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S³ów kilka…
Ten rok szkolny up³ywa nam pod has³em pro-

mowania czytelnictwa. Uczniowie pisali wier-
sze do ksi¹¿ki, tworzyli zak³adki, obwoluty
ksi¹¿ek, komiksy, krêcili filmy reklamuj¹ce
czytanie, a w k¹ciku Nauczyciele polecaj¹ za-
poznawali siê z propozycjami, po które warto
siêgn¹æ… te dzia³ania w szkole prowadzili,
m.in. bibliotekarz p. Renata Spiechowicz, po-
loniœci Joanna Przeobra¿eñska, Klaudia Szo-
stak, Joanna Sienkiewicz, Lidia Kulik.

Czy te dzia³ania spowoduj¹, ¿e w czasie wakacji
nasi uczniowie bêd¹ „M¹drze wypoczywaæ”? Byæ
mo¿e tak, bo ich wypowiedzi brzmi¹ zachêcaj¹co…

Lidia Kulik
– polonista Gimnazjum Nr 10

w Szczecinie

Drugi Prawdziwszy Œwiat
Wœród luŸnych kartek doszukuj¹ siê s e n s u
Przerzucaj¹ strony
Jedn¹ za drug¹
miêtosz¹ i czekaj¹ na dojœcie do sedna
zdegustowani, lekcewa¿¹cy, trywialni
odk³adaj¹ na pó³kê
neutralnie
i
³atwo
biedna
niedostrzegana
samotnie le¿¹ca
wœród innych skarbków
pozornie cenniejszych
nie mienisz siê ,nie wabisz
nie trujesz ,nie zak³ócasz
fa³szem, przepychem
spokojnie czekasz
stêskniona
na krzewiciela
co rozœwietli tw¹ wartoœæ
otworzy w sercu bramy podwójnego ¿ycia
powrót do prawdziwego oblicza
do melancholii
p o d w ó j n e g o ¿ y c i a

Wiktoria Majewska 3b

„Ksi¹¿ka”
Ksi¹¿ka
Trochê papieru
Ok³adka
Jest to nietrwa³e
Ma historiê

Tyle emocji
Wylanych przez autora
Godziny pisania
Godziny myœlenia
Godziny siedzenia

Ludzie którzy to czytaj¹
Czytali lub przeczytaj¹
Wejd¹ w ten œwiat
i
Mo¿e
Nie bêd¹ chcieli wyjœæ

Ka¿demu
Autorowi dziêkujê
Za ka¿d¹ ksi¹¿kê.

Antoni Je¿ 2c

Ksi¹¿ka
O ksi¹¿ko droga!
Czasem dla uczniów sroga,
Wierszem jesteœ czasem pisana,
Ta forma nie jest dziœ uwielbiana.
Jednak gdy na stronice wkracza epika,
Ca³a czytelników niechêæ znika.
W niej zapisane s¹ bowiem bohaterów przygody,
Bawi¹ siê oni niezale¿nie od pogody.
Na twoich stronach,
Jak na wytwornych dworach,
Wystêpuj¹ s³owa,
Czasem od ich nadmiaru a¿ boli g³owa.
Uczysz, pocieszasz, zag³êbiasz,
Nasz¹ wiedzê pog³êbiasz.
I mimo up³ywu lat tylu,
Nie utraci³aœ dawnej klasy i stylu.

Gimnazjum Nr 10

Piszemy wiersze,
czytamy ksi¹¿ki…
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Sienkiewicz, Mickiewicz, S³owacki, Kochanowski,
Opisuj¹cy miasta i wioski,
Dbali o twe istnienie,
I wœród spo³eczeñstwa dobre mienie.
I tak przetrwa³aœ przez wieki ca³e,
W wiecznej swej chwale.
I chocia¿ nie tak bardzo popularna,
Jednak wci¹¿ tak samo spektakularna.

Moja najdro¿sza!
odleg³a stronnic¹
damo sercowa
wieloraka w obliczach
damo sercowa
nasi¹kniêta emocjonalnoœci¹
damo sercowa

zbiorze jednostkowych myœli
wyp³yniêtych z pisad³a

twórcy
artysty
kreatora
ludzkich postaw
moralnych wypluceñ
dog³êbnie przenikaj¹cych
do wszechœwiata m¹droœci

obszerna ksiêgo dynamicznoœci!

Czasem b³ahoœæ zastaje w Tobie
nuda siê wkrada
lecz wybaczyæ to trzeba Tobie
boœ wina nie twoja
T Y
jesteœ
nieskoñczona
w swej
p r z e n i k a l n o œ c i

niezapomniana

rozwijasz, dodajesz
kradniesz me serce za ka¿dym razem

ca³kowicie, namiêtnie
MA DAMO SERCOWA

b¹dŸ dla innych tym
czym jesteœ

dla mnie
Amelia Lasek 1a

Wêdruj¹c po tropikalnych lasach w Tajlandii
zrozumia³am, dlaczego Wojciech Cejrowski w
swojej ksi¹¿ce tak siê nimi zachwyca³.

Marysia Bukowiecka 3b

Wakacje ju¿ prawie witaj¹ nas, a wiêc wyma-
rzonego wypoczynku czas!

Mo¿e z ksi¹¿k¹ pójdê w las?
M¹drze z ni¹ wypocznê sobie, wezmê jeszcze

œpiwór, wodê.
Po polanach pobiegamy, z nurtem rzeki pop³y-

wamy!
Z ksi¹¿k¹ nigdy siê nie nudzi, ksi¹¿ka nigdy nie

marudzi!
Wiêc zabiorê j¹ dok¹d chcê, a ona swoim œwia-

tem oczaruje mnie...
Kinga Wojda, kl. 1b

Uwa¿am, ¿e czytanie ksi¹¿ek jest cudowne, po-
niewa¿ nikt nie zaczaruje naszej wyobraŸni tak,
jak dobry pisarz. Ponadto, czytaj¹c pog³êbiamy
nasz¹ wiedzê i odpoczywamy przy okazji. Czy
istnieje genialniejsze po³¹czenie?

Marta Gutarowicz 1b

Moim zdaniem, odpoczynek z ksi¹¿k¹ w rêce to
jedno z najbardziej relaksuj¹cych zajêæ w czasie
wolnym. Taka przerwa z ciekaw¹ lektur¹ mo¿e na
nas wp³yn¹æ na wiele sposobów. Zmienia nasze
samopoczucie, œwiatopogl¹d, a nawet w pewnym
stopniu nasze zachowanie. Czas wolny spêdzony
w tej formie to zdecydowanie dobry pomys³.

Dziêki czytaniu ksi¹¿ek wzbogacamy nasz¹ wie-
dzê, a tak¿e zapamiêtujemy poprawn¹ pisowniê
wielu wyrazów. Poszerzamy nasz zakres s³ownic-
twa i æwiczymy pamiêæ. Próby zgadniêcia zakoñ-
czenia powieœci rozwija u nas zdolnoœæ myœlenia
analitycznego, dziêki czemu ³atwiej wyci¹gamy
wnioski z ró¿nych sytuacji.

Czas wolny z lektur¹ mo¿e byæ oczywiœcie chwil¹
wytchnienia. Jest to dobra odskocznia od szarej rze-
czywistoœci, która zawsze polepszy nam humor.

Moim zdaniem odpoczynek po³¹czony z czy-
taniem ksi¹¿ek jest bardzo ciekawym sposobem
na zabicie nudy.

Weronika Szymanowicz 1d

Zbli¿aj¹ siê wakacje. Ale jak chcemy je spêdziæ?
Jedni bêd¹ p³ywaæ, drudzy chodziæ po górach, a
jeszcze inni wyje¿d¿aj¹ w ciep³e kraje z myœl¹ o
tym, ¿e maj¹ 2 miesi¹ce laby!. Kiedy mamy trochê
wolnego czasu, siêgamy po urz¹dzenia mobilne, jak
np. telefony, a czy nie lepiej przeczytaæ ciekaw¹
ksi¹¿kê lub zadan¹ przez nauczycielkê lekturê wa-
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kacyjn¹? Oczywiœcie, lektura z pozoru mo¿e wyda-
waæ siê trochê nudniejsza ni¿ skok ze spadochronu
poœród chmur i piêknych krajobrazów lub od ska-
kania do wody. Ale gdy podczas czytania zamknie-
my oczy i wyobrazimy sobie œwiat opisany na stro-
nach z dziwnymi stworami lub z fantastycznymi
zwierzêtami, efekt jest niewyobra¿alny. Mo¿na na-
uczyæ siê jeszcze wielu nowych s³ów, których ni-
gdy nie s³ysza³eœ i musisz zapytaæ rodziców, co to
znaczy, przez co powiêkszamy swoje s³ownictwo
na bogatsze. Mogê wymieniaæ zalety ksi¹¿ki jesz-
cze przez dobry czas, ale chcê wam przekazaæ tyl-
ko, ¿e ka¿dy znajdzie kilkanaœcie minut na prze-
czytanie paru stron, a szczególnie w wakacje.

Natalia Paukszto kl.1b

Ksi¹¿ka w dzisiejszych czasach jest form¹ za-
niedbywan¹, gdyby spojrzeæ na ni¹ z innej stro-
ny- mog³aby nam daæ pewne wartoœci, o których
marzymy.

Wed³ug mnie najlepiej, jednak nie naj³atwiej
jest wypoczywaæ przy ksi¹¿ce, poniewa¿ daje ona
nam najwiêksze mo¿liwoœci. Mo¿emy wtedy za-
pomnieæ o wszelkich otaczaj¹cych nas proble-
mach i ogólnie o œwiecie. Jednak nie jest to ³atwe,
kiedy nie posiadamy choæ odrobiny wyobraŸni.
Ten, kto jej nie ma, znaczy, ¿e w swoim ¿yciu nie
przeczyta³ ¿adnej! Poniewa¿ z ka¿dym wierszem,
z ka¿d¹ epik¹, z ka¿dym dramatem wzbogacamy
swoj¹ wyobraŸniê. Do czytania ksi¹¿ki niepo-
trzebna jest nam wspania³a kondycja, bowiem do
czytania lektury u¿ywamy jedynie rozumu, wzro-
ku i palców ( które jakoœ szczególnie nie musz¹
byæ wyæwiczone). Czytanie ksi¹¿ki jest i mo¿e
wypoczynkiem biernym, jednak czasem daje wiê-
cej radoœci, wiêcej zaszczytu, wiêcej wypoczyn-
ku ni¿ jakikolwiek ruch.

     Trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e wypo-
czynek umys³owy, mo¿e byæ czasem o wiele przy-
jemniejszy od niezbyt m¹drego patrzenia siê w
ekran telefonu.

Nelli Grigoriew kl.I b

Zbli¿aj¹ siê d³ugo oczekiwane wakacje. Zapewne
wielu z was ma ju¿ jakieœ plany. Jedni pojad¹ w
góry, drudzy nad morze a jeszcze inni … No w³a-

œnie, tak naprawdê niewa¿ne dok¹d pojedziemy, ale
jak spêdzimy czas przeznaczony na odpoczynek.

Wypoczywaæ m¹drze. Dla mnie oznacza to tylko
jedno - walizkê pe³n¹ ksi¹¿ek. Uwielbiam czytaæ
powieœci przygodowe i fantastyczne. Czytanie roz-
wija wyobraŸniê. Jednego dnia wraz z Percym Jack-
sonem ratujê œwiat przed z³ymi tytanami i uczestni-
czê w rozgrywkach miêdzy bogami olimpijskimi,
nastêpnego wêdrujê ze Stasiem i Nel przez pustyniê
szukaj¹c drogi do domu. Przenosz¹c siê w inny œwiat
pozostawiam troski i smutki codziennego ¿ycia.
Wszelkie b³ahostki dnia powszedniego ulatuj¹.

Ksi¹¿ki mog¹ byæ Ÿród³em wielu ciekawych po-
mys³ów, poprawiaj¹ nastrój i buduj¹ poczucie pew-
noœci siebie. O tym, ¿e wp³ywaj¹ na poprawê pa-
miêci, wzbogacaj¹ s³ownictwo i zwiêkszaj¹
³atwoœæ oraz swobodê wypowiedzi, to tu¿ przed
wakacjami nie bêdê siê rozpisywaæ.

Jeœli chcesz wypoczywaæ m¹drze, to miej przy
sobie ciekaw¹ ksi¹¿kê!

Sonia Matyjaszczyk kl. 1d

Chcia³abym przedstawiæ swoj¹ refleksjê na te-
mat m¹drego wypoczynku z literatur¹.

M¹droœæ - pojêcie, które kojarzy nam siê g³ow-
nie z nauk¹, a nauka - ze szko³¹… Dlatego pod-
czas wypoczynku staramy siê unikaæ tego tema-
tu. Boimy siê zagl¹daæ do ksi¹¿ek, gdy¿ od razu
kojarzymy je z typowymi podrêcznikami… Jed-
nak czy tak jest naprawdê? Czy ksi¹¿ki to tylko
nudne streszczenia przygotowuj¹ce nas do spraw-
dzianów? OdpowiedŸ brzmi: NIE.

Ksi¹¿ki to coœ wiêcej… To ciekawa literatura,
która jest kluczem do naszej wyobraŸni. Pomaga
nam rozwijaæ zasób s³ownictwa, wyobraŸniê oraz
w³asne umiejêtnoœci. Czy¿ jest coœ piêkniejszego
ni¿ ksi¹¿ka, która porywa nas ca³¹ swoj¹ moc¹
od pierwszego zdania? Ksi¹¿ka, która przenosi
nas do innego œwiata, pozwalaj¹c oderwaæ siê od
szarej rzeczywistoœci? Ksi¹¿ka, przez któr¹ jeste-
œmy w stanie zarywaæ noce, nie mog¹c siê oprzeæ
poch³aniaj¹cej nas literaturze?

To w³aœnie ksi¹¿ki sprawiaj¹, ¿e jestem wypo-
czêta i odprê¿ona… Dzia³aj¹ na mój umys³ koj¹-
co, pozwalaj¹c zapomnieæ o ciê¿kim dniu. Czy¿
jest coœ przyjemniejszego w wakacje ni¿ s³oñce,
le¿ak oraz ciekawa i inspiruj¹ca lektura? Moim
zdaniem – zdecydowanie nie.

Wakacje ju¿ prawie witaj¹ nas, a wiêc wyma-
rzonego wypoczynku czas!

Mo¿e z ksi¹¿k¹ pójdê w las?
M¹drze z ni¹ wypocznê sobie, wezmê jeszcze

œpiwór, wodê.
Po polanach pobiegamy, z nurtem rzeki pop³y-

wamy!
Z ksi¹¿k¹ nigdy siê nie nudzi, ksi¹¿ka nigdy nie

marudzi!
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Wiêc zabiorê j¹ dok¹d chcê, a ona swoim œwia-

tem oczaruje mnie...
Kinga Wojda, kl. 1b

W wakacje nigdy nie zapominam o ksi¹¿ce. Po
upalnym, wakacyjnym dniu jedyn¹ rzecz¹, o któ-
rej marze jest ksi¹¿ka. Uwielbiam k³aœæ siê na
œwie¿o skoszonej trawie z lektur¹ u boku i zag³ê-
biaæ jej tajemnice. Moj¹ ulubion¹ powieœci¹ jest
„Eleonora & Park”. Zawsze trzyma mnie w napiê-
ciu i co najwa¿niejsze – powoduje, ¿e bardzo siê
relaksujê. Za ka¿dym razem gdy j¹ czytam, po-
znajê œwiat z innej perspektywy.

Polecam j¹ wszystkim, którzy lubi¹ œwiat pe³en
mi³oœci i ³ez.

Matylda Chabros kl. 3b

Ksi¹¿ka od zawsze jest najwa¿niejsz¹ czêœci¹ mo-
jego baga¿u. Towarzyszy mi ona w czasie ka¿dej
podró¿y. Urozmaica j¹ i sprawia, ¿e staje siê jeszcze
ciekawsza, poniewa¿ prze¿ywam dwie przygody -
swoj¹ oraz bohatera. Czytanie ksi¹¿ek dowartoœcio-
wuje, dlatego zawsze mam je przy sobie. Trudno
jest poleciæ jedn¹ ksi¹¿kê, gdy¿ ka¿da z nich opo-
wiada inn¹ historiê, ale dzie³o, które od paru lat jest
w mojej torbie to powieœæ Antoine Saint de Exupe-
ry'ego „Ma³y Ksi¹¿ê”. Czytaj¹c j¹, poznajê œwiat z
innej perspektywy.Za ka¿dym razem towarzysz¹ mi
przy niej inne emocje oraz przemyœlenia. To nie
jest tylko zwyk³a podró¿, któr¹ odbywa spragniony
przygód cz³owiek ale droga w poszukiwaniu naj-
wa¿niejszych w ¿yciu wartoœci ,takich jak mi³oœæ
czy przyjaŸñ. Dziêki niej mój ka¿dy wyjazd staje
siê jeszcze bardziej niesamowity.

Natalia Szulc klasa 3b

Moje wakacje z Ksi¹¿k¹ „Szko³a Talentów”.
Zawsze, gdy jadê na wakacje z rodzin¹ i znajo-

mymi , muszê przeczytaæ w tym czasie przynaj-
mniej jedn¹ ksi¹¿kê. W tym roku jadê z przyja-
ció³kami autokarem do Hiszpanii . Myœlê, ¿e przez
tak d³ugi czas podró¿y, uda mi siê przeczytaæ
sporo rozdzia³ów.

W te wakacje mam zamiar przeczytaæ powieœæ
Pauliny Pietras pod tytu³em „Szko³a Talentów”.
Planujê czytaæ j¹ na pla¿y, w s³oñcu nad piêknym
morzem i jak tylko bêdê mia³a woln¹ chwilê.

Ksi¹¿ka ta wprawi mnie w cudowny nastrój. My-
œlê, ¿e  poprawi mi ona podró¿, jak i humor. Jest
fantastyczna, wiêc podczas d³ugiej jazdy i na pla-
¿y bêdê mog³a odci¹æ siê od rzeczywistoœci.

W ubieg³ym roku by³am w Czarnogórze i czy-
ta³am poprzedni¹ czeœæ owej powieœci. Bardzo
mnie odprê¿a³a. Nie mogê siê ju¿ doczekaæ tych
wakacji, tak jak dnia, w którym wyjdzie trzecia
czêœæ „Szko³y talentów”. Mogê siê z niej wiele
nauczyæ , ale tak¿e odprê¿yæ . Najbardziej lubiê
j¹ czytaæ, kiedy mam przy sobie s³uchawki. Wte-

dy w³¹czam muzykê i zag³êbiam siê w tê powieœæ.
Jestem zdania, ¿e czytanie ksi¹¿ek podczas wy-
poczynku to na prawdê fajna sprawa. Wtedy jesz-
cze bardziej rozwijamy swoj¹ wyobraŸniê. Pole-
cam j¹ ka¿demu!

Malwina Kajzerek 3b

W wakacje najbardziej lubiê pra¿yæ siê w s³oñ-
cu, lecz najwa¿niejszym elementem mojego wy-
poczynku jest ciekawa ksi¹¿ka. Dziêki temu ze-
stawowi mogê w spokoju delektowaæ siê dwu-
miesiêczna przerw¹. Na te wakacje polecam ksi¹¿-
kê „Lesio” Joanny Chmielewskiej

Sara Kunert 3b

Rok temu spêdzi³em wakacje w Chorwacji. Miê-
dzy zwiedzaniem a k¹piel¹ w ciep³ym morzu,
zawsze znalaz³em czas na przeczytanie kilku stron
ksi¹¿ki „Harry Potter i komnata  tajemnic”. W
tym roku mam zamiar siêgn¹æ po jedn¹ z ksi¹¿ek
podró¿niczki Beaty Pawlikowskiej

Mateusz Spieszny 3b

Uwa¿am, ¿e wypoczynek jest bardzo wa¿nym prze-
rywnikiem w pracy, aczkolwiek powinniœmy nawet w
podró¿y, zdobywaæ wiedzê. W wakacje zawsze czer-
piê j¹ z ksi¹¿ek. Moim ulubionym typem literatury s¹
ksi¹¿ki psychologiczne, pozwalaj¹ce odkryæ mecha-
nizmy, którymi dzia³a cz³owiek. Zakocha³am siê w
psychoanalizie Zygmunta Freuda. Ostatni¹ przeczy-
tan¹ przeze mnie ksi¹¿k¹ jest „Chuda” Judith Fathal-
lah. Pokazuje problemy m³odzie¿y – brak akceptacji,
zaburzenia od¿ywiania, problemy w rodzinie. Pole-
cam j¹ ka¿demu, dziêki niej zrozumia³am niektóre swo-
je zachowania i doceni³am to, co oferuje mi ¿ycie.

Wiktoria Majewska klasa 3b

Dzieñ  dobry!
Piszê do Pani, ¿eby opowiedzieæ o tym, jak spê-

dzam wakacje.
W ka¿de wakacje jadê do minimum trzech ró¿-

nych krajów. Pierwszym punktem mojej podró¿y
zawsze jest piêkny kraj Ukraina – gdzie siê urodzi³em,
gdzie z moj¹ rodzin¹ spêdzam tydzieñ b¹dŸ dwa. Po
wypoczynku na Ukrainie jadê do jakiegoœ ciep³ego
kraju, gdzie wzbogacam siê  witamin¹ D. Po d³ugim
roku nauki trenujê koszykówkê w górach i obozach
na Ukrainie i w S³owacji. Moje woja¿e nie by³yby
pe³ne bez ksi¹¿ek, które towarzysz¹ mi w ka¿dej pod-
ró¿y. W t¹ podró¿ wezmê ze sob¹ ksi¹¿kê naukow¹ o
programowaniu, bo chcê osi¹gn¹æ wy¿szy poziom w
tym zakresie.

Oleksij Gawrylenko

W wakacje planujê du¿o czytaæ. Mam wiele cie-
kawych ksi¹¿ek, które wci¹¿ czekaj¹ a¿ bêdê mia³a
na nie czas. S¹ to miêdzy innymi poradniki doty-
cz¹ce naszego podejœcia do ludzi i zdrowego sty-
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lu ¿ycia,  np. Felietony Reginy Brett lub ksi¹¿ki
Anny Lewandowskiej.

Ada Spera kl. 3b

W ka¿de wakacje, jak i te, niezale¿nie od miej-
sca, czy pod go³ym niebem, czy w domu, czy na
morzu, czy na l¹dzie, moj¹ nieod³¹czn¹ „towa-
rzyszk¹” jest ksi¹¿ka. Najczêœciej jest ona przy-
godowa b¹dŸ fantastyczna, pozwalaj¹ca mi ode-
rwaæ siê od rzeczywistoœci.

Tym razem planujê zabraæ ze sob¹ „Koronê w
Mroku”, to ju¿ kolejny tom serii „Szklany Tron”,
która zamienia czas w jeszcze bardziej niezwyk³y.

Dominika Borowy IIIb
Bardzo interesuje mnie psychologia. W czasie wa-

kacji czytam ksi¹¿ki o tej tematyce. Polecam fanta-
styczn¹ pozycjê „Bóg nigdy nie mruga” – jest  to
ksi¹¿ka  sk³aniaj¹ca do refleksji, szczególnie po ró¿-
nych ¿yciowych doœwiadczeniach, a wakacje s¹ ide-
alnym czasem aby  przemyœleæ ró¿ne sprawy.

Ania Panecka IIIb
 Bez wzglêdu gdzie jestem, mam szansê

kszta³ciæ swoje pogl¹dy, osobowoœæ i rozwi-
jaæ wiedzê. Dziêki temu, ¿e posiadam telefon,
mogê czytaæ w wersji elektronicznej ksi¹¿ki,
w ka¿dej wolnej chwili. Uwielbiam zaczerp-
n¹æ œwie¿ego powietrza i zanurzyæ siê w do-
brej lekturze, uwa¿am taki czas za dobrze spo-
¿ytkowany. Ka¿dy nowo poznany bohater po-
zwala mi kszta³towaæ temperament. Moj¹ ulu-
bion¹ ksi¹¿k¹ s¹ Mroki, Jaros³awa Borszewi-
cza. Polecam tê specyficzn¹ lekturê.

Gabriela Depa klasa 3b

Zawsze kiedy jestem w jakimœ zak¹tku œwiata,
próbujê przeczytaæ choæ jedna ksi¹¿kê ale zawsze
te¿ zabieram z sob¹ moj¹ ulubion¹ – „WiedŸmi-
na”, poniewa¿ wyobra¿am sobie, ¿e jestem nim i
podró¿ujê tak jak on.

Hubert Jakubiak
Gdy jestem na wakacjach, oprócz rodziny i przy-

jació³, zawsze towarzyszy mi ulubiona ksi¹¿ka.
„Fangirl” – poprawia mi humor zarówno na s³o-
necznej pla¿y, jak i w ch³odnym lesie.

Natalia Szczepaniak

Mam na imiê Wiktoria. Mieszkam w Szczecinie-
mojej ma³ej ojczyŸnie, mimo ¿e urodzi³am siê na
Œl¹sku, sk¹d pochodzi moja rodzina.

Jestem osob¹ … „specyficzn¹”, myœlê, ¿e … tak-
¿e wielobarwn¹. Patrzê na œwiat i próbujê z niego
czerpaæ jak najwiêcej. Uwielbiam byæ obserwato-
rem rzeczywistoœci, zag³êbiaæ siê w najmniejszy jego
element - docieraæ do prawdziwych uczuæ, pozba-
wionych fa³szu i z³udzeñ. Uwa¿am, ¿e piêkno ukryte
jest w ciszy i g³êbi ka¿dego cz³owieka.

Moj¹ pasj¹ jest pisanie wierszy. Pozwala mi to
odetchn¹æ i oderwaæ siê od codziennoœci, oddaæ siê
innej przestrzeni. Kiedy piszê, wkraczam w inny
œwiat, pozbawiam siê blokad, wyra¿am emocje i
przedstawiam problemy. Myœlê, ¿e dotycz¹ one ka¿-
dego. Interesuje mnie tak¿e malarstwo, w wolnych
chwilach malujê. W moich obrazach przewa¿a sur-
realizm i abstrakcja; lubiê podró¿owanie, czêsto bez
konkretnego celu, po to, by go dopiero odkryæ.

Marzê o tym, by zostaæ pisark¹, wydaæ w³asny
tomik wierszy, zorganizowaæ wernisa¿ swoich prac.
Chcia³abym, aby moja poezja s³u¿y³a innym, a nie
tylko mnie, aby by³a dla nich znacz¹ca, wnosi³a
prawdê o ¿yciu, przynios³a to, co przynios³a mi –
odnalezienie samej siebie.

Niczym
Ilu ludzi przesz³o ju¿ przez nasze kruche serca i

zabra³o cz¹stkê nas?
Ilu ludzi zagoœci³o w naszym ¿yciu i ukrad³o na-

dziejê, mi³oœæ i szczêœcie?
Ilu ludzi nas ju¿ oszuka³o, ok³ama³o i zrani³o g³ê-

boko?
Ilu ludzi nie by³o przy nas kiedy potrzebowali-

œmy ich wsparcia?

Gimnazjum Nr 10

M³oda poetka
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Ilu z nas ma ju¿ tyle no¿y w plecach, ¿e mog³o-

by spokojnie udawaæ je¿a?
Fa³szywych przyjació³ mo¿emy mieæ tysi¹ce.
Czym ró¿ni¹ siê od potworów z du¿ymi g³owa-

mi, wielkimi oczami i donoœnym g³osem?
To by³ mój pierwszy wiersz. Zosta³ napisa-

ny 4.03.2015 r.,w formie zadania domowego.

Cios
Lojalnoœæ popchnê³a mnie na schodach
I
zginê³am

B³¹dz¹c w myœlach i uczuciu nierealnoœci
Podmuchu katuszy duszy

Moja najdro¿sza!
odleg³a stronnic¹
damo sercowa
wieloraka w obliczach
damo sercowa
nasi¹kniêta emocjonalnoœci¹
damo sercowa

zbiorze jednostkowych myœli
wyp³yniêtych z pisad³a

twórcy
artysty
kreatora
ludzkich postaw
moralnych wypluceñ
dog³êbnie przenikaj¹cych
do wszechœwiata m¹droœci

obszerna ksiêgo dynamicznoœci!

Czasem b³ahoœæ zastaje w Tobie
nuda siê wkrada
lecz wybaczyæ to trzeba Tobie
boœ wina nie twoja
T Y

jesteœ
nieskoñczona
w swej
p r z e n i k a l n o œ c i

niezapomniana

rozwijasz ,dodajesz
kradniesz me serce za ka¿dym razem
ca³kowicie, namiêtnie

MA DAMO SERCOWA

b¹dŸ dla innych tym
czym jesteœ

dla mnie

Niektórym
Zabrano prawo g³osu
Wytargano i wrzucono
Do czarnuchnej dziury
Prosto w otch³añ
Pomijaj¹c mo¿liwoœæ rozwoju
Odkrywania i szeptania po cichu
£agodnie
Swych uczuæ
Moc mijania przeszkód
Potykanie o szepty W³asnej Legendy
Obcowanie ze œwiatem i drugim cz³owiekiem
Zabrano im
prawo zwyciêstw, upadków
czucie
bycie
najzwyklejsze i najprostsze
¿ycie
Ten wiersz zosta³ napisany po stracie dziec-

ka kobiety, która wiele dla mnie znaczy.
15.07.2016 r.

Nie¿ywa
w Twych uszach wyznanie
jak ust wezwanie

mózg
serce
przeszywa

nitka nuty gra na mych strunach
wy¿ar³o

przeszy³o me serce i zabra³o œrodek
zagra³o w uczuciach g³owy pianina

i g³ucha cisza

i martwa cisza

nie¿ywa

Wiersz, który pozwoli³ mi zrozumieæ, ¿e pisa-
nie mnie wyzwala. 16.01.2016 r.
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P³OchliWE emocje

namacalnej p u s T k i
Modus posiadania wy¿era ³upiny absurdalnoœci
m i e Æ mi³oœæ – substancjê bodŸcow¹ serotoniny

duszy
Akt kochania zabija rzeczywistoœæ twórcz¹
Aktywn¹
w y b u c h Stanowi¹c rozci¹gaj¹cy siê proces

autodestrukcji (Iii)
Boskich jakoœci
ZabiEraj¹c przez innego cz³owieka INDYWIDUAL-

NOŒÆ
MOJ¥
NIE(!) JEGO

KRZYK WADLIWYH WYT£UMACZEÑ DUSZY
CCCCCCCCCCCCC ||aDiuVVa adiuvaaa AA ad-

iuvaaa aaaa aaaaaaaa ------------||krzyczy chemiczny
wytrysk s¹cz¹cy siê z wnêtrza |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B A R I E R A| pomiêdzy mn¹ | a Tob¹

(sie)
STRZA£ pó³mroku B(bie)E ZDE C H U
WIEDZA,REAGOWANIE,AFIRMACJA POMY£KI

ISTOTY ISTNIENIA
WY£AWIAJ¥CO PODDUSZA UCINA SKRZYD£A
DOWODZI PRZESZ£¥ | UKRYWALNOŒÆ |BEZ-

CELOWNEGO SZOKU REGU£Y
KRZYK
Twój zapach przenika mój przewód miêœniowo-b³o-

niasty
To(JU¯) NIE MY
Biegn¹c podwójnie odjê³aœ jeden pod³u¿ny prze-

bieg
Twój fawor skremowany w moim mieszkaniu pra-

gn¹cym tlenu
zakoñczenie psycho-aktywnoœci fenyloetyloaminy
stymuluj¹cej ruchy mego serca
trzy bia³e linie kreskuj¹ na bia³o
i fale przenikaj¹ do mózgu gdzie gin¹
uto¿samiane w dawaniu œwiadectwa potrzebie mI-

³OœCi
czynnej miodowej urokliwej bezdusznej b³ogoœci
JAK MOG£AŒ !!- chce krzykn¹æ!
Jak mog³aœ odebraæ mi wybór motaj¹c
!! - !
!
krótkim chwilowym muœniêciem
rozpoczynam ciêcia g³odem m e j duszy
pragn¹cej Twojego spojrzenia
widzê Ciebie okaza³¹ le¿¹c¹ na brzegu mego serca
okaleczonego T wym brAkiem A D I U

VVVVVVVVVVVVVVVVA
poci¹g w komorze centraln¹ czêœci¹ nieludzkiego

uk³adu odje¿d¿a
dobijaj¹ca sekwencja cichego szeptu
poddusza krzykiem ||powoduje zaciskaj¹ca siê na

szyi chorobê duszy
³upiny absurdalnoœci

z Twych ust wyp³ywaj¹
w g³êbi duszy s³yszê ciche szepty |faluj¹ ich natê-

¿enia jak Twoje w³osy W T E DY
muskam Twe usta powiewem wiatru i cicho skowyjê
jak dzieciak gubi¹cy sw¹ najpiêkniejsz¹ zabawkê
kuk³ê czasu
p³yn¹ b³yski nowego œwiata |….|pragnienie zwie-

rzêce bliskoœci umys³ów|
zatracam nadziejê w samotnoœci
zimy w y p a l o n e g o lata
na ma cal noœæ T w e j d uszy umier a
przez œwiat³o lampy rzuconej agresywnym spojrze-

niem na N A S | | T A M T Y C H a m t y ch
szept mej duszy uciszasz
straci³em upragnione zwyciêstwo by zyskaæ ¿ycie
DLA C IE B i E ! |wy³¹cznie
S³oneczna Zima w Twym sercu p r z e m i j a
A œlina ze ³zami topniej¹
Sp³ywaj¹c leiœcie i gromko po polikach zaczerwie-

nionych T w o i c h
P r z ekreœli³ a œ przecinek w wyniku równania
Chcia³bym ponieœæzwyciêstwo na barkach ciê¿aru
Powiesiæ ¿ycie |by czuæ zapach Twojego ciep³ego

cia³a
I w duszê wejrzeæ spojrzeniem

Ma kOnDeScEnDencjA si³y wy¿szej krwawi umie-
raj¹c

Echidna w¿era siê w M O J E S £A BE wnêtrznoœci
czarnuchnoœci¹ przegniwaA

P a s k u d a
! samotnie krzyczê i wo³am
Krew sp³ywa po rêkach,którymi dotyka³em C i e b

i e
Najdoskonalsz¹
Najokazalsz¹

G³ód mego cia³a bezsilnie wy¿era ostatnie miêœnie
Char³actwo g³odowe dopad³o rysy istnoœci
Heroizmu
BojaŸni duszy i usposobienia
Walecznie umieram
Obiecaj (!) stracona mi³oœci chwilowej abs-

trakcji rozdar³oœci muœniêcia mojego pokru-
szonego

na ziemi serca
¯e
czeluœci¹ ust
nie dotkniesz altyrnatywnego erosa
NIKT NIE ZAST¥PI MOJEGO GROMU
POTÊGI I D(I)OMU
noc zabiera mnie pospiesznie
wys³uchaj ostatnie migiem wypowiedziane s³owa
impulsywnie walecznie umieram
p³ochliwe wyznanie mi³oœci powala na kolana zwroty
stykam siê z mistyfikacj¹ losu
przesz³oœæ
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pozostawiona
w samoistnym przeterminowaniu rozgromu gesta-

mi trwogi szubienic spokoju
wiecznej mi³oœci
upada
los domu sypie siê w gruzy
twój f e r w o r wiecznie pozostanie
w mej kruchej duszy
Chronos wyrównuje mój czas zmarnowany
Do góry na drewnie unoszê
Bia³e krechy
W duszy wyryte
noszone

Wiosna ¯ycia
Koñczy siê zima, to coœ nowego!
Topniej¹ me œniegi, w duszy zaczyna rozkwitaæ.

Topniej¹ me œniegi, koñczy siê zima.

To czas przemiany, coœ siê zaczyna.
Na dworze s³ychaæ ptaków æwierkanie,
Ma³ymi, kruchymi stópkami wo³anie.

Uroczy problem rodzi siê w g³owie,
-----
Gdzie s¹ kolory tych kwiatów wyblak³ych?

Przeminê³y , zagas³y , rozlaz³y
Rozlega siê wielki blask,

Nagle cisza przychodzi
A w niej ja

Sama ja

Cel podmok³ej
egzystencji

Spójrz na niebo
doceñ T O
jak b³êkitne
mleczne
chmurki
otulaj¹ przestrzeñ
i nie nikn¹

pozostaj¹
choæ niebo blednie
a noc zapada
b³êdnie w Twym umyœle roœnie gniew i niechêæ
na cz³owieka co za ma³o mówiæ nie umie
na samego siebie
co uratowaæ œwiat przed przepaœci¹ nie mo¿e
b³êdnie i zbêdnie
generalizujesz przestrzeñ
oceniasz mylnie

podporz¹dkowujesz
a jesteœ tylko CZ£OWIEKIEM
A¯ CZ£OWIEKIEM
BO S£OÑCE PATRZY NA CIEBIE
I ca³y wszechœwiat Ci dopomaga
Opatrznoœæ nawa³em mocy otacza
j e s t e œ
A¯ cz³owiekiem
Który porasta ca³¹ mi³oœci¹ tego œwiata

nie zamykaj siê na mi³oœæ
nie zatrzaskuj drzwi pustego pokoju
nie pozostawiaj swojej ma³ej istoty w jeszcze mniej-

szej klicie
skazanej na ¿al
zaciœniêty przy Twoich ¿ebrach
w pokoju
bez ma rzeñ

do którego ¿aden promieñ nie dociera
¿adna nadzieja
s³uchaæ tylko uderzenia deszczu
który
rozpoœciera siê w bêbenkach i uderza w szyby
zalewa ¿artem bieg Twoich marzeñ
na zmianê œmieje i kwili
a Ty w pustce i ¿r¹cej ciszy znikasz
a deszcz ni¿ej i wy¿ej zag³usza Twe g³osy
i czuje zapach Twojego lepkiego cia³a
zaszczuta przyt³oczeniem upadasz
musisz straciæ wybrane Z W Y C I Ê S T W O
by zyskaæ prawdziwe najjaœniejsze B Y C I E
uwierzyæ w ̄  Y C I E

przecedŸ teraŸniejszoœæ i doceñ to co masz od losu
w zapasie

ws³uchuj siê w siebie
by zrozumieæ ¿ycie
i jego g³êboko ukryte odbicie

zaufaj swej duszy

pod¹¿aj za sob¹

silna wiara i równowaga zbuduj¹ Ciê na nowo
bo nigdy nie jest za póŸno

na nic

To jest mój ostatni wiersz, który pragnê przedsta-
wiæ. Zosta³ napisany w tym miesi¹cu – maju 2017r.

Wszystkie nades³ane wiersze maj¹ dla mnie
ogromn¹ wartoœæ emocjonaln¹, s¹ moj¹ czêœci¹, a
mo¿e ja ich?

Wiktorii Majewskiej
– uczennica klasy 3, Gimnazjum Nr 10

w Szczecinie
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Jednym z najwa¿niejszych obowi¹zków na-
uczyciela jest zapewnienie swoim podopiecz-
nym bezpieczeñstwa w ka¿dej sytuacji, a wa-
kacje to czas, gdzie dzieci nara¿one s¹ na ró¿-
nego rodzaju niebezpieczeñstwa.

Wiek przedszkolny jest najbardziej w³aœci-
wy do kszta³towania u dzieci ró¿nych umie-
jêtnoœci i nawyków koniecznych w póŸniej-
szym ich ¿yciu,  jest to dogodny moment roz-
poczêcia edukacji drogowej, niezbêdnej do
bezpiecznego poruszania siê na drogach. Z
wieloletnich moich obserwacji i doœwiadczeñ
wynika, ¿e najwa¿niejsze w wychowaniu ko-
munikacyjnym jest wyrobienie ostro¿noœci i
uczulenie na istniej¹ce zagro¿enie na ulicach
– dlatego prowadzê z dzieæmi zajêcia, rozmo-
wy, zabawy które pomagaj¹ im zrozumieæ ist-
niej¹ce zagro¿enia czyhaj¹ce na nie na dro-
gach oraz u³atwiaj¹ przyswoiæ podstawowe za-
sady bezpieczeñstwa. Temat dotycz¹cy bezpie-
czeñstwa dzieci na drogach przedszkolaki
utrwalaj¹ przez ca³y rok, a tu¿  przed waka-
cjami organizujemy w naszym przedszkolu kon-
kurs wiedzy poœwiêcony bezpieczeñstwu pt:
„Bezpieczne wakacje przedszkolaka”. Wdra-
¿anie dzieci do przestrzegania zasad bezpie-
czeñstwa rozpoczêliœmy od spacerów i wycie-
czek, w czasie których dzieci nie tylko zapo-
znawa³y siê z
ruchem drogo-
wym, ale tak¿e
wdra¿a³y siê do
rzeczywistego
uczestnictwa w
nim. Zorgani-
zowal i œmy z
dzieæmi k¹cik
ruchu drogowe-
go z makiet¹
ulic i znakami
drogowymi. Po-
nad to przed-
szkolak i  s ³u -

Przedszkole Publiczne Nr 80

Bezpieczne
wakacje

cha³y opowiadañ,  historyjek poœwiêconych te-
matyce bezpieczeñstwa,  aran¿owa³y i  odgry-
wa³y scenki z ró¿nymi sytuacjami, jakie mog¹
siê wydarzyæ na wakacjach. Utrwala³y wiedzê
ucz¹c siê piosenek o wakacjach, omawia³y ilu-
stracje przedstawiaj¹c niebezpieczne sytuacje.
Forma i treœæ przekazywanej wiedzy by³a   do-
stosowana  do wieku dzieci. Informacje o nu-
merach alarmowych i wzywaniu pomocy
utrwala³y starszaki, zaœ m³odsze dzieci szcze-
gólnie uczulaliœmy, by nie oddala³y siê od ro-
dziców.

Wiedzê na temat bezpieczeñstwa dzieci na
wakacjach przekazujemy tak¿e rodzicom, przy-
pomnijmy o koniecznoœci stosowania foteli-
ków podczas podró¿y samochodem i informu-
jemy o  podstawowych  zasadach bezpieczeñ-
stwa. Myœlê, ¿e uda³o nam siê wdro¿yæ przed-
szkolaki do prawid³owego uczestnictwa w ru-
chu drogowym, a forma jak¹ wybraliœmy, spra-
wi³a nam wszystkim wiele radoœci.

Halina Cybulska
– nauczycielka w Przedszkolu

Publicznym Nr 80 w Szczecinie
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 Nied³ugo rozpoczn¹ siê  upragnione waka-
cje. Bêdzie to czas odpoczynku od pracy i na-
uki, wyjazdów i odwiedzin u krewnych. Jedni
planuj¹ wyjazd nad morze, inni  w góry, jesz-
cze inni nie mog¹ siê doczekaæ spêdzenia tego
czasu z bliskimi, w swoim domu. Jedno jest
jednak pewne - ka¿dy zamierza wróciæ z wa-
kacji ca³y i zdrowy, zgodnie z ide¹ m¹drego
wypoczynku. I w³aœnie dlatego jako nauczy-
ciele wiemy, ¿e warto jest przypomnieæ naj-
wa¿niejsze zasady bezpieczeñstwa w trakcie
wakacji. Nie nale¿y zapominaæ przy tym, ¿e
dzieci nale¿y uczyæ rozwagi, odpowiedzialno-
œci za swoje czyny i samodzielnoœci, a samo
zagwarantowanie im sta³ej opieki kogoœ doro-
s³ego mo¿e nie wystarczyæ, aby unikn¹æ nie-
szczêœcia. W Przedszkolu Publicznym Nr 72
uczymy dzieci jakich regu³ przestrzegaæ, aby
unikn¹æ przykrych przygód, skupiaj¹c siê przy
tym nie tylko na typowym omawianiu spêdza-
nia czasu nad morzem i w górach, ale równie¿
na najbli¿szym otoczeniu dziecka oraz pobu-
dzaniem dzieci do myœlenia i samodzielnoœci.

Wszystkie przedszkolaki uczêszczaj¹ce do
„Krainy Juliana Tuwima” przez ca³y rok maj¹
okazjê uczestniczyæ w wielu akcjach dotycz¹-
cych szeroko rozu-
mianego bezpieczeñ-
stwa. Jako nauczy-
ciele pamiêtamy, ¿e
b e z p i e c z e ñ s t w o
dzieci jest naszym
nadrzêdnym celem i
na co dzieñ swoimi
dzia³aniami staramy
siê to udowadniaæ.
Wiemy, ¿e wysy³aj¹c
dzieci na wakacje
nale¿y wykszta³ciæ w
nich wiedzê i umie-
jêtnoœci, które po-
zwol¹ na ich bez-

pieczny powrót do przedszkola. W tym celu
staramy siê zapraszaæ do placówki ciekawych
goœci - ratowników medycznych, którzy ucz¹
jak nale¿y udzieliæ pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej, policjantów z psami tropi¹-
cymi, którzy pomagaj¹ utrwaliæ znajomoœæ
numerów alarmowych i bezpiecznej pozycji
chroni¹cej przed ugryzieniem zwierzêcia, ¿an-
darmów wojskowych przypominaj¹cych o za-
sadach bezpiecznego poruszania siê po dro-
dze oraz wielu innych ciekawych goœci. Wspól-
nie z nimi przedszkolaki omówi³y szereg oko-
licznoœci zagra¿aj¹cych  ich bezpieczeñstwu,
dowiedzia³y siê jak radziæ sobie w takich sy-
tuacjach i do kogo zwróciæ siê o pomoc. Oprócz
spotkañ z interesuj¹cymi osobami staramy siê
równie¿ na w³asn¹ rêkê uatrakcyjniaæ i przy-
bli¿aæ dzieciom tematykê m¹drego wypoczy-
wania w trakcie wakacji. M¹drego, czyli bez-
piecznego, aktywnego, ciekawego a nawet eko-
logicznego sposobu spêdzania wolnego czasu
w domu, na wczasach, w górach, nad morzem.

Dziecko orientuje siê w bezpiecznym poru-
szaniu siê po drogach i w korzystaniu ze œrod-
ków transportu.

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo, postano-
wiliœmy przypomnieæ dzieciom, wszystkie in-
formacje mog¹ce ich ustrzec przed przykrymi
zdarzeniami. Jedn¹ z takich akcji by³ przegl¹d
piosenki pt.: „Bezpieczeñstwo wa¿na rzecz”,
w której wziê³y udzia³ nasze przedszkolaki.
Celem przegl¹du by³a prezentacja dorobku ar-
tystycznego dzieci, promowanie dzieciêcej
twórczoœci, rozbudzanie uczucia radoœci i
œwietnej zabawy oraz utrwalenie wiadomoœci
na temat  bezpieczeñstwa na drodze, w domu,
w kontakcie z osob¹ obc¹. Po zakoñczonych

Przedszkole Publiczne Nr 72

„M¹drze znaczy
bezpiecznie

i odpowiedzialnie
– nasz sposób

na wypoczynek”



14
wystêpach dz iec i
otrzyma³y certyfikaty
„ B e z p i e c z n e g o
przedszkolaka”. Pa-
miêtaj¹c o tym, aby
czas wolny spêdzany
by³ aktywnie, dzieci
wziê³y udzia³ w kon-
kursie „Bezpieczne
wakacje”, który by³
po³¹czony z zawoda-
mi spor towymi .
Przedszkolaki bardzo
chêtnie uczestniczy-
³y w imprezie, wyka-
za³y siê znakomit¹ wiedz¹ i du¿ymi umiejêt-
noœciami. W treœci zadañ pojawia³y siê tak¿e
³amig³ówki logiczne  i matematyczne, spraw-
dzane by³y umiejêtnoœci plastyczne oraz ru-
chowe. Podczas spotkania z ̄ andarmeri¹ Woj-
skow¹, przedszkolaki poprzez zabawê przypo-
mnia³y sobie zasady bezpiecznego poruszania
siê po drodze oraz przechodzenia przez jezd-
niê. Mia³y okazjê samodzielnie zbudowaæ
„bezpieczne miasteczko”, którego elementami
by³y: pojazdy, sygnalizacja œwietlna, ulice,
chodniki, znaki drogowe i przejœcia dla pie-
szych. Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³o dzieciom
æwiczenie wspólnego przechodzenia przez uli-
cê bez sygnalizacji œwietlnej. Nauczy³y siê
równie¿ pokonywaæ przejœcie dla pieszych  z
zastosowaniem sygnalizacji oraz z osob¹ do-
ros³¹.  Ka¿dy z uczestników spotkania zosta³
obdarowany odblaskiem i  utrwali³ zasady prze-
chodzenia przez ulicê.

Dziecko zna zagro¿enia p³yn¹ce ze œwiata
ludzi, roœlin oraz zwierz¹t i unika ich (…).

Oprócz dzia³añ przypominaj¹cych o bezpie-
czeñstwie  podczas poruszania siê po drogach
dzieci w naszej placówce mia³y dwukrotnie
okazjê uczestniczyæ w prelekcji z psami oraz
ich opiekunami z Wodnej Sekcji Psów Ratow-
niczych w Szczecinie oraz z Komendy Miej-
skiej w Szczecinie. Opiekunowie czworonogów
opowiadali o tym, jak nale¿y zachowaæ siê w
sytuacji zetkniêcia siê z obcymi zwierzêtami,
nauczy³y siê jak¹ pozycjê nale¿y przybraæ pod-
czas zagro¿enia ze strony agresywnego psa a
nawet jak rozpoznaæ niepokój i strach psa. Po-
licjanci cierpliwie t³umaczyli, jakie zadanie ma
do spe³nienia pies policyjny na s³u¿bie. Przed-
szkolaki czynnie uczestniczy³y w spotkaniu,
zadawa³y pytania, dzieli³y siê swoimi spostrze-

¿eniami i doœwiadczeniami. Dzieci mia³y oka-
zjê zadawaæ specjalistom wszelkie pytania
dotycz¹ce ich pracy. Ka¿de chêtne dziecko mia-
³o okazjê wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ na temat
bezpieczeñstwa i podzieliæ siê w³asnymi do-
œwiadczeniami.

Dziecko wie, jak trzeba zachowaæ siê w sy-
tuacji zagro¿enia i gdzie mo¿na otrzymaæ
pomoc, umie o ni¹ poprosiæ.

Czas wakacji oraz sprzyjaj¹ce warunki po-
godowe zachêcaj¹ do wypoczynku nad wod¹.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nawet ta z pozoru
spokojna i p³ytka mo¿e kryæ wiele pu³apek.
Równie¿ w górach atmosfera otaczaj¹cej przy-
gody i b³ogiego lenistwa lub aktywnego od-
poczynku pozwala odpocz¹æ i odprê¿yæ siê,
ale wy³¹cznie wtedy, gdy jest bezpiecznie i
…czysto. Podczas codziennych zajêæ utrwala-
my wiêc wiedzê dotycz¹c¹ segregowania œmie-
ci i dbania o œrodowisko. Podczas udzia³u w
wielu akcjach, organizowanych przy wspó³pra-
cy z Domem Kultury „S³owianin” dzieci do-
wiedzia³y siê jak bezpiecznie spêdzaæ czas
wolny nad wod¹, jak nale¿y dbaæ o akweny, a
przy okazji, jak segregowaæ odpady. W trak-
cie imprezy wielk¹ atrakcj¹ dla naszych milu-
siñskich, by³o zwiedzanie specjalistycznego
wozu Stra¿y Po¿arnej s³u¿¹cego do wy³awia-
nia ludzi oraz ró¿nych przedmiotów z wody.

Przy wspó³udziale wykwalifikowanych Ra-
towników Medycznych zosta³y równie¿ zor-
ganizowane zajêcia. Ich celem by³o przygoto-
wanie przedszkolaków do wykonywania pro-
stych czynnoœci udzielania pierwszej pomocy
oraz prawid³owego zachowania siê w czasie
wypadku, w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia. Dzieci zdoby³y niezbêdn¹ wiedzê z
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przed-
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szkolaki z „Krainy Juliana Tuwima” uczy³y
siê równie¿ udzielania pierwszej pomocy na
fantomach, co by³o jednym z najciekawszych
dla nich doœwiadczeñ. Dowiedzia³y siê jak
wa¿ne jest natychmiastowe udzielenie pierw-
szej pomocy. Wykaza³y siê znajomoœci¹  nu-
merów alarmowych  i uczy³y siê jakie  infor-
macje nale¿y podaæ wzywaj¹c pomoc. Ratow-
nicy  zwrócili tak¿e uwagê, aby dzieci pod-
czas jazdy rowerem i innych podobnych ak-
tywnoœci zawsze mia³y odpowiednie zabezpie-
czenie g³owy i koñ-
czyn (czyli na g³owie
obowi¹zkowo kask, a
na ko lanach i
³okciach – ochrania-
cze). Podczas spotka-
nia dzieci mia³y oka-
zjê obejrzeæ samo-
chód ratowników i
znajduj¹cy siê w nim
sprzê t  medyczny .
Wszystkie spotkania
ze  spec ja l i s t ami
sprawia³y, ¿e przed-
szko lak i  mog³y
oswoiæ siê z wido-
kiem s³u¿b ratowni-
czych, poznaæ wypo-
sa¿en ie  po jazdów

specjalistycznych oraz nabraæ zaufania do pra-
cowników maj¹cych za zadanie udzielanie po-
mocy.

Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecz-
nie organizowaæ sobie czas wolny w przed-
szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie mo¿-
na siê bezpiecznie bawiæ, a gdzie nie.

W codziennej pracy jako nauczyciele pamiê-
tamy, ¿e nale¿y utrwalaæ u dzieci wiedzê na
temat bezpiecznego spêdzania czasu w domu,
zapoznawaæ ze Ÿród³ami niebezpieczeñstw w
najbli¿szym otoczeniu oraz sposobami unika-
nia ich. Utrwalamy has³a „Nie znam ciê, mó-
wiê – nie!” (odnosz¹ce siê do kontaktów z ob-
cymi), uczulamy na wyszukiwanie bezpiecz-
nych miejsc do zabawy z rówieœnikami, orga-
nizujemy spotkania ze s³u¿bami ratowniczy-
mi, oswajamy dzieci z ludŸmi, wobec których
mog¹ byæ ufni, ostrzegamy przed niebezpie-
czeñstwami kryj¹cymi siê dooko³a. Jednocze-
œnie zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jesteœmy w
stanie ochroniæ przed bolesnymi upadkami,
skutkami ogromnej wyobraŸni dzieci oraz bra-
kiem przewidywania skutków w³asnych dzia-
³añ. Doskonalimy wiedzê o bezpieczeñstwie z
nadziej¹, ¿e pomo¿e to naszym wychowankom
odnaleŸæ siê w trudnych dla nich sytuacjach.
Ca³oroczna praca z dzieæmi mo¿e zaowocowaæ
m¹drymi decyzjami, pewnoœci¹ siebie, i
œwietn¹, bezpieczn¹ zabaw¹ podczas wypo-
czynku.

Anna Jab³oñska
– nauczycielka w PP Nr 72

w Szczecinie
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19 maja 2017 r.
uruchomiony zosta³
nowy projekt i por-
tal Instytutu Pamiê-
ci Narodowej „Ar-
chiwum Pe³ne Pa-
miêci”.

Misj¹ Instytutu Pa-
miêci Narodowej od
pocz¹tku jego istnie-
nia jest zachowanie
pamiêci o dziejach
Polski i Polaków w
XX wieku. Historia to
nie tylko wielkie wy-
darzenia, dotykaj¹ce ca³e spo³eczeñstwo, ale tak-
¿e losy ka¿dej rodziny i ka¿dego cz³owieka. Bez
ich poznania obraz naszej przesz³oœci by³by nie-
pe³ny. Dlatego poprzez systematyczn¹ pracê ar-
chiwaln¹, polegaj¹c¹ na gromadzeniu, przecho-
wywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu i udo-
stêpnianiu dokumentów, równie¿ tych z prywat-
nych archiwów, próbujemy chroniæ od zapomnie-
nia historiê naszych przodków. Wierzymy, ¿e do-
kumenty, zarówno te zgromadzone w Pañstwa do-
mach, jak i te czasem zapomniane, z³o¿one w szu-
fladach, piwnicach i na strychach, po przekaza-
niu do zasobu Archiwum Instytutu Pamiêci Na-
rodowej pozwol¹ nam wspólnie tworzyæ zapis
Pamiêci Narodu.

W ramach projektu „Archiwum Pe³ne Pamiêci”
Instytut Pamiêci Narodowej zaprasza Pañstwa do
wspó³pracy w utrwalaniu pamiêci o losach Polski
i Polaków w ubieg³ym stuleciu. Zachêcamy do wy-
dobycia z domowych zbiorów dokumentów uka-
zuj¹cych wa¿ne wydarzenia z dziejów Polski i tych
przedstawiaj¹cych szerzej nieznane lub zapomnia-
ne historie rodzinne i podzielenia siê nimi za po-
œrednictwem IPN z innymi.

Interesuj¹ nas takie dokumenty jak: akta urzê-
dowe, fotografie, wspomnienia oraz prywatne li-
sty, pamiêtniki, dzienniki, filmy, kasety audio i
wideo ukazuj¹ce losy Narodu Polskiego w latach
1917-1990. Je¿eli zdecyduj¹ siê Pañstwo na wspó³-
pracê z IPN, ofiarowane Archiwum Instytutu mate-
ria³y stan¹ siê czêœci¹ narodowego zasobu archi-
walnego, bêd¹ przechowywane przez d³ugie lata z
nale¿n¹ trosk¹, zostan¹ równie¿ rzetelnie opraco-
wane i odpowiednio zabezpieczone. Dziêki temu
informacje, które zawieraj¹, przetrwaj¹ w znako-
mitej kondycji dla przysz³ych pokoleñ.

Wiêcej informacji o projekcie znajd¹ Pañstwo
na portalu IPN: www.archiwumpamieci.pl. lub w
Oddziale IPN w Szczecinie, tel. 914849825,
app.szczecin@ipn.gov.pl.

Archiwum
Pe³ne Pamiêci
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Wakacje ju¿ wkrótce! Czas zaopatrzyæ siê w
lekturê! Czas nadrobiæ zaleg³oœci! Dobra ksi¹¿-
ka mo¿e uprzyjemniæ leniwe wylegiwanie siê na
s³oñcu, przyda siê tak¿e w podró¿y.

Jeœ l i  wy-
bieracie siê z
dz ieæmi w
góry, zapa-
ku jc ie  do
walizki prze-
wodnik do
r y s owan i a ,
który za po-
moc¹ zadañ
plastycznych
i pomys³ów
na aktywno-
œci przeka¿e
wam ogrom
wiedzy o gó-
rach. Dowiecie siê z niego, sk¹d siê one bior¹,
jak rosn¹ i jak siê zmieniaj¹. Odwiedzicie gór-
skie szczyty, lodowce i jaskinie. Wytropicie
wilki, niedŸwiedzie i œnie¿ne pantery – a mo¿e
nawet yeti! Poznacie tajemnice górskich la-
sów i roœlin rosn¹cych w górach. Zapoznacie
siê z góralami z ca³ego œwiata, zobaczycie ich
stroje i domy. Nauczycie siê czytaæ mapê, pla-
nowaæ trasê wêdrówki i orientowaæ siê w gór-
skim terenie. Spróbujecie górskich sportów i
dowiecie siê, jak zdobyæ Mount Everest. Za-
bierzcie tê ksi¹¿kê na górsk¹ wycieczkê, by
korzystaæ z niej wieczorami w schronisku, albo
otwórzcie j¹ w domu, i pozwólcie, by to ona
zabra³a was W GÓRY!

W góry!
Tekst i ilustracje: Piotr Karski
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2016

Kolejn¹ propozycj¹ dla m³odego  czytelni-
ka jest najnowszy tom z serii „Biuro detekty-
wistyczne Lassego i Mai”. W œrodku nowe opo-
wiadanie o dwójce detektywów oraz mnóstwo

zadañ i zagadek.
Sudoku, szyfry,
gra planszowa,
przepis prosto z
kawiarni Panini
& Bernard, quiz
o Val leby czy
psychozabawa –
ka¿dy znajdzie
tu coœ dla sie-
bie.“Kolejne ty-
tu³y serii Biuro
Detektywistycz-
ne Lassego i Mai
od kilku lat wy-
bierane s¹ ksi¹¿k¹ roku przez szwedzkie Jury
Dzieciêce, czyli niemal 50 000 g³osuj¹cych
dzieci, a tym samym nie schodz¹ w Szwecji z
list bestsellerów. W Polsce równie¿ ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹.“Akcja ksi¹¿ek rozgrywa
siê w ma³ym szwedzkim miasteczku Valleby i
jego okolicach. G³ówni bohaterowie, Lasse i
Maja, chodz¹ do tej samej klasy i wspólnie
prowadz¹ ma³e biuro detektywistyczne.Ksi¹¿-
ki œwietnie nadaj¹ siê dla dzieci, które w³a-
œnie zaczynaj¹ samodzielnie czytaæ. Du¿a
czcionka, du¿a iloœæ charakterystycznych czar-
no-bia³ych ilustracji oraz trzymaj¹ca w napiê-
ciu akcja sprawiaj¹, ¿e nawet najbardziej oporni
mali czytelnicy czytaj¹ je z wypiekami na twa-
rzach.

Wakacje z Lassem i Maj¹
Tekst: Martin Widmark
Ilustracje: Helena Willis
Przek³ad: Barbara Gawryluk
Wydawnictwo Zakamarki, 2017

Nieco star-
szym czytel-
nikom /12+/
p o l e c a m
pierwszy tom
ser i i  fan ta -
styczno-kry-
minalnej dla
nastolatków
DWÓR. Piêt-
n a s t o l e t n i
Liam po d³u-
giej chorobie
t ra f ia  do
dziwnego sa-
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Tym, którzy w czasie wakacji chc¹ lepiej po-
znaæ swoje miasto, proponujê spacer po Szcze-
cinie. Spacer z ksi¹¿k¹ Szymona Je¿a. „Gryfy
w Szczecinie” to quasi-przewodnik, który jest
wynikiem spacerów autora po naszym mieœcie.
Znajduj¹ siê w niej fotografie i krótkie opisy
miejsc, w których mo¿na spotkaæ gryfy. Za-
równo dla doros³ych jak i dla m³odzie¿y ksi¹¿-
ka mo¿e byæ pomocnym Ÿród³em informacji
podczas zwiedzania Szczecina i w³asnego po-
szukiwania gryfów. Z myœl¹ o takich poszuki-
waniach, w ksi¹¿ce znajduj¹ siê dodatkowe
strony na notatki, dzia³a specjalny adres ma-
ilowy Gryfy.w.Szczecinie@gmail.com i profil
facebok.com/GryfySzczecin

Udanych, zaczytanych wakacji ¿yczê!

Poleca –
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

natorium, tam odkrywa mroczne tajemnice i
poznaje piêkn¹ Cleê... Wczeœniej jednak od-
krywa, ¿e miejsce w którym siê znalaz³, jest
wiêcej ni¿ dziwne – tajne pomieszczenia, dziw-
ni lokatorzy, podejrzane ha³asy dobywaj¹ce siê
z piwnic. Dwór skrywa wiele tajemnic, a na-
stolatek próbuje zrozumieæ, dok¹d tak napraw-
dê trafi³ i odkrywa mapê wiecznoœci…“Wci¹-
gaj¹ca, pe³na tajemnica ksi¹¿ka wci¹ga czy-
telnika bez reszty… Z³a wiadomoœæ jest taka,
¿e na kolejny tom przyjdzie nam poczekaæ
kilka miesiêcy…

DWÓR – Tom I – Liam i mapa wiecznoœci
Evelyne Brisou-Pellen
przek³ad: Przemys³aw Szczur
Wydawnictwo Widnokr¹g, 2017

Czy przy po-
l i tyce mo¿na
s iê  z re lakso-
waæ? Przy ta-
kiej ksi¹¿ce z
pewnoœci¹! Na-
wet w czasie
wakacji m³odzi
ludzie nie prze-
staj¹ zadawaæ
trudnych i wa¿-
nych pytañ. Na
wie le  z  n ich
znajd¹ odpowiedŸ w tej pozycji. Prosty jêzyk,
humor i wyj¹tkowe ilustracje sprawiaj¹, ¿e z
pozoru trudne polityczne sprawy staj¹ siê zro-
zumia³e dla wszystkich (od 9 do 113 lat).

Po co jest w³adza i jak j¹ zdobyæ? Czy de-
mokracja to najlepszy sposób na rz¹dzenie?
Do czego potrzebne jest pañstwo? Sk¹d pañ-
stwo bierze pieni¹dze, czemu zawsze ode mnie
i dlaczego a¿ tyle? Dlaczego politycy przepa-
daj¹ za kie³bas¹ wyborcz¹ i czy mo¿na siê ni¹
przejeœæ? Przed czym chroni Konstytucja i dla-
czego jest taka wa¿na? Jak zorganizowaæ de-
monstracjê albo zrobiæ ma³¹ rewolucjê? Lek-
tura obowi¹zkowa dla ka¿dego m³odego oby-
watela!

Polityka. To, o czym doroœli Ci nie mówi¹
tekst: Boguœ Janiszewski
ilustracje: Max Skorwider
Wydawnictwo Publicat, 2017
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Wieczór 45
Spotkanie z…
kpt.¿.. Józefem Gaw³owiczem

Wieczór 44
Spotkanie z…
Danut¹ Roman S³owik

S t y c z n i owe
spotkanie W PA-
£ACU literacko,
ju¿ 44. rozpoczê-
³o nam rok 2017.
Ten literacki cykl
wieczorów z pisa-
rzami nie tylko
szczeciñskimi ma nie tylko swoje klimaty, ale te¿
rytua³y… A poniewa¿ nie mo¿na popadaæ w ruty-
nê, wiêc nawet comiesiêczne relacje z tych¿e wyda-
rzeñ powinny byæ od czasu do czasu wietrzone…
By³y ju¿ bowiem recenzje uczniowskie,  wychodzi-
³y sprawozdania lakoniczne spod pióra organizato-
rów czy patronów, wypowiadali siê czasem sympa-
tycy lub przyjaciele… Ale nie by³o relacji samego
autora… a raczej w tym przypadku… autorki…
Oddaje g³os Danucie Romanie S³owik, ostatniej z
naszych bohaterek W PA£ACU literacko…

Pa³acowy wieczór Europa bez granic…, to ju¿
czas przesz³y. Pragnê bardzo serdecznie podziê-
kowaæ wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej
podró¿y przez historiê, przez tu³aczkê, emigracjê,
pokonywanie szlabanów granicznych – tych fak-
tycznych i tych w naszej œwiadomoœci. Tego wie-
czoru nie by³oby bez Was, gdy¿ by³ on o Was, o
ludziach, którzy przeszli przez ¿ycie – z pewno-
œci¹ ró¿ne – ale w tym samym czasie a czêsto i w
tej samej przestrzeni – jak ja. Uda³o mi siê chyba
wybudowaæ most, który po³¹czy³ moj¹ szczeciñsk¹
historiê, tê sprzed bardzo wielu lat, z dzisiejsz¹.
Most, który jest najwa¿niejszy w moim ¿yciu. Wi-
dz¹c na widowni moich przyjació³ z dzieciñstwa,
z czasu mojej m³odoœci oraz tych poznanych

W Pa³acu literacko wspó³czeœnie, doceniam szczêœcie, jakie mnie w
¿yciu spotka³o, lata „przerwy” zatar³y siê i mimo
¿e od tak dawna nie mieszkam w Szczecinie, czu-
jê siê tak, jakbym nigdy go nie opuœci³a. Serdecz-
ne uk³ony w kierunku szczeciñskich literatów, któ-
rzy przyjêli mnie do swojej Rodziny, obdarzyli
zaufaniem i przyczynili do powstania tego ma-
gicznego mostu historii. By³ to jeden z najpiêk-
niejszych wieczorów mojego ¿ycia! D.R.S.

A tu jeszcze dŸwiêcz¹ tony skrzypiec i melodie
p³yn¹ spod smyczka prowadzonego pewn¹ rêk¹
skrzypaczki Anny Chyhriny z Ukrainy… Jeszcze
czaruje swoj¹ magi¹ wnêtrze sali multimedialnej
Pa³acu M³odzie¿y, zamienione w przyjazne miej-
sce dla poetyckich opowieœci z ¿ycia wziêtych…

To by³ ju¿ 45. Wieczór Literacki z cyklu spotkania
z pisarzami i poetami nie tylko szczeciñskimi, które
odbywaj¹ siê z inicjatywy Zwi¹zku Literatów Pol-
skich Oddzia³ Szczecin we wspó³pracy z Pa³acem M³o-
dzie¿y. Tym razem goœciem Pani Ró¿y Czerniaw-
skiej-Karcz  by³ kpt. ¿. w. Józef Gaw³owicz, pisarz
marynista, wspania³y gawêdziarz, autor wielu publi-
kacji naukowych, ale te¿ 10 ksi¹¿ek literackich. Jego
najnowsza ksi¹¿ka „Morski kurier Giedroycia” to opis
26 lat kontrabandy wolnego s³owa na statkach ró¿-
nych bander, m.in. Polskich Linii Oceanicznych. Przy-
wo¿one przez Gaw³owicza   publikacje,   np.   „Kul-
tura”,   rozchodzi³y siê jak przys³owiowe ciep³e bu-
³eczki i dopiero po latach wielu szczeciñskich  opo-
zycjonistów dowiedzia³o siê, komu zawdziêczali do-
stêp do zakazanej lektury. ¯ywym tego przyk³adem
by³ obecny na spotkaniu dr Micha³ Paziewski, któ-
ry dopiero po latach dowiedzia³ siê, ¿e to w³aœnie
kapitanowi Gaw³owiczowi zawdziêcza³ tê lekturê. W
gawêdziarskim stylu Autor przeniós³ nas w tamte
odleg³e, jak¿e inne czasy. Kiedy w 1963 roku, w
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Morski kurier Giedroycia,  najnowsza ksi¹¿ka
kpt. ¿. w. Józefa Gaw³owicza to, moim zdaniem,
jedyna w swoim rodzaju publikacja, zamykaj¹ca
w pojemnym wnêtrzu wielorakoœæ tematów i form.
Mo¿e zaspokoiæ oczekiwania ka¿dego, nawet
najbardziej wybrednego, czytelnika.

Kapitan Józef Gaw³owicz znany jest w œrodo-
wisku literackim Szczecina ( i poza nim) jako pi-
sarz marynista, promotor poezji i prozy nie tylko z
morzem w tle. By³ przez dwie kadencje prezesem
szczeciñskiego ZLP, wtedy te¿ aktywnie i skutecz-
nie promowa³ literack¹ twórczoœæ studenckiej m³o-
dzie¿y. Nieustannie promuje w swoich kapitañ-
skich i pisarskich dzia³aniach nasze Miasto.

Jednak wydaje mi siê, ¿e Jego najlepsz¹ wizy-
tówk¹ i rekomendacj¹ jako artysty, pisarza i pa-
trioty, a to warte podkreœlenia, gdy¿ nie jest tyl-
ko pustym dŸwiêkiem to s³owo, jest w³aœnie ostat-
nia ksi¹¿ka, wydana przez szczeciñski oddzia³ IPN
w 2016 roku – Morski kurier Giedroycia.

Obszerny objêtoœciowo tom (565 s.), estetyczny
edytorsko, bogaty w kolorowe zdjêcia z archiwum
Autora, ilustruj¹ce nie tylko znanych ludzi, miej-
sca, ale te¿ niezwyk³e przedmioty znajduj¹ce siê w

unikatowych zbiorach ko-
lekcjonera-artysty. Jest bo-
wiem Kapitan Gaw³owicz
tak¿e kolekcjonerem sztu-
ki, który dzieli  siê  owym
bogactwem, u¿yczaj¹c eks-
ponaty na wystawy w
Szczecinie i w Polsce, do-
kumentuj¹c nimi swoj¹
barwn¹ biografiê.

Wracaj¹c do Ksi¹¿ki.
Niew¹tpliwie jest ona
uwieñczeniem ponad 15 prac literackich i setek pu-
blicystycznych Pisarza, zamkniêciem i podsumowa-
niem oraz rozliczeniem pewnej epoki, nie tylko w
osobistym ¿yciu. Morski kurier Giedroycia jest bo-
wiem ksi¹¿k¹ dokumentem, która nosi znamiona
publikacji popularnonaukowej, traktuj¹cej o 26 let-
niej, nielegalnej w ówczesnej PRL, dzia³alnoœci Ka-
pitana, który ju¿ w swoim pierwszym rejsie, jeszcze
jako student  Pañstwowej Szko³y Morskiej  w Gdy-
ni, a nastêpnie WSM w Szczecinie, zosta³ kurierem
wspó³pracuj¹cym z Instytutem Literackim w Pary-
¿u i z jego redaktorem Jerzym Giedroyciem. Ksi¹¿-
ka jako dokument zawiera obszern¹  i bogat¹ w
informacje o latach 60.70. i 80. korespondencjê z
Redaktorem z Maison Laffitte. Interesuj¹ce dla czy-
telnika jest œledzenie rozwijania siê tej znajomoœci.
Z jednej strony m³ody cz³owiek,  niecierpliwy ¿ycia,
pe³en  brawury i temperamentu, odkrywaj¹cy i po-
znaj¹cy œwiat /nie tylko na morzach i oceanach, w
obcych egzotycznych krajach/, ale te¿ poprzez lek-
turê odbieranej w 76 portach œwiata literatury za-
bronionej w kraju. Z drugiej zaœ dojrza³y i doœwiad-
czony mentor, autorytet moralny i wzór - Jerzy Gie-
droyæ.  W tym miejscu oprócz dokumentu pojawia
siê literatura, a za ni¹ walory artystyczne ksi¹¿ki.
Józef Gaw³owicz bowiem, z wielkim talentem, snu-
je opowieœæ marynarza i kuriera, cz³owieka balan-
suj¹cego na granicy obowi¹zuj¹cego prawa i pa-
triotycznego obowi¹zku, wrêcz misji. Dokumental-
na korespondencja z Mentorem, gruntuje nie tylko
œwiatopogl¹d, utwierdza postawy - moraln¹,  spo-
³eczn¹ czy polityczn¹ m³odego Autora, wp³ywa te¿
na formowanie siê Pisarza.

Widaæ to doskonale w relacjach opisywanych z
rozmachem epickim, uporz¹dkowanych chronologicz-
nie wydarzeñ politycznych podczas pobytu w kraju,
widaæ w bystrej ocenie sytuacji spo³ecznych, w prze-
pysznej galerii portretowanych postaci, z którymi sty-
ka³ siê, a czasem zaprzyjaŸnia³  Autor. Ujêcia pozy-
tywne i negatywne, bohaterowie i … odszczepieñcy,
aktywiœci  z ZMS-u czy kanalie z SB. Wybitni pisa-
rze i artyœci, ludzie kultury w kraju i na œwiecie. Po-
znani z lektur – jak m³odzieñczy idol – Witold Gom-
browicz (a dziêki niemu i Giedroyciowi znajomoœæ z
kuzynk¹ Gombrowicza, znan¹ w Szczecinie Helen¹
Kurcyuszow¹). Tak¿e Stefan Kisielewski (i póŸniej-

czasie swojego pierwszego rejsu, znalaz³ siê w Ogni-
sku Polonijnym w Londynie gdzie kupi³ powieœæ
„Doktor ¯iwago”, nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e w³a-
œnie rozpoczê³a siê jego wielka i bardzo niebezpieczna
przygoda. W czasach, gdy literatura piêkna trakto-
wana by³a jako zagro¿enie dla PRL, nad wyraz ryzy-
kownym by³o przemycanie s³owa pisanego przez ludzi
samodzielnie myœl¹cych do kraju. To by³a swoista,
œwiadoma wojna, jak¹ kpt. Gaw³owicz wypowiedzia³
ówczesnym w³adzom PRL. Ryzykowa³ du¿o, gdy¿
Instytut Literacki w Pary¿u, którego ksi¹¿ki przemy-
ca³, uwa¿any by³ za wyj¹tkowo niebezpieczny oœro-
dek emigracji. Móg³ za swoj¹ dzia³alnoœæ ponieœæ
wysok¹ karê, nawet kilku lat wiêzienia. Niemniej jed-
nak, przekonany o s³usznoœci swej misji, do roku
1989 by³ tajnym kurierem Giedroycia. Wieloletnia
korespondencja z Jerzym Giedroyciem, jak i wiele
zdjêæ doskonale ilustruj¹ tê fascynuj¹c¹ opowieœæ,
któr¹ w marynistycznym, gawêdziarskim, ale i, mimo
powagi rzeczy - czêsto humorystycznym stylu, przed-
stawi³ nam bohater tego wieczoru.

Opowieœæ kpt. Gaw³owicza, przez któr¹, niczym
morski nawigator za Ró¿¹ Wiatrów, piêknie prze-
prowadzi³a s³uchaczy Ró¿a Czerniawska-Karcz,
uœwietni³a gr¹ na skrzypcach Anna Chyhrina,  ab-
solwentka  Konserwatorium  w Kijowie,  student-
ka Akademii Sztuki w Szczecinie.

Po prelekcji, ju¿ nieoficjalnie, przy kawie i s³odkim
poczêstunku, snu³y siê po Pa³acu morskie opowieœci…

Danuta Romana S³owik

***
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sza znajomoœæ, przyjaŸñ z jego synem Jerzym).  W
zacnym gronie pisarzy Leopold Tyrmand, poznani
poza krajem Juliusz Mieroszewski czy mniej znany
w Polsce Jan Minkiewicz.  Grono dzia³aczy KOR-u i
Solidarnoœci, czy Radia Wolna Europa; przyjaŸnie: z
Janem Nowakiem-Jeziorañskim,  z bohaterami czasu
prze³omu – mecenasem Jerzym Zimowskim czy dr
Micha³em Paziewskim. Znakomita plejada kapitanów,
z nazwiskami znanymi nie tylko z literatury..

Mo¿na bez nadu¿ycia powiedzieæ o najnowszej
ksi¹¿ce Józefa Gaw³owicza, ¿e spe³nia definicyjne
warunki epopei - opowiada bowiem dzieje narodu w
momencie prze³omu (zmiany ustrojowe), przedstawia
grupê spo³eczn¹, tu zawodow¹ - marynarzy oraz inte-
ligencji polskiej w kraju i na emigracji, barwnie przed-
stawia obrazki z ¿ycia na statkach, obyczaje w ró¿-
nych zak¹tkach œwiata, charakteryzuje galeriê barw-
nych postaci, z bohaterami g³ównymi w³¹cznie. Za-
wiera w¹tki sensacyjne (kontrabanda), polityczne(
walka z ustrojem), obyczajowe( czasy PRL, œwiat za
"¿elazn¹ kurtyn¹"), kulturowe( polska i emigracyjna
inteligencja, œrodowiska literackie i artystyczne). Nosi
znamiona rodzajów literackich, liryki, epiki czy dra-
matu. ¯eby dope³niæ definicji, ma budowê szkatu³-
kow¹( opowieœci w opowieœci), zawiera bowiem sa-
modzielne utwory literackie w postaci trzech opo-
wiadañ rodem z Kuby, Chin i… z PRL-u, publiko-
wanych u Giedroycia na ³amach „Kultury Paryskiej”.

Zatem… dzie³o wielogatunkowe – dokument hi-
storyczny, œwiadectwo czasu – roku 1968, stanu
wojennego czy prze³om 1989 roku.  Popularnonau-
kowa publikacja, tak¿e o Szczecinie i œrodowisku
literackim czy zawodowym skupionym przy WSM
(dzisiaj Akademia Morska). Opowieœæ autobiogra-
ficzna. Reporta¿, a jednoczeœnie œwietna gawêda o
¿yciu na morzu prawdziwego „wilka morskiego”,
nasycona anegdotami, cytatami, humoreskami.

Przypuszczam, ¿e ¿adne œrodowisko literackie
w Polsce nie mo¿e pochwaliæ siê podobnym dzie-
³em, nie mówi¹c o Autorze.

Wielokrotnie wyra¿a³am swoje zdanie o nieza-
przeczalnej roli mecenasa jak i ambasadora Szcze-
cina, któr¹ nieprzerwanie pe³ni kpt. Józef Gaw³o-
wicz. I nie ustaje w dzia³aniu, czego dowodem
jest obecna publikacja Morski kurier Giedroycia.

Ró¿a Czerniawska-Karcz

Wieczór 46
Spotkanie z…
Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz

Ju¿ po… 46. wie-
czór z cyklu W PA-
£ACU literacko
nale¿y do historii.
Szkoda. To by³o
wyj¹tkowe spotka-
nie. Tym razem - 27
kwietnia 2017 r. o
godzinie 17.30 w sali multimedialnej w Pa³acu
M³odzie¿y – nie Ró¿a Czerniawska-Karcz – orga-
nizatorka i realizatorka tego cyklu – prezentowa³a
kolejnego autora, ale to mnie przypad³ zaszczyt za-
prezentowania Jej twórczoœci.

Dorobek literacki, poetycki Ró¿y Czerniawskiej-
Karcz jest pokaŸny. Zamiarem moim by³o jednak
przedstawiæ twórczoœæ Ró¿y – ¿e u¿yjê w tym miej-
scu metafory – w pe³nym rozkwicie. Nawi¹zuj¹c do
tytu³u spotkania „poetki… nie tylko pisz¹”, ale rów-
nie¿ – a mo¿e przede wszystkim - czytaj¹ wiersze,
skupi³yœmy siê na inspiracjach, na wierszach, które
mia³y wp³yw na osobiste prze¿ywanie poezji. Przy
naszym stoliczku zajêli wiêc symboliczne miejsce,
wtuleni w atmosferê poezji, tacy Poeci jak: Julian
Tuwim, Leopold Staff, Emil Zegad³owicz, W³ady-
s³aw Broniewski, Jerzy Harasymowicz, ks. Jan Twar-
dowski, poeta piosenki Janusz Kondratowicz, sym-
bolista Paul Valery, ale te¿ panie: Joanna Kulmo-
wa, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wis³awa
Szymborska czy Romana Turoñska. Dope³ni³ dow-
cipem rozmowê mój ulubiony i niezapomniany sa-
tyryk - Marian Za³ucki. Nie zabrak³o te¿ wspó³cze-
snych, szczeciñskich, i nie tylko, poetów a miêdzy
innymi Janusz Krzymiñski,

(obecna na sali) Helena Pilarska, Rafa³ Podra-
za, Katarzyna Chabowska czy Zenon Lach.

Ten barwny collage poetycki ukaza³ zas³ucha-
nej publicznoœci Ró¿ê Czerniawsk¹-Karcz w pe³-
nym œwietle i w pó³cieniach. Mogliœmy bowiem
pos³uchaæ jej wierszy na tle poezji, która j¹ do
pisania natchnê³a.

By³o to wiêc – tak w przenoœnym jak i dos³ow-
nym znaczeniu – poetyckie spotkanie Ró¿y ze
S³owikiem.

Nie mog³o zatem zabrakn¹æ Tuwimowskiej
„Ró¿y” – formalistki:

Przypatruj¹c siê jej kszta³tom,
Barwie, p³atkom, p¹czkom, listkom,
nawet cierniom - myœlê: gwa³tu!
Jakie¿ to, przeœliczne wszystko!

Jakie¿ to, bez skazy wszystko!
Jaka w niej perfekcja sroga,
Ró¿o, ró¿o, formalistko!
Ró¿o, ró¿o, bój siê Boga!
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Oczywistym skojarzeniem by³by wiersz Tuwima o

Pani S³owikowej, ale uzna³am, ¿e znaj¹ go wszyscy i
zdecydowa³am siê na „Pana S³owika” Mariana Za-
³uckiego – mojego ulubionego poety – satyryka:

Pan S³owik
Denerwuje siê pan S³owik… ju¿ prawie dwunasta,
A tu pani S³owikowa wci¹¿ nie wraca z miasta.
On ju¿ sprz¹tn¹³, pozamiata³ i poœciera³ kurze,
Lœni czystoœci¹ ca³e gniazdko! (G2 – niezbyt du¿e).
Czas najwy¿szy, by siê wreszcie zabraæ do obiadu,
A tu pani S³owikowej ci¹gle ani œladu.
Co tu robiæ? Co gotowaæ? Rozpacz go ogarnia.
Wczoraj byli Wróbelkowie – i pusta spi¿arnia!
Wreszcie wraca  S³owikowa:
„Nie gniewaj siê stary,
Ale straszna dziœ kolejka by³a po komary.
O motylkach szkoda marzyæ, a muszki mro¿one,
Wiêc komary tylko wziê³am. Proszê – oto one.
WeŸ je oskub i wypatrosz i ugotuj w garnku!
Ja nie mogê - mam dziœ koncert w £azienkowskim

Parku.
Wszystkie miejsca wyprzedane, ga³¹zki i lo¿e,
Prasa bêdzie, recenzenci, sam pan Waldorff mo¿e …
Jednym s³owem wielka gala - nie jakaœ cha³turka,
Przygotowaæ wiêc siê muszê i przyczesaæ piórka!”
Westchn¹³ tylko biedny S³owik, przypi¹³ fartuch z

listka –
I do garów! Taki los ju¿, gdy ¿ona artystka.
Znana, s³awna, rozrywana i zarabia krocie …
A pan S³owik? Tak¿e œpiewa, ale przy robocie!
Jedn¹ tylko ma dziœ radoœæ: tê chwilê upojn¹,
Kiedy czyta u Tuwima, jak to by³o przed wojn¹.
Obydwa utwory wprowadzi³y s³uchaczy w po-

godny nastrój poezji uœmiechniêtej a kolejne wier-
sze sp³ywa³y ju¿ jak z p³atka ró¿y czy s³owicze-
go piórka. Poezje Ró¿y Czerniawskiej-Karcz prze-
platane by³y jak w wianku, tekstami naszych ulu-
bionych poetów. Strofy, które przedstawi³yœmy -
a by³a to tylko cz¹stka z tego, co zosta³o zapla-
nowane - przyjête by³y bardzo serdecznie, nie-
jednokrotnie nagradzane oklaskami. Poza wielo-
ma autorskimi wierszami nie mog³o zabrakn¹æ
Leopolda Staffa, którego poetka uwa¿a za Mi-
strza, a jego wiersze s¹ dla niej osobistym mot-
tem ¿yciowym, np. „Przedœpiew”.

Znam gorycz i zawody, wiem co ból i troska
[...]
A jednak œpiewaæ bêdê wam pochwa³ê ¿ycia.
¯y³em i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.
I uczê mi³owania, radoœci, uœmiechu.

"O nauczaniu cnoty"
Nauczyciel pogodny, uczê ucznie moje,
A¿eby ¿yli piêknie i kochali cnoty,
Wiodê ich w wonne gaje w zachodu czas z³oty,
Oplataj¹c krzew marzeñ w têsknoty powoje.
albo te wersy z „Allegro ma non troppo” Wi-

s³awy Szymborskiej
Jesteœ piêkne – mówiê ¿yciu –
bujniej ju¿ nie mo¿na by³o,

bardziej ¿abio i s³owiczo,
bardziej mrówczo i nasiennie…
…czy obrazki z „Poca³unków” Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej
La précieuse
Widzê ciê w futro wtulon¹
wahaj¹c¹ siê nad ka³u¿¹
z chiñskim pieskiem pod pach¹, z parasolem i z

ró¿¹...
I jak¿e¿ ty zrobisz krok w nieskoñczonoœæ?
Ró¿a
W tym parku poblad³ym bez œmiechów i goœci
przy ró¿y rozkwit³ej stojê
Otoœmy jedynymi œwiadkami piêknoœci –
ja jej, a ona mojej.
Tego wieczoru zaprezentowa³am Ró¿ê, jak¹ nie

wszyscy mieli okazjê poznaæ. Jej dorobek lite-
racki, Jej pasje poetyckie, Jej ulubionych Poetów.

Dotychczas wiêkszoœæ m³odych Autorów zna Ró¿ê
Czerniawsk¹-Karcz przede wszystkim jako organi-
zatorkê promocji ich w³asnej twórczoœci. Myœlê wiêc,
¿e barwny collage poetycki, jaki przygotowa³yœmy
wspólnie na ten wieczór, pozwoli³ przybli¿yæ nie
tylko animatorkê, recenzentkê, redaktorkê wielu
ksi¹¿ek, promotorkê wielu Autorów, ale przede
wszystkim RÓ¯Ê – POETKÊ, która ma w swoim
dorobku literackim ju¿ 10 tomów poezji...

Szkoda, ¿e tylko garstka wiernych mi³oœników
poezji okaza³a zainteresowanie spotkaniem z Ró¿¹
Czerniawsk¹-Karcz. Frekwencja by³a znikoma, za-
brak³o przede wszystkim tych, którzy wykazuj¹ za-
interesowanie poezj¹ po wiêkszej czêœci dopiero
wówczas, gdy promuje siê ich tomiki. Tym bardziej
dziêkujê bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy
okazali nam zaufanie i zainteresowanie, zaszczyca-
j¹c nas swoj¹ obecnoœci¹.

Podsumowaniem wieczoru niech bêdzie wiersz
naszej Noblistki, który wybrzmiewa zawsze jak
pointa wszelkich rozmów czy spotkañ poetyckich:

Niektórzy lubi¹ poezjê
Niektórzy
czyli nie wszyscy.
Nawet nie wiêkszoœæ wszystkich, ale mniejszoœæ.
Nie licz¹c szkó³, gdzie siê musi,
i samych poetów,
bêdzie tych osób chyba dwie na tysi¹c.

Lubi¹-
ale lubi siê tak¿e rosó³ z makaronem,
lubi siê komplementy i kolor niebieski,
lubi siê stary szalik,
lubi siê stawiaæ na swoim,
lubi siê g³askaæ psa.

Poezjê-
tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedŸ
na to pytanie ju¿ pad³a.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam siê tego
jak zbawiennej porêczy.

Danuta-Romana S³owik
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IV. Zakresy edukacji
i procesy edukacyjne

Edukacja spo³eczna
Dzieci musz¹ czuæ, ¿e s¹ wa¿nymi osobami. Powinny

mieæ mo¿liwoœæ wyra¿ania wszelkich uczuæ, potrzebuj¹
uwagi, wsparcia i sympatii. Rozwijaj¹ wówczas umiejêt-
noœæ dawania tego samego innym. Nawi¹zywanie satys-
fakcjonuj¹cych relacji spo³ecznych pozwala rozumieæ
wymagania spo³eczne, rozwija szacunek dla praw in-
nych osób. Program pracy z dzieæmi powinien wzmac-
niaæ poczucie spo³ecznej sprawiedliwoœci, indywidualnej
i wspólnej odpowiedzialnoœci, powinien dawaæ mo¿liwoœæ
wspó³pracy z innymi i szanowania ich.

Zakres
edukacji Sposoby realizacji programu Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,

dyspozycji i uczuæ dzieci

Dziecko jako
osoba

• Wywieszanie zdjêæ lub podobizn dzieci
   (profile)i ich imion w sali.
• Zabawy z wykorzystaniem lustra (naœladowanie
 min, obserwacja, przebieranie siê).
• Malowanie autoportretu, rysunek
 ca³ej postaci odrysowywany na kartonie.
• Celebrowanie urodzin, imienin,
 œwiêtowanie  Dnia Dziecka.

• Poczucie to¿samoœci (pojêcie „ja”),
 szacunek dla w³asnej osoby,
 poczucie w³asnej wartoœci.

Rodzina • Nazywanie cz³onków rodziny, poznawanie
  historii (zdjêcia, opowiadania), samodzielne
  robienie prezentów.
• Role i obowi¹zki w rodzinie, relacje miêdzy
  dzieæmi, rozmowy na temat rodziny („Co lubi
  moja mama?”, „Co jest mi³ego w rodzeñstwie?”),
  zabawy w role.
• Celebrowanie Dnia Dziadków, Matki, Ojca.

• Umiejêtnoœæ zauwa¿ania, okreœlania
  i doceniania swojej roli w rodzinie,
  poczucie to¿samoœci, znajomoœæ
  tradycji.
• Umiejêtnoœci wspó³¿ycia w rodzinie.

Osoby
znacz¹ce
dla dziecka

• Spotkania z osobami wa¿nymi dla dzieci,
  wycieczki do miejsc znajduj¹cych siê
  w najbli¿szej okolicy.
• Poznawanie s¹siadów.

• Wiedza na temat roli ró¿nych osób
  w spo³ecznoœci. Docenianie
  ich znaczenia.
• Uczestnictwo w grupie wynikaj¹ce
  z poczucia przynale¿noœci
  i solidarnoœci.

Najbli¿sza
okolica

• Kto mieszka blisko mnie? – pojêcia s¹siad,
  obok, naprzeciwko, blisko, daleko.
• Poznawanie drogi do domu – co spotkam po
  drodze z przedszkola do domu.
• Wspólne rysowanie planów okolic
  przedszkola (na podstawie obserwacji
  bezpoœredniej pod   czas spacerów),
  konstruowanie modeli  naszych domów
  i ich wzajemnego usytuowania,
  tworzenie planu przestrzennego.
• Wa¿ne miejsca w naszej okolicy (wsi,  miejsco-
  woœci, dzielnicy) np. apteka, dom kultury, remi-
  za, fryzjer, Urz¹d Gminy itp.
  – wycieczki do tych miejsc.

• Wiedza na temat najbli¿szej okolicy,
   umiejêtnoœæ poruszania siê
  w przestrzeni.
• Umiejêtnoœæ tworzenia planów
  i umieszczania na nich obiektów.
• Znajomoœæ podstawowych,
  istotnych dla dzieci instytucji
  i miejsc  u¿ytecznoœci publicznej.

Program
wychowania przedszkolnego

Dobry start
Przedszkolaka (4)
Monika Roœciszewska-WoŸniak

Jak
mieszkamy?

Gdzie mieszkam – mój adres, kto mieszka
w moim domu.
• Pojêcia piêtro, dom, mieszkanie, pokój, ogród,
ogrodzenie, furtka itp.
• Jak mieszkamy – ró¿ne rodzaje mieszkañ
i domów (fotografie, w³asnorêczne rysunki).
• Jak zdarza siê nam mieszkaæ – robienie sza³asu, na-
   miotu, igloo (robienie domku ze œniegu w zimie).
• Ludzie biedni, bezdomni – gdzie mieszkaj¹?

• Umiejêtnoœæ opisywania w³asnego
  miejsca zamieszkania, znajomoœæ
  adresu zamieszkania.
• Zwiêkszanie wiedzy o ró¿nych
  sposobach mieszkania.
• Uwra¿liwianie na sytuacjê ludzi
  w trudnych warunkach.
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Œwiêta
i
uroczystoœci

• Przygotowania do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
  Wielkanocy. Poznanie i prze¿ywanie œwi¹t
  pañstwowych (11 listopada i 3 Maja)
  oraz Dnia Wszystkich Œwiêtych (1 listopada).
• Poznawanie i celebrowanie œwi¹t zwi¹zanych
  z ludow¹ tradycj¹ i z porami roku (stroje,
  jedzenie, muzyka).
• Poznawanie zwyczajów i œwi¹t
  w³asnego regionu.

• Umiejêtnoœæ dostrzegania
  i doceniania spo³eczno-kulturalnego
  œrodowiska, w jakim ¿yjemy
  (szczególnie kultury i zwyczajów
  danego regionu).
• Zaznajomienie siê z wa¿nymi
  œwiêtami w³asnej kultury.

Hobby,
zaintere-
sowania,
w³asnoœæ

• Hobby, kolekcje dzieci (tworzenie albumów,
  przynoszenie z domu ciekawostek i „skarbów”,
  prezentacja swoich kolekcji i zainteresowañ),
  w³asne zwierzêta.
• Robienie zabawek i wykorzystanie ich
  do zabaw w grupie przedszkolnej i w domu.
• Organizowanie w³asnego k¹cika (segregatora
   lub pó³ki) w szatni lub w sali, do którego
   nikt nie mo¿e zagl¹daæ.

• Œwiadomoœæ swojej niezale¿noœci
  oraz jednoczeœnie umiejêtnoœæ
  zauwa¿ania i doceniania zale¿noœci
  od innych (np. od rodziców).
• Kszta³towanie poczucia wartoœci
  i wa¿noœci oraz dumy, poczucia
  to¿samoœci, szanowania prywatnoœci.

Szacunek
dla innych
ludzi i dla
ró¿noro-
dnoœci

• Poznawanie ró¿nych punktów widzenia
  (np.   „Co widzia³a mrówka”), chodzenie
  na czworaka – co widaæ?
• Co powiedzia³aby na to ma³a siostra.
• Gry i zabawy „Jesteœmy ró¿ni” (mamy ró¿ne
  upodobania, wygl¹d, uczucia).
• Wspólne organizowanie przyjêæ,
• Kontakty z ró¿nymi goœæmi, odwiedzanie
  innych osób mieszkaj¹cych
  lub pracuj¹cych w pobli¿u.
• Podejmowanie wspólnych dzia³añ na rzecz
  innych (np. koncert dla mieszkañców).
• Obdarowywanie prezentami innych – np.
  wykonywanie prezentu dla kolegi
  na urodziny albo dla kogoœ chorego.

• Zaznajomienie siê z ró¿norodnoœci¹
  i indywidualnoœci¹ ludzi,
  dostrzeganie i docenianie jej.
• Szacunek i akceptacja dla innych
   ludzi, szanowanie praw innych
  ludzi, empatia.
• Umiejêtne u¿ywanie form
  grzecznoœciowych,
• W³aœciwe odnoszenie siê
  do innych ludzi.
• Podejmowanie zadañ
  prospo³ecznych.
• Wra¿liwoœæ na potrzeby innych.
• Rozwijanie dobrych manier,
  kszta³towanie po¿¹danych
  spo³ecznie postaw.

Uczucia • Zabawy ruchowe z gestami, naœladowanie.
• Rozpoznawanie i wyra¿anie swoich
  nastrojów za pomoc¹ barw, muzyki, ruchów,
 a tak¿e zabawy odreagowuj¹ce, relaksuj¹ce.
• Rozmowy o uczuciach: „Czego dzieci
  siê boj¹”, „Co robimy, kiedy siê z³oœcimy”.

• Œwiadomoœæ w³asnych uczuæ
  i umiejêtnoœæ (kontrola)
  ich wyra¿ania.
• Umiejêtnoœæ ujawniania uczuæ
  w sposób niezagra¿aj¹cy innym,
  rozpoznawanie i szanowanie uczuæ
  innych osób, akceptacja.

Porozu-
miewanie
siê z innymi

• Zabawy pacynkami.
• Æwiczenie formu³owania wypowiedzi
  w zale¿noœci od sytuacji (rozmowy
  przez telefon, na ulicy itp.).
• Zajêcia nauczyciela z dzieæmi rozwijaj¹ce ich
  umiejêtnoœæ komunikacji (np. „Nie rozumiem
  tego – wyjaœnijcie mi, proszê”,
  „Co jeszcze chcesz powiedzieæ?”).

• Umiejêtnoœæ nawi¹zywania
  kontaktu, uzgadniania,\otrzymywania
  i przekazywania informacji.
• Kszta³cenie praktycznych
  umiejêtnoœci komunikacyjnych (m.in.
   rozpoznawania i nazywania emocji).
• Umiejêtnoœæ dostosowania formy
  wypowiedzi do sytuacji.
• Uwzglêdnianie perspektywy innych
   osób.
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Pomaganie
oraz
obowi¹zki
dzieci
i doros³ych

• Udzielanie pomocy doros³ym i dzieciom
   w grupie (starszym lub s³abszym osobom
   w naszym otoczeniu,
  osobom niepe³nosprawnym).
• Poznawanie zawodów i pracy ró¿nych osób
  z otoczenia dzieci.
• Wype³nianie w³asnych, dzieciêcych
  obowi¹zków w domu.

• Dostrzeganie potrzeb innych.
• Udzielanie pomocy i jej
  przyjmowanie.
• Wra¿liwoœæ na ludzi
  niepe³nosprawnych, empatia.
• Szacunek dla pracy i ludzi j¹
  wykonuj¹cych.
• Zaznajomienie z ró¿nymi zawodami.

Zabawy • Organizowanie przestrzeni i czasu
  dla zabaw dzieci.
• Wprowadzanie lub inicjowanie
   nowych zabaw i gier.
• Wspólne przygotowywanie i prze¿ywanie
   bali karnawa³owych.

• Samodzielnoœæ w organizowaniu
  w³asnej aktywnoœci.
• Twórcza, swobodna aktywnoœæ.
• Nawi¹zywanie interakcji spo³ecznych.

Profilaktyka
zdrowotna

• Dobór w³aœciwego ubioru, zmienianie go,
  jeœli siêzabrudzi.
• Poznawanie zasad w³aœciwego od¿ywiania
  i ró¿nych produktów ¿ywnoœciowych
  – co jest zdrowe, a co szkodliwe.
• Higiena odpoczynku, relaksowanie siê, sen,
  poznawanie w³asnego rytmu dnia, aktywnoœæ
  fizyczno–motoryczna.
• Jak postêpowaæ w chorobie, ostro¿noœæ
  z lekarstwami, (spotkanie z lekarzem, wizyta
  w aptece, w przychodni, zabawy
  tematyczne np. w szpital).

• Samodzielnoœæ w dbaniu o w³asn¹
  higienê.
• Wiedza o zdrowym trybie ¿ycia
  i motywacja do przestrzegania regu³
  i rytmu odpoczynku, ¿ywienia.
• Wiedza o bezpiecznym za¿ywaniu
  lekarstw, o zapobieganiu czêstym
  chorobom.
• Oswojenie z lekarzem i leczeniem.
• Wiedza o znaczeniu ruchu i aktyw-

noœci fizycznej dla profilaktyki zdrowia.
• Zwiêkszenie odpornoœ
  i zdrowotnej dzieci.

Uczucia • Zabawy ruchowe z gestami, naœladowanie.
• Rozpoznawanie i wyra¿anie swoich
  nastrojów za pomoc¹ barw, muzyki, ruchów,
 a tak¿e zabawy odreagowuj¹ce, relaksuj¹ce.
• Rozmowy o uczuciach: „Czego dzieci
  siê boj¹”, „Co robimy, kiedy siê z³oœcimy”.

• Œwiadomoœæ w³asnych uczuæ
  i umiejêtnoœæ (kontrola)
  ich wyra¿ania.
• Umiejêtnoœæ ujawniania uczuæ
  w sposób niezagra¿aj¹cy innym,
  rozpoznawanie i szanowanie uczuæ
  innych osób, akceptacja.

Porozu-
miewanie
siê z innymi

• Zabawy pacynkami.
• Æwiczenie formu³owania wypowiedzi
  w zale¿noœci od sytuacji (rozmowy
  przez telefon, na ulicy itp.).
• Zajêcia nauczyciela z dzieæmi rozwijaj¹ce ich
  umiejêtnoœæ komunikacji (np. „Nie rozumiem
  tego – wyjaœnijcie mi, proszê”,
  „Co jeszcze chcesz powiedzieæ?”).

• Umiejêtnoœæ nawi¹zywania
  kontaktu, uzgadniania,\otrzymywania
  i przekazywania informacji.
• Kszta³cenie praktycznych
  umiejêtnoœci komunikacyjnych (m.in.
   rozpoznawania i nazywania emocji).
• Umiejêtnoœæ dostosowania formy
  wypowiedzi do sytuacji.
• Uwzglêdnianie perspektywy innych
   osób.

Dba³oœæ
o bezpie-
czeñstwo

• Bezpieczeñstwo w poruszaniu siê po ulicy.
• Materia³y, produkty niebezpieczne i wiedza,
   co z nimi robiæ.
• Samodzielne wykonywanie plakatów ostrze-

gaj¹cych inne dzieci przed niebezpieczeñstwem.
• Poznawanie zasad bezpiecznego kontaktu ze
zwierzêtami (np. z psem) oraz z obcymi ludŸmi.
• Wspólne ustalenie zasad bezpieczeñstwa
  w  grupie (jako element kontraktu).

• Wiedza o bezpiecznym poruszaniu
  siê po ulicy, szosie, o tym,
  jak unikaæ niebezpieczeñstw.
• Umiejêtnoœæ samodzielnego
 oceniania sytuacji pod wzglêdem
  bezpieczeñstwa.
• Umiejêtnoœæ obrony przed
  niebezpieczeñstwem, ostro¿noœci
  wobec osób nieznajomych
  (profilaktyka molestowania).
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Dba³oœæ
o otoczenie

• Segregowanie odpadów wytwarzanych
   podczas zajêæ (pojemniki na zu¿yty papier).
• U¿ywanie materia³ów wtórnych w zabawach,
  wykorzystanie ich do tworzenia nowych
   rzeczy, oszczêdzanie wody i œwiat³a.
• Plakat na temat oszczêdzania materia³ów.

• Wiedza na temat ekologii, motywacja

  do dzia³añ proekologicznych.

• Rozwijanie poczucia estetyki

  i mo¿liwoœci twórczych.

Edukacja
medialna

• Poznawanie ró¿nych sposobów przekazy-
  wania informacji – gazety, czasopisma, film,
  telewizja, internet, programy komputerowe.
  Zabawy z gazetami.
• Telewizja – sposoby bezpiecznego
   i interesuj¹cego korzystania z telewizji
   – programy dla dzieci.
• Reklama – rozpoznawanie reklam, zabawy
  w reklamowanie ró¿nych wyrobów.
• Komputer – poznawanie zastosowania
   komputera na konkretnych przyk³adach, internet.

• Umiejêtnoœæ korzystania z mediów.

• Otwartoœæ na wiedzê.

• Rozwijanie postaw krytycznych.

• Kszta³towanie gustu.

• Aktywnoœæ w zdobywaniu

   informacji, sprawczoœæ.

Uczestnictwo
w ¿yciu
spo³ecznym

• Zapoznawanie siê z najbli¿szym otoczeniem
  – moja wieœ/miasto, mój region, mój kraj.
• Poznanie god³a, œwi¹t narodowych,
   rozmowy o historii (koncentrowanie siê
  na najbli¿szym regionie i ¿yciu ludzi dawniej).
• Zapoznawanie z pojêciami: Polska, ojczyzna,
  god³o, herb.
• Zapoznawanie z mapami i planami: mapa
   Polski, (zaznaczenie w³asnej miejscowoœci).
• Ró¿ne jêzyki i dialekty – zaproszenie osoby
   mówi¹cej w innym jêzyku.

• Wiedza o Polsce, jej symbolach.
  Zapoznanie siê z mapami.
• Kszta³towanie to¿samoœci
  narodowej.
• Wra¿liwoœæ na ró¿nice miêdzy
   ludŸmi, akceptacja ró¿norodnoœci.
• Poznawanie kultury, zwyczajów
  narodowych.

Edukacja przyrodnicza
Doroœli powinni wspieraæ dzieci w rozwijaniu cie-

kawoœci poznawczej, stwarzaæ im okazje do ekspery-
mentowania oraz zadawania pytañ i uzyskiwania
odpowiedzi. Powinni dawaæ mo¿liwoœci dokonywa-
nia obserwacji, planowania w³asnych badañ, mierze-
nia, testowania w³asnych hipotez i interpretowania
faktów. Dzieci powinny w jak najwiêkszym stopniu
aktywnie, poprzez bezpoœrednie doœwiadczanie

uczestniczyæ w poznawaniu otaczaj¹cego je œwiata.
Dziêki tym dzia³aniom dzieci rozwijaj¹:

• umiejêtnoœæ krytycznego i logicznego myœlenia;
• ciekawoœæ;
• umiejêtnoœæ wspó³pracy;
• umiejêtnoœæ twórczego dzia³ania;
• szacunek do wiedzy, dowodów;
• otwartoœæ umys³u wolnego od uprzedzeñ;
• szacunek dla œrodowiska.

Zakres
edukacji Treœci edukacyjne Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,

dyspozycji i uczuæ dzieci

Cia³o
cz³owieka

• Rozpoznawanie czêœci cia³a, poznawanie ich
  nazw.
• Zajêcia kszta³c¹ce zmys³y (wzrok, s³uch,
  dotyk, smak, wêch).
• Porównywanie swojego wygl¹du (w³osy,
   oczy, zêby, wzrost, wiek itp.).
• Wykonywanie æwiczeñ ruchowych,
  æwiczenia relaksacyjne.

• Wiedza o w³asnym ciele, budowie
  i dzia³aniu wybranych organów.
• Wiedza o poszczególnych zmys³ach.
• Wra¿liwoœæ polisensoryczna.
• Zwiêkszenie samoœwiadomoœci i
  samooceny stanu swojego organizmu.
• Umiejêtnoœæ wyró¿niania siebie
  spoœród innych.



27

Ubranie • Poznawanie czêœci ubrañ i ró¿nych typów
  materia³ów, z których s¹ zrobione (faktura,
   wzór, naturalne/ sztucznie wytwarzane).
• Tworzenie w³asnych „kolekcji”,
  wykorzystanie materia³ów do tworzenia
   prac plastycznych, ubieranie lalek, misiów.
• Sposoby ubierania siê w ró¿nych krajach.

• Wiedza o odpowiednim do warunków
  ubiorze, kszta³towanie w³aœciwych
  nawyków samodzielnego dbania
  o wygl¹d.
• Rozwój zmys³u estetycznego,
  aktywnoœæ twórcza.
• Rozwijanie s³ownictwa i wiedzy
  o zwyczajach w innych kulturach.

Jedzenie • Prezentowanie dzieciom ró¿nych warzyw
  i owoców oraz zió³ rosn¹cych w najbli¿szej
  okolicy.
• Próbowanie smaków (s³ony, kwaœny, s³odki,
  cierpki itd.).
• Pochodzenie ró¿nych potraw (co robimy
  ze zbó¿, mleka itd.).
• Rozpoznawanie ró¿nic w po¿ywieniu
  – surowe i gotowane, p³ynne i sta³e.
• Przygotowywanie przez dzieci ró¿nych potraw
  – samodzielnie lub z rodzicami w domu.

• Wiedza o produktach ¿ywieniowych.
• Umiejêtnoœæ samodzielnego
  dobierania w³aœciwych,
  zdrowych produktów.
• Samodzielnoœæ w przyrz¹dzaniu
  posi³ków.
• Poszerzenie s³ownictwa, rozwój
  myœlenia logicznego, kreatywnoœæ.

Bogactwa
naturalne

• Porównywanie wielkoœci, faktury, ciê¿aru
  ró¿ nych materia³ów (ziemia, piasek,
  kamienie, drewno, piórka itp.).
• Bogactwa naturalne – co nam daje Ziemia,
  zastosowanie bogactw naturalnych.
• Zabawy z wod¹, z piaskiem.

• Wiedza o materia³ach i bogactwach
  naturalnych i ich zastosowaniu.
• Uwra¿liwienie na problem
  dewastacji naturalnego œrodowiska.

Zwierzêta • Bezpoœrednia obserwacja zwierz¹t ¿yj¹cych
  w okolicy, zwierzêta domowe i dzikie.
• Obserwacja ma³ych zwierz¹t (œlimak,
  d¿d¿ownica, motyl).
• Przydatnoœæ wszystkich zwierz¹t.
• ̄ ycie zwierz¹t zmieniaj¹ce siê w trakcie roku.

• Umiejêtnoœæ obserwowania ró¿nych
  zwierz¹t, tak¿e tych najmniejszych,
  porównywanie budowy, wyci¹ganie
  logicznych wniosków.
• Umiejêtnoœæ postêpowania ze
  zwierzêtami niebezpiecznymi dla
  cz³owieka.

Roœliny  • Pielêgnowanie ogrodu i obserwacja efektów.
• Zbieranie roœlin rosn¹cych w okolicy,
   tworzenie zielników.
• Tworzenie prac z wykorzystaniem nasion,
   roœlin,  kolekcji liœci, bukietów.
• Porównywanie kszta³tów i kolorów
  kwiatów, liœci.
• Poznawanie roœlin u¿ytkowych
  (np. zió³, zbó¿).
• Owoce, warzywa – jeœli to mo¿liwe –
  sk¹d   wiemy, ¿e ju¿ dojrza³o, kiedy wiemy,
  ¿e jest ju¿ zepsute?
• Uprawy (wysiewanie szybko rosn¹cych
   roœlin), obserwacja cyklu rocznego wzrostu,
  dojrzewania i obumierania.

• Zapoznanie z roœlinami i sposobami
  ich pielêgnowania.
• Umiejêtnoœæ obserwacji wzrostu
  roœlin i poznawanie zasad pielêgnacji.
• Aktywnoœæ twórcza.
• Wspó³dzia³anie.
• Pojêcie zmian w czasie, kszta³towanie
  cierpliwoœci, planowanie.
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Pogoda • Obserwacje i rejestracja elementów pogody,
  pojêcia: zimne – gor¹ce, s³oneczne
  – deszczowe.
• Odczucia zwi¹zane z pogod¹ (gor¹ce s³oñce
   na skórze, zimny wiatr, m¿awka).
• Ochrona przed negatywnymi skutkami
  pogody (w³aœciwe ubieranie, bezpieczne
  zachowanie na dworze).
• Poznawanie sposobów zatrzymywania
  ciep³a  w zimie i ochrony przed przegrzaniem
  (eksperymenty w³asne).
• Zapowiadanie pogody – przewidywanie,
  przepowiadanie, konfrontowanie obserwacji
  z przewidywaniami i komunikatami w radiu
  lub telewizji.

• Umiejêtnoœæ obserwacji i rejestracji
  zjawisk przyrodniczych.
 • Rozró¿nianie stanów pogody,
  poznawanie znaczenia natury,
  sposobów radzenia sobie z
  niedogodnoœciami i niebezpieczeñ-
  stwami zwi¹zanymi z warunkami
   pogodowymi.
• Znajomoœæ podstawowych pojêæ
  zwi¹zanych z pogod¹ – takich
  jak wiatr, deszcz, grad, ulewa,
  œnie¿yca, temperatura.

Woda • Zabawy z wod¹, obserwacja koloru, smaku,
  temperatury, przelewanie do ró¿nych naczyñ,
  malowanie akwarelami.
• Lód, œnieg a woda (obserwacja zmian
  i doœwiadczenia).
• Obserwacja zachowania ró¿nych
  przedmiotów w wodzie (p³ywaj¹, ton¹,
  rozpuszczaj¹ siê).
• Zastosowania wody – nasze potrzeby,
  oszczêdzanie, brudna i czysta woda.
• Wycieczka nad rzekê lub staw, roœliny
   i zwierzêta wodne.

• Umiejêtnoœæ obserwowania
   i wy³apywanie charakterystycznych
   cech, przekszta³cania siê,
   zachowania ró¿nych przedmiotów,
   eksperymentowanie.
• Wiedza na temat roli wody dla ¿ycia.

Œwiat³o • S³oñce jako Ÿród³o œwiat³a, obserwacja
   Ksiê¿yca i gwiazd.
• Odbicie œwiat³a – „zaj¹czki” z lusterka,
  zabawy z latark¹.
• Œwiat³o – cieñ, zabawy z cieniem, obserwacja
  zmian cienia w ci¹gu dnia, zegar s³oneczny,
  doœwiadczanie kompletnej ciemnoœci.
• Naturalne i sztuczne Ÿród³a œwiat³a.
• Doœwiadczenie z ca³kowit¹ ciemnoœci¹ –
  poruszanie siê bez udzia³u zmys³u wzroku.

• Zauwa¿anie ró¿nych Ÿróde³ œwiat³a
  – naturalnych i sztucznych
  – i ich znaczenia.
• Znajomoœæ cyklu dnia i nocy.
• Badanie zjawiska cienia,
  odbicia œwiat³a.
• Kszta³cenie odpornoœci
  psychicznej.

DŸwiêki • DŸwiêki nas otaczaj¹ce (nagrywanie,
  odtwarzanie, zgadywanie).
• G³oœny i cichy dŸwiêk – poznawanie
  znaczenia higieny s³uchu.
• DŸwiêki wydawane przez naturê i dŸwiêki
tworzone przez cz³owieka.

• Wra¿liwoœæ na dŸwiêki i umiejêtnoœæ
   ich rozpoznawania.
• Poznawanie dŸwiêków wydawanych
  przez zwierzêta, ró¿nicowanie
  rodzaju dŸwiêku.
• Umiejêtnoœæ naœladowania g³osów.
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Ruch • Obserwacja ruchów powietrza – wiatr, wiatraczki
  i wiatromierze. Obserwacja dymu z ogniska.
• Eksperymenty z ruchem powietrza
  w pomieszczeniach, zabawy z bañkami
   mydlanymi, balony, latawce.
• Obserwowanie ruchu chmur, zwierz¹t, ludzi,
  maszyn, porównywanie szybkoœci, ruszanie
  i zatrzymywanie siê.
• Zabawy ruchowe – jazda na rowerze,
  œlizganie siê, bieganie, chodzenie.

• Umiejêtnoœæ obserwowania
  i rejestrowania zjawisk.
• Konstruowanie prostych urz¹dzeñ
  do rejestracji ruchów powietrza.
• Umiejêtnoœæ obserwowania
  i eksperymentowania
  z przedmiotami, które siê ruszaj¹.
• Wiedza na temat ró¿nych sposobów
  poruszania siê.
• Swobodna ekspresja, zabawa.

Maszyny,
wynalazki

• Maszyny w naszym codziennym ¿yciu,
  zapoznawanie siê z wynalazkami.
• Poznawanie budowy urz¹dzeñ codziennego
  u¿ytku.
• Roboty stolarskie i majsterkowanie.

• Poznanie przeznaczenia maszyn,
  obserwacja ich dzia³ania.
• Umiejêtnoœci techniczne,
  sprawnoœæ manualna.
• Twórcze myœlenie i dzia³anie.

Edukacja jêzykowa
Ka¿dego dnia podczas zajêæ nauczyciel powinien

znaleŸæ czas na zapoznawanie dzieci z literatur¹.
Dzieci musz¹ mieæ kontakt z pismem, mieæ dostêp
do ksi¹¿ek lub czasopism dzieciêcych. Nie znaczy
to, ¿e maj¹ uczyæ siê czytaæ. Nie wydaje siê w³aœci-
we wprowadzanie na tym etapie czytania liter tra-

dycyjnymi metodami. Dzieci natomiast powinny byæ
obeznane z pismem jako metod¹ przekazywania wa¿-
nych informacji. Warto zastosowaæ elementy meto-
dy wprowadzania dziecka w œwiat pisma Ireny Maj-
chrzak7, naturalnej nauki jêzyka lub elementy „Me-
tody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz8.

Zakres
edukacji Treœci edukacyjne Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,

dyspozycji i uczuæ dzieci

Literatura
dzieciêca
– wiedza
i prze¿ycia

• Zapoznanie z ksi¹¿kami dla dzieci – s³uchanie
  systematycznego czytania wybranej
  wspólnie bajki lub opowiadania.
• Ilustrowanie bajek czytanych przez
  nauczyciela, wykorzystanie pacynek.
• Organizowanie biblioteki i czytelni dzieciecej
   – porz¹dkowanie ksi¹¿ek, wypo¿yczanie ich.

• Wzbudzenie zainteresowania
  literatur¹ dzieciêc¹, rozwój fantazji
   i fascynacji œwiatem wyobra¿onym.
• Pog³êbienie wiedzy o œwiecie.
• Uwa¿ne s³uchanie i koncentracja.
• Reprezentacja treœci poprzez rysunek.

• Rozmowy o tym, co siê zdarzy³o w ci¹gu dnia,
  formu³owanie w³asnych s¹dów, opisywanie
  zdarzeñ, dzielenie siê swoimi planami
  i marzeniami.
• Opisywanie historyjek obrazkowych.

• U¿ywanie jêzyka jako œrodka
  prawid³owej komunikacji, s³uchanie
  i rozumienie wypowiedzi.
• Wypowiadanie siê, rozwijanie
  ekspresji s³ownej.
• Umiejêtnoœæ werbalizacji zdarzeñ,
  uczuæ i pomys³ów.

Jêzyk jako
sposób
komunikacji
miêdzy
ludŸmi

• Przygotowanie wspólnego przedstawienia –
  krótkie role, wiersze i piosenki, zabawy
  w formie dramy i improwizacje.
• Uk³adanie w³asnych historii, ilustrowanie ich
  ruchem lub plastycznie.
•  Zabawy rozwijaj¹ce twórcze myœlenie
   (np. „co by by³o gdyby”).

• U¿ywanie poprawnych pod wzglêdem
  logicznym i gramatycznym form
  wypowiedzi i prawid³owej
  artykulacji s³ów.
• Œmia³oœæ i ekspresja w³asnych
  odczuæ.
• WyobraŸnia i myœlenie twórcze,
  rozwijanie pamiêci.

S³owo
i tekst jako
wyraz
ekspresji
twórczej
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Pismo
jako sposób
komuni-
kowania i
przekazywania
myœli –
przygotowanie
do czytania

• Oswajanie siê z pismem i rozpoznawanie
  napisanych znanych s³ów (np. imion,
  dni tygodnia, nazw sklepów, zwierz¹t, roœlin)
   – elementy naturalnej nauki jêzyka.
• Podpisywanie elementów wyposa¿enia sali
  i innych przedmiotów.
• Organizowanie zabaw tematycznych
   wymagaj¹cych u¿ywania napisów (sklep, biuro).
• Zabawy w wys³uchiwanie rymów,
  wierszyków, zabawy „coœ na literê”.
• Poznawanie liter alfabetu na ¿yczenie dzieci,
  poznawanie „obcych” pism – szyfry, pismo
  obrazkowe.

• Zainteresowanie i zaciekawianie
  pismem jako œrodkiem komunikacji.
• Uwra¿liwienie na brzmienie g³osek,
  (analiza s³uchowa).
• Umiejêtnoœæ wyodrêbniania znanej
  litery ze s³owa (analiza wzrokowa).
• Umiejêtnoœæ rozpoznawania
   wzrokowo znanych wyrazów
   ³¹cznie z ich znaczeniem.

Przygoto-
wanie do
pisania

• Wykonywanie æwiczeñ kszta³tuj¹cych
   sprawnoœæ grafomotoryczn¹ (rysowanie
   po œladzie, kolorowanie, zabawy ruchowe,
   kreœlenie w powietrzu znaków).
• Doskonalenie sprawnoœci manualnej
   (wyklejanie, lepienie, wycinanie).

• Kszta³cenie sprawnoœci i precyzji
   rêki oraz koordynacji wzroko
   woruchowej.

Edukacja matematyczna
Dzieci rozwijaj¹ umiejêtnoœci matematyczne w taki

sam sposób jak inne umiejêtnoœci – poprzez bezpo-
œrednie doœwiadczanie i eksperymentowanie, zaba-
wê oraz praktyczne æwiczenia. Dla kszta³cenia umie-
jêtnoœci matematycznych wykorzystywane bêd¹ wiêc

ró¿ne codzienne sytuacje. Nauczyciel inicjuje dysku-
sjê i wspiera dzieci w ich samodzielnym rozwi¹zywa-
niu problemów. Zajêcia z tego zakresu mog¹ byæ re-
alizowane z wykorzystaniem elementów programu Edy-
ty Gruszczyk-Kolczyñskiej „Dzieciêca matematyka”.9

Zakres
edukacji Treœci edukacyjne Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,

dyspozycji i uczuæ dzieci

Orientacja
w
przestrzeni

•  Po³o¿enie przedmiotów w przestrzeni (pod,
    nad, za, przed, obok, wewn¹trz, na zewn¹trz).
• Wprowadzenie pojêæ w przestrzeni:
   prawa – lewa strona, góra – dó³.
• Kierunki lewo – prawo, kierowanie siê
   instrukcjami w ruchu: w górê, na dó³,
   w prawo, w lewo.

• Poznanie schematu w³asnego cia³a,
   kierunków w przestrzeni.
•  Znajomoœæ kierunków i umiejêtnoœæ
   pos³ugiwania siê nimi (prawo, lewo,
   do przodu, w bok, do ty³u).

• Tworzenie szeregów, powtarzanie rytmów
   s³uchowo i wzrokowo.
• Przemiennoœæ pór dnia i roku – rytmy w naturze.
• Pojêcia okreœlaj¹ce czas – d³ugo, krótko,
   przedtem, teraz, potem.
• Zapoznanie z pojêciami: godzina, dzieñ,
  tydzieñ, miesi¹c, rok, zapoznanie z kalendarzem.
•  Pomiary czasu – szybko, wolno.
• Zapoznanie z narzêdziami do pomiaru czasu.

• Zauwa¿anie rytmów i regularnoœci
   w przyrodzie i w codziennym ¿yciu.
• Znajomoœæ pojêæ okreœlaj¹cych
   czas i zmiany w otoczeniu.
•  Pos³ugiwanie siê pojêciami
    zwi¹zanymi z up³ywem czasu.

Rytmy
i organizacja
czasu

• £¹czenie zdarzeñ w ci¹g logicznych nastêpstw,
   ustalanie kolejnoœci wydarzeñ, wprowadzanie
   elementów planowania czynnoœci.
• Obserwacja zdarzeñ, stawianie pytañ przy
   doœwiadczeniach.
• Sk³adanie ca³oœci z czêœci – puzzle i uk³adanki.

• Logiczne myœlenie w praktycznych
   sytuacjach (skutek a przyczyna).
• Relacje przestrzenne.
• Wytrwa³oœæ, cierpliwoœæ.

Przyczyny
i skutki
oraz
nastêpstwa
zdarzeñ
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Zbiory
– klasyfikacja

• Grupowanie elementów, porównywanie (taki
  sam, inny), porz¹dkowanie, segregowanie.
• Tworzenie zbiorów – z przedmiotów maj¹cych
   wspóln¹ cechê, porz¹dkowanie zbiorów
   wed³ug ich liczebnoœci.

• Umiejêtnoœæ sortowania w oparciu
   o jedn¹ cechê.
• Klasyfikowanie, segregowanie
   elementów zbioru w oparciu
   o ustalone kryteria, szeregowanie.
• Poczucie kompetencji.

Liczenie
obiektów,
numerowanie

• Liczenie na konkretnych obiektach.
• Pos³ugiwanie siê liczebnikami
  porz¹dkowymi, serie, numerowanie obiektów
  (np. schodów). Dodawanie, odejmowanie
  (wiêcej, mniej, dodawanie elementów).
• Liczenie po kolei.
• Oswajanie i poznawanie wiêkszych liczb
   (powy¿ej 10).

•  Kszta³towanie pojêcia liczby.
• Umiejêtnoœæ liczenia.
• Zapoznanie siê z liczebnikami
  g³ównymi i porz¹dkowymi.
• Umiejêtnoœæ dokonywania
  operacji matematycznych na kon-
  kretach (dodawanie, odejmowanie).
• Umiejêtnoœæ numerowania
   przedmiotów.

Figury
geome-
tryczne

• Poznanie podstawowych figur
  geometrycznych i wyodrêbnianie ich
   z otoczenia, tworzenie w³asnych kompozycji
   z kszta³tów geometrycznych.

• Umiejêtnoœæ rozpoznawania
   i nazywania figur p³askich
   (trójk¹t, prostok¹t, kwadrat, ko³o).

Ciê¿ar • Wa¿enie za pomoc¹ ró¿nych wag.
• Doprowadzanie do równowagi –
  np. konstrukcja wisz¹cych zabawek.
•  Porównywanie ciê¿aru (ciê¿ki, lekki).

• Poznanie pojêcia ciê¿aru.
• Zrozumienie pojêcia równowagi.
•  Rozró¿nianie przedmiotów ciê¿szych
  i l¿ejszych.

Wymiary • Poznawanie pojêcia d³ugoœci,
  porównywanie d³ugoœci (d³u¿szy, krótszy).
•  Szeregowanie ró¿nych wielkoœci.
• Porównywanie wielkoœci: du¿y, ma³y,
   wiêkszy, mniejszy.
• Pojêcie wysokoœci (wysoki, niski), pomiary
  wzrostu dzieci, porównywanie wysokoœci
  (wy¿szy, ni¿szy).
• Pojêcie i porównywanie szerokoœci (szeroki,
  w¹ski, gruby, chudy, grubszy, cieñszy).

• Umiejêtnoœæ mierzenia ró¿nymi
   miarami, porównywanie d³ugoœci,
   wysokoœci, szerokoœci.
• Pos³ugiwanie siê pojêciami
  zwi¹zanymi z porównywaniem
  i szeregowaniem. Umiejêtnoœæ
  rozró¿niania przedmiotów wed³ug
   ich rozmiarów.

Edukacja ruchowa
Dzieci uczestnicz¹ w zabawach ruchowych w ci¹-

gu ca³ego dnia zajêæ w Oœrodku. Program przewidu-
je organizowanie zajêæ ruchowych na dworze (wy-
cieczki, gry, swobodne zabawy) oraz w pomieszcze-
niu (gimnastyka ogólnorozwojowa, relaksacyjna, gry
ruchowe i wolne zabawy). Celem edukacji ruchowej
jest rozwiniêcie u dzieci si³y i precyzji ruchów za-

równo w zakresie du¿ej jak i ma³ej motoryki. Dziêki
æwiczeniom ruchowym dzieci rozwijaj¹ œwiadomoœæ
w³asnego cia³a, kszta³c¹ poczucie kierunku, rozwi-
jaj¹ równowagê i koordynacjê wzrokowo-ruchow¹,
zwiêkszaj¹ œwiadomoœæ stosunków przestrzennych,
umiejêtnoœæ wspó³pracy w grupie, odpornoœæ na
stres i wytrzyma³oœæ.
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Zakres
edukacji Treœci edukacyjne Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,

dyspozycji i uczuæ dzieci

Ruch
spontaniczny

•  Spontaniczne zabawy ruchowe dzieci –
   indywidualne i w grupach (podskoki,
   zeskoki, biegi, wdrapywanie siê, œlizganie,
   wczo³giwanie itp.).
•  Ruch towarzysz¹cy wszystkim zabawom
   dzieci (np. budowanie „domu”,
   zabawy tematyczne,
zabawy konstrukcyjne).

•  Planowanie i dzia³anie celowe,
   poczucie skutecznoœci,
   poczucie wartoœci.
•  Dzia³anie zgodnie z regu³ami,
   dostosowanie siê do innych.

•  Bieganie, równie¿ z udzia³em muzyki.
•  Zabawy ruchowo–dramowe ilustruj¹ce ró¿ne
   sytuacje zwi¹zane z tematyk¹ zajêæ.
•  Naœladowanie ruchów innych cz³onków
   grupy, zabawy „na komendê”.
•  Zabawy ruchowe (na drabinkach,
   na dywanie).

•  Pod¹¿anie za instrukcj¹, uwa¿ne
   s³uchanie, wykonywanie poleceñ.
•  Znajomoœæ pojêæ dotycz¹cych ruchu.
•  Poczucie schematu cia³a.

Gry i zabawy
ruchowe
w sali

•  Gry zespo³owe wed³ug ró¿nych regu³,
   gry z pi³k¹, zabawy na przyrz¹dach
   (wspinanie siê, zwisy, wci¹ganie siê
   i zje¿d¿anie, przechodzenie pod, nad,
   balansowanie, przeskakiwanie).
•  Spacery po okolicy i kilkugodzinne wycieczki,
   sporty zimowe (sanki, œlizganie siê,
    zabawy na œniegu) oraz wiosenno-letnie
    (jazda na rowerze, hulajnodze).
•  Zabawy w biegi, skoki w dal, wzwy¿,
   rzuty do celu i w dal.

• Zwiêkszenie wytrzyma³oœci i si³y
   fizycznej, szybkoœci, umiejêtnoœci
   rzucania i ³apania pi³ki.
• Doskonalenie koordynacji
  wzrokoworuchowej, sprawnoœci,
  gibkoœci i równowagi.
•  Wspó³praca w zespole.

Wycieczki
i zabawy
na powietrzu

Æwiczenia
gimnasty-
czne

•  Wed³ug programu gimnastyki
   ogólnorozwojowej – æwiczenie
   przewrotów w przód, zabawy
   z wykorzystaniem drobnych przyborów,
   kó³ek, pi³ek, skakanki, æwiczenia
   z równowa¿ni¹.

•  Wyrabianie zrêcznoœci.
•  Sprawnoœæ i precyzja ruchów,
    koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Æwiczenia
relaksacyjne

•  Udzia³ w æwiczeniach relaksacyjnych
   w czasie zajêæ programowych.

•  Kontrolowanie stopnia
   pobudzenia i umiejêtnoœci
   wyciszania siê.
•  Koncentracja uwagi.
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Edukacja muzyczna
Dzieci maj¹ zwykle kontakt z muzyk¹ popularn¹,

komercyjn¹ poprzez media – g³ównie telewizjê. Taki
kontakt nie wystarcza, nie wzbogaca ich rozwoju
kulturalnego ani duchowego. Dlatego nale¿y stwo-
rzyæ okazjê do s³uchania muzyki klasycznej, rów-
nie¿ rozrywkowej wy¿szego gatunku, np. jazzu, mu-
zyki filmowej. Dzieci powinny tak¿e obcowaæ z

muzyk¹ ludow¹ w³asnego regionu (najlepiej dziêki
bezpoœrednim kontaktom z okolicznymi muzykami)
oraz z muzyk¹ innych regionów i kultur. Poprzez
uczestnictwo w zajêciach muzycznych dzieci kszta³c¹
umiejêtnoœæ wyra¿ania emocji, rozwijaj¹ wra¿liwoœæ
na dŸwiêk oraz kszta³c¹ umiejêtnoœæ analizy s³ucho-
wej, pamiêæ i koordynacjê wzrokowo-ruchow¹.

Edukacja plastyczna
Zajêcia plastyczne, podobnie jak muzyczne, s¹ œci-

œle zwi¹zane z edukacj¹ matematyczn¹, literack¹ i
spo³eczn¹ dzieci. Stanowi¹ czêsto uzupe³nienie i na-
turalne wzbogacenie zajêæ. Wa¿ne jest, aby zajêcia
plastyczne odbywa³y siê w atmosferze swobody i
pozytywnym klimacie emocjonalnym. Dzieci po-
winny zaspokajaæ ciekawoœæ twórcz¹, szukaæ nowych
rozwi¹zañ estetycznych i próbowaæ we w³asnym tem-
pie doskonaliæ umiejêtnoœci. Bardzo wa¿ne jest zwró-
cenie uwagi na sposób dawania informacji zwrot-

nych dziecku i zachêcanie go do samodzielnych
prób twórczych. Poprzez uczestnictwo w zajêciach
plastycznych dziecko rozwija umiejêtnoœci aktyw-
nego i samodzielnego operowania materia³ami pla-
stycznymi, narzêdziami, stosowania szeregu technik
plastycznych (malowanie, rysowanie, modelowanie,
klejenie, wycinanie), tworzenia konstrukcji dwuwy-
miarowych i trójwymiarowych, ma mo¿liwoœci wy-
ra¿ania siebie, kszta³cenia twórczej wyobraŸni, do-
skonalenia umiejêtnoœci komunikacyjnych.

Zakres
edukacji Treœci edukacyjne Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,

dyspozycji i uczuæ dzieci

Piosenki •  Uczestniczenie w zabawach
   muzycznoruchowych.
•  Wykonywanie piosenek znanych dzieciom.
•  Tworzenie w³asnych piosenek.

•  Kszta³towanie s³uchu muzycznego,
   ekspresji wokalnej.
•  Rozwijanie mo¿liwoœci twórczych,
   pewnoœci siebie, œmia³oœci.

•  S³uchanie nagrañ ró¿nego rodzaju muzyki:
   ludowej, klasycznej, rozrywkowej (filmowej,
   jazzowej).
•  Malowanie do s³uchanej muzyki.
•  Zajêcia muzyczno-ruchowe i relaksacyjne
   przy muzyce.

•  Rozszerzanie œwiadomoœci
   muzycznej dzieci.
•  Poznanie i rozumienie ró¿nych
   stylów muzycznych.
•  Umiejêtnoœæ wyra¿ania emocji
   poprzez sztukê plastyczn¹ i ruch.

Muzyka
z ró¿nych
stron
œwiata

•  Poznawanie gry na ró¿nych instrumentach
   w wykonaniu doros³ych muzyków,
   zapoznawanie siê z wygl¹dem instrumentów.
•  Granie na dostêpnych instrumentach
    muzycznych (g³ównie perkusyjnych).
•  Konstruowanie instrumentów z ró¿nych
   materia³ów.
•  Doœwiadczanie rytmów, zabawy rytmiczne.

•  Znajomoœæ i umiejêtnoœæ
   pos³ugiwania siê
   instrumentami muzycznymi.
•  Rozwój wra¿liwoœci na rytm.
•  Rozwój umiejêtnoœci wspó³pracy,
   s³uchania, komunikowania siê.

Instrumenty

Tañce •  Nauka tañców ludowych oraz prostych
    uk³adów tañców wspó³czesnych.
•  Swobodny taniec dzieci przy muzyce.
•  Tworzenie w³asnych uk³adów tanecznych.

•  Kszta³towanie poczucia pewnoœci
   siebie, poczucia wartoœci.
•  Umiejêtnoœæ utrzymywania uwagi,
   skupiania siê.
•  Koordynacja wzrokowo-s³uchowo-
   ruchowa, precyzja ruchów.



34

Literatura
1 Lilian G. Katz, Potrzeby ma³ych dzieci [w:] T.

Ogrodziñska (red.) Ma³e dziecko – znaczenie wcze-
snej edukacji, Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y,
Warszawa 2000.

2 Lilian G. Katz, Sylvia C. Chard, Engagind Chil-
dren`s Minds: The Project Approach, Ablex Publi-
shing Corporation Stamford, Connecticut 2000.

3 Urie Bronfenbrenner, The ecology of human de-
velopment: Experiments by nature and Design, MA:
Harvard University Press, Cambridge 1979.

4 Lilian G. Katz, Demetra Evangelou, Jeanette A.
Hartman, Dlaczego warto tworzyæ ró¿nowiekowe
grupy przedszkolne, National Association for the
Education of Young Children, Washington, D.C. USA
(t³um. E. Pulkowska, Fundacja Rozwoju Dzieci im.
J. A. Komeñskiego).

5 Lilian G. Katz, Sylvia C. Chard, Engagind Chil-
dren`s Minds: The Project Approach, Ablex Publi-
shing Corporation Stamford, USA Connecticut 2000.

6 Judy R. Jablon, Amy L. Dombro, Margo L. Dich-
telmiller, The Power of Observation, Teaching Stra-
tegies Washington, D.C., 1999.

7 Irena Majchrzak, Wprowadzanie Dziecka w œwiat
Pisma, Wydawnictwo Akademickie „¯ak”, Warsza-
wa 1999 oraz na stronie internetowej www.irena-
majchrzak.republika.pl

8 Marta Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.

9 Edyta Gruszczyk–Kolczyñska, Ewa Zieliñska,
Wspomaganie rozwoju umys³owego czterolatków i
piêciolatków + pakiet pomocy, Wydawnictwa Szkol-
ne i Pedagogiczne, Warszawa 2004, wyd. 1.

Zakres
edukacji

Treœci edukacyjne Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci

Ekspresja
plastyczna

•  Rysowanie, malowanie z wykorzystaniem
   ró¿nych narzêdzi (o³ówek, wêgiel, kredki
   pastelowe, œwiecowe i o³ówkowe, pêdzle),
   malowanie palcami, g¹bk¹ i innymi narzêdziami.
•  Malowanie farbami (gwasze, w³asnorêcznie
   zrobione farby, tusze).
•  Wykorzystywanie ró¿nych materia³ów, na
    których dzieci maluj¹ (papier, tkanina,
   drewno, kamieñ).
•  Wycinanie, wydzieranie, klejenie,
    przyczepianie plastrem.

•  Umiejêtnoœci sensoryczno-motoryczne.
•  Poznanie zastosowania przyborów
   i narzêdzi (pêdzel, klej, no¿yczki,
   kredki).
•  Doskonalenie koordynacji
   wzrokowo-ruchowej.
•  Doskonalenie umiejêtnoœci
   wykonywania precyzyjnych
   ruchów (ma³a motoryka).
•  Twórczoœæ, eksperymentowanie
    z materia³ami.
•  Ekspresja plastyczna.

•  Malowanie do muzyki na temat dowolny
   lub okreœlony.
•  Wykonywanie kola¿y i origami p³askiego.
•  Ilustrowanie opowiadañ i bajek.
•  Sztuka u¿ytkowa (np. przybornik na nici,
   zak³adka do ksi¹¿ki, pocztówka, zaproszenie).
•  Tworzenie wspólnych prac.

•  Uwa¿ne s³uchanie i komunikacja za
   pomoc¹ sztuk wizualnych.
•  Umiejêtnoœæ wspó³pracy.
•  Dzielenie siê doœwiadczeniem
    i uczuciami, ekspresja
   w wyra¿aniu uczuæ.
•  Rozwijanie ekspresji twórczej.

W³asne
prace
artystyczne

Konstrukcje
trójwymia-
rowe

•  Wykorzystywanie ró¿norodnych materia³ów
   (plasteliny, masy solnej, masy papierowej,
   modeliny, tektury, gliny, ziemi, piasku) do
   tworzenia rzeŸb i innych prac
   trójwymiarowych.
•  U¿ywanie ró¿nych technik i narzêdzi
   w ³¹czeniu elementów (klej, zszywacz,
   spinacze, plaster, sznurek).
•  Tworzenie nowych, fantastycznych
   konstrukcji oraz modeli konstrukcji istniej¹cych.

•  Wykorzystanie wyobraŸni,
   tworzenie w³asnych konstrukcji
   (tak¿e trójwymiarowych).
•  Umieszczenie siebie i przedmiotów
   w przestrzeni.
•  Rozumienie otoczenia – najbli¿szego
   œrodowiska.
•  Kszta³towanie wyobraŸni przestrzennej.
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HOM - Tu gdzie wiatr na wantach gra…
60 lat na rzecz

wychowania morskiego
Maj¹ swoje wa¿ne miejsce na ¿eglarskiej mapie

Szczecina, Pomorza Zachodniego i Polski. Od 1957
roku gospodarz¹ na swojej przystani nad jeziorem
D¹bie, a w okresie œwietnoœci – w latach 70-ych XX
wieku - na bazie szczeciñskiego Harcerskiego Oœrod-
ka Morskiego dzia³a³o blisko 60 dru¿yn wodnych,
skupiaj¹cych ponad pó³tora tysi¹ca dzieci i m³o-
dzie¿y! Na szalupach i jachtach HOM-u wyszkoli³y
siê nie tylko tysi¹ce ¿eglarzy ze Szczecina, ale i z
wielu innych krajowych chor¹gwi ZHP, nawet z Rze-
szowa, Krakowa czy Wroc³awia. Pe³nomorskie jachty
HOM-u, m.in. „Totem”, „Tropiciel” czy „Tytan”, z
takimi znanymi kapitanami jak Witold Bohdano-
wicz, Zygmunt Kowalski, Olgierd Franckowski,
Zdzis³aw Paska, i z innymi, czêsto goœci³y te¿ wte-
dy w portach Ba³tyku i Wschodniego Atlantyku,
po porty brytyjskie i hiszpañskie…

Obchodz¹cy swoje 60-lecie dzisiejszy HOM, w
nowej rzeczywistoœci, stoi przed nowymi wyzwa-
niami, podobnie jak wiêkszoœæ zachodniopomor-
skich i krajowych klubów, przystani i marin. Roz-
mawiali o tym m.in. dzia³acze i goœcie uroczystej,
rocznicowej inauguracji sezonu HOM 2017, w so-
botê 20 maja br. Przy maszcie banderowym zebra-
³a siê spora grupa ¿eglarskiej, harcerskiej m³odzie-
¿y. obok starszego pokolenia twórców i dzia³aczy
HOM-u, i goœci. Uroczystoœæ prowadzi³a  obecna
– od 2010 roku – Komendant HOM-u Sylwia Szy-
manowicz, wspomagana przez hm j.kpt. W³adys³a-
wa – „Kijusia” – Kijowskiego; po podniesieniu
bandery by³y listy gratulacyjne, m.in. od ZHP,
Marsza³ka Województwa i ZOZ¯, by³y te¿ pami¹t-
kowe upominki dla dzia³aczy, w tym braci Zyg-

munta i Ryszarda Kowalskich, jednych z twórców
HOM-u (na zdjêciu), i dla goœci. Historiê Oœrodka
przypomina³a rocznicowa wystawa zdjêæ, pod ha-
s³em „Tu gdzie wiatr na wantach gra”, a tak¿e
wystawa sprzêtu, wydawnictw i kronik, oraz jubi-
leuszowa gazetka „Harcerski Trop”, nawi¹zuj¹ca
do by³ego dodatku do „Kuriera Szczeciñskiego”.
Oprawê artystyczn¹ stanowi³y harcerskie i ¿eglar-
skie pieœni i szanty, w wykonaniu Dru¿yny Wod-
nej im. Ludka M¹czki, i goœcia specjalnego, nie-
zmordowanego barda Jerzego Porêbskiego (na zdjê-
ciach). Nie zabrak³o harcerskiego poczêstunku i
tradycyjnej grochówki…

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Tak bywa³o od 60 lat, i tak by³o w sobotê…
„Tak by³o, ale czy ta tradycja bêdzie mia³a
dalsz¹ historiê, poka¿e czas. Czas nie³atwy, spo-
wodowany sprzeda¿¹ oœrodka inwestorowi za-
granicznemu, który wprawdzie gwarantuje chêæ
wspó³pracy i kontynuacji dalszej dzia³alnoœci,
jednak obawy przed przysz³oœci¹ istniej¹” –
czytamy w jubileuszowej gazetce. Miejmy na-
dziejê, ¿e HOM nie tylko pozostanie, ale i siê
rozbuduje, a wspiera te dzia³ania m.in. Stowa-
rzyszenie Przyjació³ HOM, skupiaj¹ce by³ych
instruktorów i sympatyków Oœrodka. Pozostaje
pogratulowaæ dotychczasowych osi¹gniêæ i
¿yczyæ stabilnej przysz³oœci…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Z wiatrem, tañcem i s³oñcem…

Na pok³adzie PP 27
To by³ naprawdê wyj¹tkowy roztañczony i s³onecz-

ny poranek, z licznym udzia³em niecodziennych ma-
³ych artystów – piratów, ¿eglarzy, marynarzy, syren,
nimf i rusa³ek, na goœcinnym „pok³adzie” szczeciñ-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 27 „¯agielek”, 18
maja. Przedszkole to od lat przoduje w Szczeciñskim
Programie Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej, i od 12 lat
jest m.in. gospodarzem Miêdzyprzedszkolnego Prze-
gl¹du Tañca Morskiego „Z wiatrem w ¿aglach”. Tym
razem swoje dynamiczne, barwne i pomys³owe mor-
skie tañce zaprezentowa³y œwietnie przygotowane
„maluchy” z siedmiu szczeciñskich placówek przed-
szkolnych – z PP 5, 9, 65 i 66, ŒPEW Nr 1, i ZS Nr 16,
oraz oczywiœcie gospodarze, z PP 27, wspierani przez
niestrudzon¹ dyrektor Gabrielê Poleszak, czuwaj¹c¹
nad ca³oœci¹ i prowadz¹c¹ przegl¹d.

Warto dodaæ, ¿e dyrekcja i ca³a kadra PP 27 ma
naprawdê du¿e osi¹gniêcia na polu pielêgnowania
morskich i ¿eglarskich tradycji naszego miasta, za co
PP 27 ju¿ wielokrotnie by³o nagradzane w konkur-
sach miejskich i innych. Wszystko to dziêki wspól-
nym dzia³aniom  personelu, rodziców, dzieci i moc-
no zaanga¿owanych przyjació³ przedszkola, m.in. z
s¹siedzkiej Akademii Morskiej (dawnej WSM), a tak¿e
z P¯M, Centrum ¯eglarskiego  i Pa³acu M³odzie¿y,
ZOZ¯, Stra¿y Miejskiej,  policji, stra¿y po¿arnej, i
innych. Najlepszym dowodem by³a w³aœnie obecnoœæ
na przegl¹dzie sporej grupy goœci, w tym kapitañ-
skiej i mundurowej z AM i P¯M, z policji szczeciñ-
skiej i z … Brandenburgii, Stra¿y Po¿arnej ze Œmierd-
nicy (!), i ju¿ nie mundurowych pozosta³ych przyja-
ció³ – z Centrum ¯eglarskiego, Pa³acu M³odzie¿y, z
PP "Pod ̄ aglami" ze Œwinoujœcia, i innych. Wszyscy
otrzymali dyplomy i upominki, goœcie rewan¿owali
siê podobnie, w tym kpt.¿.w. Miros³aw Folta z P¯M
przekaza³ dla gospodarzy piêkny model „Daru Po-
morza” (na zdjêciu). Na koniec zatañczyli wszyscy
razem - dzieci i goœcie, planuj¹c ju¿ udzia³ w kolej-
nym przegl¹dzie, za rok….

Tekst i zdjêcie: Wies³aw Seidler

Szczecin dla dzieci
z miniprzewodnikiem

„Ca³¹ rodzin¹ odkrywamy atrakcje Szczecina”
– takie has³o widnieje na wyprodukowanym
przez ̄ eglugê Szczeciñsk¹ miniprzewodniku w
formie ulotki skierowanym do najm³odszych
turystów. S¹ w nim rymowanki, krzy¿ówka,
miejsce na dzieciêce rysunki i – przede wszyst-
kim – przystêpne opisy miejskich atrakcji.

Ulotka dostêpna jest (oczywiœcie bezp³atnie) w
miejskich Centrach Informacji Turystycznej – na
dworcu PKP i Alei Kwiatowej. Przygotowana zo-
sta³a w trzech wersjach jêzykowych – polskiej, nie-
mieckiej i angielskiej. Co ciekawe, druk zdobi¹
kolorowe rysunki obrazuj¹ce m.in. Wa³y Chrobre-
go, P³on¹ce Ptaki W³adys³awa Hasiora, Filharmo-
niê czy Ró¿ankê wykonane przez dzieci. S¹ to prace
nades³ane na konkurs „Moje Miasto Szczecin”
zorganizowany przez Dom Kultury „Klub Skolwin”.
Ok³adkê zaœ ka¿dy m³ody turysta mo¿e zrobiæ sam
– na pierwszej stronie ulotki pozostawiliœmy wol-
ne miejsce na rysunek ulubionego miejsca w Szcze-
cinie wykonany przez jej posiadacza.

Dodatkow¹ zachêt¹ do zwiedzania Szczecina mo¿e
byæ zaproszenie do zbierania pami¹tkowych piecz¹-
tek m.in. z Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich czy Muzeum
Techniki,  na które miejsce tak¿e jest w miniprze-
wodniku. Po zebraniu wszystkich i rozwi¹zaniu ³atwej
krzy¿ówki, efekt swojej pracy nale¿y przynieœæ do
CIT-u w Alei Kwiatowej. Na wytrwa³ych, m³odych
turystów czekaæ bêd¹ drobne upominki.

Zachêcamy do zwiedzania naszego miasta z
dzieæmi. Zarówno najm³odsi mieszkañcy jak i mali
turyœci z pewnoœci¹ odkryj¹ w nim wiele cieka-
wych miejsc i pasjonuj¹cych historii. Pomo¿e w
tym nasza ulotka.

Tomasz Owsik-Koz³owski
– rzecznik prasowy miasta ds. ¿eglarstwa

i turystyki



37

PIERWSZA  POMOC

Uratuj komuœ ¿ycie!
Udzielania pierwszej pomocy ³atwo siê nauczyæ.
Ta wiedza mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿ycie.
Zanim przyst¹pisz do udzielania pierwszej pomocy,
zadzwoñ pod numer ratunkowy.
Nastêpnie postêpuj zgodnie z naszymi instrukcjami!

Jeœli u poszkodowanego nie zauwa¿ysz/nie
wyczujesz na w³asnym policzku oddechu
rozpocznij resuscytacjê oddechowo-kr¹¿eniow¹:

* po³ó¿ nadgarstek jednej rêki na œrodku
   klatki piersiowej poszkodowanego

* po³ó¿ drugi w tym samym miejscu

* spleæ mocno obie d³onie

* upewnij siê, ¿e nie uciskasz ¿eber, nadbrzusza
   i dolnego koñca mostka poszkodowanego

* wyprostuj ramiona i uciskaj na g³êbokoœæ 5-6 cm
   (z czêstotliwoœci¹ 100-120 uciœniêæ na minutê)

* nie odrywaj d³oni od mostka po uciœniêciu.
   Uciskaj klatkê piersiow¹ i rozpocznij tak¿e pomoc
   metod¹ ?usta-usta?

* po wykonaniu 30 uciœniêæ udro¿nij drogi
   oddechowe – odegnij g³owê i unieœ ¿uchwê

* weŸ wdech i obejmij lekko uchylone usta
    poszkodowanego

* wykonaj 2 wdmuchniêcia powietrza
   (do uniesienia siê klatki piersiowej)

* sprawdŸ, czy po wykonaniu wdechu
   klatka piersiowa opada

* powtórz wdech, a nastêpnie powróæ do uciœniêæ

* nie przerywaj resuscytacji, jeœli nie zyskasz
   pewnoœci, ¿e poszkodowany oddycha
   samodzielnie. Jeœli mo¿esz, zmieniaj siê z innymi
   œwiadkam i zdarzenia co 2 minuty.

Kontynuuj resuscytacjê do przybycia
ratowników!

www.601100100.pl

Ach, jak przyjemnie
ko³ysaæ siê wœród fal…

W ¿eglarsk¹ niedzielê, s³oneczn¹ i wietrzn¹ wy-
braliœmy siê pop³ywaæ po Jeziorze D¹bie. Æwi-
cz¹c manewrowanie jachtem podziwialiœmy uro-
ki naszego jeziora. Fauna i flora ju¿ dawno obu-
dzi³y siê z zimowego snu. Mieliœmy nawet szczê-
œcie zaobserwowaæ bielika, który szybowa³ nad
Kana³em Jacka. Zachêcamy wszystkich do spê-
dzania wolnego czasu na wodzie.

Tekst i zdjêcie: Jolanta Ga³êzowska

Regaty ¯eglarskie
II etap Konkursu „Wiedzy Morskiej” odby³ siê

przy piêknej pogodzie w Centrum ¯eglarskim 8
czerwca 2017 r. Dru¿yny rywalizowa³y w konku-
rencjach na wodzie. Szko³y podstawowe œciga³y
siê na optymistach, gimnazjaliœci brali udzia³ w
regatach na DZ-tach na pe³nych ¿aglach. Zmaga-
niom równie¿ przygl¹dali siê mieszkañcy jeziora.
Ostatnim sprawdzianem by³a umiejêtnoœæ wi¹za-
nia wêz³ów ¿eglarskich.

Po pierwszym i drugim etapie konkursu w szko-
³ach podstawowych : I miejsce zajê³o SP 37, II
miejsce SP 23, III miejsce SP 5 i IV SP 1.

W kategorii szkó³ gimnazjalnych:
I miejsce zaj¹³ Pa³ac M³odzie¿y, II miejsce Gim. 6,

III miejsce Gim. 14, i IV miejsce Gim 5. Poza konkur-
sem startowa³a jeszcze jedna dru¿yna z Gim 14.

Wrêczane by³y równie¿ nagrody indywidualne za
test wiedzy, a nagrodê Fair Play w regatach zdoby³o
Gim. 5.

Po zawodach odby³ siê piknik i poczêstunek z
grilla. Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia.

Tekst i zdjêcie: Jolanta Ga³êzowska
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Wizyta w Pa³acu M³odzie¿y
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska

X Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny

Poezja
w obrazach
– poetów
polskich
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X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach
– poetów polskich

Zdjêcia: Monika Wilczyñska


	Strona 1

