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Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.
Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³onienie w systemie dwiêkowym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje.
Gwarantujemy pomoc techniczn¹
przy obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61
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Czy warto? A jeli tak, to dlaczego?

Programy
projakociowe

Pierwszy raz s³ysz¹c has³o Program projakociowy
stwierdzi³am, ¿e dok³adnie to nie wiem co to takiego.
Napisaæ program projakociowy?Ale w³aciwie od czego
zacz¹æ? I w jakim celu to robiæ?  To by³y moje pierwsze
myli, gdy us³ysza³am od mojego opiekuna sta¿u sugestiê, zapraszaj¹c¹ mnie do dzia³ania. Lubiê wyzwania,
wiêc postanowi³am spróbowaæ.
Sposób w jaki nale¿y konstruowaæ programy pozna³am dziêki uczestniczeniu w warsztatach prowadzonych
w Orodku Doskonalenia Nauczycieli, poprzez prezentacjê Pani Iwony Rybeñskiej. Nastêpnie przyst¹pi³am
do dzia³ania. Wybra³am temat, okreli³am grupê docelow¹ oraz na podstawie zebranych informacji o potrzebach dzieci i rodowiska lokalnego rozpoczê³am tworzenie planu.
Bardzo istotnym elementem programu projakociowego jest wybór tematu. To ten wybór okrela czynnoci oraz dzia³ania nauczyciela przez okres trwania
programu. Ja, postawi³am na muzykê oraz ruch z elementami plastyki. I wraz z kole¿ank¹ napisa³am program pt. Muzycznie przez pory roku. Dziedziny w
których czujê siê dobrze oraz dziedziny, które wspieraj¹ wszechstronny rozwój dziecka. Polecam z perspektywy czasu, dok³adnie rozplanowaæ sobie dzia³ania  w moim przypadku by³ to podzia³ na pory
roku, nastêpnie na miesi¹ce i tygodnie. Nim rozpoczê³am pracê z dzieæmi wiedzia³am dok³adnie kiedy i
co chcê osi¹gn¹æ. Jednoczenie zadba³am o to, by
program by elastyczny i bym mia³a mo¿liwoæ pod¹¿ania za swoimi wychowankami.
Równie¿ bardzo wa¿nym elementem jest dopasowanie planu programu projakociowego do grupy docelowej, która bêdzie uczestniczyæ w zajêciach (czas dzia³ania, czêstotliwoæ)  ja pracowa³am z grup¹ dzieci 4
letnich. Nie stosowa³am ¿adnych kluczy przy wyborze
dzieci  do programu zaprosi³am te, które wyra¿a³y tak¹
chêæ. W czasie roku przedszkolnego na zajêciach by³a
niewielka rotacja wród wychowanków. Dlatego te¿ co
jaki czas dochodzi³y kolejne dzieci, zainteresowane
naszym dzia³aniem.
Program ³¹czy³ w sobie muzykê, ruch i dzia³ania
plastyczne, jednak to wszystko opiera³o siê na
poznawaniu wiata przyrodniczego i zmian jakie
w nim zachodz¹. Dzieci rozwija³y swoj¹ pasjê do
piewania, tañczenia, mia³y jednoczenie mo¿liwoæ poznawania i grania na wielu instrumentach.
Same tworzy³y instrumenty, uczy³y siê odczytywaæ i wyra¿aæ emocje za pomoc¹ muzyki i dzia³añ
plastycznych.

Na koniec roku wród rodziców przeprowadzi³am
ankietê dotycz¹c¹ trwania programu i jego efektów.
Wszyscy przebadani zauwa¿yli wzrost umiejêtnoci
muzycznych u dzieci  dzieci pokazywa³y rodzicom
uk³ady taneczne, piewa³y poznane piosenki. Poprzez
obserwacjê zauwa¿y³am wzrost ich wiary we w³asne
mo¿liwoci. Dzieci naby³y umiejêtnoæ grania prostych
rytmów na ró¿norodnych instrumentach, harmonijnie
siê rozwija³y. Uwieñczeniem programu projakociowego by³ ma³y koncert, dla zaprzyjanionych grup oraz
Pañ Dyrektor. Dzieci wyst¹pi³y z radoci¹ i umiechem.
Pojawi³ siê nawet solista, a dwoje z dzieci, które przez
wiêksz¹ czêæ roku obawia³y siê aktywnie uczestniczyæ
w zajêciach, zaprezentowa³y swoje umiejêtnoci i pokona³y strach oraz tremê.
Oczywicie programy projakociowe to te¿ plusy i
minusy. Czego jest wiêcej? Mylê, ze zale¿y to od programu, nauczyciela, sposobu prowadzenia zajêæ i doboru odpowiedniej grupy. Dla mnie to s¹:
Plusy:
 wzrost umiejêtnoci u dzieci (wyrównywanie szans
edukacyjnych, rozwijanie pasji i zdolnoci);
 podnoszenie jakoci pracy nauczyciela, (wzrost
jego rozwoju, zdobywanie nowych umiejêtnoci w celu
wzbogacania warsztatu pracy);
 podnoszenie jakoci pracy placówki (tworzenie
nowych programów projakociowych b¹d kontynuowanie obecnych to wspieranie rozwoju przedszkola,
poszerzanie jego oferty edukacyjnej, to alternatywa w
pracy z dzieæmi, dziêki gotowym materia³om wzbogacaj¹cym zajêcia edukacyjne).
Minusy:
 wynagrodzenie za iloæ pracy jak¹ nauczyciel wk³ada w stworzenie programu projakociowego, a nastêpnie wdra¿anie go w ¿ycie jest moim zdaniem niewspó³mierne;
 trudnoæ stanowi zorganizowanie miejsca w którym zajêcia maj¹ siê odbywaæ w sposób bezpieczny i
nie koliduj¹cy z innymi zajêciami;
 k³opotliwe bywa te¿ zgranie siê w czasie pomiêdzy
grupami;
 wiele czasu i pracy wymaga od nauczyciela przygotowanie wszystkiego do zajêæ (instrumentów, muzyki, samodzielne nauczenie siê piosenek, czy te¿ stworzenie uk³adu tanecznego).
Czy warto pisaæ programy projakociowe?
Moje zdanie jest jednoznaczne  pisaæ. Mylê, ¿e dla
nas nauczycieli to odpowiedzialne zadanie, ale i jednoczenie przyjemnoæ z tworzenia tego co lubimy, tego
co wspiera i rozwija naszych wychowanków. Mo¿liwoæ
wdr¹¿enia programu projakociowego to sukces dla
nauczyciela i jego sposobu pracy z dzieæmi, to wzrost
jakoci pracy w placówce, to gotowe kierunki pracy dla
niedowiadczonych nauczycieli. To wartoæ, któr¹ nale¿y promowaæ i aktywnie w niej uczestniczyæ.
mgr Aleksandra Rytwiñska
 nauczyciel wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie

Przygody Têczy
 roczny plan pracy wychowawczodydaktycznej w grupie Montessori
w Przedszkolu Publicznym Nr 9
S³oneczna Dziewi¹tka
O systemie pedagogicznym Marii Montessori
mówi siê obecnie coraz czêciej. Wiele jest artyku³ów w prasie i Internecie na temat za³o¿eñ pedagogicznych metody Montessori. Powstaj¹ te¿ wci¹¿
nowe placówki niestety, najczêciej prywatne! W
naszym przedszkolu od 2014r. w grupie VII Pszczó³ki, realizujemy wspólnie z kole¿ank¹ innowacjê pedagogiczn¹ wed³ug koncepcji pedagogicznej
dr Marii Montessori pt. Radosne poznawanie wiata wszystkimi zmys³ami. W ubieg³ym roku nasz¹
innowacjê postanowi³ymy wzbogaciæ o roczny
plan pracy wychowawczo  dydaktycznej, który
nazwa³ymy Przygody pewnej wielorybki o imieniu Têcza. Inspiracj¹ do napisania planu by³ mój
udzia³ w warsztatach zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Krakowie podczas Polskich Dni Montessori, a tak¿e to, ¿e by³ on
zgodny z kierunkami pracy naszego przedszkola.
Plan oparty zosta³ na opowiadaniu o Têczy, która
jest wielorybem. Tekst skonstruowany jest z kilku
krótkich opowiadañ o przygodach g³ównej bohaterki, które sta³y siê podstaw¹ planowanych i realizowanych przez ca³y rok zajêæ z dzieæmi. Wszystkie
cele, treci i dzia³ania dostosowa³ymy do za³o¿eñ
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przy konstruowaniu planu opiera³ymy siê na
innowacji Radosne poznawanie wiata wszystkimi
zmys³ami i na programie Odkryjmy Montessori
raz jeszcze.
Celem priorytetowym naszego planu by³o poznanie siebie i innych, doskonalenie umiejêtnoci nawi¹zywania wzajemnych relacji i wspó³pracy, rozwijanie zdolnoci dzieci, nauka wyra¿ania emocji i rozwijanie twórczej aktywnoci, wzbogacanie wiedzy
dziecka o samym sobie.
Cele g³ówne planu to:
 wspieranie rozwoju czynnoci intelektualnych
dzieci, które stosuj¹ w poznawaniu siebie swojego
otoczenia;
 kszta³towanie odpornoci emocjonalnej, rozumienia siebie i innych w ró¿nych sytuacjach;
 kszta³towanie umiejêtnoci wyra¿ania emocji;
 wzbogacanie s³ownictwa, wzbogacanie rozwoju
mowy;
 tworzenie warunków potrzebnych w kszta³towaniu umiejêtnoci komunikacyjnych;

 rozwijanie umiejêtnoci spo³ecznych poprzez
tworzenie sytuacji zabawowych i zadaniowych;
 wspieranie czynnoci samoobs³ugowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 wspomaganie rozwoju umys³owego poprzez zabawy konstrukcyjne;
 wprowadzenie dzieci w wiat wartoci estetycznych i rozwijanie umiejêtnoci wypowiadania siê
poprzez muzykê, ma³e formy teatralne oraz sztuki
plastyczne
 kszta³towanie dzieciêcej wyobrani;
 rozwijanie twórczej aktywnoci;
 budowanie dzieciêcej wiedzy o zjawiskach przyrodniczych;
 wspieranie rozwoju intelektualnego wraz z matematyk¹,
 kszta³towanie gotowoci do nauki czytania i pisania.
G³ówn¹ bohaterk¹ wszystkich opowiadañ jak ju¿
wspomnia³am, by³a wielorybka
o imieniu Têcza, która co miesi¹c spotyka³a siê z
jednym morskim zwierz¹tkiem
i obdarowywa³a go kolorem têczy. Do ka¿dego
opowiadania opracowywa³ymy tematy tygodniowe, które ³¹czy³y siê z treciami opowiadañ, modyfikowa³ymy je
i dostosowywa³ymy do zainteresowañ i mo¿liwoci dzieci.
1. Têcza  poznanie g³ównej bohaterki (wrzesieñ)
2. Têcza spotyka ma³a rybkê (padziernik)
3. Têcza rozmawia ze s³oñcem i poznaje jego k³opoty (listopad)
4. Dylematy morskiej rozgwiazdy (grudzieñ)
5. Têcza spotyka smoka morskiego (styczeñ, luty)
6. Têcza pomaga delfinowi (marzec)
7. Niebezpieczne spotkanie z rekinem i omiornic¹ (kwiecieñ)
8. Têcza spotyka legendarnego Moby Dicka (majczerwiec)
Bardzo wa¿ne w prawid³owej realizacji naszego
planu by³y odpowiednie pomoce dydaktyczne; maskotki do inscenizacji tekstu, które szy³ymy podczas wakacji przy pomocy rodziców. Materia³ rozwojowy do poszczególnych bloków tematycznych
wykonywa³ymy na bie¿¹co.
We wrzeniu zapozna³ymy dzieci z pierwsz¹ histori¹ Têczy. Kiedy rozwinê³am bia³¹ historiê, dzieci
w ciszy i skupieniu oczekiwa³y co bêdzie dalej; na
widok maskotki wieloryba, umiechnê³y siê. Przez
ca³y czas cichutko siedzia³y, obserwuj¹c jak zachowuje siê wielorybka. Po wys³uchaniu opowiadania,
ka¿dy z osobna móg³ jej dotkn¹æ i przywitaæ siê z
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ni¹, tak jak chcia³. Dzieci by³y bardzo zainteresowane wielorybk¹, chêtnie odpowiada³y na pytania
dotycz¹ce tekstu opowiadania. Zapamiêta³y wiele
okreleñ Têczy, które by³y w tekcie; mówi³y ¿e jest:
weso³a, cierpliwa, wyj¹tkowa, wspania³omylna.
Kto zapamiêta³, ¿e bywa³a te¿ smutna i samotna a
mia³a przecie¿ przyjació³  dlaczego? Inne dziecko
powiedzia³o, ¿e porusza³a siê z gracj¹ i elegancj¹.
Drugie  zapamiêta³o, ¿e mia³a skrzekliwy g³os i ¿e z
tego powodu odp³ynê³a w stronê siedmiu mórz i to
by³a odwa¿na decyzja, Kto jeszcze doda³, ¿e chcia³a za³o¿yæ rodzinê i mieæ wiele têczowych wielorybków. Dzieci zapamiêta³y jeszcze wiele innych szczegó³ów opowiadania, poniewa¿ by³y bardzo skupione i zainteresowane. Tak by³o w ka¿dym miesi¹cu,
kiedy wprowadza³ymy kolejn¹ historiê. Co bêdzie
dalej ?  pyta³y.

Z ka¿dej historii dzieci dowiadywa³y siê czego nowego o otaczaj¹cym je wiecie. Miêdzy innymi; Jakie
ryby p³ywaj¹ w morzach? Czy woda w morzu jest
s³odka, czy s³ona? Jak powstaje têcza na niebie i kiedy? Co to s¹ wschody i zachody s³oñca? Jak to siê
dzieje, ¿e na Ziemi jest noc i dzieñ? Dlaczego gwiazdy
wiec¹ noc¹ na niebie? Co to s¹ gwiazdozbiory? Która
gwiazda wieci najjaniej? Jakie statki p³ywaj¹ po
morzach i oceanach? Dlaczego woda musi byæ czysta? Dlaczego katastrofy tankowców s¹ niebezpieczne
dla zwierz¹t morskich? Czy ³atwo oczyciæ wodê z
plam oleju? Jak to siê dzieje, ¿e tworz¹ siê chmury, a
potem pada deszcz? Co to jest burza i czy jest ona
niebezpieczna? Co to jest sztorm? etc...etc Nie sposób opisaæ jak bardzo interesowa³y siê nowym materia³em i jak chêtnie z nim pracowa³y.

Opowiedziane przez Têczê historie uwiadomi³y
dzieciom, ¿e w ¿yciu towarzysz¹ nam ró¿ne uczucia
takie jak; smutek, gniew, rozpacz, wstyd itp. Têcza
uczuli³a dzieci, jak sobiez nimi radziæ. Wielorybka
zwróci³a uwagê dzieci na to, ¿e warto pomagaæ innym i nie tylko tym mi³ym i sympatycznym, ale te¿
tym nieuprzejmym i leniwym. Pokaza³a, ¿e daj¹c
co z siebie, mo¿na otrzymaæ co w zamian. Zwróci³a uwagê dzieci na to, ¿e nie wszystkim mo¿na jednak zaufaæ, ¿e trzeba byæ ostro¿nym w ¿yciu (historia o rekinie i omiornicy).
W drugiej historii, Têcza oddaje jeden kolor, kolor czerwony ma³ej rybce, po to, ¿eby nikt nie widzia³, ¿e siê rumieni ze wstydu. Rozmawialimy ; co
to jest wstyd i jak sobie z nim radziæ. To by³a te¿
doskona³a okazja do wielu zabaw z kolorem czerwonym. Postanowilimy za³o¿yæ w naszej sali hodowlê rybek. Jedna mama podarowa³a nam akwarium z
ca³ym wyposa¿eniem. Wspólnie z dzieæmi, zaplanowa³ymy wycieczkê do sklepu zoologicznego. Dzieci
wczeniej pozna³y zwierzêta czerwone  by³y zachwycone, kiedy wród wielu rybek w sklepie znalaz³y Danio czerwone. Codziennie rano po przywitaniu siê z nauczycielem i innymi dzieæmi, siada³y
przy akwarium i obserwowa³y rybki. Jaka¿ by³a radoæ kiedy Platka urodzi³a ¿ywe rybki. Jak to? 
pyta³y; przecie¿ rybki rodz¹ siê z jajeczek. Okazuje
siê, ¿e w wiecie przyrody nie wszystko jest takie
oczywiste odpowiada³am, a dzieci spokojnie przyjmowa³y moj¹ odpowied.  No widzisz bracie; 
jeszcze mo¿emy zostaæ odkrywcami  powiedzia³
g³ono jeden z bliniaków. Umiechnê³am siê ich
odpowiedzi i rozwa¿ania o wiecie by³y zawsze takie pe³ne logiki. W ten sposób uczy³ymy dzieci, ¿e
trzeba byæ odpowiedzialnym za innych. Dzieci pe³ni³y te¿ sta³e dy¿ury przy karmieniu rybek. Tym, które
siê urodzi³y nadawa³y imiona.

Ciekawym dowiadczeniem w naszej pracy z wielorybk¹, by³o zdobywanie przez ca³y rok, okrelonych
wspólnie z dzieæmi umiejêtnoci. W miesi¹cu padzierniku ka¿de dziecko otrzyma³o od nas czerwon¹ karto-

now¹ rybkê. Na jej sylwetce przykleja³o swoje zdjêcie.
Rybka by³a wywieszona w widocznym miejscu w sali.
(³uska oznacza³a okrelon¹ umiejêtnoæ dziecka), np.
³uska zielona  pomaga m³odszym dzieciom, ¿ó³ta 
utrzymuje porz¹dek w szafce itp. Wa¿ne by umiejêtnoæ by³a dostosowana do mo¿liwoci dziecka. Wzruszaj¹ce by³o jak zawsze sobie gratulowa³y; podawa³y
rêkê wymawiaj¹c s³owo gratulujê ci, albo przytula³y
siê, albo po prostu mówi³y;  cieszê siê ¿e otrzyma³e
³uskê. Dzieci nie zazdroci³y sobie ³usek, poniewa¿ wiedzia³y ¿e na ich zdobycie maj¹ bardzo du¿o czasu. Pracowa³y nad rozwijaniem swoich umiejêtnoci w atmosferze spokoju, nie popêdzane przez nikogo, niekiedy
same wchodzi³y w rolê nauczyciela i udziela³y lekcji
,jak np. zawi¹zywaæ kokardki.
W sytuacjach kryzysowych zawsze odwo³ywa³ymy siê do wielorybki; jak mylisz co ona by zrobi³a,
jak by post¹pi³a? W ten sposób ³atwiej nam by³o
korygowaæ niektóre niepo¿¹dane zachowania dzieci.
Na koniec roku, z racji, ¿e kilkoro dzieci z naszej
grupy odesz³o do szko³y ,wspólnie z kole¿ank¹ postanowi³ymy dokonaæ uroczystego podsumowania naszej pracy z wielorybk¹. Poprosi³ymy pani¹
Dyrektor, aby wrêczy³a ka¿demu dziecku czerwon¹
rybkê z umiejêtnociami oraz maskotkê ma³ego, têczowego wielorybka, (o pomoc w uszyciu dwudziestu piêciu ma³ych maskotek poprosi³ymy rodziców).

Nawet nie wiedzia³ymy ile radoci sprawimy dzieciom. Zaprosi³ymy te¿ rodziców do wspólnego wykonania piosenki Ryszarda Rynkowskiego pt "Piêknie
¿yæ". Podczas jej piewania poczulimy pewnego rodzaju wspólnotowoæ celów za wychowanie dzieci.
Niektórym rodzicom pop³ynê³y z oczu ³zy. Refren piosenki pozwolê sobie przytoczyæ poniewa¿ jest puent¹
tego co wspólnie robilimy i prze¿ywalimy z dzieæmi.
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Piêknie ¿yæ  znaczy kochaæ wiat
Piêknie ¿yæ  tak jak ¿yje ptak
Piêknie ¿yæ  tañczyæ tak jak wiatr,
A ziemi ¿yczyæ , jak najd³u¿szych lat.
Praca z planem by³a dla nas wszystkich kolejn¹,
piêkn¹ edukacyjn¹ przygod¹. Dzieci przychodzi³y do
przedszkola radosne i szczêliwe. By³y zrównowa¿one i chêtne do wszelkich dzia³añ. Dziêki temu, ¿e zdobywa³y umiejêtnoci a nie znaczki z umiechniêt¹ lub
smutn¹ min¹ (które s¹ ocen¹ umiejêtnoci) uniknê³ymy rywalizacji i agresji w grupie. Dzieci s¹ wobec
siebie mi³e otwarte i chêtne do pomocy, co wiêcej
potrafi¹ siê cieszyæ z radoci innych. Wiele z nich
mia³o ponadprogramowe osi¹gniêcia. Plan poszerzy³
znacznie ich wiedzê przyrodnicz¹, kosmiczn¹, matematyczn¹ i jêzykow¹. Dzieci chêtnie uczestniczy³y
w niektórych projektach zawartych w Programie
Morskim naszych kole¿anek. Fantastycznie
wp³yn¹³ na ich rozwój emocjonalny Rodzice doceniaj¹c efekty naszej pracy, chêtnie anga¿owali siê w
¿ycie grupy. To dzieci wprowadza³y je w wiat Montessori; uczy³y piêknie chodziæ, zasuwaæ za sob¹
krzese³ka w sposób nie wywo³uj¹cy ha³asu itp. Jedna mama opowiedzia³a mi zabawn¹ historiê; kiedy
wraca³a z zakupów z pe³nymi siatkami, jej synek
w pewnym momencie mówi do niej; mamo! dlaczego nie idziesz z gracj¹ i elegancj¹? Praca z planem o wielorybce, by³a kolejnym dowiadczeniem,
jakie zdoby³am pracuj¹c metod¹ M. Montessori.
Utwierdzi³am siê w przekonaniu, ¿e dziecko prowadzone tym w³anie systemem rozwija siê harmonijnie
w zgodzie z samym sob¹ i otaczaj¹cym go wiatem.
Jest radosne i szczêliwe. Plan poprzez wykorzystanie maskotek by³ bardziej emocjonalny, a w wychowaniu emocje odgrywaj¹ znacz¹c¹ przecie¿ rolê.
Ma³gorzata Jackowska
 nauczycielka w Przedszkolu Publicznym Nr 9
w Szczecinie. Prowadzi wspólnie z kole¿ank¹
grupê wg. systemu pedagogicznego Marii
Montessori. Jestem autork¹ innowacji pedagogicznej Radosne poznawanie wiata wszystkimi
zmys³ami oraz cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori
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Z wiatrem
i pod wiatr
Z wiatrem i pod wiatr  to nazwa Ko³a Edukacji
Morskiej, które od roku 2015 prê¿nie dzia³a w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie. Dzieci z najwiêkszego przedszkola na Prawobrze¿u z grup najstarszych
do³¹czy³y do Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej, którego adresatem s¹ szko³y oraz placówki owiatowo-wychowawcze ze Szczecina. Warto
podkreliæ, i¿ program zosta³ wdro¿ony w ¿ycie jako
jedno z zadañ Wydzia³u Owiaty Urzêdu Miasta Szczecin, a zró¿nicowanie wiekowe dzieci objêtych programem, ich zainteresowania, umiejêtnoci, baza lokalowo-sprzêtowa placówek nim objêta, pozwala na stosowanie dowolnych form popularyzuj¹cych wychowanie morskie i wodne, np. krótka wycieczka po porcie statkiem wycieczkowym  jako atrakcja dla dzieci
najm³odszych, szkolenia ¿eglarskie na jeziorze D¹bie
czy wreszcie kilkudniowe rejsy morskie dla m³odzie¿y
po rejonie Zalewu Szczeciñskiego i Ba³tyku Po³udniowego na jachtach oraz ¿aglowcach w³¹cznie z odwiedzaniem portów polskich, niemieckich, duñskich i
szwedzkich. Celem g³ównym autorskiego programu Z
wiatrem i pod wiatr jest kszta³towanie wiadomoci
morskiej i regionalnej dzieci, uwiadomienie im roli i
znaczenia gospodarki wodnej, ochrony rodowiska, a
tak¿e walorów przyrodniczych Pomorza Zachodniego. W ramach realizacji programu najstarsze przedszkolaki zosta³y pasowane na ¿eglarzy przez Kapitana
¯eglugi Morskiej  Pana Wiktora Czapa. W tym dniu
dzieci mog³y zaprezentowaæ swoj¹ wiedzê z zakresu
edukacji morskiej, obejrzeæ wystawê makiet prezentuj¹cych latarnie morskie, mieszkañców mórz i oceanów
wykonanych przy wspó³pracy z rodzicami, a tak¿e obejrzeæ przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci pt.

Wyp³ywamy w rejs. Spora czêæ dzieci Przedszkola
Publicznego Nr 9 przez ca³y rok szkolny uczêszcza³a
wraz z nauczycielkami na zajêcia nauki p³ywania organizowanych przez Centrum Kszta³cenia Sportowego,
co zaowocowa³o zdobyciem I miejsca naszej reprezentacji w V Wodnych Mistrzostwach Przedszkolaków
Prawobrze¿a. Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie, który zapewnia obs³ugê organizacyjno-administracyjn¹ Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej,
kilkakrotnie zorganizowa³ dla przedszkolaków S³onecznej Dziewi¹tki spotkanie z szantami. Realizuj¹c cele
programu dzieci uczestniczy³y tak¿e w przegl¹dzie tañca morskiego w Przedszkolu Publicznym Nr 27, zaprezentowa³y piosenkê pirack¹ w Pa³acu M³odzie¿y oraz
uczestniczy³y w quizie wiedzy o Szczecinie organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 65. Wspania³¹
atrakcj¹ dla dzieci okaza³ siê rejs po Odrze statkiem
Dziewanna, a tak¿e ca³odniowa wycieczka do Miêdzyzdrojów, gdzie przedszkolaki zwiedzi³y miêdzy innymi oceanarium. Wszystkie dzia³ania podjête w ramach dzia³ania Ko³a Morskiego przyczyni³y siê miêdzy innymi do zwiêkszenia u dzieci wiedzy o Szczecinie, jego walorach turystycznych, promowa³y atrakcyjny i ciekawy sposób spêdzania czasu wolnego,
kszta³towa³y odpornoæ emocjonaln¹, przybli¿y³y dzieciom zawód marynarza.
Bior¹c pod
uwagê atrakcyjne po³o¿enie
geograficzne
miasta Szczecin
(nad rzek¹ Odr¹,
jeziorem D¹bie,
bliskoci¹ do Zalewu Szczeciñskiego, Morza
Ba³tyckiego)
oraz ogromne zainteresowanie,
jakim cieszy siê

Ksi¹¿ka w podró¿y

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej (zosta³ wyró¿niony przez Redakcjê Miesiêcznika ¯agle
nagrod¹ im. Leonida Teligi za rok 2012  warto podkreliæ, ¿e nagroda jest przyznawana od ponad 40 lat)
kadra pedagogiczna S³onecznej Dziewi¹tki zachêca
wszystkich nauczycieli na ró¿nych szczeblach edukacji dzieci i m³odzie¿y do w³¹czenia siê w realizacjê celów Programu, co z ca³¹ pewnoci¹ poprzez ró¿norodne formy realizacji przyczynia siê do rozwijania zainteresowañ, pasji, co mo¿e zaowocowaæ u m³odych ludzi
wyborem ich przysz³ego kierunku kszta³cenia, np. w
Technikum Morskim lub Akademii Morskiej, bo nauczyciel to kto bardzo wyj¹tkowy, kto potrafi wykorzystaæ swoj¹ pomys³owoæ, dobroæ i dociekliwy
umys³ do wypracowania rzadkiej umiejêtnoci zachêcania innych do mylenia, marzenia, poznawania, próbowania, dzia³ania. (B. Conklin)
Marta Skotarczak
Joanna Spych

Pomys³, ¿eby zorganizowaæ kiermasz ksi¹¿ki zrodzi³ siê na trasie Wroc³aw-Szczecin. Na dworcu zobaczy³am punkt wymiany ksi¹¿ek. Podró¿ni mogli
zabraæ wybran¹ pozycjê i po przeczytaniu oddaæ na
innej stacji. Widok ludzi przegl¹daj¹cych i wybieraj¹cych ksi¹¿ki by³ inspiracj¹ do zorganizowania w
naszym przedszkolu kiermaszu pt. Ksi¹¿ka w podró¿y. Okazj¹ by³ Miêdzynarodowy Dzieñ Ksi¹¿ki,
który przypada³ na dzieñ 23 kwietnia 2016 r oku.
Po rozmowach z rodzicami i ich akceptacji, ustali³am
z dzieæmi zasady wymiany ksi¹¿ek. Ka¿de dziecko mia³o przynieæ do przedszkola jedn¹ ksi¹¿kê, a w zamian
zabraæ inn¹ podarowan¹ przez kole¿ankê lub kolegê.
By³am ciekawa reakcji wychowanków przedszkola, czy
bêd¹ gotowi na oddanie rzeczy, która dotychczas nale¿a³a do nich. Rodzice z entuzjazmem w³¹czyli siê w
inicjatywê, przynosz¹c po uzgodnieniu z dzieckiem po
kilka ksi¹¿ek. To by³a odpowied na moje pytanie. W
przedszkolu, na sto³ach, u³o¿y³am ksi¹¿ki w taki sposób, aby dziecko mog³o ka¿d¹ wzi¹æ do rêki i obejrzeæ.
Dzieci nie mog³y doczekaæ siê kiermaszu. Pe³ne emocji,
wybiera³y, przegl¹da³y tê lub inn¹ ksi¹¿kê, powraca³y
do uprzednio od³o¿onej. By³o ich tak wiele, ¿e mog³y
wróciæ do domu z wybran¹ przez siebie iloci¹ lektury.
Na tablicy znajdowa³ siê plakat z czasopisma Nauczycielka Przedszkola pt. Prawa dzieci do s³uchania bajek i opowiadañ. Rodzice czytali na g³os swoim dzieciom wszystkie punkty karty praw. Wymieniê kilka z nich:
1. Ka¿de dziecko bez wzglêdu na rasê, jêzyk czy
religiê ma prawo s³uchaæ bajek i opowiadañ.
2. Ka¿de dziecko ma pe³ne prawo oczekiwaæ od swoich rodziców, ¿e bêd¹ mu czêsto czytaæ i opowiadaæ.
3. Dzieci maj¹ prawo do wymylania i opowiadania w³asnych bajek i opowiadañ, jak równie¿ zmieniania tych, które znaj¹ i tworzenia ich wersji.
4. Ka¿de dziecko ma prawo wzrastaæ, poznaj¹c
magiczne s³owa zawarte w bajkach, które otwieraj¹
przed nimi wrota wyobrani prowadz¹ce do najpiêkniejszych snów dzieciñstwa1.
Kiermasz cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, rodzice byli zachwyceni pomys³em. Natomiast
dzieci poczu³y siê bardzo wa¿ne w roli przewodnika
i wyjania³y rodzicom zasady kiermaszu. Bra³y ksi¹¿ki do rêki, uwa¿nie ogl¹da³y i same decydowa³y, któr¹
zabior¹ do domu.
Nie oby³o siê bez dyskusji miêdzy dzieckiem a
rodzicem; dlaczego akurat ta pozycja najbardziej
spodoba³a siê dziecku. Zobaczy³am jak mocno moje
przedszkolaki broni¹ swoich wyborów. To by³a tak¿e okazja do obserwacji, w jaki sposób rodzina ko-
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munikuje siê ze sob¹, wymienia uwagi i akceptuje
decyzjê. Rodzice odnajdowali ksi¹¿ki znane im z dzieciñstwa. Czêsto mówili: Tê ksi¹¿kê czyta³a mi moja
mama. Mo¿e w tym momencie po raz pierwszy rodzic popatrzy³ na swoje dziecko, oczyma dziecka,
jakim by³ wiele lat temu. Us³ysza³am tak¿e, ¿e ¿aden
komputer nie zast¹pi kontaktu z ksi¹¿k¹.
To prawda  monitor nie zast¹pi szelestu kartek,
zapachu papieru, dotyku ok³adek.
Dzieci by³y nie tylko aktywnymi czytelnikami poprzez swoje wybory, ale tak¿e wiadkami dyskusji o
zaletach czytania ksi¹¿ek. Mam nadziejê, ¿e rozbudzona ciekawoæ i chêæ do czytania, otworzy im
drzwi do poznania i zrozumienia wiata.
Kornelia Ba³abuch
 nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 9
w Szczecinie
1

Nauczycielka Przedszkola nr 112 kwiecieñ-2016

Morze
pozytywnej energii
S³ów kilka o wspó³pracy z rodzicami

Wszyscy mamy wp³yw na rodowisko naturalne,
w którym ¿yjemy. Budowanie proekologicznych postaw powinno byæ kszta³towane od najm³odszych
lat. Pierwszym krokiem jest dawanie dobrego przyk³adu, a nastêpnie utrwalanie nawyków w codziennych drobnych ale znacz¹cych czynnociach. W
naszej placówce podejmujemy wiele dzia³añ maj¹cych na celu kszta³towanie wiadomoci ekologicznej w spo³ecznoci przedszkolnej. Poza podstawow¹
wiedz¹ o recyklingu prowadzimy akcje pozyskiwania surowców wtórnych anga¿uj¹c ca³e rodziny. W
ramach ochrony rodowiska zbieramy baterie, elektromieci. Wspieramy potrzebuj¹ce dzieci zbieraj¹c
plastikowe nakrêtki, dziêki którym pozyskane rodki pieniê¿ne pozwalaj¹ na ich rehabilitacjê. Jednak
najwiêkszym naszym sukcesem we wspó³pracy z

rodzicami jest prowadzona od 12 lat zbiórka makulatury pod has³em Zbieraj¹c makulaturê ratujemy
drzewa, która przybra³a ju¿ charakter spo³ecznej i
wielopokoleniowej akcji. Wspó³dzia³amy w zakresie gromadzenia, jak równie¿ dostarczania jej do
punktu skupu. Pozyskane rodki pieniê¿ne przeznaczamy na podnoszenie estetyki ogrodu, ochronê
rolin, uzupe³nianie nasadzeñ, a tak¿e konserwacjê
wyposa¿enia placu zabaw.
Ogród nasz têtni ¿yciem, s³u¿y za miejsce spotkañ, wypoczynku, zabawy i rodzinnych festynów.
Daje nam poczucie bezpieczeñstwa, ³adu i harmonii.
Jest to przestrzeñ zagospodarowana dla 300 dzieci
w wieku 3-6 lat, która z czasem sta³a siê równie¿
terenem poznawczo- edukacyjnym z praktycznymi
lekcjami przyrody. Powierzchnia 6 tysiêcy metrów
kwadratowych w sercu osiedla S³oneczne wydzielona zwart¹ zieleni¹ ¿ywop³otu, który w ci¹gu roku
przybiera ró¿nokolorowe barwy. Od wejcia wita nas
szpaler z³ocistych tui w towarzystwie pn¹cych ró¿ i
parasola z lici klonu japoñskiego. Swoje piêkno
prezentuj¹, w odpowiedniej porze roku, skromnie
wygl¹daj¹ce drzewko oczaru i magnolii. Zadbana
powierzchnia trawiasta z ³awkami, otoczona winiami obsypanymi wiosn¹ kwiatami, s³u¿y dzieciom do
zabaw ruchowych, a tak¿e imprez integracyjnych i
sportowych dla ca³ej spo³ecznoci przedszkolnej.
Dzieciêc¹ wyobraniê pobudza s³oneczna polana
otoczona ciekawymi okazami iglaków, na której dzieci
mog¹ spotkaæ zwierzêta wykonane z materia³u przyrodniczego: zaj¹czki, sowê i bociana. Nad szumi¹cym strumykiem wody mieszkaj¹ inne drobne zwierzêta, a nieopodal trawnika kopiec usypa³ kret. Alejka obsadzona rajskimi jab³uszkami pozwala obserwowaæ na tle barw i kszta³tów cykl wzrostu. Prowadzi ona do miejsca, gdzie oczarowuje nas barwa krzewów pigwowca, ró¿aneczników i azalii. Kolejnym
ciekawym pomys³em jest wrzosowisko z rolinami
charakterystycznymi dla tego rodowiska oraz k¹ciki sensoryczne: zapachowy tworzony z wonnych
rolin i zió³ oraz smakowy, gdzie moglimy rozkoszowaæ siê smakiem poziomek, truskawek, malin a

nawet pomidorów w ¿ó³tym kolorze. Wczesn¹
wiosn¹ w ramach zajêæ edukacyjnych dzieci siej¹ i
sadz¹ roliny w k¹cikach przyrodniczych by póniej wyhodowane przez siebie roliny umieciæ na
wyznaczonych poletkach, pielêgnuj¹ je i obserwuj¹.
Podjêlimy szczeciñsk¹ akcjê sadzenia krokusów na
zorganizowanym festynie integracyjnym z udzia³em
rodziców. Dziêki temu kolorowe dywany z kwiatów
oznajmi³y nam nadejcie wiosny i da³y mo¿liwoæ
obserwowania budz¹cej siê do ¿ycia przyrody.
Rolinnoæ naszego ogrodu wzbogacana jest
równie¿ przez rodziców, a szczególnie dziadków, którzy dziel¹ siê z nami nadwy¿k¹ rolin ze swoich ogrodów. Kilka okazów drzew i krzewów takich jak: magnolia, tuja, wierk, jaminowiec, krzewy ró¿, hortensji, budlei zasadzili rodzice w ramach po¿egnania absolwentów naszego przedszkola. Dziêki zaanga¿owaniu ca³ej spo³ecznoci przedszkola moglimy
uczestniczyæ w konkursach o charakterze miejskim
Zielona szko³a  nasza przygoda z przyrod¹,
Ca³y Szczecin w kwiatach, w których zdobywalimy czo³owe miejsca. Nagrody pieniê¿ne pozwoli³y na wzbogacenie k¹cików przyrodniczych o nowe
okazy. Dziêki tak wymiernej wspó³pracy ze rodowiskiem rodzinnym oraz spo³ecznym tworzymy warunki do wielozmys³owego poznawania wiata przyrody w najbli¿szym otoczeniu dziecka.
Agnieszka Brzostowska
 dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 9
w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 20

Wspólne radoci
Z ogromn¹
przyjemnoci¹
chcia³ybymy
podzieliæ siê
wra¿eniami na temat wspólnych
przedsiêwziêæ 
dzieci, ich rodziców i pracowników w Przedszkolu Publicznym nr 20 w Szczecinie.
Niew¹tpliwie do tradycji naszej placówki zaliczyæ
nale¿y coroczny festyn rodzinny Po¿egnanie lata,
który w tym roku odby³ siê 16 wrzenia w naszym
przedszkolnym ogrodzie.
Panie poprowadzi³y zabawy ruchowe ze piewem,
przy których dzieci z rodzicami wykonywa³y proste uk³ady taneczne i piewa³y znane i lubiane piosenki przedszkolne. Wszyscy w doskona³ych humorach, ze piewem na ustach bawili siê m.in. przy takich utworach jak:
Woogi-boogi, G³owa, ramiona czy Ko³yszmy siê.
Po tañcu przyszed³ czas na degustacjê specja³ów
naszej kuchni  bigosu oraz kie³basek z grilla. Mo¿na by³o równie¿ skosztowaæ wybornych ciast upieczonych przez mamusie naszych wychowanków.
Spragnionym serwowano zimne i ciep³e napoje.
Aura tego dnia wszystkich rozpieszcza³a, wiêc biesiada w ogrodzie sprzyja³a integrowaniu siê ca³ej
naszej spo³ecznoci przedszkolnej.
Warto zatem wspólnie organizowaæ przedsiêwziêcia w przedszkolu, gdy¿ ka¿dy uczestnik zyskuje
lepsz¹ integracjê spo³ecznoci przedszkolnej, aktywny sposób spêdzania czasu na wie¿ym powietrzu
oraz radosne wspomnienia.
Marlena Moczulska
Barbara Micha³ko
 nauczycielki w Przedszkolu Publicznym Nr 20
w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 21

Dziecko
niepe³nosprawne
na drodze
do samodzielnoci
Obecnie posiadamy du¿¹ wiedzê na temat potrzeb
dzieci z ró¿nymi formami niepe³nosprawnoci. Mówi
siê o ci¹g³ym stymulowaniu, usprawnianiu, mniej
natomiast o wychowaniu, równie¿ o wychowaniu
do samodzielnoci. U niewielu naszych podopiecznych mo¿na obserwowaæ podejmowanie inicjatywy w tym kierunku. Spora grupa dzieci jest przyzwyczajona do tego, ¿e jest ci¹gle instruowana, ¿e
ich w³asna aktywnoæ jest programowana lub wrêcz
odbierana im przez doros³ych.
Dziecko samodzielne to takie, które potrafi zrobiæ
co, wykonaæ jak¹ konkretn¹ czynnoæ samo.
Zwykle samodzielnoæ rozumiana jest w sferze samoobs³ugi  wychowanek samodzielnie siê rozbiera/ubiera, je/pije, zasypia, myje siê itp. Dziecko samodzielne to tak¿e takie, które posiada poczucie
sprawstwa, kontroli nad swym dzia³aniem i nad w³asnym cia³em. A¿ wreszcie poczucie, ¿e mo¿e co
zmieniæ, czego dokonaæ, osi¹gn¹æ, zdobyæ. Aby
jednak mog³o siê uczyæ samodzielnoci w tym rozumieniu dziecko niepe³nosprawne musi wykazaæ siê
odpowiedni¹ dojrza³oci¹ psychologiczn¹.
Dojrza³oci psychologicznej uczymy siê poprzez
udzia³ w codziennym ¿yciu rodzinnym, spo³ecznym, w przedszkolu, na placach zabaw, podczas
wyjazdów do ró¿nych miejsc. Podopieczny ma
wtedy okazjê, by próbowaæ dostosowaæ siê do
rozmaitych sytuacji, wymagañ i oczekiwañ ze strony spo³eczeñstwa. Wychowanek nabywa odpornoci psychicznej wtedy, kiedy ma okazjê do prze-

¿ywania trudnych emocji. Chronienie dziecka odbiera mu mo¿liwoæ uczenia siê, równie¿ tego, co
mu s³u¿y, a co nie, czego powinno unikaæ. Nadmiernie chroni¹ce postawy rodziców utrudniaj¹
dziecku przystosowanie siê do nowych warunków,
sytuacji w jakiej siê znajdzie przysz³oci. Daj¹c mu
szansê na wykazywanie inicjatywy zmieniamy nieco perspektywê poprzez któr¹ inni spostrzegaj¹
dziecko, np. to ten ch³opiec, który samodzielnie je,
albo ta dziewczynka, która potrafi bawiæ siê, sama
bierze zabawki, które chce
Rodzice zyskuj¹ na samodzielnoci dziecka bardzo wiele. Przede wszystkim  poczucie dumy, ¿e
moja córka/syn to potrafi! Jeszcze niedawno marzyli, by wreszcie dziecko zaczê³o samodzielnie co robiæ, bawiæ siê, ubieraæ, czy jeæ. Przez samodzielne
wykonanie wielu czynnoci rodzic zyskuje te¿ odrobinê czasu dla siebie. Wielu z rodziców jednak rozumie, ¿e jest to chwila dla niego podarowana mu przez
dziecko, to moment dla mamy na makija¿, fili¿ankê
kawy Jak¿e cenna w tym zabieganym ¿yciu
Na samodzielnoci dziecka zyskuje nie tylko
rodzic, ale przede wszystkim samo dziecko. Jest
dumne, szczêliwe, chwalone. Ma poczucie
sprawstwa, poczucie, ¿e mo¿e czym kierowaæ,
a¿ wreszcie, ¿e mo¿e co zmieniæ i mieæ wp³yw na
sposób w jaki ta zmiana nastêpuje. Ma te¿ poczucie w³asnej skutecznoci dzia³ania i nabiera
chêci do uczenia siê dalej. Dzia³a to jak ko³o zamachowe, które raz uruchomione krêci siê i powoduje wyzwalanie aktywnoci wychowanków.
Chc¹ oni osi¹gaæ sukcesy, wiêc szybciej i chêtniej ucz¹ siê nowych umiejêtnoci. Poczucie
sprawstwa jest kluczowym osi¹gniêciem w rozwoju dziecka, jest jego motorem.
Aby jednak ten motor dzia³a³ dobrze potrzebna
jest powtarzalnoæ. Jeli nabytej umiejêtnoci nie
utrwalimy seriami powtórzeñ, to nie zostanie ona
zinterioryzowana. Dzieci spontanicznie powtarzaj¹
czynnoci przynosz¹ce natychmiastowy efekt wciniêcie dzwonka powoduje przywo³anie rodzi-
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ca, w³¹czenie zabawki sprawia, ¿e wydaje b³yski i
dwiêki itp. Dzia³a tu natychmiastowa gratyfikacja. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e takie czynnoci
jak wk³adanie/ zdejmowanie butów, nauka rozbierania/ubierania siê, mycie, czy spo¿ywanie posi³ków wymagaj¹ wiêcej czasu i ten czas trzeba
dziecku powiêciæ. Maj¹c poczucie sprawstwa,
zdobyte przez powtarzalnoæ, wychowanek ma
poczucie, ¿e kieruje swoim zachowaniem, tzn. wie
jakie czynnoci, po kolei ma wykonaæ, by dotrzeæ
do celu i zdobyæ nagrodê.
Zdarza siê, ¿e rodzice wpadaj¹ w pu³apkê, któr¹
sami na siebie zastawiaj¹, myl¹: po co dziecko
mêczyæ, ja zrobiê to szybciej i lepiej Ograniczaj¹
tym samym swojemu dziecku mo¿liwoci do nabycia samodzielnoci, ucz¹ w ten sposób swoje dzieci
biernej postawy ja nie potrafiê
Gdy nadmiernie wyrêczamy dziecko nie dajemy
mu szansy na to, aby prze¿y³o uczucie radoci z
tego, ¿e samo co odkry³o, ¿e osi¹gnê³o sukces.
Pamiêtajmy, ¿e dzieci dzisiaj robi¹ to lepiej ni¿ wczoraj i jak damy im szansê to bêd¹ siê tego uczy³y dalej
i jutro zrobi¹ to zupe³nie dobrze.
Monika Wojciechowska
 nauczyciel dyplomowany, pedagog
specjalny, przedszkolny i wczesnoszkolny
Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21
Chatka Puchatka w Szczecinie
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Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21 jest placówk¹ 4-oddzia³ow¹ dla dzieci upoledzonych umys³owo, ruchowo i spo³ecznie w wieku od trzech do
dziewiêciu lat. O sk³adzie osobowym grup decyduj¹
predyspozycje dzieci i prognozy dotycz¹ce ich dalszego rozwoju. Puchatki to oddzia³ dla dzieci upoledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym,
w tym tak¿e z ró¿nymi rodzajami sprzê¿eñ.
U wychowanków wspó³wystêpuj¹ wady wzroku,
niepe³nosprawnoæ ruchowa, autyzm, zaburzenia
mowy, deficyt uwagi i dysfunkcje spo³eczne, dlatego te¿ trzeba ich traktowaæ bardzo indywidualnie.
Wychowankowie grupy pierwszej od 9 lat realizuj¹ autorski program dydaktyczno-wychowawczy
"Pomó¿ mi zrobiæ to samodzielnie', opracowany na
podstawie za³o¿eñ pedagogiki Marii Montessori,
którego autorkami s¹: mgr Beata Mikutowska i mgr
Katarzyna Tomczak.
Wdro¿enie programu by³o mo¿liwe dziêki temu,
¿e nauczycielki zdoby³y odpowiednie kwalifikacje a
sala zajêciowa zosta³a odpowiednio wyposa¿ona.
Wprowadzona metoda wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci, dla których ze wzglêdu na zró¿nicowany
poziom umiejêtnoci - optymaln¹ form¹ nauki jest praca
indywidualna w dobrze zorganizowanym otoczeniu.
Ka¿de dziecko pracuje w³asnym rytmem, realizuj¹c program w mo¿liwym dla niego tempie i zakresie,
bowiem rozwija siê i uczy wed³ug indywidualnych
mo¿liwoci i uzdolnieñ.
Dzieci podejmuj¹ zadania w ramach piêciu dzia³ów:
Praktyczny dzieñ  zagadnienia tematyczne tego
dzia³u ukierunkowane s¹ na wspieranie dziecka w
zdobywaniu samodzielnoci i niezale¿noci. Odbywa siê to poprzez æwiczenia codziennego dnia, które kszta³c¹ zdolnoæ skupiania uwagi i kontrolê ruchów, rozwijaj¹ umiejêtnoæ pielêgnowania w³asnej
osoby i otoczenia, ucz¹ kultury osobistej i w³aciwych zachowañ spo³ecznych.
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Sensoryka  zagadnienia drugiego dzia³u wprowadzaj¹ dziecko w wiat wymiarów, dwiêków,
barw, powierzchni, bry³, smaków i zapachów. Realizacja wyznaczonych celów jest mo¿liwa dziêki
materia³om rozwojowym, które czêsto okrela siê
mianem kluczy do wiata lub zmaterializowanych abstrakcji.

Mowa  treci programowe z zakresu kszta³cenia
jêzykowego skierowane s¹ na rozwój i doskonalenie mowy, wprowadzaj¹ dzieci w sztukê pisania i
czytania. Koncentruj¹ siê na usprawnianiu motoryki, lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i synte-

zy wzrokowo-s³uchowej, æwiczeniu pamiêci i samodzielnego mylenia. Wprowadzaj¹ w wiat literatury i sztuki.

Edukacja matematyczna  przygotowanie dzieci
do poznania praw rz¹dz¹cych wiatem matematyki
zaczyna siê ju¿ podczas pracy z materia³ami rozwojowymi z zakresu sensoryki. Pomoce dydaktyczne
zestawione w dziale matematycznym u³atwiaj¹ poznawanie podstawowych regu³ matematycznych,
umo¿liwiaj¹ klasyfikowanie i porównywanie (jakociowe i ilociowe), poznawanie cyfr, systemu dziesiêtnego, naukê sprawnego liczenia i rozwi¹zywanie zadañ z w¹tkiem matematycznym na poziomie
enaktywnym.

Edukacja kosmiczna  zawiera zarówno nauki badawcze jak i spo³eczne, a wiêc to, co stworzy³ cz³owiek ( technika, sztuka, historia, religia) i co stworzy³a przyroda ( botanika, biologia, zoologia).

Od kilku lat wspomaga nasze dzia³ania MIEJSKI
PROGRAM PRACY Z WYCHOWANKIEM
PRZEDSZKOLA Pomó¿ mi zrobiæ to samodzielnie,
w ramach projektu: Ogród szans  kompensacja i
wyrównywanie braków.
Realizacja programu pozwoli³a na optymalizacjê
efektów, poniewa¿ dzieci poruszaj¹c siê w dobrze
ju¿ im znanym otoczeniu, odpowiednio zaprojektowanych i bezpiecznych warunkach  utrwala³y dotychczas nabyte umiejêtnoci i zdobywa³y nowe
kompetencje.
Realizacja przebiega³a zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem: na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego dzieci by³y poddane obserwacji a dane zosta³y naniesione do arkuszy obserwacji i ocenione w
arkuszach diagnozy montessoriañskiej, Na tej podstawie sporz¹dzono indywidualne programy terapeutyczne.
Realizacja programu pomog³a nam lepiej poznaæ
mocne i s³abe strony wychowanków; okreliæ kolejne etapy ich rozwoju, wskazaæ kierunki dalszej
pracy wyrównawczej zarówno w przedszkolu jak i
w domu.
Dzieci uczestniczy³y w grupowych zajêciach kompensacyjnych, pracuj¹c w ma³ych zespo³ach, indywidualnie lub w parach.
Oddzia³ywania w zakresie praktycznych umiejêtnoci przynios³y konkretne rezultaty w samoobs³udze: dzieci zapinaj¹ ró¿ne rodzaje zapiêæ,
potrafi¹ zadbaæ o swoje rzeczy oraz o higienê
osobist¹, bardzo dobrze radz¹ sobie w czynnociach dnia codziennego. Wykazuj¹ siê trosk¹ o
najbli¿sze otoczenie, wykonuj¹c ró¿norodne
czynnoci domowe; stosuj¹ zwroty grzecznociowe.
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W efekcie lepiej komunikuj¹ siê z otoczeniem, s¹
bardziej samodzielne i zaradne, potrafi¹ rozwi¹zywaæ konflikty, dostrzegaj¹ potrzeby innych, potrafi¹ wspó³pracowaæ, rozumiej¹ koniecznoæ przestrzegania zasad ogólnospo³ecznych. Samodzielnie
wybieraj¹ rodzaj pracy, planuj¹c poszczególne jej
etapy. Dobrze koncentruj¹ siê na zadaniach, wykazuj¹ siê wytrwa³oci¹ przy pracy, potrafi¹ uczyæ siê
i uczyæ innych.
Z powodzeniem wykonuj¹ æwiczenia ruchowoprzestrzenne oraz bior¹ czynny udzia³ w lekcjach
wyciszaj¹cych.
Æwiczenia rozwijaj¹ce zmys³y przynios³y tak¿e
konkretne rezultaty: dzieci potrafi¹ okrelaæ i ró¿nicowaæ cechy przedmiotu, bior¹c pod uwagê ró¿ne
kryteria (wielkoæ, d³ugoæ, szerokoæ, rodzaj materia³u, temperaturê); potrafi¹ rozpoznawaæ i nazywaæ
barwy podstawowe i pochodne.
Z powodzeniem uczestnicz¹ w treningach wêchowych, smakowych i zapachowych, poszerzaj¹c tym
samym zakres w³asnych dowiadczeñ i skojarzeñ.
Rozwijanie intuicji geometrycznej da³o mocne podstawy do dalszych dzia³añ z zakresu matematyki.
Reprezentuj¹ tak¿e wy¿szy poziom sprawnoci analizatora wzrokowego, s³uchowego i kinestetyczno-ruchowego w zakresie: dostrzegania
i opisywania ró¿nic, podobieñstw i relacji miêdzy przedmiotami oraz zjawiskami; porz¹dkowania, klasyfikowania.
Nabyte umiejêtnoci stanowi¹ bazê do opanowywania kolejnych, bardziej z³o¿onych umiejêtnoci,
wykorzystanych docelowo w warunkach szkolnych.
Priorytetem naszych dzia³añ jest maksymalny rozwój dziecka, wyzwalanie jego twórczej aktywnoci i
jak najlepsze przygotowanie do podjêcia nauki w
szkole specjalnej, integracyjnej (kiedy tylko jest to
mo¿liwe) lub do kontynuacji nauki w innych specjalnych orodkach edukacyjnych.
Traktuj¹c pedagogikê M. Montessori priorytetowo w pracy z naszymi wychowankami nie pozostajemy obojêtne na nowoci edukacyjne oraz wzbogacamy j¹ o elementy innych metod, sprawdzonych
ju¿ w ci¹gu wielu lat naszej praktyki zawodowej i
ocenionych wysoko ze wzglêdu na ich efektywnoæ.
W dalszym ci¹gu z doskona³ym rezultatem wykorzystujemy elementy Dzieciêcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyñskiej, Glottodydaktyki B. Roc³awskiego, Terapiê Rêki E. Cotton, Kinezjologiê Edukacyjn¹,
Elementy Arteterapii.
Beata Mikutowska
Katarzyna Tomczak
 Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 21
Chatka Puchatka w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 67

Stokrotka dla dzieci
 poszerzamy horyzonty
wiat, który nas otacza stawia przed nami coraz
wiêcej wymagañ i oczekiwañ. Ludzie coraz czêciej
poszukuj¹ us³ug najwy¿szej jakoci, dlatego stale
d¹¿ymy do utrzymania wysokiego poziomu pracy
naszej placówki. Pragniemy, aby by³a ona jak najlepiej oceniana przez naszych klientów.
Na jakoæ sk³ada siê praca ca³ej kadry przedszkola, dziêki której wszyscy chêtniej przebywaj¹ w placówce, w której co siê dzieje. Zaanga¿owanie nauczycieli, pracowników administracji i obs³ugi, a
przede wszystkim rodziców pomaga w spe³nieniu
naszej misji. Efektem tych wspólnych dzia³añ jest
przedszkole, w którym dzieci czuj¹ siê wa¿ne, bezpieczne i do którego przychodz¹ z radoci¹.
Z okazji ró¿nych wi¹t i uroczystoci, które na
sta³e wpisa³y siê w harmonogram imprez przedszkolnych, odwiedzaj¹ nas czêsto rodzice z ca³ymi rodzinami. Wigilia z jase³kami, dzieñ babci i dziadka,
wiêto mamy i taty, urodziny dziecka, wiêto czerwonego jab³uszka  maj¹ce na celu zachêcanie
do zdrowego ¿ywienia, wiêto weso³ej choinki
 poszerzanie wiedzy na temat tradycji wi¹tecznych, wiêto Niepodleg³oci  kszta³towanie poczucia przynale¿noci oraz postaw patriotycznych
 oto niektóre wydarzenia obchodzone w naszym
przedszkolu w szczególny sposób. Zale¿y nam na
tym aby ca³a rodzina chodzi³a do przedszkola.
Tego typu spotkania s¹ wietn¹ okazj¹ do zaprezentowania ró¿nych umiejêtnoci dzieci. Ka¿de
wiêto ma swoj¹ oprawê artystyczn¹ przygotowan¹
pod kierunkiem nauczycieli przez dzieci. By uwietniæ przedszkolne uroczystoci, rodzice w³¹czaj¹ siê
tak¿e w przygotowywanie strojów, piek¹ ciasta, dekoruj¹ sto³y i sale. Do tradycji przeszed³ te¿ Festyn

Rodzinny, który organizujemy w ogrodzie przedszkolnym pod koniec roku szkolnego.
Dzieci z naszego przedszkola bior¹ udzia³:
 w ¿yciu kulturalnym dziêki spektaklom teatralnym, seansom filmowym, koncertom, wystawom,
spotkaniom z interesuj¹cymi ludmi,
 w konkursach plastycznych, wokalnych, przegl¹dach literackich, teatralnych, spartakiadach sportowych,
 w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci i rodzin potrzebuj¹cych pomocy i wsparcia organizowanych we wspó³pracy z instytucjami  Góra grosza, Paczka dla zwierzaczka, Zbieramy nakrêtki.
 w spo³ecznych kampaniach na rzecz zrównowa¿onego rozwoju ekologicznego Sprz¹tanie wiata, Zbieramy baterie, Zbieramy makulaturê, Sadzimy krokusy.
Od kilku lat wspó³pracujemy z Domem Kultury
S³owianin i czynnie uczestniczymy w programie
Eko-Przedszkolak ( Odjazd mieci, Woda ród³em ¯ycia, zarybianie Jeziora G³êbokiego, wiêto
Pieczonego Ziemniaka, Bezpieczny przedszkolak
Grzybobranie z przedszkolakiem, Dzieñ Dziecka 
Brzd¹c). Szeroko pojêta wspó³praca ze rodowiskiem pozwala budowaæ wiadome postawy ekologiczne, utrwalaæ zasady bezpieczeñstwa, zachêcaæ
do zdrowego ¿ywienia oraz aktywnego wypoczynku rodziców z dzieæmi.
Bliskie jest nam równie¿ has³o Mamo, tato nie
pal i wspólnie z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹ realizowany program Czyste powietrze wokó³ nas. Od wielu lat organizujemy przegl¹d twórczoci przedszkolnej, w celu zmotywowania rodziców do walki z na³ogiem.
W przedszkolu realizowane s¹ dwa programy autorskie napisane przez nauczycielki pracuj¹ce w
naszej placówce :
 Program Edukacji Matematycznej pt. Sowa m¹dra g³owa czyli mi³onicy matematyki Beaty Witczak, którego celem jest rozwijanie zainteresowañ i
nabywanie umiejêtnoci zwi¹zanych z naukami cis³ymi oraz zaprezentowanie matematyki w nieco in-
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nym wietle, tak aby zachêca³a dzieci do zabawy z ni¹
poprzez dostrzeganie jej w ¿yciu codziennym.
Dzieci chêtnie uczestniczy³y w zajêciach, ogromne zainteresowanie wzbudzi³ te¿ wród rodziców.
 Program Edukacji Prozdrowotnej pt. Sport to
zdrowie , ka¿de dziecko ci to powie Beaty Niemyjskiej maj¹cy na celu rozwijanie aktywnych postaw, sprawnoci, umiejêtnoci i zainteresowañ zwi¹zanych ze sportem.
Dzieci uczestnicz¹ce w programie chêtnie bior¹
udzia³ w ró¿nego rodzaju zabawach sportowych
rozumiej¹c potrzebê aktywnego wypoczynku jako
ród³o zdrowia. Na zajêciach i zawodach sportowych
wykazuj¹ siê zdrow¹ rywalizacj¹, wspó³dzia³aj¹ z
innymi dzieæmi, przestrzegaj¹ regu³ gier, zasad fairplay. Pozytywne przyjecie przez rodziców przyczyni³o siê do zwiêkszonej aktywnoci ruchowej ich
dzieci. Aktywnie dopingowali ma³ych sportowców
i pomagali przy organizacji zawodów sportowych.
W maju wraz z PP-23 przy wspó³pracy Wydzia³u
Owiaty Urzêdu Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskiego Kuratorium Owiaty bylimy organizatorami zawodów sportowych dla dzieci z 18 przedszkoli
pod has³em miech i zabawa to fajna sprawa na
Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej. Przedszkolaki wystartowa³y w 6 konkurencjach sportowych:
skok w dal, rzut woreczkiem na odleg³oæ, gry zespo³owe zbijak i pi³ka no¿na, tor przeszkód oraz zabawy
bie¿ne. Dzieci mia³y mo¿liwoæ sprawdzenia swoich
umiejêtnoci, ale najistotniejsze w ca³ej zabawie by³o
to, ¿e ka¿de mog³o poczuæ siê jak prawdziwy zwyciêzca, otrzymuj¹c medal, a grupa puchar oraz dyplom.

Rok przedszkolny nie móg³by siê zakoñczyæ bez
jeszcze jednej wa¿nej dla nas imprezy  wiêta
Konwalii, które wywodzi siê z Ogólnopolskiego
Programu Partnerskie Przedszkole.
W tym dniu nasze pociechy mia³y mo¿liwoæ zaprezentowaæ swoje talenty taneczne i wokalne, mog³y poczuæ siê jak prawdziwe gwiazdy na du¿ej scenie Teatru Letniego. W imprezie bra³o udzia³ 30 szczeciñskich przedszkoli, a my razem z PP-23 bylimy jej
organizatorami.
Przedszkole Stokrotka wiêtowa³o w tym roku
jubileusz 40-lecia istnienia placówki. Program artystyczny rozpoczêto od wspólnego odpiewania hym-

nu przedszkola, nastêpnie zaprezentowa³y siê wszystkie grupy przedszkolaków. Zgromadzeni gocie byli
pod wielkim wra¿eniem wystêpów i ¿yczyli pracownikom dalszych sukcesów w pracy z dzieæmi. Oczywicie ¿adne urodziny nie mog¹ odbyæ siê bez niespodzianek. A có¿ mo¿e byæ lepszego od wielkiego i pysznego tortu, kolorowych balonów i drobnych upominków dla dzieci. Przedszkolaki by³y zachwycone.
Maj¹c na uwadze za najwa¿niejszy cel wszechstronny rozwój dziecka, stwarzamy dzieciom jak najbogatszy wachlarz dowiadczeñ oraz mo¿liwoci
sprawdzenia siê w ró¿nych sytuacjach poprzez
uczestnictwo w licznych imprezach i zajêciach. Dzieci mog¹ odkrywaæ swoje mocne oraz s³absze strony, nad którymi nale¿a³oby popracowaæ, wyrabiaj¹
sobie zdanie co lubi¹ robiæ, a czego nie. Nasi wychowankowie czuj¹ siê pewniej, s¹ bardziej otwarci
na to co ma do zaoferowania im wiat.
Jednym z wielu celów stoj¹cych przed edukacj¹
przedszkoln¹ jest budowanie zaufania do przedszkola. Mo¿emy to osi¹gn¹æ demonstruj¹c przedszkolne osi¹gniêcia i sukcesy szerszej spo³ecznoci. Aby
ka¿dy móg³ zrozumieæ na czym polega praca w przedszkolu i wspieraæ placówkê w jej dalszym rozwoju.
Sandra Nowakowska
Beata Niemyjska
 Przedszkole Publiczne Nr 67 w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 52

Bajkowa kraina
du¿ych i ma³ych
 zabawy w teatr
Przedszkole to miejsce, w którym jest wiele ró¿nych form dzia³alnoci. Jedn¹ z nich s¹ zabawy w
teatr. Ucz¹ one umiejêtnoci nawi¹zywania serdecznych kontaktów z innymi, dostrzegania dobra i z³a
oraz potrzeb innych ludzi a tak¿e umiejêtnoci okazywania emocji , rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych. Dziêki zabawom teatralnym znajdujemy przyjemnoæ przebywania w innym wiecie, w wiecie
wyobrani, fantazji, w którym mo¿na realizowaæ najmielsze marzenia i pokonywaæ swoje lêki i obawy.
Aby wyjæ na przeciw oczekiwaniom zarówno
dzieci jak i rodziców z w³asnej inicjatywy postanowi³ymy wspólnie z kole¿ank¹ stworzyæ grupê teatraln¹ Bajkowa kraina. Zajêcia odbywaj¹ siê raz
w tygodniu. Grupê teatraln¹ tworz¹ dzieci uzdolnione artystycznie ( wy³onione po dokonanej diagnozie) ale równie¿ te, które wyrazi³y chêæ uczestnictwa. Zajêcia te ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem i sprawiaj¹ dzieciom wiele radoci. Podczas
spotkañ dzieci zaznajamiaj¹ siê z podstawowymi
pojêciami zwi¹zanymi z teatrem, ucz¹ siê poprawnie
wymawiaæ g³oski, s³owa. Nauczy³y siê, ¿e ogromne
znaczenie w teatrze maj¹ ruch i gesty. Kolejny raz
odkry³y te¿, ¿e du¿¹ wartoci¹ jest przebywanie w
grupie, wzajemna pomoc, integracja. Koñcowym
efektem naszych dzia³añ by³o przygotowanie przedstawienia Bajka trochê wspó³czesna o Jasiu i Ma³gosi, Czerwonym Kapturku..., które dzieci zagra³y
dla ca³ej przedszkolnej spo³ecznoci. Mali aktorzy
interesuj¹ siê teatrem, ucz¹ siê odpowiedniej wymowy i nabywaj¹ nowe umiejêtnoci grania ról teatralnych oraz odkrywaj¹ siebie. Jednak przede
wszystkim zajêcia te s¹ dla uczestników przyjemnoci¹, zabaw¹ jak równie¿ ciekawym dowiadczeniem
i odkrywaniem otaczaj¹cego wiata.
W naszym przedszkolu nie tylko dzieci bawi¹ siê
w teatr. W to przedsiêwziêcie zaanga¿owane jest
zarówno grono pedagogiczne jak i rodzice. Do stworzenia grup teatralnych sk³oni³a nas mo¿liwoæ przeniesienia dzieci w krainê bani, stworzenia klimatu
tajemniczoci, rozbudzenia zainteresowania sztuk¹
teatraln¹. A poza tym mo¿liwoæ integracji rodziców
i zrobienia czego dobrego dla wszystkich. Inspiracj¹ by³ równie¿ udzia³ w akcji Ca³a Polska czyta
dzieciom. Zatem co roku ju¿ od wielu lat organizu-

jemy dla dzieci przedstawienia teatralne, które wzbudzaj¹ w nich wiele emocji. Do wspó³pracy zachêci³ymy równie¿ rodziców, którzy chêtnie i z du¿ym
zapa³em anga¿uj¹ siê w organizacjê sztuk dla dzieci.
Mielimy mo¿liwoæ obejrzenia takich bajek jak
Kopciuszek, Królewna nie¿ka, Czerwony
Kapturek i wiele innych. W tym czasie hol naszego przedszkola przemienia siê za spraw¹ piêknych
scenografii w baniow¹ krainê. Przedszkolaki z zapartym tchem ogl¹daj¹ przygotowane przedstawienia. Rodzice graj¹ wyj¹tkowo i oryginalnie. Sami
przygotowuj¹ stroje i rekwizyty oraz oprawê muzyczn¹. Wszystkie te spektakle sprawiaj¹ naszym
przedszkolakom ogromn¹ frajdê i radoæ. mia³o
mo¿emy stwierdziæ , ¿e wszyscy razem dajemy dzieciom to co najcenniejsze, najbardziej radosne, a jednoczenie odwa¿ne i m¹dre. Pokazujemy wiat na
wiele sposobów w zale¿noci od inwencji twórczej
uczestników, pokazuj¹c dzieciom pozytywne wartoci otaczaj¹cego wiata i uwra¿liwiaj¹c je na jego
piêkno . wiat ksi¹¿ki, teatru, sztuki. wiat kolorowy i wartociowy.
Beata Pietrzak
Anna Skonieczna
 nauczycielki w PP Nr 52 w Szczecinie

Dzieñ Niepodleg³oci
w PP Nr 52
W dniu 10 listopada 2015 r. w naszym przedszkolu obchodzilimy Narodowe wiêto Niepodleg³oci
 11 listopada. Do tego wiêta dzieci przygotowywa³y siê wraz ze swoimi wychowawcami , a tak¿e
rodzicami w domu. Wykona³y szereg prac plastycznych, którymi udekorowalimy hol. Galeria rysunków, wyklejanek w barwach bia³o  czerwonych
upiêkszy³a nasze przedszkole na tê uroczystoæ.
Portret Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przypomina³
nam jak wa¿n¹ rolê odegra³ ten w cz³owiek dla naszej ojczyzny.
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 Jeszcze Polska nie zginê³a , Marsz, marsz
D¹browski z ziemi w³oskiej do polskiej  Przybyli U³ani pod okienko   Przez ostatnie dni rozbrzmiewa³y w ró¿nych grupach dwiêki i s³owa hymnu pañstwowego oraz pieni patriotycznych. Dzieci wspólnie ze swoimi paniami wykonywa³y kotyliony w barwach ojczystych. Przygotowuj¹c siê do
obchodów 11 listopada, realizowa³ymy podstawê
programow¹, w której mo¿na znaleæ wszystkie treci i wartoci patriotyczne. Dzieci powinny wiedzieæ
w jakim kraju mieszkaj¹, w jakim jêzyku mówi¹, musz¹
znaæ symbole narodowe  god³o, flagê, hymn. Myl¹c o promowaniu naszej placówki , zaprosilimy
na tê uroczystoæ pracowników gazety naszemiasto.pl . Chcielimy , aby uwieñczono t¹ wznios³¹
chwilê na ³amach prasy, pragnêlimy podzieliæ siê z
czytelnikami i internautami nasz¹ wiedz¹, umiejêtnociami prezentowanymi na patriotycznej gali.
 Poranek patriotyczny  bo tak nazwalimy ten
uroczysty dzieñ, rozpoczêlimy na wspólnym spotkaniu wszystkich grup na holu przedszkola. Dzieci
by³y ubrane na galowo, a para reprezentacyjna zatañczy³a  Krakowiaka w prawdziwym stroju ludowym. By³y wród nich równie¿ inne pary ubrane w
stroje marynarskie , ³owickie .. Uroczystoæ rozpoczê³a Pani dyrektor Ewa Andrzejewska , która
powita³a wszystkie zebrane dzieci, goci oraz personel przedszkola. Nastêpnie zaprosi³a poczet flagowy i wszyscy wspólnie odpiewalimy hymn
narodowy przyjmuj¹c odpowiedni¹ postawê.
Dzieci ze starszych grup przedszkolnych prezentowa³y wiersze oraz pieni patriotyczne. Wród nich
nie mog³o zabrakn¹æ wiersza W. Be³zy " Katechizm
polskiego dziecka"
  Kto ty jeste? Polak ma³y
  Jaki znak Twój orze³ bia³y   dzieci g³ono
i z dum¹ wypowiada³y s³owa wiersza. S³owem i piosenk¹ odda³y szacunek symbolom narodowym.
Po zakoñczeniu czêci artystycznej wszystkie
przedszkolaki obejrza³y film o powstaniu pañstwa
polskiego i pañstw z nim s¹siaduj¹cym O Lechu,
Czechu i Rusie oraz film Instytutu Pamiêci Naro-

dowej Polak ma³y, który przybli¿y³ dzieciom znaczenie symboli narodowych. . Chêtne maluchy mia³y
mo¿liwoæ zdobycia dla swojej grupy atrakcyjnej
nagrody poprzez rozwi¹zanie zagadek dotycz¹cych
naszego kraju. Dzieci wykaza³y siê ogromnymi umiejêtnociami i zda³y egzamin wiedzy o naszej ojczynie. Zabawa edukacyjna ubarwiona zosta³a pokazem slajdów przygotowanym specjalnie na uroczystoæ z okazji wiêta Niepodleg³oci.
Na sam koniec uroczystoci chêtne dzieci mog³y
zabraæ swój g³os. Nasi gocie z gazety naszemiasto.pl, którzy do tej pory bardzo dyskretnie robili
zdjêcia, mogli teraz porozmawiaæ z dzieæmi. Zadawali pytania, na które dzieci chêtnie odpowiada³y.
Nasze miasto:  Czym jest ojczyzna?
Dzieci: Ojczyzna to Polska  mówi Patrycja. 
Prezydent jest w Warszawie, to Andrzej Duda.
N.m.:  Co trzymasz w r¹czce?

Dz.:  Mam flagê  odpowiada Przemek.  Ma
bia³y i czerwony kolor
N.m.: Co oznaczaj¹ te kolory?
Dz.:  Bia³y to czyste serce, czerwony to mi³oæ. A w
samochodzie czerwony to stop  stwierdza ch³opiec.
N.m.:  Jak nazywa siê najd³u¿sza rzeka w kraju?
Dz.:  Wis³a, jest taka d³uga, d³uga  mówi Blanka
N.m.:  A kim jest prezydent i co robi?
Dz.:  Jest takim jakby królem i rz¹dzi  zauwa¿a
Maja.
Dzieñ Niepodleg³oci sta³ siê bardzo radosnym
dniem w naszym przedszkolu i mamy nadziejê, ¿e
zapadnie on w pamiêci naszych "Ma³ych Polaków"
.Pozwoli³ te¿ na przekazanie tej cz¹stki zdobytej historii innym dzieciom i sta³ siê tradycj¹ w naszej
placówce. Dziêki udzia³owi w tego typu uroczystociach nasze dzieci ucz¹ siê patriotyzmu, kszta³tuj¹
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
Opracowa³a
Dorota Rospek-Gryckiewicz
 Przedszkole Publiczne 52 Pod Topol¹
w Szczecinie
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Pedagog z powo³ania

Okruchy losu
wspomnienia

Stanis³aw Karol Kopala
(urodzi³ siê 29 padziernika
1927 r. w Ko³aczycach ko³o
Jas³a, zmar³ 15 czerwca 2015
r. w Policach)  nauczyciel,
dyrektor, powiatowy inspektor pracy, poeta, satyryk, zas³u¿ony policki nauczyciel
jêzyka polskiego.
Absolwent Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie (19491952) i Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1958-1961). Zamieszka³ w Policach w 1952, gdzie na mocy nakazu pracy rozpocz¹³
pracê polonisty w Szkole Podstawowej nr 4 (19521958). Pe³ni³ funkcje: powiatowego inspektora szkolnego (1958-1959), dyrektora Zasadniczej Szko³y Samochodowej (1962-1970) i Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych (1974-1981, które organizowa³ przy SP4 w Policach) oraz wicedyrektora w Zespole Szkó³ im
I. £ukasiewicza w Policach (1981-1984). Dwukrotnie
wybierany w latach 50. na prezesa ZNP w Pañstwowym Orodku Wychowawczym w Policach. W 1984
roku przeszed³ na emeryturê.
Jako poeta zadebiutowa³ wierszem Mój ¿yciorys
opublikowanym w G³osie Nauczycielskim (1953).
Wyda³ tom wierszy: Zwierciad³o losu (2006) oraz dwa
arkusze satyryczne Okruchy miechu (2008) i Resztki
humoru (2012). Swoje utwory zamieszcza³ w Wieciach
Polickich, Pegazie Polickim, Ostoi, a tak¿e w pokonkursowych almanachach: twórców polickich (20052010); na satyrê O statuetkê Stolema (Gniewno, 2005);
z zakresu literatury ludowej im. J. Pocka (Lublin, 2006,
2007 i 2009) oraz w antologiach Strofy znad £arpii
(2010) i W blasku wiec (2014). Laureat regionalnych i
ogólnopolskich konkursów literackich. Uczestnik comiesiêcznych spotkañ dyskusyjno-literackich w Bibliotece G³ównej w Policach (od 2005). Nale¿a³ do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego
w Policach (RSL-A, 2006  jako wspó³za³o¿yciel). Juror w konkursach: m.in. w VI edycji Konkursu literackiego im. K.I. Ga³czyñskiego (Police, 2008); i w I Turnieju Literackim im. W. Brzeziñskiego (Police, 2008).
Odznaczony: Odznak¹ Gryfa Pomorskiego, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
oprac. Adam W. Siedlecki
Fot. Marek Grum

Widzia³em siê ze Staszkiem
Kopal¹
na pocz¹tku maja 2015 roku, kiedy to odwiedzi³em Go z Ani¹ S³owiñsk¹ i Helenk¹ Pilarsk¹ w Jego
mieszkaniu. Piszê ze Staszkiem, poniewa¿ zaproponowa³ mi pewnego razu zwracanie siê do siebie
per ty. Ta zaskakuj¹ca propozycja by³a dla mnie zaszczytem i niew¹tpliwie nobilitacj¹.
Znalimy siê od wielu lat, wpierw "powierzchownie" (zawsze k³anialimy siê sobie na przywitanie z
¿yczliwoci¹ i uszanowaniem), dopiero od chwili
ujawnienia siê Staszka, jako poety (2005) i akcesu
do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, poznalimy siê bli¿ej, a¿ do
¿yczliwej przyjani.
Szybko zorientowa³em siê, ¿e jest osobowoci¹
nietuzinkow¹, wyros³¹ z najlepszych wartoci polskich i z naszej tradycji. W Jego postawach ³atwo
mo¿na by³o znaleæ solidne wykszta³cenie (szczególnie imponowa³o mi u Niego posiadanie podstaw jêzyka ³aciñskiego, z ca³ym baga¿em filozoficzno-kulturowym czasów staro¿ytnych), niezwyk³a skromnoæ i takt. Zawsze zwraca³ uwagê na
wagê s³ów wypowiadanych, tak w treci, jak i w
formie wypowiedzi. Widoczne to by³o równie¿ w
Jego twórczoci.
Stanis³aw nie by³ osob¹ monumentaln¹, wrêcz
przeciwnie. Obdarzony niezwyk³ym poczuciem humoru, dalekim wszak¿e od wybuja³ej rubasznoci.
Wszystko musia³o byæ w ramach wysokiej kultury
osobistej. Generalnie, Staszek kocha³ ludzi (niektórych tylko szanowa³) i ¿ycie, co równie¿ odzwierciedla³a Jego twórczoæ. Swoje prywatne problemy
¿yciowe (a by³y nie³atwe) raczej nie uzewnêtrznia³.
Niezwykle gocinny, przyjmowa³ w swoim mieszkaniu kolegów pisz¹cych z atencj¹ i ¿yczliwoci¹. Rozmowy o poezji dodawa³y mu skrzyde³ i mniemam, ¿e
po takich rozmowach ze zdwojon¹ energi¹ zabiera³
siê do pracy twórczej.
O Jego twórczoci, mylê najtrafniej, wypowiedzia³ siê za³o¿yciel RSL-A, kolega Marian Yoph¯abiñski (niestety ju¿ te¿ nie¿yj¹cy), we fragmencie
wstêpu do debiutanckiej ksi¹¿ki poetyckiej Zwierciad³o losu:
Poezjotwórstwo autora [ ] najwyraniej
ci¹¿y ku tradycji romantycznej, jest te¿ samo w
sobie tradycyjne czy "starowieckie", czasami grzeszy patetycznym uwznioleniem i uroczyst¹ powag¹ (patos to dawniej wa¿¹cy sk³adnik estetyczny), a kiedy indziej powiewa publicystyczn¹ mownoci¹ lub zabrzmi natrêtnym
dydaktyzmem [ ]. Niew¹tpliwie poeta Kopa-

la terminowa³ w niejednej szkole liryki, oczarowany by³ kolejno ró¿nymi mistrzami poetyckiego s³owa przedzieraj¹c siê do samodzielnego warsztatu. Precyzuj¹c dalej, mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy tu do czynienia z liryk¹ opisowo - refleksyjn¹. Znamionuje j¹ komunikatywnoæ jêzyka i prostota stylu, choæ w treci niepozbawionych znaczeñ metaforycznych, symbolicznych czy metafizycznych.

8 listopada 2009 r. - Spotkanie autorskie w domu u
Heleny Pilarskiej. Od lewej stoj¹: Adam W. Siedlecki, Magdalena Kamola-Wasielewska, Marian A. Kasprzyk, Olga
liwowska, Marzena Rafacz, Stanis³aw Podkowa i Anna
S³owiñska; od lewej siedz¹: Helena Pilarska, Stanis³aw
Kopala, Bronis³awa Mesterhazy-Okopiñska, i Stanis³aw
Rapior. Fot. z archiwum Anny S³owiñskiej.

Tomików poetyckich wyda³ Stanis³aw stanowczo
za ma³o i w tym momencie nie ma sensu omawiaæ
przyczyn tego stanu rzeczy, wszak¿e Jego publikacje nale¿¹ do tych z wysokiej pó³ki.
Zas³u¿y³ sobie jak niewielu, swoj¹ prac¹ pedagogiczn¹ i twórcz¹, na wdziêczn¹ pamiêæ u mieszkañców regionu polickiego i u ludzi paraj¹cych
siê szeroko pojêt¹ twórczoci¹. Nie wiem, czy stosowa³ siê do myli Alberta Einsteina: Im wiêksza
wiedza tym mniejsze ego, im mniejsza wiedza tym
ego wiêksze, ale na pewno mia³ to na uwadze,
nie chwal¹c siê swoimi, niew¹tpliwie wybitnymi
osi¹gniêciami ¿yciowymi. Rozmawia³em z wieloma ludmi, przy najró¿niejszych okazjach, o Staszku i przyznajê, ¿e nigdy nie us³ysza³em o Nim jakichkolwiek negatywnych opinii.
Jak trzeba ¿yæ, by mieæ u innych takie powa¿anie?
Podczas tej ostatniej wizyty u Staszka wspólnie omawialimy i planowalimy przysz³y kszta³t
Stowarzyszenia. Wyranie podupad³y na zdrowiu,
¿ywo bra³ udzia³ w rozmowie. Podpowiada³ konstruktywne rozwi¹zania problemów, których w
dzia³alnoci spo³ecznej przecie¿ nie brakuje. A
wszystko to przy buteleczce pigwówki, ciastkach,
herbacie i kawie. Po¿egna³ nas przed wyjciem
¿yczeniem nieustaj¹cego zdrowia, ¿yczliwym uciniêciem i umiechem.
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Ósmego maja, akurat w dniu naszych imienin,
dowiedzia³em siê, ¿e w stanie ciê¿kim jest w szczeciñskim szpitalu. W tym dniu nie mog³em ju¿
uwolniæ myli od Staszka, stale mia³em przed
oczami ten jego ostatni umiech O Jego odejciu (swoj¹ drog¹ to okrelenie wcale nie jest
tak ³agodne, jak by siê chcia³o) dowiedzia³em siê
akurat 15 czerwca, a ostatecznie po¿egnalimy
Staszka 18 czerwca na polickim cmentarzu.
Dzisiaj wspominamy Go serdecznie, adekwatnie do
Jego postaw wobec otoczenia, czyli po¿egnanie nie by³o
wcale tak ostateczne Pozosta³ w naszej pamiêci oraz
w strofach swoich wierszy. Zacytujê tylko dwa, charakterystyczne dla Jego twórczoci, utwory poetyckie:
Stanis³aw Rapior
by³y Wiceprezes Zarz¹du RSL-A w Policach
Police, 19 padziernika 2015 r.
Trudno uwierzyæ
Trudno uwierzyæ
w prawdê
gdy bywa wzglêdna
w przyjañ bywa nieszczera
w mi³oæ
czêsto zaborcz¹
w sprawiedliwoæ
czasami lep¹
w dobro
rzadko powszechne
w pieni¹dz
który zniewala
w politykê
jak¿e sprzedajn¹
w cz³owieka
istotê nie znan¹
ale najtrudniej
uwierzyæ w siebie
Police, padziernik 2005

W skansenie wspomnieñ
Czas lat dziecinnych
na staroæ mnie nêci,
wiêc szukam wspomnieñ
w skansenie pamiêci.
Rodziców moich
przypominam stale,
których ju¿ dawno
po¿egna³em z ¿alem.
To im zawdziêczam
w moich latach m³odych,
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¿e nigdy przy nich
nie zazna³em g³odu.
Mo¿e i dzisiaj
zele ich Bóg z nieba,
by zakisili kapustê
i napiekli chleba?
Police, czerwiec 2009 r.

Wiersze Stanis³awa Karola Kopali
Na tym ugorze
Wyros³em jak dzika ró¿a
Wród cierni na tym ugorze,
Rankiem w rosie k¹pany
Mieni¹c siê w têczy kolorze
Kwiecistym listkiem ró¿anym
Nêci³em myli jak pszczo³y.
Lecz przysz³a z wichrami burza
P³atki me wie¿e rozwia³a
I znik³y one niewinne
Znik³a na zawsze woñ ca³a.
O moje chwile dziecinne,
Wróæcie, wróæcie wy do mnie!
Dzi losem ¿ycia znêkany
Wzwy¿ wzrastam na tym ugorze.
Wzrastam na duchu z³amany
Pociesz mnie, pociesz. O Bo¿e!
Jesieñ ¿ycia
Poszed³em po rozum do g³owy
a w g³owie pusto
spojrza³em w serce ukradkiem
serce oziêb³e
i sztuczne zêby w ustach
niektóre miênie zwiêd³e
i coraz mniej uniesieñ
bo wcale nie przypadkiem
nadesz³a ¿ycia jesieñ
Podczas niadania leki
bo nadcinienie
a witaminy po obiedzie
wieczory takie mroczne
niczego w ¿yciu ju¿ nie zmieniê?
mo¿e nad wierszem posiedzê
(tak lubiê nocn¹ ciszê)
zanim zamknê senne powieki
jeszcze ten wiersz napiszê
potem odpocznê
Police, wrzesieñ-padziernik 2005 r.

Stara komoda
Ponad pó³ wieku
sta³a s³u¿ebnie
pod wiêtym obrazem
miêdzy piernatami
kopiastych ³ó¿ek
pachnia³a krochmalem
wie¿oci¹ lawendy
skrywa³a stare monety
nic niewarte banknoty
kartki na ¿ywnoæ
listy zielone
od córki z Chicago
zdjêcia
metryki urodzenia
akta zgonu
celebrowa³a
ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa
przepasan¹ ró¿añcem
obrazki wiêtych
po plebañskiej kolêdzie
Wyszarpana z izby
potknê³a siê na progu
zagrzybia³¹ nog¹
usypa³a za sob¹
krwawordzaw¹ smugê
przycupnê³a na przyzbie
wród wiernych korników
anio³ów zgryzoty
czeka na przeznaczenie
Nerwowym odruchem
podnoszê opornie
otêpia³¹ siekierê
uderzam raz po raz
w spróchnia³¹ strukturê
rozbijam na drzazgi
mojego serca
Dramat starej komody
Czytam tekst z zainteresowaniem, a po lekturze stwierdzam, ¿e podoba mi siê ten pe³en obrazowej ekspresji
i sytuacyjnego dramatyzmu wiersz o pod³o¿u folklorystycznym i psychologicznym, w którym rozgrywa
siê dramat niszczenia starej komody przeznaczonej, na
podpa³kê w piecu. W³aciwie to dramat Starej komody zawiera sytuacjê, podwójnie dramatyczn¹, w
dwóch ods³onach podmiotu lirycznego: komody, która siê zestarza³a na próchno; oraz cz³owieka, który j¹
wywleka z domu i nie bez ¿alu rozbija na kawa³ki kilku
uderzeniami siekiery. Nie dziwiê siê jego rozterce, bo

przecie¿ taka stara i szacowna komoda musi posiadaæ swoj¹ w³asn¹ duszê! [ ]
Marian Yoph-¯abiñski
[Wieci Polickie  nr 200, 2007 r.]
Pedagog z powo³ania
Pan Stanis³aw Kopala by³ osob¹ o wielu pasjach i talentach, by³ jednak przede wszystkim
nauczycielem.
Pierwszym miejscem jego pracy w Policach
by³a SP-4, przez wiele lat by³ dyrektorem s³ynnej
samochodówki, równie¿ przez wiele lat kierowa³ ogólniakiem na Tanowskiej. Ostatnie lata jego
pracy by³y zwi¹zane z Zespo³em Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza, gdzie pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora. I w tej szkole mia³em okazjê poznaæ
go osobicie w trakcie praktyki studenckiej.
Bêdê pamiêta³ Pana Stanis³awa jako pedagoga z powo³ania, którego lad pozostanie w
uczniach polickich szkó³.
Witold Stefañski
Naczelnik Wydzia³u Owiaty i Kultury
w Urzêdzie Miejskim w Policach
Moje pierwsze spotkanie ze Stasiem Kopal¹
Siêgam pamiêci¹ i jako nie mogê sobie przypomnieæ daty, ba nawet roku, kiedy poznalimy
siê ze Stasiem Kopal¹, ale by³o to na pewno na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Ten moment
utkwi³ mi na dobre w pamiêci. Otó¿ wracalimy
samochodem MZEAS-u (Miêdzyszkolny Zespó³
Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³) z Orodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Brzózkach
z konferencji metodycznej. By³o to tu¿ po w³¹czeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ul. Tanowskiej do Zespo³u Szkó³ im. I. £ukasiewicza.
W Zespole pracowa³em wtedy ju¿ kilka ³adnych
lat jako wychowawca w Internacie, a jednoczenie
opiekun Szkolnego Ko³a PTTK Nie ma mocnych,
pasjonuj¹c siê histori¹ regionu. W trakcie jazdy
Stasiu zapyta³ mnie, sk¹d czerpiê materia³y na ten
temat, bo on ma poniemieck¹ ksi¹¿kê, na któr¹ natkn¹³ siê przypadkiem i mo¿e mi j¹ podarowaæ.
Nastêpnego dnia, przy kolejnym spotkaniu wrêczy³ mi po¿ó³k³y egzemplarz Das Königliche ewangelische Lehrerseminar zu Pölitz i. Pom. 1862-1912,
wyd. Breslau, Königsplatz 1 (1912). By³a to, jak na
tamte czasy, nie lada gratka. Mia³em w swoich rêkach chyba jedyny, ocala³y egzemplarz monografii
Królewskiego ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego w Policach, a istniej¹cego w latach 18621912. Ta blisko stustronicowa pozycja zosta³a wydana we Wroc³awiu (Breslau). Jeszcze tego samego dnia wzi¹³em siê za jej t³umaczenie.
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Najistotniejsze, jak na tamten okres, by³o to, ¿e zawiera³a kilka zdjêæ obiektu, który mieci³ siê przy ob. ul.
Sienkiewicza w Policach. Po II wojnie wiatowej, w ocala³ym z bombardowañ budynku zorganizowano pierwsz¹
otwart¹ przez polskie w³adze szko³ê podstawow¹. Potem decyzj¹ w³adz nadrzêdnych obiekt zosta³ rozebrany na ceg³ê w ramach akcji odbudowy stolicy.
Ocala³a ksi¹¿ka by³a wielokrotnie tematem naszych wspólnych dywagacji na temat nie tylko
polickiej owiaty. Wraz z postêpem w t³umaczeniu jej kolejnych rozdzia³ów wiele dyskutowalimy o zawartej tam tematyce. Potem pyta³em Stasia czy nie ma "w zanadrzu" jeszcze jakiej niespodzianki w tym zakresie, ale niestety, i wcale to
nie przerywa³o naszych emeryckich rozmów o otaczaj¹cej nas rzeczywistoci.
Wies³aw Gawe³
Prezes Zarz¹du PKC Sama Rama
i SE £arpia

by³ chyba najbardziej odpowiedzialnym cz³owiekiem jakiego znam
[fragmenty]
Co ja bym mog³a powiedzieæ o Tacie? by³ najbardziej troskliwym tat¹ pod s³oñcem, bardzo
wspomagaj¹cym
Zawsze mnie wspiera³, zawsze by³ tolerancyjny, to
najwa¿niejsze  tolerancyjny, nie wtr¹ca³ siê w nasze
sprawy. Zawsze mówi³:  bêdziesz robiæ jak uwa¿asz.
Mój Tata mia³ same najlepsze cechy jakie mo¿e
mieæ cz³owiek.
Tato by³ bardzo niezale¿ny, mia³ swoje miejsce,
wszystko pouk³adane, mi tylko czyta³ nowe wiersze. Ostatnie dni ju¿ go nie interesowa³o pisanie,
ju¿ nic nowego nie pisa³
Tata mój by³ wzorem dla nas, by³ bardzo zorganizowany, bardzo energiczny, bardzo odpowiedzialny jako cz³owiek, by³, chyba, najbardziej odpowiedzialnym cz³owiekiem jakiego znam
Bardzo ludzi lubi³, nie trzyma³ nic w sobie, nie ura¿a³ siê do nikogo, nawet jak kto mu co tam nie
wiem czy mia³ takie sytuacje nigdy Nie wiem,
¿eby kiedy na kogo powiedzia³ co z³ego, z³e
s³owo, i ¿eby siê urazi³ do kogo? Stara³ siê
z³agodziæ sprawy
Zawsze, jak mia³am jakie problemy, to mi t³umaczy³,
mówi³ jak mam zrobiæ, przedstawia³ t¹ sytuacjê ogólnie,
¿e mo¿na na ni¹ popatrzeæ z innej strony - teraz strasznie
mi tego brakuje - takiego jego zdania, jego opinii
By³ rodzinny, bardzo wspieraj¹cy siostry, interesuj¹cy siê, maj¹cy dobry kontakt z rodzin¹ swoj¹.
Jolanta Kopala
córka Stanis³awa Kopali
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Cz³owiek, którego muza natchnê³a
Pisaæ o Panu Stanis³awie w czasie przesz³ym jest
trudno. Mimo swego wieku, odnios³am wra¿enie, ¿e
w swoim ¿yciu mia³ jeszcze wiele do zrobienia, napisania, powiedzenia. Zawsze spieszy³ siê. Czy zd¹¿y³?
O wielkoci cz³owieka, mo¿na pisaæ, mówiæ w
kontekcie czynów, dzia³añ, twórczoci Pan Stanis³aw mia³ wielkie serce do powiêceñ. I pewnie
tam, w zawiatach, nadrabia to czego nie zd¹¿y³
zrobiæ, czy napisaæ  u boku Wielkiego Mistrza.
A jednak nie pozostawi³ nas bez niczego. Jako
znawca literatury polskiej, na wskro by³ realist¹,
bez ró¿owych okularów, taki rzeczywisty. Sam
tak¿e bawi³ siê s³owem: we fraszkach, satyrach,
sentencjach; co przek³ada³o siê i sk³ada³o na jego
twórczoæ poetyck¹.
Wiosn¹ 2012 roku zaszczyci³ nasz Oddzia³ dla
Dzieci wyra¿aj¹c zgodê na bycie przewodnicz¹cym
w Jury w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim
Poezja Danuty Wawi³ow. Wspominany mile, zostanie równie¿ w pamiêci z twórczych spotkañ w
polickiej Bibliotece z literatami Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach.
Mimo krótkiej znajomoci, wspominam go jako uprzejmego, szarmanckiego i gocinnego starszego pana.
Zawsze pogodny, mimo trosk, pe³en wiary i nadziei.
El¿bieta Kacprzak
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Ko³a nr 11
w Policach
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Stanis³aw Kopala
To cz³owiek pasji, myli i spe³nienia.
Z m³odzieñcz¹ ciekawoci¹ wg³êbia³ siê w meandry poezji wspó³czesnej, doskonal¹c swój warsztat, przecie¿ i tak doskona³y. Wspominam mile te
chwile, w których bawi³ nas swymi fraszkami i poetyckimi figlami. Tak, radoæ ¿ycia by³a w nim zawsze obecna. Podziwia³am jego witalnoæ i to, ¿e
zawsze mu siê chcia³o rozmawiaæ, pocieszaæ, tworzyæ po prostu byæ i ¿yæ pe³ni¹ siebie. Wierzê, ¿e
tam gdzie wci¹¿ umiecha siê ciep³o do mnie, niemo mówi¹c: ,,Bêdzie dobrze".
Magdalena Kamola-Wasielewska
polonistka, nale¿y do RSL-A w Policach
Bez moralizowania a wci¹¿ z mora³em
Moje wspomnienie o Staszku Kopali
Kiedy zaczyna³am dopiero dzia³alnoæ w grupie
poetów, która nied³ugo potem przekszta³ci³a siê w
stowarzyszenie - by³am jeszcze nastolatk¹. Znalezienie siê w gronie osób znacznie starszych wydawa³o mi siê (nie wiedzieæ czemu) stresuj¹ce. Mo¿e
ba³am siê oceny i krytyki? W tym wieku jestemy
tacy wra¿liwi i buntowniczy.

Dziêki  miêdzy innymi  Panu Staszkowi, stres
zupe³nie min¹³. Zaskoczy³o mnie, jak m³ody duchem
by³ ten zawsze pogodny pan, który tak ¿yczliwie
odnosi³ siê do ka¿dych efektów naszej twórczoci,
s³u¿y³ rad¹, naprowadza³ na nowe w¹tki. By³ zawsze
otwarty na nowe formy, ale pilnowa³, by nie zgubiæ
piêkna i starannoci jêzyka.
Jego ksi¹¿ki stara³am siê zdobyæ i przeczytaæ od
razu. Do dzi, wszystkie opatrzone dedykacj¹, ka¿d¹
rozbudowan¹, serdeczn¹ i pisan¹ specjalnie dla mnie
 trzymam na pó³ce i chêtnie do nich wracam.
Dziêki Niemu dowiedzia³am siê, ¿e (na szczêcie
dla m³odych, mog¹cych korzystaæ z m¹droci starszych) zawadiackie, m³odzieñcze poczucie humoru
nie mija z wiekiem ani nie pokrywa siê warstw¹ patyny czy zrzêdliwoci  a wyostrza siê i wzbogaca o
dystans do w³asnych dowiadczeñ, bez niepotrzebnego moralizowania, a wci¹¿ z mora³em.
Olga liwowska
by³a sekretarz Zarz¹du RSL-A w Policach
Talent i obfitoæ
Czytaj¹c wspomnienia innych o Stanis³awie Kopali i przygl¹daj¹c siê Jego osobie, Jego twórczoci, podobnie jak Marian ¯abiñski i Stanis³aw Rapior, dostrzegam ogromny potencja³ twórczy, który
w Nim dopiero jakby rozpocz¹³ kie³kowaæ, a ju¿ natrafi³ na jesieñ ¿ycia.
Pan Stanis³aw dope³ni³ swego ¿ycia jako cz³owiek
spe³niony, a dostrzegam u Niego owo spe³nienie,
wype³nienie, jak w pucharze, po brzegi: dobrem, talentem, rzetelnoci¹, sumiennoci¹ i ¿yczliwoci¹,
³agodnoci¹ i d³ugo by wymieniaæ jeszcze.
I st¹d mo¿e ten brak Jego osoby jest a¿ tak
dotkliwy. Dotkliwy zdaje siê byæ i brak pe³niejszej znajomoci osoby tak wartociowej. Ale z
drugiej strony  Stanis³aw  odszed³ zrealizowany, urzeczywistni³ powo³anie. I ta napawaj¹ca
radoæ: z niezmarnowania, a inaczej z obfitoci jak¹ siê dzieli³ ca³ym sob¹ z innymi, te¿ tak¿e
ze mn¹, a w tym wszystkim z ukszta³towan¹ wewnêtrzn¹ postaw¹ wiary, nie byle jakiej, w Boga
 trwa i wype³nia
Jak¿e wa¿ne jest, by dostrze¿ony talent nie zmarnowaæ, ale pielêgnowaæ, rozwijaæ i wspó³pracowaæ z Mistrzem, i to bez wiêkszych przerw. U Stanis³awa, w pewnym okresie ¿ycia, zabrak³o tylko troski o poezjotwórstwo, obok intensywnej aktywnoci zawodowej, któr¹
spe³nia³ z ogromnym zaanga¿owaniem, obok troski o
dom i rodzinê, z których wywi¹za³ siê na: valde bene.
Owym Mistrzem okaza³ siê Marian Yoph-¯abiñski, tak dla Staszka, jak i dla mnie, równie¿ dla wiêkszoci osób ze rodowiska polickiego. Gdyby do
spotkania, miêdzy obydwoma panami, dosz³o ze

dwadziecia lat wczeniej, ni¿ dopiero w 2005 roku,
z pewnoci¹, ogl¹dalibymy u Niego, nie tylko kie³kowanie, i nie tylko rozkwit, ale te¿ z³ot¹ jesieñ
poezji.
Adam Wiktor Siedlecki

Wiersze Stanis³awa Karola Kopali
Literackiej braci
Niech daje efekty
nasza twórcza praca.
Piszmy wiersze,
wydawajmy,
choæ siê nie op³aca.
Bomy ani z soli
ani z roli,
ale z tego,
co boli nas 
wêdrowców na Parnas.
W malarskiej pracowni*
Oniemielony
rozgl¹dam siê wko³o
na cianach obrazy
têczowe motyle
przyszpilone w bezduszne ramy
przemawiaj¹ do mnie
maestri¹ treci i formy
wpatrzony naiwnie
s³yszê
pomruk tatrzañskich smreków
chlupot bagiennych rozlewisk
krzyk zniewolonego or³a
szept mi³osny
zastyg³ych w bezruchu
dam portretowych
i bicie serca
natchnionego artysty
a wszystko to
budzi we mnie zachwyt
i podziw
nad twórcz¹ moc¹
ludzkiego talentu

dla mnie najmilsze
in-te-lek-tu-al-ne.
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Police, 14 padziernika 2008 r.

Do Czytelników
miejmy siê,
bo miech to zdrowie!
miejmy siê wzajemnie ja z Was, a Wy ze mnie.
Kocham Wasze rozemiane twarze,
mam dla Was serce otwarte,
wcale siê nie obra¿ê,
jeli kto powie,
¿e te moje wiersze,
nie s¹ miechu warte.
Bêdzie to moj¹ intymn¹ pociech¹,
bo i mnie ostatnio
wcale nie do miechu
Wiêc kto chce, niech czyta
Okruchy miechu emeryta.
Police, wrzesieñ 2008 r.
Od autora
Dziêkujê Muzom,
¿e da³y mi szansê,
aby opisaæ ¿yciowe niuanse;
to co nas boli
i to co nas nêka.
Nie jest to jednak
¿a³osna piosenka,
ani g³os horroru,
¿egnajmy resztki ¿ycia
RESZTKAMI HUMORU!

Police, 25 sierpnia 2009 r.
* w Atelier Ewy Rutkowskiej i Janusza Wo³oszyna, 2009 r.

Od autora
B¹dcie zdrowi, bogaci, szczêliwi.
Ucztujcie gromadnie, weso³o
Nie jeden b³azen wtedy siê wy¿ywi
okruchami z biesiadnego sto³u.
Na koniec jeszcze refleksja ma³a
(mo¿e ja g³upstwo Wam palnê?) Mi³e s¹ rozkosze cia³a,

25 wrzenia 2009 r.  Spotkanie dyskusyjno-literackie
RSL-A w Czytelni Prasy Biblioteki im. M. Sk³odowskiejCurie w Policach. Od lewej: Bronis³awa Mesterhazy-Okopiñska, Stanis³aw Kopala i Adam W. Siedlecki. Fot. z archiwum Adama W. Siedleckiego.
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Stasiowi Kopali 
Twarz twoja jest jak s³oneczko 
Nie mogê zacz¹æ inaczej jak od przywo³ania Ga³czyñskiego, Waszego Patrona od konkursów, z którym Stowarzyszenie nieod³¹cznie siê kojarzy, a mnie
kojarzy siê STA KOPALA (odk¹d GO pozna³am)
w³anie z tym wersem z wiersza Poety. Jasna,
umiechniêta, rozwietlona b³êkitnymi, a mo¿e siwymi oczami w sieci drobniutkich promyczków, w
aureoli bia³ych w³osów s³oneczko usta nawet
w powadze, w smutku, w zamyleniu gotowe do
umiechu tak Go pamiêtam

I wiersze o Policach w których pobrzmiewa³o
¿ycie  z których wymyka³o siê dzieciñstwo, ale takie nie dziecka, ale mê¿czyzny, który sam zbli¿a siê
ju¿ do drogi Cienia, któr¹ odeszli najbli¿si ¯ona,
Rodzice to chyba Antologia zaduszkowa W blasku wiec
I jeszcze kilka fotografii nie z pamiêci, a z albumu, z
elektronicznego albumu umiech, pó³umiech
zawsze przynajmniej w spojrzeniu i w k¹ciku ust
¿yczliwoæ a fotki z Twarz¹ twoj¹ jak s³oneczko ?
Fina³y konkursów Ga³czyñskiego, pierwsze rocznice
Marianowe, jeszcze we wnêtrzach u Broni, u Helenki,
u Ani, za sto³em w Bibliotece i w g³êbi sali w MOK-u
Ostatnie dla mnie spojrzenie i ciep³y ucisk d³oni
przy ¿yczeniach wi¹tecznie wigilijnych w kawiarence
MOK-u w Policach chyba pamiêæ do dat zawodna, natomiast obraz cz³owieka utrwala siê impresj¹ we
wspomnieniu mocniej ni¿ wypalona klisza
I mam w albumie przyjació³ Twarz Twoj¹ jak
s³oneczko
w Szczecinie, 19.10.2015 r.
Ró¿a Czerniawska-Karcz
by³a Prezes Zarz¹du ZLP Oddzia³ w Szczecinie

10 lutego 2009 r.  Spotkanie w MOK-u pt. Historia
s³owami zapisana zorganizowane przez Jana Maturê - ostatnie publiczne spotkanie z Marianem Yoph-¯abiñskim. Od
lewej: Stanis³aw Kopala, Marian Yoph-¯abiñski i Stanis³aw
Podkowa. Fot. Marek Grum.

Ludzi zapamiêtujê w mroku lub blasku Police
w mojej Pamiêci pozostan¹ na zawsze sierpniowe
i na przystani jachtowej z Broni¹ w kolorowej
sukience i ciemnych okularach, obejmuj¹cej mnie
poufale w pierwszym powitaniu, zagarniaj¹cej na
zawsze, z Marianem Kasprzykiem równie szeroko
umiechniêtym i drugim Marianem, zawsze tu¿ z
boku i z powag¹, nawet gdy ¿art czy miech On
te¿ mia³ twarz, ale nie jak s³oneczko On mia³
twarz jak tarcza wojownika, raczej woja s³owiañskiego, który chroni, broni i dowodzi. To Jego
rola rzebi³a mu twarz.
Sta, mo¿e raczej Staszek, bo w gronie przynajmniej jeszcze dwóch  Rapior i Podkowa, te¿ nie na
pierwszym planie, ale zawsze widoczny, nawet w
mroku sali nie tylko ze wzglêdu na postawn¹ sylwetkê bo to by³ ten blask Twarz twoja jest jak
Zamieni³am z NIM mo¿e kilkadziesi¹t zdañ jak
to na spotkaniach takie mijanie siê w ¿yciu mo¿e
by³o wiêcej przyjaznych spojrzeñ, z JEGO, z mojej
strony i wtedy robi³o siê ciep³o z umiechem
mimo woli mimo jesiennej, zimowej pory Mniej
pamiêtam g³os a przecie¿ s³yszê niski timbre wersów, gdy czyta³ swoje fraszki  zosta³y mi w pamiêci fraszki i, z nimi kojarzê Twarz twoj¹ jak

30 padziernika 2009 r. - Fina³ VII edycji Konkursu Literackiego im. K.I. Ga³czyñskiego w Bibliotece im. M. Sk³odowskiej-Curie w Policach. Od lewej: Marian A. Kasprzyk,
Krystyna Jordan (Woniak) - stoi, Stanis³aw Kopala. Fot. z
archiwum Anny S³owiñskiej.

On zak³ada³ to Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w tej czwórce
[Stanis³aw Kopala]  by³ dyrektorem szko³y nr 4
[dawnej Szko³y Podstawowej nr 4 im. mjr. Sucharskiego, a od 1999 r. Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Noblistów w Policach przy ul. Tanowskiej 14], a ja
nadzorowa³em placówki owiatowe i wychowawcze w Policach. W roku 1980, poniewa¿ w Policach
by³ ogromny problem z brakiem miejsc w szko³ach i
dzieci uczy³y siê na dwie, a nawet na trzy zmiany,
podj¹³em w uzgodnieniu z Kuratorium w Szczecinie, decyzjê o tym, ¿eby Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
które by³o w Szkole nr 4, przenieæ do Zespo³u Szkó³
[im. I. £ukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej

6], do tej popularnie tak zwanej êBia³ejê. W ten sposób zwolni³o siê sporo pomieszczeñ, w których
umiecilimy dzieci z osiedla Chemik w Policach.
Pan Kopala zdecydowa³ siê zrezygnowaæ z funkcji dyrektora szko³y nr 4 [SP 4], i poszed³ razem z
nauczycielami i uczniami Liceum do Zespo³u Szkó³ i
tam obj¹³ funkcjê zastêpcy dyrektora tego Zespo³u
Szkó³, konkretnie nadzorowa³ prace Liceum Ogólnokszta³c¹cego i by³ przez pewien czas zastêpc¹
pana [Romualda] Sierpiñskiego, a po odejciu pana
Sierpiñskiego na emeryturê, by³ zastêpc¹ pana [Jerzego] Kliszewskiego. I z tej szko³y pan Kopala odszed³ na emeryturê.
Mogê powiedzieæ, ¿e wspó³pracowa³em z Panem
Kopal¹ jako dyrektorem szko³y przez rok czasu i t¹
wspó³pracê sobie bardzo wysoko ceni³em. To, ¿e
by³y te ruchy kadrowe i organizacyjne, on to rozumia³, bo przecie¿ by³ cz³owiekiem, który przede
wszystkim mia³ na celu dobro dzieci. Jako w tamtych czasach bylimy finansowo o wiele biedniejsi,
ale mo¿e bogatsi bylimy duchowo. Nikt do nikogo
nie mia³ jakich specjalnie ¿ali, ani pretensji, bo ka¿dy rozumia³, ¿e po prostu trzeba umo¿liwiæ tym naszym dzieciakom [naukê].
Rozbudowa³em szko³ê nr 3 o trzy sale lekcyjne
[SP nr 3 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Policach
przy ul. Siedleckiej 4]. W zwi¹zku z likwidacj¹ Liceum Morskiego w Policach, na bazie tej szko³y
utworzylimy Szko³ê Podstawow¹ nr 7. Ale to by³y
wszystko pó³rodki. Zawalczy³em o szko³ê nr 8 i ta
szko³a dopiero rozwi¹za³a problem, bowiem ona by³a
zaplanowana na dwa tysi¹ce uczniów i to by³o rozwi¹zanie problemu. Ale dopóki ta szko³a nie powsta³a , a te¿ siê rodzi³a w bólach, niech nikt nie myli,
¿e to by³o takie proste, ¿eby ulokowaæ w Policach
inwestycjê, du¿¹ inwestycjê i wybudowaæ w 1 rok.
Ta szko³a [SP nr 8] rozwi¹za³a nam ten problem i
mylê, ¿e do dzisiejszego dnia rozwi¹zuje problem
liczby dzieci, zreszt¹ liczba dzieci spad³a teraz. Ale
wtedy kiedy ja pracowa³em jako Inspektor Owiaty
niestety mielimy do czynienia z wy¿em [demograficznym] i z echem wy¿u. Mielimy niesamowite k³opoty, mówiê o miejscach dla dzieci, ale równie¿ i o
kadrze, o nauczycielach. St¹d te¿ powsta³a póniej
Spó³dzielnia êNauczycielê, ¿eby tych ludzi ci¹gn¹æ.
Pan Kopala bardzo du¿o mi pomaga³, w sensie takim, ¿e to by³ taki dobry cz³owiek, humanista, ale po
prostu mia³ duszê, czego czasami mnie brakowa³o, w
takim kontekcie mówi³em te s³owa, ¿e ja jestem cis³owiec, jestem matematykiem, w jakim sensie
mymy siê uzupe³niali. Mnie imponowa³o to, ¿e potrafi³ zrozumieæ przykr¹ dla siebie decyzje. Skoro On
zak³ada³ to Liceum Ogólnokszta³c¹ce w tej czwórce,
to z myl¹ o tym, ¿e w przysz³oci, przeniesiemy pod-
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stawówkê i zostanie samo LO, bo ten budynek pasuje nawet na takie Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ma dobry wygl¹d, kwestia budowy sali gimnastycznej, której nie by³o, i by³o by Liceum Ogólnokszta³c¹ce, które w Policach te¿ jest potrzebne, bo to jest du¿e miasto, i On mia³ tak¹ wizjê. Natomiast mnie przypad³o
gasiæ po¿ar, a wie pan, jak przy gaszeniu po¿aru jest,
to i leci i jedno i drugie. Nie mia³ On do mnie, w ka¿dym b¹d razie nie wyra¿a³ , [¿alu].
Najlepszym ród³em informacji jest pan Kliszewski, który z nim pracowa³ ze siedem lat. [Kopala] by³
Jego zastêpc¹, wspó³pracowali blisko, bo miêdzy
dyrektorem a zastêpc¹ nie ma specjalnych tajemnic.
Najpierw Pan Kopala by³ prze³o¿onym Pana Kliszewskiego czy nawet nauczycielem, a potem by³ podw³adnym, zastêpc¹.
Zenon Grzesik
by³y Inspektor Owiaty
w Wydziale Owiaty i Kultury w Gminie Police

29 padziernika 2010 r.  Spotkanie w domu u Stanis³awa Kopali po Finale VIII edycji Konkursu Literackiego im.
K.I. Ga³czyñskiego w Policach. Od lewej: Stanis³aw Kopala, Helena Pilarska, Adam W. Siedlecki, Marian A. Kasprzyk. Fot. Anna S³owiñska.

17 grudnia 2009 r.  Wigilia literatów w domu u Pañstwa
S³owiñskich, wspó³autorzy trzymaj¹ w d³oniach Antologiê
Strofy znad £arpii, tu¿ po dostarczeniu przez kuriera z drukarni. Od lewej stoj¹: Olga liwowska, Marta Grabowska
(Soko³owska), Kacper Wasielewski, Luiza Gruszczyñska,
Barbara Sowiñska-Adamczyk, Lucyna Kwoszcz, Stanis³aw
Rapior, Agnieszka Przybylska i Sylwester Kuligowski; siedz¹
od lewej: Helena Pilarska, Anna S³owiñska, Stanis³aw Kopala. Fot. z archiwum Anny S³owiñskiej.

Zebra³ i opracowa³ Adam Wiktor Siedlecki
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Wród tytu³ów, które ukaza³y siê tego lata
i po które warto siêgn¹æ w jesienne wieczory jest bardzo wa¿na ksi¹¿ka o pewnej
ma³ej dziewczynce. Iris
obecnie ma siedem lat
i cierpi na autyzm g³êboki - przez pierwszych
piêæ lat niemal nie nawi¹zywa³a kontaktów
z otoczeniem, rzadko
mia³a siê i mówi³a. Jej matka by³a w rozpaczy - wszystko wskazywa³o na to, ¿e dziewczynka nigdy nie opuci wiata ciszy.
Cudem, który odmieni³ ¿ycie Iris, by³ jej odkryty
przypadkiem talent malarski. Niezwyk³ymi obrazami
dziecka, porównywanego do Renoira i Moneta, zachwycaj¹ siê dzi kolekcjonerzy, w³aciciele najwiêkszych domów aukcyjnych i krytycy sztuki.
A jednak najwa¿niejszy wy³om w milcz¹cym wiecie Iris uczyni³a Thula  kotka, z któr¹ dziewczynkê
po³¹czy³a jedyna w swoim rodzaju wiê. Rodzice patrzyli ze zdumieniem, jak Iris rozmawia z ufn¹ i cierpliw¹ Thul¹, jak zaczyna miaæ siê, wychodziæ do
ogrodu, otwieraæ siê na innych ludzi, a tak¿e  w jej
towarzystwie  malowaæ.
Ta niezwyk³a, bardzo intymna ksi¹¿ka, pe³na poruszaj¹cych zdjêæ dziewczynki i jej kotki, zosta³a napisana przez matkê Iris, Arabellê. To opowieæ o wspólnym ¿yciu Iris i Thuli, a tak¿e o tym, ¿e za spraw¹
przyjani i sztuki mo¿na zburzyæ nawet najgrubszy mur.
Niezwyk³y talent Iris Grace.
Arabella Carter-Johnson
Opowieæ o ma³ej dziewczynce i jej wyj¹tkowej kotce, ilustracje: Alice Tait, przek³ad: Magdalena Korobkiewicz, Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
Anna Jagiellonka to w³adczyni, o której wiemy sporo, i kobieta, o której nie wiemy prawie nic Kolejna
ksi¹¿ka któr¹ polecam, to opowieæ o siostrze, narzeczonej, ¿onie i ciotce czterech polskich królów, czyli
o pokerowej karecie, któr¹ mia³a w rêce Anna J. To
opowieæ o kochanych przez ni¹ królach: jej bracie

Zygmuncie Augucie,
niedosz³ym mê¿u Henryku Walezym, faktycznym mê¿u Stefanie
Batorym i siostrzeñcu
Zygmuncie I Wazie.
Gra³a z mistrzami, wiêc
ten królewski poker nie
móg³ siê dla niej dobrze
skoñczyæ! Anna J. to
kolejna bohaterka
sprzed stuleci przypominaj¹ca siê wspó³czesnym czytelnikom i licz¹ca na to, ¿e zrozumiej¹ oni jej walkê o siebie i o
mi³oæ, lepiej j¹ poznaj¹ i mo¿e polubi¹
Mi³osna kareta Anny J.
Janina Lesiak
Wydawnictwo Mg, 2016
Mi³onikom dobrej
powieci z dreszczykiem powinna spodobaæ siê powieæ Sarah Waters popularnej i wielokrotnie nagradzanej brytyjskiej
pisarki.
Lata powojenne,
Anglia. Czterdziestoletni doktor Faraday
trafia do podupad³ej
posiad³oci, bêd¹cej
od paru stuleci w³asnoci¹ Ayresów, zubo¿a³ej rodziny ziemiañskiej.
Dwór, dawniej piêkny i okaza³y, popada w ruinê. Zdziwacza³a pani Ayres, jej niezale¿na córka i ambitny,
zagubiony syn, który nigdy nie doszed³ do siebie po
katastrofie samolotowej, bezskutecznie próbuj¹ iæ z
duchem czasu. Mijaj¹ dni - i dom Ayresów staje siê
t³em mrocznych, niepokoj¹cych zdarzeñ. Faraday nie
wie, ¿e los rodziny, której usi³uje przyjæ z pomoc¹,
nieod³¹cznie splecie siê z jego w³asnym. Czy zdo³a
zapobiec tragedii? Mistrzyni fabu³y przygotowa³a dla
nas kolejn¹ niespodziankê. Jedno jest pewne: nie bêdziemy rozczarowani.
Kto we mnie
Sarah Waters
przek³ad: Magdalena Moltzan-Ma³kowska, Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, 2016
Poleca 
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
Fryderyk Chopin w Szczecinie

Dalej Kanary i Karaiby
Jak zwykle spory t³umek za³ogantów i przyjació³ wielkich ¿agli zebra³ siê w poniedzia³ek 19
bm. na nabrze¿u Jana z Kolna, u podnó¿a Wa³ów Chrobrego w Szczecinie, by gor¹co powitaæ
"nasz" ¿aglowiec, dopiero teraz wchodz¹cy do
macierzystego portu, po udziale i zwyciêstwach
w wielkich miêdzynarodowych regatach
TTSR'2016, z oficjaln¹ m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina na pok³adzie. Po oficjalnym powitaniu by³a wreszcie okazja, by kapitan ¿aglowca wspomagany przez m³odzie¿ z reprezentacji
przekaza³ na rêce wiceprezydenta Szczecina
Krzysztofa Soski zdobyte w tegorocznej edycji
tolszipów kolejne presti¿owe nagrody (na zdjêciach), w tym za zajêcie 2. miejsca w klasie A, i
po raz trzeci Friendship Trophy  nagrody dla
najbardziej przyjacielskiej za³ogi podczas TTSR,
co nie uda³o siê jeszcze nigdy innej jednostce
(!). By³y wiêc wzruszaj¹ce, krótkie wyst¹pienia,
by³y brawa i umiechy, wspólne zdjêcia i specjalny, powitalny tort
Dalsza czêæ spotkania odby³a siê w Sali Iluzjon w Starej Rzeni, na £asztowni. ¯aglowiec pozostanie w Szczecinie do czwartku, potem ruszy
ju¿ tradycyjnie prosto na Atlantyk, na ca³¹ zimê,
najpierw na Wyspy Kanaryjskie, potem na Karaiby, z uczniami kolejnych edycji Niebieskiej Szko³y. S¹ jeszcze wolne miejsca, informacje i szczegó³y na: http://www.fryderykchopin.pl/niebieskaszkola/. Do kraju powróci po siedmiu miesi¹cach,
w maju 2017 roku. Pomylnych wiatrów!
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Piêkny jubileusz Magnolii

Przy s³onecznej pogodzie 10 wrzenia w samo po³udnie rozpocz¹³ siê Jubileusz naszej szacownej 50latki. Obchody rozpoczê³y siê od projekcji filmowej
przedstawiaj¹cej historiê jachtu. Wród ogl¹daj¹cych byli: Dyrektor Centrum ¯eglarskiego Pan Jerzy
Raducha, cz³onkowie wyprawy do Archangielska
kapitan Zdzis³aw Paska, Pan Willi Kryska, Pan Roman Gryglewski, kapitanowie którzy p³ywali na Magnolii, za³oganci jachtu oraz sympatycy ¿eglarstwa
. By³a to równie¿ okazja podziêkowaæ tym, którzy
przez te wszystkie lata przyczyniali siê do tego, ¿e
Magnolia jest w tak dobrej kondycji. Kapitanowie i
za³oganci otrzymali upominki. Wród wyró¿nionych
by³a równie¿ matka chrzestna Daru Szczecina Danuta Kopacewicz. Nastêpnie jak przy urodzinach zaproszono wszystkich na tort, na którym widnia³ wizerunek Jubilatki. Przy szantach piewanych przez zespó³
y Igacki Band i Szkocka Trupa obok Magnolii
wspominano rejsy, ludzi i przygody jakie przewija³y
siê przez te 50 lat na pok³adzie jachtu. Tak jak wszyscy i my ¿yczymy wielu piêknych i ciekawych rejsów
i stopy wody pod kilem..
Tekst: Jola Ga³êzowska
Zdêcia: Monika Chmielewska
Jola Ga³êzowska
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Magnolia po jubileuszu

Filmowy i nostalgiczny
rejs pokoleñ
Ma za ruf¹ tysi¹ce mil morskich, na Ba³tyku i Atlantyku, w tym w niezwyk³ych pionierskich dla polskiej
bandery wyprawach do Murmañska i Archangielska, i
na Islandiê   tak pisa³em zapraszaj¹c szczeciñskich
¿eglarzy ma Z³ote Gody Magnolii, i ten mój krótki
wstêp sta³ siê swoistym mottem  dziêkujê  jubileuszowego spotkania by³ych i obecnych kapitanów i
licznych za³ogantów (na zdjêciach), którzy w s³oneczn¹
sobotê 10 bm. wiêtowali Z³ote Gody swojej Jubilatki,
w szczeciñskim Centrum ¯eglarskim. Bohaterka ma siê
dobrze, co prawda mo¿na ju¿ zaliczaæ j¹ do oldtimerów,
ale jak wszystkie drewniane Vegi zosta³a solidnie zbudowana w by³ej Szczeciñskiej Stoczni Jachtowej i mo¿e
jeszcze s³u¿yæ d³ugie lata, chocia¿ oczywicie wymaga
sta³ej konserwacji, a teraz tak¿e generalnego remontu.
Wspomina³ o tym m.in. gospodarz spotkania wicedyrektor Centrum ¯eglarskiego Jerzy Raducha, wspominali gocie, ¿ycz¹c Magnolii Sto Lat!, a nie odstawienia do muzeum.
G³ównym akcentem spotkania by³ premierowy pokaz filmu dokumentalnego o losach jachtu, autorstwa Andrzeja Fadera. Nastrojowy film by³ w³aciwie nostalgicznym wspólnym rejsem przez minionych 50 lat jachtu, z udzia³em wielu za³ogantów, tych
obecnych na sali i tych ekranowych, jak znani poprzedni kapitanowie jachtu, instruktorzy PZ¯ i Pa³acu M³odzie¿y, m.in. Zdzis³aw Paska, Mieczys³aw
Ircha czy Jerzy Szwoch, i ich nastêpcy, ju¿ wychowankowie C¯  jak Mateusz Szubski i obecny
bodaj¿e najm³odszy w dziejach Jubilatki  Przemek
Dziarnowski. Dla nich i dla innych osób wpisanych
trwale w historiê jachtu  jak np. tak¿e Danuta
Kopacewicz, ¿eglarka  seniorka, matka chrzestna
Daru Szczecina  by³y jubileuszowe upominki
(wszyscy na zdjêciu), a dla wszystkich by³y plakietki i tort, a póniej jeszcze koncert szantowy, ju¿ na
przystani, obok jachtu

By³a te¿ jubileuszowa wystawa fotograficzna, oczywicie by³y d³ugie rozmowy i wspomnienia, wywiady i
wspólne zdjêcia, na pok³adzie i obok Jubilatki, kiedy
m.in. utrwali³em symboliczne przekazanie kapitañskiej
wachty Przemkowi Dziarnowskiemu (na zdjêciu), przez
Zdzis³awa Paskê, organizatora i kapitana historycznych
rejsów Magnolii do Archangielska i wokó³ Islandii.
Tu¿ przed rocznicowym spotkaniem Magnolia z Przemkiem i m³odzie¿¹ odby³a specjalny jubileuszowy rejs,
co prawda nie wokó³ Islandii, a wokó³ Zelandii
Jeszcze raz Sto lat  dla Magnolii, jej kapitanów
i za³ogantów, by³ych i obecnych Sto lat!!! Ju¿ trzy dni
póniej z³ota jubilatka  s/y Magnolia, i pozosta³e
trzy pe³nomorskie jachty C¯  Zryw, Urtica i Dar
Szczecina, wysz³y w kolejne ba³tyckie rejsy szkoleniowe, z m³odymi ¿eglarzami na pok³adach, laureatami Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej. Pomylnych
wiatrów!!!
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Mali przyjaciele psów

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Akcja Lato 2016
Turnus II

w obiektywie Moniki Wilczyñskiej
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Przedszkolaki w staro¿ytnym Egipcie,
czyli podró¿e w czasie i przestrzeni

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Akcja Lato 2016
Turnus III

w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

