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Po¿egnalimy Danusiê
4 wrzenia po¿egnalimy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wieloletniego wspó³pracownika i Przyjaciela Dialogów  m¹drego Cz³owieka, wybitnego Pedagoga  Danusiê Rodziewicz.
Odesz³a po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie. Do koñca by³a z nami 
nadsy³a³a teksty, s³u¿y³a rad¹, fachowym wsparciem. Nigdy nie
odmówi³a pomocy, serdeczna, m¹dra, wra¿liwa. Pozosta³a po Niej
wyj¹tkowa spucizna, z której nadal bêdziemy korzystaæ.
Dziêkujemy Danusiu.
Redakcja
Poni¿ej drukujemy dwa ostatnie, nades³ane nam w czasie choroby, teksty autorstwa Danusi Rodziewicz. Pisze z pasj¹ i jak¿e
ciep³o o m³odych ludziach, swoich uczniach, dla których powiêci³a ca³e ¿ycie zawodowe. Cieszy³a siê ich sukcesami, wspiera³a,
gdy zwracali siê do niej z problemami. Nigdy ich nie zawiod³a.

Dzi piêknoæ Tw¹
w ca³ej ozdobie
widzê i opisujê, bo .
Adam Mickiewicz
By³ rok 1971, gdy j¹ pozna³am. Mia³am w klasie
mechanik maszyn rolniczych tylko dwie dziewczynki. Jedn¹ z nich by³a w³anie Bo¿enka. Niewysoka,
pulchna, zalêkniona szatynka o szarych oczach. Bêd¹c niemia³¹, niechêtnie zg³asza³a siê do odpowiedzi. Mówi³a cichym, mi³ym g³osem, nie patrz¹c cz³owiekowi w oczy. By³ w niej jaki lêk i sk³onnoæ do
wycofywania. Najchêtniej zniknê³aby z pola widzenia. Zastanawia³am siê, jak sobie poradzi w takiej
wielkiej grupie ch³opców, a by³o ich 34 i tylko jedna
kole¿anka. Radzi³a sobie jednak i to nie najgorzej.
miaæ mi siê chce, gdy ogl¹dam stare, amatorskie
fotografie moich uczniów, czarnobia³e, oczywicie.
Rzecz siê dzieje w Pañstwowym Orodku Maszynowym (POM), gdzie mechanicy maszyn rolniczych
odbywali praktyczn¹ naukê zawodu dwa razy w tygodniu, w co trudno uwierzyæ, bo POM-y odesz³y
do historii, a szkolnictwo zawodowe pad³o. Dlaczego rozmieszaj¹ mnie te fotografie? Otó¿, na tej,
któr¹ widzê oczyma duszy moi wychowankowie
w fartuchach roboczych i w klasycznych berecikach z antenkami na g³owach zwisaj¹ z czego, co
przypomina trzepak, ale jest znacznie wy¿sze. Bo¿enka te¿, najbli¿ej pionowego s³upka. Mia³a s³abe
rêce i szybko spada³a. To by³a asekuracja. Pamiêtam, jaki miech i komentarze towarzyszy³y przekazywaniu mi na pami¹tkê tej s³abej technicznie fotografii grupy wisielców.

Portrety

Bo¿enka
Bo¿enka trafi³a le, nawet bardzo le, ale o tym bardzo dowiedzia³am siê póniej, gdy opuci³a nie tylko
szko³ê, ale i miasteczko. Jej rodzice byli pijakami. Ojca
zdecydowanie wygoni³am ze szko³y, powodowana nieopisanym wstrêtem. Z matk¹  nie wiem po co?  spotyka³am siê z koniecznoci. Bo¿enka bez nich te¿ sobie
dobrze radzi³a. Nie by³a typem or³a, ale imponowa³a pracowitoci¹. Z powodzeniem ukoñczy³a szko³ê, szybko
wysz³a za m¹¿. Wojskowych by³o multum i  jak to z
¿onami wojskowych bywa  szybko opuci³a rodzinne
strony.
Dopiero po kilku latach, nie pamiêtam ju¿ kto?,
powiedzia³ mi, ¿e z wyjazdu Bo¿enki najbardziej niezadowolony by³ tatu. Wykorzystywa³ Bo¿enkê seksualnie, a ta nie mia³a z kim o tym porozmawiaæ, to
przecie¿ taka wstydliwa sprawa! Ze mn¹ te¿ nie. By³am pocz¹tkuj¹c¹ nauczycielk¹ i wychowawczyni¹ i
nie myla³am nawet, ¿e takie ohydne rzeczy mog¹
dotyczyæ moich uczniów  jeszcze dzieci. Z czasem
nabra³am czujnoci, dowiadczenia i umiejêtnoci
prowadzenia trudnych rozmów, czego nikt nie uczy³
i nie uczy kandydatów na nauczycieli  wychowawców. Historia Bo¿enki to bolesny cierñ w moim pedagogicznym ¿yciu.
Wybacz Kochana Bo¿enko! Mam nadziejê, ¿e
jeste szczêliwa.
Danuta Rodziewicz
30 czerwca 2013

Portrety

Justyna  Justy
Na Facebooku Justyna te¿ jest  Justy. Widzê,
¿e siê jej spodoba³a forma, w jakiej zwraca³am siê
do niej przez trzy lata naszych indywidualnych
spotkañ. Justy to matura 2007 i prezentacja
z bajek Krasickiego. Ale  ludzie kochani! 
nim do tego dosz³o, musia³am wykorzystaæ ca³¹
swoj¹ pomys³owoæ i znaleæ sto piêædziesi¹t
argumentów, by przekonaæ tê charaktern¹ dziewczynê, ¿e jej propozycje na prezentacjê to pora¿ka na 100%. Oj! nie jest to ³atwe, nie jest. Nie
mo¿esz przecie¿ pewnych rzeczy wprost powiedzieæ cz³owiekowi, ¿eby mu nie podcinaæ skrzyde³! Ale Justy maturê zda³a i nie posz³a niestety, o czym marzy³a, na medycynê, ale skoñczy³a
szko³ê pomaturaln¹ i z tego, co widzê na Facebooku, jest szczêliwa, ma przyjació³ nie tylko
tych na niby, ale prawdziwych. Mimo ciê¿kiej
choroby i polekowej tuszy ³adnie wygl¹da. Ciekawa jestem, co z jej zdrowiem?, wszak niejedn¹
chwilê przegada³ymy na temat wrednych sterydów i innych trucicielskich zwi¹zków, bez których nie mog³ybymy ¿yæ. A za chwilê zajmowa³ymy siê bohaterami Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem i wobec ich cierpieñ nasze problemy wydawa³y siê miesznie niewa¿ne. Takie zestawienia pe³ni³y funkcjê terapeutyczn¹ nie tylko na
lekcjach z Justynk¹.
Obserwowa³am Justynê podczas przerw, w bibliotece, w kontaktach z
innymi. Dobrze sobie radzi³a. Jej pogodna natura,
mimo wrodzonej niemia³oci, u³atwia³a nawi¹zywanie porozumienia z innymi. Ona umia³a s³uchaæ,
co jest wielk¹ sztuk¹ zjednuj¹c¹ ludzi. Mia³a te¿ wyrobione pogl¹dy na wiele
spraw i mnóstwo argumentów w ich obronie.
Trudno j¹ by³o przekonaæ
do czego, czego nie przemyla³a po swojemu. Dlatego tak trudno sz³o mi
oswajanie jej z myl¹ o
Ignacym Krasickim na maturaln¹ prezentacjê.

Mylê  Justy i widzê piêkne, niebieskie,
¿yczliwe oczy, zadban¹ fryzurê, zawsze czyste,
umyte w³osy, pe³n¹ spokoju, mo¿e trochê spowolnia³¹ sylwetkê. Widzê staranne pismo, estetycznie sporz¹dzane notatki, s³yszê ³agodny
tembr g³osu. Przy Justynce to ja by³am t¹ bardziej rozedrgan¹ osob¹, wciekaj¹c¹ siê na co
lub kogo oraz na dzwoni¹cy  mimo lekcji 
telefon stacjonarny. Justyna  Dobra Rada mówi³a wówczas: Pani dyrektor, niech siê pani nie
denerwuje, szkoda zdrowia, za co jestem jej
wdziêczna do dzi. To dzia³a³o. I niech mi kto
powie, ¿e nie mo¿na nauczyæ siê czego od
uczniów!
Na studniówce Justy prezentowa³a siê ³adnie, nie gorzej od wystrojonych kole¿anek. W
sukience stosownej do tuszy, z odpowiedni¹ fryzur¹ wygl¹da³a dziewczêco i godnie. Czu³a siê
te¿ chyba nie najgorzej, co s¹dzê po jej zapamiêtanym wygl¹dzie, zarejestrowanym mimochodem, na rozmowy w czasie studniówek raczej nie
ma szans.
Myl¹c o Justynce odkrywam, ¿e w ¿yciu mo¿na byæ szczêliwym o ile zaakceptuje siê swoje
ograniczenia, z regu³y niezawinione, zweryfikuje nierealne marzenia i odnajdzie sens istnienia i
radoæ w ramach zaoferowanych nam przez los
mo¿liwoci. Patrzenie w przysz³oæ jest twórcze.
Rozpamiêtywanie niespe³nionych marzeñ to destrukcja!
Na szczêcie Justynce to nie grozi, prowadzi
j¹ jej ¿yciowa m¹droæ i pogoda ducha. Oby opuci³y j¹ udrêczaj¹ce choroby!
Danuta Rodziewicz
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Poeta ma s³uch absolutny na to co istotne,
co wyczuwalne, ale niekoniecznie g³ono nazwane, ma tê nadwra¿liwoæ, która ka¿e mu
dostrzegaæ piêkno i wznios³oæ w takim samym stopniu jak pod³oæ, ma³oæ i mia³koæ.

Kiedy mylê
Tuwim...
Kiedy mylê Tuwim, to widzê najpierw ok³adkê
ksi¹¿ki, na niej rysunek pagórka i pêdz¹c¹ nim
czarn¹ lokomotywê z weso³ym dymem z komina.
Dlaczego weso³ym? Bo ksi¹¿ki dla dzieci s¹ weso³e,
a to by³y bardzo weso³e wierszyki: o panu co gubi³
okulary, o miesznym s³oniu, który strasznie by³
zapominalski, murzynku Bambo (jak¿e to dzi niepoprawne politycznie!), lenym ptasim radiu i wielu innych. Pamiêtam dok³adnie rysunki Jana Marcina Szancera, które zdobi³y ca³¹ ksi¹¿eczkê.
Potem zapomnia³am o weso³ych wierszykach, wesz³am w inny kr¹g lektur. Po drodze byli te¿ niezwykle zajmuj¹cy Skamandryci ze swoim cyganeryjnym
kawiarnianym ¿yciem, chc¹cy ogl¹daæ wiosnê, zrzucaj¹cy z ramion czarny p³aszcz Konrada i w lepym
zachwycie wypiewuj¹cy pogañskim swym miechem Ziemiê, panteizm, cz³owieka i ¿ycie jak pisa³
Wierzyñski. Wreszcie by³o wolno! Tote¿ g³ono
oznajmiano radoæ z odzyskanego mietnika co
brzmia³o bardzo obrazowo podobnie jak skumbrie
w tomacie! skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie
pstr¹g! Chcielicie Polski, no to j¹ macie, skumbrie w
tomacie pstr¹g! to wykrzykiwa³ bardziej serio ni¿
¿artem Zielony Konstanty. I nagle gdzie wród skamandryckich tekstów pojawia siê ten wiersz:
Pogrzeb S³owackiego

Witaj, trumno w¹ziutka!
Co tam stuka w popiele?
Czaszka, wysch³e piszczele,
Paryskiej ziemi grudka,
Nie wiem co, ale niewiele
Dzieñ dobry, biedny aniele.
Bij¹ dzwony i dzia³a
Zmursza³ym szcz¹tkom cia³a,
K³aniaj¹ siê ministrowie,
Krocz¹ persony przednie.
Ulica patrzy i s³ucha.
Wioz¹ ci  ach! Krakowie! 
Wioz¹ ci Króla Ducha.( )
A co siê sta³o? Co by³o?
Szczup³y brunecik. Syn Sally.
I nagle  Ogieñ  Idea:
Polska  On  Salomea.( )
Niewiele tego, niewiele,
Czaszka, zesch³e piszczele
I obcej ziemi grudka

Matki nie ma w kociele,
Dobranoc, biedny aniele!
¯egnaj, trumno w¹ziutka!

Krótkie frazy z ³adunkiem emocji tak skondensowanym, ¿e s³ychaæ niemal przyspieszone bicie serca poety, który w krótkich pulsuj¹cych wersach ten obraz
przejmuj¹cy zamyka. I któ¿ dzi potrafi tak znienacka
wywo³aæ u czytaj¹cego metafizyczny niemal dreszcz
biegn¹cy po plecach? No, Tuwim! Poruszaj¹cy siê w
swej ojczynie polszczynie tak swobodnie i tak po
mistrzowsku jak doprawdy niewielu. Podobny ¿ar, ale
po³¹czony z obywatelsk¹ wciek³oci¹, wstydem i
gniewem, który chwyta za gard³o, znajdê zamkniêty w
strofach wiersza, powsta³ego po zabójstwie pierwszego prezydenta Niepodleg³ej  Gabriela Narutowicza
Krzy¿ mielicie na piersi, a brauning w kieszeni.
Z Bogiem byli w sojuszu, a z morderc¹ w pakcie,
Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni,
Chodcie, g³upcy, do okien  i patrzcie! i patrzcie! ( )
Jedzie Prezydent Martwy a wielki stokrotnie.
Nie odwracaj¹c oczu! Staæ i patrzeæ, zbiry!
Tak! Za karki was trzeba trzymaæ przy tym oknie( )

I to przecie¿ nie jest tak, ¿e wiersze funeralne s¹
specjalnoci¹ Tuwima, ¿e w nich ujawnia siê umiejêtnoæ operowania s³owem oddaj¹cym gor¹ce emocje.
On ma s³uch absolutny na to co istotne, co wyczuwalne, ale niekoniecznie g³ono nazwane, ma tê nadwra¿liwoæ, która ka¿e mu dostrzegaæ piêkno i wznios³oæ w
takim samym stopniu jak pod³oæ, ma³oæ i mia³koæ.
St¹d Straszni mieszczanie; wiersz zjadliwy, pe³en podszytego g³êbokim smutkiem obrzydzenia wobec kondycji mentalnej ogó³u spo³eczeñstwa, gdzie ksenofobia, bogoojczyniana tromtadracja, cicha akceptacja
pe³zaj¹cego faszyzmu napiera zewsz¹d . Z tej samej nadwra¿liwoci rodzi siê wieszcz¹cy nadci¹gaj¹c¹ katastrofê genialny Bal w Operze o którym Czes³aw Milosz
powiedzia³ : Jestem sk³onny zaryzykowaæ opiniê, ¿e
Bal w Operzê jest modlitw¹ o nieistnienie wiata, który jest zbyt wystêpny, ¿eby mia³ prawo trwaæ, a napisana jest przez cz³owieka przera¿onego i dodaæ tu trzeba, ¿e i zrozpaczonego obrazem kraju, jego kraju, który
tanecznym krokiem zmierza ku otch³ani jaka siê otworzy
w roku 1939. Wieszczy³ to w roku 1936, bo sam stygmatyzowany z racji swego ¿ydowskiego pochodzenia widzia³ nadci¹gaj¹c¹ apokalipsê szczególnie wyrazicie.
By³ ¯ydem wros³ym w polsk¹ kulturê i Polakiem mistrzowsko w³adaj¹cym polszczyzn¹, odczuwaj¹cym g³êboko sprawy kraju. Do tych, którzy odmawiali mu takiego statusu pisa³ w gniewie:
Na pewnego endeka co na mnie szczeka

Pró¿no repliki siê spodziewa³
Nie dam ci prztyczka ani klapsa
Nie powiem nawet pies ciê j....³
Bo to mezalians by³by dla psa

A o swym statusie w My ¯ydzi polscy pisa³ tak:
Jestem Polakiem, bo mi siê tak podoba.( ) Byæ Po-

lakiem  to ani zaszczyt, ani chluba, ani przywilej.
To samo jest z oddychaniem. Nie spotka³em jeszcze
cz³owieka, który jest dumny z tego, ¿e oddycha I
ju¿ nic do tego nie mo¿na dodaæ.
Tote¿ kiedy mylê Tuwim  to widzê twórcê pe³nokrwistego, targanego emocjami g³êboko zaanga¿owanego w sprawy Polski, sprzeciwiaj¹cego siê niegodziwoci i z³u, twórcê stoj¹cego mocno na nogach, nie
kawiarnianego mêdrca oderwanego od rzeczywistoci  a wielu tak¹ postawê zarzuca³o wszystkim Skamandrytom. On by³ z tego co bola³o, rani³o, zawstydza³o. Ale te¿ kiedy mylê Tuwim, to niemal czujê zapach kawiarnianego dymku z papierosa" to widzê
olniewaj¹ce toalety Hanki Ordonówny, warszawsk¹
cyganeriê, wytworne lokale, Fryderyka Jarosego 
mistrza konferansjerki, widzê chichotliwego Jula Tuwima, któremu rozkosz nios³o pisanie tekstów dla kabaretów Qui pro Quo, Czarnego Kota, Morskiego Oka,
Perskiego Oka . Potwierdza tê namiêtnoæ tuwimow¹
w swej ksi¹¿ce Jak w przedwojennym kabarecie Ryszard Marek Groñski i tam czytam:: Tuwim od¿egnuj¹cy siê od kabaretu by³ naprawdê szczêliwy przygl¹daj¹c siê efektom swej rozrywkowej twórczoci. Przesiadywa³ w dyrektorskiej lo¿y teatrzyku Qui Pro Quo
³owi³ uchem huragany braw i potê¿niej¹cy miech
bo Poezja Tuwima ma w sobie co z oczekiwania na
oklaski, gdy kurtyna idzie w górê i rozpoczyna siê
spektakl. I czy mo¿na powiedzieæ co wiêcej?
Jego ogromna twórczoæ kabaretowa w du¿ej czêci
rozproszy³a siê lub zaginê³a. Nie traktowa³ jej powa¿nie,
a nawet siê... wstydzi³, tych podkasanych  jak je
nazywa³  wierszyków. W licie pisanym do ¿ony Stefanii 27 maja 1922 roku informuje: Posy³am ci trochê
pism,[mowa o czasopismach przyp.J.L.] z których dowiesz siê, ¿e dzi jest premiera w Qui Pro Quo, sk³adaj¹ca siê tylko z moich utworów, i dalej prosi ¿onê: ale
nikomu nie mów, bo siê wstydzê. Ma³o tego, w przedziwny sposób odczuwa³ dyskomfort swego zaiste znakomitego po³o¿enia twórcy rozrywanego, którego teksty chcia³o mieæ w swym repertuarze wielu ówczesnych
artystów. Owym powodem do wstydu by³y spore
dochody, jakie uzyskiwa³ i wobec mniej zasobnych kolegów czu³ siê niezrêcznie. Prawda, ¿e to pyszne? Antoni S³onimski, kolega skamandryta, nie tylko poeta, ale
ciêty recenzent, postrach warszawskich teatrów, mówi³
stanowczo: Nieprawd¹ jest, ze Tuwim pisa³ dla pieniêdzy, pisa³, bo lubi³. Ale Julo siê wstydzi³, bo choæ p³aszcz
Konrada ju¿ nie obowi¹zywa³, to jednak on sam status
Poety rozumia³ bardzo serio, jako s³u¿bê spo³eczn¹.
Tote¿ wszystkie te niedogodne zdaniem poety okolicznoci sprawi³y, ¿e pisz¹c teksty dla teatrzyków i kabaretów u¿ywa³ wielu pseudonimów: Roch Pekiñski, dr Pietraszek, Twardzioch, Schyzio-Frenik, laz, Jan Wim, Oldlen i wiele jeszcze innych, a doliczono siê ich ponad
czterdziestu. Mimo mylenia tropów trudno by³o nie zgadn¹æ, kto naprawdê kryje siê za tymi licznymi pseudonimami. Jego teksty mia³y swój rozpoznawalny styl. Wprowadza³ do nich , mistrzowsk¹ grê s³ów, codzienny jêzyk,
pure nonsensowny ¿art, ekspresjê bogactwo nastrojów, a przy tym teksty te posiada³y znakomit¹ technikê
literack¹ i profesjonalizm najwy¿szej próby  tego wy-

maga³ kabaret. S³owem  sprawnoæ, wydajnoæ i dyspozycyjnoæ, a wszystko to skumulowane w jednym
tuwimowym piórze. Wiele z pisanych tak doranie
tekstów pozosta³o do dzi w powszechnym obiegu s¹
piewane i przytaczane najczêciej bez wiedzy o tym,
¿e autorem tekstu jest TEN w³anie poeta  Julian Tuwim. No bo kto pamiêta ¿e s³ynny szlagier Mi³oæ ci
wszystko wybaczy wypiewywany dr¿¹cym g³osem
przez Ordonkê to Tuwim, ¿e Pokoik na Ho¿ej to on, ¿e
Wspomnienie piosenka emitowana po wielekroæ we
wszystkich programach radiowych na powitanie jesieni w mistrzowskiej interpretacji Czes³awa Niemena to
Tuwim. Przecie¿ pamiêtamy doskonale tê frazê:
Mimozami jesieñ siê zaczyna,
Z³otawa, krucha i mi³a.
To ty, to ty jeste ta dziewczyna,
Która do mnie na ulic¹ wychodzi³a.
Od twoich listów pachnia³o w sieni,
Gdym wraca³ zdyszany ze szko³y,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwa³y za mn¹ jasne anio³y( )

Ale konia z rzêdem, kto zapytany odpowie bezb³êdnie i od razu na pytanie o autora tego liryku.
A komu w g³owie autorstwo Grande Valse Brillante tekstu piewanego i pe³nego ekspresji tak
wielkiej, ¿e Autor s³ysz¹c niemal tê szuraj¹c¹ w walcu podeszwê by³by pe³en zachwytu. Niezwyk³y g³os
Ewy Demarczyk i jej interpretacja nadaje temu tekstowi dodatkowych znaczeñ
Czy pamiêtasz, jak ze mn¹ tañczy³e walca,
Pann¹, madonn¹, legend¹ tych lat?
Czy pamiêtasz, jak ruszy³ wiat do tañca,
wiat, co w ramiona ci wpad³?
A tu noga ugrzêz³a, drzazga w bucie uwiêz³a
Bo ma dziurê w podeszwie mój pretendent na mê¿a
Ale zawsze siê wyrwie  o ju¿ wolny, odesz³o
I walcuje, szuraj¹c podwiniêt¹ podeszw¹

Kiedy mylê Tuwim, to widzê te¿ Irenê Tuwim 
niezwyk³¹ siostrê wielkiego poety, mieszkaj¹c¹ po
wojnie razem z bratem i jego ¿on¹ w Aninie. Irena,
postaæ w ¿yciu prywatnym nietuzinkowa, wesz³a
brawurowo do historii literatury kongenialnym, przek³adem Kubusia Puchatka A.A.Milnego, jednej z
najpiêkniejszych ksi¹¿ek dla dzieci (choæ przecie¿
nie tylko dla dzieci). Zastanawiam siê czasem co
powiedzia³aby Irena, gdyby dzi zobaczy³a tak zmaltretowan¹ przez kulturê masow¹ postaæ Kubusia
Puchatka w nieznonej disneyowskiej wersji, strywializowanego, odartego z wdziêku i metafory.
Kiedy mylê Tuwim, to ze ciniêtym sercem wyobra¿am sobie ból poety i wyrzuty sumienia jakie go gnêbiæ
musia³y kiedy miertelnie przera¿ony hitlerowsk¹ zaraz¹,
nios¹c¹ zag³adê ¯ydom ucieka³ wraz z ¿on¹ do Francji a
w 1940 roku za Ocean. Co czuæ musia³ wiedz¹c, ¿e jego
matka, która po mierci ojca w 1935 roku popad³a w
chorobê psychiczn¹ i pozostawiona w zak³adzie dla
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nerwowo chorych w Otwocku, bezbronna i samotna
zosta³a zamordowana w 1942 roku razem z innymi pacjentami podczas likwidacji otwockiego getta.
Kiedy mylê Tuwim czujê te¿ jak wielkie musia³o
byæ rozczarowanie autora Kwiatów polskich poematu powsta³ego na obczynie, a wyros³ego z têsknoty i idealistycznego marzenia o Polsce innej
lepszej ni¿ ta, któr¹ pamiêta³ sprzed wojny
Daj rz¹dy m¹drych, dobrych ludzi
Mocnych w m¹droci i dobroci
Pysznych pokora niech uzbroi
Pokornym gniewnej dumy przydaj
Poucz nas, ¿e pod s³oñcem Twoim
Nie masz Greczyna ani ¯yda

Obserwowa³ rzeczywistoæ now¹ i choæ mia³ status poety niemal pañstwowego i chronionego, to
pisa³ bardzo niewiele nie w³¹cza³ siê entuzjastycznie
w nowy jak¿e inny porz¹dek, ale nie taki o jakim marzy³. Jego wo³anie o rz¹dy m¹drych i dobrych zosta³y tylko wo³aniem
Ale te¿ mylê , ¿e dzi na pewno ucieszy³aby go
£aweczka Tuwima w jego rodzinnym miecie £odzi,
na której jest miejsce dla ka¿dego, kto chce przysi¹æ
na chwilê i pogadaæ sobie w cichoci ducha z poet¹. A
szalona inicjatywa ³ódzkiej grupy artystycznej, która
21 marca 2013 roku zawiesi³a na cianie jednego z budynku przy ulicy Piotrkowskiej w £odzi p³askorzebê
odlanej w br¹zie "Dupy Tuwima" wraz z fragmentem
jego wiersza o oryginalnym tytule: Wiersz, w którym
autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastêpy blinich, aby go w dupê poca³owali czy¿ nie wywo³a³aby szelmowskiego umiechu zadowolenia?
Ten rodzaj odlotowego pur nonsensownego ¿artu
nie by³ mu obcy i zapewne zdoby³by jego pe³n¹
akceptacjê. Wystarczy zajrzeæ do prozatorskiej pere³ki tego gatunku jak¹ jest tekst lusarz, a w tym
tekcie holajza co ryksztosuje. Zreszt¹ nie bez
powodu zbiera³ Tuwim ró¿ne literackie kurioza i opublikowa³ je w opas³ym tomie Cicer cum caule czyli
groch z kapust¹ stanowi¹ce kontynuacjê Pegaz
dêba czyli panopticum poetyckie wydane
Kiedy mylê Tuwim to wiem ¿e definicja domu w
jego wydaniu brzmi tak :
Oto dom mój: cztery ciany wiersza
W mojej piêknej ojczynie-polszczynie.

A Julo S³owacki mówi³: Chodzi mi o to, aby jêzyk
giêtki /Powiedzia³ wszystko, co pomyli g³owa: A
czasem by³ jak piorun jasny, prêdki, /A czasem smutny jako pieñ stepowa.
I tu obaj mistrzowie jêzyka siê spotykaj¹: bo i
jeden i drugi Wielkim Poet¹ by³! I nie ma to brzmieæ
po gombrowiczowsku i przemiewczo. To fakt. Niepodwa¿alny
Jolanta Liskowacka
 Ksi¹¿nica PomorskaKierownik
Dzia³u Zbiorów Specjalnych
Sekcja Rêkopisów

Twórczoæ Tuwima, przez uniwersalnoæ,
poprzez mówienie o sprawach nam bliskich,
w dodatku jêzykiem naszym, najprostszym,
daje gwarancjê, ¿e ta poezja na d³ugie jeszcze lata pozostanie nam bliska, bo autor umia³
wyraziæ naszym jêzykiem, nasze k³opoty i nasz
punkt widzenia na ich rozwi¹zanie.

Naznaczony
Zenon Rogala

Na prawym policzku, od urodzenia mia³ ciemn¹ plamê. Tak zwan¹ myszkê. Takie przypadki zdarzaj¹ siê i
to doæ czêsto. Bardzo du¿o ludzi ma takie znamiona.
S¹ ró¿nej wielkoci i sadowi¹ siê w przeró¿nych miejscach na skórze. Pojawienie siê takiego znamienia akurat na twarzy, w centralnym miejscu prawego policzka,
najpewniej by³o, z pocz¹tku dla rodziców, a potem dla
dorastaj¹cego ch³opca, nie mówi¹c o dojrzewaj¹cym
m³odzieñcu, prze¿yciem doæ stresuj¹cym. Takie naznaczenie mog³o byæ jednak inspiracj¹ do zaprezentowania siê w grupie rówieniczej dla równowagi czym,
co przyæmi tê plamê na policzku. Mog³o to byæ powodem pójcia we w³asne wnêtrze i zanurzenie siê g³êbi
¿ycia emocjonalnego, w rodzaj buduj¹cego nastrój
osamotnienia, w skrycie siê i skulenie w kokonie kompleksu, w kokonie w³asnego wnêtrza, czyli poszukiwania podglebia poetyckiej wra¿liwoci. Byæ mo¿e
czas spêdzony w tym kokonie zaowocowa³ przeobra¿eniem siê w barwnego poetyckiego motyla, bo i takie
prawdopodobieñstwo mo¿na wzi¹æ po uwagê, w ka¿dym razie nie mo¿na go wykluczyæ. Cokolwiek by nie
mówiæ, to plama plam¹, ale akurat w tym miejscu by³a
chyba trochê za du¿a. Za du¿a, ¿eby j¹ zlekcewa¿yæ,
¿eby pomin¹æ, ¿eby nie dostrzec. Mo¿e w³anie dlatego zosta³ wielkim poet¹, ¿eby przykryæ tê du¿¹ plamê,
swoj¹ jeszcze wiêksz¹ poezj¹?
I podobnie, ¿eby przykryæ doznane za ¿ycia niezas³u¿one przykroci od tamtej przedwojennej ojczyzny, ta obecna, chc¹c tamte krzywdy wynagrodziæ, postanowi³a uhonorowaæ jednego z najwiêkszych poetów. W ka¿dym razie na tyle wielkiego, ¿e
z okazji szeædziesi¹tej rocznicy Jego mierci, postanowi³a obecny, rok 2013 nazwaæ Rokiem Juliana
Tuwima, a przez to uczciæ Jego pamiêæ, dorobek
twórczy, pochyliæ siê nad bogat¹, ró¿norodn¹ twórczoci¹, ciekaw¹ biografi¹ i zobaczyæ w nim zarówno twórcê jak i zwyk³ego cz³owieka.
Jeli nawet nie znamy go dobrze, to na pewno zetknêlimy siê z nim w swoim ¿yciu, ju¿ od najm³odszych
lat i to nie raz, nawet nie wiedz¹c, ¿e to on. Pocz¹wszy
choæby od bij¹cej rekordy popularnoci Lokomotywy stoj¹cej na czele wszystkich bajek dla dzieci, po-

Koszty wszelkich zagro¿eñ, wojen i konfliktów
spo³ecznych i tak ponosi ten najbiedniejszy
... r¿nij karabinem w bruk ulicy,
twoja jest krew, a ich jest nafta...,

przez Rzepkê czy Okulary, oraz zabawn¹ bajkê S³oñ
Tr¹balski. Na wy¿yny interpretacyjne wierszy poety,
wznios³a Irena Kwiatkowska rewelacyjne wykonanie
wiersza Ptasie radio, czy bajkê Kogucik.
W dorobku poetyckim Tuwima czo³ow¹ lokatê zajmuje poemat dygresyjny Kwiaty Polskie. Jak w soczewce skupi³ tu poeta refleksje nad ¿yciem w kraju
ojczystym. Jak w bukiecie znajduj¹ siê przeró¿ne kwiaty, tak w tym poemacie pisanym przez wiele lat i nawet
niedokoñczonym, zawar³ obraz spo³eczeñstwa polskiego, jego przywar, jego specyficznej obyczajowych, jak
te¿ przedstawi³ dramatyczny przebieg wielu wydarzeñ
osadzonych w miecie rodzinnym  £odzi.
Tuwim to cz³owiek wyczulony na cz³owieka. Na jego
uczuciowoæ i jej rolê w ¿yciu. Jego erotyki s¹ wysublimowane, ale oparte na przyziemnych konkretach.
Taka szczególna wra¿liwoæ na los cz³owieczy
dominuje i zatrwa¿a przy lekturze prostego wiersza
Do prostego cz³owieka. W nim Tuwim pokaza³
jak bardzo bliskie mu s¹ losy pojedynczego ludzkiego losu, który jest bezradny w zetkniêciu z przera¿aj¹c¹ i bezwzglêdn¹ machin¹ interesów, biznesów, gospodarczych machlojek i interesownych
przekrêtów. Ten najbiedniejszy i przez to najmniej
chroniony, pojedynczy cz³owiek, jest w jego twórczoci brany w obronê.
O, przyjacielu nieuczony,
Mój blini z tej czy innej ziemi.
Wiedz, ¿e na trwogê bij¹ w dzwony
Króle z panami buchatemi

 takie przes³anie le przedwojennym, prostym
ludziom, ale jest ono aktualne równie¿ i dzisiaj. Jako
pilny uczestnik i obserwator przedwojennego ¿ycia
spo³ecznego nie móg³ pozostawaæ bezkrytyczny na
ogromn¹ rolê wp³ywów kocio³a. By³ krytyczny,
wobec interesownoci kleru, ale specyficznie traktowa³ religiê i próbowa³ osadziæ j¹ w realiach spo³ecznych miast. Przyk³adem jest Chrystus miasta,
wiersz, w którym Chrystus ¿yje miêdzy nami i jak
ka¿dy z nas ponosi trudy ¿ycia w miecie, miêdzy
pospolitymi mieszkañcami, czy pe³en m¹drej refleksji wiersz Czyhanie na Boga. Przez to jego twórczoæ, przez uniwersalnoæ, poprzez mówienie o
sprawach nam bliskich, w dodatku jêzykiem naszym,
najprostszym, daje gwarancjê, ¿e ta poezja na d³ugie jeszcze lata pozostanie nam bliska, bo autor umia³
wyraziæ naszym jêzykiem, nasze k³opoty i nasz punkt
widzenia na ich rozwi¹zanie.
O wszechstronnoci Tuwima wiadczy ca³y legion pokoleñ wychowanych na jego poezji mi³osnej. Kto nie pamiêta wra¿enia jakie robi³y na nas
jego wiersze piewane przez filary polskiej pieni
estradowej. Niezapomniana przedwojenna piosenka z jego s³owami Mi³oæ ci wszystko wybaczy,
w wykonaniu Hanki Ordonówny, czy Tomaszów
piewany epokowo przez Ewê Demarczyk, albo fenomenalnie wykonany przez ni¹ Grande Valse Brillante. Ka¿dy dorastaj¹cy, ale nie tylko, tak¿e ci
dojrzali, ju¿ rozsmakowani w atmosferze wzajemnych uczuæ i sercowych podbojów, pamiêtaj¹ subtelne porównania i obrazy s³u¿¹ce poecie do stworzenia nastroju refleksji i zadumy nad losem i przysz³oci¹ rodz¹cego siê uczucia, co wspaniale zaprezentowa³ Marek Grechuta w piosence do wiersza Sen z³otow³osej dziewczynki, a tak¿e jego
schy³ku w refleksyjnym wierszu Gdybym by³ m³odszy dziewczyno....
Skamander to nazwa rzeki op³ywaj¹cej legendarn¹
Trojê. Julian Tuwim wraz z Janem Lechoniem, Kazimierzem Wierzyñskim i Jaros³awem Iwaszkiewiczem
stworzyli w Warszawie na pocz¹tku XX wieku, grupê poetyck¹ pod taka nazw¹ Ka¿dy z tych poetów
zapisa³ siê trwale w historii literatury polskiej, co
przewidzia³ Stanis³aw Wyspiañski, mówi¹c, ...Skamander po³yska, wilan¹ wietl¹c siê fal¹ ...
W tym blasku ca³kiem niewidoczna sta³a siê plama Tuwima na prawym policzku
Zenon Rogala
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Tak móg³by wygl¹daæ wywiad
z Patronem Roku

Na £aweczce
z Tuwimem

Julian Tuwim-znany polski poeta ¿ydowskiego
pochodzenia, uchwa³¹ Sejmu VII kadencji z 7 grudnia 2012, zosta³ patronem roku 2013. Urodzi³ siê
13 wrzenia 1894 roku w £odzi. W okresie miêdzywojennym za³o¿y³ grupê Skamander.

J.K.: Studiowa³ Pan na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak najm³odsze lata spêdzi³ Pan w £odzi.
Gdzie mieci siê Pana rodzinny dom?
J.T.: Wówczas znajdowa³ siê przy ulicy Widzewskiej numer 44. Teraz ta ulica nosi nazwê J. Kiliñskiego. Swoj¹ m³odoæ spêdzi³em w domu przy ulicy Struga 40, dzisiaj 42. Wraz z rodzicami mieszka³em natomiast przy ul. 1 maja 5.
J.K.: Gdzie znajduje siê Mêskie Gimnazjum Rz¹dowe w £odzi, do którego Pan uczêszcza³?
J.T.: Przy ulicy Sienkiewicza 46. Obecnie mieci
siê tam Liceum Ogólnokszta³c¹ce.

Joanna Kapelañczyk: Przed 100 laty mia³ miejsce
Pana prawdziwy debiut poetycki. Jaka by³a pierwsza ksi¹¿ka, któr¹ Pan przeczyta³ i kiedy to siê
sta³o?
Julian Tuwim: Ju¿ od ma³ego ci¹gnê³o mnie do
ksi¹¿ek. Wbrew pozorom wcale nie by³a to literatura dla dzieci. Jak pamiêtam z opowiadañ rodziny,
pierwsz¹ ksi¹¿k¹, jak¹ przeczyta³em, by³a tragedia
Romeo i Julia Williama Szekspira. By³em wtedy
kilkuletnim dzieckiem.
J.K.: Pocz¹tek Pana nauki podobno nie by³ imponuj¹cy. Czym siê Pan interesowa³?
J.T.: Tak, to prawda. Nigdy nie lubi³em przedmiotów cis³ych, a zw³aszcza matematyki. Powtarza³em
przez ni¹ szóst¹ klasê. Interesowa³a mnie jednak
chemia. Uwielbia³em przeprowadzaæ ró¿ne dowiadczenia chemiczne i pirotechniczne.
J.K.: Nawi¹zuj¹c jeszcze do szko³y, czego uczy³
siê Pan najchêtniej?
J.T.: Od czasu szko³y rozwija³em swoj¹ pasjê lingwistyczn¹, lubi³em uczyæ siê jêzyków. Najbardziej
interesowa³y mnie te egzotyczne. Uwielbia³em równie¿ s³owniki.
J.K.: Mia³ Pan jeszcze jakie inne hobby?
J.T.: Hodowa³em jaszczurki i zaskroñce. Koledzy
mówili równie¿, ¿e mia³em talent kabaretowy. Zag³êbia³em siê w tajniki iluzjonistyczne i zbiera³em zio³a.
J.K.: Na pewno to sprawi³o, ¿e Pana twórczoæ
jest bardzo doceniana, szczególnie za swój humor,
którym obdarza Pan swoich odbiorców. Inteligentne spostrze¿enia i pe³ne polotu satyry rozmieszaj¹ do ³ez. Osi¹gn¹³ Pan taki du¿y sukces mimo
przeszkód. Cierpia³ Pan na zaburzenia nerwicowe?
J.T.: Tak. Szczególnie mêczy³a mnie agorafobia.
Jest to lêk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni. Cierpia³em te¿ na zaburzenia depresyjne.

J.K.: Widaæ, ¿e jest Pan zwi¹zany z £odzi¹. Czy w
tym miecie znajduje siê co, co jest Panu powiêcone?
J.T.: Tak. Na ulicy Piotrkowskiej 104 stoi
£aweczka Tuwima. Mo¿na na niej usi¹æ i poczytaæ moje wiersze. Zosta³a ods³oniêta w 1999 roku,
zaprojektowa³ j¹ Wojciech Gryniewicz. Miniaturka £aweczki za rz¹dów Krzysztofa Jagie³³y by³a
przyznawana jako Nagroda Prezydenta Miasta.
W 2003 roku pomnik zosta³ wybrany w plebiscycie na Rzebê Roku.
J.K.: Co z Pana rodzicami? Kim byli, czym siê zajmowali i gdzie s¹ pochowani?
J.T.: Mój tata, Izydor Tuwim, ukoñczy³ szko³ê w
Królewcu, studiowa³ w Pary¿u. Zna³ kilka jêzyków
obcych. Chyba w³anie po nim odziedziczy³em zami³owania lingwistyczne. By³ urzêdnikiem i korespondentem Azowsko-Soñskiego Banku Handlowego. Zmar³ w 1935 roku. Matka, Adela z Krakowskich, pochodzi³a z inteligenckiej rodziny. Ojciec
by³ w³acicielem drukarni, czterej bracia byli adwokatami oraz lekarzami. Po mierci mojego ojca
popad³a w siln¹ depresjê, próbowa³a pope³niæ samobójstwo. Umieszczono j¹ w szpitalu dla psy-

chicznie chorych w Otwocku. Zmar³a w 1942 roku
podczas likwidacji otwockiego getta. Zosta³a wtedy postrzelona. Na ³ódzkim cmentarzu ¿ydowskim
znajduj¹ siê ich mogi³y.
J.K.: Kim by³a pañska ¿ona Stefania Marchew?
J.T.: Stefania by³a córk¹ handlowca i piewaczki.
Polubi³em j¹ w 1919 roku. Stale mi towarzyszy³a. Podczas II wojny wiatowej wyjecha³a ze mn¹ na obczyznê, a po jej zakoñczeniu wrócilimy do Polski. Adoptowalimy wtedy córkê Ewê. Za³o¿y³a ona w 2006
roku Fundacjê im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.
J.K.: Jaki cel przywiêca fundacji?
J.T.: Udziela ona pomocy niepe³nosprawnym i
nieuleczalnie chorym dzieciom oraz m³odzie¿y. Sprawuje równie¿ opiekê nad dorobkiem artystycznym
moim oraz mojej siostry.
J.K.: Gdzie mieszka³ Pan po wojnie?
J.T.: Otrzymalimy opuszczony dom w Aninie
przy ul. Zorzy 19. Mieszka³em tam wraz z Iren¹.
Póniej naby³ go Piotr Jaroszewicz - polityk komunistyczny.
J.K: Wiem, ¿e emigrowa³ Pan na obczyznê w pierwszej, wielkiej fali emigracji polskich literatów i poetów. Co robi³ Pan za granic¹?
J.T.: Wyjecha³em wraz z cz³onkami poetyckiej grupy Skamander. Spotykalimy siê w paryskiej kawiarni Cafe de la Regence. Latem 1940 roku by³em
zmuszony wyjechaæ do Lizbony, a póniej Rio de
Janeiro. Od 1942 roku przez piêæ lat mieszka³em w
Nowym Jorku. Nastêpnie wróci³em do kraju.
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J.T.: Niestety nie. Straci³em j¹ ca³¹, liczy³a kilkanacie tysiêcy tomów i wiele rêkopisów. Zabra³em
je do baga¿u, ale zaginê³y w trakcie podró¿y. Ocali³em tylko niewielk¹ czêæ, które zakopa³em przed
wyjazdem w ma³ej walizce na podwórku jednego z
domów.
J.K.: Tworzy³ Pan tak zwany jêzyk pozarozumowy. Co to znaczy?
J.T.: Poznanie jego mia³o byæ aprioryczne i zgodne ze skojarzeniami odbiorcy. Wyrazi³em je w s³opiewniach. Taki jêzyk tworzyli równie¿ m.in. B. Lemian, A. Wat.
J.K.: Czy za swój olbrzymi dorobek literacki zosta³ Pan nagrodzony?
J.T.: Tak, w 1935 roku otrzyma³em wa¿ne wyró¿nienie literackie, a mianowicie nagrodê polskiego
PEN Clubu. W 1949r. zosta³em uhonorowany tytu³em doktora honoris causa Uniwersytetu £ódzkiego. Zdoby³em równie¿ inne wyró¿nienia, m.in. Order Sztandaru Pracy I klasy w 1949r., Z³oty Wawrzyn Akademicki w 1935r., Nagrodê Pañstwow¹ I
stopnia w 1952r. oraz dwukrotnie, w 1928r. i 1949r.,
Nagrodê Literack¹ Miasta £odzi.
J.K.: By³ Pan autorem tekstów wielu piosenek.
Wymieni Pan kilka?
J.T.: Najs³awniejsze to Mi³oæ ci wszystko wybaczy i Co nam zosta³o z tych lat.

J.K.: Wracaj¹c jeszcze do rodziny. Móg³by nam
Pan powiedzieæ kilka s³ów o swojej siostrze Irenie?
J.T.: Tak jak ja by³a poetk¹. Zajmowa³a siê równie¿ t³umaczeniem ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, np.
Kubusia Puchatka A. A. Milne.

J.K.: W trakcie studiów rozpocz¹³ Pan wspó³pracê z czasopismem Pro Arte et Studio. Jak siê póniej potoczy³a siê Pañska kariera?
J.T.: W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracowa³em w biurze prasowym Wodza Naczelnego
Józefa Pi³sudskiego. Pisa³em dla pism Nowa Polska i Robotnik. Zajmowa³em siê równie¿ t³umaczeniem i zbieraniem kuriozów literackich. Publikowa³em je w miesiêczniku Cicer cum Caule.

J.K.: W m³odoci pisa³ Pan pamiêtniki. Kim inspirowa³ siê Pan w swoich utworach?
J.T.: Inspirowa³em siê twórczoci¹ Leopolda Staffa. Nieoficjalnie w 1911 roku zadebiutowa³em przek³adem jego wierszy na esperanto.

J.K.: Czy móg³by Pan wymieniæ kilka swoich utworów, które szczególnie Pan ceni?
J.T.: Z pewnoci¹ jest to Lokomotywa z 1938
roku, Kwiaty Polskie z lat 1940-46 i Rzepka
z 1952 roku.

J.K.: Mo¿e nam Pan co powiedzieæ o swoich
pseudonimach, którymi siê podpisywa³?
J.T.: By³o ich ponad 40. Wymieniê niektóre: Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Roch Pekiñski.

J.K.: Dziêkujê bardzo za wywiad. Muszê przyznaæ,
¿e jestem niezwykle zaszczycona rozmow¹ z Panem,
za zwrócenie uwagi na Pañsk¹ twórczoæ uwa¿am
za s³uszne. Mimo up³ywu lat i zmiany pokoleñ Pañski dorobek literacki nie traci na wartoci.
J.T.: Dziêkujê bardzo.
Joanna Kapelañczyk, 16 lat

J.K.: Uda³o siê Panu zabezpieczyæ swoj¹ bibliotekê przed wojn¹?
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Wielu kocha Juliana Tuwima za dowcip,
inni za m¹droæ ¿yciow¹, a jeszcze inni
ceni¹ go za ca³okszta³t twórczoci.

Lokomotywa,
pamiêtasz mamo?
To ten wiersz najbardziej lubi³em na dobranoc,
gdy przy ma³ej lampce siedzia³a na moim ³ó¿ku
i cicho, szepc¹c ko³o mojego uszka, czyta³a mi
go, a ja zamyka³em oczka i myla³em o wielkiej,
gor¹cej lokomotywie, a¿ ze zmêczenia zasypia³em. Mówi³a mi wtedy, ¿e Julian Tuwim pisze
wiersze dla dzieci, bo bardzo kocha wszystkie
maluchy. Wierzy³em w to i wyobra¿a³em sobie
poetê jako ma³ego skrzata, który wokó³ siebie
ma zawsze mnóstwo dzieci.
Takie by³y moje wyobra¿enia o Tuwimie a¿ do
dnia dzisiejszego. Na lekcji jêzyka polskiego dowiedzia³em siê, ¿e pisarz jest wielkim artyst¹. Pisa³
nie tylko wiersze dla dzieci, ale równie¿ bajki, wiersze i powieci dla doros³ych, a niektóre z jego
dzie³ s¹ nawet piewane przez innych artystów.
Nie wiem, czy wiesz mamo, ale rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima. Wielki zaszczyt, nie s¹dzisz?
Z ca³¹ pewnoci¹ artysta sobie zas³u¿y³ na to.
Uwa¿am, ¿e wielu wspó³czesnych pisarzy mog³oby braæ z niego przyk³ad. Na lekcji jêzyka polskiego dowiedzia³em siê, ¿e mój ulubiony autor wierszy dla dzieci zami³owanie do przedmiotów humanistycznych odziedziczy³ po swoich rodzicach.
Poeta czu³ niechêæ, wstrêt do takich przedmiotów, jak matematyka czy fizyka - Julian Tuwim
urodzony humanista!
Wiesz mamusiu, ¿e kabarety, które tak bardzo
lubi ogl¹daæ tatu, te¿ s¹ po czêci autorstwa Tuwima? Poeta zas³yn¹³ z tekstów rozrywkowych i
kabaretowych, a jego teksty s¹ wykorzystywane
do dnia dzisiejszego i miesz¹ ci¹gle tak samo.
Co ciekawe, autor przez ca³e swoje ¿ycie wspó³pracowa³ z wieloma pismami, takimi jak Skafander, Wiadomoci literackie, Cyrulik warszawski. Pasj¹ Juliana Tuwima by³y jêzyki obce. Widzisz mamo, masz co wspólnego z wielkim poet¹.
Bardzo du¿o czasu artysta powiêci³ na t³umaczenie dzie³ literatury obcej na jêzyk polski.
Jakie jest najwiêksze dzie³o Tuwima? Nie sposób wybraæ, gdy¿ w jego twórczoci ka¿dy znajdzie co dla siebie. Jednym spodoba siê Czarna
Msza, innym Juwenilia, jeszcze innym Jedziec miedziany. Moje serce jednak ukrad³a Lo-

komotywa, a wiem, ¿e w Twoim mamo zawsze
bêdzie Siódma jesieñ.
Przegl¹daj¹c w Internecie informacje o Julianie
Tuwimie dowiedzia³em siê, ¿e by³ laureatem wielu
konkursów i otrzyma³ liczne nagrody. ¯ycie Juliana Tuwima nie by³o jednak us³ane ró¿ami, mia³
np. ró¿ne k³opoty zdrowotne.
Poeta jest wielkim cz³owiekiem. Wielu kocha Juliana Tuwima za dowcip, inni za m¹droæ ¿yciow¹, a
jeszcze inni ceni¹ go za ca³okszta³t twórczoci. Do tej
ostaniej grupy nale¿ê ja,Ty mamo równie¿, prawda?
Pozdrawiam Ciê bardzo gor¹co. Uca³uj Tatusia.
Do zobaczenia wkrótce.
Bartosz

Wiersze Juliana Tuwima nie tylko potrafi¹ przenieæ nas do innego wiata, ale
sprawiaj¹ równie¿, ¿e siê umiechamy.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e ich autor posiada³ niesamowite poczucie humoru, które
przelewa³ na kartkê papieru.

Poeta z poczuciem
humoru
Julian Tuwim to powszechnie
znany
wszystkim Polakom
poeta. Rok 2013 zosta³
og³oszony rokiem tego
pisarza. Uwa¿am, ¿e
nie bez powodu. Jego
wiersze towarzyszy³y
wielu pokoleniom, dawa³y umiech i przywraca³y
dobry nastrój. Dlaczego wiêc warto czytaæ utwory poetyckie Juliana Tuwima w obecnych czasach?
Przede wszystkim chcia³abym poleciæ prace
tego artysty dzieciom. Dobrze pamiêtam, ¿e kiedy by³am ma³a, rodzice czytali mi wiersze, takie
jak: Lokomotywa, Pan Hilary czy te¿ Bambo. Mylê, ¿e tytu³y tych dzie³ nie s¹ nikomu
obce. Ka¿de z nich zawiera ukryty mora³ i uczy
dzieci poznawaæ wiat. Ponadto, teksty, które
pisa³ dla maluchów, przepe³nione s¹ humorem i
radoci¹. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ¿ycie poety
nie by³o tak kolorowe jak jego wiersze, poniewa¿ cierpia³ na zaburzenia nerwicowe oraz depresjê. S¹dzê, ¿e w dzisiejszych czasach, w dobie
Internetu, zapoznawanie najm³odszych z poezj¹
jest niezwykle wa¿ne. Jeli nie bêdziemy tego ro-

biæ, czytanie liryki mo¿e ulec zapomnieniu. Wtedy dzieci nie bêd¹ potrafi³y okazywaæ swoich
uczuæ ani wyra¿aæ siebie. Poezja jest naprawdê
dobrym sposobem na to, ¿eby spêdziæ mi³o czas i
nauczyæ siê czego po¿ytecznego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to forma oderwania siê od rzeczywistoci, lecz przynosz¹ca nam jedynie korzyci. Niestety, obecnie, wed³ug wiêkszoci spo³eczeñstwa, ucieczka od problemów wi¹¿e siê jedynie z na³ogami, takimi jak alkohol lub nadmierne
korzystanie z komputera. Wiersze Juliana Tuwima nie tylko potrafi¹ przenieæ nas do innego
wiata, ale sprawiaj¹ równie¿, ¿e siê umiechamy.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e ich autor posiada³ niesamowite poczucie humoru, które przelewa³ na
kartkê papieru. Jeli kto lubi siê miaæ, to szczerze polecam mu utwory tego artysty. Szczególnie
w pamiêæ zapad³ mi cytat: ¯yj tak, aby znajomym
twoim zrobi³o siê nudno, gdy umrzesz, który
wiadczy o specyficznym i pozytywnym podejciu do ¿ycia Juliana Tuwima. To w³anie takie
wartoci przekazuje nam poeta. Natomiast, je¿eli
chodzi o trudniejsze dzie³a - zawieraj¹ bardziej
skomplikowan¹ grê s³ów, ni¿ te powiêcone dzieciom. Jest to ciekawy temat do rozwa¿añ, poniewa¿ nic nie jest podane na tacy i musimy siê tego
domyliæ. Szczerze zachêcam wszystkich zainteresowanych do lektury.
Uwa¿am, ¿e ka¿dy, bez wzglêdu na wiek, powinien znaæ teksty Juliana Tuwima. Przekazuj¹ one
te wartoci, które s¹ potrzebne ludziom przez ca³e
¿ycie. Serdecznie namawiam do zapoznania siê z
nimi, poniewa¿ naprawdê warto.
Karolina Nowikowska, 15 lat

Sarbinowo, 3.05.2013

Drogi Panie Julianie!
Piszê do Pana ten list, poniewa¿ pragnê podziêkowaæ w imieniu moich rówieników za Pañsk¹ twórczoæ. Chcê te¿ przekazaæ swoj¹ wiedzê na temat
Pañskich dzie³.
Uwa¿am, ¿e Pañskie wiersze s¹ wyj¹tkowo aktualne, pomimo up³ywu lat. Utwór pt. Ci, którzy nie
wiedz¹  poucza nas, jakich ludzi powinnimy s³uchaæ, byæ wra¿liwi na ich uwagi. W s³owach: Ci, co
wiedz¹ i wiedz¹, ¿e wiedz¹  to MÊDRCY, id ich
ladem  mówi Pan, abymy szli za tymi, którzy
maj¹ wiadomoæ tego, co robi¹ i do czego d¹¿¹.
Mowa tu o ludziach dowiadczonych i wykszta³conych, na których opiera siê ca³y naród i mylê, ¿e
tak powinno zostaæ.
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Pisa³ Pan niew¹tpliwie trudne wiersze, przyk³adem jest np. utwór pt. Czyhanie na Boga.
Dzie³o, którego niedojrza³y, przeciêtny nastolatek nie jest w stanie zrozumieæ. Wiersz trzyma
czytelnika w lekkim napiêciu, poniewa¿ ca³y czas
podmiot liryczny waha siê i duma nad tym, co
mo¿e siê staæ. Utwór dziêki temu jest o wiele ciekawszy, gdy¿ nigdy nie mo¿emy byæ pewni, co
zaraz podmiot wymyli, jak ukierunkuje swoje
myli. Po przeczytaniu dosz³am do wniosku, ¿e
s¹ dwie mo¿liwe drogi: poddaæ siê woli Boga
b¹d z ni¹ walczyæ. Tylko któr¹ drogê wybra³
bohater? Któr¹ drogê ja bym wybra³a? Raczej
walkê. ¯yjemy raz, wiêc dlaczego nie prze¿yæ
tych kilkudziesiêciu lat tak jakbymy chcieli?
Jest Pan autorem wielu dzie³ dla dzieci. Jednym z
nich jest chyba najbardziej popularny wiersz w szko³ach podstawowych pt. Dwa wiatry. W³anie dziêki
temu utworowi dzieci ucz¹ siê recytacji, oddawania
w emocji, czy nawet rozpoznawania czêci mowy
lub rodków stylistycznych w zdaniu.
Pozwolê sobie i napiszê, który wiersz Pana autorstwa jest moim ulubionym. Osobicie wprost uwielbiam utwór pt. Po prostu. Dzie³o bardzo melancholijne, zmuszaj¹ce do mylenia, do zadumy, jednak¿e wspania³y utwór.
Moim ulubionym cytatem z Pana wierszy jest fragment z utworu pt. Tak i nie:
I tak mi Ciebie bardzo brak!!!
I tak mi Ciebie strasznie brak!!!
...¯al biedn¹ duszê m¹ gnêbi.
Jak Pana twórczoæ wp³ynê³a na mnie? Dziêki tym
wierszom dojrza³am, doros³am do pewnych spraw i
potrafiê inaczej spojrzeæ na wiat. Wszystko nas
zmienia i czyni innymi. Ka¿de wydarzenie, ka¿da
sekunda sprawia, ¿e nigdy nie zostaniemy tacy sami.
Minuty, czy nawet godziny z Pana wierszami uwa¿am za jedne z najlepiej wykorzystanych w moim
¿yciu. Utwory zmieni³y mój wiatopogl¹d, a to nie
jest takie ³atwe w moim przypadku.
Jest Pan patronem roku i nie mam w¹tpliwoci, ¿e
wybór ten by³ niew¹tpliwie trafny! Podziwiam Pana
za to, ¿e potrafi³ Pan pisaæ wiersze dla doros³ych i
jednoczenie dla dzieci. W ka¿dy z nich wk³ada³ Pan
swoje serce i dziêki temu te dzie³a stawa³y siê wyj¹tkowe. Uwa¿am, ¿e s³usznie wybrano w³anie Pana
na patrona roku!
Z wyrazami szacunku
Wioleta £ukasik
Teksty przygotowali uczniowie Gimnazjum
Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dêbnie,
którymi opiekuje siê pani Wioletta Rafa³owicz.
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Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoci Poetyckiej Juliana Tuwima pt.: Tuwim  dzieciom  Rzepka.

Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoci Poetyckiej Juliana Tuwima pt.: Tuwim  dzieciom  Spóniony s³owik.

Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie
ju¿ od 2006 roku nosi dumn¹ nazwê:
Kraina Juliana Tuwima.

odbiorcê, sk³ania do podejmowania wszelkiej dzia³alnoci inspirowanej przeczytanym tekstem. Dobór w³aciwego jêzyka przyczynia siê do podejmowania ró¿nych zadañ przez dziecko. Dostarcza
wielu pomys³ów do gier i zabaw, a tak¿e rozwija
ogóln¹ sprawnoæ intelektualn¹. Utwory Juliana
Tuwima cechuje rym i melodia, dziêki temu z ³atwoci¹ utrwalaj¹ siê one w pamiêci. Mistrz pióra w
swoich utworach przy pomocy artystycznych obrazów przekazuje wiedzê o wiecie i ludziach, rozwija dzieciêc¹ wyobraniê, wprowadza m³odego
czytelnika w kr¹g zjawisk otaczaj¹cych wiat. Radosne dzieciêce postrzeganie wiata pozytywnie
wp³ywa na odbiór twórczoci Juliana Tuwima, a
humorystyczny styl jego poezji pe³ni funkcjê rozrywkow¹, psychologiczn¹ a tak¿e wychowawcz¹.
Nasza placówka jest organizatorem wielu przedsiêwziêæ zwi¹zanych z twórczoci¹ Juliana Tuwima m.in.
Miêdzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt.:
Bohaterowie utworów Juliana Tuwima. Przedszkolaki chêtnie rysuj¹ S³onia Tr¹balskiego, roztargnionego Hilarego, czy te¿ weso³ego Murzynka Bambo. Prace konkursowe wykonywane s¹ ró¿nymi, bardzo ciekawymi technikami. Cechuj¹ je ¿ywe barwy i zaskakuj¹ce zestawienia form.
Nauczyciele pracuj¹cy w naszym przedszkolu systematycznie czytaj¹ dzieciom wiersze poety. W³aciwie dobrana ksi¹¿ka mo¿e pozostawiæ w psychice lad
na ca³e ¿ycie. Ksi¹¿ka uczy nie tylko myleæ, zapa-

Rozwijaæ dzieciêc¹
wyobraniê

Anna Ogrodnik, Edyta Wojtysiak
Rok 2013 og³oszony przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej rokiem Juliana Tuwima, jest znakomit¹ okazj¹
do podsumowania dzia³añ podjêtych przez nasze
przedszkole - promuj¹cych twórczoæ poety, który
kszta³towa³ jêzyk, wyobraniê i wra¿liwoæ wielu pokoleñ Polaków. Uczy³ poczucia humoru i optymizmu w
¿yciu codziennym.Patron naszej placówki nie jest dla
dzieci postaci¹ anonimow¹.
W Krainie Juliana Tuwima ju¿ najm³odsze dzieci
zapoznaj¹ siê z wierszami poety. Pocz¹tkowo skupiaj¹
siê one na kolorowych ilustracjach przedstawiaj¹cych
zabawne postacie wymylone przez Juliana Tuwima.
Bohaterowie jego utworów stali siê inspiracj¹ do utworzenia nazw poszczególnych grup przedszkolnych. W
naszej placówce funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce oddzia³y:
Kotki, S³owiki, S³oniki, Dyzie, Figielki,
Pstryczki i Tralalinki.
Urok i magia twórczoci Juliana Tuwima budz¹ zachwyt tak¿e tych najm³odszych. Mówienie, czy te¿
pisanie o piêknie wierszy poety wchodz¹cych do kanonu literatury dzieciêcej nie jest ³atwe, bowiem wszelkie nieumiejêtne ujmowanie jego poetyckiej twórczoci w jakiekolwiek ramy mo¿e pozbawiæ je walorów
literackich. Charakter kontaktu dzieci z literatur¹ jest
wyj¹tkowy, gdy¿ w procesie tym niezbêdny jest porednik, który odczyta wiersz lub opowie jego treæ.
Rolê tê w przedszkolu przejmuje nauczyciel.
Charakterystyczn¹ cech¹ mylenia dziecka w
wieku przedszkolnym jest obrazowoæ, dlatego
lepiej trafiaj¹ do niego wiersze, które da siê zilustrowaæ, ich treæ powinna byæ urozmaicona, z elementami pieni, tañca, zachêcaj¹ca do dzia³ania.
Twórczoæ Juliana Tuwima aktywizuje m³odego

Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoci Poetyckiej Juliana Tuwima pt.: Tuwim  dzieciom  Lokomotywa.
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Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoci Poetyckiej Juliana Tuwima pt.: Tuwim  dzieciom  S³oñ Tr¹balski.

Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoci Poetyckiej Juliana Tuwima pt.: Tuwim  dzieciom  wspólna zabawa.

miêtywaæ fakty i zdarzenia, ale te¿ ¿yæ, rozumieæ innych, tworzyæ samego siebie1. Wspólne czytanie
staje siê okazj¹ do æwiczenia pamiêci, rozwijania wyobrani, kszta³towania optymistycznego podejcia do
¿ycia  cech pomagaj¹cych zachowaæ pogodê ducha
w wielu trudnych sytuacjach.
W tym roku pojawi³a siê szlachetna idea niesienia pomocy chorym dzieciom. Wród rodziców naszych przedszkolaków przeprowadzono licytacjê
prac plastycznych, ilustruj¹cych twórczoæ Juliana Tuwima. Za uzyskane pieni¹dze zakupiono
ksi¹¿ki z jego dzie³ami i przekazano dla oddzia³u dzieciêcego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
Tradycj¹ naszego przedszkola i swoistym znakiem
rozpoznawczym jest organizowany corocznie z du¿ym
rozmachem: Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoci Poetyckiej Juliana Tuwima pt.: Tuwim  dzieciom.
Chcemy w ten sposób popularyzowaæ twórczoæ poety, patrona naszej placówki, rozwijaæ zdolnoci recytatorskie, zami³owanie do poezji, upowszechniaæ kulturê ¿ywego s³owa wród dzieci. Pierwsza edycja przegl¹du odby³a siê w 2007 roku. Przez kolejne lata kadra
pedagogiczna nabiera³a dowiadczenia w organizowaniu tak du¿ej imprezy, tworzy³a ciekawe scenariusze, anga¿owa³a nie tylko dzieci, ale te¿ rodziców i nauczycieli szczeciñskich przedszkoli,.
W czerwcu 2013 roku zorganizowalimy Festiwal
Twórczoci Juliana Tuwima  jest to cenna marka

naszego przedszkola. Z roku na rok przybywa chêtnych do udzia³u w przegl¹dzie. W³¹czaj¹ siê szko³y
podstawowe, kibicuj¹ absolwenci przedszkola, sponsorzy chêtnie finansuj¹ nagrody. Warto podkreliæ,
¿e honorowy patronat nad konkursami organizowanymi przez nasz¹ placówkê objê³a Fundacja im.
Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.
Równolegle z przegl¹dem odbywaj¹ siê inne,
ciekawe wydarzenia. W tym roku by³a to wystawa plastyczno-literacka przedstawiaj¹ca koleje
¿ycia wielkiego poety oraz ogólnopolski konkurs
Urodzinowa pocztówka dla Tuwima. Oby takich
akcji by³o jak najwiêcej! Propaguj¹ one literaturê
dzieciêc¹, która wydaje siê gin¹æ w strumieniu
rodków masowego przekazu, a przecie¿ mówimy
o kanonie literatury dzieciêcej.
Wiek przedszkolny jest najbardziej naturalnym
okresem, w którym nale¿y zaznajamiaæ dzieci z poezj¹ Juliana Tuwima. Przedszkolaki nie potrafi¹
jeszcze czytaæ, ale s¹ ju¿ intelektualnie przygotowane do percepcji literatury. Te pierwsze spotkania z twórczoci¹ poety mog¹ zdecydowaæ o póniejszych zami³owaniach czytelniczych. Dzieci z
Krainy Juliana Tuwima lubi¹ wiersze, ucz¹ siê
ich na pamiêæ, by móc je recytowaæ przed publicznoci¹, bawi¹ siê nimi. Utwory dla dzieci
musz¹ byæ doskona³e pod wzglêdem warsztatu
twórczego, a wiêc rytmiczne, rymowane, weso³e,
z humorem, a przede wszystkim powinny mieæ
walory poznawcze. Taka w³anie jest poezja naszego wspania³ego patrona  Juliana Tuwima.
Nasza przedszkolna praktyka uwiadamia nam, ¿e
poezja Juliana Tuwima to nie tylko zgrabnie napisane
wiersze, z którymi od lat zapoznajemy dzieci. Ta poezja
mo¿e byæ inspiracj¹, by czyniæ dobro w psychice dziecka i uwra¿liwiaæ je na piêkno.
Anna Ogrodnik i Edyta Wojtysiak
 nauczycielki Przedszkola Publicznego nr 72
w Szczecinie

Licytacja prac plastycznych, ilustruj¹cych twórczoæ Juliana Tuwima.

1.
J. Kêpa, K. Baziuk, M. Baziuk, Czytelnictwo dzieci i
m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych na tle zmieniaj¹cej siê
sytuacji spo³eczno-ekonomicznej, [w:] M³ody czytelnik w
wiecie ksi¹¿ki, biblioteki i informacji. Pod red. Krystyny
Heskiej-Kwaniewicz i Ireny Sochy, Katowice 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu l¹skiego, s. 219-230.
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Rodzice stawiaj¹
na partnerstwo

Rozmowa z Dorot¹ Korczyñsk¹, wspó³za³o¿ycielk¹ Stowarzyszenia Rodzice dla
Szczecina, laureatk¹ konkursu Szczecinianka 2012 roku.
 Gratuluje zajêcia pierwszego, zaszczytnego,
miejsca w tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i
Regionu. Tytu³ Szczecinianka 2012 roku, a szczególnie laudacja jurorów  dla osoby wybitnej,
prowadz¹cej dyskusje z w³adzami miasta na argumenty  zobowi¹zuje.
 Tak, to prawda, wyró¿niona czujê siê ja oraz
stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina, którego jestem wspó³za³o¿ycielk¹. To dziêki stowarzyszeniu, swoistemu forum wymiany myli
szczeciñskich rodziców, mo¿liwe by³o podjêcie
ró¿norodnych dzia³añ w tematyce owiaty, jak
równie¿ publiczna dyskusja z w³adzami miasta o
tym, co rodziców boli, co chcieliby zmieniæ. Rodzice poczuli siê silni, zyskali odwagê, by g³ono artyku³owaæ swoje problemy, dyskutowaæ
nad metodami ich rozwi¹zywania. Chc¹ byæ partnerami w tej dyskusji, bo jest wa¿na, gdy¿ dotyczy dobra najwy¿szego  naszych dzieci. Ich
rozwoju i przysz³oci. Nie chcemy, by b³êdne decyzje odbija³y siê niekorzystnie na zdrowiu i rozwoju dzieci, a problemy, które zamiata siê pod
dywan, z czasem sta³y siê przyczyn¹ d³ugotrwa³ych konfliktów. Dyskusja na argumenty jest
najlepsz¹ form¹ wprowadzania nowoczesnej
edukacji oraz wspó³pracy szko³a  dom.
 Bior¹c pod uwagê, ¿e w szczeciñskich, publicznych szko³ach jest ponad 40 tys. uczniów, w tym
18 tys. w podstawówkach, a tornistry pierwszy raz
za³o¿y³o w tym roku prawie 4 tys. maluchów, nie
licz¹c dzieci w przedszkolach to jak widaæ ze statystyk, ich rodzice stanowi¹ bardzo liczn¹ grupê
spo³eczn¹. Dyskusja z ich udzia³em jest tym bardziej o¿ywiona, im przybywa problemów edukacyjnych. Stowarzyszenie, które jest forum to donony g³os ludzi maj¹cych codziennie do czynienia z szko³¹, reform¹, zmianami owiatowymi.
Trudno siê dziwiæ, ¿e najbardziej aktywni rodzice
gubi¹ siê czasami w meandrach przepisów i wprowadzanych zmian. W odpowiedzi, na jaki konkretny problem zawi¹za³o siê stowarzyszenie?

Dorota Korczyñska  absolwentka wydzia³u politologii US i studiów podyplomowych z zakresu
zarz¹dzania projektami na Wydziale Zarz¹dzania
i Ekonomiki Us³ug US. Mama 6-letniej Weroniki,
któr¹ we wrzeniu br. pos³a³a do pierwszej klasy.
 Choæ formalnie stowarzyszenie zosta³o za³o¿one w urodziny Szczecina, 5 lipca 2012 roku, to
jego cz³onkowie spotykali siê ju¿ o wiele wczeniej, dyskutowali, wspierali siê wiedz¹. Ja na przyk³ad o kilku lat poranek rozpoczynam od lektury
Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej, w których
szukam odpowiedzi na bie¿¹ce, nurtuj¹ce mnie
pytania. A tych pytañ i w¹tpliwoci jest od dawien dawna du¿o, jak chocia¿by o sposób naliczania op³at za przedszkola w 2011 roku, która to
w¹tpliwoæ sta³a siê przyczyn¹ skonsolidowania
rodziców wokó³ stowarzyszenia. Wykazalimy
przed wojewod¹, ¿e uchwa³a przedszkolna to wadliwy akt prawny, ¿e naszym zdaniem, w takim
kszta³cie, Rada Miasta nie mia³a prawa jej uchwaliæ. Wskazalimy miejsca sporne, w tym nowe
stawki i wojewoda w wiêkszoci przyzna³ nam racjê. By³o to dla nas bardzo wa¿ne, gdy¿ pierwszy
raz weszlimy w spór z organem samorz¹dowym.
Póniej wielokrotnie spotykalimy siê z urzêdnikami i w³adzami miasta, reaguj¹c na bie¿¹co na
propozycje zmian w owiacie. Zajmowalimy siê

m.in. pomys³ami likwidacji szkó³, zmian¹ przedszkoli w filie, co skutkowa³oby utworzeniem przedszkolnych "ko³chozów". Opiniowalimy pomys³y
po³¹czenia szkó³ i przedszkoli. Interweniowalimy
u prezydenta miasta, gdy urzêdnicy próbowali
wysy³aæ 6latki do szkó³ zamiast akceptowaæ
wybór przedszkola dokonany przez rodziców.
Zaanga¿owalimy siê równie¿ w walkê o Gimnazjum nr 3, które decyzj¹ w³adz miasta mia³o zostaæ
zlikwidowane wbrew zdrowemu rozs¹dkowi i
wietnym wynikom szko³y. Wspieralimy pracowników przedszkoli, kiedy w czerwcu 2012 r. w³adze miasta planowa³y zwolnienia i ciêcia w etatach. Od lipca 2012 r., ju¿ pod szyldem Stowarzyszenia, na probê rodziców, interweniowalimy w
sprawie ulg w odp³atnociach za publiczne przedszkole i ¿³obek oraz zwi¹zany z tym wymóg wyrobienia Szczeciñskiej Karty Rodzinnej. W 2013 r.
zaanga¿owalimy siê równie¿ w znalezienie rodków dla Specjalnego orodka Szkolno  Wychowawczego dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych  w Orodku konieczny by³ remont kuchni i sto³ówki, a w³adze miasta nie kwapi³y siê do przeprowadzenia
tych prac. Wspieralimy równie¿ rodziców z SP
10, aby nie rozdzielaæ dzieci z jednej z klas tylko
dlatego, ¿e w oddziale by³o 18 dzieci i wed³ug
urzêdników taka liczba to zbyt ma³o na 1 klasê.
Na co dzieñ odbieramy mnóstwo telefonów i emaili od rodziców z prob¹ o pomoc w indywidualnych sprawach. Stale doradzamy rodzicom, interweniujemy na ich probê w konkretnych przypadkach, podpowiadamy kto jeszcze mo¿e pomóc
i kontaktujemy ró¿ne osoby ze sob¹. Odzywaj¹
siê do nas równie¿ rodzice z innych miast i pytaj¹, jak prowadziæ tak¹ dzia³alnoæ, jak¹ my prowadzimy na co dzieñ.
 Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina to
jedna z licznych organizacji pozarz¹dowych, które dzia³aj¹ w Szczecinie i buduj¹ spo³eczeñstwo
obywatelskie. To szerokie forum skupiaj¹ce przedstawicieli ró¿nych grup zawodowych i spo³ecznych,
rodziców dzieci objêtych edukacj¹ na ka¿dym
szczeblu, a tak¿e osób zaanga¿owanych w dzia³ania w obszarze owiaty w Szczecinie. Jak oceni³aby Pani zmiany w owiacie, które w czasie aktywnoci stowarzyszenia zasz³y? Czy stalicie siê partnerem dialogu spo³ecznego? Jeli nie, to jakich
elementów brakuje, by tak siê sta³o?
 Nasz¹ misjê jasno okrela statut  reagujemy
na bie¿¹co na b³êdne i krzywdz¹ce decyzjê w³adz w
zakresie owiaty, niezgodne z prawem akty i doku-
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menty reguluj¹ce funkcjonowanie owiaty oraz
wysuwamy w³asne propozycje w zakresie jej funkcjonowania. Aktywnoæ swoj¹ chcemy utrzymaæ na
poziomie nie tylko lokalnym, ale te¿ regionalnym
oraz krajowym. Czasami widzimy brak chêci rozmowy z nami, nie zniechêca to nas jednak. Mylê, ¿e
rodzice maj¹ w sobie wiele si³y do pokonywania
przeciwnoci, tym bardziej, ¿e celem nadrzêdnym
jest dobro dziecka. Najczêciej siê to udaje, szczególnie gdy w grê wchodz¹ twarde regu³y prawne.
Niestety tam, gdzie decyduje urzêdnicza uznaniowoæ, czasami bywa ciê¿ko przekonaæ rz¹dz¹cych
do skupienia siê na czym innym ni¿ tylko tabelki,
wykresy i pieni¹dze. Przyk³adem takiej smutnej sytuacji by³a prowadzona przez nas do niedawna sprawa dzieci z SP 10  dzieci by³y ze sob¹ od zerówki,
spêdzi³y 4 lata w jednej klasie. Z¿y³y siê ze sob¹ i
fantastycznie zintegrowa³y. Niestety, na koniec III
klasy kilkoro z nich odesz³o i w klasie zosta³o 18
dzieci. Wed³ug urzêdników nie op³aca siê utrzymywaæ takiej klasy, wiêc dzieci porozdzielano i poprzenoszono do innych  zgranych ju¿ klas. Nikt z
urzêdników nie zastanowi³ siê, co czuj¹ takie ma³e
osóbki, którym mówi siê: po wakacjach nie bêdziecie chodziæ ze swoimi przyjació³mi do jednej klasy,
bo to siê finansowo nie op³aca. Apelowalimy do
pana prezydenta, aby w imiê poprawy jakoci edukacji utrzymaæ tê klasê  18 dzieci to ca³kiem spora
grupa. ¯e lepiej jest mieæ mniej liczne klasy  szczególnie, ¿e wyniki z egzaminów zewnêtrznych mamy
w Szczecinie na doæ niskim poziomie. Pan prezydent napisa³ nam, ¿e wed³ug specjalistów lepsze
wyniki z egzaminów osi¹gaj¹ klasy osobowo liczniejsze, wiêc mamy siê nie martwiæ. I ¿e pozostawienie tej klasy przekracza wskanik finansowy. Przykre to, ¿e opieka i edukacja dzieci wg zarz¹dzaj¹cych naszym miastem postrzegana jest najczêciej
w kategorii kosztów, a nie inwestycji.
 Zdrowe, m¹dre i szczêliwe dziecko to zapewne marzenie ka¿dego rodzica. Ale nie tylko. Tak¿e
nauczyciele staraj¹ siê, by ich praca zaowocowa³a jak najlepszymi efektami. Czy wysi³ki tylko
dwóch stron wystarcz¹?

 Jak ju¿ wspomnia³am nasza aktywnoæ siêga
szczebla krajowego, ustawowych zapisów legislacyjnych. Powinno byæ stanowione dobre prawo owiatowe. Takie prawo, które tworzone jest
równie¿ przy zasiêganiu opinii rodziców. Jeli nie
ma konsultacji spo³ecznych to wychodzi jak wychodzi  chocia¿by z pos³aniem szeciolatków
do szko³y. Zebranie prawie miliona podpisów nie-
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zadowolonych rodziców o czym wiadczy. Rodzice maja prawo decydowaæ o tym, kiedy pos³aæ dziecko do szko³y. O tym i o wielu innych
wa¿nych sprawach zapominaj¹ decydenci stanowi¹c przepisy prawa.
 Od wrzenia godzina pobytu dziecka w
przedszkolu mo¿e kosztowaæ rodziców najwy¿ej z³otówkê. Tym samym za wszystkie zajêcia
dodatkowe  judo, angielski, tañce czy rytmikê te¿ nie mo¿na p³aciæ wiêcej. Do tej pory rodzice za takie lekcje p³acili dodatkowo  od
kilku do kilkudziesiêciu z³otych za godzinê. Argumentem MEN, by wprowadziæ zmiany by³o
wyrównywanie szans dzieci. Czy pani zdaniem
tak siê sta³o? Dlaczego pojawi³y siê protesty
rodziców?
 W gronie rodzicielskim pojawi³ siê ju¿ komentarz odnonie owego wyrównywania szans 
mówi siê gorzko, ¿e przyszed³ walec i wyrówna³
szanse. Niestety wyrówna³ w dó³  zamiast zapewniæ zajêcia dzieciom, które mia³y do nich utrudniony dostêp, zabrano mo¿liwoæ organizacji takich zajêæ dla wszystkich dzieci. Co ciekawe, samo
ministerstwo nie jest konsekwentne w tym, co
og³asza  jeszcze w marcu 2013 r. w trakcie przekonywania rodziców, ¿e nowelizacja ustawy o
systemie owiaty jest wietnie przygotowana, pan
minister Krzy¿anowski publicznie twierdzi³, ¿e nie
ma powodu, aby Rady Rodziców nie mog³y zbieraæ pieniêdzy na organizacjê zajêæ dodatkowych i
takie zajêcia finansowaæ, wspieraj¹c tym samym
statutow¹ dzia³alnoæ przedszkola. W sierpniu
tego roku dowiedzielimy siê, ¿e jednak nowelizacja wyklucza takie dzia³ania RR  mimo, ¿e
uprawnienia Rad nie zmieni³y siê ani trochê. W
tej chwili panuje absolutny chaos w ca³ym kraju
 jedne gminy zdecydowa³y o finansowaniu zajêæ w³anie poprzez Rady Rodziców, inne gminy
zadeklarowa³y, ¿e sfinansuj¹ zajêcia z bud¿etów
gminnych, a jeszcze inne stwierdzi³y, ¿e ich na to
nie staæ i zlikwidowa³y ca³kowicie mo¿liwoæ odbywania takich zajêæ przez dzieci. Dla rodziców 
jak pokaza³a skala protestów w tej sprawie  zajêcia by³y bardzo wa¿ne. Odbywa³y siê one na miejscu, w przedszkolu, w ci¹gu dnia. Nie trzeba by³o
dziecka woziæ popo³udniami w inne miejsce,
oszczêdzaj¹c czas rodzinie. Niebagateln¹ kwesti¹
by³y te¿ koszty  zajêcia w przedszkolu by³y o
wiele tañsze ni¿ te, organizowane na tzw. wolnym
rynku. Teraz mo¿liwoci organizacji tych zajêæ
teoretycznie nie ma, poniewa¿ w owiacie wiecz-

nie brakuje pieniêdzy, za obecny stan prawny
wyklucza mo¿liwoæ finansowania zajêæ przez samych rodziców.
 Z pustego i Salomon nie naleje. Bywa, ¿e nawet najlepsze chêci samorz¹du, na którego barki
pañstwo przerzuci³o utrzymanie lokalnej owiaty, nie wystarcz¹, by tej owiacie zapewniæ europejski standard. Likwidowane s¹ szko³y, etaty
nauczycieli. Tylko w tym roku w ca³ej Polsce pracê starci siedem tysiêcy nauczycieli. Z drugiej strony naukowcy m.in. prof. Aleksander Nalaskowski
z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika prognozuj¹,
¿e szkolnictwo w obecnym kszta³cie nie wytrzyma. A wówczas grozi nam rewolucja niezadowolonych rodziców. Ten ¿ywio³ przetoczy siê przez
nasz¹ owiatê, podepcze i zniszczy, ale nie stworzy
nic pozytywnego.
 Jestem odmiennego zdania, uwa¿am, ¿e partnerstwo, spokojny dialog i rzeczowe argumenty
przynios¹ lepsze rezultaty ni¿ ¿ywio³. Gdybym tak
nie myla³a, zapewne nie wspó³tworzy³abym stowarzyszenia Rodzice dla Szczecina. Ca³y czas optymistycznie wierzê, ¿e da siê prowadziæ rozmowy z
urzêdnikami, radnymi czy prezydentem, nawet jeli nie podoba nam siê to, co robi¹. Ale nie mo¿na
przechodziæ do porz¹dku dziennego nad wiecznym
postrzeganiem edukacji jako kosztu. Dzisiaj mamy
ni¿ demograficzny na poziomie gimnazjów, wiêc
zwalnia siê nauczycieli i likwiduje szko³y. Nikt nie
myli perspektywicznie, ¿e warto w³anie teraz
utrzymaæ mniej liczne klasy w gimnazjach, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e ten etap edukacji jest dla
uczniów najtrudniejszy psychicznie. Nikt nie zastanawia siê równie¿, ¿e w szko³ach podstawowych
mamy ju¿ roczniki ogromnego wy¿u demograficznego, co widaæ chocia¿by po iloci klas I-III w poszczególnych szko³ach i ich liczebnoci. Dzieci
ucz¹ siê w przepe³nionych klasach, w systemie
zmianowym ju¿ od pierwszych klas. Szko³ê naj³atwiej jest zlikwidowaæ, a najtrudniej stworzyæ lub
odbudowaæ. Dostrzegamy oczywicie fakt, i¿ rz¹d
nak³ada coraz wiêcej obowi¹zków owiatowych i
wymogów na samorz¹d, ale to lokalne samorz¹dy
likwiduj¹ klasy, szko³y i przedszkola  to do nich
nale¿y decyzja, czy przeznaczyæ rodki na wymianê tabliczek na latarniach, zamówienie kampanii
reklamowej lub organizacjê masowych, rozdmuchanych kosztowo imprez czy na podstawowe potrzeby lokalnej spo³ecznoci, jakimi s¹ dobrej jakoci
opieka i edukacja
Dziêkujê za rozmowê.
Ewa Karasiñska

W ostatnich latach bardzo popularne sta³y
siê rekonstrukcje historyczne organizowane przez liczne stowarzyszenia, w których
skupieni s¹ pasjonaci. Najwa¿niejszym ich
celem jest kszta³cenie obywatelsko patriotycznej postawy, tak by uczniowie wiedzieli, kim s¹ i jaka stoi za nimi historia oraz
tradycja. Jest to szczególnie wa¿ne, w dobie otwartych granic i multikulturowoci.

¯YWA HISTORIA
Cezary Jankowski

Rozpocznê cytatem, który jak¿e bliski jest memu sercu, Je¿eli zgodzisz siê ze mn¹, ¿e na wiecie istniej¹
tylko dwa zawody, godne wyzwolonego i niepodleg³ego mê¿czyzny, a mianowicie: zawód poety i kawalerzysty (a tem gorzej dla ciebie, je¿eli siê z mym twierdzeniem
nie zgadzasz, bo dowodzi to, i¿ nie jeste ani jednym, ani
drugim a jeste natomiast, choæby sobie liczy³ tylko
dwadziecia jesieni, czy te¿ pseudowiosen, starym i
³ysym, tetrykiem, z aspiracjami na starszego radcê podatkowego, lub zgo³a na inkasenta bankowego, albo 
co gorzej jeste tak zwan¹ matron¹, która dla jakiego
paskarza, przed lirycznym urokiem u³ana, lub nienasycon¹ zdobywczoci¹ poety, córeczek swych cnoty broni, na szczêcie zwykle nadaremnie)  otó¿, jeli staæ ciê
na to, by siê ze mn¹ zgodziæ, to w konsekwencji zaprzeczyæ nie mo¿esz, ¿e duch romantyzmu, zanim porwa³ za
sob¹ uskrzydlon¹ falangê poetów z pocz¹tku XIX wieku, w szeregach kawalerji znalaz³ pierwszych wyznawców i aposto³ów swego pêdu nieokie³znanego, swej
wiatoburczoci i tego ukochania czynów niezwyk³ych,
fantastycznych, przechodz¹cych imaginacjê zwyk³ych
ludzi,  ba  wy³amuj¹cych siê bezma³a ponad prawa
natury... (p³k Boles³aw Wieniawa D³ugoszowski, Genera³ Lasalle, Warszawa 1932 r.) ...Uff!...wg kryteriów
Wieniawy, zakwalifikowa³em siê. Choæ poet¹ nie jestem,

Galop. Rekonstrukcja historyczna kawalerii w 1939 r.
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Uczestnicy inscenizacji historycznej Powstanie Wielkopolskie  Szczecin 2010 r.

ale kawalerzyst¹  owszem, z zami³owania oczywicie, i
choæ daleko jest mi do sportsmenów i amazonek, to co
jest na rzeczy z tymi genami: dziadek u³an 22 pu³ku u³anów Podkarpackich, ojciec artylerzysta i w Szkole Oficerskiej Artylerii nie wywin¹³ siê od szkolenia jedzieckiego. Jestem absolwentem Instytutu Historii na Uniwersytecie Szczeciñskim z siedemnastoletni¹ praktyk¹
nauczyciela historii, obecnie w Zespole Szkó³ nr 5 im.
Józefa Wybickiego w Szczecinie.
¯yjemy w szybkich czasach wyposa¿eni w noniki komunikacji, o których nawet mi siê nie ni³o,
kiedy macza³em stalówkê w ka³amarzu na pochy³ym
blacie ³awy szkolnej. Dzisiaj trudno zaimponowaæ
uczniom, trudno zainteresowaæ zw³aszcza przesz³oci¹, kiedy rzeczywistoæ zmusza nas do patrzenia
przede wszystkiem w przysz³oæ. Ministerialni mêdrcy i unijni big braderzy co rusz organizuj¹ nam
igrzyska w postaci reform, zmian programowych,
a wszystko po to, by m³ode pokolenia by³y bardziej
Europejczykami ni¿ Polakami. W sposób zawaluowany tworzy siê sytuacjê, ¿e nauczyciele s¹ bardziej
administratorami dzienników elektronicznych, ni¿
nauczaj¹. Nauczyciel i lenik, to nie rzemielnik...
nauczanie to misja, to emocje, bez których przedmioty humanistyczne i ich królowa  historia nie
by³yby sob¹. Mo¿na byæ administratorem, ale mo¿na te¿ byæ pasjonatem (byle nie daæ siê zwariowaæ...).
Nie wiem, komu ³atwiej... ale ja nie potrafi³bym zrezygnowaæ z pokazu jako metody dydaktycznej.
W ostatnich latach bardzo popularne sta³y siê rekonstrukcje historyczne organizowane przez liczne
stowarzyszenia, w których skupieni s¹ pasjonaci historii. Idea bardzo wartociowa, pozwalaj¹ca uczestnikom i widzom prze¿ywaæ bezporednio odtwarzane
wydarzenie historyczne w postaci inscenizacji historycznej. Koszt takiego przedsiêwziêcia jest wysoki, jeli zale¿y nam na wiarygodnym i widowiskowym ukazaniu np. scen batalistycznych. Dzia³aj¹c od szeregu
lat w Kole ¯o³nierzy 12 Pu³ku U³anów Podolskich,
uczestniczy³em i organizowa³em na terenie Szczecina
takie inscenizacje, jak np. Przegl¹d Legionów Polskich
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przez Brygadiera Pi³sudskiego (pl. Sprzymierzonych
obecnie Szarych Szeregów, 2007 r.), Orlêta Lwowskie
(pl. Sprzymierzonych obecnie Szarych Szeregów, 2008 r.),
Powstanie Wielkopolskie (pl. Or³a Bia³ego, 2010 r.). Organizujemy równie¿ oprawê historyczn¹ podczas ró¿nych uroczystoci przy pomniku U³anów Podolskich
(rondo U³anów Podolskich, dawna Krzy¿ówka Zdroje) i przy Krzy¿u Katyñskim (Cmentarz Centralny). Trzykrotnie, bardzo barwnie wysz³y nam obchody wiêta
Konstytucji 3 Maja pt. Wjazd Króla przy Pomniku
Czynu Polaków. Sam, oraz w towarzystwie moich kolegów po nauczycielskim fachu (Piotr Kamierski, nauczyciel historii 35 Gimnazjum, Rafa³ Zommer, nauczyciel historii z I LO) regularnie organizujemy prelekcje
historyczne w ró¿nych typach szkó³. Prelekcja taka to
jedna wielka polimetoda polegaj¹c na ³¹czeniu ró¿nych rodków dydaktycznych, a wiêc prelegent w stroju/ mundurze historycznym, prezentacja multimedialna z fragmentami filmów, muzyki, ekspozycja artefaktów  zabytkowego wyposa¿enia i wreszcie pokaz,

Inscenizacja historyczna Orlêta Lwowskie z okazji wiêta
Niepodleg³oci w Szczecinie.

np. fechtunek, strzelanie z ³uku refleksyjnego, czy te¿
najbardziej widowiskowe  strzelanie z broni czarnoprochowej.
Prelekcja historyczna, oprócz wyranie zarysowanego tematu i planu, powinna byæ dostosowana
do odbiorców,
zawsze powinno jej przywiecaæ przekazywanie
wartoci patriotycznych. Nie wyobra¿am sobie, aby
do m³odzie¿y tzw. trudnej, do której równie¿ trzeba
dotrzeæ, mielibymy wychodziæ tylko z ofert¹ pokazu
broni, taka ekspozycja w tym przypadku to ³atwizna,
to marsz na skróty wypaczanie tego, co najwa¿niejsze w edukacji, a najwa¿niejsze jest kszta³cenie obywatelsko  patriotycznej postawy, tak by uczniowie
wiedzieli kim s¹ i jaka stoi za nimi historia oraz tradycja
 to jest szczególnie wa¿ne, w dobie otwartych granic
i multikulturowoci. Nie wyobra¿am sobie równie¿, aby
w plenerowych inscenizacjach historycznych pokazywaæ okrucieñstwo wojny poprzez egzekucje. A zdarzy³o siê co takiego podczas inscenizacji na temat

¯o³nierzy Wyklêtych, organizowanej dla szczecinian
przez Grupê Rekonstrukcji Historycznej Borujsko,
przepraszam, ale pokaz strza³u w ty³ g³owy wobec t³umu dzieci, to zdecydowanie niedopuszczalne!
Rekonstrukcja historyczna to du¿a odpowiedzialnoæ, nie polega tylko na ubraniu historycznego stroju, nale¿y jeszcze w sposób kompetentny tê historiê
opowiedzieæ czy te¿ ukazaæ. Idea³em, który kilkakrotnie mi siê uda³o osi¹gn¹æ jest w³¹czenie uczniów do
akcji, ok. 100 dziewcz¹t i ch³opców z XVIII LO uda³o
mi siê zaanga¿owaæ do inscenizacji Powstanie Wielkopolskie, w sumie uczestniczy³o ok. 200 osób.
Udzia³ w inscenizacjach historycznych  choæby jako
statyci, w uroczystociach rocznicowo-patriotycznych, w prelekcjach  jako ¿ywe postaci historyczne,
to jest w³aciwa droga  uwra¿liwia, choæby rednio
zainteresowanego ucznia. Ma siê rozumieæ, ¿e wy¿ej
omawiane przedsiêwziêcia nie da siê przeprowadziæ
w szkole, na jednej 45-minutowej lekcji, to nie zwalnia
nas jednak z kreatywnoci... Nastrój buduje urz¹dzona sala lekcyjna, jej wyposa¿enie. W tym przypadku,
pracê u³atwia mi fakt, ¿e od wielu lat param siê kolekcjonerstwem i staram siê dzieliæ swoimi zainteresowaniami z uczniami na lekcjach. Bezporedni kontakt
z zabytkiem u³atwia wydobycie wra¿liwoci do historii w m³odym cz³owieku. W mojej macierzystej szkole
wa¿n¹ i pozytywn¹ rolê odgrywa Sala Tradycji, któr¹
pomaga³em urz¹dzaæ, a jej gospodarzem jest p. mgr
Barbara Jakiewicz. Ka¿da szko³a szczyc¹ca siê patronem powinna posiadaæ takie miejsce, ale jednoczenie nie mo¿e ono byæ martwe, powinna byæ dostêpna na co dzieñ, tak by stworzyæ m³odzie¿y szansê uto¿samiania siê z patronem i wartociami, które
reprezentuje. Nie da siê równie¿ propagowaæ jakiejkolwiek idei bez przyk³adu osobistego  najlepszym,
by³ wjazd konno do budynku szkolnego! W 2009
r. Zespó³ Szkó³ nr 5 im. Józefa Wybickiego doczeka³
siê drugiego w swojej historii sztandaru, przez wzgl¹d
na patrona, wprowadzilimy w ceremoniê szkoln¹
akcenty historyczne, najmocniejszym by³o przywiezienie nowego sztandaru przez u³ana ksiêstwa warszawskiego (w barwach pu³ku XII u³anów), na koniu
do sali gimnastycznej, na której odbywa³a siê ceremonia powiêcenia sztandaru. Wcieli³em siê w rolê
tego¿ u³ana bez obaw  klacz Lotta zachowa³a siê
znakomicie i jak mi póniej powiedziano moment ten
zbudowa³ napiêcie i wzruszenie do tego stopnia, ¿e
nie z jednych oczu pop³ynê³a ³ezka. Reasumuj¹c,
scholastyzm w dzisiejszych czasach to za ma³o... Pamiêtajmy o emocjach i ¿yczmy sobie, sprzyjaj¹cej
nauczycielom i uczniom, polityki MEN.
Cezary Jankowski
nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Nr 5 im.
Józefa Wybickiego

Bursa Szkolna Integracyjna
M³odzie¿ mieszkaj¹ca w bursie da³a wiadectwo swojej dojrza³oci i pokaza³a, ¿e
potrafi powa¿nie rozmawiaæ o dorastaniu,
przemocy, bezpieczeñstwie oraz dowiadczeniach cielesnoci. Udowodni³a, ¿e jest
w niej niezwyk³a wra¿liwoæ na cierpienie
innych, ¿e chce pomagaæ, zapobiegaæ i co
najwa¿niejsze - potrzebuje rozmawiaæ na
trudne tematy i dzia³aæ.

Projekt
Jestem wiadoma 
Jestem bezpieczna
Katarzyna Daria Stawczyk

Praca z m³odym cz³owiekiem pozwala dostrzec w
nim ogromny potencja³ i pasjê, a tak¿e pozwala przekonaæ siê o wielkiej dojrza³oci emocjonalnej i spo³ecznej jaka w nim drzemie. Wszystko to mog³am
zobaczyæ w postawie i pracy Borsiaków, z którymi pracujê. Dlatego chêtnie podzielê siê z Pañstwem
kilkoma zdaniami o grupie m³odych ludzi mieszkaj¹cej w Bursie Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie.

Projekt

19 marca br. w bursie przy Zygmunta Starego zosta³ wystawiony bardzo szczególny spektakl Ale
zanim o nim, wróæmy na chwilê w mury bursy, by
podejrzeæ co siê w niej dzia³o wczeniej.
Od wrzenia 2012 roku dziesiêcioosobowa grupa
Borsiaków w sk³adzie: Dobrusia Sudnikowicz, Gosia Rygusiñska, Hania Komorzycka, Asia Pilch, Dominika Siepka, Weronika Kumiñska, Marek Wolanowski, Micha³ M¹kosza, Bartek Szuber, i Przemek Piszcz
realizowa³a unijny projekt z programu M³odzie¿ w
dzia³aniu pod tytu³em: Jestem wiadoma  Jestem
bezpieczna. Przez szereg miesiêcy ci m³odzi ludzie organizowali warsztaty i spotkania powiêcone bezpieczeñstwu dziewcz¹t i kobiet. Postanowili, ¿e chc¹ dzia³aæ. W wyniku tych dzia³añ dziewczêta mieszkaj¹ce w
bursie oraz ich kole¿anki mog³y zapoznaæ siê podczas
dwudniowych warsztatów z technikami samoobrony.
Kolejnymi warsztatami, które prowadzi³a absolwentka
prawa z Warszawy  Wania, by³y warsztaty samowiadomoci, na których dziewczêta zapozna³y siê z prawnymi zagadnieniami dotycz¹cymi dyskryminacji, np.
w miejscu pracy, dyskryminacj¹ ze wzglêdu na wiek,
p³eæ, itd. Dziewczyny rozmawia³y i zastanawia³y siê,
dlaczego i w jaki sposób stereotypowe postrzeganie
ludzi prowadzi do dyskryminacji i przemocy. Niezwy-
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kle pouczaj¹cym by³ wyk³ad poprowadzony przez
pani¹ policjant, podczas którego m³odzie¿ mieszkaj¹ca
bursie dowiedzia³a siê, jak wygl¹daj¹ procedury obowi¹zuj¹ce podczas zg³oszenia przestêpstwa na tle seksualnym. Kolejnym by³o spotkanie z pani¹ terapeutk¹,
która przedstawi³a mechanizmy kieruj¹ce ludmi, którzy wi¹¿¹ siê ze sprawcami przemocy.
Wspólna praca prowokowa³a wychowanków bursy
do debat na temat ró¿nego postrzegania wiata przez
dziewczyny i ch³opaków. Bywa³o, ¿e dyskusje przybiera³y gwa³towny przebieg, ale wszystkie charakteryzowa³y siê powa¿nym i dojrza³ym podejciem do tematu.
Bardzo szybko rozmowy i dzia³ania projektowe wysz³y
poza teren bursy. Do udzia³u zosta³y zaproszone przez
grupê inicjatywn¹ Panie z Rady Osiedla Stare Miasto,
które chêtnie w³¹czy³y siê w proponowane przez Borsiaków warsztaty. Sztuka asertywnoci i samoobrony
dla kobiet czyli wen do by³a kolejn¹ propozycj¹ dla
dziewczyn i pañ, która odby³a siê na terenie bursy.
Wszelkie artyku³y promocyjne projektu zosta³y
wymylone, zaprojektowane i zrealizowane przez m³odzie¿. Torby lniane z logo projektu, koszulki czy
plakaty,
ku
ogromnej radoci,
cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Ci¹gle jeszcze mo¿na zauwa¿yæ w Szczecinie
osoby nios¹ce zakupy w naszych
torbach.
Warsztaty wen do.
M³odzie¿ dokumentowa³a swoje dzia³ania. Osob¹ koordynuj¹c¹
zbieranie materia³ów z przebiegu projektu by³a Gosia Rygusiñska, która zajmowa³a siê dopilnowaniem
formalnoci zwi¹zanych np. z publikacj¹ zdjêæ na
stronie internetowej bursy. Pragn¹c opowiedzieæ jak
najwiêcej o projekcie, m³odzie¿ wraz z wychowawczyni¹ wziê³a udzia³ w wieczornej audycji Radia
Szczecin. W trakcie tego niezwyk³ego radiowego
wieczoru, bursiaki podzielili siê ze s³uchaczami
swoimi przemyleniami, dzia³aniami i dowiadczeniami, które zdobyli w trakcie trwania projektu Jestem wiadoma  Jestem bezpieczna. Odpowiedzieli
na pytania: dlaczego program M³odzie¿ w dzia³aniu, czym mog¹ siê pochwaliæ, co jeszcze bêdzie
siê dzia³o w ramach projektu, sk¹d pomys³. Wróæmy
zatem do pocz¹tku.
Motorem napêdowym ca³ego przedsiêwziêcia by³a
ksi¹¿ka E. Ensler zatytu³owana Monologi waginy. Tekst
ten wzbudzi³ fale dyskusji wród dziewcz¹t mieszkaj¹cych w bursie. Sta³ siê pretekstem do przyjrzenia siê
wielu sprawom dotycz¹cych dorastania, przeobra¿ania siê w kobietê, dowiadczania kobiecoci, a tak¿e
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rozmów o kwestii bezpieczeñstwa i umiejêtnoci dbania o
siebie i tworzenia bezpiecznej
przestrzeni. W
tym momencie
wystarczy³o tylko pokazaæ mo¿liwoci realizacji
pomys³ów, które zrodzi³y siê
podczas tych
Spektakl Monologi waginy.
kilku rozmów i
dyskusji. Program M³odzie¿ w dzia³aniu dawa³ mo¿liwoci na realizacjê kosztownych warsztatów i zakup niezbêdnych
materia³ów do realizacji projektu. Grupa inicjatywna
uzyska³a niezbêdne zgody, m.in. od pani dyrektor bursy Jerminy Pow¹ski, napisa³a wniosek i z³o¿y³a go w
Narodowej Agencji. Dowiadczenie, które m³odzie¿
zdoby³a przy realizacji projektu jest równie cenne, jak
umiejêtnoci zdobyte na samych warsztatach.
Ostatnim wa¿nym dzia³aniem w ramach projektu
by³o jego oficjalne zakoñczenie. Wszyscy chcielimy pochwaliæ siê prac¹, opowiedzieæ o zdobytych
umiejêtnociach, dowiadczeniach, prze¿ytych emocjach, ale tak¿e zmusiæ do refleksji, dyskusji.

chce pomagaæ, zapobiegaæ i co najwa¿niejsze  potrzebuje rozmawiaæ na trudne tematy i dzia³aæ.
Opracowaniem tekstu i re¿yseri¹ zajê³a siê Hania
Komorzycka. Wychowanka wybra³a aktorki, które zaprosi³a do udzia³u w spektaklu, by³y w wród nich: p.
El¿bieta Moska  nauczycielka ze szko³y w Choszcznie, Katarzyna Stawczyk  wychowawczyni z bursy,
Zuza Komorzycka  studentka Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz Hanna Komorzycka i Joanna Panciuchin  licealistki. Podczas prób odby³o siê wiele dyskusji dotycz¹cych treci zawartych w scenariuszu, tego
jak rozumiemy tekst, jak go odbieramy, jak go czujemy.
Tekst, który jest bardzo intymny, osobisty i odwa¿ny,
mówi¹cy otwarcie o "tych rzeczach", o których nie
zwyklimy mówiæ wprost, a w szczególnoci z m³odymi ludmi, którzy wchodz¹ w³anie w doros³e ¿ycie.
Chwila wybrzmiewaj¹cej mocno ciszy i ogrom
braw  tym zakoñczy³ siê spektakl, który wywo³a³
niezwyk³e poruszenie wród zaproszonych goci i
publicznoci. W kuluarach, gdzie gocie mogli napiæ siê kawy i przegryæ co s³odkiego, toczy³y siê
rozmowy dotycz¹ce spektaklu i realizowanego w

Spektakl

Warsztaty integracyjne.

Uroczyste zakoñczenie projektu, Pani dyrektor Jermina
Pow¹ska.

bursie projektu. M³odzie¿ us³ysza³a wiele s³ów pochwa³y, ale nie to by³o najwa¿niejsze. Wród szumu
i zgie³ku mo¿na by³o us³yszeæ, jak gocie rozmawiaj¹ o kwestiach poruszanych w spektaklu, jak
analizuj¹ dzia³ania projektowe, podpytuj¹ o odbyte
warsztaty i projekt. Zatem osi¹gnêlimy cel!
Z mojej strony to ju¿ wszystko, prawie wszystko.
Bardzo siê cieszê, ¿e mog³am wzi¹æ udzia³ w tak cennym
dowiadczeniu, jakim by³a realizacja projektu. Cieszê siê,
¿e m³odzie¿, z któr¹ podczas wspólnej pracy spêdzi³am
te kilka miesiêcy, wykaza³a siê dojrza³¹, odpowiedzialn¹
i wiadom¹ postaw¹. Nie sposób wymieniæ wszystkie
dzia³ania, które mia³y miejsce w bursie, by pokazaæ ogrom
pracy zrealizowanej przez m³odzie¿. Dlatego pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ grupie inicjatywnej  Gosi,
Hani, Dominice, Weronice, Markowi, Micha³owi, Bartkowi, Przemkowi, a zw³aszcza koordynatorce projektu 
Dobrusi, za zaanga¿owanie, pomys³owoæ, pracowitoæ
i aktywny udzia³ w realizacji projektu Jestem wiadoma
Jestem bezpieczna.
Katarzyna Daria Stawczyk
 wychowawczyni
w Bursie Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie

Zdjêcia: archiwum szko³y

19 marca 2013 roku w Bursie Szkolnej Integracyjnej
w Szczecinie podczas oficjalnego zakoñczenia projektu Jestem wiadoma  Jestem bezpieczna realizowanego w ramach unijnego programu M³odzie¿ w dzia³aniu zosta³ wystawiony spektakl na podstawie ksi¹¿ki
E. Ensler pt.: Monologi waginy. Spektakl bardzo
odwa¿ny, mo¿e nawet kontrowersyjny, jednak dziêki
jego realizacji, m³odzie¿ mieszkaj¹ca w bursie da³a wiadectwo swojej dojrza³oci i pokaza³a, ¿e potrafi powa¿nie rozmawiaæ o dorastaniu, przemocy, bezpieczeñstwie
oraz dowiadczeniach cielesnoci. Udowodni³a, ¿e jest
w niej niezwyk³a wra¿liwoæ na cierpienie innych, ¿e

Rozpoczynamy nowy cykl  przewodnik
turystyczny po Szczecinie, województwie
zachodniopomorskim, a tak¿e Meklemburgii autorstwa zas³u¿onego szczecinianina i
d³ugoletniego nauczyciela Olgierda Wac³awika. Przewodnik jest podsumowaniem
jego wiedzy, dowiadczeñ i umiejêtnoci
wyszukiwania miejsc wyj¹tkowych, godnych polecenia.

Architektura
wród drzew
Olgierd Wac³awik

Szczecin jest miastem bogatym w miejsca ciekawe turystycznie. Wiedz¹ o tym nie tylko mieszkañcy miasta, ale równie¿ gocie przyje¿d¿aj¹cy z ró¿nych stron Polski i wiata.
Poznanie naturalnych walorów Grodu Gryfa, warto zacz¹æ od wypraw krótkich; na pocz¹tek kilkugodzinnych, w oparciu o przejazd tramwajem, autobusem, a mo¿e rowerem? Dobrze jest wêdrowaæ samotnie lub z grup¹ przyjació³, ale mo¿na wybraæ siê równie¿ z klubem turystycznym lub z przewodnikiem.
W okolicach w pobli¿u miasta znajduj¹ siê trzy
puszcze: Bukowa, Wkrzañska i Goleniowska. Mo¿na dojechaæ do nich tramwajem lub autobusem.
Oprócz nich w granicach Szczecina wystêpuj¹ na
jego obrze¿ach zespo³y chronione: Szczeciñski Park
Krajobrazowy (wspomniana Puszcza Bukowa) z
Ogrodem Dendrologicznym w Glinnej oraz Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
W parkach i puszczach mo¿emy podziwiaæ krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami i po³o¿onymi wród wzgórz morenowych. Pomiêdzy drzewami
widoczne s¹ g³êbokie w¹wozy i jary. Rezerwaty przyrody, to miejsca gdzie rosn¹, rzadko spotykane drzewa iglaste lub liciaste, niektóre z nich nosz¹ nazwy
pomników przyrody. Zabytkami przyrody s¹ tak¿e
polodowcowe g³azy narzutowe, nosz¹ce czasami ciekawe nazwy.
Na terenie Szczecina wystêpuj¹ du¿e skupiska
zieleni: parki (15), cmentarze (5), zieleñce (90), skwery, parki lene. Ogó³em 25 proc. powierzchni miasta to tereny zielone. Do najczêciej wymienianych
obszarów zielonych Szczecina godnych zwiedzenia i pokazania innym zaliczyæ nale¿y: od Placu
Grunwaldzkiego, przez Jasne B³onie (rezerwat wiekowych platanów, 2 pomniki, Park Kasprowicza,
Jezioro Rusa³ka); pocz¹tek Puszczy Wkrzañskiej,
Letni Teatr, Ró¿anka (ok. 100 odmian ró¿), Ogród
Botaniczny, k¹pielisko Arkonka, Jezioro Goplana.
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Las Arkoñski to obszar najpopularniejszego, najwiêkszego parku w miecie. T¹ trasê mo¿na przebyæ pieszo lub na rowerze (ok. 6 km.).
Przy ul. Miodowej rozpoczyna siê malowniczy Zespó³ Przyrodniczo  Krajobrazowy Dolina Siedmiu M³ynów obejmuj¹ca Dolinê Strumienia Osówki. Trasy piesze lub rowerowe prowadz¹ po obu stronach ulicy Miodowej. Takie
same trasy prowadz¹ do Guba³ówki (orodek narciarski). Po Puszczy Wkrzañskiej wyznaczone s¹:
cie¿ka zdrowia, cie¿ki rowerowe i piesze, polany rekreacyjne. Trasa piesza wokó³ Jeziora G³êbokie (miejsce wypoczynkowe mieszkañców miasta oraz miejsce k¹pieli Morsów).
Park ¯eromskiego krasi wiele gatunków i odmian drzew i krzewów (na wielu drzewach umieszczono tabliczki z ich nazwami). Lasy i parki miejskie to zaplecze rekreacyjne dla mieszkañców miasta. Przez ca³y rok stanowi¹ bogate ród³o wiedzy przyrodniczej.
Prawobrze¿ny Szczecin ma swój obszar turystyczno  krajoznawczy  Puszczê Bukow¹. Jest to zwarty kompleks leny porastaj¹cy pasmo polodowcowych wzgórz morenowych zwanych Wzgórzami Bukowymi. W krajobrazie wystêpuj¹ g³êbokie w¹wozy i jary, bezodp³ywowe zag³êbienia oraz polodowcowe jeziora morenowe. Najs³ynniejsze jezioro to
Jezioro Szmaragdowe powsta³e w wyniku zatopienia w 1927 roku kopalni kredy (temu minera³owi zawdziêcza swoj¹ nazwê). W pobli¿u Polana Widok
(na lewobrze¿ny Szczecin i Dolinê Odry) jest miejscem spotkañ ludnoci okolicznych osiedli mieszkalnych. W puszczy ko³o miejscowoci Binowo znajdujê siê jedno ze s³ynnych w Polsce pó³ golfowych.
Natomiast w pobliskiej miejscowoci Glinna jest
ogród dendrologiczny. Do rzadkich drzew, w tym
miejscu zaliczamy: jod³ê olbrzymi¹, tulipanowiec
chiñski, choinê kanadyjsk¹ i wiele innych rzadko
spotykanych drzew i krzewów. Mo¿na tu dojæ z
dzielnicy Szczecina  Kijewo (10 km pieszo w jedn¹
stronê, lub pojechaæ samochodem). W Puszczy Bukowej jest 5 rezerwatów przyrody posiadaj¹cych na
swym terenie odmiany buków. W rezerwacie Zdroje
spotykamy du¿¹ iloæ naturalnie odnawiaj¹cych siê
cisów. Na terenie Puszczy Bukowej spotykamy w
trakcie wycieczek 125 pomników przyrody ( w tym
183 drzewa, 11 g³azów narzutowych i 5 ródlisk).
Do najciekawszych szczeciñskich pomników przyrody zaliczamy: Dêby Krzywoustego (Klêskowo,
ul. Ch³opska), g³az narzutowy Antoni  ul. Parkowa, Niemierzyñski G³az  ul. Broniewskiego, mi³orz¹b dwuklapowy  ul. Salomei, Matejki, Aleja Platanowa  Jasne B³onie, Lipa w. Ottona  ul. Klonowa, orzech czarny  pl. Tobrucki. Warto zatrzy-
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maæ siê przy nich a z przewodnika dowiedzieæ siê o
ich rozmiarach, wieku, pochodzeniu nazwy.
W dniach pochmurnych, ch³odnych warto wybraæ siê na spacer po Cmentarzu Centralnym gdzie
mo¿emy na przestrzeni licz¹cej ponad 160 hektarów
zobaczyæ oprócz nekropolii, wiele pomników o historycznym charakterze Braterstwa Broni, Tym,
Którzy Nie Powrócili Z Morza, Krzy¿ Katyñski
oraz wiele niespotykanych drzew (cmentarz jest
ogrodem dendrologicznym) - platany, ¿ywotnik japoñski, klon srebrzysty oraz du¿o innych okazów
pochodz¹cych g³ównie z Azji i Ameryki Pó³nocnej.
Niew¹tpliwie ciekaw¹ tras¹ w Szczecinie jest Miejski Szlak Turystyczny. Prowadzi on przez najciekawsze zak¹tki Starego Miasta. Zaczyna siê i koñczy
przy Dworcu G³ównym. Idziemy wzd³u¿ czerwonego szlaku pomalowanego na chodnikach. Mo¿na
zapoznaæ siê z 42 obiektami. Zosta³ specjalnie opracowany miniprzewodnik w postaci mapki i opisów
obiektów na trasie, w który mo¿na zaopatrzyæ siê w
biurach informacji turystycznej.
Zapoznaj¹c siê z miastem nie mo¿emy zapomnieæ
o jego architekturze. W stylu gotyckim zbudowane
s¹: Bazylika Archikatedralna w. Jakuba, Koció³ w.
Jana Ewangelisty oraz Koció³ w. Piotra i Paw³a.
Do innych budowli tego samego stylu nale¿¹: Ratusz Staromiejski, Baszta Siedmiu P³aszczy, Kamienica Loitzów. Natomiast w stylu renesansowym
wybudowano: Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich oraz Stajniê Ksi¹¿êca. Do zabytków barokowych nale¿¹: Brama Portowa i Królewska; Pa³ace: Pod Globusem,
Sejmu Stanów, Domy Profesorskie, Fontanna z Or³em. W ródmieciu Szczecina wzorem Brukseli, Pary¿a, Wiednia na prze³omie XIX i XX wieku fasady
kamienic przy ulicach: Piastów, Wielkopolskiej, Narutowicza, Wojciecha, Boles³awa mia³ego i innych
wykonane by³y w stylu architektury secesyjnej. Elewacje zdobione by³y ornamentyk¹ rolinn¹, geometryczn¹ z faluj¹c¹ wklês³o-wypuk³ymi rzebami,
ciekawymi formami okien i dachów. Najciekawsz¹
fasadê posiada kamienica przy ulicy Wojciecha 1.
W czasie deszczu i zimna proponuje siê wycieczki do
Muzeum Narodowego (3 gmachy) Oddzia³ Historii Miasta, Muzeum Archidiecezjalne oraz zwiedzenie ekspozycji muzealnych w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, Muzeum Techniki i Komunikacji, Muzeum Geologiczne.
Na podsumowanie warto wybraæ siê do stuletniego kina Promieñ (najstarsze na wiecie) na
wycieczkê statkiem po porcie, do Cafe 22 na lody
i obserwacjê panoramy Szczecina, do szczeciñskiej
stacji ornitologicznej nad Jeziorem widwie, na Kopiec Napoleona do schronu podziemnego z okresu
II Wojny wiatowej pod Dworcem Kolejowym.
Olgierd Wac³awik

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
SZCZECIN 2014

ORGANIZATORZY:
Zwi¹zek Literatów Polskich  Oddzia³
w Szczecinie
Pa³ac M³odzie¿y  Pomorskie Centrum
Edukacji w Szczecinie
REGULAMIN:
Nadrzêdnym celem konkursu poetyckiego jest
rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie twórczoci poetyckiej m³odych autorów, a tak¿e przypomnienie m³odemu pokoleniu dorobku i sylwetki
POETKI, wybitnej przedstawicielki polskiej liryki.
Konkurs adresowany jest do UCZNIÓW GIMNAZJÓW I WSZELKIEGO TYPU SZKÓ£ REDNICH.
1. Na konkurs nale¿y przys³aæ utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach poetyckich  Wiersze o tematyce ró¿nego
postrzegania i aspektu mi³oci (maksymalnie 3
utwory, do 22 wersów ka¿dy) nale¿y nades³aæ w 3
egzemplarzach do dnia 24 grudnia 2014 r. (nie
decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miesiêcznik Pedagogiczny DIALOGI,
Pa³ac M³odzie¿y  PCE,
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
tel. 91 422 52 61
z dopiskiem:
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
SZCZECIN 2014
2. Ka¿dy utwór powinien byæ oznaczony god³em /s³owne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/
; to samo god³o powinno wystêpowaæ na do³¹czonej kopercie, zawieraj¹cej kartkê z imieniem i
nazwiskiem, adresem, adresem mailowym / telefonem/ oraz wiekiem autora, adresem szko³y,
ew. nazwiskiem nauczyciela opiekuna.
3. Organizatorzy przewiduj¹ przyznanie nagrody g³ównej, dyplomów i nagród ksi¹¿kowych.
4. Rozstrzygniêcie konkursu oraz wrêczenie nagród laureatom odbêdzie siê 8 lutego 2014 r. w
Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie, al. Piastów 7, z
imprez¹ towarzysz¹c¹, która odbêdzie siê 7 lutego 2013 r. w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie
5. Organizator  ZLP  przewiduje wydanie
jubileuszowego almanachu poetyckiego zawieraj¹cego nagrodzone i wyró¿nione utwory laureatów z piêciu lat trwania konkursu (bez prawa
do honorarium autorskiego).
6. Wiersze nagrodzone bêd¹ zaprezentowane
w Miesiêczniku Pedagogicznym Dialogi.
7. Istnieje mo¿liwoæ zapewnienia noclegu i
zwrotu kosztów podró¿y przyjezdnym laureatom.
ZAPRASZAMY!

W Pa³acu literacko
Spotkania
z pisarzami
21. wieczór W PA£ACU literacko zakoñczy³
w roku szkolnym 2012/2013 cykl spotkañ z pisarzami nie tylko szczeciñskimi. Gociem tego jubileuszowego wieczoru by³ policki poeta, prozaik i animator kultury, wieloletni wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach i wspó³redaktor Pegaza
Polickiego, dodatku kulturalnego do Wieci
polickich  Stanis³aw Rapior.
Licznie przyby³ej publicznoci da³ siê poznaæ nie
tylko jako poeta czy prozaik, ale tak¿e od strony
muzycznej jako autor i wykonawca swoich piosenek. Poniewa¿ od dziecka lubi³ piewaæ, wiêc swoj¹
pasjê zamieni³ w piosenki. Pisze wiersze i na kanwie
znanych melodii lub komponowanej specjalnie dla
niego przez przyjació³ muzyki, sam je wykonuje. Interpretacje muzyczne wykonane przez Autora piêknie uzupe³nia³y liryczn¹ rozmowê z prowadz¹c¹ Ró¿¹
Czerniawsk¹-Karcz.
Retrospekcja literacka ods³oni³a szerokie zainteresowania Stanis³awa Rapiora od wierszy dla dzieci, poprzez wiersze satyryczne, limeryki czy figlaszkifraszki , przez prozê poetyck¹ do lirycznych wyznañ w wierszach z promowanego ostatniego tomu
Poety pt. W cieniu przemian...czyli mówiê gdy...
Wzruszaj¹cy wiersz z tego tomu dedykowany jest
uczniomwychowankom, bo przez 28 lat by³ Stanis³aw Rapior wychowawc¹ w OSW nr 1 dla Dzieci
Niepe³nosprawnych Ruchowo w Policach:
Nauka
moje dzieci wiedz¹
¿e nie potrafi¹...
chroniê je przed
bezwzglêdn¹ niemo¿noci¹
z wiotkich d³oni uczê
krzesaæ iskry a nawet
b³yskawice
z uwiêzionych umys³ów
najcenniejsze myli
i doznania wydobywam
a póniej wpajam
jeszcze potrzebê utrwalania
niech id¹ miêdzy ludzi
i zamiast smutku
nios¹ s³oñce
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Mylê, ¿e ten wiersz mo¿na dedykowaæ wszystkim nauczycielom i uczniom na nowy rok szkolny!
Wracaj¹c do 21. spotkania  wieczór uwieñczy³y
rozmowy z Autorem m³odszych i starszych sympatyków poezji. Nie zawiedli uczniowie z SP 16 czy z
Gimnazjum Integracyjnego. Przy poczêstunku kontynuowano rozmowy o korespondencji sztuk...
Minê³y wakacje. Znów wrzesieñ i pora powrotu
do spotkañ W PA£ACU literacko. W sezonie 2013/
2014 planujemy kolejne wieczory z poezj¹ i proz¹, z
muzyk¹ i obrazem, bo nasi gocie to nie tylko pisarze czy poeci, ale i malarze, muzycy, kolekcjonerzy.
Ju¿ w padzierniku (17.10) planujemy 22. wieczór
ze szczeciñsk¹ poetk¹, debiutantk¹ III Korytowskiej
Nocy Poetów Korytowo 2013  Katarzyn¹ Chabowsk¹ i promocjê Jej tomiku poezji Rozb³yski posenne.
W kolejnych miesi¹cach w czwartkowe wieczory
bêdziemy gociæ S£OWO w jego najrozmaitszych
postaciach. W lutym za czeka nas wielka gala, bo
jubileusz  V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O wers PawlikowskiejJasnorzewskiej
Szczecin 2014, którego fina³ przewidziany jest na 8
lutego 2014(patrz: regulamin konkursu!).
Zapraszamy wszystkich sympatyków na nasze
wieczory oraz wydarzenia literackoartystyczne w
Pa³acu M³odzie¿y!
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Kilka propozycji na jesienne wieczory. Wród
wielu nowoci, warto
zwróciæ uwagê na kolejne
ju¿ wznowienie ksi¹¿ki
Anio³ek. To pe³na uroku opowieæ o oswajaniu
mierci poprzez mi³oæ, o
niewiernoci i jej konsekwencjach, o kobiecoci i
o tym ¿e nigdy nie jest
za póno. To historia niezwyk³a, jak ca³a historia
autorki  Beaty Pawlak 
podró¿niczki, reporterki i
dziennikarki Gazety Wyborczej, która zginê³a w 2002 roku na wyspie Bali. Rêkopis
Anio³ka zostawi³a w wydawnictwie tu¿ przed wyjazdem.
Nigdy nie zobaczy³a jej w formie wydanej ksi¹¿ki.
Anio³ek
Beata Pawlak
Biblioteka Gazety Wyborczej
Agora S.A, 2013
Ksi¹¿ka Tato ods³ania
nieznane oblicze René Goscinny'ego, najs³ynniejszego francuskiego humorysty.
Jego córka, Anne Goscinny
opowiada wzruszaj¹c¹ historiê ojca, który jednoczenie jest i go nie ma - odszed³, ale ¿yje w wiecie swoich postaci. Zatroszczy³ siê
o rodzinê ksi¹¿kowego Miko³ajka, a osieroci³ w³asn¹.
Autorka pisze o tym, jak próbowa³a poradziæ sobie z
utrat¹ taty, odkrywaj¹c po drodze bolesne rodzinne tajemnice.
Tato
Anne Goscinny
T³umaczenie: Magdalena Talar
Wydawnictwo ZNAK

 Wi e l k i
Gatsby to
obowi¹zkowa pozycja
na pó³ce
ka¿dego
kolekcjonera klasyki.
W³anie
nak³adem
w y d .
ZNAK ukaza³o siê jej wznowienie. W t³umaczeniu Jacka Dehnela, ksi¹¿ka zyskuje
nowe ¿ycie, staj¹c siê powieci¹ niepokoj¹co aktualn¹ i bolenie blisk¹.
Wielki Gatsby
Francis Scott Fitzgerald
Wydawnictwo ZNAK, 2013

Wszystkim, którzy
myl¹ o
swoim zdrowiu ksi¹¿ka
Julity Bator
uwiadomi,
¿e aby zdrowo
siê
od¿ywiaæ,
trzeba zacz¹æ unikaæ chemicznych dodatków. Nie tylko nie s¹ potrzebne, one szkodz¹!
Autorka weryfikuje dane od producentów,
podaje proste przepisy i sposoby na zdrowe od¿ywianie.
Julita Bator
Zamieñ chemiê na jedzenie
Wydawnictwo ZNAK, 2013
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
 mi³oniczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal
SzczecinCzyta.pl

I etap rejsu edukacyjnego na ¿aglowcu
s/y Kapitan Borchardt, uczestnicz¹cego
w regatach The Tall Ships Races 2013
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M³odzi
zdobywaj¹ morza

Pa³ac M³odzie¿y  Pomorskie Centrum Edukacji
w Szczecinie w ramach tegorocznych regat The Tall
Ships Races 2013, wspó³organizowa³ wraz z Wydzia³em Owiaty Urzêdu Miejskiego w Szczecinie
rejs edukacyjny na ¿aglowcu s/y Kapitan Borchardt.
Rejs podzielony by³ na dwa etapy: I etap w dniach
4-22lipca, obejmowa³ trasê: Aarhus  Helsinki 
Tallin, oraz II etap w dniach 26 lipca  4sierpnia,
który obejmowa³ trasê z Rygi do Szczecina.
Organizacjê rejsów prowadzono poprzez rekrutacjê drog¹ elektroniczn¹ na czêciowo odp³atny
udzia³. W ogromnym stopniu koszty rejsów dofinansowa³ Wydzia³ Owiaty Urzêdu Miejskiego w
Szczecinie, daj¹c niepowtarzaln¹ szansê uczestnictwa w przygodzie ¿ycia tym uczestnikom, którzy
nie mogliby pokonaæ bariery finansowej  w tym
wychowanków Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych oraz M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego w Szczecinie. W ramach promocji dzia³añ towarzyszy³y nam
równie¿ Helsiñskie media Helsingin Sanomat, które
opisa³y w³anie wra¿enia jednej z naszych uczestniczek  Ewy Witkowskiej. Ewa dziêki miastu
Szczecin mia³a wyj¹tkow¹ okazjê prze¿yæ wielk¹
przygodê która w innych okolicznociach by³aby
dla niej niedostêpna. Podobnie, wielu uczestników z
innych ¿aglowców i innych pañstw wspólnie prze¿ywali tê wielk¹ fiestê ¿eglarsk¹ dziêki pomocy
szczeciñskich w³odarzy i urzêdników.
G³ównymi ideami przywiecaj¹cymi uczestnictwu
w rejsach m³odzie¿y by³o zdobycie i utrwalenie takich umiejêtnoci jak doskonalenie pracy w zespole, kszta³towanie pozytywnych postaw osobowociowych m.in. odpowiedzialnoci, kole¿eñskoci,
dyscypliny, sumiennoci, umiejêtnoci radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, integracja ze spo³ecznoci¹ ¿eglarsk¹, poznanie walorów turystycznych miast i portów Morza Ba³tyckiego, poznawanie i propagowanie tradycji morskich obrzêdów oraz
etykiety ¿eglarskiej, propagowanie aktywnych form
spêdzania czasu wolnego, a tak¿e poznanie wiedzy
o przepisach morskich, nawigacji, a przede wszystkim o ¿eglarstwie i zasadach pe³nienia wacht.
Regaty The Tall Ships Races rozpoczê³y siê 4 lipca 2013 w Aarchus. Szczecin reprezentowa³a m.in.

za³oga Kapitana Borchardta, która jest za³og¹ identyfikowan¹ z Pa³acem M³odzie¿y i Szczeciñskim Programem Edukacji Morskiej.
Zbiórka uczestników i wychowawców odby³a siê
w przeddzieñ o godz. 21 w Pa³acu M³odzie¿y, sk¹d
po otrzymaniu odzie¿y reprezentacji Szczecina (w
charakterystycznych granatowo-czerwonych barwach), po rozdzieleniu na grupy, przydzieleniu wychowawców i ulokowaniu siê w autokarze, szczegó³owo sprawdzonym przez drogówkê, po¿egnalimy siê z Dyrektorem Pa³acu M³odzie¿y Ma³gorzat¹ Pokorsk¹ oraz przedstawicielem Urzêdu Miasta Szczecina Grzegorzem Janowskim.
Po przybyciu na statek, zaplanowaniu i przydzieleniu kabin zgodnie z podzia³em grup na wachty,
przyst¹pilimy do pierwszego posi³ku na statku,
pierwszych szkoleñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa na
jednostce, po czym ok. godz 16 przeszlimy na miejsce zbiórki szczeciñskich za³óg, by wzi¹æ udzia³ w
paradzie ¿eglarzy, odbywaj¹cej siê na ulicach Aarhus. W kolejnych dniach postoju w porcie za³oga
przesz³a podstawowe szkolenia z zakresu bezpieczeñstwa i ratownictwa na morzu, próbny alarm szalupowy i szkolenie z olinowania i o¿aglowania statku. Uczestnicy brali równie¿ udzia³ w crew party,
zorganizowanym przez gospodarzy imprezy w centrum miasta. Przed wyp³yniêciem z Aarhus odby³
siê równie¿ przydzia³ za³odze stanowisk manewrowych, a tak¿e kolejne praktyczne szkolenie ze stawiania ¿agli i synchronizacji dzia³añ wszystkich grup
manewrowych.
Po wyp³yniêciu z Aarhus 7 lipca 2013 i serdecznym po¿egnaniu przez mieszkañców miasta oraz
asystuj¹ce jednostki p³ywaj¹ce, przez dwa dni ¿eglowalimy przez cieniny duñskie na liniê startu na
pe³nym morzu. Wyznaczy³y j¹ dwie jednostki pomocnicze. Czêste zmiany kursu by³y okazj¹ do wdro¿enia wacht do obs³ugi przypisanych im ¿agli. Start
odby³ siê 9 lipca, osobno dla ka¿dej kategorii
¿aglowców  najpierw wyruszy³y te najwiêksze, póniej, po pó³ godzinie jachty klasy B  wród nich
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nasz Kapitan Borchardt, po 15 minutach startowa³y kolejne klasy. Niestety, bezwietrzna pogoda
utrzymywa³a nas w miejscu, dopiero wieczorem
pierwsze powiewy pomog³y nam ruszyæ. Si³a wiatru
wzmaga³a siê coraz bardziej i bardziej, a¿ dosz³a do
7-8 w skali Beauforta. Wachty pe³nione by³y z coraz
wiêksz¹ trudnoci¹, wielu z nas uleg³o chorobie
morskiej, która odebra³a si³ê i chêci do aktywnego
udzia³u w zadaniach. Jednak ci z nas, którzy oparli
siê przykrym dolegliwociom, dzielnie zastêpowali i
wspierali pozosta³¹ za³ogê. Po trudnej nocy wiatr
przyj¹³ niekorzystny kierunek i po nieskutecznym
halsowaniu, 12 lipca stanêlimy na kotwicy u wybrze¿y Olandii, gdzie spêdzilimy dobê.
Dla za³ogi, z wy³¹czeniem osób które zamiennie pe³ni³y wachtê nawigacyjn¹ lub kambuzow¹, czy kotwiczn¹, a tak¿e podczas postojów przy braku wiatrów, codziennie organizowane by³y ró¿norakie szkolenia. U wybrze¿a Olandii by³y to np. zajêcia praktyczne ze stosowania tratwy ratunkowej i innych rodków
ratunkowych na wypadek katastrofy morskiej.
Dodatkowo zorganizowane zosta³y zajêcia dla za³ogi z wykorzystaniem wiedzy lekarza okrêtowego z
zakresu udzielania pierwszej pomocy w wypadku
nag³ych urazów, dzieñ póniej szkolenie dotycz¹ce
hipotermii i sposobów udzielania pomocy.
13 lipca ruszylimy w dalsz¹ ¿eglugê, jednak wkrótce
wiatr ponownie os³ab³ i kapitan podj¹³ decyzjê o wycofaniu siê z wycigu ze wzglêdu na brak szans na dojcie
do Helsinek na ¿aglach w przewidzianym regatami czasie, dalej pop³ynêlimy z napêdem motorowym.
W niedzielê wieczorem, tj. 14. 07.2013, w okolicy
wyspy Gotlandia jedna z uczestniczek rejsu podczas
zejcia strom¹ zejciówk¹ z pok³adu g³ównego do
swojej kabiny, na skutek przechy³u statku na fali i
niefortunnego ustawienia stopy straci³a równowagê
i...spad³a ze schodów. Zaalarmowani ha³asem upadku mieszkañcy kabin wezwali lekarza okrêtowego,
który stwierdzi³ uraz prawej stopy która silnie opuch³a. Lekarz podejrzewa³ uszkodzenie koci wiêc ze
wzglêdu na mo¿liwoæ komplikacji z³amania postanowilimy niezw³ocznie uda siê z rann¹ do szpitala.
By³a noc, rodek morza, pogoda sztormowa, w tych
warunkach pop³ynêlimy do portu Slite na Gotlandii
(Szwecja), prosz¹c przez radio przybrze¿ne s³u¿by ratownicze, dzia³aj¹ce w obrêbie 20 mil morskich od brzegu, o podjêcie rannej ze statku dla oszczêdzenia czasu
przejazdu. Po oko³o dwóch godzinach do statku dop³ynê³a jednostka ratownicza, do której przenielimy
Aniê. Wezwalimy przez radio karetkê pogotowia do
nabrze¿a w Slite, celem przetransportowania rannej do
szpitala w Visby. Do szpitala dotarlimy o wicie oko³o
godziny 4, gdzie po dokonaniu diagnozy lekarz dy¿ur-

ny wykluczy³ powik³ania urazu. Po powrocie do portu
w Visby, oficer wachtowy przewióz³ nas ³odzi¹ motorow¹ na stoj¹cy w porcie na kotwicy statek.
14 -16 lipca za³oga uczestniczy³a w wyk³adach i
prezentacjach multimedialnych dotycz¹cych elektronicznych systemów ratownictwa i nawigacji morskiej GDMSS, SART i AIS, zorganizowanych przez
kapitana statku. Dodatkowo uczestniczylimy w
trzech stopniach szkoleñ dotycz¹cych nawigacji
morskiej, tj. orientacji wg mapy nawigacyjnej, wskazañ kompasu i wyznaczania kursów.
Po chwili odprê¿enia niestety znów przytrafi³ nam
siê kolejny wypadek. 16 lipca rano inna uczestniczka rejsu niefortunnie umieci³a palce w szczelinie
drzwi ³azienki, przechy³ statku na fali i ciê¿kie drzwi
³azienki zmia¿d¿y³y 3 palce Agnieszki. Po zawiniêciu
do portu w Helsinkach, do którego dotarlimy w
godzinach porannych 17 lipca i po przybyciu oficera ³¹cznikowego zorganizowalimy transport do szpitala. W szpitalu, po dok³adnej diagnozie lekarskiej,
wykluczono z³amanie koci ródstopia jednej dziewczynki, wykluczono te¿ z³amanie koci palców drugiej dziewczynki.

W Helsinkach wziêlimy udzia³ w wielkiej paradzie licz¹cej oko³o 3 tysiêcy ¿eglarzy z ponad 100
jachtów i ¿aglowców z 37 krajów. Parada przesz³a w
czwartek, 18 lipca, g³ówn¹ ulic¹ Helsinek  Esplanad¹, w kolorowym i roztañczonym korowodzie
ulicznym. Po paradzie uczestniczylimy w uroczystym otwarciu zlotu w Helsinkach oraz rozdaniu
nagród za regaty.
Po 10 dniach, czasem trudnej ¿eglugi, moglimy
znów chodziæ po stabilnej i gocinnej ziemi stolicy
Finlandii, gdzie uczestniczylimy w zwiedzaniu miasta autokarem. Program zwiedzania miasta zosta³ zorganizowany przez gospodarzy imprezy w Helsinkach. Za³ogi mog³y korzystaæ z gocinnoci gospodarzy dziêki bezp³atnym biletom przejazdu w komunikacji miejskiej oraz licznym imprezom turystycznym, sportowym oraz artystycznym. W kolejnych

dniach, nadal w grupach, zwiedzalimy miasto
oraz odwiedzalimy zgromadzone w porcie
¿aglowce i ich sympatyczne za³ogi.
Mielimy tez przyjemnoæ i zaszczyt spotkaæ siê
z dopinguj¹cym nas przedstawicielem w³odarzy
Szczecina  wizytuj¹cym nasze za³ogi zastêpc¹
prezydenta Szczecina  Krzysztofem Sosk¹.
Po paradzie i rozdaniu nagród odby³o siê wielkie crew party dla za³óg wszystkich statków. W
pi¹tek, 19 lipca, odby³a siê kolejna, wielogodzinna
wycieczka  statkiem ¿eglugi przybrze¿nej do
twierdzy na szeciu wyspach Suomenlinna.
W sobotê, 20 lipca, o godzinie 14.00 odeszlimy od nabrze¿a portu w Helsinkach, by wzi¹æ
udzia³ w wielkiej paradzie pod ¿aglami. ¯egna³y
nas tysi¹ce mieszkañców miasta oraz setki wiêkszych i mniejszych ¿aglowców i ³odzi motorowych. Po¿egnalimy Finlandiê i wziêlimy kurs

na Tallin, gdzie dop³ynêlimy we wczesnych
godzinach porannych 21 lipca.
Po niadaniu, spakowaniu rzeczy osobistych i
wyniesieniu ich na pok³ad g³ówny przyst¹pilimy
do sprz¹tania i porz¹dkowania kabin i ca³ego ¿aglowca. Dodatkowo wachta kambuzowa przygotowywa³a obiad dla nas i za³ogi, która nas zmienia³a w
Tallinie. Ponadto przygotowywany by³ suchy prowiant na czas przejazdu autokarem z Tallina do
Szczecina. Po obiedzie uczestnicy w grupach zwiedzali Tallin. Podziwiaj¹c to piêkne, pe³ne niezwyk³ych zabytków miasto, ¿egnalimy siê z wielk¹
wakacyjn¹ przygod¹, czekaj¹c jednoczenie na spotkanie ze stêsknionymi rodzinami, by podzieliæ siê
barwnymi wra¿eniami. Autokar odjecha³ z Tallina o
21 czasu miejscowego, by do Szczecina i Pa³acu
M³odzie¿y dotrzeæ o 19.30 dnia nastêpnego. Zmêczeni ale szczêliwi uczestnicy rejsu, zostali odebrani przez rodziców i opiekunów. Na d³ugo zapamiêtaj¹ wakacyjn¹, morsk¹, przygodê.
Tekst i zdjêcia:
Wojciech Tomczak

II etap rejsu edukacyjnego
Reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecin
26 lipca  4 sierpnia 2013 r.
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Szczecin-Ryga-Szczecin,
czyli
nasza morska przygoda

26 lipca 2013 r.
35 uczestników II etapu rejsu edukacyjnego wyjecha³o 26 lipca 2013 r.
o godz. 20 z Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie. Po 16-tu
godzinach spêdzonych w autokarze dojechalimy do
Rygi, która goci³a ju¿ piêkne ¿aglowce z ca³ego wiata.
27 lipca 2013 r.
Oko³o godz. 14.30 pad³y pierwsze komendy Wypakowaæ z autokaru ¿ywnoæ!. M³odzie¿ ustawiona rzêdem podawa³a sobie chleb, mleko, m¹kê, ziemniaki. Uff!
Kiedy skoñczono prace wy³adunkowe moglimy wreszcie wypakowaæ swoje baga¿e. Po przydzieleniu kajut,
rozpoczêlimy ¿ycie ju¿ jako za³oga ¿aglowca. Jako
pierwsza, do wachty trapowej stanê³a m³odzie¿ z grupy
3 i 4 (III wachta), IV wachta objê³a kambuz. Na ¿aglowcu
zatrzepota³a bandera miasta Szczecin.
Po kolacji otrzymalimy zgodê od kapitana na wyjcie do miasta i tym razem upiek³o siê m³odzie¿y z I
wachty. Czekaj¹c na resztê grupy, m³odzie¿ gotowa do
wyjcia, promowa³a nasz region oraz zaprasza³a mieszkañców i turystów do odwiedzenia Szczecina.
Wychowawcy z m³odzie¿¹ udali siê w stronê przycumowanych ¿aglowców. Pomimo braku czasu szybkim krokiem
dotarlimy na starówkê, aby zobaczyæ malutki fragment stolicy £otwy  piêknej Rygi. Program uroczystoci w Rydze
zosta³ zmieniony i jako Reprezentacja nie uczestniczylimy
w paradzie za³óg. Jednak to nie zniechêci³o naszej m³odzie¿y, która uliczkami starego miasta sz³a rozpiewana.
Przed godz. 22 umówilimy siê na zwiedzanie Fryderyka Chopina, na którym p³ynê³a równie¿ reprezentacja
naszego miasta. Wspólnie obejrzelimy pokaz fajerwerków, które nie wyczerpa³y wszystkich atrakcji tego wieczoru. Nasi koledzy pod opiek¹ £ukasza Wójcika zaprezentowali przed ¿aglowcem swój program Fire show. Pokaz zgromadzi³ t³umy turystów i mieszkañców Rygi, którzy z zaciekawieniem ogl¹dali pokazy akrobacji na linie
oraz tañca z ogniem. Po tym show udalimy siê na nasz
¿aglowiec, gdzie czuwa³a IV wachta,. Reszta z przyjemnoci¹ powêdrowa³a do swoich kajut na odpoczynek.
28 lipca 2013 r.
Pobudka o godz. 7 i pierwsze niadanie na pok³adzie
s/y Kapitan Borchardt.
O godz. 8 odby³a siê odprawa z kapitanem i za³og¹
sta³¹. Kapitan przedstawi³ nam plan dnia i poinformowa³, ¿e oko³o godz. 11 wyp³ywamy z Rygi, jako drugi
¿aglowiec po Zawiszy Czarnym. Uczestniczymy w
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paradzie ¿aglowców! Na liniê startu musielimy dop³yn¹æ przez Zatokê Rysk¹, na godz. 19 w poniedzia³ek (29 sierpnia). Wszystkie wachty zabra³y siê
do klaru i o godz. 11 wyp³ynêlimy z portu ¿egnaj¹c
zebranych na kei mieszkañców Rygi.

I rozpoczê³a siê nasza przygoda...
Oficerowie wraz z przesympatycznym bosmanem Mateuszem, rozpoczêli szkolenie
z olinowania i o¿aglowania. Ka¿da z wacht po kolei
stawia³a sztafoka, foka, grota, bezana oraz genuê.
Prze¿ycie by³o niesamowite, bo wielu z nas robi³o to
po raz pierwszy!
Kolejne 5 dni spêdzilimy na Ba³tyku...
Ka¿dego dnia o godz. 8 zbiórkê prowadzi³ nasz I
oficer  Jurek Szkudlarek. Podczas rejsu, którego celem by³a edukacja m³odzie¿y odbywa³y siê szkolenia
prowadzone przez kapitana, oficerów, bosmana, ale
równie¿ przez wychowawców dla swoich grup. M³odzie¿ z zaciekawieniem uczestniczy³a w szkoleniach i
wyk³adach dotycz¹cym ratownictwa, nawigacji, etykiety ¿eglarskiej, systemu Navstra  GPS, CompasSarsat. Wi¹zanie wêz³ów prowadzona przez bosmana wzbudzi³o najwiêksze zainteresowanie wród m³odzie¿y, która w ramach odpoczynku, miedzy wachtami, widziana by³a czêsto w grupie na dziobie z wi¹zanymi wêz³ami. Wyk³ad na temat kardyna³ek  oznaczenia nocnego i dziennego oraz sylwetki Kapitana
Olgierda Borchardta przedstawi³a Jola Ga³êzowska,
natomiast wychowawcy z III wachty Rafa³ Wierzba i
Wioletta Zmorzyñska prowadzili zajêcia z nauki szant.
Za³oga z³o¿y³a równie¿ ho³d Neptunowi, by czuwa³ nad nami.
Odprawa z kapitanem 2 sierpnia o godz. 2.30 w
nocy. Oficjalnie zamkniêta zosta³a linia mety... Decyzja zapad³a... uruchamiamy silnik i do Szczecina
wp³ywamy w sobotê, 3 sierpnia 2013 r.
3 sierpnia 2013 r.
I ju¿ jestemy... przep³ywamy obok Stacji Pilotów,
gdzie za³oga i m³odzie¿ oddaje ho³d na banderê. To
by³o mi³e przywitanie...Jestemy ju¿ w domu w naszym miecie  Szczecinie. Dumni, ¿e jako m³odzi
mieszkañcy Szczecina reprezentowalimy nasze miasto i region podczas tak wielkiej imprezy, jak¹ jest
The Tall Ships Races. Tym bardziej, ¿e to w naszym
miecie jest Fina³ Zlotu ¯aglowców. Na nabrze¿u
£asztowni witaj¹ nas mieszkañcy oraz turyci... M³odzie¿ ubrana w koszulki granatowe z napisem Kapitan Borchardt z dum¹ przechadza³a siê po Wa³ach
Chrobrego. Mielimy du¿o czasu, aby jako za³oga
zwiedziæ wielkie ¿aglowce. Odwiedzilimy Gothenberga, Cuauhtemoc'a, Shabab Oman oraz Kruzenshterna. Uczestniczylimy w programie przygotowanym
przez organizatorów. Dru¿yna ch³opców bra³a udzia³
w bitwie na worki, dziewczêta w zawodach fitnessie,
a zespo³owo zmierzyli siê na wios³ach. Inaczej wygl¹-

da to wiêto  Zlot ¯aglowców w Szczecinie... kiedy
z perspektywy widza przechodzi siê jako za³oga jednego z ¿aglowców  za³oga Kapitana Borchartda.
Wrócilimy na kolacjê, wachta IV rozpoczê³a kambuz. To ju¿ ostatnia kolacja na tym ¿aglowcu i wród
tak wspania³ej, zgranej, za³ogi.
Po kolacji spotkanie z kapitanem, za³og¹ i wychowawcami. Ostatnie wskazówki.. rano pobudka, niadanie i klar ¿aglowca... Umiech na twarzach, lecz
³zy w oczach, ¿e nasza piêkna przygoda dobieg³a
koñca... S¹ podziêkowania i wrêczenie upominków
dla za³ogi, wychowawców i m³odzie¿y.
Lecz impreza trwa... pe³ni wra¿eñ idziemy na pok³ad Fryderyka Chopina, aby razem z ich za³og¹ 
naszymi kolegami i kole¿ankami  pos³uchaæ koncertu, a póniej wspólnie ju¿ z naszego Kapitana
ogl¹daæ wspania³e widowisko  pokaz fajerwerków.
4 sierpnia 2013 r.
Od rana porz¹dkowe zamieszanie ... nocna wachta umy³a pok³ad, teraz ju¿ tylko sprz¹tanie kambuza
oraz kajut  które o godz. 11 zapowiedzia³ sprawdzaæ nasz bosman. Ju¿ po pok³adzie zaczynaj¹ przechadzaæ siê nowi za³oganci  a my wynosimy powoli nasze torby i ustawiamy na ródokrêciu. Ostatnie spotkanie z kapitanem i za³og¹, podczas którego
kapitan wrêcza uczestnikom opinie z rejsu. To równie¿ okazja do wspólnego pami¹tkowego zdjêcia.
Jeszcze mamy troszkê czasu  wiêc idziemy znów
zwiedzaæ ¿aglowce... O godz. 15 zbiórka na pok³adzie. Przebieramy siê w oficjalne stroje reprezentacji
i wyruszamy na paradê za³óg. Jako Reprezentacja
Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecina
idziemy za ORP Iskra i Admira³em Dickmanem  oddzielnie, nie z za³og¹ Fryderyka Chopina i jachtów z
Centrum ¯eglarskiego. Troszkê smutno nam z tego
powodu, jednak do³¹cza do nas m³odzie¿ i wychowawcy z I etapu regat. Teraz jest nas wiêcej i razem
wspólnie maszerujemy  tañcz¹c i piewaj¹c ulicami Szczecina  wykrzykuj¹c Witamy Szczecin, My
kochamy Szczecin oraz Kapitan Borchardt.
Uczestniczymy w rozdaniu nagród w Amfiteatrze,
dumni z naszych kolegów, gratulujemy i wiwatujemy na czeæ Daru Szczecina oraz Urtiki. I wiemy, ¿e
to ostatnie chwile w tym gronie, wród wspania³ej
kadry wychowawców i wspania³ej m³odzie¿y. Pozosta³ tylko powrót na naszego Kapitana, po¿egnanie
i wyokrêtowanie.
I tu, na Wa³ach Chrobrego w Szczecinie, koñczy
siê nasza przygoda  rejs edukacyjny reprezentacji.
Dla niektórych pierwszy rejs w ¿yciu, pierwszy kontakt z ¿aglowcem i morzem... pierwszy udzia³ w regatach The Tall Ships Races. Mamy nadziejê na nastêpne
Dziêkujemy organizatorom rejsu  Urzêdowi Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiemu Urzêdowi Marsza³kowskiemu i Pa³acowi M³odzie¿y w Szczecinie
W imieniu uczestników II etapu rejsu edukacyjnego
Monika Maækowiak

Pałac Młodzieży w Szczecinie
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