bezrobotni
Kariery przy Osoby poszukuj¹ce
WUP
pracy/Osoby
(wojewódzkich planuj¹ce zmieniæ
urzêdach pracy) zawód
Absolwenci
ród³o: Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie1.

Obowi¹zek realizowania w szko³ach zajêæ z doradztwa edukacyjno-zawodowego okrela Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach. Zatrudnieni tam doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy udzielaj¹ pomocy uczniom w
wyborze kierunku kszta³cenia, planowaniu kariery
zawodowej. Prowadzone s¹ zajêcia grupowe w formie warsztatów oraz indywidualne konsultacje. Jednak aktualnie brak jest kompleksowego programu
dzia³añ doradczych.
Wybrane fragmenty rozporz¹dzenia
§5
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczn¹ organizuje dyrektor przedszkola, szko³y i placówki.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
przedszkolu, szkole i placówce udzielaj¹ uczniom
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjalici wykonuj¹cy w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy
psychologicznopedagogicznej, w szczególnoci psycholodzy,
pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej specjalistami.
§7
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bie¿¹cej pracy z
uczniem oraz w formie: p. 5) zajêæ zwi¹zanych z
wyborem kierunku kszta³cenia i zawodu oraz planowaniem kszta³cenia i kariery zawodowej w przypadku
uczniów gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych.
§ 19
1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjalici w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznaj¹ odpowiednio indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywi-

dualne mo¿liwoci psychofizyczne uczniów, w
tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjalici w przedszkolu, szkole i placówce prowadz¹ w szczególnoci:
p. 5) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej doradztwo edukacyjno-zawodowe.
§ 25
1. Do zadañ doradcy zawodowego nale¿y w
szczególnoci: 1) systematyczne diagnozowanie
zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu
kszta³cenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie,
aktualizacja i udostêpnianie informacji edukacyjnych i zawodowych w³aciwych dla danego poziomu kszta³cenia; 3) prowadzenie zajêæ zwi¹zanych z wyborem kierunku kszta³cenia i zawodu
oraz planowaniem kszta³cenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie
dzia³alnoci informacyjno-doradczej prowadzonej przez szko³ê i placówkê; 5) wspó³praca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu
ci¹g³oci dzia³añ w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W przypadku braku doradcy zawodowego w
szkole lub placówce dyrektor szko³y lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcê grupy
wychowawczej lub specjalistê planuj¹cego i realizuj¹cego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Projekt Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów
szkó³ gimnazjalnych zosta³ zrealizowany w Instytucie Badañ Edukacyjnych. Badanie przeprowadzono w dniach 18.11.-18.12.2014. Zastosowano
metodê wywiadu grupowego i indywidualnego w
nastêpuj¹cych grupach respondentów:
 uczniowie klas II i III gimnazjów oraz I klas
szkó³ ponadgimnazjalnych
 rodzice uczniów klas III gimnazjów i I klas szkó³
ponadgimnazjalnych
 nauczyciele WOS-u
 doradcy zawodowi pracuj¹cy z gimnazjalistami.
Badanie zosta³o przeprowadzone w Tarnowie i
S³upsku. Zosta³o zlecone przez Instytut Badañ
Edukacyjnych Instytutowi GfK Polonia, który odpowiada³ za jego organizacjê z wy³¹czeniem moderowania w Tarnowie. Badanie zosta³o kompleksowo zrealizowane przez Instytut GfK w S³upsku.
Badanie to sk³ada³o siê z:
 wywiadów grupowych wród uczniów klas II i
III gimnazjów, I klas liceów ogólnokszta³c¹cych i
techników (³¹cznie 14 FGI  w sumie 113 osób)
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 wywiadów indywidualnych z uczniami klas III
gimnazjów, uczniami klas I liceów ogólnokszta³c¹cych, techników oraz zasadniczych szkó³ zawodowych (³¹cznie 14 IDI)
 wywiadów indywidualnych z rodzicami uczniów
klas III gimnazjów, rodzicami uczniów klas I liceów
ogólnokszta³c¹cych, techników oraz zasadniczych
szkó³ zawodowych (³¹cznie 14 IDI)
 wywiadów indywidualnych z nauczycielami przedmiotowymi wiedzy o spo³eczeñstwie (³¹cznie 4 IDI)
 wywiadów indywidualnych z doradcami zawodowymi pracuj¹cymi w gimnazjach (³¹cznie 4 IDI).
Zogniskowane wywiady grupowe realizowane
by³y w grupach homogenicznych. Uczeñ do wywiadu indywidualnego rekrutowany by³ sporód
uczestników wywiadów grupowych. Wywiady z
uczniami klas I szkó³ zasadniczych zawodowych i
wywiady z ich rodzicami nie by³y poprzedzone wywiadami grupowymi FGI. Badanie jakociowe nie
pozwala na generalizacjê wniosków na poziomie krajowym. Wydaje siê aktualnie uzasadnione przeprowadzenie badania ilociowego, by móc wnioskowaæ o populacji uczniów szkó³ gimnazjalnych oraz
ich rodziców  grupie respondentów, jaka dotychczas nie by³a obejmowana badaniami dotycz¹cymi
przebiegu procesów decyzyjnych gimnazjalistów.
W doborze lokalizacji celowo koncentrowano siê
na ma³ych miejscowociach, by móc diagnozowaæ
ró¿ne aspekty funkcjonowania systemu doradztwa edukacyjno - zawodowego w miejscowociach
o gêstoci zaludnienia oko³o 100 ty mieszkañców,
które s¹ po³o¿one w odleg³oci oko³o 100 km od
orodków akademickich (odleg³oæ od du¿ego
orodka z szerok¹ ofert¹ edukacyjn¹, w przypadku
Tarnowa  Kraków, w przypadku S³upska Gdañsk). Ponadto do udzia³u w badaniu wybrani
zostali reprezentanci województw ze rednim poziomem bezrobocia (zarówno na poziomie województwa jak i w wybranym do badania orodku).
Przy doborze lokalizacji kierowano siê tak¿e po³o¿eniem geograficznym wzglêdem granic kraju, eliminuj¹c tym samym miasta i obszary,w których na
rynku pracy zachodz¹ procesy charakterystyczne
dla strefy pogranicza.

Proces wyboru szko³y
ponadgimnazjalnej
4.1. Koniec gimnazjum  czas dokonywania
wyborów
System edukacji w Polsce ju¿ na wczesnym etapie wymaga od ucznia umiejêtnoci okrelenia
swoich predyspozycji, a tak¿e okrelenia prefe-
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rowanego kierunku rozwoju edukacyjno-zawodowego. Obecna konstrukcja tego systemu sprawia, ¿e osoba w wieku 15 lat, decyduj¹c siê na
kszta³cenie w szkole ponadgimnazjalnej, powinna umieæ okreliæ preferowany przez siebie kierunek i profil dalszego kszta³cenia (po ukoñczeniu
gimnazjum uczeñ mo¿e wybraæ szko³ê zasadnicz¹
zawodow¹, technikum lub liceum, w którym po
pierwszym roku nauki wybiera klasê profilowan¹).
Wybór szko³y ponadgimnazjalnej to proces, w
który zaanga¿owane s¹ ró¿ne osoby. Wp³yw na
to, jakie decyzje podejmuje m³odzie¿, maj¹ rodzice, nauczyciele oraz rówienicy. Proces rozwoju
zawodowego stymulowany jest przez wiele czynników: zarówno rodowiskowych, jak i wynikaj¹cych z rozwoju cz³owieka.
 Dylemat - jak go rozwi¹zaæ?
W rozwa¿aniach o wyborach edukacyjnych przewijaj¹ siê dwa scenariusze2. Pierwszy koncentruje
siê na wyborze zgodnym z zainteresowaniami i predyspozycjami jednostki. Oznacza to, ¿e celem dalszego kszta³cenia ma byæ rozwój tych obszarów,
które jednostka definiuje jako zgodne ze swoimi
zainteresowaniami. Drugi scenariusz opisuje wybory zgodne z potrzebami spo³eczeñstwa, czyli
zak³ada podporz¹dkowanie siê jednostki tendencjom rynkowym, wyznaczanym przez globalne przemiany spo³eczno-ekonomiczne. M³odzie¿ w procesie analizy usi³uje rozwi¹zaæ ten dylemat, szukaj¹c mo¿liwoci po³¹czenia tych dwóch scenariuszy. Pierwszy wynika z ogromnej i naturalnej chêci
rozwijania swoich pasji i wykonywania pracy zgodnie ze swoimi predyspozycjami, drugi za podyktowany jest wielkim lêkiem o przysz³oæ na rynku
pracy. M³odzie¿ w wywiadach definiuje swoje obawy, mówi¹c, ¿e chce iæ do szko³y/klasy, która pozwoli jej rozwijaæ swoje zainteresowania i która da
jej potem szansê dobrego startu zawodowego.
 Zainteresowania
M³odzie¿ ma k³opot i trudnoæ z nazwaniem swoich zainteresowañ, a tak¿e nie ma wiedzy ani narzêdzi, które pozwalaj¹ okreliæ, jak inwestowaæ i
rozwijaæ zainteresowania, by móc je poszerzaæ na
drodze edukacji. St¹d ogromna rola doradców, którzy dysponuj¹ warsztatem (testy, obserwacje, rozmowa) i wiedz¹ (o edukacji, mo¿liwych drogach
kontynuowania nauki, o rynku pracy),i powinni
byæ w stanie pomóc m³odzie¿y oraz wskazaæ mo¿liwe drogi kszta³cenia, uwzglêdniaj¹c zidentyfikowane zainteresowania i predyspozycje.

M³odzi ludzie, koñcz¹c gimnazjum, stoj¹ przed
wyborem, który stwarza dylemat, jak po³¹czyæ czêsto z pozoru niepowi¹zane ze sob¹ obszary. M³odzie¿y brakuje wiadomoci i wiedzy, która pozwoli
jej w oparciu o jej zainteresowania kszta³towaæ umiejêtnoci i kompetencje zawodowe.
 Teoria rozwoju zawodowego wg Donalda Supera
Proces odkrywania swojego powo³ania zawodowego zaczyna siê na wczesnych etapach rozwoju
cz³owieka, natomiast moment wiadomego wyboru
cie¿ki edukacyjno-zawodowej przypada na okres
szko³y gimnazjalnej. W teorii rozwoju cz³owieka jest
to okres dorastania, w którym rozpoczyna siê proces przejcia od niedojrza³oci do dojrza³oci w zakresie funkcji intelektualnych, emocjonalnych, a
tak¿e funkcjonowania w obszarze spo³ecznym. W
teorii rozwoju zawodowego wg Supera3 okres ten
nazywany jest stadium poszukiwania (podokres
wstêpny 15.-17. rok ¿ycia i podokres przejciowy
18.-21. rok ¿ycia). Wed³ug Supera oko³o 14. roku
¿ycia (II klasa gimnazjum) m³ody cz³owiek zaczyna
eksplorowaæ, sprawdzaæ w³asne kompetencje w
kontekcie istniej¹cych zawodów.
Dotychczasowy ma³o konkretny, bazuj¹cy na fantazjowaniu obraz siebie jako aktywnego uczestnika
rynku pracy zaczyna konfrontowaæ z realiami; rozmowy na temat rynku pracy zaczynaj¹ urzeczywistniaæ
dotychczasowe wyobra¿enia. Zaczyna siê moment
sprawdzania i porównywania w³asnych mo¿liwoci z
ograniczeniami (zarówno zewnêtrznymi, jak i wewnêtrznymi). Jest to trudny moment w rozwoju cz³owieka,
nastolatek dokonuje pierwszych wyborów, czasem w
jego wyobra¿eniach - ostatecznych i definitywnych,
przes¹dzaj¹cych o ca³ym ¿yciu zawodowym.
4.2 Moment wyboru szko³y a zmiany w funkcjonowaniu psychospo³ecznym nastolatków
Nauka w ostatniej klasie szko³y gimnazjalnej (wiek
15 lat) zbiega siê czasem, w którym nastêpuje intensywny rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy.
Moment przejcia na kolejny etap edukacyjny przypada na trudny dla nastolatka czas zmian w obszarze funkcjonowania w rodzinie i grupie rówieniczej. W okresie dorastania w bardzo krótkim czasie
m³odzie¿ dowiadcza wielu zmian. M³oda osoba zaczyna przejawiaæ inne formy zachowania ni¿ dotychczas. To, co prze¿ywa, wywo³uje czêsto u niej napiêcie i poczucie niepewnoci.
Okres rozwoju oznacza zaburzenie pewniej stabilnoci i sta³oci, odczuwane jako zagubienie, osamot-

nienie, niepowodzenia, narastaj¹ce konflikty z otoczeniem wynikaj¹ce z procesu przechodzenia w doros³oæ.
W wieku 12-14 lat, kiedy zaczynaj¹ kszta³towaæ siê
wstêpne wyobra¿enia na temat ról, jakie mo¿na pe³niæ
w przysz³oci, pojawia siê tak¿e pytanie o przysz³oæ
edukacyjno-zawodow¹. W okresie intensywnego rozwoju, kiedy m³odzie¿ przejawia labilnoæ emocjonaln¹,
wystêpuj¹ pierwsze impulsy inicjuj¹ce proces wyboru drogi edukacyjno-zawodowej. Zbli¿a siê moment
podjêcia decyzji dotycz¹cej wyboru form i metod zdobywania wykszta³cenia. Wtedy te¿ m³odzi ludzie staj¹
nie tylko przed pytaniem Kim jestem?, ale tak¿e: Kim
bêdê?, Kim mam byæ?, Kim chcê byæ?, Jak¹ drogê wybraæ, by staæ siê aktywnym uczestnikiem rynku
pracy? Te i podobne pytania wymagaj¹:
 przejcia przez proces samopoznania, w efekcie
którego m³oda osoba bêdzie umia³a okreliæ swoje
zainteresowania, predyspozycje, nazwaæ umiejêtnoci i wskazaæ podstawowe kompetencje, czy bêdzie
wiedzieæ o przeciwwskazaniach do wykonywania
okrelonej pracy.
Wybór drogi kszta³cenia wymaga tak¿e:
 poznania wielu mo¿liwoci, jakie oferuje rynek
pracy, z uwzglêdnieniem wszelkich wymogów formalnych uprawniaj¹cych do zdobywania kwalifikacji zawodowych
 poznania szkó³ przygotowuj¹cych do ró¿nego
rozwoju zawodowego
 zrozumienia specyfiki lokalnej na rynku pracy
oraz
 poznania przewidywanych zmian w uwarunkowaniach zewnêtrznych, zw³aszcza ekonomicznych.
Uczeñ w wieku 12 lat przechodzi ze szko³y podstawowej do nowej  gimnazjum. Ma trzy lata na podjêcie
decyzji dotycz¹cej dalszego kszta³cenia. W tym czasie
przed nim ogrom pracy, jak¹ nale¿y w³o¿yæ w przygotowanie siê do decyzji dotycz¹cej wyboru szko³y.
4.3. Przebieg procesu decyzyjnego
4.3.1. Klasa I - adaptacja
W ocenie m³odzie¿y I klasa gimnazjum to czas
przede wszystkim na adaptacjê uczniów do nowych
realiów po przejciu ze szko³y podstawowej. Potrzebuj¹ rozpoznaæ normy w nowej szkole. Poznaj¹ nowych nauczycieli, ich wymagania i zasady, wed³ug
których ka¿dy z nich uk³ada relacje z uczniami. Uczniowie koncentruj¹ siê na budowaniu relacji. W zasadzie dopiero po up³ywie kilku pierwszych miesiêcy
istnieje mo¿liwoæ rozpoczêcia zajêæ maj¹cych na celu
stopniowe przygotowywanie uczniów do wyboru
kolejnego etapu kszta³cenia. Jednak na tym etapie
m³odzie¿ jest bardzo zaanga¿owana w proces okrelenia swojego miejsca w nowej spo³ecznoci i nie
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jest gotowa na podejmowanie dzia³añ zwi¹zanych z
planowaniem przysz³oci edukacyjno-zawodowej.
Uczniowie twierdz¹, ¿e unikaj¹ wrêcz mylenia i rozmawiania o kolejnej zmianie; zmianê odbieraj¹ jako
dowiadczenie trudne, zwi¹zane z porzuceniem dotychczasowego, znanego im rodowiska. W ich opiniach wybór szko³y ponadgimnazjalnej jest bardzo
odleg³y, nast¹pi, ale w dalekiej dla nich perspektywie
czasu; dlatego nie widz¹ koniecznoci szybkiego anga¿owania siê w aktywnoci prowadz¹ce do podjêcia kolejnych decyzji edukacyjno-zawodowych.
Zidentyfikowana trudnoæ polega na tym, ¿e uczniowie pierwszych klas nie maj¹ potrzeby anga¿owania
siê w tematy zwi¹zane z przysz³oci¹, poniewa¿:
 dopiero co zmienili szko³ê  przeszli ze szko³y
podstawowej do gimnazjum
 dokonali wyboru szko³y  wielu wybiera gimnazja spoza rejonu
 dziel¹ ich 3 lata od daty sk³adania dokumentów
aplikacyjnych do kolejnych szkó³.
Opiniê tê potwierdzaj¹ tak¿e nauczyciele. Czas
adaptacji w nowej szkole oceniaj¹ jako trudny dla
uczniów. Uwa¿aj¹, ¿e uczniowie w I klasie s¹ przestraszeni. Doradcy zawodowi rozpoczynaj¹ swoj¹
pracê (program z doradztwa zawodowego) jednak
ju¿ w klasach pierwszych. Prowadz¹ zajêcia na temat poznania siebie i klasyfikacji zawodów. Ich zdaniem to dobry czas na podjêcie tej tematyki.
Zebrany materia³ analityczny pozwala postawiæ pytanie, czy przed rozpoczêciem cyklu z doradztwa zawodowego powinny odbywaæ siê zajêcia kszta³tuj¹ce
wiadomoæ tego, czym jest doradztwo zawodowe i
jakie s¹ korzyci z podjêcia wysi³ku poszukiwania?
Aktualna formu³a spotkañ oraz nastawienie uczniów
sprawiaj¹, i¿ dominuje przekonanie, ¿e odpowied dotycz¹ca wyboru szko³y powinna byæ ³atwa, szybka i
prosta do odnalezienia. Dziêki temu, podczas zajêæ,
doradca móg³by budowaæ wiadomoæ, ¿e decyzja
dotycz¹ca wyboru drogi kszta³cenia poprzedzona jest
procesem i wymaga czasu. Czas ten powinien s³u¿yæ
temu, by m³ody cz³owiek uczy³ siê dostrzegaæ i nazywaæ w³asne zainteresowania, predyspozycje, umiejêtnoci i kompetencje, a tak¿e szukaæ rozwi¹zañ, które
doprowadz¹ go do satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi na
pytanie g³ówne: Co dalej?. wiadomoæ tego, czym
jest proces, jak przebiega i co siê ze mn¹ dzieje w tym
okresie, mo¿e zwiêkszyæ zaanga¿owanie ucznia w proces poszukiwania.
4.3.2. Klasa II - czas niewykorzystany
II klasa to czas, w którym kwestia wyboru szko³y ponadgimnazjalnej pojawia siê g³ównie za spraw¹ rodowiska rodzinnego. Przy ró¿nych okazjach rodzice i cz³onkowie rodziny zaczynaj¹ stawiaæ pytania o to, jak dziecko wyobra¿a sobie przysz³oæ (W jakiej szkole chcia³o-
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by siê uczyæ?, Jaki chcia³oby wykonywaæ zawód?). Na
tym etapie rzadko kiedy nastolatek ma sprecyzowan¹
wizjê siebie samego. Jest to etap intensywnego poszukiwania swojej drogi rozwoju, podczas którego pojawia
siê wiele pytañ, dylematów, wizje i idee rodz¹ siê, ale
ulegaj¹ czêsto szybkim modyfikacjom. Zaczynam poszukiwaæ  zaczynam odkrywaæ Uczniowie przyznawali, ¿e kiedy zaczynali zbieraæ informacje dotycz¹ce ró¿nych oferowanych dróg kszta³cenia, odkrywali mo¿liwoci dalszej nauki i poznawali szerok¹ ofertê zawodów, jakie s¹ obecne na rynku pracy. W opinii uczniów
klas I szkó³ ponadgimnazjalnych II klasa gimnazjum to
niewykorzystany czas, który powinni byli przeznaczyæ
na dog³êbne poznanie szerokiego wachlarza mo¿liwoci i warunków kszta³cenia zarówno formalnego, jak i w
edukacji pozaszkolnej. Gdyby dzi, maj¹c ju¿ dowiadczenie, mogli raz jeszcze zaplanowaæ swoj¹ aktywnoæ
w klasie II, to chcieliby spotkaæ siê z:
 absolwentami szkó³ zawodowych (w tym techników i ZSZ), by dowiedzieæ siê, jak wygl¹da³o przejcie z poziomu edukacji formalnej na rynek pracy
 uczniami szkó³ zawodowych (techników i ZSZ),
by ci opowiedzieli im o wybranych przez siebie kierunkach i odszyfrowali czêsto nieznane i niezrozumia³e okrelenia zawodów, np. technik fotografik,
mechatronik, technik ¿ywienia
 z przedstawicielami zawodów (którymi s¹ wstêpnie zainteresowani), by móc w miejscu pracy zobaczyæ, czym konkretnie zajmuje siê dana osoba (jakie
czynnoci wykonuje, za co jest odpowiedzialna itd.),
a tak¿e dowiedzieæ siê:
 jaka jest oferta szkó³ w regionie, nie tylko w oparciu o dane z Internetu, lecz tak¿e podczas wizyt w
wybranych placówkach
 jak wygl¹da nauka w ka¿dym z typów szkó³ (jakie s¹ przedmioty obowi¹zkowe, jakie s¹ realizowane projekty, jakie s¹ ko³a zainteresowañ, jak wygl¹da nauczanie przedmiotów zawodowych, jak organizowane s¹ praktyki, jak s¹ urz¹dzone pracownie)
 jakie s¹ mo¿liwoci dalszego kszta³cenia i/lub
podjêcia pracy po ukoñczeniu okrelonego profilu
w szkole zawodowej (technikum/szko³a zawodowa,
klasy zawodowe).
Uczniowie i nauczyciele przyznaj¹, ¿e II klasa gimnazjum to czas bezpieczny, poniewa¿ m³odzie¿ ma ju¿ za
sob¹ okres adaptacji, a jeszcze nie koncentruje siê na
kwestiach zwi¹zanych z egzaminem gimnazjalnym.
Wród uczniów jednego z liceów w Tarnowie pojawi³
siê w¹tek olimpiad przedmiotowych jako impulsu, który
uwiadomi³ mocne strony czy zainteresowania ucznia i
sk³oni³ do wyboru okrelonej cie¿ki kszta³cenia.
Wypowiedzi respondentów:
Moja rada dla m³odszych jest taka, ¿eby w I
klasie gimnazjum powoli próbowaæ znaleæ zawód, który by siê chcia³o wykonywaæ, i to, co siê
lubi. ¯eby nie tak pochopnie w III klasie, po tych

egzaminach, tak szybko, szybko, albo ¿eby pójæ z
koleg¹ czy kole¿ank¹.
(Tarnów, FGI, uczniowie technikum)
[W III klasie] chyba nó¿ na gardle maj¹, bo
musz¹ wybraæ po prostu szko³ê dalej. A z tego, co
obserwujê, to wiêkszoæ z nich ma z tym problem.
Jeszcze nie umiej¹ siê odnaleæ. (Tarnów, IDI, nauczyciel WOS-u)
Olimpiady przedmiotowe  to by³o tak, ¿e nam
to uwiadomili, w II klasie poszlimy na olimpiady, wtedy ju¿ mylelimy nad kierunkami, poszlimy na kierunkowe. (Tarnów, FGI, uczniowie LO)

Prawo do zmiany decyzji

M³odzie¿ wraz z up³ywem czasu przejawia coraz
wiêksz¹ irytacjê dopytywaniem o przysz³oæ ze strony
rodziny. Odbiera to jako presjê. Obserwuj¹c jednoczenie swoje otoczenie, uczniowie dostrzegaj¹, ¿e niektórzy rówienicy zaczynaj¹ rozwa¿aæ mo¿liwe opcje, co
zwiêksza poczucie koniecznoci zajêcia siê tematem.
Warto podkreliæ, ¿e m³odzi ludzie rozpoczynaj¹ proces podejmowania decyzji, któremu ju¿ na starcie towarzysz¹ odczucia negatywne. Czuj¹ siê zmuszani przez
doros³ych do z³o¿enia deklaracji, maj¹ wra¿enie, ¿e otoczenie wyra¿a zniecierpliwienie brakiem decyzji. Wydaje siê, ¿e na tym etapie m³odzie¿ potrzebuje na tyle
jasno sformu³owanej informacji, by da³a jej poczucie
bezpieczeñstwa. Gimnazjalici powinni byæ wiadomi,
¿e zmiana wstêpnej (pocz¹tkowej) decyzji jest zjawiskiem typowym, ¿e maj¹ prawo do kontynuacji poszukiwañ i modyfikowania swoich deklaracji. Zajêcia z
doradztwa edukacyjnego powinny wprowadzaæ m³odzie¿ nie tylko w wiat zawodów i charakterystykê
rynku pracy, ale podczas tych spotkañ m³odzi ludzie
powinni dowiedzieæ siê, jak przebiega proces i jak dekodowaæ etapy, na których siê znajduj¹.
Wypowiedzi respondentów:
Jak jest rodzina, wszyscy siedz¹ i kto siê zapyta, co chcesz robiæ w przysz³oci, i powie siê, ¿e
zostanie siê dziennikark¹, co potem ca³a rodzina
przez rok wie, ¿e ja bêdê dziennikark¹, potem zmieniamy decyzjê, i wszyscy pytaj¹: "A dlaczego zmieni³a?". To ju¿ lepiej nie mówiæ nic. (Tarnów, FGI,
uczniowie gimnazjum, III klasa)
Rodzina, wszyscy pytaj¹: Gdzie idziesz po gimnazjum?, Czy masz jakie plany na przysz³oæ?,
Kim chcia³aby zostaæ?. (S³upsk, FGI, uczniowie gimnazjum, III klasa) "Nauczyciele nam mówili, ¿e testy i testy, i ¿e trzeba bêdzie wybieraæ, ¿eby
mieæ z danego przedmiotu wystarczaj¹c¹ iloæ
punktów, by dostaæ siê do szko³y. (S³upsk, FGI,
uczniowie gimnazjum)
Magdalena Kamieniecka
 Instytut Badañ Edukacyjnych

System
antyplagiatowy
w szko³ach
Rewolucja w gimnazjach i szko³ach rednich. Od nowego roku szkolnego w trzech tysi¹cach placówek
prace domowe mog¹ byæ sprawdzane przez Internetowy System Antyplagiatowy® Plagiat.pl. System bêdzie dostêpny bezp³atnie we wszystkich szko³ach, które
korzystaj¹ z rozwi¹zania LIBRUS Synergia.
W ramach systemu Synergia (pe³ni¹cego m.in. funkcje dziennika elektronicznego) zostanie udostêpniony modu³ antyplagiatowy dla gimnazjów i szkó³ rednich. To innowacyjne rozwi¹zanie niemaj¹ce w Polsce
precedensu. Integracja narzêdzi udostêpnianych szko³om przez Librus i Plagiat.pl umo¿liwi podniesienie jakoci kszta³cenia, ale te¿ zapewni lepsz¹ i sprawniejsz¹
komunikacjê miêdzy uczniami a nauczycielami.
Do tej poryInternetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl wykorzystywany jest w ponad 200 szko³ach
wy¿szych w kraju. Sprawdzanie prac pod k¹tem oryginalnoci tekstu staje siê w Polsce coraz bardziej popularne. Ponadto, nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, która wesz³a w ¿ycie w padzierniku
2014 roku, nak³ada na wszystkie uczelnie obowi¹zek
sprawdzania prac programem antyplagiatowym.
Wprowadzenie uczelnianych standardów do szkó³
rednich i gimnazjów pozwoli zaszczepiæ m³odzie¿y akademickie standardy samodzielnej pracy i ochrony praw
w³asnoci intelektualnej ju¿ we wczesnych etapach
kszta³cenia.
Zadaniem Systemu Antyplagiatowego firmy Plagiat.pl ma byæ wspomaganie pracy nauczycieli dziêki
mo¿liwoci weryfikacji zadañ domowych pod k¹tem
obecnoci w nich nieuprawnionych zapo¿yczeñ. System porównuje prace z tekstami umieszczonymi w bazach wiatowego Internetu oraz w wewnêtrznych bazach szkó³ i ogólnopolskiej bazie zadañ domowych.
Jest to milowy krok w kierunku udostêpniania szko³om narzêdzi, dziêki którym mog¹ wzmacniaæ poczucie
odpowiedzialnoci ucznia oraz realizowaæ obowi¹zek
zwi¹zany z potrzeb¹ weryfikowania faktycznego autorstwa prac.
Dziêki wspó³pracy z firm¹ Librus, w stosunkowo krótkim czasie, wdro¿ymy w polskich szko³ach najwy¿sze standardy jakoci kszta³cenia w
zakresie samodzielnoci i ochrony w³asnoci intelektualnej. Pozytywne rezultaty bêd¹ widoczne w wielu obszarach  zarówno na polu jakoci
kszta³cenia i umiejêtnoci uczniów, jak i ich formacji etycznej. Zjawisko kopiuj-wklej jest wyzwaniem dla systemu edukacji w skali globalnej,
z którym jeszcze niewiele krajów potrafi sobie
skutecznie radziæ. Uwa¿am, ¿e nie jest przesad¹
stwierdzenie, ¿e nasza wspólna inicjatywa od-
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mieni polsk¹ szko³ê  ocenia dr Sebastian Kawczyñski, prezes zarz¹du Plagiat.pl.
Walka z niepo¿¹danym i wci¹¿ rosn¹cym zjawiskiem
plagiatowania prac powinna byæ dzia³aniem wychowawczym szko³y, ukierunkowanym na budowanie
wiadomoci uczniów w zakresie szacunku do autorstwa w³asnego i innych osób. Nie ma przeszkód, aby
sta³a siê jednym z za³o¿eñ programu wychowawczego
ka¿dej szko³y. Tym samym stanie siê oddzia³ywaniem
wynikaj¹cym z programu wychowawczego, które bêdzie znajdowa³o odzwierciedlenie w kryteriach ocen
zachowania oraz w treciach podstawy programowej
poszczególnych przedmiotów. Podstawa programowa
jest operacyjna, czynnociowa, a wiêc wymusza autorstwo uczniów w dzia³aniu, co szko³a równie¿ jest
zobowi¹zana monitorowaæ  powiedzia³ Marcin Kempka, Prezes Zarz¹du firmy Librus.
Przez system Plagiat.pl mog¹ byæ sprawdzane prace
w wersji elektronicznej, które s¹ wprowadzane za porednictwem modu³u zadañ domowych dostêpnego
w systemie Librus Synergia. Nie oznacza to jednak, ¿e
uczniowie wszystkie prace bêd¹ dostarczali w formie
elektronicznej. Kultura rêcznego pisania bêdzie dalej
kultywowana wród m³odzie¿y. Czêæ prac nadal bêdzie pisana rêcznie i nie bêd¹ one weryfikowane przez
System. Jest du¿o mniejsze prawdopodobieñstwo, ¿e
uczeñ, który musi napisaæ pracê d³ugopisem, skopiuje
j¹ z Internetu. Gdy praca oddawana jest w wersji elektronicznej, zjawisko kopiuj-wklej jest du¿o bardziej
prawdopodobne, poniewa¿ du¿o ³atwiej jest skopiowaæ gotowe fragmenty innych utworów do wersji elektronicznej, ni¿ przepisywaæ je rêcznie  powiedzia³ dr
Sebastian Kawczyñski.
Masz problem z prac¹ domow¹? Pomo¿emy rozwi¹zaæ Twoje zadania lub Mamy dla Ciebie wszystkie rozwi¹zania zadañ domowych. Totalnie za darmo!
 tymi has³ami portale internetowe oferuj¹ce gotowe
prace domowe przyci¹gaj¹ u¿ytkowników. Zazwyczaj
treci skierowane s¹ do uczniów szkó³ gimnazjalnych
i rednich ale coraz czêciej trafiæ mo¿na na oferty skierowane do uczniów szkó³ podstawowych. Wpisuj¹c
w wyszukiwarkê charakterystyka Stasia Tarkowskiego otrzymujemy 9240 wyników w 0,26 sekundy. Na
has³o igrzyska olimpijskie w staro¿ytnej Grecji ju¿
drugi wynik wyszukiwania wskazuje na portal z gotowymi pracami. W Internecie znajdziemy gotowe prace
ze wszystkich przedmiotów. Mo¿na równie¿ zamówiæ
pracê jeli kto ma problem z jej odnalezieniem. Nie ma
znaczenia czy to matematyka; Oblicz wysokoæ czworocianu foremnego, którego krawêd wynosi 3 cm
czy wiedza o spo³eczeñstwie Napisz co ty mo¿esz
zrobiæ dla spo³eczeñstwa. Dostêpne s¹ równie¿ gotowe opracowania na tematy, które wykraczaj¹ poza
kanon lektur i wymagaj¹ od ucznia kreatywnoci. Jak
spêdzi³e wakacje?, Postaæ historyczna, któr¹ najbardziej podziwiasz? lub Kim chcia³by byæ gdyby
móg³ przenieæ siê w czasie?.
W dobie cyfryzacji przed nauczycielami stoi wiele
wyzwañ i jednym z nich jest zapobieganie plagiatowaniu zadañ domowych.
Barbara Gromniak-Jarkiewicz
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Padziernik to miesi¹c, w
którym coraz bardziej
uwiadamiamy sobie, ¿e
jesieñ zagoci³a ju¿ na dobre. Wraz z ni¹ nadesz³y
coraz d³u¿sze wieczory,
które warto wykorzystaæ
do nadrobienia zaleg³oci
w lekturach. Byæ mo¿e to
nie przypadek, ¿e w³anie
w padzierniku, po raz
pierwszy zebrane w jeden
tom, ukaza³y siê Wszystkie Lektury nadobowi¹zkowe Wis³awy Szymborskiej. Ta ksi¹¿ka to pokany zbiór ró¿norodnych, ponad 500 tekstów, ukazuj¹cych siê w latach 1967-2002 w rubrykach ¯ycia
literackiego, Pisma, Odry i Gazety Wyborczej
oraz w wydaniach ksi¹¿kowych.
Autorka opisuje arcydzie³a literatury, prace popularnonaukowe z ró¿nych dziedzin, poradniki i literackie kurioza. Czêsto wokó³ jednej myli, obrazu
snuje poetycki felieton by na koniec zaskoczyæ czytelników puent¹. B³yskotliwe, zabawne, a niekiedy
g³êboko przenikliwe felietony uk³adaj¹ siê w erudycyjn¹ opowieæ o wiecie, przyrodzie, historii i sztuce. To idealna pozycje na ten czas!
Wszystkie Lektury nadobowi¹zkowe
Wis³awa Szymborska
Wydawnictwo ZNAK, 2015
Kolejna ksi¹¿ka, któr¹ polecam na d³ugie, jesienne
wieczory to wywiad - rzeka z
aktorem którego pokocha³y
kolejne pokolenia Polaków.
Z Pokor¹ przez ¿ycie to
lektura wyj¹tkowa. Tak wyj¹tkowa jak jej bohater 
Wojciech Pokora, niezwykle
skromny i pogodny cz³owiek. Opowiada o dzieciñstwie w cieniu wojny, technikum samochodowym
ukoñczonym z Jerzym Turkiem i swojej drodze do
aktorstwa. W koñcu lekcje pobiera³ u samej Hanki
Bielickiej, a komedianta odkry³ w nim Wies³aw Go³as!

Z poczuciem humoru wspomina wspó³pracê ze Stanis³awem Barej¹ czy kabaretem Olgi Lipiñskiej. Sypie
anegdotami z ¿ycia rodowiska aktorskiego. Zdradza sekrety przygotowywania siê do ról nie tylko
teatralnych, lecz tak¿e prywatnych. Warto zdradziæ,
¿e drugim g³osem tej ksi¹¿ki jest ¿ona Hanna, niegasn¹ca mi³oæ Pana Wojciecha. Razem zdradzaj¹ przepis na udane ma³¿eñstwo. S¹ par¹ ponad 60 lat!
Z Pokor¹ przez ¿ycie
Wojciech Pokora i Krzysztof Pyzia
Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, 2015
M³odszych czytelników
zachêcam do zainteresowania siê seri¹ ksi¹¿ek
Z.M.I.A.N.A. Du¿a
czcionka u³atwia samodzieln¹ lekturê! Poznajcie
Jacka i Dawida oraz ich szalon¹ s¹siadkê Pani¹ Petuniê!
Te ksi¹¿ki to ekscytuj¹ce
przygody i podró¿ do wiata
stworzeñ, których wielu z
nas siê zwyczajnie boi! Jak
to jest byæ paj¹kiem, much¹ albo konikiem polnym?
Bohaterowie tych opowieci mieli szansê przekonaæ siê
o tym na w³asnej skórze. Dla jednego z braci bliniaków
 Dawida, którego wszelkie stworzenia z wieloma nogami przera¿aj¹ bêd¹ to niezapomniane ale i pouczaj¹ce
chwile! Ksi¹¿ki zainteresuj¹ m³odych czytelników ciekawymi informacjami na temat owadów i rodowiska w
jakim ¿yj¹. Na koñcu ka¿dego tomu czekaj¹ zagadki i
zadania.
W pierwszym tomie zatytu³owanym Pajêczy pop³och Jacek i Dawid zostaj¹ przez przypadek spryskani sprejem Z.M.I.A.N.A. przez sw¹ s¹siadkê, która okazuje siê szalonym naukowcem, twórczyni¹ tajemniczego serum. Po jednym przypadkowym pryniêciu bliniaki orientuj¹ siê, ¿e maj¹ osiem nóg i potrafi¹ strzelaæ
nici¹ z odw³oka! Jacek i Dawid wpadli w robaczywe
k³opoty i teraz musz¹ zmierzyæ siê z niebezpieczeñstwami podró¿y przez swój ogród w nadziei, ¿e pani Petunia
zmieni ich z powrotem. Ale przyroda jest okrutna, a bracia nie s¹ ju¿ na szczycie ³añcucha pokarmowego.
Z.M.I.A.N.A. Pajêczy pop³och
tekst: Ali Sparks
ilustracje: Ross Collins
przek³ad: Roman Higersberger
Wydawnictwo Wilga, 2015
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)

Szczêcie
zaakcentowaæ w
Indeksie
Có¿ jest Szczêcie? Z czego siê bierze? Sk¹d przychodzi? Czy mo¿na je w ogóle zdefiniowaæ? Honoriusz Balzak, na przyk³ad, okrela³ je tak: Prawdziwe
szczêcie jest rzecz¹ wysi³ku, odwagi i pracy. Czy
na pewno? Erich Fromm z kolei uwa¿a³, ¿e Szczêcie
to co, co ka¿dy z nas musi wypracowaæ dla samego siebie. A Oskar Wilde doszed³ do wniosku, ¿e:
Cz³owiek, który umie ¿yæ w harmonii z samym sob¹,
jest szczêliwy. Dla jednych to chwila ulotna zachwytu czy zadowolenia, dla innych osi¹gniêcie sukcesu, posiadanie materialne, spe³nienie zawodowe czy
rodzinne. Ilu ludzi, tyle definicji, a raczej oczekiwanie na szczêcie. Tak jak nie ma jednoznacznego
objanienia dla pojêcia mi³oci, poezji czy piêkna,
tak samo trudno nazwaæ ulotne szczêcie. Ka¿dy z
nas inaczej je prze¿ywa - to te¿ przecie¿ truizm. Co
nie przeszkadza, by ka¿dy inaczej je nazywa³, orientowa³ na ró¿ne wartoci, a nieliczni próbuj¹ je nawet
zapisywaæ...?
Czyni to szczeciñska Poetka, Krystyna Rodzewicz,
debiutuj¹c tomikiem wierszy Indeks Szczêcia, w którym to zbiorze próbuje ponazywaæ swój wiat uczuæ,
wra¿eñ, doznañ, posegregowaæ zdarzenia, wspomnienia, chwile ulotne teraniejszoci i oczekiwanie
na przysz³oæ. I nie jest to oczekiwanie bezrefleksyjne, to proces wci¹¿ analizowany, dylematy jak te
w wierszu Jak to nazwaæ ( ) Pragn¹æ i szukaæ spe³nienia/ Czy spe³niaæ siê/ szukaj¹c pragnienia/ Odpowiadaj¹c na pytania/ do celu dochodziæ Czy/
stawiaj¹c pytania cel odnajdywaæ//.
S¹ w Indeksowych wierszach lirycznej bohaterki
poszukuj¹cej codziennego szczêcia, akcentowane
zarówno emocje pozytywne (mi³oæ, przyjañ, wzruszenie, zachwyt urod¹ obrazu, wiat³a, pejza¿u) i negatywne (lêk, krzyk, strach, smutek, przera¿enie,
rozgoryczenie) - a wszystkie przypisywane skrupulatnie kategoriom Szczêcia. Gromadzi Artystka ten
swoisty skorowidz znaczeñ, prowadzi indywidualn¹
statystykê odcieni codziennoci, która staje siê dla
Niej praród³em nie tylko natchnieñ, ale te¿ smaków, zapachów, dotyków, obrazów i dwiêków sk³adaj¹cych siê na doznania szczêcia? W³anie.
Nie przypadkiem to Szczêcie pisze wielk¹ liter¹.
Jest to bowiem dla Krystyny Rodzewicz wartoæ
wa¿na w Jej hierarchii powszednioci-niepowtarzalnoci ¿ycia. Bo przecie¿ jestemy cz¹stk¹ kosmosu
a ( ) zapisana w tobie iskra /powstania wszech-
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wiata/ przypomina ci tê radoæ / wszechpocz¹tku?//.
To te¿ jest szczêcie, jeli spojrzymy na to z odpowiedniej perspektywy.
Akcenty padaj¹ równo roz³o¿one na s³owa, na
znaczenia, na pojêcia, na emocje egzystencja i
transcendencja, materia i duch s³owa, powaga i ironia, zabawa i kpina z tych¿e wszystkich znaczeñ 
to tak¿e charakterystyczna cecha jêzyka/stylu Autorki Indeksu Szczêcia. Nie stroni Krystyna Rodzewicz od jêzyka kolokwialnego, przyznaje, ¿e lubi
w poetycki wywód wtr¹ciæ ironiczn¹ puentê podkrelaj¹c¹ grê s³ów, ot choæby w wierszach: Stan¹æ
na wysokoci czy Wesele, pe³nym tak¿e symbolicznych aluzji. Bawi siê rymem i rytmem, niektóre z wierszy, z refrenami i melodi¹ frazy, mog³yby byæ piosenkami, a czasem nawet aluzj¹ do piosenki, np. Jeremiego Przybory, gdzie prowadzi oryginalny dialog z tekstem Poety.

Szczeciñskie
akcenty Damy
Magnoliowej
Nie przypadkiem
Dama Magnoliowa
Wojciecha B. Jasiñskiego ukazuje siê w
lipcu 2015 roku,
gdy¿ w tym roku
Szczecin obchodzi
swoje polskie 70 lat.
Aby uczciæ ten znacz¹cy jubileusz, razem z Autorem,
szczeciñskim prozaikiem i marynist¹, ale tak¿e ¿o³nierzem Wrzenia 1939 roku, oficerem Marynarki
Handlowej oraz cz³onkiem szczeciñskiego oddzia³u
ZLP  publikujemy opowieæ o pionierskich latach
naszego miasta, które podnosi³o siê z gruzów na
rubie¿y odradzaj¹cej siê Polski i stawa³o siê morskim miastem Ziem Odzyskanych.
Sam Autor, kaliszanin z urodzenia, sk¹d pochodz¹
znakomite literackie pióra (by przywo³aæ Adama Asnyka, Mariê Konopnick¹, Cypriana Godebskiego, Stefana Otwinowskiego czy Mariê D¹browsk¹), przyby³
do Szczecina w 1947 roku. Ten czas w pamiêci zapisany staje siê czasem szczeciñskich opowieci. Na kanwie w³asnych, ale i cudzych losów, pozbieranych
wspomnieñ, kreuje pisarz obraz powojennego mia-
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sta, grodu wielu nacji jak kresowe Lwów czy Wilno,
w którym odradzaj¹ siê wiosn¹ nie tylko magnolie,
wpisuj¹ce siê symbolicznie, tak jak Gryf, w wizerunek
Szczecina. Historia, i polityczna, i spo³eczna, i ekonomiczna sprowadzi³a do Szczecina tysi¹ce repatriantów, uchodców czy powracaj¹cych ze Wschodu i
Zachodu bezdomnych, poszukuj¹cych swojej nowej
ma³ej ojczyzny, którzy z niewielkim baga¿em materialnym, czêsto z jedn¹ walizk¹ uratowanych pami¹tek, albo i nie, ale za to z wielkimi baga¿ami bolesnych
albo i tragicznych wspomnieñ, wybierali sobie w zrujnowanym miecie swój dom. Sprowadzali rodziny lub
je zak³adali na nowo. Pe³ne takich historii s¹ archiwa
miasta i przybywaj¹ zapisane pamiêtniki w zbiorach
Ksi¹¿nicy Pomorskiej.
wiêtowanie 70-lecia polskiego Szczecina zainspirowa³o odwie¿enie Damy Magnoliowej. W swoim
drugim, zmienionym wydaniu, w nowej szacie serii:
akcent przypomina Wojciech Jasiñski szczeciñsk¹
opowieæ o mi³oci. Narrator z epickim dystansem, ze
swoist¹ ironi¹ a nawet sarkazmem, ale te¿ ze znajomoci¹ realiów czasu i miejsca, kreli obraz Szczecina
wiosn¹ 1947 roku. Miasto podnosi siê z gruzów, budzi do ¿ycia, zapewnia miejsce tym, którzy swój dom
utracili na zawsze na kresach Polski czy te¿ w jej centrum. Do nich nale¿¹ jak¿e ró¿ni g³ówni bohaterowie szczecinianie od zaraz i z wyboru, którzy nie
szukaj¹ ju¿ swego miejsca gdzie indziej. Nie przera¿aj¹ ich trudy odbudowy, za to odnajduj¹c mi³oæ,
odkrywaj¹ urokliwe miejsca, ocala³e z po¿ogi wojennej. Zachwycaj¹ siê wiosn¹ i odkrywanymi zak¹tkami miasta. Spaceruj¹ po parku Kasprowicza, mieszkaj¹ na Pogodnie, przedostaj¹ siê na nie k³adk¹, która
zastêpuje przysz³y most Akademicki przy ul. Mickiewicza. To miejsce ma zreszt¹ sw¹ wymowê symboliczn¹ ze wzglêdu na pierwsze spotkanie g³ównych
bohaterów, których imiona w³asne i przybrane równie¿ wnosz¹ wieloznacznoæ wykreowanych postaci. Anna-Tatiana oraz Tomek-Franek s¹ bohaterami
mocno zindywidualizowanymi ze wzglêdu na bardzo
specyficzne dowiadczenia losowe, maj¹ swoje niepowtarzalne wspomnienia z przesz³oci. Ona  tajemnicza rosyjska arystokratka, z gorzkim baga¿em ¿yciowych rozczarowañ  femme fatale, On  kresowy ziemianin, m³ody ¿o³nierz, jednak z optymistyczn¹ nadziej¹ patrz¹cy w przysz³oæ, pragmatyczny i pracowity, podejmuj¹cy studia i pracê, po rozczarowaniu z
nieudanego eksperymentu przy poszukiwaniu poniemieckich skarbów. Oboje rozpaczliwie potrzebuj¹
bliskoci i mi³oci, które odnajduj¹ w magnoliowym
Szczecinie. Topografia miasta, celowo przez Autora
opisana czytelnie znanymi nazwami ulic, placów czy
miejsc urzêdowych instytucji, gastronomii, pozwala
orientowaæ siê szczeciñskiemu czytelnikowi w czasie

i przestrzeni. Ksi¹¿kê dodatkowo ilustruj¹ rysunki wykonane prze Autora, a maj¹ce swój archiwalny charakter, bo datowane rokiem 1947. Ruiny domów, gruzy Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich czy Baszty Panieñskiej, daj¹ siê rozpoznaæ jako szczeciñskie. Spacery
po Lesie Arkoñskim, Ogrodzie Ró¿anym czy na Goc³awiu przy wie¿y Bismarcka, wyprawa nad Jeziorko
Szmaragdowe czy jazdy szczeciñskimi tramwajami, t¹
sam¹ tras¹ jedynki, co obecnie, bardzo mocno gruntuj¹ przestrzeñ. Autor szermuje piêkn¹ polszczyzn¹,
(a to te¿ nie przypadek, bo by³ szermierzem w szczeciñskim AZS-ie). Jêzyk klasycznego humanisty dodaje urody opowieci. Na przyk³adzie dwojga swoich bohaterów, tak realistycznie zró¿nicowanych psychologicznie, pragn¹³ ukazaæ Wojciech Jasiñski skrajnoci, które siê przyci¹gaj¹. Napisa³ prawie romantyczn¹ historiê mi³osn¹, mocno naznaczon¹ wojennym piêtnem, a w obecnym wydaniu jednak zakoñczon¹ happy endem.
W tej krótkiej powieci, w której splataj¹ siê w¹tki
rosyjskiej biografii piêknej kobiety, Magnoliowej
Damy, dowiadczonej a przecie¿ samotnej, spragnionej uczucia i stroni¹cej od mê¿czyzn  uniwersalnej
une femme éternelle, z ¿yciorysem m³odego inteligentnego mê¿czyzny, który te¿ dowiadczy³ swego
losu i z rezerw¹ , ale te¿ z ciekawoci¹ oczekuje od
kobiety podarunku od losu. Trzecim bohaterem jest
staj¹ce siê miasto, Szczecin ods³aniaj¹cy przysz³oæ
i zachêcaj¹cy do snucia marzeñ, szczególnie poród
kwitn¹cych magnolii w ogrodzie dendrologicznym
w Parku Kasprowicza.
Wojciech Jasiñski, dzisiaj 92-letni starszy pan,
dzieli siê swoj¹ wiedz¹ wynikaj¹c¹ nie tylko z wykszta³cenia, ale przede wszystkim z ¿yciowego dowiadczenia. Znajomoæ literatury, historii czy muzyki, wojskowoci czy sportu, filozofii i psychologii, uzupe³niona bogactwem cytatów, sentencji czy
anegdot wypowiadanych w obcych jêzykach: francuskim, rosyjskim, niemieckim wzbogaca wiedzê
czytelnika. Za Autor wykorzystuje te walory, kreuj¹c swój wiat przedstawiony w niepowtarzalny
sposób. I nie zapomina przy tym akcentowaæ swoje
szczeciñskie wiêzy oraz swoj¹ szczeciñsk¹ przynale¿noæ do miasta Gryfa, w którym ukorzenia swoich bohaterów.
Kolejna, 28. ksi¹¿ka z serii: akcent, Dama Magnoliowa Wojciecha Jasiñskiego (w dorobku Pisarza Jego 8. ksi¹¿ka), jest zaproszeniem do wyprawy wehiku³em czasu w odleg³¹ przesz³oæ, która jednoczenie dziêki magii literatury, ale te¿ delikatnego rysunku Artysty, staje siê uniwersaln¹
szczeciñsk¹ przygod¹ nie tylko dla bohaterów, ale
i dla Ciebie , Czytelniku!
Ró¿a Czerniawska-Karcz

AKCENTY
DWOISTOCI
BYTU MOG¥ BYÆ
AKCENTEM
SAMOTNOCI
Zgasi³e wiat³o /
przetrwania/ zaszywaj¹c mi/ oczy/ niæmi rozpaczy/ wiêc
jak mo¿na zobaczyæ
sens ¿ycia ? Nie
mo¿na, bo nie widz¹c, zapomina siê o
ulotnych /motylach/
sensu ¿ycia/.
Drugi tom poezji
poetki, rysowniczki, tancerki, Goki MarGoth
Goludy OTWÓRZ OCZY jest tomem dwoistoci.
M³oda Poetka próbuje obrazem, s³owem, intuicj¹,
dotkn¹æ nieznanego, czyli sensu bytu i niebytu. Jak to robi i czy osi¹ga swój cel? Na pewno
próbuje.
Gdyby Czytelnik siêgaj¹cy po najnowszy tom
Goludy zna³ wczeniejsz¹ jej twórczoæ, odkry³by zapewne kontynuacjê myli/idei poszukiwania tych sensów w jej tomie wierszy Droga oraz w
powieciach Bia³y labirynt czy Szko³a Czasu.
Bohaterki tamtych tomów te¿ poszukuj¹ w samotnoci, ale te¿ same s¹ kreatorkami swoich wiatów. Zauwa¿y³by te¿ uwa¿ny Czytelnik ow¹ ewolucjê oraz przeniesienie obrazów niezmiennych dla
Autorki, a przynajmniej ulegaj¹cych bardzo powolnej zmianie.
Goka (nie Ma³gorzata) Goluda dorasta, dojrzewa. Od Gosi Goludy sprzed roku 2008 roku do Goki MarGoth Goludy minê³o 7 lat. To ju¿ nie ta
sama kobieta pisze swój kolejny tom poezji. Ale
echa i akcesoria pozosta³y te same. Przede
wszystkim w obrazach, w pseudonimie, w ornamencie gotyckiego pisma
I w klimacie samotnoci, w której liryczna bohaterka wci¹¿ zmaga siê ze sob¹, z Bogiem, z dobrem
i z³em, z ¿yciem, z jego sensem i bezsensem, z jego
urod¹ i z bytem plugawych, ludzkich/s³ów.
Niezwykle oryginalny to tomik. Dominuje w nim
wspomniany ju¿ dualizm. Ju¿ uk³ad i dobór wierszy, naprzemienny w nich dialog i monolog, wy-
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g³aszane racje w pierwszej i w trzeciej osobie; adresat liryczny, którym jest sam podmiot, wprowadzaj¹ pozorny chaos do wyznania: pogubi³am litery/ swojego/ imienia/ w nat³oku prób poszukiwañ/ Boga/ pogubi³am litery swojego/ nazwiska/
w nat³oku prób oddania/ wnêtrza i serca//. To
pogubienie jednak zmusza do odnalezienia. Wiêc
mimo ubrudzonych piór resztek swoich skrzyde³
tañczy ja liryczne ¿ycie brocz¹cymi/ stopami/
wród ludzkich niegodziwoci w betonowym wiecie blokowisk. I stara siê ¿yæ! Choæ to trudne.
Wiersze monologi  krótkie lakoniczne sentencje przeplataj¹ siê z obrazem otwartego oka, które
nie przypadkiem mru¿y siê, zamyka, roni ³zy i znów
siê otwiera  wiersze dialogi Czy wewnêtrzne?
S¹ to zapewne rozmowy z sam¹ sob¹, s¹ wyznania uczuæ do matki, do kochanego mê¿czyzny, ale
te¿ w¹tpliwoci stare jak wiat, dotycz¹ce wiary,
sensu ¿ycia, istnienia nicoci niebiañskiej sfery
czy te¿ idealnej, nie wolnej od skaz teraniejszoci. Dominuje jednak w tych zapisach bohaterka
MarGoth. Mroczna tancerka gotyckiego tañca,
z symbolami odniesieñ, neguj¹ca plugaw¹ teraniejszoæ, poszukuj¹ca wytchnienia w puszczy,
poród drzew, które s¹ dla niej ród³em nadziei na
odnowienie siebie i wiata. Przyroda jest elementem jej wiary. Ci¹g³e odradzanie siê, rozkwit, przekwitanie i obumieranie s¹ nadziej¹ przeciwstawian¹ trwaniu betonowego wiata ( ) szarych
brudnych blokowisk/ Niepokoju, obojêtnoci,/
Rozwietlonych noc¹ jedynie przez/ Pojedyncze,
telewizyjne ³uny
Powtarzalnoæ fraz, powtarzalnoæ obrazów z zewnêtrznego i wewnêtrznego wiata, które przecie¿
s¹ jednym, pozwalaj¹ odnaleæ bohaterce lirycznej
swoiste Zadoæuczynienie ( ) w najstarszym
domu wiata./ W domu rani¹cych s³ów
I odnaleæ przyczynê owej samotnoci, zawoalowan¹ miêdzy wersami: Zachlapa³am stru¿k¹
krwi tl¹c¹ siê/ zapa³kê nadziei./ Pe³znê donik¹d
w ciemnociach,/ rozrywaj¹c wspomnienia z dzieciñstwa./
Samotnoæ  jest nieustann¹ towarzyszk¹ ka¿dego z nas, tylko wiedzie nas ró¿nymi drogami
do ciszy cichszej od ciszy gdzie zaszyte oczy
niæmi rozpaczy znów siê otworz¹ na wiat³o
przetrwania.
Dlatego otwórz OTWÓRZ OCZY Czytelniku i
spróbuj zobaczyæ wiat Goki Goludy jej oczami.
Czy dostrze¿esz ow¹ dwoistoæ bytu, wyakcentowan¹ przez Poetkê wyrafinowanym gotyckim obrazem oka i tañcem s³owa smakowanych chwil/
nim przeb³yskiem ulec¹/ jak oddech ?
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

TO JU¯ 20 LAT 
A MO¯E D£U¯EJ!
Szczeciñski Program Edukacji Morskiej  to
wyj¹tkowy miejski program edukacyjny, który by³
i jest jedynym w skali kraju tak du¿ym morskim
przedsiêwziêciem edukacyjno-wychowawczym,
wdro¿onym na bazie uchwa³ o polityce spo³ecznej miasta, a tak¿e na podstawie wczeniejszych
dowiadczeñ pasjonatów  szczeciñskich ludzi
morza, nauczycieli i ¿eglarzy. Sama idea morskiego wychowania m³odzie¿y ma w Polsce wielowiekowe tradycje, by³a te¿ jednym z celów powo³anych w okresie miêdzywojennym stowarzyszeñ 
Ligi Morskiej i Rzecznej (LMiR), i Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego (PZ¯). Tak¿e w polskim Szczecinie, tu¿ po przejêciu miasta przez w³adze polskie
w lipcu 1945 roku, znaleli siê jej zwolennicy, zrzeszeni w pierwszych klubach ¿eglarskich LM i PZ¯.
Powy¿szy Program  jako zadanie publiczne Miasta Szczecina  przyjêty zosta³ do realizacji w 1995
roku, m.in. na bazie dowiadczeñ szczeciñskiego
Oddzia³u Ligi Morskiej, a tak¿e Szczeciñskiej Szko³y Pod ¯aglami, powo³anej wczeniej na bazie
porozumienia pomiêdzy Szczeciñskim Okrêgowym
Zwi¹zkiem ¯eglarskim (ZOZ¯), Kuratorium
Owiaty, i Polskim Radio Szczecin. Pierwszymi beneficjentami Programu sta³a siê m³odzie¿ i nauczyciele z blisko 30 Szkolnych Kó³ LM, ze Szczecina
i województwa, ju¿ wczeniej dzia³aj¹cych i tak¿e
wspieranych finansowo i organizacyjnie przez
w³adze miasta i instytucje morskie, g³ównie P¯M.
Wród dzia³aczy i prezesów LM byli wtedy m.in.
El¿bieta Marsza³ek, Wies³aw Seidler, Teraesa Che³chowska, i inni.
Program wdro¿ony zosta³ jako jedno z zadañ
Wydzia³u Owiaty Urzêdu Miasta Szczecina, dziêki przychylnoci w³adz miasta, g³ównie ówczesnego wiceprezydenta Zbigniewa Zalewskiego, bêd¹cego równoczenie  i nadal  Prezesem Szczeciñskiego Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego
(obecnie ZOZ¯). Inicjatorem i wieloletnim koordynatorem Programu  od pocz¹tku  by³ Wies³aw Seidler, wczeniej wieloletni nauczyciel akademicki Wy¿szej Szko³y Morskiej, póniej pracownik ZOZ¯, nastêpnie Pa³acu M³odzie¿y, zatrudniony nieprzerwanie  do 2012 roku  jako spe-

cjalista ds. edukacji morskiej (od 2012 r. na emeryturze). Przez pierwszy rok dzia³alnoci Program
realizowany by³ przez Pa³ac M³odzie¿y, potem 
przez 12 lat, jako tzw. zadanie publiczne miasta
Szczecina  przez ZOZ¯. Przy placówkach owiatowych, które przyst¹pi³y do Programu, utworzone zosta³y Szkolne Ko³a Edukacji Morskiej, przyjête te¿ zosta³y d³ugofalowe za³o¿enia wychowawcze, organizacyjne i merytoryczne Programu.
Od kwietnia 2008 r. Program sta³ siê ponownie
zadaniem w³asnym Wydzia³u Owiaty UM, a realizatorem ca³oci jest znowu Pa³ac M³odzie¿y  Pomorskie Centrum Edukacji, dysponuj¹ce do koñca
2008 r. w³asn¹ miejsk¹, m³odzie¿ow¹ baz¹ ¿eglarsk¹
nad jeziorem D¹bie, czyli Orodkiem Morskim PM

(od pocz¹tku 2009 r. przekszta³conym w samodzieln¹
placówkê owiatow¹  Euroregionalne Centrum
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej  w skrócie: Centrum
¯eglarskie  C¯). Ze strony Urzêdu Miasta opiekê
merytoryczn¹ nad Programem sprawuj¹ kolejni dyrektorzy Wydzia³u Owiaty UM, a nad realizacj¹
Programu czuwa najd³u¿ej Grzegorz Janowski, inspektor Wydz. Owiaty. Koordynatorem Programu
by³ w latach 1995-2012 Wies³aw Seidler, a obecnie
Pracowniê Edukacji Morskiej Pa³acu M³odzie¿y prowadz¹ Monika Chmielewska i Jolanta Ga³êzowska.
Program pocz¹tkowo realizowany by³ jako Miejski i Regionalny Program Edukacji Morskiej Dzieci i M³odzie¿y, póniej przyj¹³ nazwê Szczeciñski
Program Edukacji Morskiej, a od 2008 roku jest to
Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej. Program skupia stale od 40 do 50 Szkolnych
Kó³ Edukacji Morskiej (SKEM), dzia³aj¹cych przy
szczeciñskich placówkach owiatowych wszystkich
typów, od przedszkoli i szkó³ podstawowych, poprzez gimnazja i szko³y rednie, po placówki specjalne i m³odzie¿owe kluby ¿eglarskie. Jeszcze do
2012 roku w Programie uczestniczy³o te¿ od kilkunastu do kilku kó³ z terenu naszego województwa,
m.in. ze winoujcia, Wolina, Czarnog³ów, Polic,

Gryfina i Myliborza, ale po
2012 roku beneficjentami
Programu s¹ praktycznie
tylko samorz¹dowe placówki owiatowe miasta
Szczecina. Corocznie do 1,5
tys. ch³opców i dziewcz¹t,
w wieku 6-18 lat, prze¿ywa
dziêki Programowi  najczêciej pierwszy raz w ¿yciu
 wodniack¹ lub morsk¹
przygodê, najpierw tylko
krótk¹ wycieczkê po porcie
statkiem wycieczkowym,
dla najm³odszych, potem
szkolenia ¿eglarskie na jeziorze D¹bie, na Optimistach, Skipperach czy
³odziach wios³owo¿aglowych typu DZ-et (w Centrum ¯eglarskim), po kilkudniowe rejsy morskie w rejonie Zalewu Szczeciñskiego i Ba³tyku Po³udniowego, na miejskich jachtach  Dar Szczecina, Magnolia, Zryw, Urtica, i na innych, i na ¿aglowcach, z odwiedzaniem
portów polskich, niemieckich, duñskich i szwedzkich. Dla zaawansowanych laureatów Programu,
g³ównie uczniów szkó³ rednich, s¹ d³u¿sze rejsy i
wyprawy na w/w jachtach i na czarterowanych w
tym celu ¿aglowcach (najczêciej by³ to Kapitan
G³owacki, a tak¿e Fryderyk Chopin, Pogoria,
Dar M³odzie¿y, i Kapitan Borchardt). ¯egluj¹
od Ba³tyku po Morze Pó³nocne, w tym równie¿ z
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udzia³em w miêdzynarodowych regatach The Tall
Ships Races. Od 2004 roku z powodzeniem startuje
w nich Dar Szczecina, m.in. z laureatami Programu, zajmuj¹c czo³owe miejsca, z niezapomnianymi
zwyciêstwami w latach 2006 -2015, potem tak¿e
Magnolia, Zryw i Urtica. Szczególnie oklaskiwane by³y m³ode za³ogi Daru Szczecina i Magnolii podczas fina³ów TTSR  w latach 2007, 2013
i 2015  w rodzinnym Szczecinie, a regaty i zlot
¿aglowców w ogóle zagoci³y w Szczecinie m.in.
dziêki Programowi
Rejsy morskie i warsztaty ABC ¯eglarstwa
s¹ wyró¿nieniem dla najlepszych uczniów i nauczycieli, na co trzeba zapracowaæ w l¹dowej 
szkolnej i miêdzyszkolnej 
czêci Programu, poprzez sesje i konkursy wiedzy o morzu, piosenki ¿eglarskiej, plastyczne, literackie, sceniczne
i fotograficzne, zwi¹zane z
morskoci¹ Szczecina i regionu. Materia³y szkoleniowe z
sesji miêdzyszkolnych wydawane by³y jako w³asne Zeszyty Edukacji Morskiej,
wraz z innymi pomocami  prezentacjami multimedialnymi,
nagraniami szant, itp.
Od 2008 roku  przed Programem stoj¹ nowe wyzwania i
nowe zadania do realizacji. Korzystaj¹c z dotychczasowych
dowiadczeñ przygotowane
zosta³y bowiem za³o¿enia roz-
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szerzonego Szczeciñskiego
Programu Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej, którego adresatami nadal s¹ szko³y i placówki
owiatowo-wychowawcze
Szczecina, wszystkich typów.
Zakres szkoleñ jest dwustopniowy, dla pocz¹tkuj¹cych i
zaawansowanych uczestników Programu, uczniów i nauczycieli. Regionalne i miejskie
has³a  Morze Przygody  z
wiatrem w ¿aglach  s¹ azymutami le¿¹cymi na kursie
kompasowym m³odych mi³oników wiatru i eskapad morskich, uczestników i realizatorów Programu, który m.in. jest
propozycj¹ zabawy w ¿eglarstwo dla dzieci i m³odzie¿y nawet nie spe³niaj¹cej
wymagañ szkoleniowych PZ¯. Program mo¿e byæ
wiêc realizowany w ka¿dej placówce owiatowej,
poprzez dowolne formy popularyzuj¹ce wychowanie wodne i morskie, jak konkursy, sesje, szkolenia
praktyczne i rejsy, jak i inne formy pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Ró¿ne formy programowej
edukacji wodnej i ¿eglarskiej dostosowane s¹ do
wieku, zainteresowañ i umiejêtnoci uczestników, a
tak¿e do bazy lokalowosprzêtowej szkó³ (m.in. jachtów), a tak¿e przygotowania i iloci kadry, pomocy
dydaktycznych, itp.
Szczegó³owy zakres rzeczowy Programu obejmuje wiêc ró¿ne przedsiêwziêcia zwi¹zane z edu-

kacj¹ wodn¹, ¿eglarsk¹ i szczeciñsk¹ dzieci i m³odzie¿y, w tym:
 miêdzyszkolne i szkolne warsztaty, seminaria i
konferencje, z zakresu podstaw wiedzy o ¿eglarstwie
i morzu, z wykorzystaniem walorów szkoleniowo¿eglarskich jez. D¹bie i Odry;
 konkursy  wiedzy morskiej, plastyczne, literackie, fotograficzne, sceniczne i inne, a tak¿e sesje popularno-naukowe, festiwale piosenki morskiej, itp.;
 szkolenia i doskonalenia uczniów i nauczycieli
w zakresie edukacji morskiej;
 praktyczne szkolenia wodniacko-¿eglarskie i
rejsy szkoleniowe uczniów i nauczycieli, laureatów
Programu;
 przedsiêwziêcia promuj¹ce morski Szczecin.
Corocznie w rejsach morskich, tak¿e tych d³u¿szych, bior¹ udzia³ uczniowie
wyró¿niaj¹cy siê chêci¹ pog³êbienia wiedzy ¿eglarskiej, prze¿ycia przygody na morzu, poznania wiata. Szczególnie bogate w ciekawe rejsy i wyprawy by³y ostatnie lata 20092015, m.in. z udzia³em w miêdzynarodowych regatach
TTSR, na Ba³tyku, Morzu Pó³nocnym, i Pó³nocnym Atlantyku, na jachtach miejskich i
¿aglowcach (F. Chopin, Kpt.
G³owacki, Pogoria, Dar
M³odzie¿y). Wspania³e zwyciêstwa Daru Szczecina,
Daru M³odzie¿y i Fryderyka Chopina, z m³odzie¿owymi reprezentacjami naszego

miasta na pok³adach,. to dobra i cenna szko³a ¿ycia,
dobra lekcja morza, dobry kurs przygotowawczy
do dalszej kariery morskiej, m.in. do ewentualnej nauki w Technikum Morskim, potem póniejszych studiów w Akademii Morskiej. Podobn¹ wymowê mia³
udzia³ laureatów Programu w rejsie Daru Szczecina
do K³ajpedy w 2015 r., czy w wyprawach na jachcie
Stary  Islandia 2009 i Narwik 2015, zorganizowanych z inicjatywy Stowarzyszenia ¯eglarski Szczecin, pod patronatem miasta Szczecina
Obs³ugê organizacyjno-administracyjn¹ Programu zapewnia Pa³ac M³odzie¿y, z nowoczenie wyposa¿on¹ Pracowni¹ Edukacji Morskiej. Program
realizowany jest w oparciu o dotychczasowe wieloletnie dowiadczenia i wzorce, ale równoczenie jest
corocznie modyfikowany i wzbogacany o nowe inicjatywy i pomys³y, jak warsztaty wokalne, czy nauka p³ywania. Tak wiêc Program  tak szeroko rozumiany i prowadzony  jest atrakcyjn¹ dla uczniów,
m³odzie¿y i nauczycieli pozalekcyjn¹ cie¿k¹ dydaktyczno-szkoleniow¹, o du¿ych walorach wychowawczych, otwart¹ dla wszystkich typów szczeciñskich placówek owiatowych. Jest tytu³ow¹ cie¿k¹
 Od przedszkolaka do studenta, od malucha do
¿eglarza i marynarza Aktualnie wiod¹ce has³a
Programu to m.in.: dzieje polskiego ¿eglarstwa w
Szczecinie; moja szko³a i gmina na morskiej i ¿eglarskiej mapie Polski; Szczecin portem przyjaznym dla
¿eglarzy; Szczecin i wielkie regaty TTSR, z kolejnym
ich szczeciñskim fina³em w 2017 roku
Co najwa¿niejsze  wokó³ Programu skupi³a siê
od pocz¹tku liczna grupa prawdziwych pasjonatów
morskiego wychowania m³odzie¿y i wychowania
pod ¿aglami  w tym nauczycieli  Opiekunów
SKEM, kadry szkoleniowej, przedstawicieli w³adz
owiatowych, ludzi morza, ¿eglarzy i dziennikarzy 
przyjació³ Programu, których swego czasu uhonorowalimy Wyszakami Programu Edukacji Morskiej. By³o i jest ich wielu  od pocz¹tku Programu
na jego listê za³ogow¹ wpisa³o siê ponad 80 placówek owiatowych, ze Szczecina i województwa,
co oznacza kilkanacie tysiêcy dzieci i m³odzie¿y i
ponad 150 osób doros³ych, istotnie zaanga¿owanych w minionym 20-leciu w jego realizacjê
*****
Dodam jeszcze kilka refleksji:
Charakterystyczn¹ cech¹ pierwszej ¿eglarskiej
przygody jest moc, z jak¹ ¿yje w nas jej wspomnienie W³anie ¿egluga dostarcza wra¿eñ, które piêkno przyrody ³¹cz¹ z narzêdziem podró¿y, jako dzie³em trudnej i zmylnej sztuki szkutniczej, a przedziwna sztuka nawigowania pozwala osi¹gaæ pod
¿aglami nawet najbardziej dalekie i niepewne
cele   tak o pierwszych dowiadczeniach ¿eglar-
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skich pisa³ znany ¿eglarz i wychowawca ¿eglarzy jachtowy kapitan W³odzimierz G³owacki. Gdy si¹dziesz
za sterem i poczujesz jak dr¿y ¿agiel napiêty wiatrem  nie oprzesz siê i na wiele lat zapamiêtasz to
uczucie nieograniczonej swobody, samodzielnoci
i zbratania z si³ami przyrody. Zrób pierwszy krok!
 to z kolei zachêta ze strony innego wilka morskiego kapitana Krzysztofa Baranowskiego
W³anie. Zrób pierwszy krok! ¯eglarstwo jest przecie¿ wspania³¹ szko³¹ ¿ycia, ale równie¿ form¹ aktywnoci sportowej i rekreacji, rozwoju zainteresowañ, sposobem na ciekawe ¿ycie, mo¿e staæ siê pasj¹,
któr¹ warto przekazaæ dzieciom i m³odzie¿y. ¯eglarstwo przyczynia siê do kreowania postaw, jest sposobem na poznanie wiata, pozwala urzeczywistniaæ
marzenia i fantazje ka¿dego mi³onika przygody, a
pojmowane jako sposób spêdzania wolnego czasu i
kszta³towania charakteru m³odego cz³owieka, jest
doskona³ym rodkiem wychowawczym. Po pierwszej

przygodzie ¿eglarskiej przychodzi ochota na nastêpne. Takie w³anie by³y od pocz¹tku i s¹ nadal cele i
za³o¿enia naszego Programu. Jego uczestnicy zaczynaj¹ od przedszkola, a na laureatów i absolwentów
Programu czekaj¹ morskie kierunki kszta³cenia, w szko³ach i na uczelniach szczeciñskich, g³ównie Technikum Morskie przy by³ym Zespole Szkó³ Budowy Okrêtów (obecnym Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na ul. Ho¿ej), i póniej
Akademia Morska, lub morskie kierunki kszta³cenia w
innych uczelniach. Przecie¿ Szczecin by³ i jest portem i
miastem otwartym na morze  i edukacjê morsk¹, a
w nowo lansowanej marce Szczecina  miasta P³ywaj¹cych ogrodów  w³anie woda ma do odegrania du¿¹ rolê
Warto jeszcze dodaæ i przypomnieæ, ¿e programowe nasze rejsy  czyli wszystko to co dzieje siê w
ramach Programu na wodzie  tak naprawdê ma pocz¹tek na l¹dzie, w szkole, sk¹d laureaci Programu
p³yn¹ dalej dobrym kursem na morze. Od pasowania maluchów w przedszkolu na ¿eglarzy, po
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prawdziw¹ morsk¹ przygodê
na rejach ¿aglowca, na pe³nym
oceanie. W³anie za t¹ dobr¹
robotê ¿eglarsk¹ i promocjê
morza Program jest doceniany
w Szczecinie, regionie i w kraju, czego dowodem by³o m.in.
wyró¿nienie Programu najbardziej presti¿ow¹ ¿eglarsk¹ nagrod¹ im. Leonida Teligi, za
2012 rok, przyznawan¹ od ponad 40 lat przez Redakcjê Miesiêcznika ¯agle! Dodatkowo
 te¿ za ca³okszta³t programowych dzia³añ  jego pomys³odawca i wieloletni koordynator Wies³aw Seidler otrzyma³
m.in. Medal Edukacji Narodowej, szczeciñski Z³oty Kompas i Srebrn¹ Odznakê Centrum ¯eglarskiego..
Na 2015 rok zosta³ przygotowywany i jest ju¿ realizowany specjalny program jubileuszowych obchodów 20-lecia Programu, w tym bêdzie m.in. jubileuszowa wystawa fotograficzna  jej otwarcie nast¹pi 17 listopada, w galerii Prezydenckiej Urzêdu
Miasta, a tak¿e jubileuszowe wydawnictwo, a na
zakoñczenie uroczysta Gala, w grudniu br. Szczegó³owe informacje o Programie mo¿na znaleæ na stronie www.palac.szczecin.pl, w dziale  edukacja morska. Kontakt  Monika Chmielewska, specjalista
ds. edukacji morskiej, Pa³ac M³odzie¿y, tel. (91) 42252-61, wew. 34, lub (784) 043-327.
Program realizowany jest nadal, przy sta³ym nadzorze merytoryczno-finansowym Wydzia³u Owiaty Urzêdu Miasta Szczecina, przy wspó³pracy z
Centrum ¯eglarskim, szczególnie w zakresie corocznego udzia³u m³odzie¿owej reprezentacji
Szczecina w regatach The Tall Ships Races, których g³ównym sponsorem  w latach 2010-2013,
by³o miasto Szczecin, z ich ponownym fina³em w
naszym miecie w 2017 roku.
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

***
P.S. Mo¿e jeszcze ma³e uzupe³nienie  przyk³adowe
wspomnienia m³odzie¿y, uczestników Programu, dzisiaj studentów AM lub ludzi morza. Oddajmy im g³os
W drodze powrotnej op³ynêlimy Bornholm i nad
ranem dotarlimy do winoujcia. Po niadaniu
wyruszylimy do Szczecina. Po przybyciu na miejsce odby³o siê uroczyste zakoñczenie rejsu i wrêczenie dyplomów morskich ( ). Do odwiedzania Bornholmu nie trzeba ¿eglarzy namawiaæ Rejs jachtem by³ dla mnie  i dla ca³ej szkolnej za³ogi jachtu
 wielk¹ przygod¹. Jestem przekonana, ¿e rejs pozostanie w naszej pamiêci przez wiele lat, i zawsze
bêdziemy to bardzo mi³o wspominaæ 
Patrycja, Gimnazjum Nr 14 w Szczecinie
(Po 5-dniowym rejsie na Bornholm, jachtem Dar
Szczecina).
***
Od zawsze naszym marzeniem by³o zmierzenie siê
z najwiêkszymi p³ywaj¹cymi ¿aglowcami wiata, i
wreszcie mielimy tak¹ mo¿liwoæ. Nie tylko zreszt¹
ogl¹dalimy te wspania³e ¿aglowce, ale wspólnie
cigalimy siê z nimi w wielkich miêdzynarodowych
regatach The Tall Ships Races ( ) Nasz Dar Szczecina utrzymywa³ siê zawsze na wysokich pozycjach.
Regaty okaza³y siê dla nas prawdziw¹ szko³¹ ¿ycia.
Nocne wachty w strugach deszczu, niska temperatura, silny wiatr, a woko³o potê¿ne fale... Uda³o siê!
Wytrwalimy i nawet zwyciê¿ylimy
Teraz jestemy studentami Akademii Morskiej 
Natalia Zwyrblis, Pawe³ Pawlik  absolwenci Programu i Akademii Morskiej
(Po trzykrotnym udziale w Tall Ships' Races, na Darze Szczecina i na holenderskim ¿aglowcu Europa).

Morze wokó³ nas 2015
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Proszê o g³osy

Wiosn¹ br. szko³a ¿eglarstwa 4winds z Gdyni i
portal ¿eglarski.info zaproponowa³y wszystkim mi³onikom morza ciekawy konkurs fotograficzny, z
licznymi  ¿eglarskimi  nagrodami! Idea konkursu
zamyka siê w stwierdzeniu  morze jest naprawdê
wokó³ nas, wystarczy je zobaczyæ, zrobiæ zdjêcia,
wys³aæ, wygraæ! (wiêcej na www.zeglarski.info).
Poniewa¿ morze i ¿agle to te¿ moja pasja, wiêc
wys³a³em na konkurs cztery zdjêcia, które zrobi³em
w ramach Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej, na l¹dzie i podczas rejsów, z pok³adu Fryderyka Chopina w Kanale Koloñskim, i z pla¿y Morza
Pó³nocnego, u wybrze¿y Belgii
Zdjêcie te (poni¿eju), wród wielu innych, przesz³y do ostatniego etapu konkursu, który wy³oni
laureatów dwóch nagród g³ównych: jednej przyznawanej przez jury, i drugiej przez internatów, w
drodze otwartego g³osowania. Tak wiêc proszê o
g³osy na moje zdjêcia  je¿eli wam siê spodobaj¹!
G³osowaæ mo¿na jeszcze do 31 padziernika br.,
na stronie:
http://4winds.pl/konkurs-fotograficzny-morzewokol-nas-galeria/
Serdecznie pozdrawiam i proszê o g³osy
Wies³aw Seidler

Spotkanie opiekunów Szkolnych
Kó³ Edukacji Morskiej

24 wrzenia 2015 na pok³adzie Pene Quenne spotkali siê nauczyciele Miejskiego Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej. Spotkanie prowadzi³ inspektor
Urzêdu Miejskiego Pan Grzegorz Janowski. Oprócz
sta³ych opiekunów SKEM liczn¹ grupê stanowili
nauczyciele chc¹cy zapoznaæ siê z programem. W
czasie rejsu Pan Grzegorz Janowski przedstawi³ za³o¿enia programowe na rok szkolny 2015/2016. Omówione zosta³y zasady uczestnictwa w programie, konkursy oraz zasady finansowania. Równie¿ zosta³
omówiony program nauki powszechnego p³ywania.
Do udzia³u w tym programie zosta³y zobligowane
wszystkie ko³a SKEM. Po czêci oficjalnej by³a okazja do rozmów, wymiany pogl¹dów i refleksji.
¯yczymy wszystkim ko³om sukcesów. Do zobaczenia na wodzie.
Jolanta Ga³êzowska
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¯eglarstwo nie jest takie trudne

Krok po kroku do zdobycia umiejêtnoci ¿eglowania. Zaczynamy na l¹dzie. Budowa optymista,
sk¹d wieje wiatr, jak siê przesiadaæ w ³ódce i jak
pracowaæ szotami. To tylko niektóre wiadomoci,
które trzeba poznaæ , ¿eby bezpiecznie ¿eglowaæ.
A teraz schodzimy na wodê. Przyzwyczajamy siê
do siedzenia w jachcie i do ko³ysania na fali. Bawimy siê p³ywaj¹c na pagajach i uczymy siê sterowaæ.
Nastêpnie na zmniejszonych ¿aglach próbujemy
¿eglowaæ. Uczymy siê trzymaæ kurs oraz robimy
pierwsze zwroty. Poznajemy co to jest ostrzenie i
odpadanie. A potem na pe³nowymiarowym ¿aglu
przy piêknej pogodzie i korzystnym wietrze poznajemy ca³¹ przyjemnoæ obcowania z natur¹. Po co
komputer, tablet, telewizor kiedy tak piêkne obrazy
mo¿na znaleæ w naturalnym rodowisku np.: na
naszym Jeziorze D¹bie.
Jolanta Ga³êzowska

Po¿egnali sezon 2015

Na banderê patrz!
Po¿egnanie sezonu 2015 na przystani szczeciñskiego
Centrum ¯eglarskiego nad jeziorem D¹bie, by³o jak
zwykle radosne i barwne. Tradycyjnie uroczystoœæ
rozpoczê³a siê od marynarskiego tañca
zaprzyjaŸnionych najm³odszych ¿eglarzy z Przedszkola
„¯agielek”, i od opuszczenia bandery, a w czêœci
oficjalnej by³y jeszcze wyst¹pienia dyrektorów C¯ –
Magdaleny Piaseckiej-Górny i £ukasza Pundyka, a
tak¿e goœci, w tym z w³adz miasta i ZOZ¯. Prezes
ZOZ¯ Zbigniew Zalewski wrêczy³ przy okazji trzy
Honorowe Medale „70-lecia Polskiego ¯eglarstwa na
Pomorzu Zachodnim”, w tym wieloletniemu
instruktorowi C¯ kapitanowi Jerzemu Kaczorowi, i jego
synowi te¿ kapitanowi Wojtkowi, wychowankowi
Centrum, a tak¿e „morskiej” redaktor Polskiego Radia
Szczecin Katarzynie Wolnik-Sayna (ca³a trójka na
zdjêciu). Z kolei dyrektor C¯ uhonorowa³a przyjació³ i
pracowników Centrum Srebrnymi Odznakami C¯, a
m³odzie¿, która prowadzi³a ca³oœæ imprezy,
podziêkowa³a swojej Pani Dyrektor Z³ot¹ Odznak¹ C¯.
Dla niej i dla wszystkich zaœpiewa³a jeszcze niezwykle
uzdolniona wychowanka C¯ Iga Wójcikiewicz…
Oczywiœcie opuszczenie bandery wcale nie oznacza
po¿egnania z p³ywaniem i przygod¹ na wodzie, i tak
by³o te¿ w sobotê, której popo³udnie wype³ni³y dalej
ró¿ne ¿eglarskie atrakcje – m.in. regaty Nadzieja Sportu
- chocia¿ s³abo wia³o, a tak¿e gry i zabawy na l¹dzie, a
na koniec ognisko z kie³baskami. Zosta³y te¿ wrêczone
nagrody uczestnikom Programu Energa Sailing
Optimist Szczecin 2015, a doroœli mogli do³¹czyæ do
bazy potencjalnych dawców szpiku koœci, z okazji Dnia
dla ¯ycia…
Warto dodaæ, ¿e dzisiejsze Europejskie Centrum
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej – by³y Oœrodek Morski
Pa³acu M³odzie¿y – to najwiêksza na Pomorzu
Zachodnim m³odzie¿owa szko³a ¿eglarska. To blisko
700 podopiecznych rocznie, z w³asnych sekcji i
uczestników ogólnopolskiego Programu Energa Sailing
Edukacja, do czego nale¿y dodaæ jeszcze kolejnych
kilkuset uczniów ze Szczeciñskiego Programu Edukacji
Morskiej, realizowanego przez Pa³ac M³odzie¿y, tak¿e
przechodz¹cych tu praktyczne szkolenia i rejsy.
Centrum stale modernizuje siê i rozbudowuje – tylko
ostatnio oddano do u¿ytku nowe pomosty cumownicze i
wyremontowane trzy kolejne budynki, co zwiêkszy
znacznie bazê szkoleniow¹ C¯, m.in. o hotel i
schronisko m³odzie¿owe.
Na sezon 2016 zaplanowano ju¿ wiele kolejnych
imprez, rejsów, regat i atrakcji, zarówno w³asnych, jak i
okrêgowych, a tak¿e ogólnopolskich (wiêcej na
www.centrumzeglarskie.pl).
Tak np. latem br. odby³y siê w C¯ Mistrzostwa Polski
w klasie Finn Master, z udzia³em zawodników 40+, a na
wodzie byli tak¿e tacy, którzy przekroczyli wiek 70 lat!
Centrum ¯eglarskie nad jeziorem D¹bie w Szczecinie to szko³a ¿agli i ¿ycia na wodzie, od maluchów po
seniorów…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Sobota w Pa³acu 2015

Spotkanie z wyobraŸni¹
Czytaliœmy
„Prezenty Astona”
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

