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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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¯ywa lekcja historii

Dziecko
w muzeum,
czyli nowoczesnoæ
w edukacji
Ida Lipecka

Jak mawia stare przys³owie Jeli ci powiem  zapomnisz, jeli poka¿ê  zapamiêtasz, jeli wyt³umaczê  zrozumiesz. mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e t¹
maksym¹ kieruje siê równie¿ Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, zw³aszcza podczas zajêæ
edukacyjnych z udzia³em najm³odszych zwiedzaj¹cych. Warto przytoczyæ s³owa Stanis³awa Horoszki, dyrektora muzeum:
Sposób prezentowania eksponatów zapewnia bliski  w niektórych przypadkach wrêcz namacalny
kontakt z histori¹. Natomiast interaktywna ekspozycja Eureka ruchu prof. J. Stelmacha z US zaprosi naszych goci do samodzielnych eksperymentów.1
Opisy eksponatów to nie wszystko, przy kilkunastu z nich mo¿na pos³uchaæ oryginalnego brzmienia silników. Ze strony internetowej pobiera siê
dwiêk w formacie MP3 np. na telefon komórkowy.
Na licie nagranych pojazdów znalaz³a siê: warszawa, fiat 125p, maluch, junak M10, smyk, syrena,
jelcz a tak¿e rarytas sokó³ 1000, czyli polski motocykl produkowany przed II wojn¹ wiatow¹.
Muzeum jest obecnie sposobem na umo¿liwienie dziecku kontaktu ze sztuk¹ i szeroko rozumian¹ kultur¹.
Istotnym elementem dzia³añ edukacyjnych jest
kontakt dziecka z eksponatami muzealnymi. Dzieci

Warsztaty kreatywnoci.

powinny rozumieæ, ¿e muzeum jest miejscem, w którym zabezpiecza siê dawny i wspó³czesny dorobek
kulturowy spo³eczeñstwa oraz stanowi ród³o wiedzy o przesz³oci. Jednak najwiêksz¹ zalet¹ ekspozycji jest fakt, ¿e stanowi ona zbiór oryginalnych
przedmiotów zwi¹zanych z okrelonymi fragmentami historii. Wyjcie z budynku szko³y to najlepszy
sposób nauki, dziêki korzyciom, które mo¿e przynieæ uczniom kontakt z zabytkiem, zdjêciami i filmami opowiadaj¹cymi realia epoki. W ekspozycji
muzealnej mamy bowiem do czynienia nie z pojedynczymi pami¹tkami lub ich przypadkowym zbiorem, lecz z ca³oci¹ stanowi¹c¹ przemylany i usystematyzowany zbiór przedmiotów ilustruj¹cych konkretne zagadnienie.2
Przyk³adem mo¿e byæ lekcja ³¹cz¹ca odleg³e pokolenia. Pozornie dziecko mo¿e nie znaæ odpowiedzi na pytanie: Co to jest: kuro³apka, skarpeta, sko-

Kiniarnia tramwajowa.

rupa, ksiê¿niczka, babuszka, galopicha, królowa pobocza? Samochody te Polacy za czasów wczesnego PRL kochali mi³oci¹ ogromn¹, choæ czêsto bez
wzajemnoci. Dowiadczeni kierowcy bêd¹ wiêc
mogli pokazaæ dzieciom lub wnukom samochody
swojej m³odoci: du¿ego i ma³ego fiata (tak¿e w
wersjach prototypowych), ¿uka, nysê oraz stara króluj¹cych na polskich drogach przez ostatnie 60 lat.
Natomiast o dziejach szczeciñskiej komunikacji miejskiej opowiedz¹ autobusy i tramwaje, które wozi³y
szczecinian od lat 30-tych po koniec ubieg³ego wieku. Jeden tramwaj, w którym szczególnie pieczo³owicie odnowilimy fotele, zosta³ zamieniony na kiniarniê, w której nie tylko odbywaj¹ siê zajêcia, ale i
projekcje filmów i animacji dla dzieci.
O dziejach szczeciñskiego przemys³u motoryzacyjnego opowiadaj¹ przedwojenne jednolady firmy Alba, samochody spod znaku Stoewera oraz powojenne junaki i smyki z Polmo. Wa¿nym aspektem
okazuje siê edukacja z zakresu historii regionu, która ³¹czy motoryzacjê polsk¹ i niemieck¹. Mi³onicy
jednoladów znajd¹ na wystawie klasyki rodem z

PRL-u: skuter, osa, motorowery komar, ¿ak i ry,
motocykle wsk, shl, wfm, sokó³.
Istotna okazuje siê sceneria miejsca, w którym odbywaj¹ siê zajêcia. Nasza Zajezdnia chroni³a szczeciñskie tramwaje od 1912 roku przez prawie 100 lat.
W roku 2010 po przeprowadzeniu prac renowacyjnych (finansowanych z funduszy programu EOG),
zmieni³a siê w jedno z najwiêkszych w Polsce muzeów o profilu technicznym. Zabytkowe wnêtrze jest
dodatkowym atutem, który oddaje klimat czasów
minionych.

¯ywa lekcja historii

Bardzo wa¿n¹ rolê w kszta³ceniu dzieci i m³odzie¿y odgrywaj¹ lekcje, które odbywaj¹ siê poza szko³¹.
Jednym z celów zajêæ prowadzonych w muzeum jest
odejcie od systemu klasowo  lekcyjnego oraz
przygotowanie wra¿liwych odbiorców dóbr kultury.3 Lekcje muzealne nie rozpoczynaj¹ siê ani nie
koñcz¹ dzwonkiem, uczniowie nie musz¹ siedzieæ
w ³awce, a przede wszystkim lekcja odbywa siê poza
klas¹, w otoczeniu nowym dla uczniów, co sprzyja
aktywnemu przyswajaniu nowych treci. Empiria
w dobie Nowych Mediów i kultury wizualnej okazuje siê kontekstem, który nale¿y uwzglêdniæ tak¿e
w edukacji. Wspó³czenie odwo³anie siê do dowiadczeñ uczniów jest niezbêdnym element nauczania. ¯aden, nawet najbarwniejszy opis nie zast¹pi prze¿yæ, które powstaj¹ po wizualnym kontakcie z reliktem przesz³oci.
M³ode pokolenia wychowano w kulturze obrazkowej, co ma bezporedni wp³yw na oczekiwania
edukacyjne dzieci i m³odzie¿y. Uczniowie oczekuj¹
metod dostosowanych do ich sposobu poznawania wiata, czego dowodem jest wyj¹tkowe zainteresowanie lekcjami, w których dominuje obraz i
dwiêk.4
Szczeciñskie Muzeum Techniki i Komunikacji jest
wype³nione po brzegi samochodami, motocyklami,
rowerami i eksponatami z wielu innych kategorii. W
sali dominuj¹ kolory i kszta³ty, które staj¹ siê punktem wyjcia do rozmowy o technice, sztuce, historii, czy ekologii. Sposób prowadzenia zajêæ dostosowany jest do oczekiwañ dzieci, które poszukuj¹
w bogactwie zmys³ów tak¿e doznañ estetycznych.
Zainteresowanie ucznia otoczeniem, jego ró¿norodnoci¹, bogactwem i piêknem to najwa¿niejszy
cel kszta³cenia w szkole podstawowej. Dzieci w tym
wieku maj¹ w sobie naturaln¹ spontanicznoæ, entuzjazm i ciekawoæ poznawania wszystkiego, co je
otacza. W tym te¿ okresie kszta³tuj¹ siê zainteresowania, wra¿liwoæ i umiejêtnoæ wartociowania.
Najwa¿niejsze jest pobudzenie ciekawoci dzieci

najbli¿szym otoczeniem i kszta³towanie ich zainteresowañ badawczych.5
Lekcje muzealne obejmuj¹ gry i zabawy edukacyjne zawieraj¹ce niekiedy elementy oprowadzenia
z uwzglêdnieniem wybranych eksponatów (w zale¿noci od tematu). Zajêcia uzupe³nione s¹ warsztatami plastycznymi bêd¹cymi czêci¹ programu autorskiego. Staramy siê rozbudzaæ u dzieci zainteresowanie ogólnie pojêt¹ kultur¹, technik¹, motoryzacj¹, czy ekologi¹. Stwarzamy okazjê do prze¿ywania historii poprzez kontakt z eksponatami. Dla nas
najwa¿niejsze jest rozwijanie aktywnoci artystycznej i twórczej najm³odszych. Na muzealnej stronie
znajduj¹ siê pliki, które doskonale urozmaic¹ tradycyjne lekcje, bez koniecznoci opuszczania terenu
szko³y. Oprócz dwiêków mo¿na tak¿e pobraæ Odjazdow¹ kolorowankê, zaprojektowan¹ przez profesjonalnego grafika. Kolorowanka stanowi doskona³e uzupe³nienie, podsumowanie, b¹d przypomnie-

Miecze Europy.

nie (w szkole lub w domu) historii naszych pojazdów. Projekty muzealne odnosz¹ siê do zmys³u wzroku, s³uchu i dotyku. Dziecko niemal czuje historiê,
dziêki czemu nawet na wczesnym etapie edukacji
lepiej j¹ rozumie. Dla m³odego cz³owieka kontakt ze
sztuk¹ i kultur¹ (zarówno t¹ dawn¹ jak i wspó³czesn¹) jest niezwyk³ym prze¿yciem. Szczególnie
przedszkolaki i uczniowie w wieku wczesnoszkolnym lubi¹ obcowaæ z wszelkimi wytworami, które
stanowi¹ dla nich tajemnicê godn¹ odkrycia. Dlatego doroli powinni stworzyæ takie warunki poznania, aby by³y uruchomione wszystkie zmys³y, jakimi
dysponuje cz³owiek.
Z zajêæ muzealnych mog¹ skorzystaæ ju¿ dzieci od lat czterech. Nasza oferta edukacyjna zawiera propozycje lekcji dla wszystkich rodzajów
szkó³  od podstawówki po liceum. M³odzie¿y z
techników i studentom proponujemy zajêcia w
muzealnym warsztacie. Podczas niektórych lekcji wykorzystujemy eksponaty  pralki, adaptery, motorowery  wszystko z czasów PRL. Nie
zapominamy te¿ o innych zabytkach techniki.
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O tym, jak wygl¹da³y szczeciñskie mieszkania
30 i 50 lat temu przypomn¹ pralki, maszyny do
pisania, telewizory.

Przyk³adowe tematy lekcji
Przedszkola
Ma³y Muzealnik
Dziecko poznaje poprzez zabawê nastêpuj¹ce pojêcia: eksponat, wystawa (sta³a, czasowa), amfibia, prototyp; poznaje tak¿e ró¿ne
rodzaje muzeów oraz podstawowe funkcje, jakie spe³nia muzeum. Dzieci przy pomocy prezentacji multimedialnej dowiedz¹ siê jak dzia³a
muzeum i co siê w nim znajduje, zaznajomi¹ siê
te¿ z zawodem przewodnika. Zasady zachowania siê w instytucji kultury, jak¹ jest muzeum,
przybli¿a dzieciom bajka dydaktyczna z serii
Miko³ajek i pomys³owe ch³opaki w muzeum.
Podczas warsztatów plastycznych, dzieci wykorzystuj¹c wie¿o zdobyt¹ wiedzê oraz uruchamiaj¹c sw¹ wyobraniê, stworz¹ w³asn¹ wystawê na wybrany temat.
Czym podró¿ujemy?
Wynalazki w dziedzinie transportu
Celem g³ównym lekcji jest zapoznanie dzieci
ze rodkami transportu l¹dowego, wodnego i
powietrznego oraz wzbogacenie s³ownictwa
zwi¹zanego z transportem i motoryzacj¹. Dziecko podczas lekcji dowiaduje siê, jak na przestrzeni wieków powstawa³ i zmienia³ siê transport
wodny, l¹dowy oraz powietrzny. Dzieci naucz¹
siê za pomoc¹ gier i zabaw przyporz¹dkowywaæ
poszczególne pojazdy do odpowiedniej kategorii (t. wodny, powietrzny lub l¹dowy). Dowiedz¹
siê tak¿e, dziêki jakim wynalazkom powsta³y
nastêpuj¹ce maszyny i pojazdy:  ³ód trzcinowa (Egipcjanie), diery (Fenicjanie, Wikingowie),
parowiec pasa¿erski, silnik parowy, ³ód podwodna, ³ód Nautilus (dla Napoleona I), poduszkowiec, kolej, lokomotywa parowa (Rakieta),
tramwaj, czyli elektryczna lokomotywa, Metro, czyli kolej podziemna, samochód o napêdzie benzynowym, 1-szy 4-ko³owy pojazd mechaniczny, rower, czyli maszyna do biegania,
motocykl, czyli rower z silnikiem itd.
Krótko mówi¹c, dzieci zdobêd¹ podstawow¹
wiedzê na temat sposobów przemieszczania siê
ludzi dawniej i dzi. Dzieci w zale¿noci od wieku i
mo¿liwoci kognitywnych otrzymaj¹ do wykonania zadania o ró¿nym stopniu trudnoci. Podsumowaniem zajêæ bêd¹ zagadki dot. omawianych
pojazdów.

Szko³a podstawowa
Baba za kierownic¹, czyli kobiety w dziejach motoryzacji
Pod tym nieco prowokacyjnym tytu³em przybli¿amy dzieciom sylwetki s³ynnych kobiet w dziejach
motoryzacji. Zmotoryzowane panie nie maj¹ ³atwego
¿ycia  zw³aszcza w Polsce, wci¹¿ pokutuje krzywdz¹cy stereotyp baby za kierownic¹. Bêdziemy wiêc
wspólnie walczyæ ze stereotypami i poszukiwaæ odpowiedzi m. in. na pytanie  Czy mê¿czyni faktycznie
maj¹ powody, by twierdziæ, ¿e kobiety s¹ gorszymi
kierowcami?
Dzieci dowiedz¹ siê np., ¿e pierwsze w dziejach auto
wyjecha³o z szopy tylko dlatego, ¿e Pani Berta Benz
nie mog³a patrzeæ, jak pojazd skonstruowany przez
mê¿a obrasta kurzem, i odwa¿y³a siê ruszyæ w pierwsz¹
historyczn¹ podró¿ samochodem. Porównamy, jak

Warsztaty plastyczne.

wygl¹da³a podró¿ dawniej i dzi; nie tylko bez odtwarzacza MP3, ale i nawigacji satelitarnej. Na pocz¹tku
XIX wieku, na d³ugo przed wprowadzeniem systemów
GPS za drogowskazy s³u¿y³y  ¿ó³ty dom ze stodo³¹
lub wielki kamieñ na polu. W tamtych czasach podró¿
sama w sobie by³a wielkim wydarzeniem. A jak kiedy
radzi³y sobie kobiety nie maj¹c pod rêk¹ ¿adnego wykwalifikowanego mechanika? Gdy zatka³a siê rurka
doprowadzaj¹ca paliwo do ganika, p. Bertha przetka³a
j¹ d³ug¹ szpilk¹ od kapelusza, a po przetarciu siê izolacji przewodu zap³onowego rolê izolatora z powodzeniem spe³ni³a podwi¹zka. Co 20 km trzeba siê te¿ by³o
zatrzymywaæ, by dolaæ do ch³odnicy wody. Przejechanie kilkuset kilometrów mog³o zaj¹æ nawet kilka dni!
A czy wiecie, ¿e... kiedy benzyna by³a dostêpna
tylko w aptece, a szewca odwiedzano, aby... naprawiæ
hamulce. Natomiast Mercedes, zanim zosta³ nazw¹
popularnego i dzi auta, by³ popularnym imieniem
kobiecym. Prawo jazdy otrzymywa³o siê od... ministra
górnictwa, a pierwsz¹ kobiet¹, która je otrzyma³a, by³a
francuska ksiê¿niczka, która jeszcze w wieku 85 lat
bra³a udzia³ w wycigach samochodowych.

Zobaczymy te¿, jak wygl¹da³a kobieca moda automobilowa. W wielu przypadkach od chy¿oci (tak
nazywano wówczas moc samochodu) wa¿niejszy
by³ modny strój kierowcy i pasa¿erów. Powiemy
sobie tak¿e o krajach, w których do dzi kobietom
nie wolno prowadziæ auta, za co grozi im nawet wiêzienie. Dowiemy siê, gdzie i dlaczego pojawi³y siê
napisy: No women allowed  czyli kobietom wstêp
wzbroniony! Poznamy tak¿e najszybsz¹ kobietê
wiata oraz automobilistki wycigowe, czyli kobiety  rajdowców.
Na koniec spróbujemy odpowiedzieæ na pytanie,
czy zgryliwi mê¿czyni naprawdê maj¹ powody, by
traktowaæ panie jako motoryzacyjne analfabetki?
Dbam o dom
Zajêcia propaguj¹ce u dzieci postawy ekologiczne. Segregacja odpadów, oszczêdzanie pr¹du i
wody, recycling. Zagadki, zabawy, kolorowanki.
Zajêcia twórcze, np. robienie lampionów z puszek
po konserwach.
Gimnazja
Technologie domowe
Kuchnia  techniki przygotowania i konserwacji
jedzenia (weki, puszki). £azienka  historia powstania myd³a, toalety, zasady dzia³ania urz¹dzeñ w
³azience (np. suszarka do w³osów, kanalizacja).
Sprz¹tanie  etapy rozwoju sprzêtów i urz¹dzeñ do
sprz¹tania oraz zasady ich dzia³ania (kijanka, pralka,
magiel, ¿elazko na duszê, ¿elazko elektryczne).
Owietlenie  od pochodni, wiecy do ¿arówki i lamp
diodowych. Ogrzewanie  palenisko, piec, hipokaustum, kominek, piec kaflowy.
Gin¹ce zawody
W dawnym warsztacie: kunia, odlewnia, lusarnia, stolarnia: maszyny i metody pracy, co to jest
warsztat? Formy warsztatów  lusarnia, stolarnia,

Wernisa¿ Kiedy Europa by³a malutka.

kunia, tokarnia  prezentacja wizerunków; maszyny i narzêdzia pracy w dawnym warsztacie; garncarstwo, p³atnerstwo, bednarstwo, mincerstwo,
szewstwo, stolarstwo, garbarstwo, kaletnictwo.
Przedstawienie widoku pracowni rzemielnika oraz
wybranych narzêdzi przez niego u¿ywanych.
Szko³y ponadgimnazjalne
Bionika, czyli czego uczy przyroda
Co to jest bionika? Poznajemy nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne, które swój pocz¹tek mia³y
w przyrodzie. Od rybki do nowoczesnego mercedesa. S³oniowa tr¹ba, czyli chwytak doskona³y. Lotos
 lekcja produkcji nigdy nie brudz¹cych siê powierzchni. Co wspólnego ze mig³owcem ma klon?
Termity  mistrzowie budowania wie¿owców. Czego architekci mog¹ nauczyæ siê od paj¹ków?
¯ycie codzienne w PRL -u
Wprowadzane pojêcia: Polska Rzeczpospolita Ludowa, gospodarka centralna, gospodarka niedoboru, przoduj¹ca rola klasy robotniczej, system monopartyjny. Ramy czasowe  lata 1944-1989.
Du¿y muzealnik
Wiedza o kulturze  zadania muzeów okrelono w
XVIII wieku; jak s¹ realizowane w wieku XXI. Lekcja wprowadza licealistów w aktualne tematy z perspektywy kulturoznawczej i historycznej.
Technikum i studenci kierunków technicznych
50 lat temu w warsztacie samochodowym
Zajêcia praktyczne w muzealnym warsztacie. Nasi
mechanicy poka¿¹ ró¿nice w konstrukcji miêdzy
samochodami i motocyklami z lat 60-tych i 70-tych a
dzisiejszymi. Wykorzystuj¹c muzealne eksponaty
wyt³umacz¹ zasady dzia³ania silnika i uk³adu napêdowego w stanie pierwotnym, bez wspomagania
elektronik¹ i komputerami. Uczniowie bêd¹ mogli
przekonaæ siê naocznie jak wzrasta³a troska konstruktorów pojazdów o bezpieczeñstwo i komfort
podró¿nych. Podczas zajêæ wykorzystywane bêd¹:
samochód wojskowy gaz 69 z 1969 r., motocykle
awo simson z lat 50tych i wsk z lat 70tych ubieg³ego wieku, przekroje starych silników motocyklowych i samochodowych.
Warsztaty indywidualne
W Muzeum Techniki i Komunikacji odbywaj¹ siê
tak¿e warsztaty okolicznociowe. Nasze muzeum
organizuje cykle zajêæ okolicznociowych. Maluchy,
jak ka¿dy, potrzebuj¹ kontaktu z rówienikami i zabaw, poniewa¿ odpowiednia socjalizacja bardzo
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pozytywnie wp³ywa na przysz³e kontakty miêdzyludzkie. Doskona³¹ ku temu okazj¹ s¹ w³anie warsztaty z elementami twórczych gier i zabaw. Organizacja tego typu zajêæ nie jest ³atwa, poniewa¿ pod
wieloma wzglêdami dzieci s¹ bardzo wymagaj¹cymi
uczestnikami. Szczególnie wa¿ne jest zapewnienie
najm³odszym odpowiedniej rozrywki, poniewa¿, jak
wiadomo, w takim wieku wyj¹tkowo trudno usiedzieæ na miejscu.
Interaktywnoæ i interdyscyplinarnoæ
w edukacji muzealnej
Najm³odsze pokolenie inaczej poznaje wiat, ni¿
uczniowie jeszcze 10 lat wczeniej. Muzealnictwo
odpowiada na potrzeby m³odego odbiorcy kultury,
poszukuj¹c innowacyjnych metod eskpozycji, promocji i edukacji. Interaktywnoæ i interdyscyplinarnoæ s¹ dzi wrêcz niezbêdnymi elementami kszta³cenia, st¹d m.in. pomys³ na symulator tramwajowy,
puzzle magnetyczne, czy kubiki interaktywne, które
ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem dzieci  zarówno tych starszych, jak i najm³odszych.
Symulator
Zapraszamy na przeja¿d¿kê naszym tramwajem
105N  to niepowtarzalna okazja, by spróbowaæ
swoich si³ w roli motorniczego i poprowadziæ tramwaj z lat 70-tych. Kabina pochodzi z tramwaju, który
mia³ trafiæ ju¿ na z³om. W warsztatach Tramwajów
Szczeciñskich przeszed³ remont, dorobiono tyln¹
ciankê i specjalne kó³ka.
Wozy tego typu zast¹pi³y leciwe eNki (odrestaurowana eNka stoi obok). Na owe czasy konstrukcja by³a
nowoczesna; drewniane siedzenia zast¹piono plastikowymi, pojawi³y siê du¿e okna. Motorniczy zyska³
ogrzewan¹ kabinê, korby zast¹pi³ pulpit sterowniczy.

Wernisa¿ Kiedy Europa by³a malutka.

Wernisa¿ Kiedy Europa by³a malutka.

Zapewniamy niepowtarzalne wra¿enia; nasz symulator nie jest popularn¹ gr¹ komputerow¹. Symulator jazdy zosta³ zainstalowany w oryginalnej
kabinie zabytkowego tramwaju z lat 70. XX wieku
po raz pierwszy w Polsce. Pulpit sterowniczy i peda³y zosta³y zespolone z komputerem. Aby poprowadziæ ten tramwaj, trzeba wykazaæ siê takimi samymi umiejêtnociami, jak motorniczy sprzed kilkudziesiêciu lat:
 M³ody motorniczy musia³ pojedziæ co najmniej
rok na eNkach, ¿eby skierowali go na kurs jazdy
tym tramwajem  mówi Roman Mirek, który zosta³
motorniczym wówczas, kiedy pierwsze 105N wozi³y
ju¿ pasa¿erów.  Mówilimy na nie luxy. Pasa¿erowie te¿ woleli jedziæ nowoczesnym tramwajem, nie
t³oczyli siê przy wejciu, bo wagon mia³ czworo
drzwi, stopnie by³y ni¿ej, ³atwiej siê wchodzi³o.6
Umieszczona w rodku uproszczona instrukcja
obs³ugi zawiera wiêkszoæ czynnoci, które musia³
zrealizowaæ motorniczy przed wyjazdem z zajezdni.
Objania tak¿e, do czego s³u¿¹ prze³¹czniki, wskaniki i peda³y. Trasa tramwaju biegnie od pêtli w Lasku Arkoñskim do ulicy Wyzwolenia. Tak¿e komputerowa makieta szczeciñskich ulic zosta³a stworzona specjalnie na potrzeby naszego symulatora.
Kolorowe gry
W muzeum czekaj¹ tak¿e na najm³odszych trzy
interaktywne konsole z grami edukacyjnymi. Dotykaj¹c ekranu mo¿na naprawiæ samochód, skonstruowaæ w³asny pojazd lub wybraæ siê w podró¿ tramwajem. Dziecko wybiera tramwaj, dopasowuje do
niego pasa¿erów w strojach z epoki i ówczesny widok miasta  mówi dr Andrzej Wojciech Feliñski,
szef dzia³u edukacji muzeum.  W nagrodê odbywa
wirtualn¹ podró¿ po Szczecinie w epoce, któr¹ sobie wybra³o.7
Kolejna konsola zabiera dziecko do warsztatu samochodowego. Kto chce zostaæ mechanikiem? Co
z tym ko³em? Za ma³o powietrza? Samochód ma trzy

usterki, które gracz musi wskazaæ. Mechanik prosi
o pomoc w wykryciu usterek, w wymianie rozbitej
szyby, uszkodzonego siedzenia. Nie brak te¿ humoru. Mechanik zwróci uwagê, kiedy dziecko bêdzie
próbowa³o uzupe³niæ zbiornik p³ynu do spryskiwaczy p³ynem do mycia naczyñ. Powie, ¿e p³yn zacznie siê pieniæ.8
W nastêpnej grze musimy zestawiæ wagon z danej epoki razem z pasa¿erami i widokiem miasta. Kiedy zrobimy to prawid³owo, odbêdziemy podró¿ z
motorniczym po miecie w wybranej przez siebie
epoce.
Mali pasjonaci bêd¹ mogli znaleæ 9 wagonów:
od konnego przez przedwojennego Bremena, powojenn¹ eNkê po konstrukcje typu 102 i 105 i
wreszcie najnowszy szczeciñski tramwaj, czyli
Swing.9
Ostatnia gra uczy poszanowania rodowiska.
Dziecko, dobieraj¹c opony, silnik, karoseriê pojazdu  dowiaduje siê czy stworzy³o pojazd przyjazny
dla rodowiska.

kulatki w³aciwoci przedmiotów i regu³ nimi rz¹dz¹cych. Nauczyciele, czêsto bez pomocy pracowników muzeum s¹ w stanie opracowaæ i przeprowadziæ innowacyjne zajêcia dla swojej klasy.
Okazuj¹ siê byæ doskonale przygotowanymi przewodnikami, którzy aktywnie realizuj¹ program
edukacji wykorzystuj¹c now¹ przestrzeñ. Dzieci
odwiedzaj¹ce instytucje kultury odnajduj¹ w³aciwe wzorce, gdy¿ ju¿ od najm³odszych lat mo¿na pozytywnie wp³ywaæ na ich sposób postrzegania wiata. Dziecko ucz¹ce siê w muzeum to
doros³y wiadomy tradycji, historii, kultury i sztuki. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosiæ
Pañstwa do naszego muzeum; do skorzystania ze
wszystkich wymienionych atrakcji, zgodnie z zasad¹: Jeli ci powiem  zapomnisz, jeli poka¿ê 
zapamiêtasz, jeli wyt³umaczê  zrozumiesz.
Pe³na oferta zajêæ muzealnych jest oczywicie
du¿o bogatsza, wszystkie tematy lekcji mo¿na
znaleæ na www.muzeumtechniki.eu w zak³adce
Edukacja. Rezerwacje przyjmujemy pod nr tel.
91/45 99 200.10
Ida Lipecka
 asystent Dzia³u Edukacji i Komunikacji
Spo³ecznej Muzeum Techniki i Komunikacji 
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
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Zajêcia edukacyjne.

Nauczyciel w muzeum
Z interaktywnych gier edukacyjnych dzieci dowiedz¹ siê, ¿e motoryzacja nie zawsze musi byæ
zagro¿eniem dla rodowiska naturalnego, ¿e nale¿y dbaæ o przyrodê, umieæ doceniaæ jej piêkno i
rozumieæ, dlaczego nale¿y j¹ chroniæ. Najm³odsi
najchêtniej i najszybciej ucz¹ siê poprzez zabawê
i w³anie dziêki grze na kubikach interaktywnych
mo¿na w fascynuj¹cy sposób nauczyæ je m.in.
historii komunikacji, czy szacunku dla przyrody.
Oryginalne scenariusze pozwalaj¹ nauczyæ ju¿ kil-

7.
Strona internetowa Muzeum Techniki, Mamy edukacyjne gry dla najm³odszych, dostêpne w: http://muzeumtechniki.eu/aktualnosci/4/mamy-edukacyjne-gry-dla-najmlodszych/
8.
M.Jaszczyñski, Muzeum multimedialne. I do tego z symulatorem; w: G³os Szczeciñski.
9.

Tam¿e.

10.
Wszystkie lekcje (w zale¿noci od tematu) trwaj¹ 45-60
min. i nie obejmuj¹ zwiedzania. Zwiedzanie z przewodnikiem jest odrêbn¹ us³ug¹. Grupa (zarówno lekcyjna, jak i
podczas oprowadzania) nie mo¿e przekraczaæ 25 osób, z
wyj¹tkiem lekcji pn. 50 lat temu w warsztacie samochodowym, gdzie liczba uczestników nie mo¿e przekroczyæ 15
osób. Opiekunowie - nauczyciele wchodz¹ gratis. Zarówno
termin lekcji, jak i oprowadzania, nale¿y wczeniej uzgodniæ i dokonaæ rezerwacji. Nie mieszamy klas/grup wiekowo.
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Ekspozycja muzealna, bezporednie
obcowanie z zabytkami przybli¿aj¹cymi
omawiane wydarzenia historyczne
umo¿liwiaj¹ oderwanie siê od szkolnej
codziennoci. Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla
dzieci jest mo¿liwoæ dotykania, przymierzania i poznawania pami¹tek z
przesz³oci, odrysowania ich, a nawet
pow¹chania czy posmakowania.

Edukacja muzealna
Krystyna Milewska

Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoæ stawia przed polskim
systemem szkolnictwa nowe wyzwania. Szczególnie
wa¿na rola w nowoczesnej edukacji przypada muzeom. Posiadaj¹ one nie tylko wiedzê, dowiadczenie,
dostosowanie do lokalnych potrzeb oferty edukacyjne, ale tak¿e bogate zasoby pozwalaj¹ce dotkn¹æ
przesz³oci. Walory te umo¿liwiaj¹ wspomaganie
polskich szkó³ w procesie edukacyjnym w sposób
nieszablonowy i ciekawy. Muzea chc¹ uczestniczyæ
w procesie kszta³towania wiadomoci historycznej
spo³eczeñstwa poprzez tworzenie szerokiej p³aszczyzny wymiany myli naukowej, zgodnie z posiadanym
profilem. Stosuj¹ w tym celu ró¿norodne formy pracy
owiatowej takie jak: konferencje naukowe, spotkania popularnonaukowe, lekcje i warsztaty muzealne,
otwarte cykle wyk³adów, kursy, spotkania teatralne,
pokazy filmowe i multimedialne, koncerty muzyczne i
festyny rodzinne, które czêsto towarzysz¹c wystawom staj¹ siê sta³ym punktem przy planowaniu harmonogramu projektów. Same muzea s¹ wiadome
tego, ¿e nale¿y iæ z duchem czasu, by wychowaæ
sobie pokolenie wra¿liwych na sztukê i kulturê obywateli. Nie dziwi zatem fakt, ¿e zmiany, jakie zachodz¹
w Muzeum, zarówno w sposobie eksponowania jak
i upowszechniania jego zbiorów staj¹ siê coraz bardziej zauwa¿alne przez odbiorców sztuki. Projektowane z rozmachem, efektowne aran¿acje i pe³ne nowinek technicznych ekspozycje robi¹ coraz wiêksze
wra¿enie na publicznoci. Nastêpuje przesuniêcie
akcentu z eksponatu na osobê widza  gocia, jego
potrzeby i oczekiwania.
Muzeum buduje przestrzeñ, w której widz prowadzi dialog zarówno z dzie³em sztuki jak i z drugim
cz³owiekiem. Potrzeba zadawania pytañ, redefiniowania w³asnych spostrze¿eñ i opinii sprawia, ¿e stajemy siê otwarci na wiedzê i odkrywanie w³asnych
pasji. Istot¹ edukacji muzealnej jest zatem kszta³towanie gustów publicznoci i przygotowanie jej na
nowe, nie tylko wizualne doznania.

Dyrektor Tate Gallery Nicolas Serota stwierdza
¿e: ( ) Muzeum powinno oferowaæ ca³¹ gamê
prze¿yæ. Czasem znajdujemy tam ciszê, spokój i
ukojenie, a czasem zgie³k, szum i ruch  jak w
¿yciu. Naszym zadaniem jest zapewniæ oba rodzaje doznañ1.
Muzeum Narodowe w Szczecinie jest w województwie zachodniopomorskim najwiêksz¹ i najstarsz¹, wielooddzia³ow¹ placówk¹ muzealn¹. Problematyka edukacyjna jak¹ zajmuje siê muzeum
dotyczy takich dziedzin sztuki jak: archeologia,
numizmatyka, etnografia, afrykanistyka, historia
sztuki dawnej oraz sztuki wspó³czesnej, a tak¿e historia ze szczególnym uwzglêdnieniem historii regionalnej ujmowanej w kontekcie wartoci narodowych i europejskich.
Pracownicy Dzia³u Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie rozumiej¹ dzia³alnoæ edukacyjn¹
jako rodzaj animacji, która bezporednio pozwala
na zmianê formu³y aktywnoci Muzeum, zgodnie z
tez¹ mówi¹c¹, ¿e warunkiem koniecznym do stworzenia dynamicznego, otwartego, aktywnego muzeum jest dynamiczny, otwarty, aktywny dzia³ animacji. Bez twórczej animacji muzealnej nie ma
wspó³czesnego muzeum2. Opracowuj¹c autorskie
programy pracownicy s¹ wiadomi, ¿e edukacja
muzealna powinna zmierzaæ w kierunku kszta³cenia, czyli przekazania odbiorcom sztuki krelonej
wiedzy. Edukacjê muzealn¹ nale¿y prowadziæ równolegle, ale nie spójnie z dzia³aniami szko³y, korzystaj¹c i odwo³uj¹c siê do posiadanych zbiorów muzealnych. To w³anie historia, tradycje i etyka stanowi¹ o wartociach, które przyci¹gaj¹ uwagê dzieci i m³odzie¿y. Poprzez zdobywanie wiedzy uczniowie potrafi¹ w sposób rzeczowy uzasadniaæ w³asne pogl¹dy i umiejêtnie poruszaæ siê w otaczaj¹cej nas rzeczywistoci.
Ró¿norodnoæ przygotowanej oferty powoduje,
¿e jest ona atrakcyjna zarówno dla osób w ró¿nym
wieku jak i dla osób wykluczonych spo³ecznie oraz
zagro¿onych marginalizacj¹.
W programie Muzeum odnajdziemy zajêcia dla grup
zorganizowanych i odbiorców indywidualnych. Oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych zawiera
nastêpuj¹ce propozycje: lekcje (w tym lekcje szpitalne), warsztaty muzealne, Akademiê Antyczn¹, zajêcia dla studentów, konferencje metodyczne dla nauczycieli i szkolenia dla przewodników. Do odbiorców indywidualnych kierowane s¹ zajêcia realizowane w ramach Akademii Malucha, Akademii Juniora,
Akademii Bajecznej, Muzealnej, Wakacyjnej, a tak¿e
zajêcia z cyklu Ferie w muzeum, Dzieci rysuj¹,
spotkania urodzinowe, wyk³ady z historii sztuki w
ramach: Akademii Muzealnej, Akademii Olimpijczyka

i Akademii Podró¿nika, warsztaty adresowe do seniorów Papieromania, warsztaty rodzinne Radoæ
tworzenia oraz ró¿nego rodzaju imprezy okolicznociowe (np. z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka), pokazy filmów, koncerty itp. Dzia³ania dydaktyczne realizowane s¹ w tygodniu i w weekendy, zarówno w regulaminowych godzinach otwarcia instytucji
jak i po jej zamkniêciu3.
LEKCJE MUZEALNE  to zajêcia, które w dzia³alnoci Dzia³u Edukacji Muzeum Narodowego w
Szczecinie zyska³y pierwszoplanowe znaczenie.
Uczeñ, jego nauczyciel i rodzic s¹ g³ównymi odbiorcami tego projektu. Ekspozycja muzealna, bezporednie obcowanie z zabytkami przybli¿aj¹cymi
omawiane wydarzenia historyczne umo¿liwiaj¹ oderwanie siê od szkolnej codziennoci. Najwiêksz¹
atrakcj¹ dla dzieci jest mo¿liwoæ dotykania, przymierzania i poznawania pami¹tek z przesz³oci, odrysowania ich, a nawet pow¹chania czy posmakowania. Prowadz¹cy zajêcia zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
obecnie dzieci i m³odzie¿ funkcjonuj¹ca w wiecie
zdominowanym przez cywilizacjê obrazkow¹
i migotliwe wideoklipy, dlatego tak wa¿ny jest
¿ywy kontakt ze sztuk¹. Dzia³ Edukacji proponuje
37 ró¿norodnych tematów lekcji muzealnych. W
Szczecinie w ramach lekcji muzealnych korzysta siê
równie¿ z pomocy dydaktycznych takich jak wydawnictwa muzealne, karty zadañ, karty do gry, puzzle, zeszyty æwiczeñ, a tak¿e prezentacje multime-
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dialne. Do celów edukacyjnych, oprócz zabytków
bêd¹cych czêci¹ danej ekspozycji, wypo¿ycza siê
z magazynów ró¿nych dzia³ów Muzeum Narodowego eksponaty, które dodatkowo uatrakcyjniaj¹ muzealne spotkanie.
Od pewnego czasu mo¿emy zaobserwowaæ równie¿, ¿e powoli nastêpuje kolejna ewaluacja programów edukacyjnych oferowanych przez muzea, w tym
tak¿e przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Podobnie jak w przesz³oci lekcje muzealne wypar³y klasyczne metody oprowadzania z przewodnikiem, tak
teraz lekcja muzealna przechodzi metamorfozê. Obserwuje siê intensywny rozwój wszelkich programów
warsztatowych, akademii, klubów zainteresowañ i
wielu innych form edukacji k³ad¹cych wiêkszy nacisk na zaanga¿owanie i aktywnoæ uczestników.
WARSZTATY MUZEALNE DLA NAJM£ODSZYCH  s¹ to zajêcia skierowane do dzieci przedszkolnych oraz do uczniów klas m³odszych szko³y podstawowej. Przygotowywane s¹ na podstawie programu nauczania dla tej grupy wiekowej.
Trwaj¹ oko³o 2 godzin zegarowych i wype³nione
s¹ przez zajêcia merytoryczne, plastyczne i ruchowe, dodatkowo wzbogacone o opowiadanie bajki
zwi¹zanej z tematem warsztatów lub projekcj¹ filmów. Warsztaty muzealne dla najm³odszych
przede wszystkim s³u¿¹ przygotowaniu dzieci do
wiadomego odbioru sztuki poprzez uczestniczenie w procesie twórczym.

Happening  foto.: Maciej Soja.
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Dzieciêca ciekawoæ i ci¹g³a gotowoæ do odkrywania wiata na nowo, otwarty umys³ i kreatywnoæ, tak¿e ogromna wra¿liwoæ pozwalaj¹ dzieciom
na rozwi¹zywanie przygotowanych projektów plastycznych. Zwieñczeniem zajêæ jest zorganizowanie razem z ma³ymi artystami niewielkiej wystawy.
Fakt, ¿e dzieci kilkakrotnie w ci¹gu roku bywaj¹
na warsztatach, a przedszkola realizuj¹ spotkania w
cyklu miesiêcznym, powoduje, i¿ dzieci oswajaj¹ siê
z otoczeniem i zaprzyjaniaj¹ z osobami prowadz¹cymi warsztaty.
FERIE W MUZEUM  tê formê dzia³alnoci Muzeum Narodowe w Szczecinie prowadzi ju¿ od dwudziestu lat i zawsze zajêcia rozpoczynaj¹ siê w pierwszym tygodniu ferii szkolnych, w wymiarze 3 godzin dziennie. Ró¿norodnoæ dyscyplin prezentowanych poprzez wystawy w Muzeum w Szczecinie
pokazuje, ¿e co roku szczególne zainteresowanie
organizatorów ferii zwraca siê ku innej ekspozycji, a
tym samym i innej tematyce. Zajêcia te prowadzone
s¹ w zabawnej i lekkiej konwencji. Spotkania te pokazuj¹, ¿e dzieci lubi¹ tworzyæ i czyni¹ to chêtnie,
mocno anga¿uj¹c siê w proces twórczy. Czyni¹ tak
zw³aszcza wtedy, gdy znajd¹ siê pod silnym wp³ywem nowo poznanych przedmiotów i opowieci o
nich. Warto zauwa¿yæ, ¿e w zajêciach tego typu
uczestnicz¹ ca³e rodziny, którym umo¿liwia siê poznanie muzeum i spêdzanie w sposób kreatywny
wolnego czasu. W roku 2013 Ferie w muzeum zatytu³owane O) twórz ksi¹¿kê realizowane by³y na
wystawie Myl¹ce ksi¹¿ki autorki i ilustratorki
ksi¹¿ek obrazkowych Iwony Chmielewskiej. Idea
ksi¹¿ki obrazowej, tzw. picturebook, w której obraz
jest tak samo wa¿ny lub wa¿niejszy ni¿ tekst, nie
jest jeszcze szeroko znana polskiej publicznoci. Nie
s¹ to ksi¹¿ki ilustrowane, ani ksi¹¿ki z obrazkami,
ani te¿ infantylne ksi¹¿eczki dla dzieci. To ksi¹¿ki
dla odbiorcy bez okrelonej kategorii wiekowej, których koncepcja artystyczna porusza zarówno dzieci jak i doros³ych. Pomylane s¹ jako ksi¹¿ki na
ca³e ¿ycie. W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem
twórczoci¹ Iwony Chmielewskiej mieszkañców
Szczecina, w dniu 3 padzierniku 2013 roku, w Gmachu G³ównym Muzeum Narodowego w Szczecinie,
odbêdzie siê kolejne spotkanie z autork¹ Eyes/
Oczy, która w tym roku ju¿ po raz drugi zdoby³a
g³ówn¹ nagrodê w presti¿owym konkursie Bologna
Ragazzi Award 2013 za ksi¹¿kê Eyes/Oczy (wyd.
Changbi Publishers, Korea).
MUZEALNA AKADEMIAWAKACYJNA to program edukacyjny przygotowany dla dzieci i m³odzie¿y spêdzaj¹cych wakacje w miecie. W czasie letnich
spotkañ w muzeum odbiorcy mieli mo¿liwoæ uczestniczenia w ró¿nych warsztatach np.: Motyw tañca

w sztuce, Gocie naszej wyobrani, Jaki jestem?
Autoportret w kamieniu ukryty, Dwiêki przesz³oci  czyli pokaz instrumentów muzycznych u¿ywanych na prze³omie wieków, Rytm kultury. W ramach, spotkañ z wymienionych zajêæ powsta³ film
animowany wykonany technik¹ plakatow¹ zatytu³owany "wiêto wiosny. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli siê co oznaczaj¹ takie pojêcia jak: choreografia, taniec klasyczny, taniec wspó³czesny, balet
czy libretto. M³odzi mi³onicy sztuki mogli nie tylko
spróbowaæ swych si³ w tañcu, ale równie¿ wcieliæ siê
w rolê scenografa i kostiumologa s³ynnego baletu
Igora Strawiñskiego wiêto wiosny. Wszystkie te
dzia³ania podczas, których dzieci pozna³y niezwyk³y
wiat sztuki realizowane by³y na jubileuszowej wystawie 1913.wiêto wiosny prezentowanej z okazji
100-lecia funkcjonowania Gmachu G³ównego Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zainteresowanych
pracê konserwatora zabytków zaproszono na warsztaty prowadzone przez pracowników Dzia³u Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Uczestnicy zajêæ mieli niepowtarzaln¹ okazjê zajrzenia do piêciu pracowni zajmuj¹cych siê konserwacj¹: mebli,
papieru, ceramiki, malarstwa, drewna i metalu oraz
przyjrzenia siê z bliska pracy konserwatora.
MUZIK  gra dydaktyczna zapraszaj¹ca dzieci i
rodziców do prze¿ycia wspólnej przygody na wystawie. W III edycji gry podró¿ w czasie odbywa siê
na ekspozycji Przesz³oæ Przysz³oci. Zbiory Fundacji Ksi¹¿¹t Czartoryskich.
Czym jest Muzik? Tajemnicz¹ walizeczk¹ wype³nion¹ kredkami, o³ówkami, kolorowym papierem, klejem oraz innymi materia³ami plastycznymi, które wykorzystywane s¹ przez dzieci do realizacji specjalnie
przygotowanych dla nich zadañ w formie zabawy.
Muzik  zachêca najm³odszego widza do aktywnego
i samodzielnego poznawania kolekcji dzie³ sztuki w
towarzystwie rodziców, dziadków, opiekunów. Karta
zadañ oraz materia³y znajduj¹ce siê w rodku MUZIKA, sprzyjaj¹ uczeniu siê historii sztuki poprzez zabawê. Program przygotowany jest w dwóch wersjach
dla dzieci w wieku od 6-12 lat4.
AKADEMIA ANTYCZNA  to program edukacyjny realizowany od czterech lat przez Dzia³ Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w kooperacji z Zak³adem Latynistyki i Tradycji Antycznej
Uniwersytetu Szczeciñskiego. W roku szkolnym
2012/2013 podpisano umowê partnersk¹ o wspó³pracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem
programu jest tak¿e XIII LO w Szczecinie.
W ramach programu odbywaj¹ siê cyklicznie wyk³ady dotycz¹ce ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z
szeroko rozumian¹ kultur¹ antyczn¹. Ambicj¹ auto-

rów projektu jest, aby ka¿dorazowo wyk³ad prezentowali wybitni znawcy zagadnieñ antycznych z orodków akademickich w Polsce z uwzglêdnieniem rodowiska szczeciñskiego. Spotkanie z mistrzem pozwala spojrzeæ na problemy z szerokiej perspektywy.
Akademia Antyczna to tak¿e konkursy interdyscyplinarne, adresowane do m³odzie¿y, która pasjonuje
siê kultur¹ staro¿ytn¹, a zw³aszcza literatur¹ i sztuk¹.
Celem konkursów jest miêdzy innymi rozwijanie zainteresowania i podniesienie poziomu ogólnej wiedzy
humanistycznej uczniów, a tak¿e popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w tym 
przede wszystkim kolekcji antycznej Heinricha Dohrna, która by³a inspiracj¹ dla projektu.

Warsztaty muzyczne  foto.: Ewa Sitarek.

Patronat nad konkursem objêli Prezydent Miasta
Szczecin i Kurator Zachodniopomorski. Obecnie organizowany jest: Konkurs wiedzy o kulturze wiata
antycznego  dla uczniów szkó³ gimnazjalnych oraz
Konkurs wiedzy o tradycji antycznej w kulturze europejskiej  dla uczniów szkó³ licealnych. W roku szkolnym 2012/2013 zaproszono uczniów wszystkich poziomów nauczania do udzia³u w konkursie fotograficznym Otwórz oczy  tradycja antyczna w przestrzeni
Twojego miasta. Autorzy programu Akademia Antyczna w rozmowach z dyrektorami liceów szczeciñskich
wypracowali dla gimnazjalistów - uczestników konkursu mo¿liwoæ uzyskania dodatkowych punktów
przy rekrutacji do wybranych szkó³ rednich.
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W ramach Akademii Antycznej podjêto wspó³pracê z nauczycielami i uczniami IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Prusa w Szczecinie, którego
celem jest organizacja dysput filozoficznych przygotowanych przez uczniów zatytu³owanych FILOZOFIA ANTYCZNA A MY . Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli mieli za zadanie przygotowaæ, w
dowolnej formie, w oparciu o znajomoæ literatury
dysput. Ich tematyka dotyczy³a zagadnieñ: Szczêcie, Cierpienie, Przekraczanie granic, a forma
prowadzenia spotkania prowokowa³a widzów do
wyra¿ania w³asnego zdania. Dzia³ania te odbywa³y
siê w przestrzeni wystawy Antyczne korzenie Europy. Uczestnicy Akademii Antycznej podejmuj¹ siê
 jak zachêca Cyceron  wielkiego trudu dorastania poprzez samodzielne pog³êbianie wiedzy stanowi¹cej podwaliny europejskiej przesz³oci i poszukiwanie w niej zwi¹zków oraz wskazówek u¿ytecznych
dla teraniejszoci i przysz³oci.
Uroczystoæ zakoñczenia kolejnej edycji programu Akademii Antycznej i uhonorowanie licznego
grona zwyciêzców oraz ich nauczycieli, to wiêto
na którym w muzeum spotykaj¹ siê mi³onicy kultury i sztuki antycznej z naszego regionu. Impreza na
sta³e zadomowi³a siê w kalendarzu szkó³, placówek
owiatowych i Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Jest nas wielu!
GRA MIEJSKA. Wzorowa wspó³praca zosta³a nawi¹zana z Wydzia³em Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczeciñskiego w ramach projektu edukacyjnego Szczeciñskie Gry Miejskie z cyklu: Dziedzictwo kulturowe regionu. Jest to atrakcyjny sposób spêdzenia wolnego
czasu, polegaj¹cy na odkrywaniu miasta i muzeum z
innej, nieznanej dot¹d perspektywy. Gra zawiera w sobie ukryte pod okrelon¹ fabu³¹ elementy wiedzy dotycz¹cej miasta i zasobów muzealnych. Stanowi okazjê do
integracji spo³ecznoci lokalnych oraz budowania to¿samoci mieszkañców wokó³ faktów historycznych podawanych w formie zadañ i zagadek do rozwi¹zania.
Udzia³ w tego rodzaju imprezie daje uczestnikom mo¿liwoci przeniesienia siê w czasie, dziêki specjalnie przygotowanej inscenizacji, gdzie uczestnik jest graczem 
pionkiem na planszy, któr¹ stanowi¹ ulice miasta,
zabytki, ekspozycje muzealne, tablice pamiêci, pomniki i
inne miejsca istotne w regionie.
ZAKLÊCI W CZASIE  to tytu³ gry miejskiej ostatniego wspólnego przedsiêwziêcie Muzeum Narodowego w Szczecinie i Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Zachêt¹ do udzia³u w niej by³y s³owa skierowane
do uczestników:  Wehiku³ czasu niebawem wystartuje! Brakuje tylko mia³ków gotowych do podró¿y.
Pewien cz³owiek potrzebuje waszej pomocy, by wróciæ do swoich czasów. Jest nim Hanz II Loitz, który
przez konflikt z Bogus³awem X zosta³ zaczarowany
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i uwiêziony w innej rzeczywistoci. Pomó¿ mu rozwi¹zaæ zagadkê i wróciæ do swoich czasów. mia³ków by³o wielu  39 zespo³ów, a wród nich byli gracze w ró¿nym wieku. Mimo niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych frekwencja by³a rewelacyjna. Ich
zadaniem by³o odnalezienie eksponatów charakterystycznych dla danego wieku w trzech gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz na stacjach ustawionych na trasie miêdzy nimi. Na ich podstawie mogli
rozszyfrowaæ wszystkie zagadki i znaleæ sposób na
odczynienie z³ego uroku. Uczestnikom gry szczególnie dzieciom i seniorom podoba³y siê wyj¹tkowe stroje z epoki renesansu przygotowane przez studentów.
eMeNeS  to gra muzealna, któr¹ proponujemy dla
goci grodu Gryfa w okresie wakacji i ferii zimowych.
Myl¹ przewodni¹ gry jest zasada bawi¹c - uczyæ,
ucz¹c  bawiæ i to stanowi o jej atrakcyjnoci. Jest
to kolejny sposób promocji kreatywnego zwiedzania
wystaw muzealnych. Uczestnicy gry poruszaj¹ siê w
przestrzeni ekspozycji trzech gmachów muzealnych.
Warunkiem przyst¹pienia do gry jest wpisanie siê na
listê i pobranie karty zadañ, które stanowi¹ bilet wstêpu do muzeum. Karta gry zawiera pytania dotycz¹ce
eksponatów i wystaw. Udzielenie odpowiedzieæ na
pytania, wymaga od gracza odwiedzenia wskazanych
ekspozycji w okrelonym czasie. W konstrukcji zadañ zawarte s¹ informacje pozwalaj¹ce na poznanie
historii Szczecina i Pomorza, bowiem im lepiej pamiêtamy, znamy historiê, tym bardziej z ni¹ jestemy zwi¹zani. Uczestnicy to rodzice z dzieæmi, uczniowie szkó³
rednich, doroli - mi³onicy historii i sztuki.
MUZYKA W MUZEUM. Jednym z wa¿nych elementów poznawczo  estetycznych jest wprowadzenie muzyki do Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Muzyka jest sta³ym punktem podczas prezentacji
wystaw i wyk³adów. Odbywaj¹ siê tu festiwale i kon-

Rytmy kultury  foto.: Karolina Machowicz.

certy, równie¿ te charytatywne. Do wspó³pracy zapraszane s¹ zarówno dzieci jak i m³odzie¿ szczeciñskich szkó³ muzycznych oraz profesjonalni muzycy.
Muzeum Muzyki  to program cyklicznych koncertów kameralnych odbywaj¹cych siê w ró¿nych
gmachach muzealnych. Wspó³praca Muzeum Narodowego w Szczecinie z m³odym, kreatywnym i odwa¿nym stowarzyszeniem  Baltic Neopolis Orchestra  zyska³a wyj¹tkow¹ publicznoæ. W dniu koncertu ekspozycje muzealne udostêpnione s¹ w cenie
biletu, na muzyczne wydarzenie godzinê przed jego
rozpoczêciem. To jedyne takie wydarzenie kulturalne
w Szczecinie, które w przystêpny sposób promuje
obcowanie z szeroko rozumian¹ sztuk¹ elitarn¹.
Koncert wród rzeb i obrazów jest szczególny,
zarówno dla wykonawców jak i dla odbiorców. S³uchacze kontempluj¹c muzykê w tak szczególnym otoczeniu, inaczej i z pewn¹ ³atwoci¹ przyjmuj¹ nawet
trudniejszy repertuar. Wielu z nich staje siê z czasem
sta³ymi bywalcami sal koncertowych. Niektórzy zaczynaj¹ czêciej i chêtniej odwiedzaæ muzeum.
MUZEUM W CYBERPRZESTRZENI. Znakiem
czasu jest  Internet. wiat wirtualny, z ca³¹ jego
unifikacj¹, staje siê tak¿e wiatem muzealnictwa, st¹d
obecnoæ Muzeum Narodowego w Szczecinie w
cyberprzestrzeni. Podstawow¹ cech¹ i zalet¹ Internetu, jako kana³u komunikacji, jest jego dostêpnoæ
oraz mo¿liwoæ aktywnego dialogu z odbiorc¹. Atrakcyjna graficznie i regularnie aktualizowana witryna
muzealna jest wa¿nym narzêdziem dla muzeum informuj¹cym o organizowanych imprezach, wystawach i wydarzeniach artystycznych. Przeniesienie
publikacji lub jej fragmentu oraz zabaw edukacyjnych dla dzieci do Internetu powoduje wiêksze zainteresowanie potencjalnego gocia. Muzeum Narodowe w Szczecinie obecnie jest na Facebook`u,

którego du¿¹ zalet¹ jest interaktywnoæ z wirtualnymi bywalcami instytucji.
Nale¿y byæ elementem wiata wirtualnego i wykorzystywaæ dobra i nowinki techniki, przy aran¿acji
wystaw muzealnych pamiêtaj¹c, ¿e stanowi¹ one narzêdzie do osi¹gniêcia celu, jakim jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. Wystawy Muzeum
Narodowego w Szczecinie to klasyczne muzealne ekspozycje z umiarkowan¹ ingerencj¹ urz¹dzeñ medialnych. Coraz czêciej pojawiaj¹ siê jednak tzw. kioski
multimedialne, które wprowadzaj¹ innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy o znajduj¹cych siê w
muzeum eksponatach. Oprócz tego kioski multimedialne to doskona³a zabawa szczególnie dla najm³odszych,
poniewa¿ ka¿dy z nich mo¿e byæ wyposa¿ony w gry
edukacyjne, dziêki którym zdobyta wiedza zostanie
ugruntowana i powtórzona w przyjemny sposób.

Plener malarski  foto.: Agata Kamiñska.

Nasza dzia³alnoæ edukacyjna opiera siê miêdzy innymi na wspó³pracy z nauczycielami i o ni¹ szczególnie
zabiegamy. To nauczyciele s¹ naszymi sprzymierzeñcami i to oni decyduj¹ o wyborze tematu lekcji, warsztatu
muzealnego czy te¿ innych form dzia³añ edukacyjnych,
proponowanych przez Dzia³ Edukacji. Wspólnie podejmujemy i wdra¿amy nowe projekty edukacyjne. Niech
za przyk³ad pos³u¿y pomys³ o¿ywienia nie tylko muzealnej przestrzeni, ale tak¿e innego kontaktu m³odego
odbiorcy z histori¹, czyli spektaklu teatralnego w muzealnym wnêtrzu  Walizka, czyli szczeciñska uwertura. Do projektu w ramach zajêæ pozalekcyjnych zaproszono uczniów IX LO w Szczecinie.
Kilkuletnia wspó³praca edukacyjna miêdzy Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusociñskiego w Szczecinie a
Dzia³em Edukacji Muzeum Narodowego zaowocowa³a organizacj¹ uroczystoci niepodleg³ociowej
w³anie w sali konferencyjnej naszej instytucji.
Pani Beata Adamowicz nauczyciel historii tak
o tym pisze Nie ukrywam, ¿e wybór miejsca zachêci³ mnie do przygotowania czego wiêkszego
ni¿ zwyk³y apel patriotyczny dla uczniów trady-
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cyjny we wszystkich szko³ach. Mo¿liwoæ skorzystania ze znakomitej bazy - du¿a, przestronna
sala, ekran na miarê dobrego kina, projektor
multimedialny z oprzyrz¹dowaniem, natchnê³a
mnie kolejnym pomys³em zaanga¿owania w rocznicê obchodów zaprzyjanionej organizacji kombatanckiej. Ze Zwi¹zkiem Pi³sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddzia³ w Szczecinie zetknê³am siê przy organizowaniu uroczystoci sadzenia Dêbów Pamiêci ku czci Ofiar Katynia. Innym projektem, któremu Dzia³ Edukacji kibicowa³,
to ksi¹¿ka Przystañ w Szczecinie. Ksi¹zka która
jest efektem wspó³pracy miêdzypokoleniowej. Inspiracj¹ dla uczniów Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków
w Szczecinie, którzy s¹ autorami publikacji by³y
wspomnienia szczeciñskich Sybiraków. Gimnazjalistka Joanna Knasiñska, we wstêpie ksi¹¿ki napisa³a: choæ Sybiracy prze¿yli w swym ¿yciu ogromne cierpienie, to jednak s¹ pogodnymi lidami.
¯ycie nauczy³o ich doceniaæ to co maj¹, cieszyæ
siê wszystkim, wybaczaæ i ceniæ wartoci. Jest
to ju¿ kolejna publikacja uczniów tej szko³y po Z
daleka. Coraz dalej . Uroczystoæ promocji obu
wydawnictw odby³a siê w Gmachu G³ównym Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e naczelnym zadaniem nowoczesnego Muzeum jest: stworzenie takich warunków, aby wizyta w jego murach by³a jak
najbardziej korzystna dla publicznoci. Opisane wy¿ej
wydarzenia maj¹ na celu uzmys³owiæ czytelnikom, ¿e
dzia³ania edukacyjne Muzeum Narodowego w Szczecinie zataczaj¹ w spo³eczeñstwie lokalnym bardzo szerokie krêgi i przek³adaj¹ siê na ró¿ne p³aszczyzny dzia³ania, a to daje poczucie, ¿e praca edukatorów muzealnych jest konieczna i niezbêdna. Otwartoæ muzeum
powinna przejawiaæ siê w wielu formach, o niektórych
z nich wspomniano w artykule, ale otwartoæ rozumiana g³ównie jako otwartoæ na drugiego cz³owieka, widza muzealnego jest nadrzêdna. Przede wszystkim za
trzeba chodziæ do muzeów, zabieraæ do nich dzieci, ale
i samemu korzystaæ z mo¿liwoci rozwoju, jakie instytucje te daj¹ nam ju¿ dzi.
Krystyna Milewska
 Starszy kustosz, kierownik Dzia³u Edukacji
Muzeum Narodowe w Szczecinie

1.
A. Kiciñski, Muzeum  Instrumenty ekspozycji czy
wi¹tynia?, w: Muzealnictwo, Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, t..43,s. 57-76.
2.
J. Byszewski, Muzeum jako rzeba spo³eczna, w: J.
Matyja, red. Widzenie dzie³a sztuki. Percepcja i interpretacja. Materia³y z Ogólnopolskiej Konferencji NaukowoMetodycznej 7, Triennale Sztuki Sacrum, Czêstochowa:
Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, s. 22.
3.
D. Baumgarten-Szczyrska, Afryka po szczeciñsku, Dialogi miesiêcznik pedagogiczny nr 8, Szczecin 2012, s. 20-23.
4.
A. Kamiñska, Muzik w Muzeum, Dialogi miesiêcznik
pedagogiczny nr 8, Szczecin 2012, s. 19.
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Wiedzê o sztuce wspó³czesnej
zdobywamy aktywnie

TRAFO
Trafostacja Sztuki
Katarzyna Amon

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie to pierwsze
centrum sztuki wspó³czesnej w tym regionie Polski.
Powsta³o ono w wyj¹tkowym momencie historii miasta, które w wizjonerski i dynamiczny sposób realizuje
swoj¹ strategiê rozwoju i buduje now¹ identyfikacjê
artystyczno-kulturaln¹.
TRAFO to unikatowe miejsce w centrum Szczecina.
Mieci siê w zabytkowej transformatorowni przy ul.
wiêtego Ducha. Zaprojektowana w 1912 roku modernistyczna bry³a, nawi¹zuje swoj¹ ceglan¹ form¹ do
najstarszego w miecie Kocio³a w. Jana. Po rewitalizacji (2012-2013) nowoczesne wyposa¿enie usytuowanych na kilku piêtrach pomieszczeñ umo¿liwia zró¿nicowan¹ dzia³alnoæ wystawow¹, a imponuj¹cy hall
g³ówny pozwala na prezentacjê interdyscyplinarnych
projektów.
TRAFO wykorzystuje swój geograficzny potencja³
- transgraniczne po³o¿enie w obrêbie basenu Morza
Ba³tyckiego i bezporednie s¹siedztwo z kulturaln¹
stolic¹ tej czêci Europy, Berlinem. Tworzy wyj¹tkowe
okno wystawowe, dziêki któremu Szczecin konfrontuje swoje artystyczne oblicze ze wiatem.
TRAFO pod¹¿a tropem wspó³czesnych artystów i
aktywnie uczestniczy w procesie formowania siê nowej, eksperymentalnej jakoci estetycznej. Jego dzia³alnoæ obejmuje organizacjê wystaw i ich promocjê,
projekty edukacyjne i wydawnicze oraz miêdzynarodow¹ wspó³pracê i wymianê artystyczn¹.
TRAFO to nie tylko przestrzeñ powiêcona sztuce,
to tak¿e kawiarnia i ksiêgarnia, miejsce spotkañ i kulturalnej wymiany. To tak¿e miejsce, w którym uczniowie
zdobywaæ i poszerzaæ bêd¹ wiedzê na temat sztuki
wspó³czesnej. Oferta dla szkó³ przygotowywana jest
aktualnie przez pracowników Trafostacji. Ale ju¿ teraz
wiadomo, ¿e bêd¹ to aktywne warsztaty, podczas których uczestnicy tworzyæ bêd¹ ró¿ne formy sztuki 
obrazy, rzeby, formy przestrzenne.

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI

SZCZECIN 2014

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

III Korytowska
Noc Poetów
Kazimierz Domozych
Rozmowy w drodze

Proza poetycka czy poezja prozaiczna?
Tegoroczna Korytowska Noc Poetów zaczê³a siê
dla mnie ju¿ w drodze ze Szczecina do Choszczna,
gdy przekaza³em pani Cecylii Judek poemat o II
Korytowskiej Nocy Poetów i ostatnio napisany
poemat Utracone Kresy (nie pochodzê z Kresów, moje korzenie s¹ na pó³nocnym Mazowszu).
Pani Cecylia uwa¿a, ¿e rym ogranicza poetê, jest
to jaka niewola. Taki pogl¹d jest zgodny z Dekalogiem dobrego wiersza Leszka ¯uliñskiego, który napisa³ m.in.:
Poezja Wielkich Rymów. Uwa¿am jednak, ¿e to
ju¿ tylko realizacje wyj¹tkowe. Wspó³czesna poezja ewoluuje  wraz z rytmem wspó³czesnego ¿ycia
i wspó³czesnej sztuki  w model antydekoracyjny (chcia³oby siê powiedzieæ: anty-secesyjny), i
wszelkie tradycyjne zdobnictwo (np. rym i rytm)
odchodzi do lamusa." (Przykazanie drugie: 2.
Wiersz powinien byæ nowatorski).
Autor Dekalogu  dodaje:
I jeszcze jeden negatywny aspekt mowy wi¹zanej, a w szczególnoci rymu: tak trudno osi¹gn¹æ
jego maestriê i nie popaæ w naladownictwo tradycji, ¿e dzisiejsze rymowanki najczêciej zdradzaj¹... grafomana. Grafoman uto¿samia rym z poezj¹. Co, co siê rymuje  automatycznie jest wierszem. Otó¿ nic bardziej mylnego....
Moje wiersze na pewno nie spe³niaj¹ wielu przykazañ tego Dekalogu . Pociesza mnie trochê nie¿yj¹cy ju¿ Jerzy Narbutt, który nawet tak uznanych
pisarzy i poetów jak Gombrowicz i Mi³osz nazywa
mistrzami pióra, a grafomanami myli.
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Jest to wprawdzie mistrz s³owa, ale grafoman myli! To ja ju¿ wolê byæ grafomanem pióra ni¿ grafomanem myli.  mówi.
Obecnie modna jest proza poetycka. Dlaczego nie
nazywa siê tego rodzaju poezji poezj¹ prozatorsk¹,
poezj¹ prozaiczn¹?

Noc Poetów

pi¹tek 30.08.2013r., godz. 20:00 Wozownia w
dawnym folwarku

Spotkanie w Wozowni

Po co komu poezja?
Podobnie jak w ubieg³ym roku, spotkanie odbywa³o siê w Wozowni. Na pocz¹tek by³a piewana piosenka Po co komu poezja ? (s³yszelimy j¹ tak¿e w ubieg³ym roku).
Po co komu poezja, s³owa rymem zwi¹zane ?
Nie znam autora tekstu (mo¿e s³owa napisa³ Piotr Paw³owski?) (Piotr Paw³owski jest autorem wiersza!- przyp.
red.). W ubieg³ym roku W³adys³aw £azuka, poeta z
Choszczna mówi³ (piewa³?) wiersz Po co komu.
Wiersz zaczyna siê strofami W³adys³awa Broniewskiego:
Nie wiem co to poezja / nie wiem, po co i na co
wiem, ¿e czasami ludzie / czytaj¹ wiersze i p³acz¹
(W³adys³aw Broniewski Robotnik z Radomia).

Otwarcie spotkania

Gospodarz spotkania ks. S³awomir Kokorzycki
przywita³ przyby³ych goci i otworzy³ III Korytowsk¹ Noc Poetów.
Ksi¹dz S³awomir wypowiedzia³ s³owa modlitwy
za zmar³ego (By³o to wspomnienie o Danusi Rodziewicz, o której odejciu dotar³a wiadomoæ a¿ do
Korytowa  przyp. red. ).

Wszechnica poetów

Korytowo  miejsce, które inspiruje poetów
O urokach, walorach Korytowa pisa³em we wspomnieniu z Nocy Poetow'2012 i w d³u¿szym poemacie Noc Poetów  Korytowo 2012. Ks. S³awomir
nazwa³ spotkanie poetów w Korytowie wszechnic¹
poetów. Chyba powiedzia³ tak¿e, ¿e to miejsce inspiruje poetów. Ja nazwa³em tê poetyck¹ imprezê
poetyckimi do¿ynkami Napisa³em m.in.:
Przez poetê uplecione ze s³ów wiersze / S¹ jak
misternie uwite do¿ynkowe wieñce.
Spotkanie prowadzi³ pan Grzegorz Haciski i Piotr
Paw³owski. Zapowiadali poszczególnych poetów,
przedstawiali krótki biogram. Autorów wierszy obowi¹zywa³ Regulamin, m.in. punkt 7:
Obowi¹zuje dobry humor i pozytywna energia
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Przyjechali z ró¿nych miejscowoci: z Choszczna, z
Recza, z Gorzowa Wielkopolskiego, z Poznania, ze
Szczecina Wród poetów byli profesjonalici i amatorzy w ró¿nym wieku: od studenta do osiemdziesiêciolatka (skoñczy³ 18 lat, tzn. 81). Byli przedstawiciele
ró¿nych zawodów: lenik, wojskowi, nauczyciele, emeryci, student By³ poeta-rzebiarz, który rzebi w drzewie i jest rzebiarzem wierszy. Jeden z uczestników przyzna³ siê, ¿e cierpi na depresjê. By³o wielu, którzy uczestniczyli w poprzednich poetyckich spotkaniach w Korytowie. Historia korytowskich spotkañ nie jest d³uga,
ale pan Grzegorz Haciski nazwa³ tych, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach weteranami. Tak zapowiedzia³ Zbigniewa Jahnza, który jest podwójnym
weteranem, tak¿e wojskowym (jeli dobrze pamiêtam,
zosta³ tak¿e nazwany czwartym muszkieterem, mo¿e
dlatego, ¿e wystêpowa³ jako czwarty z kolei). Byli te¿
tacy, którzy przyjechali po raz pierwszy, jak pan Janusz
Krzymiñski. Pani Ró¿a powiedzia³a o nim, ¿e jest najbardziej dowiadczonym poet¹ w gronie szczeciñskiego rodowiska literackiego.
Trudno by³o zapamiêtaæ s³owa (treæ) wszystkich
czytanych wierszy. By³y wiersze napisane w konwencji modnej dzi prozy poetyckiej, by³y te¿ wiersze
rymowane, niektóre monotonne. Jedne nowoczesne
w formie, inne pisane przez poetê w staromodnym
kapeluszu poezji neoklasycznej. Jedne z wy¿yn poetyckiego Parnasu, inne z literackiej ciuchbudy, poetyckiego bazaru, jakby orzek³a wspó³czesna krytyka literacka. By³y wiersze powa¿ne i takie, które mo¿na piewaæ w kabarecie. By³ czytany wiersz o Regatach Wielkich ¯aglowców i wiersz o teciowej. Pani
Barbara Dominiczak (pochwali³a siê, ¿e otrzyma³a
medal Pro Patria) czyta³a wiersz o tragedii wo³yñskiej. By³y wiersze, które dotykaj¹ bolesnego problemu aborcji (p. Magdaleny Sowiñskiej ze Szczecina i
p. Habdasa z Gorzowa). By³ wiersz pani Ró¿y oda do
nocnej koszuli (nie jestem pewien, czy taki by³ tytu³),
nieco frywolny, który mo¿na zaliczyæ do erotyków.
By³y wiersze religijne w treci, w swej wymowie, np.
wiersze pana Stanis³awa Maruszczaka: Kim jestem ?, Imiê cz³owieka , Mi³oci moja . By³
czytany wiersz o papie¿u b³. Janie Pawle II. Pan W³a-

dys³aw £azuka czyta³ wiersz o sierpniowym dniu
(nocy poetów) w Korytowie. Niespodziank¹ by³
wiersz czytany przez Grzegorza Haciskiego. Przypomnia³, co powiedzia³ Ernest Bryll:
Poeta mówi swój najgorszy zazwyczaj wiersz,
który mu siê wydaje najlepszy.
Pan Grzegorz nie mia³ problemu z wyborem, bo
napisa³ tylko jeden wiersz.
Ja w tym roku nie zg³osi³em swoich wierszy. (Rozda³em kilka egzemplarzy mojego doæ d³ugiego poematu Noc Poetów  Korytowo'2012).

Poezja piewana

Po prezentacji wierszy kilku autorów by³y muzyczne przerywniki, piosenki piewane przez Grzegorza
Haciskiego. Nie znam autorów s³ów tych piosenek.
Prawdopodobnie wiêkszoæ napisa³ Piotr Paw³owski. By³a te¿ piosenka do s³ów wiersza Haliny Powiatowskiej. Wykonawca powiedzia³ o tej poetce,
¿e pisa³a wiersze najbardziej kobiece (najlepiej wyra¿aj¹ce kobiecoæ).

Almanach  2012 r.

Ks. S³awomir wraz z pani¹ Ró¿¹ wrêczyli Almanach z II Korytowskiej Nocy Poetów wszystkim
uczestnikom ubieg³orocznej Nocy. Do Almanachu
by³y do³¹czone upominki od gminy Choszczno i
Orodka Wspierania Rodziny w Korytowie. Potem
Almanach otrzymali wszyscy uczestnicy tegorocznej III Korytowskiej Nocy Poetów. Mnie spotka³a
mi³a niespodzianka. W Almanachu zosta³o wydrukowane moje wspomnienie z Korytowa.

Poetycki chrzest

Wyp³yñcie na g³êbokie wody poezji,
pokonujcie wzburzone fale krytyki.
W poemacie Noc Poetów happening ze spaleniem wierszy nazwa³em chrztem poetyckim.
Du¿y arkusz papieru wisz¹cy na maszcie przypomina³ bia³y ¿agiel. Wisz¹cy na maszcie bia³y arkusz
papieru / ¯agiel na ¿eglarskiej ³odzi przypomina.

Podobnie jak w ubieg³ych latach, zosta³y spalone
wiersze dwóch poetów, których tomiki siê ukaza³y: Katarzyny Chabowskiej i Piotra Paw³owskiego. Wiersze
wypisane na du¿ym bia³ym arkuszu zosta³y zawieszone
na maszcie na wzgórzu w pobli¿u Wozowni". (W Almanachu  2012 nazwano ten arkusz z wierszami cian¹
debiutu). Nie zapamiêta³em tytu³ów tych wierszy. Potem zosta³y podpalone i strawione przez ogieñ.
Z wierszy ulecia³ w niebo dym, pozosta³ po nich popió³, py³. Nie chcia³y tak ³atwo poddaæ siê ¿ywio³owi.
Wiersz Katarzyny Chabowskiej nie spali³ siê do koñca,
nie wszystko sta³o siê popio³em. Mo¿e to dobry znak.
Mo¿e w tym unicestwionym poetyckim dziele /
Zab³ynie diament odnaleziony w popiele.

Malarstwo i poezja

Przedstawienie o Janie Vermeerze
Jan (Johannes) Vermeer (1632-1675)  malarz
holenderski.
By³o zapowiadane tajemnicze spotkanie z kim, kto
ju¿ nie ¿yje. By³o to spotkanie z malarzem holenderskim
Janem Vermeerem i jego obrazami. Obrazy by³y ilustrowane wierszami. Nie znam autora scenariusza.(By³ nim
poeta Leszek Dembek  przyp. red.) Próbowano przybli¿yæ ducha epoki, w której malarz ¿y³ i tworzy³. Wiersze
czytali poeci ubrani w habit mnicha ze spiczastym kapturem (stroje by³y wypo¿yczone z Gorzowa Wielkopolskiego). Pani Barbara Dominiczak czyta³a swój wiersz
Artysta. Artysta, którym mo¿e byæ tak¿e poeta, maluje marzenia muskaj¹c pêdzlem p³ótno, uk³ada na
p³ótnie klocki wyobrani. Napisa³a tak¿e wiersze: Vermeer, Alegoria Vermeera, Do muzy Vermeera. Pani
Ró¿a Czerniawska-Karcz napisa³a kilka wierszy o Janie
Vermeerze, które by³y czytane podczas Nocy Poetów'2012: Chrystus u Marty i Marii  z Vermeera,
Kobieta przy oknie  z Vermeera. Poetyck¹ ilustracjê
do obrazu Dziewczyna z per³¹ (Dziewczyna w per³owych kolczykach, Mona Lisa pó³nocy, Holenderska Mona Lisa) czyta³a prawdopodobnie pani Zdzis³awa Gierszal (oraz Adam Siedlecki, Przemys³aw Suchanecki i Piotr Paw³owski  przyp.red.).
By³o to interesuj¹ce po³¹czenie malarstwa z poezj¹.
Poeta te¿ jest malarzem, który maluje s³owem, jego
tworzywem s¹ s³owa (Wczeniej poeta by³ nazwany rzebiarzem wierszy.) Hiszpañski malarz ikon Kiko
Argüello, jeli przemawia, to czasem powtarza, ¿e
to, co chce powiedzieæ (przekazaæ) jest jakby w
kilku (szybkich) poci¹gniêciach pêdzla.

Poetyckie rendez-vous
w ciemnociach

Owietlona by³a tylko czêæ Wozowni ze scen¹,
na której poeci prezentowali swoje wiersze. Pali³y siê
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tak¿e lampki z boku, w oknie. Potem kto przyniós³
lampkê i postawi³ j¹ na stoliku. Zobaczy³em, ¿e pisa³em d³ugopisem, który nie by³ wciniêty.

Z roku na rok...

ronie ranga Korytowskiej Nocy Poetów
Korytowska Noc Poetów to impreza jeszcze m³oda, ma zaledwie trzy lata.
W czasie przemówieñ zaproszonych goci podkrelano zas³ugi tych, dziêki którym by³o mo¿liwe zorganizowanie tej dorocznej poetyckiej imprezy w Korytowie, w tym roku ju¿ po raz trzeci. Swój wk³ad w przygotowanie tegorocznego spotkania poetów mia³o wielu
ludzi. Wymieniano gospodarza ks. S³awomira Kokorzyckiego. Organizatorami by³a grupa poetów-przyjació³ w sk³adzie: ks. S³awomir Kokoryczki, Piotr Paw³owski, Leszek Dembek, Grzegorz Haciski (muzyk).
Patronowa³y tej imprezie w³adze Choszczna. Honorowy patronat, tak jak w ubieg³ych latach, obj¹³
szczeciñski oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich.
Mówiono, ¿e z roku na rok ronie ranga poetyckiego wydarzenia, jakim jest Korytowska Noc Poetów.
Poetyckie spotkania w Korytowie zosta³y zauwa¿one i docenione nie tylko przez w³adze Choszczna, ale
tak¿e przez w³adze wojewódzkie. wiadczy o tym
obecnoæ pana starosty powiatu Choszczno i pani
Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego.
Z organizacj¹ takiego spotkania wi¹¿¹ siê koszty.
Znajduj¹ siê sponsorzy, którzy s¹ coraz hojniejsi
(byli wymienieni z nazwy).
Kazimierz Domozych
 ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w M³awie (w
roku 1965), ale nie poszed³ drog¹ piêknego
nauczycielskiego ¿ycia. Po ukoñczeniu studiów
na UMK w Toruniu, na kierunku matematyka,
pracowa³ w zawodzie informatyka, najd³u¿ej w
Stoczni Szczeciñskiej. Od 2002 r. nie pracuje. Pisze
wspomnienia i niemodne wiersze. W roku 2012 by³
uczestnikiem II Korytowskiej Nocy Poetów i
powtórzy³ to w 2013 jako goæ i obserwator.
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Ciekawostki w roku szkolnym 2013/
2014 w Filharmonii Szczeciñskiej

Audycje szkolne

W trakcie muzyko-lekcji
dla m³odych melomanów
Filharmonia wyjawi tajemnice kryj¹ce siê w zakamarkach
muzycznego wiata. Z pewnoci¹ bêdzie to jedna z najciekawszych i najbardziej inspiruj¹cych lekcji w ca³ej
edukacji muzycznej m³odych osób. Zajêcia zintegrowane to okazja do poznania historii poszczególnych
instrumentów oraz zapoznania siê z ich budow¹. To
przestrzeñ bezporedniego obcowania z muzykami i
instrumentami. To pretekst do wspólnej zabawy. Zajêcia s¹ prowadzone przez Pani¹ Kasiê oraz jej niesforn¹
podopieczn¹  Nutê DoNutê. Najm³odsi melomani
dziêki wykonywanym na ¿ywo utworom oraz zró¿nicowanym formom aktywizuj¹cym (wiersze, zagadki,
æwiczenia muzyczno-ruchowe) maj¹ okazjê rozwin¹æ
wra¿liwoæ artystyczn¹, nie tylko w dziedzinie muzyki,
ale te¿ literatury, tañca oraz teatru. Nuta DoNuta wraz
z Pani¹ Kasi¹ wyjaniaj¹ zagadnienia zwi¹zane z muzyk¹ i poznanymi instrumentami. Podczas zajêæ dzieci
dowiaduj¹ siê czym jest zespó³, dynamika, rytm, artykulacja, system dur-moll, kompozytor, temat w utworze, wariacja tematu itp. Bajkowa formu³a audycji zaciekawi najm³odszych, zainspiruje nauczycieli i pozwoli
na niekonwencjonalne obcowanie z magicznym wiatem muzyki.

Koncerty szkolne symfoniczne

Koncert Genius Lutos, kierowany do
uczniów i nauczycieli, oprócz walorów edukacyjnych i artystycznych niesie ze sob¹ wa¿n¹
wartoæ spo³eczn¹. Podczas koncertu s³uchacze

maj¹ mo¿liwoæ dowiadczenia twórczoci Witolda Lutos³awskiego, a tak¿e  przy aktywnym
udziale moderatora - mo¿liwoæ zapoznania siê z
wybranymi aspektami interpretacji muzycznych
oraz zagadnieniami zapewniaj¹cymi aktywny
odbiór muzyki. Na scenie obok muzyków Orkiestry Symfonicznej wystêpuj¹ muzycy Orkiestry
Perkusyjnej Gamelan, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie, Ko³o w Szczecinie.
Projekt Genius Lutos powsta³ w szczeciñskiej
Filharmonii w ramach obchodów roku Lutos³awskiego, w celu aktywizacji osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w zakresie uczestnictwa w
kulturze muzycznej, prze³amywania stereotypów
zwi¹zanych z postrzeganiem osób niepe³nosprawnych intelektualnie oraz upowszechniania
idei Kultury w³¹czaj¹cej.

Filharmonia dla malucha

Tañcogranie w Filharmonii dla najm³odszych to
rytmiczne zabawy z dzieæmi, kszta³tuj¹ce wiadomoæ poszczególnych czêci cia³a, prowadzone wg
zasad moje cia³o gra. Zabawy polegaj¹ na wspólnym szuraniu, tupaniu, klaskaniu, na zaznajomieniu
siê z rytmami charakterystycznymi dla ró¿nych zak¹tków wiata, a przy okazji na zapoznawaniu siê z
budow¹ instrumentów. Tym zabawom towarzyszy
prezentacja i nauka podstawowych kroków tanecznych z udzia³em dzieci na scenie.

Filharmonia od zaplecza

Podczas wizyty w Filharmonii grupy zorganizowane zwiedzaj¹ salê koncertow¹, garderoby oraz zaplecze sceny. M³odzi melomani zapoznaj¹ siê z histori¹ szczeciñskiej Filharmonii, poznaj¹ wystawy
wisz¹ce we foyer, a przez dziurkê od klucza podgl¹daj¹ pracê dyrygenta i orkiestry poprzez udzia³ w
próbie generalnej. To pigu³ka wiedzy niezbêdna dla
ka¿dego m³odego melomana.

Jedno z zadañ wspó³czesnej szko³y to
przygotowanie uczniów do aktywnego
uczestnictwa w kulturze. Cel ten jest realizowany przez umo¿liwienie dzieciom kontaktu ze sztuk¹, miêdzy innymi teatraln¹.
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A mo¿e do Opery?
Opera na Zamku przygotowa³a dla dzieci i m³odzie¿y
bogat¹ ofertê spektakli, a dla nauczycieli zeszyty metodyczne do wybranych przedstawieñ. Zeszyty uwzglêdniaj¹ ró¿ne etapy edukacji, w myl, i¿ pe³na edukacja to
nie tylko szkolne zajêcia. Gdy repertuar scen szczeciñskich na to pozwala, warto wspólnie z uczniami braæ
udzia³ w wartociowych przedstawieniach, które mo¿na nastêpnie wykorzystaæ podczas lekcji.
Kontakt z muzyk¹, baletem lub gr¹ sceniczn¹ pozwala na wszechstronny rozwój osobowoci, wra¿liwoci
dzieci i m³odzie¿y, dlatego inicjatywa Opery na Zamku
prezentowania spektakli muzycznych dla m³odych widzów jest tak wa¿na.
Warto podkreliæ, ¿e istotê teatru, jego wartoæ dla
spo³eczeñstwa dziecko rozumie wówczas, gdy samo
choæ na chwilê mo¿e staæ siê aktorem, re¿yserem,
tancerzem czy choreografem. Przedstawione propozycje scenariuszy lekcji umo¿liwi¹ mu odgrywanie
tych ról, przez co mog¹ stymulowaæ jego wszechstronny rozwój.
Dziêki teatralnej edukacji cz³owiek staje siê pe³niejszy, bardziej wra¿liwy na sytuacje i losy ludzkie, g³êbiej
zaanga¿owany w tworzenie rzeczywistoci, w której ¿yje
i która warunkuje jego dzia³anie.
Jedno z zadañ wspó³czesnej szko³y to przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Cel ten jest realizowany przez umo¿liwienie dzieciom
kontaktu ze sztuk¹, miêdzy innymi teatraln¹. Im wczeniej rozpocznie siê edukacjê teatraln¹, tym wiêksza szansa na pe³ny rozwój ucznia od etapu widza naiwnego
(od 3 do 7 roku ¿ycia), przez etap widza poszukuj¹cego
przygód (od 7 do 10 roku ¿ycia) do widza wiadomie
odbieraj¹cego sztukê teatraln¹ (powy¿ej 12 lat). Kontakt z muzyk¹, baletem lub gr¹ sceniczn¹ pozwala na
wszechstronny rozwój osobowoci, wra¿liwoci dzieci

i m³odzie¿y, dlatego inicjatywa Opery na Zamku prezentowania spektakli muzycznych dla m³odych widzów jest
tak wa¿na. Zeszyty metodyczny z propozycjami scenariuszy zajêæ ma u³atwiæ nauczycielom pracê przy omawianiu spektakli (mo¿na je odszukaæ na stronie internetowej Opery na Zamku w zak³adce propozycje dla nauczycieli). S¹ to propozycje, przyk³ady wykorzystania
przedstawienia muzycznego w procesie dydaktycznowychowawczym. I tak np. zeszyty metodyczne do spektakli Bajki ci opowiem  czy te¿ Farfurka Królowej
Bony skierowane do uczniów szkó³ podstawowych
mo¿e byæ realizowany w edukacji wczesnoszkolnej, na
lekcjach jêzyka polskiego, historii, muzyki, na godzinach
wychowawczych i podczas zajêæ w ko³ach zainteresowañ. Warto podkreliæ, ¿e istotê teatru, jego wartoæ dla
spo³eczeñstwa dziecko rozumie wówczas, gdy samo
choæ na chwilê mo¿e staæ siê aktorem, re¿yserem, tancerzem czy choreografem. Przedstawione propozycje scenariuszy lekcji umo¿liwi¹ mu odgrywanie tych ról, przez
co mog¹ stymulowaæ jego wszechstronny rozwój.
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Mo¿na tu wypo¿yczyæ angielskie ksi¹¿eczki dla dzieci i materia³y metodyczne,
a tak¿e przygotowaæ w³asnorêcznie pomoce dydaktyczne do wykorzystania na
lekcjach i zajêciach z ró¿nych przedmiotów. Wszystko za darmo, wystarczy
przyjæ do Pa³acu M³odzie¿y.

Centrum Zasobów
Jêzyka Angielskiego
zaprasza
nie tylko anglistów
Centrum Zasobów Jêzyka Angielskiego istnieje w Pa³acu M³odzie¿y ju¿ od piêciu lat. Jest to
niewielka pracownia, która kieruje swoj¹ ofertê
g³ównie do nauczycieli tego jêzyka, ucz¹cych w
przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimnazjach. Wród bogactwa materia³ów znajd¹ oni
tutaj ksi¹¿eczki dla m³odszych i starszych dzieci
(aktualnie ksiêgozbiór obejmuje przesz³o tysi¹c
tytu³ów o ró¿nym stopniu trudnoci), materia³y
metodyczne (ksi¹¿ki, kursy, poradniki, podrêczniki, s³owniki, encyklopedie) oraz pomoce naukowe (karty obrazkowe, gry, literki magnetyczne,
kasety magnetofonowe, p³yty CD itp.). Do szczególnie interesuj¹cych pozycji nale¿¹ z pewnoci¹
ksi¹¿ki z serii tzw. big books, które  jak sama
nazwa wskazuje - s¹ wyj¹tkowo du¿ych rozmiarów: mniej wiêcej pó³ metra na pó³ metra. Dziêki
temu ka¿dy uczeñ, nawet ten siedz¹cy w ostatniej
³awce, doskonale widzi tekst i ilustracje. Niektóre
z nich maj¹ do kompletu szeæ egzemplarzy w standardowych wymiarach, a wiêc wietnie nadaj¹ siê
do pracy w grupach. Wszystkie materia³y mo¿na
wypo¿yczaæ, a te, które mog¹ byæ legalnie powielane, skopiowaæ na miejscu w razie potrzeby.
Ale nie tylko nauczyciele angielskiego s¹ mile
widziani w Centrum  znajd¹ tu co dla siebie równie¿ rodzice, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki czy techniki. Oprócz wypo¿yczania materia³ów placówka
oferuje mo¿liwoæ wykonania w³asnych pomocy
dydaktycznych, szablonów, dekoracji na szkolne
gazetki itp. S³u¿y do tego niezwyk³e urz¹dzenie
do wycinania kszta³tów w oparciu o specjalne matryce (do wyboru jest oko³o 150 ró¿nych wzorów
 zwierzêta, owoce, kwiaty, litery, cyfry itp.). Niezwyk³oæ wycinarki polega na tym, ¿e w krótkim
czasie pozwala na przygotowanie kilkudziesiêciu

czy nawet kilkuset egzemplarzy danego kszta³tu
(jeli tworzywem jest papier lub brystol). Ponadto urz¹dzenie daje sobie radê z ró¿nego rodzaju
materia³ami: tektur¹, g¹bk¹, tkanin¹, filcem itp.
W ofercie Centrum Zasobów znajduj¹ siê tak¿e
szkolenia i warsztaty dla nauczycieli jêzyka angielskiego. S¹ one zazwyczaj przygotowane przez
ambasadê USA w Warszawie i prowadzone przez
specjalistów, którzy specjalnie w tym celu przyje¿d¿aj¹ do Polski ze Stanów Zjednoczonych.
Ponadto Centrum organizuje wiele ciekawych
imprez dla dzieci. Niektóre z nich wesz³y ju¿ na
sta³e do kalendarza wydarzeñ w Pa³acu M³odzie¿y. Co roku og³aszany jest konkurs plastyczny
zwi¹zany ze Stanami Zjednoczonymi, a wiosn¹
zapraszamy uczniów klas 0-III do udzia³u w konkursie recytatorskim w jêzyku angielskim. W ubieg³ym roku po raz pierwszy odby³ siê turniej pod
nazw¹ Master of English przeznaczony dla dzieci z klas czwartych. Zdoby³ on tak du¿e uznanie
uczestników, ¿e z pewnoci¹ bêdzie kontynuowany, a mo¿e nawet poszerzony o inne grupy wiekowe. Najbardziej liczn¹ imprez¹, w której bierze
udzia³ zwykle oko³o 100 uczniów, jest American
Day, organizowany co roku pod koniec listopada, tu¿ przed amerykañskim wiêtem Dziêkczynienia. Dzieci poznaj¹ wówczas najwa¿niejsze fakty z historii USA, rywalizuj¹ w konkursie wiedzy i
spotykaj¹ siê z ciekawymi ludmi (np. zawodnikami dru¿yny futbolu amerykañskiego, przedstawicielami ambasady). Ten dzieñ jest zawsze weso³y
i pe³en atrakcji.
O wszystkich imprezach, konkursach, terminach
i tematyce szkoleñ Centrum informuje szko³y i
przedszkola drog¹ mailow¹ z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje te s¹ równie¿ przesy³ane
bezporednio do nauczycieli zarejestrowanych w
bazie danych placówki. Rejestracji mo¿na dokonaæ w ka¿dej chwili na stronie internetowej Pa³acu M³odzie¿y w zak³adce Centrum Zasobów Jêzyka Angielskiego. Znajduj¹ siê tam równie¿
szczegó³owe informacje na temat powstania Centrum, godziny otwarcia oraz regulamin korzystania ze zbiorów. Placówka nie pobiera ¿adnych
op³at za wypo¿yczanie materia³ów, u¿ycie wycinarki czy udzia³ w imprezach i szkoleniach. Zapraszamy serdecznie!
Adres:
Centrum Zasobów Jêzyka Angielskiego
Pa³ac M³odzie¿y
Al.Piastów 7, Szczecin
sala 104 (I piêtro)
tel. (91) 422-52-61 wew. 35
e-mail: centrum.zdja@palac.szczecin.pl

Warto posiedzieæ nad wype³nieniem kilkudziesiêciu stron aplikacji, aby uzyskaæ finansowe wsparcie, przeznaczone na inwestowanie w siebie.

Nauczycielu,
ucz siê angielskiego!
Dorota Michalska

Dwa tygodnie przebywa³am w Londynie, na kursie metodycznym dla nauczycieli jêzyka angielskiego pt. Kreatywna metodologia. Kurs zorganizowa³a szko³a jêzykowa Oxford House College. By³ to
mój drugi kurs w Anglii. Pierwszy zorganizowany
zosta³ w Cambridge, w Homerton College. Obydwa
dofinansowa³a FRSE, a w³aciwie w ca³oci pokry³a
koszty mojego pobytu na Wyspach. Zachêcam
wszystkich nauczycieli, nie tylko lingwistów, do
skorzystania z tej formy rozwoju swoich kompetencji zawodowych, jedyny warunek to znajomoæ jêzyka angielskiego, lecz proszê siê nie przejmowaæ,
jeli nie znaj¹ Pañstwo jêzyka na poziomie zaawansowanym, s¹ kursy, na których wystarczy znajomoæ na poziomie redniozaawansowanym. Dlaczego warto? Pytanie wydaje siê byæ retoryczne. Gdybym mia³a porównaæ swój pobyt w Cambridge i
Londynie to musia³abym wzi¹æ pod uwagê zupe³nie
inne aspekty, gdy¿ Londyñczycy stanowi¹ ca³kowicie odmienn¹ grupê mieszkañców Wielkiej Brytanii. Ca³y czas w popiechu, z krótk¹ przerw¹ na lunch
w po³udnie i szklank¹ piwa w pubie po pracy. Rodowitych Londyñczyków jest tu naprawdê niewielu,
wiêkszoæ to Azjaci i mieszkañcy krajów afrykañskich. Prawdziwy tygiel kulturowy, co widaæ nie tylko po zewnêtrznych oznakach, ale przede wszystkim po jêzyku, którym siê pos³uguj¹. Jednym z moich oczekiwañ, przed wyjazdem, by³o zderzenie siê z
"prawdziwym angielskim", s³uchanie ¿ywej angielszczyzny. Na miejscu okaza³o siê, ¿e tak¹ okazjê mam
tylko na Uniwersytecie Westminster, gdzie odbywaj¹ siê moje zajêcia. Na ulicy, w pubach, w sklepach, na stacji metra, czy gdziekolwiek, ludzie mówi¹
po angielsku, który ma niewiele wspólnego z angielskim, jakiego uczymy w szko³ach. Jest to mieszanka akcentów z ró¿nych stron wiata, poprzez
co chwilami trudna do zrozumienia dla kogo, kto
nie ¿yje w Londynie na co dzieñ.
Moja grupa sk³ada³a siê z nauczycieli z ró¿nych
stron wiata. Jest pani z Japonii, nauczyciele z Azerbejd¿anu, Francji, Turcji, trzy Czeszki, nauczycielka
z Hiszpanii i dwie panie z Rosji. Zajêcia prowadzi³

23

Rico, urodzony w Brazylii, którego rodzice pochodz¹
z W³och. Dogadywalimy siê. Co wiêcej zg³êbialimy tajniki wspó³czesnej metodologii nauczania jêzyków obcych. Mylê, ¿e ca³¹ wiedzê, jak¹, z wielkim zaanga¿owaniem, próbowa³ nam przekazaæ Rico,
posiadalimy wszyscy - znamy teorie Chomskiego,
humanistyczne podejcie do nauki jêzyka i setki
technik nauczania. Najcenniejsze jest to, ¿e moglimy wymieniaæ siê swoimi spostrze¿eniami w stosowaniu teorii w praktyce i co najwa¿niejsze problemy, jakie spotykam w swojej codziennej pracy,
okazywa³y siê byæ podobne do tych, o których mówi
, np. Teriko z Japonii. Rozumielimy siê. Po po³udniu czeka³y na nas warsztaty z rodowitym londyñczykiem - Mikem. Ekscentryk, to ma³o powiedziane,
nauczyciel poruszaj¹cy siê na krawêdzi szaleñstwa,
mo¿e jest w tym metoda? Najzabawniejsze by³o to,
¿e Vlada, nauczycielka z Rosji, poprawia³a gramaty-

kê Rico, który bez problemów mo¿e uczyæ angielskiego, bo jest native speakerem i zda³ egzamin
DELTA, podczas gdy Vlada  doktor lingwistyki z
Uniwersytetu w Irkucku, oczywicie posiadaj¹ca
kilka certyfikatów, w tym DELTA, nie znajdzie dla
siebie pracy na Wyspach, no mo¿e jako stajenna .Wiem, poniewa¿ opowiada³a nam o swoich
staraniach, zakoñczonych tak¹ w³anie propozycj¹.
Kurs w Cambridge by³ inny. Znakomici nauczyciele, autorytety na skalê wiatow¹, wspomnê tylko
Jima Scrivenera, Jeremy Harmera, Michaela McCarthy. Londyn to wiatowe centrum biznesu, Cambridge- wiatowe centrum nauki. To, co Pañstwo
wybior¹, zale¿y tylko od Was. Zachêcam, naprawdê warto posiedzieæ nad wype³nieniem kilkudziesiêciu stron aplikacji, aby uzyskaæ finansowe wsparcie, przeznaczone na inwestowanie w siebie. Korzyci dla uczniów, szko³y oraz lokalnego rodowiska
s¹ nieocenione. I zapewniam Pañstwa, ¿e nawet jeli Anglia nas nie chce, to nie mamy czego ¿a³owaæ,
gdy¿ jak Anglicy zwykli mówiæ tam dom twój, gdzie
serce twoje.
Dorota Michalska
 nauczyciel mianowany
Szko³a Podstawowa nr 69 w Szczecinie
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Rodzice
maj¹ g³os

Rodzic w owiacie
 pomocnik czy intruz?
Czy rodzice anga¿uj¹ siê w sprawy szko³y lub
przedszkola? Odpowied na to pytanie nie jest zupe³nie oczywista. Praktyka codziennego funkcjonowania szkó³ i przedszkoli pokazuje, ¿e zakres i
poziom zaanga¿owania rodzicielskiego jest uzale¿niony od wielu czynników. Wród nich wyró¿niæ
mo¿na m.in. wiek dziecka, zapotrzebowanie na zaanga¿owanie siê rodziców ze strony kadry placówek oraz uwarunkowania formalno  prawne.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e poziom zaanga¿owania
rodziców uzale¿niony jest w du¿ej mierze od wieku dziecka. Im dziecko m³odsze, tym dzia³ania rodziców ambitniejsze i bardziej dobrowolne. Gdyby przeledziæ wzrost aktywnoci rodzicielskiej w
ca³ym systemie opiekuñczo-edukacyjnym, widaæ
wyranie, ¿e w przypadku ¿³obków zaanga¿owanie rodziców w ¿ycie placówki jest umiarkowane.
Dla wielu rodziców to czêsto pierwsze zetkniêcie
z takiego rodzaju opiek¹ nad dzieæmi. Niebagatelny jest równie¿ charakter i specyfika samej placówki. W ¿³obku zapewnia siê dzieciom opiekê, a
nie edukacjê. Dzieci s¹ jeszcze zbyt ma³e na to,
aby aktywnie i wiadomie anga¿owaæ siê w ¿ycie
grupy czy ca³ego ¿³obka. Nawet jeli w oddzia³ach 2-latków organizowane s¹ zajêcia, które maj¹
na celu rozwiniêcie konkretnych umiejêtnoci (np.
prace plastyczne, nauka wierszyków czy piosenek), to nie odbywa siê to w tak du¿ej skali, jak w
przedszkolu. Ponadto, w ¿³obkach ustawodawca
nie przewidzia³ sformalizowanych struktur rodzicielskich, które dostêpne s¹ od poziomu przedszkola. Powy¿sze powoduje, ¿e zaanga¿owanie
rodziców jest si³¹ rzeczy niewielkie.
Szczyt aktywnoci i zaanga¿owania rodziców
i opiekunów przypada na okres przedszkola. To
miejsce, do którego dzieci codziennie s¹ przyprowadzane i odbierane przez samych rodziców
lub opiekunów. Rodzice na co dzieñ obserwuj¹
sposób funkcjonowania placówki, kontaktuj¹ siê
z jej pracownikami, podejmuj¹ decyzje odnonie
zajêæ dzieci (wycieczek plenerowych, organizacji wi¹t itp.). S¹ zachêcani przez kadrê przedszkoln¹ do udzia³u w festynach, aktywnego w³¹czania siê w kiermasze, organizacji prezentów dla

dzieci z okazji wi¹t, a tak¿e do codziennego kontaktu z nauczycielami czy dyrekcj¹. Przedszkola
s¹ te¿ z regu³y placówkami niewielkimi, gdzie o
kontakt z kadr¹ jest du¿o ³atwiej ni¿ w szko³ach.
Nauczyciel prowadz¹cy oddzia³ przedszkolny
jest stale przypisany do grupy i nietrudno go
zastaæ. Kadra niepedagogiczna ma te¿ wiêksz¹ i
bardziej bezporedni¹ stycznoæ z dzieæmi, co
dodatkowo u³atwia rodzicom kontakt i poczucie
wspólnoty z przedszkolem.
Poziom zaanga¿owania rodziców zaczyna obni¿aæ siê na kolejnych etapach edukacji  pocz¹wszy od szko³y podstawowej, na szko³ach ponadgimnazjalnych koñcz¹c. O ile w szko³ach
podstawowych, w klasach m³odszych rodzice
widz¹ jeszcze potrzebê w³¹czania siê w ¿ycie klasy, a czasem i szko³y, o tyle w starszych rocznikach to zaanga¿owanie znacz¹co maleje. Zwi¹zane jest to m.in. z faktem, ¿e dzieci w klasach
IV-VI zaczynaj¹ ju¿ same przychodziæ i wracaæ
ze szko³y. Rodzice pojawiaj¹ siê w niej zwykle z
okazji zebrañ albo w przypadku koniecznoci
indywidualnych kontaktów w wychowawc¹.
Mo¿na pokusiæ siê o hipotezê, i¿ poziom zaanga¿owania zale¿y od roli i funkcji placówki - im
wiêksza funkcja opiekuñcza, tym wiêksze mo¿liwoci dla zaanga¿owania siê rodziców. Wraz ze
wzrostem formalizacji struktur placówek i jej wielkoci, a tak¿e roli edukacyjnej, zaanga¿owanie
rodziców maleje.
Opisane powy¿ej zaanga¿owanie ma charakter
nieformalny i akcyjny. Rodzice dzia³aj¹, kiedy jest
taka potrzeba. Ale w szko³ach i przedszkolach rodzice maj¹ równie¿ mo¿liwoæ funkcjonowania w
sposób sformalizowany, w ramach rad rodziców i
rad szko³y. S¹ to organy usankcjonowane w przepisach Ustawy o systemie owiaty w art. 51, 53,
54 oraz 56, a tak¿e w Karcie Nauczyciela w art. 6a
i 9c. Karta Nauczyciela precyzuje w swoich zapisach mo¿liwoci oceny pracy nauczyciela. Artyku³ 6a KN wskazuje, i¿ oceny takiej mo¿na dokonywaæ na wniosek rady szko³y lub rady rodziców. Z kolei art. 9c KN precyzuje warunki dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela przy udziale rady rodziców.
Wiêcej zapisów dotycz¹cych roli rodziców w
systemie edukacji zawiera Ustawa o systemie
owiaty, jednak nale¿y podkreliæ, i¿ wed³ug zapisów ww. ustawy rola ta nie jest szczególnie
wielka. Mo¿liwoci i uprawnienia rodziców zawarte zosta³y zasadniczo w 4 artyku³ach uso. Art.
51 i 53 opisuj¹ i precyzuj¹ zasady funkcjonowania rad rodziców. Art. 54 wskazuje na uprawnie-

nia rad, okrelaj¹c rzeczywiste ich znaczenie. Z
jednej strony ustawodawca zak³ada, ¿e rodzice
maj¹ prawo w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹
szko³y do uchwalania programu wychowawczego szko³y oraz programu profilaktyki. Z drugiej
za strony, dalsze zapisy tego samego artyku³u
stanowi¹, i¿ jeli rada rodziców nie osi¹gnie w
tym zakresie zgody z rad¹ pedagogiczn¹, dyrektor szko³y mo¿e ustaliæ i realizowaæ ten program
nawet bez jej zgody. Dyrektor potrzebuje w tym
przypadku jedynie zgody ze strony organu prowadz¹cego dan¹ placówkê  rada rodziców nie
jest mu de facto potrzebna.
Artyku³ 54 uso stanowi równie¿, ¿e rada rodziców mo¿e gromadziæ fundusze w celu wspierania dzia³alnoci statutowej szko³y lub przedszkola. Jak to wygl¹da w praktyce, widaæ by³o w przypadku prób finansowania zajêæ dodatkowych w
przedszkolach we wrzeniu 2013 roku. Mimo
oczywistych zapisów ustawowych wskazuj¹cych
na mo¿liwoæ finansowania dodatkowych zajêæ
przez radê rodziców, Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda³o komunikat, ¿e takie dzia³ania
bêd¹ niezgodne z prawem. Jest to kuriozalna
decyzja i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zostanie ona
wkrótce zmieniona.
Artyku³ 56 uso doprecyzowuje inne uprawnienia rad rodziców w zakresie m.in. opiniowania
dzia³alnoci rozmaitych organizacji funkcjonuj¹cych w obrêbie placówek owiatowych. To narzêdzie, podobnie jak instytucja rady szko³y, wydaje siê byæ niezmiernie rzadko wykorzystywane. Byæ mo¿e wynika to z niewiedzy rodziców w
zakresie ich ustawowych uprawnieñ, byæ mo¿e
za z niechêci dyrektorów do powo³ywania i wykorzystywania rodziców w wiêkszym  prawnym
 zakresie.
Co istotne, ¿aden zapis uso nie nadaje radom
rodziców osobowoci prawnej. Ma to niebagatelny wp³yw na praktyczne mo¿liwoci i uprawnienia rodziców w systemie owiaty  przyk³adem tego jest kwestia podpisywania polis ubezpieczeniowych przez rady. Aby umowy ubezpieczeniowe by³y zgodne z prawem, musi je zawieraæ podmiot posiadaj¹cy osobowoæ prawn¹.
We wrzeniu 2013 r. przez ca³¹ Polskê przetoczy³a siê dyskusja o tym, czy polisy te ma podpisywaæ dyrektor szko³y lub przedszkola (zgodnie z
przyjêt¹ do tej pory praktyk¹), czy te¿ rada rodziców. Poniewa¿ umowy podpisywane przez
rady by³yby z mocy prawa nieskuteczne (w³anie ze wzglêdu na brak osobowoci prawnej),
gminne w³adze owiatowe próbowa³y przerzu-
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caæ ten obowi¹zek na rodziców  osoby fizyczne. To tworzy³o grone precedensy i skutki prawne. Nadanie radom rodziców osobowoci prawnej wyeliminowa³oby takie zagro¿enia. Rady
mog³yby równie¿ zatrudniaæ np. na umowy zlecenia wykonawców us³ug edukacyjnych czy rozwojowych, wiadczonych dla dzieci w szko³ach
czy przedszkolach.
Najbardziej interesuj¹cym zapisem Ustawy o
systemie owiaty w kontekcie roli i uprawnieñ
rodziców jest artyku³ 48, który stanowi, i¿ gmina
lub powiat mo¿e powo³aæ radê owiatow¹. Rada
ta ma mo¿liwoæ badania potrzeb owiatowych i
przygotowania propozycji ich zaspokajania, opiniowania bud¿etu JST w czêci wydatków owiatowych. Mo¿e ona równie¿ opiniowaæ projekty
sieci publicznych szkó³ i placówek, projekty aktów prawa miejscowego w zakresie owiaty, a
tak¿e wyra¿aæ swoje wnioski i opinie w przedmiotowym zakresie. Bior¹c pod uwagê znaczenie owiaty w kontekcie zaspokajania potrzeb
spo³ecznoci lokalnych, a tak¿e znaczn¹ liczbê
podmiotów zajmuj¹cych siê tematyk¹ owiaty,
rada taka stanowi istotny organ opiniodawczo
 doradczo  kontrolny dla w³adz JST. Znaczenie oraz mo¿liwoci, jakie p³yn¹ ze sprawnego
funkcjonowania rady owiatowej dostrzeg³y ju¿
m.in. samorz¹dy w Gdañsku, Krakowie, na l¹sku, a tak¿e w wielu innych gminach i powiatach
Polski, gdzie takie organy powo³ano do ¿ycia.
Temat ten zosta³ równie¿ poruszony przez Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina w trakcie
debaty Jaka szko³a? Jaka edukacja? zorganizowanej w padzierniku 2013 r. przez Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie. Propozycja ta zosta³a wzmocniona g³osem przedstawicieli ZNP i skierowana wprost do w³adz Szczecina. Niestety, nie spotka³a siê z akceptacj¹ ze strony Zastêpcy Prezydenta Miasta ds. owiaty, co
w praktyce oznacza, ¿e w³adze Szczecina nie s¹
przychylne praktycznej realizacji idei partycypacji spo³ecznej oraz transparentnoci w zarz¹dzaniu owiat¹. Byæ mo¿e z czasem w³adze miasta przekonaj¹ siê do tego pomys³u i aktywnie
w³¹cz¹ w proces zarz¹dzania owiat¹ przedstawicieli strony spo³ecznej i bran¿owej, tj. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
zwi¹zków zawodowych, naukowców, praktyków
w dziedzinie owiaty, prawników, a tak¿e samych
rodziców.
Dorota Korczyñska
 Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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Nauczyciel
 misja czy zawód?

Cezary  surowy, ale sprawiedliwy. Pragn¹cy przekazaæ istotê przedmiotu plastykowej m³odzie¿y. M³odzie¿ jest trudna generalnie, ale dla niego to nie problem. Z jednej strony potrafi u¿yæ mocnych s³ów, z
drugiej za wychowuje przyk³adem.
Zakochany szczególnie w historii kawalerii udziela
Nasi rodzice doskonale pamiêtaj¹ sylwetki swoich siê w licznych stowarzyszeniach. Jest organizatorem i
nauczycieli, a dziadkowie wspominaj¹ ich z najwy¿- animatorem szeregu inscenizacji historycznych jakie
szym szacunkiem. Dziadek wspomina³ trzy presti¿owe odbywaj¹ siê w miecie. Kto inny jak nie belfer Cezary
zawody zaraz po odzyskaniu niepodleg³oci  by³ to
wpad³by na szalony pomys³, podczas ceremonii nadazawód oficera, lekarza i nauczyciela. Si³a, zdrowie i edunia sztandaru szkole. To on wjecha³ na koniu, na salê
kacja dawa³a poczucie rozwoju polskiego spo³eczeñgimnastyczn¹ w mundurze napoleoñskim wioz¹c
stwa po d³ugich latach niewoli.
sztandar szko³y imienia Józefa Wybickiego!!! Scenka
A jak to wygl¹da wspó³czenie wszyscy wiemy. Prorodem II Rzeczypospolitej wpisuj¹ca siê w etos postaporcja pomiêdzy wysi³kiem w³o¿onym w wykszta³ceci p³k Boles³awa Wieniawy-D³ugoszowskiego. Dalenie nauczyciela, potem jego rozwój zawodowy, a odko nie siêgaj¹c w czasie ogl¹daæ moglimy pana Cezaniesieniu do wynagrodzenia ukazuje wymiar tego zarego podczas inscenizacji miejskiej z okazji 11 Listopawodu. Poczucie misji przez nauczyciela  tak,  jest to
da. W mundurze u³añskim prowadzi³ narracjê wydazawód wymagaj¹cy poczucia misji do prawid³owego
rzeñ odnosz¹cych siê do przyjazdu Ignacego Padeodbioru przez uczniów.
rewskiego do Poznania i wybuMisja z ³aciny missio znaczy pochu powstania wielkopolskiego.
s³anie, wys³anie. Jednym (pierwszym)
Z redakcyjnej
Bez wiêkszej namowy uda³o mu
z czterech znaczeñ tego okrelenia
poczty
siê zachêciæ ponad setkê uczniów
jakie przedstawia nam s³ownik wyrajako statystów w inscenizacji. To
zów obcych w analogii do tematu jest
dialogi@palac.szczecin.pl
tylko kropla w morzu przyk³adów
pos³annictwo, wa¿ne odpowiedzialnauczyciela z pasj¹. Nie wspomine zadanie do spe³nienia.
nam
nawet
o
jego
wk³adzie
w budowê pomników i
Czynnik ludzki w tym przypadku ma najwiêksze i
tablic
upamiêtniaj¹cych
wydarzenia
historyczne. Ilu
kluczowe znaczenie. Jaki wiêc powinien byæ nauczyciel z poczuciem misji? Dobry nauczyciel musi byæ jest takich nauczycieli, gdzie zawód jest pasj¹, a pasja
cz³owiekiem z pasj¹. Swój zawód wykonuje z przyjem- misj¹? Chcia³bym wierzyæ, ¿e wielu
I na koniec rzecz najwa¿niejsza. Przyk³adem, któnoci¹ i satysfakcj¹. Posiada pewne cechy osobowoci, które buduj¹ szacunek wród uczniów. Autorytet ry bezwzglêdnie przywo³ujê jako cz³owieka z powyp³ywa z jego etyki, jest surowy, ale sprawiedliwy i czuciem misji jest moja mama. Emerytowana naobiektywny. Kieruje siê okrelonymi zasadami, poprzez uczycielka biologii z ponad trzydziestoletnim stanauczanie realizuje swoj¹ pasjê i pasj¹ t¹ zara¿a swo- ¿em w zawodzie. Przyszed³em na wiat zabrany z
ich odbiorców. Posiada misjê i powo³anie, które nada- lekcji  to po pierwsze, po drugie nie znam nikogo,
kto powiedzia³by z³e s³owo na swoj¹ pani¹ od bioje sens jego ¿yciu.
By³yby to puste s³owa, gdybym nie odniós³ siê do logii. Bardzo sympatyczna, cierpliwa i m¹dra, bez
¿ywych przyk³adów. Mój serdeczny przyjaciel jest wzglêdu czy prowadzi³a zajêcia z o wiele starszymi
nauczycielem z pasj¹ i powo³aniem, a wiêc ma swoje- od siebie uczniami w klasie wieczorowej, czy dzieægo rodzaju misjê. Pan Cezary Jankowski, historyk, mi szko³y podstawowej. Do dzi dostrzegam ¿ywe
nauczyciel dyplomowany Zespole Szkó³ im. Józefa przyk³ady jej pasji nauczycielskiej, kiedy to t³umaWybickiego w Szczecinie. Któ¿ z dziesi¹tek, a mo¿e czy zagadnienia biologii swojej wnuczce, a ta s³usetek jego wychowanków nie zachowa³ w pamiêci cha jak zauroczona. Chyba po babci moja córka ma
gabinet historii  istne muzeum z gablotami i szafami zainteresowania wiatem zwierz¹t.
pe³nymi pami¹tek narodowych, czapek, rogatywek,
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie  nadokumentów, fotografii i odznaczeñ, kto nie zapamiê- uczyciel  misja czy zawód. Moim zdaniem nie mo¿na
ta³ manekinów w mundurach minionych epok? Pierw- rozpatrywaæ tego osobno, a czy jedno powi¹zane jest
sze wra¿enie mo¿na doznaæ jeszcze przed wejciem z drugim  zale¿noæ ta odnosi siê do cz³owieka i serdo sali, bowiem nad drzwiami wypisana jest senten- ca, ile wk³ada w wykonywany zawód.
cja Alea iacta est. W gabinecie historii panuje
sier¿. sztab. Dariusz Krakowiak
duch, rodowisko sprzyjaj¹ce nauce i dobremu od 12 Szczeciñska Dywizja Zmechanizowana
biorowi przedmiotu. Poród tych pami¹tek jest pan
uczestnik rekonstrukcji historycznych

Zachêcali nas, aby robiæ co ponad 
ponad sam¹ naukê, udzielaæ siê, tworzyæ.
Dlatego te¿ moje najpiêkniejsze wspomnienia nie dotycz¹ godzin spêdzonych w klasie na lekcjach, a przede wszystkim zajêæ
pozalekcyjnych.

Co ponad
Kiedy nasze gimnazjum obchodzi³o dziesiêciolecie.
Nie omieszka³am nie skorzystaæ z tej okolicznoci i odwiedzi³am budynek, który opuci³am kilka lat temu, pod¹¿aj¹c wybran¹ przeze mnie drog¹ ku doros³emu
¿yciu. Tyle czasu ju¿ minê³o! A¿ trudno uwierzyæ
Zapewne czêæ wspomnieñ zd¹¿y³a siê zatrzeæ, czy
zgubi³a siê pomiêdzy tymi, które pojawi³y siê w ci¹gu
kolejnych lat. Jednak s¹ te¿ takie, które z mojej pamiêci
nie znikn¹ nigdy i które pojawiaj¹ siê na samo has³o
moje gimnazjum
Wspomnienia z mojego kochanego gimnazjum to
przede wszystkim ludzie  osoby, które mia³y zasadniczy wp³yw na mój rozwój i które pokierowa³y mnie na
drodze dojrzewania  drodze najwa¿niejszych wyborów ¿ycia. Nauczyciele. Wspaniali ludzie. Bez nich nie
by³abym tym, kim jestem, nie osi¹gnê³abym tak wiele.
Umiej¹cy dotrzeæ do m³odzie¿y i przekazaæ wiedzê, zawsze chêtni do pomocy, entuzjastycznie podchodz¹cy do konkursów, projektów, zachêcaj¹cy do pracy i
wyszukiwania swoich ¿yciowych pasji. Nasze problemy by³y ich problemami, na ich pomoc zawsze mo¿na
by³o liczyæ. Zachêcali nas, aby robiæ co ponad 
ponad sam¹ naukê, udzielaæ siê, tworzyæ. Dlatego te¿
moje najpiêkniejsze wspomnienia nie dotycz¹ godzin
spêdzonych w klasie na lekcjach, a przede wszystkim
zajêæ pozalekcyjnych. Zbyt ma³o tu miejsca, by wymieniæ wszystkich, mimo i¿ zdecydowanie na to zas³uguj¹. Wymieniê mojemu sercu najbli¿szych.
Pamiêtam jak pan Jarek Wochowski, nasz wychowawca, najwspanialszy z jakim kiedykolwiek mia³am
przyjemnoæ wspó³pracowaæ, zaproponowa³ nam
udzia³ w konkursie przedsiêbiorczoci. Najpierw pomóg³ skompletowaæ zespó³, wys³ucha³ pomys³ów,
potem pomaga³ wcieliæ je w ¿ycie, rozwi¹zaæ konflikty
wewn¹trzzespo³owe, przeprowadziæ próby i podj¹æ
najwa¿niejsze decyzje, a na koniec razem z nami pojecha³ do Gdañska i niez³omnie, wierz¹c w nasze si³y i
mo¿liwoci, dopingowa³ nas w czasie ca³ych potyczek.
I kiedy siê uda³o osi¹gn¹æ sukces, by³ taki dumny
I pamiêtam jeszcze najlepsze kó³ko teatralne na wiecie prowadzone przez pani¹ Ewê Niewczas, przygotowuj¹ce coraz to nowe wspania³e spektakle, na ka¿d¹
okazjê i ka¿dego roku inne. Pani Ewa, w czasie lekcji
cierpliwie t³umacz¹ca nam tajniki podzia³u zdania na czêci oraz tajemnice skrzêtnie ukryte miêdzy wierszami dzie³
literackich, na naszym kó³ku odznacza³a siê podobn¹
niesamowit¹ cierpliwoci¹  dla tych, którzy nie opanowali na czas tekstu i dla tych, którzy próbowali stworzyæ
scenariusz na miarê dramatu szekspirowskiego. Mi³oæ
do teatru, któr¹ zasia³a w moim sercu pani Ewa Nie-
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wczas, jest w nim do dzisiaj i s¹dzê, ¿e jest to pasja, która
bêdzie mi towarzyszyæ przez ca³e ¿ycie.
Pamiêtam tak¿e radoci, których opisaæ siê po prostu
nie da, a których dowiadczy³am na rejsach jachtem po
Ba³tyku z panem Jurkiem Silnym. Psie wachty, kiedy
poczucie odpowiedzialnoci za bezpieczeñstwo reszty
za³ogi pomaga³o walczyæ ze snem, posi³ki, które gotowalimy nawet w czasie najwiêkszego sztormu i te przepyszne racuchy, których twórc¹ by³ nasz niezrównany
wuefista to jedne z najpiêkniejszych wspomnieñ.
W naszej szkole ci¹gle siê co dzia³o. By³y uroczystoci i spotkania dla samych uczniów, ale i te
organizowane przez nas dla goci i rodziców. Nasza
szko³a zachêca³a nas zawsze do udzia³u w przeró¿nych zdarzeniach. Nie bez powodu ca³a ciana na
pierwszym piêtrze jest usiana dyplomami i wyró¿nieniami. Spaceruj¹c po korytarzach, zarówno wtedy, jak i teraz, mo¿na podziwiaæ, jak piêkne rzeczy
potrafi¹ stworzyæ gimnazjalici, w³aciwie dzieci jeszcze  rysunki, malowid³a, zdjêcia.
Nigdy nie zapomnê corocznych Dni Humanistycznych, kiedy to ka¿da klasa anga¿owa³a siê z ogromnym zapa³em, ¿eby przygotowaæ najlepsze przedstawienie, ¿eby zdobyæ serca publicznoci. Wszyscy brali
udzia³ w takim klasowym przedsiêwziêciu  jedni pisali
scenariusz, inni uczyli siê ról, jeszcze inni przygotowali scenografiê, a potem wszyscy wystêpowali przed
reszt¹ szko³y  i nie mia³y znaczenia proste, niewyszukane rymy, czyja trema czy brak umiejêtnoci aktorskich. Najwa¿niejsza by³a dobra zabawa.
W ostatnim roku na konkurs Sokratesa ka¿da klasa przystraja³a swoj¹ salê w³aciwie do pór roku za
oknem. I w ten sposób szko³a zmienia³a siê w ci¹gu
roku szkolnego ze z³oto-czerwonej, kasztanowo jesiennej, poprzez nie¿nobia³¹ z prawdziwymi choineczkami na korytarzach i namalowanymi ba³wankami i ¿yczeniami wi¹tecznymi a¿ po kwiecist¹ i kolorow¹ na wiosnê. I by³ to wspania³y pomys³, bo te
piêkne sale urozmaica³y d³ugie godziny nauki i czyni³y je dla wielu przyjemnoci¹.
I tak jest do dzi. Sama szko³a siê troszkê zmieni³a
 nie wydaje mi siê ju¿ taka ogromna, korytarze s¹
cianiejsze, sale jakby mniejsze, choæ mo¿e to tylko
dlatego, ¿e ja w kolejnych latach ¿ycia zobaczy³am,
¿e ta szko³a to nie ca³y wiat, jak kiedy mi siê wydawa³o. Uczniowie  przychodz¹ i odchodz¹, dok³adnie tak jak mój rocznik, s¹ osoby mniej lub bardziej
wybitne, mniej lub bardziej chêtne do pracy, zdolne,
ambitne, pojêtne. Tylko nauczyciele ci sami i ich
zapa³ do szerzenia owiaty taki sam, gorliwoæ, z
jak¹ wykonuj¹ swój zawód pozosta³a niezmienna, a
byæ mo¿e nawet jest wiêksza, czym zdobywaj¹ sobie jeszcze wiêcej mojego podziwu i szacunku.
Pamiêtam, ¿e zawsze mia³am takie wra¿enie, ¿e szko³a by³a dla nas, dla uczniów.
I pamiêtam jeszcze, ¿e ¿al by³o opuciæ te mury
Monika Oczkowska
 absolwentka Gimnazjum nr 6
im. Stefana Kownasa
w Szczecinie
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥

Tegoroczn¹ laureatk¹ literackiego Nobla zosta³a
Alice Munro. Jest trzynast¹ kobiet¹, która dosta³a
Nobla w tej dziedzinie. Tych, którzy jeszcze nie odkryli twórczoci kanadyjskiej autorki, zachêcam do
siêgniêcia po jej ksi¹¿ki.
Munro to mistrzyni opowiadañ, nazywana nastêpczyni¹ Czechowa. Jej bohaterowie to ludzie z krwi i
koci, których opisuje z uwa¿noci¹ i empati¹, ukazuj¹c ludzkie ¿ycie w ca³ej jego g³êbi i niejednoznacznoci
Pod koniec padziernika uka¿e siê jej powieæ
Dziewczêta i kobiety, której akcja toczy siê w latach 40. na kanadyjskiej prowincji. Del Jordan, dziewczynka, póniej dziewczyna, mieszka na farmie swojego ojca, gdzie jej najczêstszymi towarzyszami s¹
ekscentryczny przyjaciel rodziny i szorstki m³odszy
brat. Ksi¹¿ka o odkrywaniu jasnych i mrocznych
stron kobiecoci, mo¿e byæ dla niektórych pierwszym krokiem do odkrycia twórczoci Alice Munro.
Dziewczêta i kobiety
Alice Munro
Wydawnictwo W.A.B, 2013

Ciekawie zapowiada siê bogato
ilustrowana i
udokumentowana monografia,
szczeciñskiego
zespo³u Filipinki,
który w czasie
piêtnastu lat istnienia (1959 1974) osi¹gn¹³
zawrotny sukces. Zespó³ Filipinki by³ pierwsz¹ grup¹ m³odzie¿ow¹, która zyska³a
popularnoæ nie tylko wród swoich rówieników,
lecz tak¿e wród wszystkich pokoleñ odbiorców. Autorem albumu jest Marcin Szczygielski, uznany autor
powieci dla doros³ych i m³odzie¿y a tak¿e syn jednej
z Filipinek  Iwony Racz. Do albumu do³¹czona jest
p³yta zawieraj¹ca 25 nigdy wczeniej niepublikowanych, a nawet nie emitowanych w radio utworów
Filipinek z lat 1962-1970.
Filipinki to my!
Marcin Szczygielski
Instytut Wydawniczy LATARNIK, 2013
W³anie ukaza³y siê po raz
pierwszy Dzienniki Agnieszki
Osieckiej. Do bólu
szczere, prawdziwe, a tym samym
dla wielu Czytelników z pewnoci¹ kontrowersyjne. Pierwszy
tom obejmuje lata
1945-1950 i otwiera wielotomow¹
edycjê. Pisane od
dziewi¹tego roku
¿ycia a¿ do mierci Poetki, s¹ najintymniejszymi ze
wszystkich tekstów Agnieszki Osieckiej.
Dzienniki 1945-1950
Agnieszka Osiecka
Wydawnictwo Prószyñski i S-ka,2013
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
 mi³oniczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal
SzczecinCzyta.pl
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Szko³a, szko³a

Tekst: Monika Maækowiak
A my nie siedzimy w ³awkach!

Jesienne s³oñce przyci¹ga uczniów na zajêcia do
Centrum ¯eglarskiego. Uczniowie ze Szko³y Podstawowej Nr 68 pod opiek¹ p. Joli i p. Marzenny
lekcje zorganizowali w Centrum ¯eglarskim. Dzieci
pod bacznym okiem instruktorów z Centrum zdobywa³y kolejne dowiadczenia ¿eglarskie na Optimistach i Kosmatce. Po zajêciach praktycznych przyszed³ czas na relaks... gry i zabawy sportowe oraz
mecz pi³ki no¿nej. Integracyjne ognisko i pieczenie
kie³basek zakoñczy³y ten wyj¹tkowy dzieñ.
Zdjêcia: Jolanta Piñkowska

Mimo deszczu i pluchy
wci¹¿ siê szkol¹

W sezonie ¿eglarskim uczniowie klas o profilu
¿eglarskim z Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie pod opiek¹
p. Izabeli Poppe-Iwanów w ka¿dy czwartek w ramach
6 godzin zajêæ, doskonal¹ kunszt ¿eglarski w Centrum ¯eglarskim przy ul. Przestrzennej w Szczecinie.
W okresie zimowym zamiast zajêæ na otwartym
akwenie m³odzie¿ bêdzie mia³a lekcje wychowania
fizycznego oraz zajêcia na basenie.
Dzi, mimo braku wiatru uczniowie klasy I i II na
dezetach Kaktusie i Rucie stawiali ¿agle, a uczniowie klasy III pod bacznym okiem dowiadczonego
instruktora p. Jerzego Kaczora æwiczyli manewry
na silniku Rumianka w ramach szkoleñ do egzaminu
na patent ¿eglarza.

Zdjêcia: Monika Maækowiak

Lekcje na kajakach...

M³odzie¿ z VII Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Szczecinie pod opiek¹ p. Waldemara Bilskiego
zamiast siedzieæ w ³awce szkolnej przysz³a na
dwugodzinne zajêcia do Centrum ¯eglarskiego.
Wykorzystuj¹c ostatnie promienie s³oneczne
udali siê ca³¹ grup¹ kajakami na Jezioro D¹bskie.
W grupie by³y osoby, które po raz pierwszy p³ynê³y kajakiem, jednak po krótkim przeszkoleniu
dzielnie sobie radzili.
Po krótkim odpoczynku na pla¿y i wspólnym zdjêciu, m³odzie¿ z opiekunem wróci³a do szko³y...

Wyró¿nienie dla naszego
Kapitana podczas Inauguracji
Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest jedn¹ z najlepszych uczelni w Europie oraz jednym z najlepszych orodków szkoleniowych marynarzy. Cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, wród 1100 studentów I roku jest ponad 300 studentek.
4 padziernika 2013 r. na Wa³ach Chrobrego odby³a siê uroczysta inauguracja roku akademickiego
2013/2014. W poczet studentów AM w³¹czonych
zosta³o wielu absolwentów szkó³ uczestnicz¹cych
w naszym programie, min. z Technikum Morskiego
ZCEMiP, ZSEE oraz Zespo³u Szkó³ Samochodowych.
Ci ostatni kszta³ciæ siê bêd¹ na Wydziale In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Listy gratulacyjne
otrzymali studenci z najwy¿sz¹ iloci¹ zdobytych
punktów w toku rekrutacji.
Wród zaproszonych na inauguracjê goci by³a
p. Dorota Pyæ, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
oraz wielu przedstawicieli regionu, miasta oraz innych uczelni naszego województwa.
Pani Minister odebra³a meldunek od dowódcy
uroczystoci i dokona³a przegl¹du pododdzia³ów
studenckich. JM Rektor prof. dr hab. in¿. kpt. ¿.w.
Stanis³aw Gucma za ca³okszta³t dorobku otrzyma³

indywidualn¹ nagrodê Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Inauguracja by³a okazj¹ do wrêczenia pracownikom
Akademii Morskiej w Szczecinie odznaczeñ pañstwowych i resortowych. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma³: dr in¿. kpt. ¿.w. Jerzy Hajduk 
prof. nadzw. AM oraz dr in¿. II of. mech. Przemys³aw
Rajewski. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³ dr in¿. st.
of. mech. Janusz Fydrych. Medal Komisji Edukacji
Narodowej otrzymali: dr in¿. II of. mech. Piotr Treichel
oraz dr hab. in¿. Janusz Uriasz  prof. nadzw. AM.
Wyró¿niono równie¿ pracowników uczelni z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi medalami Za D³ugoletni¹ S³u¿bê oraz Odznakami Zas³u¿ony Pracownik Morza, któr¹ otrzyma³ nasz przyjaciel,
kpt. ¿.w. Witold Czapp.
Gratulujemy Panie Kapitanie

Zdjêcia: Monika Maækowiak
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The Tall Ships Races 2013

M³odzi
zdobywaj¹ morza (2)
Zdjêcia: Monika Maækowiak

Moja Norwegia, czyli obrazy
malowane na jedwabiu
Joanna Dunin-Witowska
60-lecie pracy twórczej obchodzi Joanna DuninWitowska, artystka o szerokich zainteresowaniach.
Uprawia wiele dyscyplin sztuki: grafikê, malarstwo,
tkactwo. Zajmowa³a siê nie tylko plastyk¹ ale równie¿
dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ i instruktorsk¹. Prowadzi³a
zajêcia w ró¿nych zespo³ach i klubach zainteresowañ
twórczych, wiele lat pracowa³a z dzieæmi.
Prezentowane obrazy powsta³y po podró¿y do
Norwegii. Z pasj¹, entuzjazmem i konsekwencj¹ tworzy
klimat, w którym powsta³y prace m¹dre i piêkne, czyni¹c
otaczaj¹cy nas œwiat lepszy i bardziej wartoœciowy.

