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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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MOJA MA£A OJCZYZNA. MOJA
MIEJSCOWOÆ, MÓJ REGION
XV edycja konkursu historycznego
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
w roku szkolnyu 2014/2015

Historia Pomorza
w XX wieku

Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszaj¹ uczniów szkó³ podstawowych oraz
gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego do udzia³u w XV edycji Konkursu z Edukacji
Regionalnej Moja ma³a ojczyzna. Moja miejscowoæ, mój region.
Celem konkursu jest pog³êbienie wiedzy o Pomorzu Zachodnim i kszta³towanie to¿samoci regionalnej wród uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. W dotychczasowych edycjach uczniowie
mieli mo¿liwoæ poznania dawnej i najnowszej historii regionu oraz zbiorów Muzeum Narodowego
w Szczecinie.

R E G U LAM I N

Tegoroczny temat wiod¹cy konkursu to: Historia Pomorza w XX wieku.
1. Uczniowie przygotowuj¹ siê do konkursu samodzielnie, pod opiek¹ nauczyciela historii lub nauczycieli innych przedmiotów.
2. Uczniowie mog¹ uczestniczyæ w Konkursie w
trzech kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas 1-3 szkó³ podstawowych,
 uczniowie klas 4-6 szkó³ podstawowych,
 uczniowie gimnazjów.
3. Konkurs odbywa siê w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.
4. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powo³ana przez dyrektora szko³y. W sk³adzie komisji powinien znajdowaæ siê nauczyciel historii. Komisja ustala zasady eliminacji
szkolnych i przeprowadza je w terminie do 28 listopada 2014 roku. Do udzia³u w eliminacjach wojewódzkich Szkolna Komisja Konkursowa mo¿e zg³osiæ 2 uczniów ze szko³y licz¹cej do 300 uczniów oraz
3 uczniów ze szko³y licz¹cej powy¿ej 300 uczniów
(na ka¿dym poziomie  dotyczy szkó³ podstawowych). Je¿eli uczeñ danej szko³y w ubieg³ym roku
szkolnym zdoby³ tytu³ laureata placówka mo¿e zg³osiæ do udzia³u w konkursie dodatkowo dwóch
uczniów. Na zg³oszeniu prosimy podaæ przyczynê
zwiêkszenia liczby zakwalifikowanych uczniów.
5. Eliminacje wojewódzkie bêd¹ przeprowadzone
przez Wojewódzk¹ Komisjê Konkursow¹ powo³an¹
przez dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie
i dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
6. Zg³oszenia uczniów do udzia³u w eliminacjach
wojewódzkich nale¿y nadsy³aæ do 15 grudnia 2014
roku, na adres:

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dzia³ Edukacji
Ul. Wa³y Chrobrego 3
70-502 Szczecin
z dopiskiem Moja ma³a ojczyzna
Liczy siê data stempla pocztowego!
7. Klasy 1-3 szkó³ podstawowych
a) Pierwsza czêæ eliminacji wojewódzkich dla
uczniów klas 1-3 szkó³ podstawowych odbêdzie siê
6 marca 2015 roku w Gmachu G³ówny Muzeum
Narodowego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 3, o
godzinie 10.00. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich
bêd¹ rozwi¹zywaæ test sprawdzaj¹cy wiadomoci
na temat Historia Pomorza w XX wieku. Wykaz
obowi¹zuj¹cej literatury podany jest w za³¹czniku.
Do udzia³u w drugiej czêci etapu wojewódzkiego
(Wielki Fina³) zakwalifikowanych zostanie 12 osób.
b) Wielki Fina³ dla uczniów klas 1-3 szkó³ podstawowych odbêdzie siê 21 kwietnia 2015 roku w Muzeum Historii Szczecina, Oddzia³ Muzeum Narodowego, ul. Mciwoja 8, o godzinie 11.00. Uczestnicy
Wielkiego Fina³u wezm¹ udzia³ w konkursie ze znajomoci ekspozycji Hans Stettiner i Jan Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w XX wieku
(uk³adanie puzzli, zabawa z rozsypanymi opisami eksponatów, odszukanie pojêæ na wystawie itp.).
c) O zwyciêstwie w Konkursie zadecyduje suma
punktów uzyskanych na tecie i w Wielkim Finale.
8. Klasy 4-6 szkó³ podstawowych
a) Pierwsza czêæ eliminacji wojewódzkich dla
uczniów klas 4-6 szkó³ podstawowych odbêdzie siê 6
marca 2015 roku w Gmachu G³ównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 3, o godzinie 11.30. Uczniowie bêd¹ rozwi¹zywaæ test sprawdzaj¹cy wiadomoci na temat Historia Pomorza w
XX wieku i znajomoci ekspozycji Hans Stettiner
i Jan Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w
XX wieku, prezentowanej w Muzeum Historii Szczecina, Oddzia³ Muzeum Narodowego, ul. Mciwoja 8.
Wykaz obowi¹zuj¹cej literatury podany jest w za³¹czniku. Do udzia³u w drugiej czêci etapu wojewódzkiego (Wielki Fina³) zostanie zakwalifikowanych 20
uczniów, którzy uzyskaj¹ najlepsze wyniki w tecie.
b) Wielki Fina³ dla uczniów klas 4-6 odbêdzie siê
22 kwietnia 2015 roku w Muzeum Historii Szczecina, Oddzia³ Muzeum Narodowego, ul. Mciwoja 8,
godzina 11.00. Uczestnicy tego etapu, wcielaj¹c siê
w role dziennikarza, kronikarza lub przewodnika po
wystawie, napisz¹ wypracowanie na jeden z trzech
tematów zwi¹zanych z wystaw¹ Hans Stettiner i
Jan Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w
XX wieku. O zwyciêstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika za
rozwi¹zanie testu oraz za pracê pisemn¹.
9. Gimnazja
a) Eliminacje wojewódzkie dla uczniów gimnazjów
odbêd¹ siê 6 marca 2015 roku w Gmachu G³ównym Muzeum Narodowym w Szczecinie, Wa³y Chrobrego 3, o godzinie 13.00. Uczniowie bêd¹ rozwi¹zywaæ test sprawdzaj¹cy wiadomoci na temat Historia Pomorza w XX wieku i znajomoci ekspozycji Hans Stettiner i Jan Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w XX wieku, prezentowa-

nej w Muzeum Historii Szczecina, Oddzia³ Muzeum
Narodowego, ul. Mciwoja 8. Wykaz obowi¹zuj¹cej literatury podany jest w za³¹czniku. Do udzia³u
w drugiej czêci eliminacji wojewódzkich (Wielki
Fina³) zostanie zakwalifikowanych 15 uczniów, którzy uzyskaj¹ najlepsze wyniki w tecie.
b) Wielki Fina³ odbêdzie siê 24 kwietnia 2015
roku w Muzeum Historii Szczecina, Oddzia³ Muzeum Narodowego, ul. Mciwoja 8, o godzinie 11.00.
Uczestnicy Wielkiego Fina³u bêd¹ udzielaæ pisemnej odpowiedzi na 3 pytania: pierwsze i drugie bêdzie dotyczy³o Historia Pomorza w XX wieku, a
trzecie  znajomoci wystawy Hans Stettiner i Jan
Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w XX
wieku. Wykaz obowi¹zuj¹cej literatury znajduje siê
w za³¹czniku. Nastêpnie, zgodnie z tradycj¹ konkursu, uczniowie zaprezentuj¹ przygotowan¹ wczeniej
prezentacjê przedstawiaj¹c¹ dzieje jednego eksponatu z wystawy Hans Stettiner i Jan Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w XX wieku.
W prezentacji powinny znaleæ siê informacje o osobach lub wydarzeniach, z którymi zwi¹zany by³ wybrany eksponat oraz o jego funkcjach. W trakcie
prezentacji mo¿na pos³u¿yæ siê dowolnymi, przygotowanymi wczeniej materia³ami i rekwizytami
(mapy, zdjêcia, filmy, p³yty CD i DVD, materia³y ksero, kostiumy i inne). Oceniana bêdzie poprawnoæ
merytoryczna, jêzykowa i atrakcyjnoæ wyst¹pienia. Czas przeznaczony na prezentacjê wynosi maksymalnie 5 minut. W przypadku przekroczenia limitu czasu komisja mo¿e podj¹æ decyzjê o dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
c) O zwyciêstwie w konkursie zadecyduje suma
punktów zgromadzonych przez uczestnika za test,
odpowiedzi ustne i prezentacjê.
10. W ka¿dej kategorii wiekowej zostanie wy³oniony jeden Laureat. Laureaci konkursu otrzymaj¹
nagrody ksi¹¿kowe.
11. Przyznane zostan¹ równie¿ nagrody specjalne w ka¿dej kategorii wiekowej:
a) Mistrz Roku w kategorii wiekowej klasy 1-3
szko³y podstawowej,
b) Dziennikarz Roku w kategorii wiekowej klasy
4-6 szko³y podstawowej,
c) Historyk Roku w kategorii wiekowej uczniowie szkó³ gimnazjalnych.
12. Uczestnicy Wielkiego Fina³u, którzy nie zdobêd¹ tytu³u Laureata otrzymaj¹ dyplomy na uroczystoci wrêczenia nagród.
13. Nauczyciele-opiekunowie finalistów i laureatów otrzymaj¹ listy gratulacyjne.
14. Uroczystoæ wrêczenia nagród odbêdzie siê
22 maja 2015 roku w Gmachu G³ównym Muzeum
Narodowego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 3,
o godzinie 12.00
UWAGANAUCZYCIELE!
15. Zapraszamy do udzia³u w konkursie równie¿ nauczycieli, którzy mog¹ zdobyæ nagrodê za najlepszy
scenariusz zajêæ prezentuj¹cych Historia Pomorza w
XX wieku. Organizatorzy zachêcaj¹ do nadsy³ania
scenariuszy zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych, programów kó³ zainteresowañ lub innych przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ histori¹ dawn¹ i wspó³-

czesn¹ regionu. W konkursie mog¹ braæ udzia³ równie¿ nauczyciele, których uczniowie nie bior¹ udzia³u
w Konkursie Moja ma³a ojczyzna. Moja miejscowoæ,
mój region. Najciekawsze prace zostan¹ opublikowane na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Prace nale¿y nadsy³aæ na adres: Dzia³ Edukacji
Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 3, 70-502 Szczecin w w terminie do 30 kwietnia
2015 roku. Uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê
22 maja 2015 roku, o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wa³ach Chrobrego 3 .
16. Organizatorami Konkursu s¹: Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
Kontakt z organizatorami:
Krystyna Milewska
Kierownik Dzia³u Edukacji
Muzeum Narodowe w Szczecinie
tel. (+48) 91 43 15 269
tel. kom. (+48) 797 705 269
k.milewska@muzeum.szczecin.pl
Janusz Korzeniowski
Nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
tel. (+48) 91 43 50 654
jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
ZA£¥CZNIK
Wymagania dla uczestników konkursu:
a) znajomoæ wystawy Hans Stettiner i Jan
Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w XX
wieku (wszyscy uczestnicy konkursu) w Muzeum
Historii Szczecina, Oddzia³ Muzeum Narodowego,
ul. Mciwoja 8.
b) znajomoæ literatury.
Szko³a podstawowa  klasy 1-3
1. O. Baranowska, Pomorze Zachodnie  moja ma³a
ojczyzna, Szczecin 2001, s. 131-173
Szko³a podstawowa klasy 4-6
1. O. Baranowska, Pomorze Zachodnie  moja ma³a
ojczyzna, Szczecin 2001, s. 131-173
2. B. Koziñska, Hans Stettiner i Jan Szczeciñski,
Szczecin 2010, rozdzia³y: Nasza szko³a, nasza klasa, s. 22-28, Na wystawie i na scenie, s. 39-45, Modny Szczecin, s. 45-49
Gimnazjum
1. O. Baranowska, Pomorze Zachodnie  moja
ma³a ojczyzna, Szczecin 2001, s. 131-173.
2. B. Koziñska, Hans Stettiner i Jan Szczeciñski,
Szczecin 2010.
UWAGA!
1. Ka¿dej szkole, która zg³osi chocia¿ jednego
uczestnika konkursu, zobowi¹zujemy siê przes³aæ
bezp³atnie, jeden egzemplarz ksi¹zki B. Koziñskiej,
Hans Stettiner i Jan Szczeciñski. Zg³oszenia drog¹
mailow¹, zawieraj¹ce adres na jaki ma zostaæ wys³ana ksi¹¿ka oraz imiê i nazwisko osoby odpowiedzialnej za odebranie przesy³ki przyjmuje:
Dorota Obalek
d.obalek@muzeum.szczecin.pl.
Tel. 797 400 438
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2. W zwi¹zku z ró¿nymi wydaniami ksi¹¿ki O. Baranowskiej, Pomorze Zachodnie  moja ma³a ojczyzna podajemy rozdzia³y, których znajomoæ obowi¹zujê wszystkich uczestników konkursów:
Pomorze Zachodnie w latach 1914-1919
Pomorze Zachodnie w okresie Republiki Weimarskiej
Pomorze Zachodnie pod rz¹dami Hitlera
II Wojna wiatowa
Przejmowanie ziem zachodnich przez administracjê polsk¹
Wielkie ruchy ludnociowe
Wprowadzenie w³adzy socjalistycznej
Zmiany administracyjne w latach 1946-1975
Nasz dom nad Odr¹ i Ba³tykiem

Polskie wrastanie w Pomorze Zachodnie
Reforma administracyjna Polski w 1999 roku
Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego
3. Wystawê Hans Stettiner i Jan Szczeciñski.
¯ycie codzienne w Szczecinie w XX wieku mo¿na
obejrzeæ bezp³atnie w ka¿d¹ sobotê w Muzeum Historii Szczecina, Oddzia³ Muzeum Narodowego w
Szczecinie, ul. Mciwoja 8. Dodatkowo informujemy, ¿e Dzia³ Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizuje lekcje i warsztaty muzealne na ekspozycjach muzealnych. Szczegó³owe informacje znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej: www.muzeum.szczecin.pl w zak³adce: edukacja/oferta dla
szkó³ i przedszkoli.

T E R M I NAR Z K O N K U R S U

MOJA MA£A OJCZYZNA. MOJA MIEJSCOWOÆ, MÓJ REGION. 2015
HISTORIA POMORZA W XX WIEKU

DATA

ETAPY KONKURSU

MIEJSCE/UWAGI DODATKOWE

Do 28 listopada 2014
(pi¹tek)

Eliminacje szkolne
(Termin eliminacji
szkolnych ustala ka¿da
szko³a indywidualnie)

Szko³a

Do 15 grudnia 2014
(poniedzia³ek)

Na zg³oszenia czekamy pod adresem:
Przes³anie przez
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Szkolne Komisje
Dzia³ Edukacji
Konkursowe listy
uczniów zakwalifikowa- ul. Wa³y Chrobrego 3, 70-502 Szczecin
z dopiskiem Moja ma³a ojczyzna
nych do eliminacji
Liczy siê data stempla pocztowego!
wojewódzkich

GODZINA

10.00-11.00

Eliminacje wojewódzkie
dla klas 1-3
szkó³ podstawowych

11.30-12.30

Eliminacje wojewódzkie
dla klas 4-6 szkó³
podstawowych

13.00-14.00

Eliminacje wojewódzkie
dla klas gimnazjalnych

21 kwietnia 2015
(wtorek)

11.00

Wielki Fina³ dla klas 1-3
szkó³ podstawowych

22 kwietnia 2015
(roda)

11.00

Wielki Fina³ dla klas 4-6
szkó³ podstawowych

24 kwietnia 2015
(pi¹tek)

10.00

Wielki Fina³ dla klas
gimnazjalnych

22 maja 2015
(pi¹tek)

12.00

Uroczystoæ rozdania
nagród dla laureatów
wszystkich kategorii
wiekowych

6 marca 2015
(poniedzia³ek)

Gmach G³ówny
Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Wa³y Chrobrego 3

Muzeum Historii Szczecina
Oddzia³ Muzeum Narodowego w
Szczecinie
Ratusz Staromiejski
ul. Ksiêcia Mciwoja II 8
Gmach G³ówny
Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Wa³y Chrobrego 3

Wychowanie
patriotyczne
w I LO w Szczecinie
Naród bez dziejów, bez historii, bez przesz³oci,
staje siê wkrótce narodem bez ziemi,
narodem bezdomnym, bez przysz³oci.
(Prymas Stefan Wyszyñski)
Celem ka¿dej szko³y, w myl zapisów w programach wychowawczych, jest przygotowanie m³odzie¿y do doros³ego ¿ycia zarówno przez przekazywanie wiedzy, jak i kszta³towanie postaw oraz umiejêtnoci. Wychowanie m³odego pokolenia w duchu
patriotycznym jest nadzwyczaj wa¿ne. Jedynka
w przysz³ym roku bêdzie wiêtowaæ 70-lecie swego
istnienia jako pierwsza polska szko³a w Szczecinie,
dlatego historia jest w niej stale obecna.
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce celebruje wydarzenia
historyczne: kolejne rocznice zbrodni katyñskiej,
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 11 listopada, grudnia 1970 roku. Poczet sztandarowy szko³y by³ obecny podczas ods³oniêcia obelisku ku czci dzieci Potulic, obchodów rocznicy agresji Sowietów na Polskê oraz uroczystoci pochówku ¿o³nierzy bojowego oddzia³u Armii Formacji Wojskowej Podziemia
Niepodleg³ociowego (pod opiek¹ pp. Konrada
Makucha i Rafa³a Zommera).
Szczecin jest miejscem szczególnym - po wojnie
przywieziono tu repatriantów, którzy odnaleli swoje
miejsce na ziemi. W ubieg³ym roku szkolnym uczniowie I LO uczestniczyli w wycieczce na Litwê, by
poznaæ miejsca wiête dla kultury polskiej: Wilno
(miasto Adama Mickiewicza, Czes³awa Mi³osza i siostry Faustyny), Kowno i Troki. Nasi uczniowie bior¹
równie¿ udzia³ w konkursie recytatorskim O z³ot¹
lirê Kornela Ujejskiego. W trosce o budzenie dumy
z poczucia przynale¿noci do kultury regionu, zachêcamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach
konkursu recytatorskiego Szczeciñski Parnas, organizowanego przez szczeciñski oddzia³ Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Jedynka popularyzuje tak¿e wród uczniów gimnazjów wiedzê o historii i kulturze naszego miasta i województwa. Buduje wiadomoæ to¿samoci i przynale¿noci regionalnej dziêki autorskiemu konkursowi literacko-plastyczno-fotograficznemu pt. Szczecin i region w s³owie i obrazie (pomys³odawczynie: pp.
Wioleta Dydo, Anna Kondracka-Zieliñska  nauczycielki jêzyka polskiego).

Edukacja patriotyczna w I LO to nie tylko celebrowanie rocznic i konkursy. To równie¿, a mo¿e
przede wszyskim, poznawanie historii szko³y oraz
budzenie poczucia dumy z przynale¿noci do spo³ecznoci "jedynkowiczów". W tym celu realizujemy szereg przedsiêwziêæ. Pamiêæ patronki kultywujemy w czasie lubowania klas pierwszych w rocznicê urodzin Marii Sk³odowskiej-Curie (7 listopada). Ka¿dego roku uczniowie klas pierwszych podczas wrzeniowego wyjazdu integracyjnego przygotowuj¹ przedstawienia, opowiadaj¹ce o jej ¿yciu
i dzia³alnoci. Przez wiele lat odbywa³ siê tak¿e turniej wiedzy o niej i o szkole. We wrzeniu i padzierniku lekcje wychowawcze powiêcamy na zapoznanie uczniów z biografi¹ patronki (s³u¿¹ temu m.in.
audycje radiowe i programy telewizyjne oraz publikacje p. Barbary Wachowicz). Ka¿dego roku odbywaj¹ siê wyjazdy edukacyjne m³odzie¿y do Pary¿a,
a obowi¹zkowym punktem w ich programie s¹ miejsca zwi¹zane z noblistk¹ (paryski Panteon, Sorbona). Przedstawiciele I LO odwiedzili równie¿ warszawskie Muzeum Marii Sk³odowskiej-Curie (dom
urodzenia uczonej, przy ulicy Freta 16). Bylimy
tam w 2011 roku na spotkaniu delegacji szkó³ imienia M. Sk³odowskiej-Curie (na osobiste zaproszenie pani Barbary Wachowicz). To wyj¹tkowe spotkanie uwietni³a lektura listów noblistki w interpretacji pani Anny Seniuk. Szkolny patriotyzm to tak¿e

Klasa 1b (biologiczno-medyczna)  górne z wychowawczyni¹, p. Alicj¹ Jesswein; dolne  m³odzie¿ pracuje nad
zadaniem.
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pamiêæ o zmar³ych nauczycielach, przede wszystkim pierwszej Dyrektor Szko³y  p. Janinie Szczerskiej oraz p. Janie Trzeciaku  wieloletnim Dyrektorze i nauczycielu fizyki. W historii szko³y zapisa³y
siê równie¿ wyjazdy spo³ecznoci I LO na przedstawienia pt. Wigilie Polskie do Teatru Narodowego
w Poznaniu (gawêdy p. Barbary Wachowicz o Wielkich Polakach) czy udzia³ m³odzie¿y w ods³oniêciu
tablicy pami¹tkowej, powiêconej p. Janinie Szczerskiej przy Al. Piastów 66, w ramach cyklu Niezwykli szczecinianie i ich kamienice.
Nauczyciele wychowania fizycznego udowodnili, ¿e patronkê uhonorowaæ mo¿na nie tylko naukowo czy atystycznie, ale tak¿e poprzez dbanie o zdrowy styl ¿ycia, czemu s³u¿y Bieg Marii Sk³odowskiej-Curie. Sta³ siê on ju¿ tradycj¹ szko³y. Imprezê
zaszczycaj¹ wa¿ni gocie, jak np. mistrz wiata w
wiolarstwie i olimpijczyk, p. Marek Kolbowicz oraz
marsza³ek województwa zachodniopomorskiego, p.
Wojciech Dro¿d¿. Udzia³ w biegu bior¹ klasy pierwsze wraz z wychowawcami, i  co wa¿ne  nie ma
przegranych: wszyscy wygrywaj¹, bo m³odzie¿ dobrze siê bawi, sponsorzy zawsze dopisuj¹, a pogoda nie zawodzi, choæ bieg odbywa siê w trzecim
tygodniu wrzenia.
W tym roku po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych brali udzia³ w grze miejskiej. Jest to projekt
edukacyjny przygotowany przez p. Agnieszkê Piskorek (polonistkê) oraz p. Rafa³a Zommera (historyka). Jego celem by³o poznanie przez uczniów historii szko³y, wybitnych osi¹gniêæ naukowych patronki oraz przybli¿enie postaci i wartoci bliskich
pierwszej Dyrektor I LO  pani Janinie Szczerskiej.
M³odzie¿ odwiedza³a wskazane obiekty (np. Muzeum Historii Miasta Szczecin, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny, Cmentarz Centralny,
dawny Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny, Ksi¹¿nicê
Pomorsk¹), by wykonuj¹c okrelone zadania, zdobywaæ wiedzê. Nad przebiegiem gry i bezpieczeñstwem czuwali wychowawcy oraz rodzice.
Treci patriotyczne s¹ obecne w wielu przedsiêwziêciach I LO. Nie mo¿e byæ jednak inaczej, jeli
chcemy, by przysz³e pokolenia absolwentów z dum¹
wspomina³y swoj¹ Jedynkê. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e
nauczyciele I LO rozumiej¹ rangê realizowanych treci i dlatego mog¹ siê podpisaæ pod s³owami Jana
Zamoyskiego: Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie
m³odzie¿y chowanie.
Anna Kondracka-Zieliñska
 dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego
I LO, dr nauk humanistycznych
Anna Marsula
 wicedyrektor I LO, pedagog,
filolog jêzyka rosyjskiego

wiêto Niepodleg³oci
w Centrum Edukacji
Ogrodniczej
wiêto Niepodleg³oci to czas zadumy, to czas oddania ho³du tym, którzy walczyli o nasz¹ wolnoæ.
Od kilku lat w naszej szkole wiêto to obchodzimy
przez dwa dni. 11 listopada bowiem poczet sztandarowy, nauczyciele i uczniowie uczestnicz¹ w uroczystociach zorganizowanych przez Radê Osiedla
Zdroje i 12 Pu³k U³anów Podolskich. Po mszy wiêtej w kociele p.w. w. Ducha odbywa siê przemarsz
do pomnika usytuowanego na tzw. krzy¿ówce w Zdrojach. Tu  po przypomnieniu wydarzeñ historycznych sprzed ponad 90. lat  delegacje i mieszkañcy
sk³adaj¹ kwiaty pod pomnikiem U³anów Podolskich.
Nastêpnego dnia natomiast w naszej szkole jest
organizowany uroczysty apel, którego celem jest
przypomnienie m³odzie¿y, ¿e to wiêto nie jest jedynie wolnym dniem od zajêæ, ale równie¿ dniem sk³aniaj¹cym do refleksji... Co roku impreza ma inny charakter. W 2012 roku w trakcie akademii uczniowie piewali pieni patriotyczne, nawi¹zuj¹ce do historii naszej Niepodleg³oci. W zesz³ym roku natomiast uroczystoæ uwietni³o przedstawienie w wykonaniu
szkolnego ko³a teatralnego. Jego treæ ukaza³a, w jaki
sposób polskie spo³eczeñstwo odnosi siê do wi¹t
patriotycznych. Szkolni aktorzy zainscenizowali sondê uliczn¹, w której wypowiadaj¹cy siê ludzie nie do
koñca zdawali sobie sprawê, jakie wydarzenie kryje
siê za dat¹ 11 listopada.
W trakcie obchodów wiêta Niepodleg³oci odbywa siê jeszcze jedno bardzo wa¿ne wydarzenie.
Od kilku lat bowiem  z inicjatywy Samorz¹du Szkolnego  pierwszoklasici sk³adaj¹ uroczyste lubowanie, przyrzekaj¹c m. in. z szacunkiem odnosiæ siê
do nauczycieli, pracowników szko³y i kolegów, dbaæ
o rodowisko naturalne, z dum¹ i honorem nosiæ miano uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, a przede wszystkim  dbaæ o dobro Ojczyzny.
Mamy nadziejê, ¿e szkolne uroczystoci sk³aniaj¹
uczniów naszej szko³y do przemyleñ i refleksji...

Dzieñ Patrona w Gimnazjum Nr 12
im. Stanis³awa Lema w Szczecinie

Galaktyczna zabawa
w gimnazjum Lema

Lekcje patriotyzmu
w ZS Nr 11

Wychowanie patriotyczne  epitet bardzo pojemny i jak¿e czêsto niedoceniany w dzia³alnoci wychowawczej szko³y, bowiem w poprzednim systemie politycznym nadu¿ywany, do tego stopnia, ¿e
straci³ sw¹ wymowê.
Wielu z nas, pedagogów, czêsto rozumie przez
wychowanie patriotyczne organizowanie obligatoryjnych obchodów, uroczystoci okolicznociowych ku czci .
Tymczasem tak naprawdê wychowujemy dzieci i
m³odzie¿ w poszanowaniu wartoci narodowych przez
ca³y okres edukacji szkolnej, czêsto nie uwiadamiaj¹c
sobie, ¿e czynimy to ka¿dego dnia w ró¿nej formie.
W ZS Nr 11  SP 28 i GM 39  ka¿dego roku i na
ka¿dym poziomie edukacyjnym, odbywaj¹ siê spotkania, zajêcia, wyprawy krajoznawczo-turystyczne,
których celem jest kreowanie i nabywanie przez dzieci i m³odzie¿ postaw patriotycznych poprzez aktywne uczestnictwo w ogólnoszkolnych imprezach. Jest
ich w naszej szkole wiele i ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹, ze wzglêdu na fakt, ¿e s¹ organizowane w formie
heppeningów, przedstawieñ opieraj¹cych siê na improwizacji uczniów, korzystania z tekstów bez pamiêciowego wkuwania, itp. Du¿¹ wagê przywi¹zuje siê
do scenografii, przygotowania kostiumów, muzyki,
wystaw oraz samodzielnego poszukiwania i prezentowania przez uczniów materia³ów na dany temat.
Fotoreporta¿ z lekcji patriotyzmu na str. 2 i 32

Dzieñ 5 listopada od 2010 roku jest dat¹ wyj¹tkow¹ w ¿yciu spo³ecznoci Gimnazjum Nr 12 im.
Stanis³awa Lema w Szczecinie. Nadane zosta³o wówczas naszej szkole imiê Stanis³awa Lema. Bie¿¹cego
roku w uroczystoci z okazji Dnia Patrona wziêli
udzia³ uczniowie, nauczyciele i dyrekcja oraz zaproszeni specjalnie na to wydarzenie gocie.
Obchody rocznicy nadania imienia naszemu gimnazjum rozpoczêto od przywitania uczestników przez
gimnazjalistów prowadz¹cych apel. Po wprowadzeniu sztandaru wykonany zosta³ hymn Polski, Mazurek D¹browskiego. Nastêpnie dyrektor, Zbigniew
Mytkowski podkreli³ jak wa¿nym wydarzeniem dla
tego szczeciñskiego gimnazjum jest data 5 listopada.
Przybli¿one zosta³o tak¿e ¿ycie jednego z najbardziej
znanych polskich twórców, Stanis³awa Lema, autora
ksi¹¿ek takich jak Solaris czy Cyberiada. Pisarz
przez realia II wojny wiatowej mia³ ograniczon¹
mo¿liwoæ rozwoju i poszerzania wiedzy, a mimo to
zdoby³ wykszta³cenie, które potrafi³ wykorzystaæ w
swoich dzie³ach literackich. Po wyk³adzie o patronie,
chór gimnazjum, w którym obchodzone by³o wiêto,
wykona³ utwór Statek kosmiczny, bêd¹cy oficjaln¹
pieni¹ tej¿e szko³y. Przedstawiono dodatkowo ciekawostki z ¿ycia znanego autora oraz wypowiedzi
samego Stanis³awa Lema o tym, jak wygl¹da³o jego
¿ycie. Uczestnicy dowiedzieli siê miêdzy innymi, ¿e
patron szko³y by³ poliglot¹, gustowa³ w muzyce powa¿nej, w szczególnoci ceni³ kompozycje Beethovena oraz uwielbia³ s³odycze. Widzowie poznali jeszcze parê innych zaskakuj¹cych faktów z czasów, które Stanis³aw Lem spêdzi³ na Ziemi. Obserwatorzy
zdarzenia zrozumieli, i¿ patron szko³y wcale nie by³,
jakby siê wydawa³o, cz³owiekiem spokojnym. W dzie-
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ciñstwie sprawia³ k³opoty, a jako doros³y mê¿czyzna
fascynowa³ siê motoryzacj¹. Uwielbia³ siê cigaæ i
majsterkowaæ przy swoich samochodach.
Po przybli¿eniu sylwetki Lema dwie uczennice, Ola
Mêdrkiewicz i Natalia Nowakowska, wykona³y utwór
Rzeka marzeñ. Tymczasem, do swej prezentacji przygotowywali siê przedstawiciele ka¿dej z klas Gimnazjum Nr 12. Przebrani za postacie z ksi¹¿ek Lema, roboty i kosmitów, pokazali swoje samodzielnie wyko-

nane stroje. Jury, które sk³ada³o siê z nauczycieli,
wybra³o najlepsze i najbardziej pomys³owe stroje oraz
przydzieli³o nagrody zwyciêzcom. W nastêpnej kolejnoci wyst¹pi³a Szczeciñska Liga Superbohaterów.
Dwoje z nich, przebranych za postacie z Gwiezdnych wojen odegra³o scenê z jednego z ulubionych
filmów patrona Gimnazjum Nr 12. Zostali oni ciep³o
przywitani przez uczestników uroczystoci. Pod koniec gimnazjalici otrzymali nagrody za konkursy, w
których brali udzia³. Warto wspomnieæ o sukcesie
szkolnej gazetki LEMo w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Junior Media.
Po apelu pierwszo- i drugoklasici udali siê na zaplanowane wyk³ad dotycz¹cy robotyki.. W hali sportowej pozostali uczniowie klas trzecich, którzy wys³uchali wyk³adu dr S³awomira Iwasiów na temat twórczoci Stanis³awa Lema. Literaturoznawca omówi³
ksi¹¿kê patrona zatytu³owan¹ Eden. Wys³uchawszy przemówienia doktora nauk humanistycznych
ostatnie klasy gimnazjum wraz z pierwszymi, obejrza-

³y wystêp czêci osób z klasy II D, bêd¹cy jednoczenie projektem gimnazjalnym. Sztuka nosi³a tytu³
Dwunastka kontra przysz³oæ. Tematem przedstawienia by³o ukazanie ró¿nic miêdzy gimnazjum a szko³¹
opart¹ na twórczoci Lema. Na zakoñczenie dnia
wszyscy wraz z nauczycielami udali siê do klas na
podsumowanie dnia i ka¿dy odpowiedzia³ na parê
pytañ dotycz¹cych organizacji wiêta Szko³y.
Obchodom towarzyszy³y wystawy pokonkursowe modeli robotów i prac plastycznych inspirowanych twórczoci¹ Lema.
Moim zdaniem najciekawsz¹ czêci¹ programu Dnia
Patrona by³o przedstawienie przygotowane przez klasê II D. Wykazali siê dobr¹ gr¹ aktorsk¹ i pomys³owoci¹ przy wybieraniu scenerii i kostiumów. Wszystko przebieg³o tak jak zosta³o zaplanowane, czyli perfekcyjnie. Dzieñ ten pomóg³ uczniom Gimnazjum im.
Stanis³awa Lema zrozumieæ, jak wa¿na w spo³ecznoci szkolnej jest data 5 listopada. M³odzie¿ wykaza³a
siê du¿¹ pomys³owoci¹ przy projektowaniu kostiumów do konkursu, co mo¿na uznaæ za du¿y plus.
Pokazuje to tak¿e, ¿e placówka ta nie jest typow¹
szko³¹, do której przychodzi siê tylko po to, by siê
czego nauczyæ. Sporo uwagi nauczyciele powiêcaj¹ na rozwój zainteresowañ uczniów, wybiegaj¹cych poza podstawê programow¹. W naszej szkole
naprawdê du¿o siê dzieje. Uczniowie siêgaj¹ gwiazd.
Paulina Dybus
 uczennica klasy 3e w Gimnazjum Nr 12
im. Stanis³awa Lema w Szczecinie
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PP Nr 72 w Szczecinie

Dobrze radz¹ sobie
z zagro¿eniami
Je¿eli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko
nie mo¿e czuæ siê bezpiecznie w jakim spo³eczeñstwie,
wówczas ju¿ nikt bezpiecznie czuæ siê w nim nie mo¿e!.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski
Dzisiejszy zurbanizowany wiat, to miejsce przemian w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, to nic innego jak
kultura instant1. Cz³owiek ci¹gle goni za czym
nowym, zatraca wartoci, które s¹ niezwykle wa¿ne.
Warto wiêc zadbaæ o to, by w dobie wspó³czesnych
zmian dzieci mog³y czuæ siê bezpiecznie.
Zdrowie i bezpieczeñstwo przedszkolaków wynika
ze statutowych zadañ i celów placówek owiatowych.
Przedszkole to instytucja, która odgrywa du¿¹ rolê w
kszta³towaniu postaw spo³ecznych dzieci, zapewnienia im poczucia bezpieczeñstwa i wzmocnienia uczuciowego w sytuacjach nowych i trudnych. Nauczyciele [ ] staraj¹ siê przekazywaæ wiedzê w sposób
jasny, zrozumia³y, wskazuj¹c jednoczenie sytuacje
rozwojowe i ¿yciowe, w których zdobywana wiedza
oraz dowiadczenie mog¹ byæ wykorzystywane w
¿yciu praktycznym2. Pedagodzy powinni wiêc zadbaæ o to, aby ich wychowankowie nabyli podstawowej wiedzy i umiejêtnoci, które pomog¹ im bezpiecznie przejæ przez ¿ycie.
Kiedy zastanawiamy siê nad pojêciem bezpieczne przedszkole, zazwyczaj mamy na myli tworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania w
nim. Tworzymy procedury bezpieczeñstwa, dbamy
o techniczne zabezpieczenia budynku, instalujemy
monitoring, kupujemy sprzêty i zabawki z atestem,
inwestujemy w bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe.
Jednak zakres tej dziedziny nie dotyczy wy³¹cznie
techniki i procedur. Jest to aspekt, który wymaga od
nauczyciela wiêkszej wiadomoci, ni¿ tylko znajomoæ przepisów BHP. Praca w bezpiecznych warunkach jest podstaw¹ do tego, aby skutecznie i z powodzeniem realizowaæ zadania przedszkolne.
Materia³ dydaktyczny zwi¹zany z edukacj¹ prozdrowotn¹ i edukacj¹ bezpieczeñstwa okrela postawa programowa wychowania przedszkolnego stanowi¹ca za³¹cznik do Rozporz¹dzenia MEN z dnia 27
sierpnia 2012 r. Jest to obszar, który wdra¿a wychowanków do dba³oci o bezpieczeñstwo w³asne oraz
innych. Dziêki temu przedszkolaki koñcz¹ce edukacjê
w przedszkolu: wiedz¹ jak trzeba zachowaæ siê w sytuacji zagro¿enia i gdzie mo¿na prosiæ o pomoc; orien-

tuj¹ siê w bezpiecznym poruszaniu siê po drogach i
korzystaniu ze rodków transportu; znaj¹ zagro¿enia
p³yn¹ce ze wiata ludzi, rolin i zwierz¹t oraz unikaj¹
tych zagro¿eñ; wiedz¹, ¿e nie mo¿na samodzielnie
za¿ywaæ lekarstw i rodków chemicznych; próbuj¹
samodzielnie i bezpiecznie organizowaæ sobie czas
wolny w przedszkolu i w domu, maj¹ rozeznanie, gdzie
mo¿na bawiæ siê bezpiecznie, a gdzie nie.
Od wielu lat Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie spe³nia swoje zadania z zakresu szeroko pojêtej edukacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa. Nauczyciele
pracuj¹cy w naszym przedszkolu zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e bezpieczeñstwo i zdrowie to podstawa
harmonijnego i prawid³owego rozwoju ka¿dego
dziecka. Pamiêtaj¹ o tym, ¿e problematyka bezpieczeñstwa dotyczy wielu obszarów, w których dziecko funkcjonuje, dlatego staraj¹ siê tworzyæ wychowankom sposobnoæ do kszta³towania postaw i
wartoci, które u³atwi¹ im dokonywanie wyborów
dla ich obecnego i przysz³ego ¿ycia.
Przyk³adem takiego dzia³ania jest realizacja miêdzynarodowego programu promuj¹cego zdrowie, odpornoæ psychiczn¹ i dobre samopoczucie ma³ych dzieci: Przyjaciele Zippiego. Od kilku lat poprzez treci
zawarte w tym programie rozwijamy kompetencje
psychospo³eczne i emocjonalne przedszkolaków. Doskonalimy relacje z innymi osobami, uczymy znajdowania ró¿nych sposobów radzenia sobie z trudnociami i problemami oraz wykorzystywania nabytych
umiejêtnoci w codziennym ¿yciu. Nawet ma³e dzieci
mog¹ nauczyæ siê bezpiecznych sposobów postêpowania i tym samym lepiej radziæ sobie z trudnociami i zagro¿eniami wspó³czesnego wiata.
Ponadto cis³a wspó³praca placówki ze S³u¿bami
Bezpieczeñstwa Publicznego uczy naszych wychowanków oceniaæ wszelkiego rodzaju niebezpieczeñstwa, wynikaj¹ce z ró¿nych okolicznoci, a tym samym ustalaæ plany dzia³ania. Rozwija równie¿ zdolnoæ unikania niebezpiecznych sytuacji i kszta³tuje umiejêtnoæ mówienia nie. Dzieci uczestnicz¹c w
cyklicznych spotkaniach z: Policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹,
przedstawicielami S³u¿by Zdrowia, ucz¹ siê jak w praktyce wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê, jak radziæ sobie w
niepewnych i zaskakuj¹cych sytuacjach.
Nauczyciele naszego przedszkola nieustannie organizuj¹ konkursy, zabawy, teatrzyki promuj¹ce bezpieczne zachowania. S¹ to przedsiêwziêcia podejmowane nie tylko na terenie placówki, ale tak¿e poza
ni¹. W tym zakresie owocuje nieustanna wspó³praca z Instytucjami Kultury, m.in.: Teatrem Lalek, Oper¹,
Kinem, Muzeum Narodowym.
Jednoczenie niezwykle cenimy sobie partnerstwo z Domem Kultury S³owianin. Od lat jestemy
zaanga¿owani we wspó³organizowany przez S³owianin cykl imprez edukacyjnych dedykowanych
wychowankom szczeciñskich przedszkoli i uczniom
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najm³odszych klas szkó³ podstawowych. Imprezy
te maj¹ na celu prowadzenie d³ugofalowych dzia³añ
polegaj¹cych m.in. na doskonaleniu znajomoci zasad bezpieczeñstwa i przepisów ruchu drogowego.
Niemniej jednak aby kszta³towaæ u dziecka w³aciwe nawyki zwi¹zane z przestrzeganiem zasad bezpieczeñstwa, nauczyciel nie tylko powinien znaæ je w
teorii, ale sam takowe posiadaæ. Bowiem od jego dok³adnoci i poczucia odpowiedzialnoci zale¿eæ bêdzie w³aciwe przygotowanie m³odego pokolenia do
pe³nienia okrelonych ról spo³ecznych. Niezbêdne
jest zatem ci¹g³e, ustawiczne dokszta³canie kadry
pedagogicznej oraz wzbogacanie warsztatu pracy.
Konieczne jest szukanie wci¹¿ nowych sposobów,
metod i form pracy, tak aby w sposób ciekawy i atrakcyjny docieraæ do dzieci w tym wa¿nym obszarze
edukacji. St¹d te¿ nasi pedagodzy aktywnie uczest-

nicz¹ w konferencjach, szkoleniach czy warsztatach
powiêconych wy¿ej wymienionej tematyce.
W obecnym roku szkolnym, w ramach planu rocznego, realizujemy zagadnienia dotycz¹ce obszaru:
bezpieczny przedszkolak. Bêdziemy podejmowaæ
wiele przedsiêwziêæ, które pomog¹ naszym wychowankom i ich opiekunom zrozumieæ potrzebê kszta³cenia w tym obszarze. Zachêcaj¹c do udzia³u w akcji Bezpieczny Przedszkolak, poprzez gry i zabawy edukacyjne z przedstawicielami Policji, bêdziemy doskonaliæ znajomoci zasad bezpieczeñstwa i
przepisów ruchu drogowego. Pracownicy Stra¿y
Miejskiej porusz¹ zagadnienia dotycz¹ce kontaktów z nieznajomymi i zwróc¹ uwagê na to, jak wa¿na
jest znajomoæ numerów alarmowych. Wizyta w
przedszkolu psa z treserk¹, uwiadomi dzieciom zagro¿enia p³yn¹ce ze wiata zwierz¹t i wzmocni w³aciwe zachowania w niekomfortowej sytuacji. Spotkanie ze specjalist¹  informatykiem, uwra¿liwi m³odych ludzi na zachowanie bezpieczeñstwa podczas
korzystania z Internetu i przypomni o zakazie kontaktów z nieznajomymi w sieci. Æwiczenia ewakuacyjne z udzia³em dzieci, pozoruj¹ce zagro¿enie po-

¿arem oraz wizyta w siedzibie Stra¿y Po¿arnej bêd¹
mia³y na celu nauczenie wychowanków odpowiednich sposobów zachowania siê w sytuacjach zagro¿enia. Maj¹c na uwadze zdrowie naszych podopiecznych zorganizujemy spotkanie ze stomatologiem, który dokona przegl¹du stomatologicznego i
wska¿e przedszkolakom, w jaki sposób nale¿y dbaæ
o higienê jamy ustnej. Zaprosimy równie¿ farmaceutê, który przeprowadzi pogadankê na temat bezwzglêdnego zakazu korzystania z lekarstw znajduj¹cych siê w apteczce domowej. Nasi wychowankowie bêd¹ mieli okazjê nauczyæ siê ostro¿noci,
pos³uszeñstwa i rozs¹dku, dziêki udzia³owi w inscenizacji pt.: Kotek i kogutek, za bajka Grzecznie i
bezpiecznie nauczy dzieci w³aciwych zachowañ
w domu, w przedszkolu, na wycieczkach i wakacjach.
Przedszkolaki przygotuj¹ przedstawienie dla rodziców promuj¹ce bezpieczeñstwo i zachowanie ostro¿noci na drodze. Zachêc¹ swych opiekunów do
wspólnego udzia³u w zajêciach ruchowych: W krainie bezpieczeñstwa, prowadzonych metodami, za
porednictwem których dziecko nabierze zaufania
do siebie i nauczy siê m¹drze oraz zgodnie wspó³uczestniczyæ w zabawach z rówienikami. Ponadto
zorganizujemy miêdzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. Bohaterowie wierszy Tuwima dbaj¹ o
bezpieczeñstwo i zdrowie, konkurs plastyczny pt.
Ferie zimowe z bezpiecznym przedszkolakiem oraz
przegl¹d piosenki pt. Bezpieczeñstwo wa¿na rzecz.
Dla wzmocnienia naszych przedsiêwziêæ podjêlimy siê udzia³u w konkursie: Bezpieczne dziecko bezpieczne przedszkole 2015. Celem konkursu jest
wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków
bezpieczeñstwa: w placówkach przedszkolnych, w
domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrod¹,
w ruchu drogowym, w kontaktach z osobami obcymi. Realizacja zadañ przewidzianych w regulaminie
konkursu a tak¿e tych dzia³añ pozwoli nam na uzyskanie certyfikatu Bezpiecznego Przedszkola.
W takim Przedszkolu, ka¿de dziecko znajdzie swoje
miejsce. Dlatego odnosz¹c siê do wartoci takich
jak dobro i bezpieczeñstwo dziecka, wspólnie z rodzicami pragniemy, aby wszystkie te za³o¿enia zosta³y zrealizowane.
Anna Ogrodnik
Anna Szynert
Edyta Wojtysiak
Z. Melosik, Kultura instant  paradoksy pop 
to¿samoæ, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysi¹clecia. Materia³y pokonferencyjne. Pod red.
Aleksandra Nalaskowskiego, Krzysztofa Rubacha,
Toruñ 2001, s. 33-45.
2
K. Czarnecki, Szkolna wiedza pojêciowa
uczniów klas pocz¹tkowych, Katowice 1995, Wydawnictwo l¹sk, s.29.
1
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Niepotrzebny wstyd,
który szkodzi
Odk¹d siêgam pamiêci¹, zawsze w szko³ach i przedszkolach,
zazwyczaj na pocz¹tku roku
szkolnego  wraz z powrotem
dzieci do szkó³ i przedszkoli 
wraca³ odwieczny problem:
wszawica. Jej przypadki znane
by³y w czasach naszych rodziców, kiedy my  rodzice  chodzilimy do szko³y. Równie¿ i w dzisiejszych czasach, zazwyczaj na prze³omie wrzenia i
padziernika w szko³ach i przedszkolach rodzice
otrzymuj¹ komunikat: uwaga  wszy! I co ciekawe,
spora czêæ rodziców, pracowników owiaty i s³u¿b
sanitarnych nie bardzo potrafi sobie z t¹ kwesti¹
poradziæ
W naszych wyobra¿eniach pokutuje czêsto myl,
¿e wszawica to choroba brudu, która wynika z biedy i braku higieny. Kiedy dowiadujemy siê wiêc, ¿e
w klasie lub grupie przedszkolnej u naszego dziecka
wyst¹pi³ ten problem, zaczynamy nerwowo spogl¹daæ na inne dzieci i zastanawiaæ siê, kto jest a tyle
niechlujny albo zabiedzony, ¿eby byæ ród³em. Tymczasem takie mylenie jest nie tylko b³êdne, ale i
krzywdz¹ce dla innych. Wszy bowiem nie wybieraj¹ siedlisk pod k¹tem statusu materialnego dzieci.
Ba! One wrêcz lubi¹ czyste g³owy, bo ³atwiej im siê
zagniedziæ na czystej skórze. Bardzo ³atwo przeskakuj¹ z g³owy na g³owê, kiedy dzieci przytulaj¹
siê do siebie, stykaj¹ siê g³owami pochylaj¹c siê
nad wspóln¹ prac¹, czy na przyk³ad susz¹c blisko
siebie g³owy po zajêciach na basenie.
Od 2009 roku wszawica nie jest uznawana za chorobê zakan¹ i nie trzeba jej zg³aszaæ inspektorowi

sanitarnemu. Kiedy sta³¹ kontrolê czystoci g³owy prowadzi³a szkolna higienistka lub pielêgniarka. Dzisiaj doszlimy do tak absurdalnej sytuacji, ¿e bez pisemnej zgody rodziców pielêgniarce nie wolno dotkn¹æ g³owy dziecka, by wykonaæ
takie badanie. Mno¿ymy wiêc absurdalne biurokratyczne przeszkody w imiê le pojêtej ochrony
prywatnoci dziecka. Do dyskusji o badaniach
w³¹czy³ siê nawet swego czasu Rzecznik Praw
Dziecka, który zaleca³, aby badanie takie prowadziæ dyskretnie, taktownie, z poszanowaniem godnoci ucznia. Takie postawienie sprawy nie poprawia sytuacji, tylko j¹ zaostrza. Skoro nawet
Rzecznik uznaje wszawicê za co wstydliwego, o

czym nie wolno g³ono mówiæ  jak przekonaæ rodziców do otwartoci w tym temacie i potraktowania wszy jako doæ powszechnej, choæ uci¹¿liwej
przypad³oci, któr¹ w prosty sposób mo¿na zwalczyæ? W efekcie rodzice czêsto wstydz¹ siê przyznaæ, ¿e u ich dziecka znaleli wszy lub gnidy i tym
samym mog¹ przyczyniæ siê do wyst¹pienia problemu u kolejnych dzieci i ich rodzin.
Skoro wiêc problem powtarza siê tak czêsto i to
ka¿dego roku, mo¿e warto zmieniæ zasady i sposób postêpowania? Mo¿e badania w szkole powinny byæ niezale¿ne od zgody rodziców, a dzieciom jak i rodzicom przyda³yby siê na pocz¹tku
roku spotkania z pielêgniark¹ lub lekarzem, którzy wyjani¹ jasno sk¹d bior¹ siê wszy, jaki jest
ich cykl ¿ycia i jak sobie z nimi radziæ. I którzy
wyranie powiedz¹, ¿e nie jest to choroba spo³ecznej patologii, ale przypad³oæ, która mo¿e
zdarzyæ siê ka¿demu i która jest równie naturalna
jak wiele innych jednostek chorobowych. Mo¿e
kiedy placówki owiatowe, sanitarno-medyczne i
rodzice, zamiast ogl¹daæ siê jedni na drugich 
podejm¹ w tej kwestii wspó³pracê, w kolejnych
latach problem ulegnie stopniowej poprawie.
Wystarczy przecie¿ odrobina dobrej woli i zdrowego rozs¹dku w myleniu. A najmniej potrzeba
nam fa³szywie pojmowanego wstydu.
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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W krainie s³ów i s³ówek
Program nauczania i czytania

Autor programu:
mgr Iwona Z³otek

I. Charakterystyka programu

Nauka czytania jest jednym z trudniejszych zadañ
edukacyjnych szkó³ specjalnych, a jej donios³e znaczenie dla rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego i spo³ecznego uczniów jest niezaprzeczalne.
Program ten powsta³ w oparciu o wieloletnie dowiadczenie w pracy z wychowankami specjalnego orodka szkolno wychowawczego dla uczniów z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹ w stopniu umiarkowanym
i znacznym, dla których opanowanie mowy graficznej jest ogromnym postêpem w d¹¿eniu do samodzielnoci i zaradnoci a przy stosowaniu tradycyjnych metod, dostêpne nielicznym. Pamiêtaj¹c o swoistym charakterze pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi umys³owo, nale¿y podkreliæ, ¿e nauka czytania
ma tu swój w³asny, nieco odrêbny charakter. W trakcie edukacji uczniowie powinni posi¹æ przede
wszystkim umiejêtnoæ odczytywania tych informacji, które u³atwi¹ im w miarê samodzielnie funkcjonowaæ w otaczaj¹cej rzeczywistoci.
Program przeznaczony jest do realizacji podczas
zajêæ ko³a czytelniczego Literka oraz zajêæ edukacyjnych i mo¿e byæ realizowany w warunkach ka¿dej placówki z uwzglêdnieniem mo¿liwoci rozwojowych grupy i jednostki. Powinien on byæ realizowany w ci¹gu ca³ego roku szkolnego i kontynuowany w kolejnych latach edukacji szkolnej. W jego
realizacji bêd¹ wykorzystane ró¿norodne metody i
formy pracy z dzieckiem z uwzglêdnieniem dzia³añ
w zespole i z jednostk¹. Wskazane by³oby nasilenie
pracy indywidualnej i w ma³ych zespo³ach. Program
wymaga ró¿norodnoci stosowanych pomocy dydaktycznych oraz stworzenia k¹cika czytelniczego.
Za³o¿eniem programu jest celowe integrowanie
metod, które u³atwi dostosowanie nauczania do indywidualnych predyspozycji danego dziecka tak,
aby mog³o ono rozwijaæ siê wed³ug w³asnego tempa i w³asnych mo¿liwoci a nauczyciel jedynie wspomaga³ ten rozwój. Podczas tworzenia programu korzysta³am z takich koncepcji uczenia, w których prawie zupe³nie pomija siê analizê i syntezê s³uchow¹,
tak trudn¹ dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
W proponowanym przeze mnie programie zmodyfikowa³am i wykorzysta³am elementy metody globalnego czytania Glenna Domana, metody Marii Montessori, Ireny Majchrzak oraz metody czytania sylabowego Jagody Cieszyñskiej.
Program wzbogaci³am o w³asn¹ koncepcjê polegaj¹c¹ na tworzeniu Naszej biblioteki czyli zestawu ksi¹¿eczek, których autorami s¹ sami uczniowie. Wykorzysta³am tu naturalne zami³owanie dzieci do w³asnorêcznego wykonywania ksi¹¿eczek, które potem chêtnie i
wielokrotnie czytaj¹ oraz z dum¹ prezentuj¹ innym.

II. Cele nauczania
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G³ównym celem programu W krainie s³ów i s³ówek jest nabywanie i rozwijanie u uczniów umiejêtnoci czytania w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny z ich mo¿liwociami rozwojowymi.
Cele szczegó³owe:
1. Kszta³towanie motywacji do samodzielnego
czytania.
2. Nabywanie umiejêtnoci rozpoznawania swojego imienia, imion kolegów i bliskich.
3. Stymulacja pamiêci symultanicznej.
4. Nabywanie umiejêtnoci ca³ociowego rozpoznawania prostych wyrazów i zdañ.
5. Kojarzenie wyrazu ze s³owem.
6. Rozwijanie spostrzegawczoci wzrokowej i
s³uchowej.
7. Rozwijanie umiejêtnoci wyrazistego mówienia.
8. Kszta³towanie sprawnoci manualno-graficznej.
9. Rozpoznawanie liter.
10. Wzbogacanie s³ownika czynnego ucznia.
11. Wyd³u¿anie okresów skupienia uwagi.
12. Rozwijanie zainteresowañ czytelniczych.

III. Treci nauczania

Opracowuj¹c program pt. W krainie s³ów i s³ówek, treci edukacyjne dostosowa³am do potrzeb
wynikaj¹cych z Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego uczniów z upoledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym i znacznym w szecioletnich szko³ach podstawowych i gimnazjach.
Dzia³ania edukacyjne przebiegaj¹ w piêciu dzia³ach:
1) GLOBALNE CZYTANIE WYRAZÓW
a) inicjacja z imionami;
Kilka kompletów wizytówek z imionami. Wizytówek u¿ywamy zamiast znaczków rozpoznawczych
np. w szatni, w klasie, podpisuj¹c prace dzieci itp.
b) sesje czytania;
Karty migawkowe z wyrazami wg tematyki kompleksowej. Zaczynamy od tematów najbli¿szych dziecku,
czyli dotycz¹cych ich samych i najbli¿szego otoczenia.
c) nazywanie wiata;
Wyrazy do etykietowania. Podpisujemy przedmioty w sali np. tablica, okno, biurko, krzes³o, zegar,
dywan, szafa, pó³ka, farby, kredki, uk³adanki itd.
Zestaw obrazków i podpisy do obrazków. Gromadzenie i przygotowywanie wspólnie z uczniami kart,
obrazków z ró¿nych róde³. Wykorzystywanie gotowych pomocy dostêpnych w klasie.
2) CZYTANIE SYLABOWE
a) nauka odczytywania samog³osek
b) czytanie globalne wyra¿eñ dwiêkonaladowczych
c) czytanie sylab otwartych
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d) czytanie zestawów: samog³oska + sylaba otwarta
e) czytanie sylab zamkniêtych
f) odczytywanie wyrazów
g) czytanie sylab zawieraj¹cych dwuznaki
h) czytanie sylab zawieraj¹cych spó³g³oski miêkkie
i) czytanie sylab zawieraj¹cych samog³oski nosowe
3) ROZPOZNAWANIE LITER
a) ciana liter
b) litery dotykowe
c) ruchomy alfabet

4) NASZA BIBLIOTEKA
Za³o¿enie Naszej biblioteki. Stopniowe uzupe³nianie jej o wykonany przez uczniów materia³.
5) S£UCHANIE TEKSTÓW
Codzienne oko³o 10 minutowe s³uchanie tekstów
czytanych przez nauczyciela (bajki, opowiadania,
wierszyki dostosowane do mo¿liwoci percepcyjnych uczniów).
TEMATYKA KOMPLEKSOWA SESJE CZYTANIA:
1. Ja w grupie rówieniczej: wszystkie imiona dzieci w klasie np. Karolina, Piotr, Marcin, Micha³, Kuba.
2. Moja klasa: WYPOSA¯ENIE: okno, drzwi, krzes³o,
tablica, telewizor, radio, stó³, mapa, ciana, ³azienka.
PRZYBORY: kredki, farby, klocki, mi, auto.
3. Moja rodzina: mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek, imiona cz³onków rodziny.
4. Moje cia³o: g³owa, w³osy, oko, ucho, nos, usta,
rêka, noga, stopa, brzuch.
5. Ubiór: sweter, spodnie, spódnica, sukienka,
koszula, kurtka, czapka, szalik, buty, skarpety.
6. Pokarmy: WARZYWA  marchew, ziemniak,
cebula, pomidor, ogórek, kapusta, burak, papryka,
sa³ata, pietruszka.
OWOCE  jab³ko, gruszka, malina, banan, cytryna.
INNE: chleb, mleko, mas³o, ser, mietana, jogurt,
m¹ka, cukier, sól, woda, sok, olej, herbata, makaron,
ry¿, kasza, miêso, wêdliny.
7. Zwierzêta: LENE  zaj¹c, wilk, je¿, lis, dzik.
DOMOWE  pies, kot, kura, kaczka, gê, królik,
krowa, koza, koñ, owca.
EGZOTYCZNE  s³oñ, lew, zebra, ¿yrafa, foka.
8. Zawody: nauczyciel, piekarz, ogrodnik, kucharz, kierowca, lekarz, pielêgniarka, fryzjer, policjant, krawiec
9. Tradycje wi¹teczne BO¯E NARODZENIE:
choinka, bombki, gwiazda, anio³, wigilia.
WIELKANOC: koszyk, babka, baranek, pisanka,
mazurek.

10. Czas: rok, nazwy pór roku, pogoda (deszcz,
nieg, wiatr, s³oñce, chmury), miesi¹c (nazwy miesiêcy), tydzieñ (nazwy dni tygodnia), dzieñ, noc.
11. Higiena: myd³o, pasta, szampon, grzebieñ,
krem.
12. Kolory: czerwony, zielony, ¿ó³ty, niebieski, ró¿owy, czarny, bia³y, fioletowy, br¹zowy.
13. Przeciwieñstwa: czysty  brudny, ma³y  du¿y,
weso³y  smutny, ciep³y  zimny.
14. Czasowniki i inne wyrazy s³u¿¹ce do tworzenia zdañ: idzie, biega, sprz¹ta, pi, jedzie, myje, gra,
pisze, rysuje, kupuje, lubi, to, do, w, jest, ma, kto, co,
ju¿, i, a, oraz.

IV. Procedury osi¹gania celów

W proponowanym przeze mnie programie punktem wyjcia, podczas nauki czytania, jest globalne
rozpoznawanie wyrazów. Ca³ociowe rozpoznawanie s³ów, zdaniem Jagody Cieszyñskiej, ma ogromny wp³yw na rozwój pamiêci symultanicznej i donios³e znaczenie psychologiczne. Uczniowie szybko ucz¹ siê rozpoznawania wyrazów na podstawie
wygl¹du i wówczas ich motywacja do nauki czytania i wiara we w³asne mo¿liwoci szybko wzrasta.
Wed³ug Domana czytanie nale¿y traktowaæ jako
czynnoci uaktywniaj¹ce i usprawniaj¹ce pracê mózgu, które w konsekwencji stymuluj¹ rozwój umys³owy dziecka. Metoda polega na organizowaniu z dzieæmi tzw. sesji, podczas których w szybkim tempie, g³ono odczytuje siê s³owo z tzw. karty migawkowej,
napisanej czerwonym, a w póniejszej fazie czarnym
drukiem. Doman podkrela znaczenie systematycznoci i atmosfery zabawy. Im wiêcej zabawy, tym
wiêcej nauki  zaznacza. Wa¿ny jest "uk³ad si³" podczas æwiczeñ najlepiej, by by³ to uk³ad jeden na
jeden, czyli nauczyciel i dziecko. Ogromn¹ rolê w tej
koncepcji, oprócz doskonalenia kompetencji jêzykowych, odgrywa oddzia³ywanie na analizatory wzroku i s³uchu, a tak¿e rozwijanie spostrzegawczoci, co
staje siê póniej niezbêdne dla ucznia przy poznawaniu sylab, liter i ich ró¿nicowaniu.
Nauka czytania globalnego wed³ug Domana sk³ada siê z 5 etapów:
1. Etap pierwszy  pojedyncze s³owa.
2. Etap drugi  wyra¿enia dwuwyrazowe.
3. Etap trzeci  proste zdania.
4. Etap czwarty  rozbudowane zdania.
5. Etap pi¹ty  ksi¹¿ki.
Podstaw¹ czytania globalnego jest zasada, zgodnie, z któr¹ rozpoczyna siê od rzeczy znanych i konkretnych oraz pod¹¿a do nowych i nieznanych, a na
koñcu do tego co abstrakcyjne. Kieruj¹c siê t¹ zasad¹ oraz za³o¿eniami metody Marii Montessori jak

i Ireny Majchrzak poznawanie pisma rozpoczynam
od tzw. inicjacji z imionami. Wed³ug koncepcji I.
Majchrzak nauka czytania powinna rozpoczynaæ siê
od czytania globalnego w³asnego imienia dziecka, ze
wzglêdu na subiektywn¹ odczuwalnoæ jego wa¿noci przez samo dziecko. Imiê jako symbol naszej to¿samoci tak wypowiedziane, jak napisane, wyró¿nia
dziecko sporód innych ludzi. Kontakt z w³asnym
imieniem jest aktem inicjacji otwieraj¹cym dalsz¹ drogê poznania. Ka¿de dziecko zostaje ...wprowadzone
w kr¹g komunikacji, której narzêdziem jest pismo.
Kartka z imieniem wprowadza je w wiat znaczeñ.
Dziecko w tym momencie prze¿ywa silne wzruszenie,
albowiem dowiadcza samo siebie w dwóch formach
bytu: fizycznej i symbolicznej.
W tym zakresie mile widziana jest wspó³praca z
rodzin¹ dziecka, gdzie domownicy bawiliby siê w
poznawanie imion na takiej samej zasadzie jak
uczniowie w klasie.
W zwi¹zku z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
uczniów, zastosowa³am uproszczon¹ metodê nauki globalnego czytania. Proponujê wybraæ oko³o 20- 30 wyrazów z najbli¿szego otoczenia dziecka. Oprócz imion s¹
to takie wyrazy jak: mama, tata, siostra, brat, dom, dni
tygodnia, nazwy miesiêcy, pór roku, czêci cia³a, nazwy
owoców, warzyw, produktów spo¿ywczych, zwierz¹t.
Zaczynamy pracê od 5-u wyrazów. Nauczyciel pokazuje pojedyncze s³owa, g³ono odczytuj¹c: mama, tata,
brat itd. Pojedyncze wyrazy nauczyciel demonstruje
dwa razy dziennie (na pocz¹tku i na koniec zajêæ lekcyjnych) przez ca³y tydzieñ. W drugim tygodniu, codziennie trzeba wymieniaæ jedno has³o na nowe i dalej utrwalaæ poznane. Nale¿y wybieraæ takie wyrazy, które uczeñ
umie wypowiedzieæ. Nastêpnym etapem jest wprowadzenie kolorów. Po opanowaniu s³ów obejmuj¹cych ich
nazwy dziecko poznaje wyra¿enia dwuwyrazowe np.
czarny kot, zielone jab³ko. Póniej wprowadza siê przeciwieñstwa tj. du¿y  ma³y, czysty  brudny, weso³y 
smutny, a nastêpnie wyra¿enia dwuwyrazowe takie jak
np. weso³a mama, czysty kubek. Bardzo pomocne tu
bêdzie przygotowanie kart z obrazkami. Kolejnym etapem jest wprowadzenie kilku czasowników i odczytywanie wyra¿eñ takich jak: mama idzie, Adam skacze,
brat pi, oraz prostych zdañ typu: Mama jest weso³a.
Zakoñczenie nauki czytania globalnego nawet na tym
etapie, z pominiêciem dwóch ostatnich, bêdzie niew¹tpliwie i tak ogromnym sukcesem.
Podczas zajêæ nale¿y przestrzegaæ najwa¿niejszej zasady Domanów: Je¿eli nie bawisz siê wietnie i twoje
dziecko nie bawi siê wietnie  przerwij. Robisz co le.
Globalne czytanie nale¿y prowadziæ równolegle z
nauk¹ czytania sylab, gdy¿ ca³ociowe rozpoznawanie wyrazów nie jest technik¹ czytania w cis³ym tego
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s³owa znaczeniu a jedynie rozpoznawaniem znanych
ju¿ wyrazów. Nie daje to mo¿liwoci czytania nowych
tekstów. Nie chodzi tu tylko o pojawianie siê nowych
wyrazów, ale i o zmianê ich budowy (np. uczniowi rozpoznaj¹cemu wyraz klasa trudno bêdzie skojarzyæ
ten wyraz wystêpuj¹cy w zdaniu w formie w klasie).
Bardzo pomocna w nauce czytania metod¹ sylabow¹ jest seria Kocham Czytaæ opracowana przez
J. Cieszyñsk¹ i sk³adaj¹ca siê z 17 zeszytów. Na pocz¹tku uczniowie poznaj¹ globalny zapis wyra¿eñ
dwiêkonaladowczych. Ucz¹ siê odczytywaæ sylaby a nie pojedyncze spó³g³oski, których przecie¿ nigdy nie s³ysz¹ w izolacji. Sylaby, które dziecko poznaje podczas zajêæ, pe³ni¹ funkcjê wzorców, s³u¿¹cych do odczytywania nowych wyrazów. Nauka czytania rozpoczyna siê od powtarzania wypowiedzianych przez nauczyciela samog³osek lub sylab. Powtarzaniu zawsze towarzyszy pokaz zapisu graficznego samog³osek, sylab i wyrazów. Nastêpuje wówczas asocjacja miêdzy s³yszanymi dwiêkami mowy a
ich graficznym odpowiednikiem. Kolejny etap to rozumienie, czyli wskazywanie wypowiedzianej przez
nauczyciela samog³oski, sylaby czy odczytanego
wyrazu. Ostatnim etapem jest nazywanie, czyli samodzielne czytanie samog³osek, sylab a nastêpnie wyrazów. Do nauki czytania na tym etapie wykorzystuje
siê alfabet drukowany i tylko wielkie litery.
Równoczenie z æwiczeniami w czytaniu globalnym
i czytaniu sylabowym, nale¿y prowadziæ æwiczenia w
rozpoznawaniu pojedynczych liter. Tu proponujê
zastosowaæ trójetapow¹ lekcjê nazw wg metody
Marii Montessori. Do tego æwiczenia wykorzystujemy materia³ Montessori z zakresu mowy "litery dotykowe" lub litery wyciête samodzielnie z papieru
ciernego i przyklejone na twardym pod³o¿u. Uczeñ
wybiera dwie dowolne tabliczki z literami i k³adzie
przed sob¹ w dowolnym miejscu sali (na dywanie
czy stoliku). Przebieg trójetapowej lekcji nazw:
1. Nauczyciel dwoma palcami rêki wiod¹cej obwodzi kszta³t poznawanych liter a póniej prosi
ucznia: zrób tak samo. Æwiczenie wykonujemy powoli, w ciszy i bez dodatkowych komentarzy. Nastêpnie nauczyciel powtarza æwiczenie, tym razem
nazywaj¹c poznawane litery. Uczeñ robi to samo.
2. Drugi etap to dzia³anie ucznia. Nauczyciel prosi
ucznia: poka¿ A. Dziecko pokazuje a nauczyciel potwierdza: tak, to jest A. Nauczyciel prosi ucznia: poka¿
K. Dziecko pokazuje a nauczyciel potwierdza: tak, to
jest K. Nauczyciel prosi ucznia: podaj A, po³ó¿ K na
stole, zanie A Piotrowi, podaj mi A itd.
3. Na koniec pytamy ucznia: jaka to litera?.
Jeli zadanie na którymkolwiek etapie nie zosta³o
wykonane przez ucznia poprawnie, nie oceniamy i
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nie poprawiamy. Przerywamy æwiczenie i odk³adamy na kolejny dzieñ.
Prowadzenie palcem po konturach liter, rozwija
wg Marii Montessori, nie tylko zdolnoci psychiczno-ruchowe, ale i utrwala pamiêæ miêniow¹ ka¿dej
litery prowadz¹c do samorzutnego rozwoju mowy
graficznej. Poznanie litery odbywa siê za pomoc¹
wra¿enia dotykowego i miêniowego. Ju¿ nie tylko
oko kieruje uczniem, ale i dotyk utrwala ruch w jego
pamiêci miêniowej. Tu wspó³pracuj¹ ze sob¹ trzy
wra¿enia: wzrokowe, dotykowe i miêniowe, w zwi¹zku z czym obraz litery utrwala siê prêdzej ni¿ przy
tradycyjnych metodach.
Wykonywanie ksi¹¿eczek do naszej biblioteki.
Na kartkach papieru formatu A5 nauczyciel pisze
proste wyrazy (na jednej kartce jeden wyraz) a na
kolejnych proste ich ilustracje. Uczeñ wybiera dowolny wyraz i odszukuje pasuj¹c¹ do niego ilustracjê  to bêdzie ok³adka jego ksi¹¿eczki. Nastêpnie z
ruchomego alfabetu (materia³ Montessori lub du¿e
szablony liter) wybiera litery wystêpuj¹ce w tym
wyrazie i obrysowuje je  ka¿d¹ na oddzielnej kartce, gdy¿ bêd¹ to kolejne strony ksi¹¿eczki. Wnêtrze
obrazu konturowego literki nale¿y wype³niæ dowolnym kolorem i dowoln¹ technik¹ a ca³¹ stronê ozdobiæ wed³ug w³asnego pomys³u. W ten sam sposób
uczeñ zdobi ok³adkê. Koñcowym etapem jest dziurkowanie karteczek i ³¹czenie ich kolorowym sznureczkiem. Wyraz z ok³adki jest prezentowany przez
kolejne litery na kolejnych stronach ksi¹¿eczki, a na
ostatniej stronie znajduje siê ilustracja obrazuj¹ca
ten wyraz, daj¹ca uczniowi mo¿liwoæ samodzielnej
kontroli b³êdu. Proponujê, aby w przypadku, gdy
pozwol¹ na to mo¿liwoci uczniów, koñcow¹ ilustracjê wykonywali samodzielnie. Ksi¹¿eczki s¹ gromadzone w naszej bibliotece. Podczas ich wykonywania uczniowie zapamiêtuj¹ dany wyraz. Praca
nad ksi¹¿eczkami rozwija te¿ koordynacjê wzrokowo-ruchow¹, sprawnoæ manualno-graficzn¹, koncentracjê uwagi i zmys³ estetyczny, ale przede
wszystkim daje uczniom wiele radoci.
Ju¿ w pocz¹tkowym etapie nauki czytania proponujê, aby sprzêty, przybory i pomoce dydaktyczne
w klasie zaopatrzyæ w etykiety z ich nazwami. Jest
to modyfikacja metody proponowanej przez I. Majchrzak nazywanie wiata, polegaj¹ca na przyporz¹dkowywaniu odpowiedniej nazwy do wszystkiego, co znajduje siê wokó³ dziecka.
Wa¿nym elementem s¹ te¿ æwiczenia zwane porz¹dkowaniem wiata od lewej do prawej maj¹ce
na celu opanowanie poprawnego w naszej kulturze
kierunku i sposobu zapisu.

Proponowane rodki edukacyjne do wykorzystania w realizacji programu W krainie s³ów i s³ówek:
* wizytówki
* karty migawkowe
* etykiety
* ksi¹¿eczki serii Kocham Czytaæ J. Cieszyñskiej
* obrazki i podpisy
* domina obrazkowo  wyrazowe
* litery dotykowe
* ruchomy alfabet
* klocki LOGO
* literatura dzieciêca
Proponowane æwiczenia:
* Znajd swoje imiê  uczniowie siedz¹ w kole
na dywanie. Przed nimi le¿¹ wizytówki. Ka¿dy uczeñ
wyszukuje swoje imiê i k³adzie przed sob¹.
* Kto to?  kilka wizytówek u³o¿onych w d³oni
jak talia kart. Dziecko wybiera jedn¹ i czyta a nastêpnie podaje koledze do którego ona nale¿y.
* Kr¹¿¹ imiona  uczniowie siedz¹ w krêgu. Ka¿dy trzyma w d³oni swoj¹ wizytówkê. Na znak nauczyciela (np. klaniêcie, dzwoneczek), dzieci podaj¹ swoj¹ wizytówkê do s¹siada. Wizytówki kr¹¿¹
wokó³. Na drugi umówiony znak uczniowie przestaj¹ podawaæ wizytówki, a nastêpnie odczytuj¹
imiona, które trzymaj¹ w rêkach.
* Czyje krzese³ko?. Na oparciach dzieciêcych
krzese³ek znajduj¹ siê imiona uczniów. Krzese³ka s¹
ustawione w kole. Nastêpnie dzieci chodz¹ dooko³a utworzonego krêgu, w takt tamburynu. Gdy muzyka siê urywa, dzieci siadaj¹ na tym krzele, przy
którym siê akurat zatrzyma³y. Próbuj¹ odczytaæ,
na czyim krzele siedz¹.
* Stopy  dzieci odrysowuj¹ na grubym kartonie swoj¹ lew¹ i praw¹ stopê i oba obrysy wycinaj¹.
Nauczycielka podpisuje wykonane przez dzieci szablony ich imieniem (jeli uczeñ potrafi, to podpisuje
samodzielnie). Szablony zostaj¹ rozrzucone po ca³ej sali. Na dany znak, ka¿dy szuka swoich stóp i
uk³ada je przed sob¹. Wygrywa ten, kto pierwszy
stanie na swoich stopach.
* Wykrelanka. Nauczyciel na du¿ym arkuszu
wypisuje imiona wszystkich dzieci (niektóre kilka razy)
i jeszcze kilka imion dodatkowo. Uczniowie podchodz¹
do arkusza i wykrelaj¹ swoje imiê. W póniejszym
czasie mo¿na zastosowaæ modyfikacjê tej zabawy i
zamiast imion ukryæ wród wyrazów nazwy dni tygodnia, pór roku, miesiêcy, pokarmów, zwierz¹t itp.
* Moje imiê. Dzieci siedz¹ na dywanie w kole,
ka¿de ma przed sob¹ kopertê z literami swego imienia i wizytówkê jako wzór. Zadaniem dzieci jest u³o¿enie swego imienia wed³ug wzoru.

* Poszukiwacze. Nauczyciel etykietuje kilka poznanych przedmiotów w sali: przybory, wyposa¿enie, pomoce szkolne. Uczniowie otrzymuj¹ 1-2 kartoniki z napisami a nastêpnie szukaj¹ ich wród napisów umieszczonych w klasie i porównuj¹. Zabawê
nale¿y powtarzaæ wielokrotnie. Po pewnym czasie
mo¿na zas³oniæ napisy, a uczniowie samodzielnie przyporz¹dkowuj¹ wylosowany wyraz do odpowiedniego przedmiotu. Nastêpnie powinno nast¹piæ wspólne sprawdzenie prawid³owoci wykonania zadania.
* Bingo wyrazowe. Uczniowie losuj¹ tabliczki z
wyrazami. Nauczyciel pokazuje kolejne litery alfabetu. Jeli uczeñ ma je w swoim wyrazie, wo³a bingo i
k³adzie na nich kó³eczka. Zabawa trwa dot¹d, a¿ wszyscy uczniowie zakryj¹ litery w swoich wyrazach.

V. Przewidywane osi¹gniêcia
uczniów

Uczeñ potrafi:
 rozpoznaæ swoje imiê,
 rozpoznaæ imiona kolegów i cz³onków najbli¿szej rodziny,
 u³o¿yæ swoje imiê z rozsypanki literowej wg
wzoru lub z pamiêci,
 globalnie rozpoznaæ proste wyrazy i zdania,
 kojarzyæ s³owo z odpowiednim wyrazem,
 rozpoznawaæ litery,
 czytaæ oraz tworzyæ proste wyrazy i proste zdania,
 s³uchaæ prostych tekstów czytanych przez nauczyciela.

VI.Ewaluacja programu

Ewaluacja programu ma na celu sprawdzenie czy
program W krainie s³ów i s³ówek umo¿liwi³
uczniom nabycie sprawnoci i umiejêtnoci czytelniczych oraz jak realizacja programu wp³ynê³a na
czynny s³ownik dziecka, rozwinê³a umiejêtnoæ prawid³owej artykulacji, spostrzegawczoæ wzrokow¹ i
s³uchow¹, sprawnoæ manualno-graficzn¹ oraz rozbudzi³a zainteresowania czytelnicze uczniów.
Ocen¹ realizacji programu bêd¹ nie tylko osi¹gniête przez dziecko kompetencje czytelnicze, ale równie¿ wzrost motywacji do nauki czytania i wiary we
w³asne mo¿liwoci. Sukces dziecka jest jednoczenie sukcesem pedagogicznym nauczyciela.
Formami ewaluacji s¹:
* obserwacja uczniów podczas zajêæ
* karty pracy
* oceny opisowe uczniów

VII. Inne elementy programu

Uzupe³nieniem w realizacji programu jest udzia³ w
ogólnopolskiej akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom
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organizowanej przez Fundacjê ABC XXI, polegaj¹cej na codziennym czytaniu uczniom odpowiednio
dobranej literatury. Codzienne czytanie dzieciom
ksi¹¿ek, bajek, opowiadañ stwarza korzystne warunki do rozwoju ich mowy, kszta³cenia podstawowych funkcji s³uchowych, aktywizuje wyobraniê i
rozwija zainteresowania.
Zakres realizacji programu W krainie s³ów i s³ówek nale¿y dostosowaæ do indywidualnych mo¿liwoci ucznia maj¹c na wzglêdzie podstawowe zasady pedagogiki Marii Montessori takie jak: zasada
swobodnego wyboru miejsca pracy i czasu pracy,
w³asnego dzia³ania i powtarzania, porz¹dku i samokontroli. Dziecku, które poch³oniête jest prac¹, nie
nale¿y jej przerywaæ dodatkowymi pytaniami typu:
Dasz sobie radê?, Orientujesz siê w tym?. Nauczyciela powinna w tym momencie cechowaæ powci¹gliwoæ i powinien pozwoliæ dziecku na pracê
w spokoju. Nauczyciel akceptuje ucznia, który pope³ni³ b³¹d bez poprawiania go. Metoda wyklucza
ducha rywalizacji. Dziecko pracuje z w³asnego wolnego wyboru i bez wspó³zawodnictwa  nie grozi
mu wiêc przeci¹¿enie i poczucie ni¿szoci.
Wdra¿anie programu W krainie s³ów i s³ówek
bêdzie wymaga³o od nauczyciela du¿ego zaanga¿owania i nak³adu pracy, ale efekty z pewnoci¹ zrekompensuj¹ ten wysi³ek.
Bibliografia:
1. G. Doman Jak nauczyæ ma³e dziecko czytaæ 
cicha rewolucja. Excalibur, Bydgoszcz 1992.
2. J. Cieszyñska Kocham uczyæ czytaæ. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.
3. I. Majchrzak Wprowadzenie dziecka w wiat
pisma. Wydawnictwo Akademickie ¯ak, Warszawa 1999.
4. M. Montessori Domy dzieciêce. Wydawnictwo Akademickie ¯ak, Warszawa 2005.
mgr Iwona Z³otek
 nauczyciel w Specjalnym Orodku SzkolnoWychowawczym im. Kawalerów Orderu Umiechu w Tanowie. "W krainie s³ów i s³ówek" to jej
program autorski realizowany w Orodku,
G³ównym celem programu jest nabywanie i
rozwijanie u uczniów niepe³nosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym umiejêtnoci czytania w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny z ich mo¿liwociami rozwojowymi. W
programie wykorzystuje siê elementy globalnego
czytania Glenna Domana, metody Marii Montesorri, Ireny Majchrzak oraz czytania sylabowego
Jagody Cieszyñskiej.
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O serii: akcent dokoñczenie i o planach spotkañ

W Pa³acu literacko

We wrzeniu i w padzierniku mia³a miejsce seria promocji wydawanych przez szczeciñski oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich ksi¹¿ek pisarzy
z grodu Gryfa. Ukazywa³y siê kolejne tomy w III
edycji serii: akcent, która liczy ju¿ 21 pozycji. Opracowanie graficzne serii jest autorstwa naszego
poety plastyka, Zbigniewa Jahnza. Projekt dofinansowuje Miasto Szczecin a patronuj¹ wydarzeniom szczeciñskie media.
W Ksi¹¿nicy Pomorskiej Janusz Krzymiñski, nasz znakomity kolega, poeta i pisarz zaprezentowa³ swój tom opowiadañ szczeciñskich
po krzymiñsku, czyli czyta³ teksty we w³asnej
interpretacji.

JANUSZ KRZYMIÑSKI,
szczeciñskie drobiazgi...zupe³ne...

Wyakcentowaæ
szczeciñskie Drobiazgi ...
zupe³nie...

Drobiazg... co
b³ahego, niewielkiego, nieistotnego...
A Drobiazgi szczeciñskie? Co jest takim drobiazgiem, ale
za to zupe³nym, czyli skoñczonym, zamkniêtym, ostatecznie wa¿nym dla Autora Smaku moreli ,
Janusza Krzymiñskiego? Odpowiedzi nale¿y poszukaæ w tym zbiorze, który jest czwart¹ publikacj¹ wydawnicz¹ Poety.
Szczeciñskie drobiazgi...zupe³ne... Janusza Krzymiñskiego to tomik prozy dla odmiany, po wymienionym ju¿ Smaku moreli (1961), Listu w butelce (1985)
czy, nie tak dawnym, tomie wierszy W palcach wiatru (2011). Szczeciñski (od pó³ wieku bez ma³a) prozaik, oddaje Czytelnikom tom oryginalny, na który sk³adaj¹ siê jego teksty tyle¿ nowe, bo z sierpnia 2014
roku, jak i te pozbierane z publikacji ju¿ dawno zapomnianych, a przywracaj¹ce pamiêæ o ludziach i ich
sprawach, wa¿nych dla szczeciñskiego rodowiska
artystycznego i dla samego Autora. Wa¿ne s¹ bowiem nazwiska przywo³anych postaci przyjació³-poetów: Józefa Bursewicza , zwanego ¯oskiem czy

Mariana ¯abiñskiego z Polic, malarzy  Andrzeja
¯ywickiego czy £ukasza Niewisiewicza. Pojawiaj¹ siê
te¿ inni artyci i akolici kulturalnego Szczecina sprzed
lat, znani z imienia, z nazwiska i z legendy, ot chocia¿by Ryszard Chachulski, rzebiarz, autor pomnika Marynarza czy Tancerzy.
Janusz Krzymiñski bawi siê s³owem i dra¿ni z
form¹, dlatego w swoim najnowszym tomie gromadzi drobiazgi ze wspomnieñ, urywki zdarzeñ,
które sta³y siê ju¿ anegdot¹; rysuje groteskowe
epizody czy scenki z ¿ycia leciuteñko rozmazan¹
czarn¹ kresk¹, mo¿e nieco bardziej wyrazistymi
czyni akwarel¹ nowelki albo szczegó³owo charakteryzuje kolorem portrety przyjació³, którzy
odeszli. Podkrela indywidualnoæ i ekscentryzm
osobowoci orygina³ów, którym przysz³o siê
znaleæ w okrelonym czasie i w okrelonym specyficznym szczeciñskim miejscu. To oni tworzyli
niepowtarzaln¹ atmosferê tamtego Szczecina, czy
to w krêgu poetyckiej grupy, jak¹ by³a Metafora, czy wród marynistów skupionych w Królewskiej Bramie wokó³ £ukasza Bramante (od
Bramy Królewskiej a nie koligacji z W³ochem o
podobnym nazwisku).
Oprócz 13 szczeciñskich Muz, samo miasto têtni³o swoim ¿yciem, a to têtno mierzy³ Poeta w swoich
zapiskach. Rozpoczyna rokiem 1949, gdy w Pobo¿niaku swoj¹ stójkê i wiersze przed zebran¹ m³odzie¿¹ prezentuje W³adys³aw Broniewski. Wype³nia artystycznymi wizerunkami £ukasza Niewisiewicza i Andrzeja ¯ywickiego z lat szeædziesi¹tych,
a zamyka wspomnieniem o Marianie Yoph-¯abiñskim, nagranym w lutym 2014 roku Policach, na spotkaniu w 5. rocznicê mierci poety.
Miniaturki z drugiej czêci tomu, to symboliczne
Przystanki... zatrzymane w czasie, w przestrzeni miasta i jego okolic  chwile; przystanki  refleksje
nad widokówk¹ , ¿arówk¹, czy zegarkiem albo o...
sztuce zamkniêtej, filozofii nadrzecznej rodem z
Heraklita, o bukieciku fio³ków, których nie lubi
obecna dziewczyna... S¹ szczeciñskie przystanki
tramwajowe wieczorow¹ por¹, które prowokuj¹ nieoczekiwane znajomoci i polickie autobusowe, gdy
odjecha³ ju¿ ostatni autobus... Przystankiem mo¿e
byæ decyzja ¿yciowa i rozstanie na chwilê, a czasem na zawsze... Przystanek na pó³piêtrze albo w
windzie mo¿e siê okazaæ koniecznoci¹ egzystencjaln¹ albo fars¹, absurdaln¹ kpin¹ losu... Bohaterowie tych drobiazgów, nie tylko szczeciñskich, te¿
polickich, kamieñskich czy nadmorskich pla¿, to
ludzie tyle¿ realni w pamiêci, co fikcyjni w perspektywie kreacji literackiej. Z jednej strony ¿ywi, w
ca³ym bogactwie osobowoci, talentu czy ekscentryzmu, a jednoczenie ju¿ nieobecni, a wiêc nale-

¿¹cy tylko do drobiazgów rzeczywistoci, okruchów
pamiêci, obrazków twarzy odbitych w krzywym,
niewyranym zwierciadle wspó³czesnoci.
I tak, jak w grotesce o Hamlecie w drodze do szkó³,
który w towarzystwie b³azna-przewodnika w podró¿y, odkrywa absurdalny wiat w³asnej egzystencji,
tak drobiazgi szczeciñskie Janusza Krzymiñskiego
pozwalaj¹ odbyæ Czytelnikowi tê podró¿ w chwili
nastroju, bez powziêtego z góry zamys³u, a jedynie
jako grê skojarzeñ w formie groteski, do dni minionych, odwiedziæ miejsca i osoby, czêsto ju¿ nieznane, ale pozwalaj¹ce wci¹¿ postawiæ akcent na w³aciwym s³owie, na zupe³nie nieoczekiwanej refleksji, która sprawia, ¿e te Drobiazgi nie s¹ tak zupe³nie niewa¿ne, bo nadajemy im odpowiedni¹ rangê...
XXX
26 wrzenia przenielimy siê do Choszczna, gdzie
podczas IV Korytowskiej Nocy Poetów, na scenie
Choszczeñskiego Domu Kultury mia³ miejsce benefis Ksiêdza Kanonika S³awomira Kokorzyckiego,
organizatora tego poetyckiego wydarzenia, podczas którego mia³a miejsce promocja czwartego tomu
wierszy ksiêdza-poety.

Ks. S£AWOMIR
KOKORZYCKI,
Tobie

Akcent pada na Adresata
i na s³owo...
Wa¿yæ S£OWO.
Norwidowe Odpowiednie daæ rzeczy
s³owo.
Nawet siê nad tym
ju¿ nie zastanawiamy. Kto dzi wa¿y
s³owa? Kto poszukuje ich znaczenia? Kto
wydobywa i s³awi
ich urodê? Nieliczni.
A przecie¿ wszystko
z Niego, zarówno w
tym biblijnym, ewangelicznym aspekcie, czy te¿ naszym pospolicie powszednim, czyli i sacrum, i profanum. Wie to poeta, bowiem obcuje ze S³owem, ¿yje Nim we wszystkich Jego wymiarach. Poszukuje Go w ka¿dym momencie swego bycia, a znalezione, kreuje mniej lub
bardziej udanie, pod³ug talentu, nadaj¹c Mu kszta³t
prawdopodobny. Ale tu wkracza natychmiast czytelnik, czyli odbiorca owej kreacji twórczej i... oka-
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zuje siê, ¿e dzie³o w odbiorze jest zupe³nie czym
innym, ni¿ by³o Twórcy zamiarem.
Tak by³o zawsze ze s³owem. Jest przecie¿ najbardziej chimeryczn¹ materi¹, z jak¹ musi zmierzyæ siê
tworz¹cy. Artysta jeden, interpretacji odbiorców
tysi¹ce i wiêcej. ¯adna inna materia nie jest tak
zmienna, ulotna a jednoczenie tak trwa³a.
Dlaczego rozpisa³am siê o s³owie?
Nie przypadkiem. Czwarty tomik poezji ksiêdza
S³awomira Kokorzyckiego  TOBIE..., ju¿ w momencie pierwszego czytania, wprowadzi³ mnie w
stan rozmylania nad s³owem, które jest szczególnie w nim rozmieszczone i akcentowane. Po pierwsze, rozpoczyna go list Ernesta Brylla, poety, który jak ma³o kto w Polsce, czuje, widzi i s³yszy
wszystkie niuanse s³owa, s³owa poetyckiego, i który potrafi nie tylko pisaæ to s³owo po swojemu, ale
te¿ odczytywaæ po swojemu, a to ju¿ nie ka¿dy
potrafi. Jego szczere wyznanie na temat prosto 
trudnych wierszy ksiêdza S³awomira, poruszy³o
moj¹ strunê... A potem lektura samej poezji, echa
niektórych znanych mi ju¿ wierszy z poprzednich
tomów: Album ze zdjêciami czy Pacierz mój...,
w s¹siedztwie nowych nieznanych mi utworów,
sprawi³a, ¿e odnalaz³am zupe³nie inny klimat, inn¹
frazê muzyczn¹ tych lirycznych wyznañ. A po trzecie, przysz³o jeszcze dopowiedzenie w postaci rozprawy Pani Profesor Anieli Ksi¹¿ek-Szczepanikowej. Wnikliwe, naukowe, a przecie¿ mocno nacechowane trosk¹ o w³aciw¹ interpretacjê, o odczytanie poetyckiego przes³ania, bo w dobie ogólnego pisania wierszy niewielu czyta i rozumie poezjê. St¹d zaniedbanie materii, któr¹ jest s³owo,
widoczne bywa na ka¿dym kroku, a w³aciwie w
ka¿dej wypowiedzi komunikuj¹cych siê ludzi.
Trudne to zadanie napisaæ wstêp do tomu wierszy, gdy zbiór liryków Poety otaczaj¹ wypowiedzi
znakomitych przyjació³. W tym momencie powinno
siê oddaæ g³os samej Poezji, jak to zreszt¹ czyni od
trzech lat ksi¹dz S³awek Kokorzycki, zapraszaj¹c na
Korytowskie Noce Poetów. Tam Go pozna³am i tam
karmi³am siê poetyckim jad³em. Tam ogl¹da³am poetyckie ogniste debiuty o pó³nocy i wiod³am nocne rozmowy o kondycji polskiej poezji.
Ale do rzeczy, czyli do S£OWA.
Co mnie porusza w nowym tomie ksiêdza poety?
Otó¿ najpierw owa wieloznacznoæ adresata tomu
TOBIE.... Jest on, ten tom, jednoznacznie dedykacj¹, wskazuj¹ na to: tytu³, przypiski i adnotacje
dat, miejsc, sytuacji... mo¿na odnaleæ tak jasne, realne kontakty miêdzyludzkie  matka, bliscy, przyjaciele, ksiê¿a czy siostry zakonne... A przecie¿ za
tymi widzialnymi zapisami kryje siê dla mnie kosmicz-
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na samotnoæ uniwersalnej ludzkiej duszy, która obcuje w ziemskiej materii z ... Tob¹... I te rozmowy,
modlitwy odbywaj¹ siê we wszystkich wymiarach
ludzkiego obcowania tu i teraz. Uniwersalizm adresata podkrela Pani Profesor Aniela Szczepanikowa
i Ernest Bryll, a ja odbieram go miêdzy wersami i
wierszami, które tak¿e sw¹ melodyk¹ wybrzmiewaj¹
w sposób niezwykle indywidualny. Przypuszczam,
¿e budowa wierszy nie jest przypadkowa. Uk³ad s³ów
w tych wersach, nie zdaniach, z bardzo sk¹po wykorzystanymi czasownikami, a jeli ju¿ to najczêciej w formie trybu rozkazuj¹cego (ja bym go nazwa³a ¿ycz¹cym, bo s¹ to wyranie proby): ¯al
obudi w nim B¹d, przyjmij, uka¿, id, nie odchod,
uwierz, dobrem nakarm, uko³ysz, wys³uchaj, natchnij, utul; a w wierszu Nie t³umacz: [...] nie wyjaniaj/nie rozumiej/nie dziêkuj/nie .../- kochaj// czyni
te wiersze statycznymi i ascetycznymi. Nie znajdziemy w nich kwiecistych metafor i oryginalnego obrazowania. Monologi liryczne do... Tobie... z echem
umiechu i wiat³a, nie mroku... wprowadzaj¹ we mnie
filozoficzny spokój.
Jest w tych lirykach w sposób niezwykle subtelny wyra¿ona istota j¹dra samotnoci, krystalicznie ludzkiej samotnoci, która otulona jest ziemsk¹
urod¹ wiata, bytowaniem wród ludzi i dla ludzi
(kap³añskie powo³anie), s¹ tu wiara, nadzieja i mi³oæ, ów fundament, opoka, podpora, ale te¿ migoce w tych wszystkich S£OWACH owa kosmiczna
têsknota do Tego, Któremu to wszystko zawdziêczamy, a Który jest w i do nas, tak dotykalnie w
drugim cz³owieku obok nas, podobny. I chyba te¿
nie przypadkiem przywo³ywany jest czêsto w mottach czy wersach samotny Ma³y Ksi¹¿ê, Lis czy
ró¿a z przypowieci Antoine´a Saint Exupery´ego?
Jest te¿ w kilku wierszach ogrzewaj¹ca nutka poczucia humoru, zabawy w niedomówienie, np. Jak
mi dasz: [...] Jak mi zrobisz/Skrawek nieba/Jak mnie
kopniesz/Gdy potrzeba/Jak mi s³ów/ Dopiszesz szereg/. Czy¿ nie pobrzmiewa tu przekorny humor ks.
Jana Twardowskiego? I to on ³agodzi ascetyzm poszarpanej surowej frazy.
Naturalnie, to moje odczytanie wierszy S³awomira Kokorzyckiego, bo jak wspomnia³am, czytelnik sam stworzy sobie w³asny tomik "TOBIE...", gdy¿ Adresat jest przecie¿ wspó³twórc¹
dzie³a. Jednak najwa¿niejsze zarówno dla nadawcy jak i dla odbiorcy pozostanie mocno zaakcentowane S£OWO.

XXX
Ci¹g promocji zakoñczy³ 9 padziernika - 28. wieczór
W PA£ACU literacko i prezentacja debiutanckiego tomiku wierszy poety Adama W. Siedleckiego.

Adam Wiktor Siedlecki  urodzi³ siê w
1973 r. w Skwierzynie. Kszta³ci³ siê w Gorzowie Wlkp. a nastêpnie w Szczecinie. Absolwent Wydzia³u Elektrycznego na Politechnice Szczeciñskiej (1999). Od dwudziestu
lat mieszka w Szczecinie. Zwi¹zany ze szczeciñskim i polickim rodowiskiem literackim
od 2004 roku.
W latach 2004-2011 piewa³ w kameralnym chórze Vox Cordis.
Nale¿y do Regionalnego Stowarzyszenia
Literacko- Artystycznego w Policach a od
2011 r. dzia³a w Grupie Kandydatów do ZLP
przy szczeciñskim oddziale.
Od 2013 roku redaguje i wydaje dwutygodnik Pegaz Policki, dodatek literacki do
Wieci Polickich.
Debiutowa³ na ³amach pokonkursowego
almanachu "Widnokrêgi wyobrani" (2003).
Autor arkusza poetyckiego Zachwyt (Police 2007). Od tamtego czasu zaznacza sw¹
aktywnoæ literack¹ w czasopismach oraz
w antologiach polickich, szczeciñskich, regionalnych i ogólnopolskich, m.in.: redaktor wiod¹cy antologii Poszukiwania (2009)
w ramach projektu Rzeczpospolita Poetycka, wspó³redaktor antologii polickiej Strofy
znad £arpii (2010), w almanachach I i II
Korytowskiej Nocy Poetów ( 2011 i 2012),
W blasku wiec (2014). Laureat konkursów poetyckich.
Wspó³organizator ¿ycia literacko-artystycznego w rodowisku policko-szczeciñskim.
Promuje twórców szczeciñskich i regionalnych oraz wydarzenia literacko-artystyczne na ³amach Pegaza Polickiego. Wspó³organizuje w Policach cykliczne wakacyjne
spotkania z poezj¹ i malarstwem w atelier Ewy
Rutkowskiej i Janusza Wo³oszyna.
Zbiera i opracowuje materia³y do monografii o Marianie Yoph ¯abiñskim oraz o
pierwszej szczeciñskiej grupie poetycko-plastycznej Metafora.
Odtwarza archiwum - egzemplarze obowi¹zkowe Wieci Polickich dla Ksi¹¿nicy
Pomorskiej i Biblioteki Narodowej.
T³umaczy z jêzyka niemieckiego wiersze
Ludwika Giesebrechta (1792-1873). piewa, gra na gitarze, a w wolnych chwilach
fotografuje.

ADAM W. SIEDLECKI,
Listy do Ojca

Roz³o¿yæ precyzyjnie
akcenty na emocje
Listy do Ojca,
niedokoñczone
czyli milczenie
medytacje relacje spoza horyzontu to nowy tom
poezji Adama W.
Siedleckiego, drugi po arkuszu poetyckim Zachwyt
z 2007 roku.
Ju¿ ów tytu³ rozbudowany o dopowiedzenie, objanienie zakresu tematu tych listów,
zaprasza Czytelnika w czas i przestrzeñ,
która nie tylko do listów nale¿y. List (dzisiaj coraz rzadziej pisany odrêcznie, mo¿e
jeszcze e-mailem w Internecie) to, do niedawna, jedyny ustalony tradycj¹ sposób porozumiewania siê na odleg³oæ, porozumienia intymnego, w którym uczucia wa¿y³y
tyle¿ samo, co chêæ przekazania wiadomoci o sobie i o ¿yciowych sprawach. Wykreowany w tomie podmiot liryczny, przynajmniej w rozdziale pierwszym, jest porteparole samego Autora.
Listy do Ojca podzielone s¹ bowiem na
rozdzia³y. Podzia³ ten podyktowany jest miêdzy innymi potrzeb¹ precyzyjnego roz³o¿enia akcentów emocjonalnych, które wa¿¹ w
poezji Adama W. Siedleckiego na równi z
konceptem treci, jak z pomys³em konstruowania wiersza, przy skrupulatnym liczeniu
siê ze s³owem, zmaganiu siê z jego przewrotnoci¹ i mo¿liwociami ods³oniêcia lub
ukrycia tych¿e emocji.
Pierwszy rozdzia³ jest zbiorem trenów,
Ziarenkami piasku, z gliny ugniatanej w
proch, wierszy-listów powiêconych pamiêci Ojca Poety. Jest konkretny adresat i
nadawca w w¹tku biograficznym, w którym
role s¹ wyranie zaznaczone. Jest to dramatyczny czas zrozumianej w koñcu przesz³oci Ojca z rocznika 47. S¹ wspomnienia
zbuntowanego nastolatka, pogodzonego dojrza³ego syna, który te¿ ojcem zosta³ i tra-
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giczne chwile przed witem odejcia. Te
listy s¹ zapisem uczuæ najwymowniejszych,
gdy zamykaj¹ siê w niedokoñczonym milczeniu, gdy cisza zastêpuje rozmowê, bo
rozmówca ju¿ poza horyzontem i wszystkie przesz³e i teraniejsze relacje pozostaj¹
w sferze wspomnieñ do zrozumienia:
teraz gdy nie milkn¹ / wspomnienia /
rozumiem.
M¹droæ i trudnoæ bycia ojcem przychodzi dopiero w momencie samodzielnego dowiadczenia ojcostwa, a to podkrela przeznaczenie cz³owieka, w którym wiedza
przechodzi z ojca na syna, nawet je¿eli jest
to wiedza pe³na konfliktów i nieporozumieñ:
zostaæ Ojcem / mieæ syna / trzeba / by
zrozumieæ / co znaczy //
byæ mi³owanym / w potrzebie / i bezbronnym.
Archetyp syna marnotrawnego wielokrotnie pojawia siê w wierszach Poety. Relacje
z Ojcem s¹ bowiem nie tylko relacjami osobistymi z rodzicielem, ale te¿ wa¿¹ siê na
co dzieñ w relacjach z Bogiem. Dyskretne
(nie nachalne) religijne medytacje:
z³ociste cia³o / jak tarcza // monstrancja / pomiêdzy tob¹ a ziemi¹ /
jak Chrystus zawieszony / porednik jedyny.
Modlitwy, pytania o wicie i wieczorze s¹
kontynuacj¹ listów do Tych, co ponad horyzontem Ojca i ojca w Domu Ojca
Metaforyczne kolejne ods³ony w tytu³ach
rozdzia³ów tomu: Py³ wiat³a / z wiatru skupionego od pytañ; Ulotnoæ rosy / z kropli otrzewienie w popiechu; Przewit
prawdy / z t³a rozproszone w ciszê lub
Spoza horyzontu / z dna podniesione w
s³owie; same w sobie s¹ ju¿ lirycznymi dystychami w tej kontynuowanej korespondencji, w zamianie ról, w odkrywaniu si³y i s³aboci uniwersalnego cz³owieka, którym jest
ja, w jego relacjach z Ojcem, z synem, z
blinim, tak¿e z samym sob¹. Jego trud egzystencjalny: nie mogê siê wyprostowaæ /
moje garby / ucz¹ mnie pokory //, czy odwieczne pytanie: jak ¿yæ prawdziwie / w
ranach Twoich /
z koron¹ radoci / i krzy¿em na bakier.
Zapis precyzyjny, kompozycja przemylana,
akcenty skrupulatnie roz³o¿one, ka¿dy wiersz
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wielokrotnie poprawiony, przemylany, poddany in¿ynierskiej dok³adnoci emocjonalnego
pomiaru, oto tom poezji Adama W. Siedleckiego. Albowiem w pisaniu Autora nie
ma przypadkowoci, mimo swobodnego skojarzenia znaczeñ, aluzji s³owa, kontekstu sytuacji zabawa z aforyzmem, czasem nawet anagramy, kalambury np.Marno trwa
syn pe³na wiadomoæ odpowiedzialnoci
za s³owo przy jego kameleonowatej naturze, z której zdaje sobie doskonale sprawê
pisz¹cy Z tym wiêkszym wiêc skupieniem
pochyla siê nad s³owem, nut¹, wersem, zamienia je w zdania, wyznania, refleksje, modlitwy, by nagle jednym zwrotem zaskakuj¹cym, w parafrazie lub skrócie, wejæ w
niedomówienie czy milczenie, bo tylko:
cisza przerwana spojrzeniem / s³owem
gestem zak³óca / niebyt
i przywraca sens.
Listy do Ojca Adama W. Siedleckiego odleg³e s¹ ju¿ od klimatów jego m³odzieñczego Zachwytu. To ju¿ poezja dojrzalsza, nacechowana jeszcze, ju¿ w pe³ni wiadomie,
metafizycznym poruszeniem ducha, ale te¿

Akcja artystyczna LEM

Impresje uczestnika akcji
19.09.2014 rok, godzina 12.30, wyszlimy z budynku naszego gimnazjum, olepiaj¹cy blask s³oñca wykrzywi³ nasze twarze w grymasie. Niebo by³o bezchmurne, mia³o kolor trudny do okrelenia, cos pomiêdzy aksamitnym b³êkitem, a bezkresnymi toniami wody. Kiedy przywyklimy do s³oñca, stanêlimy na trawie wilgotnej i k³uj¹cej. Z naszej klasy 1d,
rozwijaj¹cej zainteresowania literatur¹ i filmem licz¹cej 31 osób wybrano 14 osób. Wed³ug kolejnoci

bardzo mocno zakorzeniona w cz³owieczej
egzystencji codziennoci. Ogl¹daj¹ca przez
szk³o powiêkszaj¹ce s³aboci ludzkie i próbuj¹ca iæ drog¹ Chrystusowych nauk:
odziewaæ siebie / ubraniem czystym s³owem / wyprasowaæ sumiennie
wybaczeniem.
Poeta zaprasza Ciê, Czytelniku, do swojej Krainy zapomnianej:
nieistniej¹cej / bez spotkania / rozmowy / o sprawach / kluczowych
ma³ych / zwyczajnie najwa¿niejszych /
/, gdzie wszystkie akcenty rozk³ada precyzyjnie na emocje mozolnie odbudowuje
radoæ i cel, zanosz¹c codzienn¹ probê:
szeleszczê wierszem wieszczê / proszê
odnów jeszcze dzi / now¹ puent¹ ³aski.

Ró¿a Czerniawska-Karcz 
polonistka, poetka, autorka
kilku tomików wierszy, laureatka konkursów literackich,
absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego.

k³adlimy siê jedno po drugim na trawiastym pod³o¿u. Nasze le¿¹ce sylwetki utworzy³y s³owo LEM.
Minuty siê d³u¿y³y, a s³oñce niemi³osiernie pali³o
nasze twarze. Wreszcie w powietrzu rozbrzmia³
dwiêk robionego zdjêcia. Niepewnie wstalimy z
ziemi. Koniec. Grupa siê rozdzieli³a, po³owa wróci³a
do domu, pozosta³a posz³a w stronê gimnazjum.
Powsta³e zdjêcie - jak mówi organizatorka akcji, polonistka Katarzyna Wójcik ma byæ wykorzystywane do wielu dzia³añ promuj¹cych szko³ê i dorobek
jej patrona.
Julia Sobucka
 kl 1d, uczennica Gimnazjum nr 12
im. Stanis³awa Lema w Szczecinie

Gimnazjum Nr 12 im. Stanis³awa Lema
w Szczecinie

XV MIÊDZYGIMNAZJALNY
FESTIWAL
INSCENIZACJI
i KABARETÓW
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UCZESTNICY: uczniowie gimnazjów, placówek
opiekuñczych miasta Szczecina oraz województwa
zachodniopomorskiego.

TERMIN ZG£OSZENIA ZESPO£U: 30 kwietnia
2015 r.
TERMIN FESTIWALU: 22 maja 2015 r. (pi¹tek),
godz. 9.00
MIEJSCE FESTIWALU: aula Szko³y Podstawowej nr 35 im. Jana Paw³a II,
ul. wiêtoborzyców 40, 71-665 Szczecin

S³odko jest poszaleæ

Horacy

Gimnazjum Nr
12 im. Stanis³awa
Lema w Szczecinie
organizuje Festiwal ju¿ po raz piêtnasty. Dotychczasowe jego
edycje cieszy³y
siê ogromnym
powodzeniem
wród szkolnych zespo³ów. Impreza jest okazj¹ do
wietnej zabawy  umiech pojawia siê na twarzach najwiêkszych nawet ponuraków, a na scenie
objawiaj¹ siê prawdziwie aktorskie talenty.
Du¿o radoci ma zarówno publicznoæ, jak i wystêpuj¹cy, dla których przewidzianes¹ atrakcyjne nagrody. Tajemnic¹ sukcesu kolejnych edycji festiwalu jest
niew¹tpliwie to, ¿e jego inicjatorami s¹ uczniowie naszej szko³y, m³odzi samorz¹dni, utalentowani.
Zapraszamy wszystkich urodzonych satyryków
do wziêcia udzia³u w XV ju¿ edycji Festiwalu Inscenizacji i Kabaretów, która odbêdzie siê 22 maja
2015 r. o godz. 9.00.
Mi³o nam bêdzie gociæ sta³ych bywalców naszej
sceny, na których zawsze mo¿emy liczyæ.
Z wielk¹ radoci¹ powitamy równie¿ debiutantów.
CELE: dobra zabawa i miech, promocja m³odych talentów, interpretacja sceniczna tekstu kabaretowego, poznanie i zastosowanie ró¿nych
znaków teatralnych, upowszechnianie kultury
¿ywego s³owa (poprawna dykcja, przestankowanie, prawid³owy oddech, dobór barwy dwiêkowej g³osu oraz intonacji, wyraz artystyczny) oraz
integracja rodowiska nauczycielskiego i
uczniowskiego.

RAMOWY PLAN FESTIWALU:
* godz. 9.00 - rozpoczêcie imprezy;
* prezentacje zespo³ów;
* przerwa na obrady jury, g³osowanie publicznoci;
* og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie nagród i dyplomów.
RODZAJE PREZENTACJI: adaptacja, kabaret,
parodia, pastisz tekstu literackiego, itp.
CZAS TRWANIAPREZENTACJI KONKURSOWYCH: od 5 do 20 minut.
KRYTERIA OCENY JURY: dobór repertuaru, re¿yseria i opracowanie dramaturgiczne, kultura s³owa, gest, mimika i ruch sceniczny, wyraz artystyczny (scenografia, kostiumy, rekwizyty, opracowanie
muzyczne, efekty specjalne). Jury ma prawo nieprzyznawania pierwszego miejsca, przyznawania
dwóch równorzêdnych miejsc, ograniczenia
lub zwiêkszenia iloci wyró¿nieñ.
NAGRODY, WYRÓ¯NIENIA, DYPLOMY: przyznaje jury oraz widzowie (nagroda publicznoci).
WARUNEK UCZESTNICTWA: dok³adnie i czytelnie wype³niona karta zg³oszenia wys³ana do 31
stycznia 2015 r. na adres:
Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema,
ul. wiêtoborzyców 40,
71-665 Szczecin,
tel. 91 42-36-35 (36), fax 91 44 20 824
Organizatorami XV edycji festiwalu s¹: Dyrekcja,
polonistki Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema w
Szczecinie.
UWAGA:
Jury ma prawo przerwaæ i zdyskwalifikowaæ przedstawienie, je¿eli tekst bêdzie zawiera³ elementy wulgarne,
obsceniczne, obra¿aj¹ce uczucia i dobry smak widzów.
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
W listopadzie polecamy trzy nowoci, wród których jest m.in. powieæ szczeciñskiej autorki, Ma³gorzaty Gwiazdy-Elmerych.
Jedyna córka
Shirley MacLaine opowiada,
jak wygl¹da³o
dorastanie u
boku matki, która wierzy³a w reinkarnacjê i
UFO, ale w obowi¹zki rodzicielskie  ju¿ nie za
bardzo Szczêciara przedstawia ¿ywy obraz
ostatnich 50 lat,
od Rat Pack z lat
60., przez epokê wolnej mi³oci i rosn¹cej samowiadomoci lat 70., a¿ do filozofii New Age i innego, wspó³czesnego postrzegania samej siebie. To fascynuj¹ce
spojrzenie na zderzenie dwóch kultur: japoñskiej pokory i nastawionej na zagarniêcie wszystkiego brawury amerykañskiej. Polecam recenzjê tej ksi¹¿ki na
www.SzczecinCzyta.pl
Szczêciara. Moje ¿ycie z Shirley MacLaine,
a raczej bez niej
Sachi Parker
Wydawnictwo WAB, 2014 r.
Kolejne wydanie ksi¹¿ki Joanny Siedleckiej
 mistrzyni reporta¿u biograficznego. Mahatma Witkac
to pasjonuj¹ca,
reporterska
opowieæ i Stanis³awie Ignacym Witkiewiczu, od którego
mierci minê³o

we wrzeniu tego roku 75 lat. Dziêki swej detektywistycznej wrêcz pracy autorka zebra³a dziesi¹tki
wspomnieñ osób, które zna³y Witkacego. Nie zabrak³ relacji o zagadkowym pobycie Witkacego w
Rosji, a tak¿e ostatnim szprynglu jaki nam wyci¹³,
czyli tragikomicznej grzebalnej awanturze na Pêksowym Brzysku, gdzie  jak siê okaza³o  pochowano zamiast niego Bogu ducha winn¹ Ukrainkê.
Mahatma Witkac
Joanna Siedlecka
Wydawnictwo MG, 2014
Toto to
druga powieæ
szczeciñskiej
dziennikarki,
zwi¹zanej z telewizj¹, radiem i
pras¹. Ma³gorzata Gwiazda Elmerych w 2010
roku wyda³a
ksi¹¿kê ...nieca³kiem dobra
kobieta. Tym
razem przedstawia czytelnikom
historiê samotnoci. Renata,
której ¿ycie obserwujemy od lat dziecinnych, okrelana mianem
Toto, Co albo G³upek, skazana jest na ¿ycie
na uboczu. Po traumie domu rodzinnego, przestrzeni¹ w której ¿yje bohaterka s¹ dworce, poci¹gi i pustostany. Relacje budowane z innymi bezdomnymi
s¹ krótkotrwa³e, co wynika ze specyfiki tej grupy, a
nieufnoæ Renaty pog³êbia jej samotnoæ i wp³ywa
na wypaczone widzenie wiata. W wiecie tym nie
ma odcieni szaroci, wszystko jest czarne lub bia³e,
a hierarchia moralna i spo³eczna bezdomnych, konstruowana jest na zupe³nie innych zasadach od tych,
które znamy. Fatum ci¹¿¹ce nad bohaterk¹, co jaki
czas daje o sobie znaæ i tylko ca³kowity brak nadziei
pozwala jej dalej ¿yæ
Toto
Ma³gorzata Gwiazda- Elmerych
Wydawnictwo Forma, 2014
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
 mi³oniczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal
SzczecinCzyta.pl

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
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Dzia³ania zwi¹zane
z wychowaniem morskim
podejmowane
w Szkole Podstawowej Nr 56
w Szczecinie
Nowoczenie pojmowana edukacja przywi¹zuje szczególn¹ uwagê do kszta³towania osobowoci uczniów, w
tym do ich pozytywnego stosunku do nauki, rozbudzania ciekawoci wiata, rozwijania indywidualnych predyspozycji i zdolnoci poznawczych, a tak¿e do umiejêtnoci uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym.
Szko³a Podstawowa Nr 56 w Szczecinie nosi imiê
kapitana Konstantego Maciejewicza  wielkiego ¿eglarza, bohatera, wychowawcy pokoleñ marynarzy. To
zobowi¹zuje, aby pielêgnowaæ wspomnienie po Nim,
a tak¿e rozwijaæ zainteresowania uczniów i budziæ ich
dumê, ¿e chodz¹ do szko³y maj¹cej morski charakter.
Podejmowane dzia³ania maj¹ na celu wzbogacenie zasobu wiadomoci i umiejêtnoci zwi¹zanych z
edukacj¹ morsk¹ i regionaln¹. S¹ one realizowane
poprzez ró¿ne formy w szkole i poza ni¹, we wspó³pracy z rodzicami i ró¿nymi placówkami.
Ca³oæ jest podporz¹dkowana zadaniom wynikaj¹cym z mo¿liwoci i potrzeb dzieci, zaspokaja ich
ciekawoæ poznawcz¹, motywuje do twórczego wysi³ku, stanowi podejcie do indywidualnego kszta³cenia poszczególnych uczniów.
Cele uroczystoci okazjonalnych (Dzieñ Patrona Szko³y, Pasowanie na marynarzy):
 pielêgnowanie tradycji morskich szko³y,
 rozwijanie wspó³pracy ze rodowiskiem lokalnym,
 wzajemna integracja uczniów, rodziców i nauczycieli,
 budzenie dumy zwi¹zanej z przynale¿noci do
szko³y, maj¹cej takiego patrona.
Cele imprez promuj¹cych szko³ê:
 tworzenie nowych tradycji morskich w szkole,
nosz¹cej imiê kpt. ¿. w. Konstantego
Maciejewicza,
 aktywizowanie wspó³pracy z rodzicami,
 zaproponowanie ciekawej formy spêdzania czasu wolnego zaprzyjanionym placówkom
przedszkolnym,
 integrowanie rodowiska szkolnego i przedszkolnego.

Cele spotkañ z ciekawymi ludmi:
 zdobywanie wiedzy o mieszkañcach Szczecina,
 budzenie szacunku dla wspó³mieszkañców i ich
osi¹gniêæ,
 budzenie i rozwijanie uczuæ lokalnego patriotyzmu,
 rozwijanie w³asnej osobowoci, aktywnoci, zainteresowañ.
Cele wycieczek i wyjazdów na zielone szko³y:
 zdobywanie wiedzy o interesuj¹cych miejscach
regionu,
 zapoznanie z ró¿norodnoci¹ wiata rolin i
zwierz¹t, warunkami ich ¿ycia, budow¹ i
rozwojem,
 uwiadomienie roli cz³owieka w przekszta³caniu
rodowiska,
 kszta³towanie wiêzi emocjonalnych z miastem
rodzinnym,
 kszta³towanie w³aciwych postaw: wra¿liwoci
na piêkno przyrody, poszanowania dóbr
kultury.
Cele wspó³pracy z przedszkolami, rodzicami,
Akademi¹ Morsk¹:
 rozwijanie wspó³pracy ze rodowiskiem lokalnym,
 budowanie dobrych, wzajemnych kontaktów,
które przynosz¹ pozytywne efekty
wychowawcze i edukacyjne,
 rozwijanie zainteresowañ zwi¹zanych z tematyk¹ morsk¹.
Cele lekcji i zajêæ dodatkowych zwi¹zanych z
tematyk¹ morsk¹:
 skuteczna realizacja celów wychowawczych,
 mo¿liwoæ zaspokojenia ró¿norodnych potrzeb
uczniów,
 budzenie ró¿nych zainteresowañ,
 zwiêkszenie samodzielnoci uczniów,
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 zwiêkszenie aktywizacji dzieci,
 kszta³towanie postaw spo³ecznych, rozwijanie
dyscypliny i solidarnoci w dzia³aniu.

KALENDARIUM
1. Dzieñ Patrona Szko³y kapitana Konstantego
Maciejewicza (29 padziernika)
 konkurs piosenki morskiej Co wilczkom morskim w sercach gra,
 konkurs wiedzy o patronie i ¿eglarstwie,
 konkursy plastyczne: W krainie mórz  piêkno
podwodnego wiata, Nasz Kapitan  portret,
Morze, nasze morze,
 konkurs na najciekawszy list do kapitana Maciejewicza;
 konkurs na najpiêkniejszy wiersz o Macaju,
 konkurs na najbardziej pomys³owy strój zwi¹zany z tematyk¹ morsk¹,
 koncert szantowy (piewanie szant przez dzieci
na jednej z przerw),
 zapoznanie dzieci z histori¹ bohaterskiego uratowania przez kapitana za³ogi okrêtu podwodnego
AG-15,
 bal piratów i syren (zabawa przebierañców, konkursy o tematyce morskiej),
 dekoracja okien i korytarzy szko³y emblematami
o tematyce morskiej (ryby, rozgwiazdy, ¿aglówki),
 wystawy w klasach i na korytarzach (galerie
¿aglowców, fauny i flory morskiej, prace dzieci).
 odwiedzenie grobu Kapitana kapitanów na
Cmentarzu Centralnym w Alei Zas³u¿onych,
 projekcja filmów zwi¹zanych z postaci¹ patrona
szko³y np. Dar Pomorza  jego historia, Statki
Konstantego Maciejewicza, Optymista,
 wystawa w bibliotece (Ksiêga Patrona Wszystko o Macaju, pami¹tki po kapitanie, literatura o
patronie, zdjêcia, dokumenty),
 audycja o Konstantym Maciejewiczu przez radiowêze³,
 przygotowanie i rozdanie uczniom broszur ,Poznajcie naszego patrona,
 spotkanie ze znanym szczeciñskim podró¿nikiem
i wêdrowcem, podró¿uj¹cym samotnie po dzikich
bezkresach wiata  Andrzejem Zió³kowskim,
 przedstawienie powiêcone Konstantemu Maciejewiczowi,
 umieszczenie przy portrecie patrona wyeksponowanym na korytarzu wybranych anegdot oraz cytatów,
 uroczystoæ wrêczenia krawatów marynarskich
uczniom klas IV,
 nauka wi¹zania wêz³ów marynarskich,
 wywiady uczniów z m³odymi ¿eglarzami.

2. Pasowanie uczniów klas I na marynarzy
Plan uroczystoci:
 przedstawienie w wykonaniu uczniów z udzia³em rodziców i zaproszonych goci,
 wspólne piewanie szant,
 zabawy z wykorzystaniem pl¹sów,
 wykonywanie w grupach zadañ o tematyce zwi¹zanej z patronem,
 piewanie pieni szko³y (Ballada o Konstantym Maciejewiczu),
 uroczyste na³o¿enie ko³nierzy marynarskich
przez syna patrona
i marynarzy z AM,
 pozowanie do pami¹tkowego zdjêcia,
 degustacja tortów o tematyce morskiej (statek,
ko³o sterowe itp.).
3. Impreza promuj¹ca szko³ê
w rodowisku lokalnym  Neptunalia
 przygotowanie morskiego poczêstunku,
 nautykwariat tworzony przez uczniów i nauczycieli,
 zawody dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 festiwal piosenki morskiej (w jury zasiadaj¹ rodzice),
 konkurs wiedzy o morzu Jeden z dziesiêciu,
 konkurs wiedzy o patronie Marynarz z klas¹,
 zorganizowanie przedstawieñ dla uczniów naszej szko³y i goci z przedszkoli,
 konkurs plastyczny  rysowanie kred¹ na boisku szkolnym,
 wystawa w³asnorêcznie wykonanych statków.
4. Spotkania z ciekawymi ludmi zwi¹zanymi
z morzem
 spotkania z synem patrona szko³y p. Olgierdem
Maciejewiczem (powitanie gocia pieni¹ szko³y,
przeprowadzenie wywiadu na temat ¿ycia i pracy
kapitana, uczczenie pamiêci kapitana minut¹ ciszy,
czytanie listów do patrona, recytacja w³asnorêcznie napisanych wierszy, wymiana podarunków,

wykonanie zdjêcia pami¹tkowego, odpowied na
apel gocia o pomoc w akcji charytatywnej i przekazanie darów do Domu Dziecka),
 spotkania z rodzicami-marynarzami (poznanie
pojêæ: bukszpryt, kliwry, reje, keja, polery, bulaje itp.,
degustacja suchego posi³ku dla marynarzy),
 spotkania z wyk³adowcami z Akademii Morskiej.
5. Lekcje i zajêcia dodatkowe
o tematyce morskiej
 lekcje przybli¿aj¹ce postaæ patrona,
 lekcje nt. fauny i flory morskiej, o tradycjach
marynarskich, o pochodzeniu stopni marynarskich,
o zasadach komunikacji na statkach: alfabet Morse'a, kod sygna³owy itp.,
 prezentacje o tematyce morskiej,
 lekcje prowadzone przez rodziców w ramach
akcji Rodzic w szkole,
 zajêcia w ramach Szkolnego ko³a edukacji wodnej i ¿eglarskiej.
6. Wycieczki, wyjazdy kilkudniowe
 do Muzeum Morskiego w Szczecinie,
 na wystawê akwarystyczn¹ (oceanarium) w Muzeum Narodowym,
 rejs statkiem wycieczkowym po Odrze,
 spacer Alej¹ ¯eglarzy w Szczecinie,
 do Muzeum Rybo³ówstwa w Niechorzu,
 na latarnie morskie w Niechorzu, Ko³obrzegu,
winoujciu,
 zwiedzanie ruin kocio³a w Trzêsaczu,
zwiedzanie statku szkolno-badawczego MS Nawigator XXI na Wa³ach Chrobrego (poznanie pojêæ: kokpit, messa, rufa, dziób, cuma, koja, sterówka
itp.), wywiad z oficerem,
 wyjazdy na zielone szko³y nad morze (poznanie
nazw i zbieranie muszelek ba³tyckich, opowiadanie
nauczyciela nt. Sk¹d wziê³y siê bursztyny?, szukanie bursztynów i wykonywanie z nimi dowiadczeñ,
uk³adanie zasad zachowania siê w pobli¿u wydm, budowanie rzeb z piasku, poznanie rodzajów wiatru, skali
Beauforta, poznanie terminów zwi¹zanych z morzem,
np. bryza, widnokr¹g, falochrony, wyznaczanie kierunków wiata w terenie, nauka czytania mapy turystycznej, poznanie flory i fauny nadmorskiej, rodzajów statków, nauka wi¹zania wêz³ów, chrzest morski, spotkanie z rybakiem, zawody pla¿owiczów, wykonywanie
plakatów nt. Jak chroniæ rodowisko naturalne?,
konkurs piosenki morskiej przy ognisku, s³uchanie legend morskich zwi¹zanych z regionem, tworzenie pami¹tek przy wykorzystaniu znalezionych nad morzem
materia³ów, tworzenie widokówek z pejza¿ami morskim
i wys³anie ich do rodziców, konkurs wiedzy o morzu,
podchody w lesie, zwiedzanie miasteczka, prowadze-
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nie wywiadów z mieszkañcami, tworzenie informatorów turystycznych, dokumentowanie pobytu w postaci zdjêæ, prac plastycznych, opisów, sprawozdañ).

7. Kampania informacyjna
 poprzez szkoln¹ stronê internetow¹ (¿yciorys
kapitana, historia szko³y, informacje nt. uroczystoci, spotkañ, konkursów)
 pisemka dla klas I-III Wilczki morskie, dla klas
IV-VI Na fali (redagowane przez dzieci), a w nich
takie treci jak: ¿yciorys kapitana, s³owniczek terminów morskich, wiersze o kapitanie,

 wystawy w gablotkach szkolnych zwi¹zane z
wydarzeniami sportowymi klas p³ywackich, dzia³alnoci¹ Szkolnego kola edukacji wodnej i ¿eglarskiej,
dzia³alnoci¹ Samorz¹du Szkolnego na tematy zwi¹zane z morskim charakterem szko³y,
 poprzez audycje przez radiowêze³,
 wspó³praca z synem patrona (udostêpnianie
zdjêæ, filmów, przekazywanie pami¹tek, maile nt. jednostek, na których p³ywa³ kapitan).
8. Wspó³praca z Akademi¹ Morsk¹
 lekcje prowadzone w planetarium AM,
 lekcje w Laboratorium Symulatorów Manewrowych AM,
 zwiedzanie maszynowni okrêtowej,
 spotkanie z rektorem AM,
 udzia³ przedstawicieli klas w rozpoczêciu roku
akademickiego na AM.
9. Wspó³praca z przedszkolami
Realizacja programu Zakotwicz bezpiecznie
w SP 56:
 udzia³ starszaków w uroczystoci pasowania
uczniów klas I na marynarzy,
 zwiedzanie szko³y,
 udzia³ w zajêciach o tematyce morskiej,
 udzia³ w Dniach Otwartych Szko³y.
Ewa Bukowska
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Spotkanie z Gociem
piewaj¹cym szanty

Pracownia Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej w zesz³ym roku szkolnym po raz pierwszy zorganizowa³a cykl spotkañ pt. Spotkanie z Gociem , w którego organizacjê w³¹czy³o siê m.in. Centrum ¯eglarskie i Zespó³ Szkó³ Nr 5 w Szczecinie.
Spotkania odbywa³y siê z udzia³em dzieci i m³odzie¿y ze Szkolnych Kó³ Edukacji Wodnej od przedszkola po szko³ê redni¹. W ubieg³ym roku na spotkanie z najm³odszymi zaprosilimy ratowników
WOPR, którzy przeszkolili dzieci z udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeñstwa nad / i na wodzie.
Na spotkanie z m³odzie¿¹ zaproszeni zostali tacy
gocie jak: ¿eglarz Andrzej Wojnowski, uczestnicy
wyprawy DZ-t¹ od Wroc³awia czy uczestnicy regat The Tall Ships Races.
Tegoroczn¹ edycjê Spotkania z Gociem  rozpoczêlimy od najm³odszych uczestników Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej. Dzieci
z Przedszkola Publicznego 27 ¯agielek oraz Przedszkola Nr 65 Zatoczka goci³y p. Damiana Wilka,
absolwenta Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu, aktora, muzyka. By³y gry i zabawy,
piewanie szant oraz nauka piosenki ¿eglarskiej Bum
cyk cyk i rata rata, nie ma to jak los pirata .
Nasi najm³odsi Marynarze, ¯eglarze i Piraci równie¿ przygotowali dla nas niespodziankê zatañczyli i zapiewali.
Z ¿eglarskim pozdrowieniem, MM

JESIENNY KIERMASZ
OGRODNICZY –
„CHRYZANTEMA
KRÓLOW¥ JESIENI”
25 i 26 paŸdziernika 2014 roku pracownicy i
uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej mieli bardzo
pracowity weekend. Ostatnia sobota i niedziela przed
listopadowym Œwiêtem Zmar³ych, to od kilkudziesiêciu
ju¿ lat czas kiermaszu. W trakcie tej imprezy
odwiedzaj¹cy mogli obejrzeæ i zakupiæ wyhodowane
przez uczniów chryzantemy. Przy okazji by³y równie¿
sprzedawane warzywa, drzewka owocowe i krzewy
ozdobne. Swoje produkty prezentowali równie¿
wspó³pracuj¹cy ze szko³¹ sadownicy, ogrodnicy i
pszczelarze
Okres Kiermaszu to równie¿ Dni Otwarte Szko³y. Z
tej okazji nauczyciele i uczniowie przygotowali
wystawy tematyczne zwi¹zane z profilem kszta³cenia.
Szczególn¹ uwagê odwiedzaj¹cych skupia³y
kompozycje roœlinne przygotowane przez przysz³ych
florystów - s³uchaczy Szko³y Policealnej. Cz³onkowie
Rady Rodziców oferowali gor¹c¹ herbatê i ciasta
w³asnego wypieku. Wyj¹tkowo ch³odn¹ aurê stara³ siê
ociepliæ szkolny zespó³ muzyczny pod tymczasow¹
nazw¹ – „Zmarchwiwstali”, prowadzony przez
absolwenta – Darka Dyl¹ga.
Zapraszamy do galerii zdjêæ.
I ju¿ dziœ zapraszamy na Wiosenny Kiermasz
Ogrodniczy – byæ mo¿e pod has³em
„W œwiecie pelargonii i nie tylko...”

Lekcje patriotyzmu
w ZC Nr 11
w obiektywie
(lata 2011-2014)
Zdjêcia: archiwum szko³y

