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Wszelkie �ród³a dotycz¹ce rozwoju muzycznego
dziecka, do których uda³o mi siê dotrzeæ, zapew-
niaj¹, ¿e efektywna edukacja muzyczna mo¿liwa jest
dziêki zajêciom prowadzonym przez wykwalifikowa-
nych nauczycieli w sposób ci¹g³y i podczas ca³ego
okresu kszta³cenia. W zwi¹zku z tym zarówno ryt-
mika w przedszkolach, jak i lekcje muzyki w szko-
³ach wszystkich poziomów prowadzone s¹ przez
specjalistów posiadaj¹cych wykszta³cenie kierun-
kowe, za wyj¹tkiem trzyletniego okresu edukacji
wczesnoszkolnej. Jest to czas, kiedy tre�ci naucza-
nia muzycznego przekazywane s¹, podobnie jak
wiadomo�ci z pozosta³ych dziedzin, przez nauczy-
ciela nauczania zintegrowanego.

Czêsto spotykam siê z przekonaniem, ¿e nauczy-
ciele klas m³odszych zapominaj¹ o walorach muzyki
jako autonomicznego przedmiotu i traktuj¹ j¹ jako
t³o do innych zajêæ (na przyk³ad do uspokojenia i
wyciszenia uczniów), a tak¿e narzêdzie towarzysz¹-
ce wykonywaniu zadañ niemuzycznych. Patrz¹c jed-
nak na g³ówny cel realizowany w klasach I-III, jakim
jest ³¹czenie na zajêciach wiedzy z ró¿nych dzie-
dzin, dlatego w³a�nie na wzajemnym przenikaniu siê
ró¿norodnych tre�ci powinna polegaæ prawdziwa
integracja. Rzeczywistym problemem, który mo¿e
pojawiæ siê w nauczaniu muzyki w klasach m³od-
szych s¹ niezbyt rozleg³e kompetencje muzyczne
nauczycieli. Zdarza siê, ¿e boj¹ siê �piewaæ i korzy-
staj¹ z pomocy odtwarzaczy, aby nauczyæ dzieci
piosenek. Nie graj¹ na instrumentach, a tym bar-
dziej nie czytaj¹ nut. Przyjmuje siê, ¿e tylko kszta³-
cenie kierunkowe pozwala na osi¹gniecie odpowied-
niego poziomu fachowych umiejêtno�ci, które z
kolei pozwalaj¹ na w³a�ciwe przekazywanie uczniom
wiedzy. Przypomnê, specjalista ma za sob¹ 5 lat na-
uki na akademii po uprzednim ukoñczeniu szkó³
muzycznych I i II stopnia, podczas gdy nauczyciel
klas m³odszych kszta³ci siê w tym kierunku tylko
podczas 30 godzin dydaktycznych, co si³¹ rzeczy
mo¿e onie�mielaæ i prowadziæ do unikania lekcji
muzyki. Znaczna ró¿nica nie eliminuje jednak na-
uczyciela nauczania wczesnoszkolnego pod warun-
kiem, ¿e posiada on solidne podstawy  nabytej wie-
dzy i nie boi siê, korzystaj¹c z prostych �rodków i

jasno sformu³owanych zasad, rozpocz¹æ muzyko-
wania z dzieæmi.

Rozwi¹zanie, które u³atwi³o to zadanie w moim wy-
padku,  nie pojawi³o siê od razu, ale dziêki poszuki-
waniom i uczestnictwie w szkoleniach metodycz-
nych. Uda³o mi siê zastosowaæ w praktyce  metodê,
która mo¿e z powodzeniem s³u¿yæ rozbudzaniu za-
interesowania muzyk¹ w�ród uczniów klas m³od-
szych. Pocz¹tkowo uczy³am graæ na dzwonkach i
flecie prostym, ale za ka¿dym razem barier¹ dla czê-
�ci moich uczniów stawa³o siê czytanie nut, tym
bardziej, ¿e  godzina muzyki w tygodniu z zespo³em
ponad dwudziestoosobowym stawa³a siê dodatko-
wym wyzwaniem (uczniowie szkó³ muzycznych
kszta³ceni s¹  przewa¿nie w systemie jeden na je-
den). Poszukuj¹c innych sposobów, które pozwoli-
³yby grupie dzieci opanowaæ umiejêtno�ci gry na
instrumencie, trafi³am na zajêcia z panem Wojcie-
chem Wietrzyñskim i odkry³am fla¿olet, a dok³adniej
uproszczony zapis utworu muzycznego stworzony
specjalnie dla fleciku polskiego. Okaza³o siê, ¿e do
gry na tym instrumencie jego propagator zaleca
system cyfr lub kropek odpowiadaj¹cy poszczegól-
nym palcom u¿ytym do gry. Dziêki tej technice ba-
riera nutowa, bêd¹ca do tej pory sporym wyzwa-
niem dla uczniów, nie jest ju¿ problemem, a wydo-
bycie d�wiêku z fla¿oletu oraz odczytanie cyfr od 1
do 6 lub przeliczenie do 6 odpowiedniego uk³adu
kropek � tabulatury � umo¿liwia szybkie postêpy i
daje satysfakcjê graj¹cym. Praca rozpoczyna siê od
s³uchania melodii danego utworu, nastêpnie ucznio-
wie �piewaj¹ tekst piosenki, a na ostatnim etapie
zaczynaj¹ go graæ. Poni¿ej zamieszczam jedno z
pierwszych spo�ród wprowadzanych æwiczeñ, gdzie
oprócz zapisu nutowego umieszczone s¹ cyfry i ta-
bulatury. [fot.] Wszystkie zapisy nutowe, a tak¿e
akompaniamenty przygotowane i opracowane przez
Wojciecha Wietrzyñskiego udostêpniane s¹ bezp³at-
nie w formie elektronicznej.

Muzykowanie
z dzieæmi

w klasach I-III

Szko³a Podstawowa Nr 61

Zapis nutowy wraz z tabulatur¹.
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Zalet tego instrumentu jest kilka, a bior¹c pod

uwagê sugestie pani Doroty Dziamskiej � ujête s¹
w kilku obszarach.

Pierwszy obszar to cielesny mechanizm uczenia
siê. Jest to zbiór wielu sprawno�ci cia³a, które daj¹
podstawê do osi¹gniêcia samodzielnej umiejêtno-
�ci uczenia siê. W�ród nich znajdzie siê nauka chwy-
tu pêsetkowego dwupunktowego oraz chwytu pê-
setkowego trójpunktowego, niezbêdnych przy na-
uce pisania. Dodatkowo: rozwijanie pe³nej koordy-
nacji wzrokowo-ruchowo-s³uchowo-przestrzennej
potrzebnej do nauki czytania, czyli umiejêtno�æ
wyobra¿ania i planowania ruchu, bez której nauka
w szkole staje siê bardzo uci¹¿liwa, gdy¿ praksja
potrzebna jest do nauki wszelkich przedmiotów � z
matematyk¹ w³¹cznie. Dochodzi te¿ zwiêkszenie
poziomu integracji sensorycznej, która umo¿liwia
edukacjê na poziomie wy¿szych sfer poznawczych.
Usprawnia równie¿ regulacjê oddechu potrzebne-
go  do poprawnej artykulacji w æwiczeniach mowy i
czytania. Udoskonala integracjê obustronn¹ r¹k,
czyli umiejêtno�ci korzystania z dwóch d³oni, wio-
d¹cej i pomagaj¹cej, co zapobiega krzywiznom krê-
gos³upa i prowadzi do osi¹gania prawid³owych na-
wyków ruchowych podczas wykonywania wszel-
kich szkolnych czynno�ci zadaniowych, chocia¿by
trzymanie ³okcia w trakcie pisania w pozycji lekko
uniesionej.

Drugi obszar to rozwój spo³eczny dziecka i wy-
chowanie do aktywno�ci w ma³ej spo³eczno�ci.
Wspólne muzykowanie pomaga przej�æ z dzie-
ciêcego egocentryzmu do zachowañ spo³ecznie
potrzebnych, uczy zasad pracy w grupie daj¹c
do�wiadczenia niezbêdne do budowania po¿¹-
danych postaw spo³ecznych. Ponadto rozwija
w dzieciach dumê, czyli niezbêdne do�wiadcze-
nie emocjonalne potrzebne w rozwijaniu postaw
obywatelskich i patriotycznych. £atwo�æ muzy-
kowania przy pomocy fla¿oletu wzmacnia poczu-
cie sprawstwa, czyli sukcesu, który warunkuje

bezpo�rednio chêæ uczenia siê i motywuje do
edukacji w ogóle.

Trzeci obszar to rozwój ró¿norodnych umiejêtno-
�ci. Æwiczenia podczas nauki gry na fla¿olecie pro-
wadz¹ do rozwijania kompetencji miarowych ude-
rzeñ, czyli umiejêtno�ci wychwytywania rytmicz-
nych sekwencji, miarowych zdarzeñ s³uchowych z
otoczenia. Ta umiejêtno�æ  jest niezbêdna dla pra-
wid³owego przebiegu procesów uczenia siê dziecka
w szkole. Wed³ug metody opracowanej przez Woj-
ciecha Wietrzyñskiego æwiczenia podczas nauki gry
na fla¿olecie polegaj¹ na próbach gry melodii, które
jako wcze�niejsze do�wiadczenia s³uchowe zaist-
nia³y w pamiêci i wyobra�ni muzycznej dziecka. Te
pamiêciowe informacje zostaj¹ przez dziecko prze-
twarzane na jêzyk ruchu, animacji palcami, aby wy-
dobyæ d�wiêk, czyli informacjê innej kategorii bê-
d¹c¹ nowym do�wiadczeniem s³uchowym.

Ze wzglêdów manualnych, naj³atwiej graæ na
instrumentach dêtych, gdy¿ d³oñ praktycznie po-
zostaje w spoczynku, a palce przykrywaj¹ lub od-
krywaj¹ otwory w jednym sobie przypisanym
miejscu. Graj¹c na instrumencie dêtym mo¿na od-
czytywaæ muzykê bez odrywania wzroku od zapi-
su i spogl¹dania na instrument. Podczas gry na
fla¿olecie do zadêcia nie potrzeba ani specjalnych
umiejêtno�ci, ani nadmiernej si³y. Posiada on naj-
prostsz¹ aplikaturê, czyli system palcowania. Ma
6 otworów palcowych, a w zakresie 2. oktaw prze-
biegu diatonicznego ma siedem kombinacji, bez
chwytów wide³kowych. D�wiêki o tej samej na-
zwie maj¹ takie same chwyty, dlatego drug¹ okta-
wê uzyskuje siê jedynie przez przedêcie, czyli sil-
niejsze dmuchniêcie. Prostsza aplikatura to
³atwiejsza gra i ³atwiejsze odczytywanie tabula-
tury. Tabulatura fla¿oletowa to graficzne przed-
stawienie, które dziurki zakryæ oraz jak dmuch-
n¹æ: lekko czy mocniej. Istotnym jest fakt, ¿e hi-
storia i tradycja potwierdzaj¹ fundamentalne zna-
czenie tabulatury w amatorskim muzykowaniu i
muzyce tradycyjnej.

Od 6. lat pracujê wykorzystuj¹c fla¿olety w Szko-
le podstawowej Nr 61 w Szczecinie. Wraz z moimi
uczniami przygotowujê szereg utworów muzycz-
nych, zarówno tych z repertuaru dzieciêcego, jak
i pie�ni ludowe, czy ko�cielne. Dzieci do�æ ³atwo
osi¹gaj¹ sukces, co mobilizuje je do dalszej pra-
cy. Udaje nam siê organizowaæ koncerty dla naj-
bli¿szych oraz uczestniczyæ w ró¿nych imprezach
okoliczno�ciowych na terenie szko³y i poza ni¹.
Uczniowie przyznaj¹, ¿e bardzo lubi¹ wspólne mu-
zykowanie i ciesz¹ siê, ¿e bêd¹ je kontynuowaæ w
klasach starszych z nauczycielem muzyki. Obec-
nie wiêkszo�æ moich kole¿anek ucz¹cych w kla-Konkurs �Porty Morza Ba³tyckiego� 15.06.2015.
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sach I-III wprowadzi³o do nauczania muzyki w
swoich klasach fla¿olet.

Reasumuj¹c, fla¿olet jest instrumentem i narzê-
dziem takich do�wiadczeñ, które nie zamykaj¹ dziec-
ka wy³¹cznie w �wiecie muzyki, ale wzbogacaj¹ jego
do�wiadczenia o tekst literacki, elementy historii czy
matematyki. Granie na fleciku polskim uczy wytrwa-
³o�ci, cierpliwo�ci i systematyczno�ci. Uaktywnia
rozwój psychoruchowy, koordynuje pracê obu r¹k
- tym samym pobudzaj¹c harmonijne funkcjonowa-
nie obu pó³kul mózgowych, reguluje oddychanie,
rozwija s³uch tak istotny w nauce jêzyków obcych,
podnosi poczucie w³asnej warto�ci i rozwija kre-
atywno�æ. Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ ten ma³y, a
zarazem prosty instrument jest narzêdziem integra-
cji ró¿nych aktywno�ci  i przyczynia siê do wielo-
poziomowego rozwoju dziecka.

Bibliografia:
Dorota Dziamska, Dlaczego fla¿olet to instrument

potrzebny wspó³czesnym dzieciom w Polsce?, w:
Wojciech Wietrzyñski (red.): Warsztaty fla¿oletowe
[CD-ROM]. Swarzêdz, 2011.

Wojciech Wietrzyñski, Informacje o instrumen-
cie, w: Wojciech Wietrzyñski (red.): Warsztaty fla-
¿oletowe [CD-ROM]. Swarzêdz, 2011.

Ryszard Popowski, Micha³ Grusiewicz, Agniesz-
ka So³tysik, Nauczanie muzyki w szkole podstawo-
wej. Analiza rozwi¹zania systemowego, [online],
w: �Wychowanie Muzyczne�, 2016 nr 5, [dostêp 16
stycznia 2017], dostêpny w Internecie: http://
www.wychmuz.pl/artykul_ar_54.html

Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska, Muzyka a
rozwój dziecka, [online], w:  �Edupress. Czasopi-
sma dla Nauczycieli�, [dostêp 15 stycznia 2017], do-
stêpny w Internecie: http://www.edupress.pl/war-
to-przeczytac/art,157,muzyka-a-rozwoj-dziecka.html

Iwona Skiba � nauczycielka kszta³cenia zinte-
growanego z jêzykiem angielskim w SP 61; na-
uczycielka i wyk³adowca przedmiotu wychowa-
nie do ¿ycia w rodzinie; ekspert � wyk³adowca w
ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa z za-
kresu �Animator turystyki dzieci i m³odzie¿y� przy
Europejskim Funduszu Spo³ecznym; wyk³adowca
metodyki nauczania jêzyków obcych w O�rodku
Doskonalenia Nauczycieli �Dys...Kurs� oraz me-
todyki wczesnoszkolnej w Collegium Balticum;
autorka i wspó³realizatorka programu kolonii dla
najm³odszych �Kolorowe wakacje� przy wspó³pra-
cy z Biurem Podró¿y i Turystyki �Globtour�; wspó³-
autorka zeszytów metodycznych �Kocham teatr�
publikowanych przez Teatr Lalek �Pleciuga�.

Zespó³ Szkól Nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie,
popularny �Gastronomik� znany jest przede
wszystkim z profesjonalnego kszta³cenia w zawo-
dach zwi¹zanych z ¿ywieniem i przygotowywania
wspania³ych potraw na szereg uroczysto�ci odby-
waj¹cych siê w naszym mie�cie. Nie wypada te¿ przy
tej okazji nie wspomnieæ o rogalikach szczeciñskich,
wypiekanych w szkolnej cukierni, które w 2012 roku
zosta³y uznane za Dziedzictwo Kulinarne Pomorza
Zachodniego. Ale myli³by siê ten, kto pomy�la³by,
¿e na Sowiñskiego 3 my�li siê tylko o uczcie dla
podniebienia. Sportowcy, mi³o�nicy poezji, ucznio-
wie uzdolnieni jêzykowo oraz pasjonaci ekologii
dostaj¹ te¿ swoj¹ szansê na zajêciach pozalekcyj-
nych. W szkole, choæ nie ma w niej nauczyciela
muzyki, jest równie¿ zespó³ wokalny prowadzony
przez.... germanistê. Byæ mo¿e brzmi to do�æ zabaw-
nie, a jednak to nie jest ¿art.

Zespó³ Wokalny w Zespole Szkó³ Nr 6 powsta³
we wrze�niu 2004 roku. Jego zadaniem jest wzbo-
gacanie imprez szkolnych wystêpami muzycznymi,
promowanie szko³y poprzez uczestnictwo w impre-
zach i konkursach pozaszkolnych. Celem nadrzêd-
nym jest popularyzacja w�ród m³odzie¿y muzyki i
�piewu oraz umo¿liwienie jej rozwijania swoich ta-
lentów. Zespó³ muzyczny odniós³ wiele sukcesów,
które w du¿ym stopniu przyczyni³y siê do wzboga-
cenia ¿ycia kulturalnego szko³y oraz jej promocji  na
terenie miasta Szczecina:

2006:
� wyró¿nienie w kategorii zespo³ów na Festi-

walu Piosenki Szantowej �Kalmar�
� II miejsce na VIII Festiwalu Piosenki Bo¿o-

narodzeniowej w kategorii zespo³ów

Zespó³ Szkó³ Nr 6

Nie samym chlebem
cz³owiek ¿yje



7
2007:
� I miejsce na IX Festiwalu Piosenki Bo¿ona-

rodzeniowej w kategorii zespo³ów, wystêp na gali
festiwalu w Operze na Zamku

2008 :
� zdobycie przez zespó³ I miejsca oraz solisty Ja-

kuba Schalczewskiego II miejsca w kategorii soli-
stów w  jubileuszowej edycji X Festiwalu Piosenki
Bo¿onarodzeniowej, wystêp na gali festiwalu w
Operze na Zamku

2009 :
� wyró¿nienie w kategorii zespo³ów na XI Festi-

walu Piosenki Bo¿onarodzeniowej
2010 :
� II miejsce na XII Festiwalu Piosenki Bo¿ona-

rodzeniowej w kategorii zespo³ów, wystêp na gali
festiwalu w Szko³e Podstawowej Nr 35

2011 :
� II miejsce na XIII Festiwalu Piosenki Bo¿o-

narodzeniowej w kategorii zespo³ów
� wyró¿nienie dla Joanny Kurpioch w kategorii

solistów
2012:
� III miejsce na XIV Festiwalu Piosenki Bo¿o-

narodzeniowej w kategorii zespo³ów
2015:
� III miejsce na XVII Festiwalu Piosenki Bo¿o-

narodzeniowej w kategorii zespo³ów
2016:
� wyró¿nienie na XVIII Festiwalu Piosenki Bo-

¿onarodzeniowej w kategorii zespo³ów
� III miejsce  na Konkursie Poezji i Prozy Reli-

gijnej w kategorii �poezja �piewana� dla Zofii Wój-
towicz.

Jak ju¿ wcze�niej wspomniano, najwa¿niejszym
zadaniem zespo³u jest popularyzacja w�ród m³o-
dzie¿y wra¿liwo�ci artystycznej. Nie jest to dzi�
w szkole ponadgimnazjalnej ³atwe z wielu wzglê-

dów. Po pierwsze, nie ma tu nauczycieli muzyki,
którzy dziêki swoim profesjonalnym  umiejêtno-
�ciom byliby w stanie �wykrzesaæ� wiêcej z uta-
lentowanej m³odzie¿y. Pozostaj¹ wiêc pasjona-
ci, tacy jak germanista z �Gastronomika�, który
w trakcie kilkudziesiêcioletniej ju¿ przygody ze
szczeciñsk¹ chóralistyk¹, równie¿ t¹ profesjo-
naln¹, podpatrzy³ �co nieco� z warsztatu instruk-
torów prowadzacych zespo³y chóralne. Kolejn¹
trudno�ci¹ jest specyfika wieku. Uczniowie
wchodz¹cy w doros³o�æ, spêdzajacy w szkole
kilkadziesi¹t godzin tygodniowo, wybieraj¹ czê-
sto spotkania z przyjació³mi i sympatiami lub
pracê zarobkow¹, ni¿ pozostanie na zajêciach po-
zalekcyjnych. Do tego dochodz¹ wszechobecne
nowoczesne media, serwuj¹ce m³odym ludziom
nieprzerwany potok muzyki. Ta wszechogarnia-
j¹ca fala niesie ze sob¹ nie tylko muzykê godn¹
polecenia. W internecie jest te¿ mnóstwo bez-
warto�ciowych tre�ci. Uczniów nie jest wiêc
³atwo zachêciæ dzi� do s³uchania, nie wspomi-
naj¹c ju¿ o �piewaniu piosenek Heleny Majda-
niec, czy �Filipinek�. Mimo tych niesprzyjaj¹-
cych okoliczno�ci, Zespó³ Wokalny w Zespole

Szkó³ im. Miko³aja
Reja w Szczecinie
trwa a prowadz¹ce-
mu udaje siê zachê-
ciæ grupê zapaleñ-
ców do wspólnego
muzykowania.  W
koñcu nie samym
chlebem cz³owiek
¿yje...

Marcin Kosior
� prowadz¹cy

zespó³, germanista
w Zespole Szkó³ Nr
6 im. Miko³aja Reja

w Szczecinie
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 �Ucz siê cz³owieku tañczyæ, w przeciwnym ra-
zie anio³owie w niebie nie bêd¹ kiedy� wiedzieli,
co z tob¹ robiæ�.

�wiêty Augustyn

Ten cytat bardzo przemawia do mojej wyobra�ni,
bardzo go lubiê. Przywodzi mi na my�l niebo ze �wiê-
tym Piotrem graj¹cym na jakim� instrumencie i �wiêty-
mi p³ci ¿eñskiej rado�nie pl¹saj¹cymi dooko³a niego.

Chcia³abym podzieliæ siê dzisiaj kilkoma spostrze-
¿eniami o miejscu tañca w moich lekcjach muzyki,
oczywi�cie nie z my�l¹ o celu eschatologicznym,
ale o du¿o bli¿szej przysz³o�ci. Nie mówiê o roli
tañca w rozwoju muzykalno�ci, wdziêku, elegancji.
Potraktujmy go jako okazjê tu i teraz do zabawy i
ruchu przy muzyce.

Nasi uczniowie s¹ coraz mniej aktywni ruchowo.
Wolny czas to przede wszystkim odpoczynek bier-
ny. W tej sytuacji ka¿da forma ruchu jest bardzo
cenna. Warto wiêc potraktowaæ chwile z tañcem
jako czas przeznaczony dla zdrowia ucznia, ale mo¿e
i dla nauczyciela. Jak powiedzia³ M. Bejard �Ta-
niec jest sportem wszechstronnym�.

Bardzo lubiê lekcje, na których dzieci tworz¹ w³a-
sne ruchowe interpretacje tekstów literackich lub
utworów muzycznych. Minipantomimê do utworu �W
grocie Króla Gór� E. Griega szczególnie chêtnie
tworz¹ ch³opcy. Ka¿dy chce byæ trollem, bo mo¿na
skradaæ siê, straszyæ kogo� i bez konsekwencji wdaæ
siê w bójkê (oczywi�cie na niby!). Zawsze jest du¿o
rado�ci podczas lekcji o operetce, gdy ch³opcy z kla-
sy szóstej, przy ogromnym aplauzie kole¿anek wyko-
nuj¹ kankana (J.Offenbach �Orfeusz w piekle�).
Dziewczynki za� chêtnie wcielaj¹ siê w rolê primaba-
leriny i wysoko na palcach improwizuj¹ �Taniec wró¿-
ki� (P. Czajkowski �Dziadek do orzechów�).

W klasach w których uczê, a s¹ to klasy 4-6,
wprowadzam naukê ró¿nych tañców. Czwartokla-
si�ci tañcz¹ poloneza, krakowiaka, kujawiaka. W
klasie pi¹tej poznaj¹ krok podstawowy walca an-
gielskiego, tañcz¹ opracowany przez animatorów
KLANZY �Swing w uliczce�, by rok pó�niej wy-
wijaæ w rytmie samby i cha-chy (na zdjêciu: ucznio-
wie klasy 6 tañcz¹ sambê).

Od razu uprzedzê Pañstwa pytanie. Nie, nie mam
dostêpu do sali tanecznej, a klasa, w której uczê ma
typowe wymiary. Mam za to kilka sposobów. £awki
odsunê³am na tyle daleko, ¿eby przed tablic¹ po-
wsta³a przestrzeñ dla 4-5 osobowego zespo³u.

Sala muzyczna na koñcu korytarza usytuowana
jest w ten sposób, ¿e z jednej strony s¹ schody, a
od pozosta³ych gabinetów oddzielaj¹ j¹ przeszklo-
ne drzwi przeciwpo¿arowe. Powsta³y w ten sposób
ma³y hol s³u¿y nam podczas nauki walca czy sam-

by. Gdy podczas jesiennych i wiosennych ciep³ych
dni, lub gdy spadnie pierwszy �nieg i nauczyciele
wychowania fizycznego prowadz¹ zajêcia na �wie-
¿ym powietrzu, szybko wskakujê do sali gimnastycz-
nej i realizujê tañce wymagaj¹ce du¿o miejsca np.
krakowiak. W czê�ci budynku przeznaczonej dla klas
m³odszych jest do�æ szeroki korytarz, który �wiet-
nie siê nadaje do poloneza lub �Swinga w uliczce�.

Korzystamy z niego gdy maluchy koñcz¹ zajêcia.
W mojej karierze nauczycielskiej uczniowie tañczyli
nawet w holu szko³y obok gabinetu pani Dyrektor,
która razem z innymi nauczycielami z du¿¹ wyrozu-
mia³o�ci¹ przyjmuje muzykê i towarzysz¹ce podczas
ciszy lekcyjnej taneczne zamieszanie.

Szczególnie w okresie karnawa³u na lekcjach mu-
zyki  rz¹dzi taniec. Jest przy tym dobra zabawa, a
wspólnie wykonany uk³ad sprawia uczniom du¿¹
satysfakcjê. Dobieraj¹ siê w pary, tañcz¹ w grupach i
zdarza siê, ¿e na bazie poznanych kroków proponuj¹
w³asne uk³ady choreograficzne. Dowodem, ¿e taniec
jest dla kogo� przyjemno�ci¹ by³y sytuacje, gdy pod-
czas przerwy grupa uczniów spontanicznie powta-
rza³a poznane kroki.

Czy siê buntuj¹? Oczywi�cie, zawsze znajd¹ siê
tacy uczniowie, którym taniec nie jest do niczego
potrzebny. Ale od czego jest nasza nauczycielska
inwencja w zachêcaniu i motywowaniu.

Od kilku lat w kwietniu  z okazji Miêdzynarodo-
wego Dnia Tañca odbywa siê w naszej szkole im-
preza pod has³em �Przerwa na taniec�. W sali gim-
nastycznej zaproszeni go�cie prezentuj¹ ró¿ne ga-
tunki tañca. Uczniowie klas 4-6 maj¹ okazjê podzi-
wiaæ taniec baletowy, towarzyski, dyskotekowy, lu-
dowy, etniczny. Podsumowaniem wcze�niejszych
prób i przygotowañ jest coroczny szkolny konkurs
taneczny, w którym wszyscy chêtni solo lub w ze-
spole prezentuj¹ swoje umiejêtno�ci.

Zachêcam wszystkich nauczycieli i w chwilach
zw¹tpieñ równie¿ siebie � pomimo przeszkód i trud-
no�ci, nie rezygnujmy na lekcjach muzyki z aktyw-
no�ci ruchowej. Pozwolê sobie podsumowaæ i za-
koñczyæ ten tekst s³owami Paula Coelho �O tañcu
nie da siê pisaæ [...] taniec trzeba tañczyæ�.

Barbara Trybocka-Bry³a
� nauczycielka muzyki

w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 54

Anio³owie
te¿ tañcz¹
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Dobroczynny wp³yw muzyki na cz³owieka dostrze-
gli ju¿ staro¿ytni filozofowie. Jeden z nich-Platon
uwa¿a³, ¿e muzyka silnie oddzia³uje na duszê ludzk¹.
Ta natomiast piêknie ukszta³towana zmienia posta-
wê i zachowanie cz³owieka. W XXI dziêki intensyw-
nemu rozwojowi psychologii, psychiatrii, pedago-
giki dostrze¿ono szerokie spektrum oddzia³ywania
muzyki na dzieci, doros³ych, seniorów. Dotyczy to
osób zarówno zdrowych jak i chorych psychicznie,
fizycznie, a tak¿e w okresie rekonwalescencji, reha-
bilitacji. Ogromne znaczenie muzyki przypisuje siê
równie¿ w resocjalizacji m³odych ludzi oraz profilak-
tyce niepo¿¹danych zachowañ.

Szpital to miejsce szczególne. Choroba, niepokój
z ni¹ zwi¹zany, bolesne zabiegi, izolacja powoduje
czêsto obni¿enie nastroju i wp³ywa na stan psycho-
fizyczny pacjenta. Szczególnie zauwa¿yæ to mo¿na
w przypadku dzieci i m³odzie¿y, zw³aszcza je�li miej-
sce zamieszkania jest znacznie oddalone od szpita-
la. Rodzice nie zawsze mog¹ byæ wówczas przy swo-
im dziecku, a m³ody cz³owiek musi siê zmierzyæ z
now¹, nie³atw¹ rzeczywisto�ci¹. Dlatego zajêcia
muzyczne w Zespole Szkó³ Szpitalnych w Szczeci-
nie oprócz aspektu edukacyjnego maj¹ równie¿
ogromne znaczenie terapeutyczne.

W trakcie codziennej pracy nauczyciela przedmio-
tów artystycznych szkole szpitalnej niezbêdna jest
wiedza na temat poszczególnych schorzeñ i ich wp³y-
wu na psychofizyczne funkcjonowanie m³odego cz³o-
wieka. Dziêki temu mogê dostosowywaæ metody, for-
my i �rodki dydaktyczne do poszczególnych uczniów.
Szczegó³owe przedstawienie pracy na poszczegól-
nych oddzia³ach szpitalnych wymaga oddzielnego
opisu. Dlatego w niniejszym artykule chcia³abym w
zwiêz³y sposób zapoznaæ czytelnika z prac¹ na od-
dziale psychiatrii w szpitalu �Zdroje� i zastosowa-
niem dobroczynnego oddzia³ywania muzyki. Przeby-
waj¹ tutaj dzieci z ró¿norodnymi zaburzeniami zacho-
wania, od¿ywiania, po próbach samobójczych i trau-
matycznych prze¿yciach. Dlatego staram siê wyko-
rzystywaæ ró¿norodne metody oddzia³ywañ z wyko-
rzystaniem licznych pomocy dydaktycznych oraz in-
strumentów. Uwa¿nie przygl¹dam siê równie¿ mo¿li-
wo�ciom i potrzebom moich uczniów. Do najbardziej
ulubionych form kontaktu z muzyk¹ nale¿y: �piew
karaoke, zabawy muzyczne  z wykorzystaniem  bum
rurek, instrumentów perkusyjnych, w tym równie¿

kolorowych dzwonków, zabawy taneczne z chus-
tami cyrkowymi, s³uchanie muzyki z jednoczesn¹
plastyczn¹ interpretacj¹ s³uchanych utworów. Wa¿-
nym elementem wykorzystania muzyki w szkole
szpitalnej jest przygotowywanie przedstawieñ te-
matycznych. Daj¹ one mo¿liwo�æ prezentacji w³a-
snych umiejêtno�ci wokalnych, tanecznych i ze-
spo³owej gry na instrumentach. Takie formy pracy
odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesie edukacyjnym
oraz terapeutycznym. Stanowi¹ zawsze du¿¹ atrak-
cjê na oddziale i gromadz¹ w�ród publiczno�ci
wszystkich pacjentów, ca³y personel medyczny i
nauczycieli.

Inn¹ form¹ wykorzystania muzyki w procesie
hospitalizacji jest udzia³ uczniów z oddzia³u psy-
chiatrii w koncertach zespo³ów muzycznych i ta-
necznych. Stanowi¹ one wa¿ne wydarzenie, od-
bywaj¹ siê najczê�ciej w szpitalnej Sali konferen-
cyjnej i gromadz¹ równie¿ uczniów z innych od-
dzia³ów szpitala �Zdroje�. Najczê�ciej stanowi¹
one czê�æ indywidualnych projektów nauczycie-
li. W tym miejscu wspomnieæ chcia³am o swoich
autorskich projektach arteterapeutycznych, dziêki
którym uda³o mi siê przeprowadziæ cykl warszta-
tów, spotkañ, przedstawieñ, a tak¿e nawi¹zaæ kon-
takty z licznymi artystami, którzy cyklicznie od-
wiedzaj¹ naszych uczniów-pacjentów. Projekty,
które otworzy³y nowe mo¿liwo�ci to Tydzieñ kwia-
tów, Tydzieñ kolorów oraz Tydzieñ anio³ów. Gro-
no zaprzyja�nionych osób, w�ród których wymie-
niæ chcê solistkê Palinkê Cholewê, Podopiecznych
�rodowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
pod opiek¹ Moniki Cholewy, Zespó³ Muzyczny
uczniów Zespo³u Szkó³ Szczeciñskiej Fundacji
�Talent-Promocja-Postêp� pod opiek¹ pana Paw-
³a Cichosza, Zespó³ �Serduszka�, tancerze z High
Definition Dance Studio równie¿ podczas kolej-
nych edycji wymienionych projektów wzbogac¹
planowane oddzia³ywania z wykorzystaniem ele-
mentów muzykoterapii. Na prze³omie marca i kwiet-
nia planowana jest równie¿ I edycja Tygodnia
marzeñ, podczas którego moi uczniowie bêd¹
mogli braæ udzia³ w warsztatach tanecznych, wo-
kalnych, bêbniarskich i wielu innych formach ak-
tywno�ci muzycznej, które choæ przez chwilê po-
mog¹ zapomnieæ o smutnej, szpitalnej rzeczywi-
sto�ci. Szczegó³y tego projektu uka¿¹ siê na fa-
cebookowym profilu blogu Arte inspiracje. Mam
nadziejê, ¿e dziêki temu artyku³owi uda siê nawi¹-
zaæ szereg ciekawych kontaktów, które wzbogac¹
planowane dzia³ania artystyczne.

 Monika Kisielewicz
� nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkó³

Szpitalnych w Szczecinie

Zespó³ Szkó³ Szpitalnych

Muzyka
w�ród chorych
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Dla Mariusza Zygmunta, instruktora muzyki w Pa³a-
cu M³odzie¿y w Szczecinie, nauczyciela z wielk¹ cha-
ryzm¹ kszta³towanie m³odego cz³owieka poprzez d�wiê-
ki to pasja ¿ycia. Jest znakomitym wychowawc¹, bywa,
¿e trudnej m³odzie¿y. Przy�wieca mu motto �Muzyka
³agodzi obyczaje ludzi m³odych�. Od przesz³o 20 lat
prowadzi zespo³y muzyczne w Pa³acu M³odzie¿y � DO
DE KA, Musica Sedina, Element M. Ich uczestnicy
zaczynaj¹ przygodê z muzyk¹ od podstaw. Jako  ory-
ginalny  twórca Mariusz Zygmunt stworzy³ autorski,
unikatowy system nauki muzyki � w momencie opa-
nowania podstaw uczniowie  maj¹ mo¿liwo�æ wyboru
dalszej edukacji � z instrumentami klawiszowymi lub z
innymi, na których mog¹ siê kszta³ciæ w ramach zajêæ
w pracowni (instrumenty strunowe,  perkusyjne lub
dête). Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ kszta³cenia wokal-
nego w ramach studium wokalnego, bo wielu uczest-
ników wybiera w³a�nie  tê formê. Tak ogromna ró¿no-
rodno�æ ofert daje mo¿liwo�æ wszechstronnej opieki
artystycznej od pocz¹tku procesu edukacyjnego. Na-
uka odbywa siê na wielu zró¿nicowanych poziomach,
od zespo³ów pocz¹tkuj¹cych  a¿ do zespo³ów ociera-
j¹cych siê o profesjonalne uprawianie muzyki. I na
tych ostatnich Mariusz Zygmunt siê skupia, pokazu-
j¹c   szerokie spektrum dzia³añ zarówno edukacyjnych
jak i wychowawczo-opiekuñczych. Istota funkcjono-
wania  zespo³owej formy muzykowania rz¹dzi siê spe-
cyficznymi prawami.  To nie tylko kszta³cenie warszta-

tu muzycznego jest wa¿ne, ale kreowanie i  obserwacja
relacji interpersonalnych  miêdzy cz³onkami grup mu-
zycznych. Tego typu dzia³ania wymagaj¹  g³êbszego
podej�cia oraz oddania siê pracy daleko wychodz¹cej
poza zajêcia odbywaj¹ce siê w placówce. Z tego te¿
powodu najwa¿niejsz¹ rolê w pracy pana Zygmunta
odgrywaj¹ ró¿nego rodzaju formy warsztatowe, oraz
prezentacje koncertowe szczególnie wa¿ne dla weryfi-
kacji umiejêtno�ci radzenia sobie z problemami. I dla-
tego pracownia DO DE KA, któr¹ prowadzi Mariusz
Zygmunt jest wyj¹tkowa pod ka¿dym wzglêdem. W
czasie  ferii jak i wakacji organizowane s¹ tzw. �du¿e�
warsztaty wyjazdowe, na których realizowane s¹ pro-
gramy autorskie, których ukoronowaniem s¹ koncer-
ty uczestników warsztatów. S¹ to dzia³ania jednorazo-
we, które maj¹ szanse zaistnieæ tylko i wy³¹cznie w
czasie wolnym od nauki w szkole. Oprócz samych dzia-

Jest taki nauczyciel�

Wychowanie
przez muzykê
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³añ artystycznych uczniowie poznaj¹ miejsca, do któ-
rych trafili oraz ich historiê i ciekawostki z nimi zwi¹za-
ne Równie¿ dwa razy do roku, jesieni¹ oraz wiosn¹
organizowane s¹ tzw. �ma³e� warsztaty weekendowe,
które ju¿ od wielu lat odbywaj¹ siê w tym samym miej-
scu, czyli w miejscowo�ci Lubiñ nad Zalewem Szcze-
ciñskim. Ich specyfika jest �ci�le powi¹zana z dzia³a-
niami dydaktycznymi wynikaj¹cymi z programu autor-
skiego i s¹ kontynuacj¹ dzia³añ dydaktycznych reali-
zowanych w PM-PCE. Program tych warsztatów jest
opracowany przez nauczyciela ka¿dorazowo na nowo
i zawiera inne modu³owe  sposoby rozwi¹zywania za-
gadnieñ wymagaj¹cych interwencji, a rozwi¹zanie któ-
rych nie by³yby mo¿liwe do realizacji podczas zajêæ w
Pa³acu M³odzie¿y. Pracownia muzyczna DO DE KA
prowadzi o¿ywion¹ dzia³alno�æ koncertow¹. Oprócz
sta³ych wystêpów na corocznych  imprezach organi-
zowanych przez miasto oraz inne podmioty takich jak
�Piknik nad Odr¹�, �Dni Morza� czy przegl¹dy ARA
zespo³y pracowni koncertuj¹ przy okazji innych wa¿-
nych wydarzeñ odbywaj¹cych siê w mie�cie, takich
jak np. Miêdzynarodowe �wiêto muzyki czy otwarcie
nowego gmachu szczeciñskiej filharmonii. Oprócz dzia-
³alno�ci koncertowej uczestnicy nie zapominaj¹ o reje-
stracji dokonañ artystycznych zarówno na p³ytach,
czy te¿ kasetach video. Szczególnie wa¿nym i unikato-
wym dzia³aniem w nauczycielskim dorobku zawodo-
wym jest popularyzacja muzyki XVII-wiecznego Szcze-
cina i Pomorza przez zespó³ �Musica Sedina�, który
pan Zygmunt prowadzi od kilkunastu lat. Oprócz sa-
mej muzyki dawnej przedstawiany jest podczas kon-
certów pe³ny rys historyczny zwi¹zany z  miejscem
oraz utworami wykorzystanymi do prezentacji. Mate-
ria³y �ród³owe z których korzysta nauczyciel pochodz¹
z jego wieloletnich badañ nad tematyk¹ kultury mu-
zycznej naszego regionu, a które s¹ praktycznie ma³o
znane. Nauczyciel wprowadzi³ dla uczestników i sym-
patyków ruchu muzycznego mo¿liwo�æ wymiany my-
�li i do�wiadczeñ na forum internetowym, które spe³-
nia swoj¹ rolê informacyjno�wychowawcz¹. Ta no-
woczesna platforma trafi³a w potrzeby m³odzie¿y, dla
której cyberprzestrzeñ jest niezwykle wa¿na.  To wy-
czucie potrzeb wspó³czesnych uczniów Pan Mariusz
Zygmunt opanowa³ do perfekcji, staj¹c siê ich du-
chowym przewodnikiem. Jako wszechstronny na-
uczyciel Miasta Szczecin  z jednakow¹ pasj¹ odkry-
wa przed mieszkañcami muzykê wspó³czesn¹ jak i
jego dawn¹, historyczn¹. W poszukiwaniu najbar-
dziej oddanego prawdzie historycznej brzmienia
muzyki szczeciñskiego baroku,  nauczyciel-twórca
wprowadzi³ do instrumentarium zespo³u �Musica Se-
dina� arcytrudny instrument jakim jest cynk prosty.
Koncerty zespo³u s¹ jedyn¹ okazj¹, by pos³uchaæ
w naszym mie�cie brzmienia tego jak¿e piêknego
instrumentu, bêd¹cego podstaw¹ muzyki pierwszej

fazy baroku. Nic dziwnego, ¿e tytu³ laureata i zapro-
szenie do udzia³u w koncercie Talent Roku 2016
otrzyma³ zespó³ Musica Sedina w wojewódzkim prze-
gl¹dzie ARA chórów i zespo³ów kameralnych, za�
wyró¿nienie przypad³o zespo³owi Element M w miej-
skim przegl¹dzie ARA w kategorii solistów i zespo-
³ów estradowych. Muzyka zespo³ów, którymi kieru-
je nauczyciel Mariusz Zygmunt na stale wpisa³a siê
w koloryt kulturalny Miasta Szczecin.

Koncerty :
� udzia³ zespo³u Musica Sedina w wystêpach z oka-

zji Miêdzynarodowego Dnia Muzyki 2014 na szcze-
ciñskich Jasnych B³oniach

� udzia³ zespo³u Musica Sedina w cyklu koncer-
tów inauguracyjnych dzia³alno�æ nowej Szczeciñskiej
Filharmonii 2014

� udzia³ zespo³u Element M w koncercie jubileuszo-
wych Pa³acu M³odzie¿y �Wyspa Piotrusia Pana� z
okazji 65-lecia placówki 2015

� wystêpy  zespo³u Element M w Amfiteatrze opol-
skim podczas  festiwalu Opole Artis 2015

� coroczne koncerty zespo³u Element M w czasie
Pikniku nad Odr¹ i  Szczeciñskich Dniach Morza

Historyczne audycje muzyczne:
� Pomorski Testament Muzyczny� koncert w pod-

ziemiach budynku  Zespo³u Szkó³ Nr 6 /dawniej IX
Liceum Ogólnokszta³c¹ce/, zbudowanego na ruinach
Naj�wiêtszej Marii Panny w Szczecinie 2015

� koncert po�wiêcony dzia³alno�ci pomorskich mu-
zykó XVII wieku w Starej Rze�ni 2015

� muzyka   na dworze Ksi¹¿¹t Pomorskich �
Zamek 2016.
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Od ponad dziesiêciu lat w szczeciñskim Pa³acu M³o-
dzie¿y funkcjonuje Pracownia Muzyki Etnicznej któr¹
za³o¿y³em. Jestem - absolwentem Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Muzycznej we Wroc³awiu na wydziale
Wychowanie Muzyczne, abiturientem Pañstwowej
�redniej Szko³y Muzycznej w Opolu wydzia³u instru-
mentalnego ze specjalno�ci¹ � perkusja.

Jestem instrumentalist¹ wielu zespo³ów orkiestro-
wych (Orkiestra Symfoniczna w Opolu, Opera na
Zamku w Szczecinie, Filharmonia w Szczecinie, Orkie-
stra Rozrywkowa Zbigniewa Górnego w Poznaniu),
oraz zespo³ów jazzowych, big bandów, zespo³ów
poezji �piewanej (Sklep z Ptasimi Piórami). Jestem na-
uczycielem gry na perkusji oraz etnicznych instru-
mentach afrykañskich (djembe, dundun), brazylijskich
(surdo, timbau) i kubañskich (conga). Za³o¿y³em tak-
¿e m³odzie¿owy zespó³ perkusyjny pod nazw¹ DJEM-
BE, który regularnie prezentuje siê na wielu scenach
regionu szczeciñskiego (Piknik nad Odr¹, Dni Morza,
WO�P - Stara Rze�nia, Polsko � Niemieckie Targi Go-
spodarcze w Policach) a tak¿e poza granicami kraju
(Blossin, Krefeld � Niemcy). Regularnie prowadzê
warsztaty perkusyjne w Miejskim O�rodku Kultury
w Policach.

Tyle o sobie. A teraz o najwa¿niejszym�
Pracownia Muzyki Etnicznej w Pa³acu M³odzie-

¿y w Szczecinie jest pomieszczeniem przestronnym,
jasnym, odpowiednio wyt³umionym, znakomicie na-
daj¹cym siê do zajêæ perkusyjnych. Jest wyposa¿o-
na w profesjonalne, wysokiej klasy �wietnie brzmi¹-

ce instrumenty. Zajêcia dostosowanie s¹ do stop-
nia muzykalno�ci uczniów i ich mo¿liwo�ci manual-
nych. Pocz¹tkowo w pracowni uczniowie grali tyl-
ko na afrykañskim bêbnie djembe (czyt. d¿embe),
który jest obecnie najpopularniejszym instrumen-
tem etnicznym na �wiecie. Trzeba tu nadmieniæ, ¿e
gra na bêbnach afrykañskich pomaga usprawniaæ
funkcje percepcyjno-motoryczne, poprawia kondy-
cjê psychofizyczn¹ i percepcjê s³uchow¹. M³odzi
uczniowie ucz¹ siê pracowaæ w grupie, s¹ �wiadomi
w³asnej roli w pracy zespo³owej. Wspólne muzyko-
wanie zmusza ich do koncentracji i wzajemnego s³u-
chania siê podczas gry - zwiêksza to ich samooce-
nê. Dziêki grze na bêbnach uczniowie zamkniêci
otwieraj¹ siê, osoby cierpi¹ce na problemy z kon-
centracj¹ - staj¹ siê bardziej cierpliwe i precyzyjne.
Od ubieg³ego roku w uczestnicy pracowni graj¹ tak¿e
perkusyjn¹ muzykê brazylijsk¹ (samba, afoxe, ijexa,
czy timbalada) wykorzystuj¹c do tego etniczne in-
strumenty perkusyjne takie jak: surdo czy timbau.

Brandenburskie Dni Kultury M³odzie¿owej od-
bywaj¹ siê w Niemczech co 2 lata.

Uczniowie z Pracowni Muzyki Etnicznej regularnie
od 2006 r. bior¹ udzia³ w warsztatach organizowa-
nych przez Kraj zwi¹zkowy Brandenburgia w M³o-
dzie¿owym Centrum Edukacyjnym w miejscowo�ci
Blossin ko³o Berlina. M³odzi uczestnicy mog¹ spo-
tkaæ siê ze swoimi rówie�nikami, którzy maj¹ podob-
ne zainteresowania, nawi¹zaæ miêdzynarodowe przy-
ja�nie, spêdziæ trzy bardzo urozmaicone dni z cieka-
wymi warsztatami. W pilnie strze¿onym o�rodku
wodnym po³o¿onym nad jeziorem Wolziger See, po-
nad 200 osób w wieku od 14 do 27 lat z Polski, Litwy
i Niemiec ma mo¿liwo�æ przez jeden weekend poeks-
perymentowaæ i poszaleæ z muzyk¹, tañcem, mediami
czy sztukami piêknymi. To czego uczestnicy naucz¹

Pracownia Muzyki Etnicznej

MUZYKA
NIE ZNA GRANIC



13
siê na profesjonalnie prowadzonych warsztatach
pomo¿e im w organizacji i planowaniu podobnych
imprez w swoich klubach, domach kultury czy w szko-
le. Instruktorzy - renomowani profesjonali�ci - pra-
cuj¹ z uczestnikami warsztatów w lu�nej atmosferze,
bez jakiegokolwiek stresu, pozwalaj¹ na swobodê i
kreatywno�æ, nie wyznaczaj¹c granic.

Relacja z XII edycji warsztatów
16 wrze�nia u.br oko³o godziny 8.30 wyjechali�my

busem zapakowanym instrumentami spod Pa³acu
M³odzie¿y. Do Blossin dotarli�my oko³o godziny
11.30. Po obiedzie, zakwaterowaniu w hotelu i oficjal-
nym otwarciu przez ministra o�wiaty, m³odzie¿y i spor-
tu, uczestnicy udali siê na pierwsze zajêcia warszta-
towe. By³y one prowadzone przez instruktorów po-
chodz¹cych z Niemiec. Zajêcia odbywa³y siê w prze-
stronnej sali, wyposa¿onej w ró¿norodne instrumen-
ty perkusyjne (bêbny, tom-tomy, werble i talerze), tak
¿e ka¿dy w miarê swoich upodobañ móg³ wybraæ co�
dla siebie. Zajêcia prowadzone by³y w lu�nej, twór-
czej atmosferze co dawa³o m³odzie¿y du¿¹ satysfak-
cjê z grania. Wieczorem po kolacji uczniowie udali siê
do hali sportowej, gdzie odbywa³y siê wystêpy in-
struktorów prowadz¹cych poszczególne warsztaty.
M³odzie¿y bardzo podoba³y siê popisy perkusistów,
prezentacje brazylijskiej sztuki walki capoeira oraz
street dance. Po d³ugim intensywnym dniu wszyscy
wrócili do swoich pokoi hotelowych.

Nastêpnego dnia æwiczenia by³y jeszcze bardziej
intensywne. Pracowano nad ogólnym zarysem wy-
stêpu, który w du¿ej mierze polega³ na improwizacji.
Wieczorem nast¹pi³y prezentacje uczestników
wszystkich pracowni, którzy mogli przedstawiæ to
czego nauczono ich przez dwa dni. Ca³o�æ poprze-
dzi³ przyjêty du¿ymi oklaskami wystêp pa³acowego
zespo³u DJEMBE wraz z grup¹ �rednio-zaawanso-
wan¹. Pó�niej by³ pokaz perkusyjnej grupy warsz-
tatowej, równie¿ bardzo dobrze przyjêty. Po prezen-
tacji uczestników nast¹pi³ krótki, ale bardzo efek-
towny popis tañca z ogniem, przy akompaniamen-
cie instrumentów perkusyjnych. Tego wieczoru
odby³a siê równie¿ dyskoteka na której prezento-

wano zarówno znane wszystkim przeboje, jak i te
pochodz¹ce z krajów poszczególnych uczestników.
Dziêki temu wszyscy mogli jeszcze lepiej poznaæ
kulturê swoich kole¿anek i kolegów z innych kra-
jów. Zadowoleni i przyjemnie zmêczeni emocjami
dnia, wrócili do hotelu na nocny wypoczynek.

Kolejny, ostatni dzieñ XII Brandenburskich Dni
Kultury przebiega³ ju¿ w atmosferze relaksu i od-
poczynku. Po obiedzie odby³o siê ostatnie, po¿e-
gnalne spotkanie wszystkich uczestników, instruk-
torów i opiekunów, na którym pracownie filmu i
fotografii w ramach podsumowania, przedstawi³y
ogólny obraz tego co dzia³o siê poprzez ca³y week-
end. Po pokazie wszyscy uczestnicy Pracowni
Muzyki Etnicznej po¿egnali siê z nowo-poznany-
mi rówie�nikami z Litwy oraz Niemiec i wrócili do
swojej placówki w Szczecinie.

Podsumowanie
Pozytywne dzia³anie jakie daje gra zespo³owa na

instrumentach perkusyjnych i korzy�ci, które sta³y
siê udzia³em uczestników:

1. Wzmocnienie poczucia w³asnej warto�ci i pew-
no�ci siebie - poprzez wystêpy publiczne ucznio-
wie maj¹ mo¿liwo�æ zaprezentowania swoich umie-
jêtno�ci, co pozwala im wyzwoliæ pozytywne my-
�lenie o swoich mo¿liwo�ciach.

2. Wzmocnienie wiêzi spo³ecznych - m³odzie¿ uczy
siê pracy zespo³owej, wspólne muzykowanie zmu-
sza do wzajemnego s³uchania podczas gry.

3. Wyzwolenie pozytywnej energii i otwarto�ci
na innych - wspólne granie jest ponad podzia³ami
kulturowymi i spo³ecznymi, gdy¿ nie u¿ywa siê w
nim s³ów, a rytm rozumie i czuje ka¿dy.

4. Roz³adowanie napiêæ emocjonalnych, wy³ado-
wanie stresu - wspólna gra pozwala zapomnieæ o
swoich problemach, jest form¹ roz³adowania emocji
sposobem osi¹gniêcia stanu relaksu. Graj¹c w gru-
pie, uczymy siê empatii, s³uchania innych oraz w³a-
snego pierwotnego rytmu, rozlu�niania miê�ni -
wszystko to oznacza relaks i dobre samopoczucie
tak cenne w obecnych czasach.

Tekst i zdjêcia: Ryszard Dziubak
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Muzyka towarzyszy cz³owiekowi od zawsze.
Jest wyrazem tego, czego nie mo¿na wyraziæ s³o-
wami, jest tym, co ka¿demu w duszy i  w sercu
gra. Aby odnale�æ siê w jej �wiecie, trzeba otrzy-
maæ �narzêdzia� od tych, którzy z pasj¹  potrafi¹
zaraziæ i rozwin¹æ �ziarenko�, tkwi¹ce w ka¿dym
dziecku. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e to od nas -
doros³ych zale¿y, czy talent dziecka zostanie za-
niedbany, czy rozwiniêty. Wa¿nym aspektem w
rozwoju artystycznym m³odego cz³owieka jest
otrzymanie takiej oferty zajêæ, która go zaintere-
suje i pozwoli rozwin¹æ skrzyd³a.

Podstawa programowa edukacji w zakresie mu-
zyki zak³ada, ¿e uczeñ bêdzie potrafi³ graæ na in-
strumentach melodycznych, �piewaæ, tañczyæ
tañce ludowe oraz �wiadomie i aktywnie s³uchaæ
muzyki w ró¿nych miejscach1. I to wiêkszo�ci  na-
uczycielom udaje siê zrealizowaæ przy pomocy ró¿-
nych narzêdzi.

My  chcemy zaproponowaæ  nasz sposób na
efektywne muzykowanie. Muzykowanie, które
przynosi rezultaty w postaci przepiêknych wystê-
pów dzieci,  daj¹cych im oraz ich najbli¿szym wielk¹
satysfakcjê.

Fla¿olet, bo o nim bêdzie mowa, to prosty spo-
sób na muzykowanie. Ma ogromny wp³yw na
rozwój muzyczny dziecka, rozwija koordynacjê
wzrokowo- ruchowo- s³uchow¹, pamiêæ mu-

zyczn¹, wra¿liwo�æ na d�wiêki oraz umiejêtno�æ
s³uchania siebie i innych podczas gry w zespo-
le. Gra na tym instrumencie wzbogaca wiedzê
dotycz¹c¹ pojêæ muzycznych, kompozytorów,
uczy obycia ze scen¹.

Fla¿olet pochodzi z Prowansji,  jest kojarzony z
Irlandi¹, gdzie do dzisiaj wszyscy obowi¹zkowo
na nim graj¹. W Polsce znany by³ ju¿ w �rednio-
wieczu, a na prze³omie XVIII i XIX wieku funkcjo-
nowa³ pod nazw¹ �flecik polski�. Wspó³cze�nie w
naszym kraju zosta³ spopularyzowany przez pana
Wojciecha Wietrzyñskiego ze Swarzêdza, który jest
propagatorem i entuzjast¹ ruchu fla¿oletowego w
naszym kraju.

W Szczecinie popularno�æ fla¿oletu rozkwita i ro-
�nie w si³ê od piêtnastu lat dziêki dzia³aniom trzech
szkó³ � SP 1, SP 51 i SP Przec³aw, w których pracuj¹
autorki tego artyku³u. To od nas zaczê³a siê przygoda
z tym instrumentem. Dzisiaj, równie¿ dziêki innym kre-
atywnym nauczycielkom, fla¿olet mo¿na us³yszeæ w
wielu szko³ach Szczecina i ca³ego województwa. Przy-
k³adem tego jest koncert kolêd, w ramach Szczeciñ-
skich Spotkañ Fla¿olecistów, który odbywa siê w
Ko�ciele pw. Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w
Szczecinie od 2011 roku.  Gromadzi on z roku na rok,

wielu wykonawców oraz coraz
wiêksz¹ publiczno�æ. Organiza-
torami tego przedsiêwziêcia s¹
szko³y-prekursorki ruchu fla¿ole-
towego w Szczecinie.

Nasze muzyczne pasje sk³o-
ni³y nas do szukania pomy-
s³ów w celu uatrakcyjnienia
zajêæ muzycznych, które pro-
wadzimy w naszych szko³ach.
Rozwijamy swój warsztat pra-
cy, uczestnicz¹c w wielu szko-
leniach prowadzonych przez
znakomito�ci �wiata muzyki w
zakresie edukacji. Korzysta³y-
�my z do�wiadczeñ Pana Jac-
ka Tarczyñskiego z systemu

Fla¿olet w szkole,
czyli muzykowanie

z pasj¹

SP 1, SP 51, SP Przec³aw
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Orffa, Wojciecha Wietrzyñskiego z podstaw gry
na fla¿olecie, Beaty Kubiak z aktywnego s³ucha-
nia muzyki wg Batii Strauss. Zdobyte umiejêt-
no�ci wykorzystujemy podczas zajêæ edukacyj-
nych, kó³ zainteresowañ oraz organizuj¹c warsz-
taty dla dzieci, koncerty, przegl¹dy artystyczne.
Od kilku lat organizujemy szkolenia metodyczne
z gry na fla¿olecie z Panem Wojciechem Wie-
trzyñskim dla dzieci, nauczycieli oraz studentów
Akademii Sztuki w Szczecinie. Coraz czê�ciej fla-
¿olet jest widoczny na scenach instytucji kultu-
ralnych na terenie miasta Szczecina i wojewódz-
twa oraz za granic¹. Nasze zespo³y zapraszane
s¹ na wystêpy podczas festynów, do¿ynek, Dni
Morza oraz do Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w ra-
mach Sceny Amatora i Niedzielnych Koncertów
Po³udniowych. W ostatnim czasie grali�my rów-
nie¿ podczas II Miêdzynarodowej Konferencji
EDUKACJA-INNOWACJA.

�ledz¹c losy naszych absolwentów, cieszymy
siê, ¿e rozwijaj¹ swoje zdolno�ci muzyczne, gra-
j¹c na innych instrumentach (gitara, perkusja,
tr¹bka, fortepian, keyboard, flet poprzeczny) i
uczestnicz¹c w ¿yciu artystycznym w gimnazjach,
liceach oraz uczelniach wy¿szych. Mamy satys-
fakcjê, ¿e potrafi³y�my z �ziarenka�  wyhodowaæ
m³ode, piêkne ro�liny, które ju¿ daj¹  owoce.

Mamy nadziejê, ¿e nasze do�wiadczenia  bêd¹
zachêt¹ dla nauczycieli do wypróbowania fla¿o-
letu w swojej pracy dydaktycznej. Zawsze s³u¿y-
my pomoc¹ i wsparciem. Je�dzimy na koncerty
po³¹czone z warsztatami muzycznymi, które pro-
wadz¹ dzieci dla swoich rówie�ników. Mamy te¿
marzenie: by nasze Szczeciñskie Spotkania Fla¿o-
lecistów, z roku na rok, gromadzi³y coraz wiêksz¹
rzeszê graj¹cych dzieci.

Iwona Wierzbicka (SP Przec³aw)
Renata Kaczkowska (SP 1 Szczecin)

Barbara £oziuk (SP51 Szczecin)
1 PODSTAWA PROGRAMOWA � EDUKACJA

MUZYCZNA � KLASY  I-III
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�Id� tam, gdzie s³yszysz �piew, tam dobre serca
maj¹, �li ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie �piewaj¹...�

J. W. Goethe

Muzyka czyni cz³owieka lepszym i wra¿liwszym,
bardziej otwartym na �wiat.

Koncepcj¹ pracy naszego przedszkola jest roz-
budzanie u dzieci zami³owania do muzyki, ryt-
micznego ruchu i �piewu � poszukiwania dzie-
ciêcych talentów.

O wp³ywie zajêæ i zabaw muzycznych na
wszechstronny rozwój dziecka pisze wielu psy-
chologów oraz pedagogów muzycznych. Bior¹c
pod uwagê ich opiniê na temat wp³ywu muzyki
na ogólny rozwój dziecka, staramy siê w naszym
przedszkolu umo¿liwiæ dzieciom wszechstronny
kontakt z muzyk¹. Przygoda z muzyk¹ dla na-
szych przedszkolaków jest wspania³¹ zabaw¹.
Ka¿de dziecko mo¿e byæ jednocze�nie odbiorc¹
i twórc¹ muzyki. Ma szansê wykonywaæ muzykê
lub ¿ywo w niej uczestniczyæ, prze¿ywaæ j¹. S³u-
chanie i wykonywanie muzyki wzmacnia i dope³-
nia indywidualno�æ dziecka oraz daje rado�æ i
satysfakcjê. Ju¿ trzylatki, podobnie jak starsze
przedszkolaki, chêtnie uczestnicz¹ w grze na in-
strumentach perkusyjnych. Dlatego zorganizo-
wali�my w sali zabaw dzieci k¹ciki muzyczne, w
których udostêpnione maj¹ niezbêdne instru-
menty. Ka¿de organizowane zajêcia muzyczne
wzbogacane s¹ s³uchaniem najbardziej atrakcyj-
nych utworów muzyki klasycznej.

Jednak najbardziej bezpo�redni¹ form¹ kontaktu
z muzyk¹ s¹ dla naszych przedszkolaków koncerty
muzyczne, które wprowadzaj¹ dzieci do tajemnicze-
go królestwa d�wiêków. Koncerty dostarczaj¹ dzie-
ciom wra¿eñ estetycznych, muzyka prezentowana
jest na ¿ywo, dzieci wzbogacaj¹ wiedzê na temat
form muzyki, poznaj¹ instrumenty smyczkowe, dête,
poznaj¹ szanty i ballady.

Nasze przedszkolaki ¿ywo reaguj¹ na d�wiêki i me-
lodie, lubi¹ �piewaæ piosenki i poruszaæ siê przy
muzyce. Marsze, kroki
taneczne wraz z gestami
s³u¿¹ usprawnieniu i
uwra¿liwieniu dzieci na
muzykê i rytm. Tak naby-
te sprawno�ci przyczyni-
³y siê do podniesienia
poziomu umiejêtno�ci
percepcyjnych i wyko-
nawczych dzieci. Na
prze³omie roku 2011/2012
utworzono w przedszko-
lu grupê taneczn¹ �Mini
Ma¿oretki�. Na zajê-
ciach przedszkolaki ucz¹ siê i bawi¹ muzyk¹. �pie-
waj¹ piosenki z dzieciêcego repertuaru, graj¹ na in-
strumentach perkusyjnych, wspó³tworz¹ aran¿acjê
do muzyki poprzez wytupywanie i wyklaskiwanie
rytmu, samodzielnie tworz¹c muzykê, wspó³tworz¹
uk³ad choreograficzny proponuj¹c ró¿ne figury, ucz¹
siê maszerowaæ w rytm muzyki marszowej, i jedno-
cze�nie pos³ugiwaæ pa³eczk¹.  Dzieci ciesz¹ siê z
ka¿dego swojego osi¹gniêcia. Maj¹ potrzebê nauki
nowych figur, chêtnie bior¹ udzia³ w pokazach i wy-
stêpach.

W muzyce i ruchu tkwi¹ olbrzymie mo¿liwo�ci
wyzwalania u dzieci swobody, rado�ci, odnajdywa-

nia i odzwierciedlania w³a-
snej osobowo�ci. Zajêcia ta-
neczno-ruchowe i zajêcia
muzyczne prowadzone dla
naszych przedszkolaków
s³u¿¹ rozwijaniu u nich pre-
dyspozycji muzycznych,
kszta³ceniu sprawno�ci
ogólnych i rozwijaniu twór-
czej aktywno�ci, a przede
wszystkim czyni¹ je byæ lep-
szymi, wra¿liwszymi i bar-
dziej otwartymi na �wiat.

Halina Cybulska
� nauczycielka w Przed-
szkolu Publicznym Nr 80

w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 80

Przygoda z muzyk¹
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Nic tak nie buduje pewno�ci siebie u dzieci jak
akceptacja rodziców. Wspólne dzia³anie w jednej
sprawie.

Kieruj¹c siê t¹ my�l¹ wspólnie z moj¹ kole¿ank¹
mgr Gabrysi¹ Chorab postanowi³y�my wprowadziæ
w naszej szkole zwyczaj corocznych �Rodzinnych
spotkañ jêzykowych�. Spotkania te obejmowa³y
dwa jêzyki obce. Pierwszy jêzyk angielski obowi¹-
zuj¹cy od klasy �0� w naszej szkole (5 godzin w
tygodniu). Drugi � jêzyk niemiecki wprowadzony
na pro�bê rodziców od klasy 1 (2 godziny tygo-
dniowo).

Obie jeste�my nauczycielkami nauczania po-
cz¹tkowego i jêzyków obcych. Doskonale zda-
jemy sobie sprawê, ¿e nauka jêzyków obcych w
klasach pocz¹tkowych to przede wszystkim
oswajanie z �melodi¹� jêzyka, os³uchiwanie siê,
nauka wierszyków i piosenek. Niezbêdna jest tu
pomoc i zaanga¿owanie rodziców w wychowa-
nie jêzykowe dzieci. Powtarzanie w domu tego,
czego dzieci ucz¹ siê na lekcji. Dawanie mo¿li-
wo�ci os³uchiwania siê z jêzykiem poprzez ogl¹-
danie filmów dla dzieci i bajek, s³uchanie piose-
nek w jêzyku obcym. Bez tej pomocy dziecku
bêdzie na pewno trudniej zapamiêtaæ s³ówka i
zwroty niezbêdne do dalszej nauki.

Uczniowie potrzebuj¹ nowych bod�ców, aby
uczyæ siê jêzyka obcego. M³odsze dzieci nie s¹
jeszcze w stanie samodzielnie zmotywowaæ siê do
nauki. Potrzebuj¹ zatem ogromnego wsparcia od
doros³ych. Tym wsparciem mo¿e byæ w³a�nie za-
interesowanie rodzica tym , czego siê ucz¹ na lek-

cji poprzez: podsuwanie ksi¹¿eczek w obcym jê-
zyku, gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych
s³ówek, czy �rozmowa� w jêzyku obcym z dziec-
kiem bez naciskania na konwersacjê tylko raczej
krótkie odpowiedzi.

Dziecko ma wtedy mo¿liwo�æ oswajania siê z jê-
zykiem obcym, nabiera odwagi w jego stosowa-
niu, a nie traktuje jako obowi¹zkowy przedmiot
szkolny. Jak najbardziej naturalny kontakt z jêzy-
kiem daje mo¿liwo�æ nauczycielom i rodzicom
�przemycenia� wiêkszej ilo�ci s³ówek, czy nawet
podstaw gramatyki.

Jedn¹ z bardziej skutecznych metod nauczania jê-
zyka obcego m³odszych dzieci mo¿e byæ drama lub
jej elementy. Zaanga¿owane emocjonalnie dziecko
w przygotowanie i przedstawienie tego, co potrafi
mo¿e naprawdê wiele pokazaæ.

Wykorzystuj¹c niejako te naturalne sk³onno�ci i
chêci dzieci do przedstawiania i �popisywania� siê
swoimi umiejêtno�ciami przyst¹pi³y�my do dzia³añ
wprowadzaj¹cych dzieci w realizacjê naszego pro-
jektu: �Rodzinne spotkania jêzykowe�.

Uczniowie zostali poinformowani o temacie pro-
jektu zarówno na zajêciach jêzyka angielskiego jaki
niemieckiego . Wspólnie zaplanowa³y�my dekora-
cje i stroje do przedstawienia. Dzieci bardzo chêtnie
przyst¹pi³y do pracy. Aktywnie uczestniczy³y w za-
jêciach i z zaanga¿owaniem. Dzieci nawzajem uczy-
³y siê ról i poprawia³y, jak kto� tylko siê pomyli³. W
bardzo szybkim czasie zrozumia³y, jak nale¿y siê przy-
gotowaæ, ¿eby dla publiczno�ci by³o to atrakcyjne.

Dodatkowym motorem do dzia³ania by³y bardzo
weso³e i rytmiczne piosenki przeplataj¹ce przedsta-
wienie, które mia³y za zadanie ³¹czyæ czê�æ niemieck¹
i angielsk¹ w ca³o�æ.

Projekt rozpoczyna³ siê wspóln¹ piosenk¹ z do-
pasowanym do niej odpowiednio ruchem.

Nastêpnie rozpoczyna³o siê przedstawienie w
jêzyku niemieckim, którego tre�ci¹ by³a próba

Niepubliczna Szko³a Podstawowa �Primus�

Jêzyk obcy
muzycznie
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porozumienia zwierz¹t z dyrektorem cyrku. Dzie-
ci musia³y bardzo uwa¿nie s³uchaæ swoich kole-
gów i kole¿anek, aby swoimi rolami podtrzymy-
waæ konwersacjê.

Czê�æ niemieck¹ przedstawienia koñczy³a piosen-
ka w jêzyku angielskim o szczê�ciu.

Nastêpnie rozpoczyna³o siê przedstawienie, któ-
rego scenariusz zosta³ stworzony na podstawie bajki
dla dzieci specjalnie na potrzeby naszego projektu
�O szczê�liwej myszce, która ba³a siê ciemno�ci�.

Po skoñczonym przedstawieniu nastêpna piosen-
ka wprowadzi³a wszystkich uczestników �Rodzin-
nego spotkania jêzykowego� (rodziców i dzieci) do
kolejnego punktu spotkania.

Uczniowie za�piewali piosenkê o owocach w jê-
zyku angielski i niemieckim, poniewa¿ mia³ siê roz-
pocz¹æ wspólny quiz.

Zabawa polega³a na tym, ¿e ka¿da rodzina � uczeñ
wraz z rodzicami dostali talerzyk z pokrojonymi owo-
cami i warzywami oraz karteczki z nazwami owoców
i warzyw. W jak najszybszym czasie rodziny mia³y
za zadanie przy pomocy wyka³aczek i karteczek z
nazwami owoców i warzyw w obu jêzykach podpi-
saæ wszystko to, co znajdowa³o siê na talerzykach.
Rodzice i dzieci bardzo mocno zaanga¿owali siê ,
aby jak najszybciej wykonaæ zadanie i widaæ by³o,
¿e wszyscy bardzo dobrze siê wspólnie bawi¹. Dzieci
czêsto pomaga³y rodzicom, poprawiaj¹c ich, co by³o
dla nich powodem do dumy, ¿e tak dobrze znaj¹
jêzyk. Nastêpnie my jako osoby prowadz¹ce spraw-
dza³y�my poprawno�æ rozwi¹zañ. W nagrodê ro-
dzina mog³a skonsumowaæ zawarto�æ talerzyka.

Dokonuj¹c ewaluacji ca³ego projektu muszê
powiedzieæ, ¿e zrealizowa³y�my zamierzone cele.
Uczniowie opanowali nazwy zwierz¹t, owoców i
warzyw, oraz zwroty grzeczno�ciowe w jêzyku
angielskim i niemieckim. Zaanga¿owa³y�my w na-
ukê nie tylko dzieci, ale tak¿e rodziców, którzy
powtarzali zadane s³ówka i zwroty z dzieæmi w
domu (rodzice wcze�niej nie znali tre�ci przed-
stawieñ).

Dosta³y�my tak¿e informacjê zwrotn¹ od dzieci i
rodziców, ¿e chêtnie bêd¹ brali udzia³ w takich pro-
jektach. Nie by³y to tylko puste s³owa, bo w kolej-
nym roku rzeczywi�cie wszyscy z podobnym zain-
teresowaniem wziêli udzia³ w nowym projekcie .
Mamy nadziejê, ¿e w tym roku szkolnym bêdzie po-
dobnie zw³aszcza, ¿e bêdzie to ostatni projekt klas 3
z którymi do tej pory wspó³pracowa³y�my.

Joanna Franecka-Owsiñska
� nauczyciel nauczania zintegrowanego i

jêzyka angielskiego w Niepublicznej Szkole
Podstawowej �Primus�
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Jak wa¿n¹ rolê pe³ni muzyka w wychowaniu m³ode-
go cz³owieka? Warto pomy�leæ, jak¹ rolê pe³ni w ¿yciu
doros³ego cz³owieka? Jest wokó³ nas, towarzyszy nam
w najwa¿niejszych chwilach naszego ¿ycia, czy to
muzyka religijna, czy rozrywkowa, otacza nas ze wszyst-
kich stron. Co dopiero m³ody cz³owiek, który du¿¹ czê�æ
dnia spêdza ze s³uchawkami na uszach. W szkolnej
edukacji muzycznej wa¿ne jest, by nie zamyka³ siê w
�cis³ym krêgu kulturowym. By móg³ dokonywaæ wy-
borów, zna³ wachlarz odcieni kultury i sztuki.

Od dwudziestu lat pracujê w szkole i nie tylko ja
wiem, ¿e m³ody cz³owiek jest otwarty na nowo�ci,
nawet te trudne. To jest ten czas, kiedy mo¿emy
zaszczepiæ jeszcze ciekawo�æ, chêæ poszukiwañ. I
jak sami uczniowie przyznaj¹, s³uchaj¹c w liceum
�piewu np. kontratenora � to nie �dziwny� g³os wo-
kalisty ich nie porusza, a sam rodzaj muzyki � kla-
sycznej. Nie w ka¿dym domu rozbrzmiewa muzyka
powa¿na. W wiêkszo�ci jest ona obca, nielubiana,
czy wrêcz niepo¿¹dana.

Ale po kilku lekcjach, po semestrze, po wys³uchaniu
wiêkszej liczby przyk³adów muzycznych ( odpowiednio
dobranych � to wa¿ne), stwierdzaj¹, ¿e muzyka, która
wydawa³a siê im tak niedostêpna, niezrozumia³a � jest
³adna! Zaczynaj¹ szukaæ jej w internecie, odnajduj¹ in-
formacje zwi¹zane z wykonawcami, czy epok¹ i to jest
ju¿� wielki sukces. Zdarza siê, ¿e podczas zebrañ z ro-
dzicami przychodzi do mnie mama, by podzieliæ siê rado-
�ci¹, ¿e podczas zakupów córka �zaci¹gnê³a� j¹ do dzia-
³u muzycznego, by kupiæ p³ytê z muzyk¹ Mozarta! Mama
zdziwiona, nie poznaje swojego dziecka, a jednak� M³o-
dy cz³owiek jest otwarta ksi¹¿k¹, która zape³nia siê przez
ca³e jego ¿ycie. Warto zapisaæ siê w niektórych jej roz-
dzia³ach � dla dobra jego i jego komfortu ¿ycia.

Od wielu lat prowadzê szkolny chór, do którego za-
praszam zw³aszcza tych, którzy �nie s³ysz¹ i nie maj¹
g³osu�: Tak siebie ocenia m³odzie¿. Mówiê im, ¿e to
w³a�nie dla nich s¹ te zajêcia. Pocz¹tkowo nie dowie-
rzaj¹, ale chc¹ spróbowaæ. I najczê�ciej ju¿ zostaj¹. Maj¹
z tego moc rado�ci i satysfakcji, a dla mnie to najpiêk-
niejszy obrazek, jaki na co dzieñ mam szczê�cie ogl¹-
daæ. By ogarn¹æ tak liczn¹ grupê rozemocjonowanych,
¿ywych uczniów, dajê z siebie tyle pozytywnej energii,
¿e wieczorami czujê, jakbym wróci³a z kopalni, a nie ze
szko³y: Ale to tak¿e napêdza mnie. Rano znów idê do
pracy z rado�ci¹ ( chyba nie jestem nienormalna?) wie-
dz¹c, ¿e spotkam wspania³¹ m³odzie¿, która nadaje sens
mojej pracy i ¿yciu. Od lat dzielimy siê przyjemno�ci¹
muzykowania z innymi. Dzia³amy charytatywnie, spra-
wiaj¹c, by inni choæ na chwilê mogli zapomnieæ o bólu,
czy k³opotach. U�wietniamy te¿ wiele uroczysto�ci w
szkole i poza ni¹, co jest dla chórzystów oraz instru-
mentalistów cennym do�wiadczeniem. Sprawdzaj¹ siê
w sytuacjach zwi¹zanych ze stresem, wymagaj¹cych
koncentracji oraz wspó³pracy.

I taka w³a�nie jest muzyka! Dla ka¿dego. Wszyscy
mo¿emy czerpaæ z jej mocy. Na o¿ywienie i na wyci-
szenie. Pe³ni funkcjê rozrywkow¹, ale i u¿ytkow¹, te-
rapeutyczn¹, relaksacyjn¹� i mog³abym jeszcze du¿o
o niej napisaæ, ale mo¿e ju¿ nastêpnym razem..

Monika Muszyñska
� nauczycielka wiedzy o kulturze w II LO

im. Mieszka I w Szczecinie

II Liceumk Ogólnokszta³c¹ce

Edukacja
muzyczna
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Potrzeba �piewu i ruchu w rytm muzyki jest natu-
raln¹, wrodzon¹ potrzeb¹ ka¿dego dziecka, bez wzglê-
du na jego mo¿liwo�ci motoryczne czy s³uchowe. Dzie-
ci z uszkodzonym s³uchem równie chêtnie bior¹ udzia³
w zajêciach muzycznych, jak i dzieci s³ysz¹ce. Szcze-
góln¹ rado�æ sprawia im granie na instrumentach i mo¿-
liwo�æ pokazania swoich umiejêtno�ci przed publicz-
no�ci¹. Dla naszych dzieci zajêcia muzyczne maj¹ szcze-
góln¹ warto�æ, gdy¿ pomagaj¹ im usprawniæ aparat
mowy poprzez æwiczenia oddechowe i artykulacyjne, a
tak¿e poprzez æwiczenia uwra¿liwiaj¹ce na melodiê, rytm
i tempo. Te ostatnie elementy muzyki s¹ nieodzowne w
pracy nad poprawn¹ wymow¹, a to jest dla nas priory-
tetem. Misj¹ naszego O�rodka jest bowiem przygoto-
wanie uczniów do samodzielnego ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie, a podstaw¹ do tego, by byæ zrozumianym przez
innych jest w³a�nie czytelna i wyra�na mowa.

Nasza placówka, zapewniaj¹c swoim wychowan-
kom wszechstronny i wielotorowy rozwój, szcze-
gólny nacisk k³adzie na rozbudzanie ich zaintereso-
wañ artystycznych.

W ka¿dym dziecku drzemie g³êboka potrzeba dzia³a-
nia i zdobycia uznania zarówno w oczach rówie�ników,
jak i doros³ych. Wada s³uchu i problemy w komunikacji
werbalnej sprawiaj¹, ¿e dzieci maj¹ du¿e problemy z

dowarto�ciowaniem siebie, s¹ czêsto bardzo nie�mia³e,
pe³ne w¹tpliwo�ci i niepewno�ci w dzia³aniach. Maj¹
równie¿ problemy z uzewnêtrznianiem swoich emocji i
prze¿yæ, w sposób dla innych zrozumia³y.

Na terenie O�rodka, od lat prowadzone s¹ zajêcia
pozalekcyjne, podczas których uczniowie maj¹ mo¿-
liwo�æ odkrywania i rozwijania swoich talentów. Od
dwóch lat dzia³a zespó³ instrumentalny �Weso³e nut-
ki�, w sk³ad którego wchodz¹ uczniowie klas IV-VI
szko³y podstawowej.

Uczestnictwo w zajêciach muzyczno � instrumen-
talnych daje dzieciom mo¿liwo�æ poznania samych
siebie, a przede wszystkim  swoich mocnych stron,
pozwalaj¹c uzewnêtrzniæ ukryte emocje w ekspresji
muzycznej. Uczniowie æwicz¹ pamiêæ s³uchow¹, a
tak¿e inne istotne aspekty procesu nauczania - kon-
centracjê uwagi, usprawnianie sprawno�ci manual-
nych, umiejêtno�æ wspó³pracy w grupie.

Dziêki zastosowanej Metodzie Suzuki, naukê gry
na instrumentach mog¹ podj¹æ wszystkie dzieci, bez
wzglêdu na stopieñ niepe³nosprawno�ci, czy te¿
sprzê¿enia.

Udzia³ w zespole instrumentalnym pozwala jego
uczestnikom na stworzenie pozytywnego obrazu
siebie, wzmocnienie wiatry we w³asne umiejêtno-
�ci, dziêki mo¿liwo�ci zaprezentowania swoich
umiejêtno�ci przed szerok¹ publiczno�ci¹.

Zespó³ ma ju¿ na swoim koncie wiele wystêpów
na terenie szko³y, bra³ tak¿e udzia³ w kilku imprezach
organizowanych na terenie naszego miasta.

Agata Kamiñska
� nauczyciel muzyki w SOSW

SOSW dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych

Szczególna
warto�æ muzyki
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Jak uatrakcyjniæ przekaz, by m³ody s³uchacz
pragn¹³ czêstego kontaktu z muzyk¹ (mo¿e kil-
ka przyk³adów imprez dla dzieci i m³odzie¿y) w
my�l porzekad³a uczyæ, a nie zniechêcaæ.

Nowoczesna edukacja muzyczna to dla ca³ego
zespo³u Filharmonii w Szczecinie wyzwanie, któ-
re pobudza do dzia³ania i daje zawsze wiele rado-
�ci. Nasza przestrzeñ pozwala na rozszerzenie ofer-
ty edukacyjnej we wszystkich kierunkach, dlate-
go w ka¿dym sezonie artystycznym znajduje siê
seria wyj¹tkowych wydarzeñ kierowana do ró¿-
nych grup: dzieci, m³odzie¿y, seniorów, osób nie-
dos³ysz¹cych i nara¿onych na wykluczenie.
Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê przyci¹gn¹æ do
Filharmonii tych, którzy wcze�niej nigdy w niej
nie byli. Chcemy pokazaæ, ¿e mi³o�æ do muzyki
mo¿e rozbudziæ siê w ka¿dym i dotrzeæ do ka¿-
dego ró¿nymi �cie¿kami � mówi Dorota Serwa,
Dyrektor Filharmonii w Szczecinie.

EDUFilharmonia to oferta przeznaczona dla ró¿-
nych grup wiekowych. £¹czy beztrosk¹ zabawê z
edukacj¹ muzyczn¹. Tutaj nikt nie siedzi w ³awce
szkolnej � najm³odszych rozpiera energia, która
zamienia siê w kreatywne dzia³ania muzyczne. Spi-
czasty budynek ze z³ot¹ sala symfoniczn¹ na po-
cz¹tku onie�miela ma³ych go�ci, by po chwili zo-
staæ oswojon¹ �bia³¹ szklan¹ gór¹�. Dla dzieci Fil-
harmonia to labirynt, w którym mieszka muzyka �
wystarczy odrobinê ciekawo�ci, by móc odkryæ
tajemniczy �wiat, w którym rz¹dz¹ klucze wiolino-
we, smyczki i partytury.

Dla dzieci Filharmonia to przestrzeñ na alterna-
tywne do�wiadczenia muzyczne po³¹-
czone ze sztuk¹ wizualn¹. Najm³odsi
odbywaj¹ tu podró¿ do �wiata niezna-
nych dot¹d d�wiêków, poznaj¹ kompo-
zytorów, a instrumenty muzyczne i ar-
ty�ci s¹ dla niech na wyci¹gniêcie rêki.

Centrum Edukacji Filharmonii
koncentruje siê przede wszystkim na
zachêceniu m³odego s³uchacza do
polubienia muzyki i oswojenia go z
d�wiêkami instrumentów klasycz-
nych. Maj¹c na uwadze olbrzymie
znaczenie terapeutyczne muzyki, Fil-
harmonia k³adzie nacisk na kulturê
w³¹czaj¹c¹, gdzie dzieci i doro�li za-

gro¿eni wykluczeniem ze wzglêdów zdrowot-
nych, spo³ecznych i ekonomicznych, maj¹ mo¿-
liwo�æ wspó³tworzenia i aktywnego uczestnic-
twa w roli artystów w wielu przedsiêwziêciach
organizowanych przez Filharmoniê � dodaje Dy-
rektor Serwa.

Staramy siê nie bombardowaæ naszych ma³ych
s³uchaczy zagadnieniami edukacji muzycznej,
które stanowi¹ podstawê programow¹ na ró¿-
nych poziomach edukacji, aby nie czuli siê przy-
muszeni do nauki, a tym samym zniechêceni do
instytucji kultury. Naszym zadaniem jest upo-
wszechnienie muzyki na ¿ywo, któr¹ ka¿dy z s³u-
chaczy mo¿e interpretowaæ na swój w³asny, indy-
widualny sposób. Wiedzê z zakresu muzyki prze-
mycamy w zbilansowany, wywa¿ony sposób, aby
bior¹c udzia³ w wydarzeniach organizowanych
przez Filharmoniê, mi³o i po¿ytecznie spêdzaæ u
nas wolny czas � mówi Agata Kolasiñska, kierow-
nik Centrum Edukacji w Filharmonii w Szczecinie.

Filharmonia posiada bogate wyposa¿enie miejsc
edukacji muzycznej: Saloniku wiolinowego dla
najm³odszych oraz Fonoteki - pracowni muzycz-
nej dla m³odzie¿y i doros³ych. Znajduj¹ siê tam
zbiory fachowej literatury muzycznej, nagrania z
koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii,
p³yty oraz programy do tworzenia muzyki.

Dbaj¹c o edukacjê dzieci i m³odzie¿y w cieka-
wy, nowatorski sposób, Filharmonia wyda³a pu-
blikacje zawieraj¹ce zagadnienia edukacji muzycz-
nej w formie dostosowanej do wieku odbiorców.

�Z historii muzyki dla wszystkich � wierszy-
ki�, komiks �Bon Ton�.

W lutym tego roku premierê bêdzie mia³a gra
planszowa przeznaczona dla dzieci od 7 roku ¿ycia
i doros³ych, a w marcu wydana zostanie ksi¹¿ecz-
ka kontrastowa dla dzieci od 6 miesi¹ca ¿ycia.

Filharmonia Szczeciñska

Uczyæ, a nie
zniechêcaæ
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W ramach koncertów z cyklu DoNuta taktuje
odbywaj¹ siê:

1. DoNuta taktuje �Na raz� � koncerty dla przed-
szkolaków w sali kameralnej Filharmonii

2. DoNuta taktuje �Na dwa� � koncerty dla
uczniów klas I-III w sali kameralnej Filharmonii

3. DoNuta w trasie � koncerty wyjazdowe do wy-
branych placówek szkolno � wychowawczych

4. DoNuta taktuje � Integra � koncerty dla
uczniów klas I-III w sali kameralnej Filharmonii.

4. Warsztaty dla najm³odszych
To cykl sobotnich warsztatów edukacyjnych po-

�wiêconych dzieciom od 2. do 6. roku ¿ycia wraz z
opiekunami. Tu nie ma miejsca na fraki, garnitury i
powa¿ne miny. W sobotnie poranki Filharmonia têt-
ni kolorem, ¿yciem i jak zawsze muzyk¹. Dzieci pod-
czas takich zajêæ maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê - czêsto
po raz pierwszy � zetkn¹æ siê ¿ywymi instrumentami
� zobaczyæ je z bliska i us³yszeæ ich brzmienie.

Aby zmaksymalizowaæ przystosowanie tre�ci me-
rytorycznych do wieku uczestników, warsztaty zo-
sta³y podzielone na dwie czê�ci: o godz. 9.00 odby-
waj¹ siê spotkania z dzieæmi w wieku od 2 do 4 lat,
natomiast o godz. 11.00 z dzieæmi od 4 do 6 lat

Warsztaty �Raniutto� dziel¹ siê na trzy formy:
Legato, Portato i Staccato.

,

Filharmonia
zaprasza

1.  Koncerty rodzinne
Koncerty rodzinne to oferta skierowana do dzieci

od 6. roku wraz z opiekunami. Wydarzenia te odby-
waj¹ siê raz w miesi¹cu w niedzielne popo³udnia, a
ka¿de z nich proponuje zupe³nie inny repertuar, inn¹
narracjê i opiera siê na innym temacie. To prawdziwa
wi�nia na torcie edukacyjnych wydarzeñ w Filharmo-
nii, poniewa¿ zawsze odbywa siê na sali symfonicznej,
a obsadê niezmiennie stanowi imponuj¹co du¿y sk³ad
muzyków, czyli Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w
Szczecinie. Te koncerty to okazja do tego, by w rodzin-
nym gronie spêdziæ pe³ne wra¿eñ muzyczne popo³u-
dnie. Forma koncertów jest przygotowana w taki spo-
sób, by zaciekawiæ zarówno najm³odszych s³uchaczy,
jak i zainteresowaæ tych doros³ych.

2. Koncerty szkolne
Koncerty szkolne to ¿ywa lekcja muzyki prze-

znaczona dla klas IV-VI szkó³ podstawowych i gim-
nazjum. Te 50 minutowe spotkania � to ¿ywa lekcja
muzyki w najlepszym wydaniu, po³¹czona z mery-
torycznym komentarzem moderatora. Czêsto pro-
gram muzyczny wzbogacony jest o warstwê gra-
ficzn¹, tak aby przedstawiæ m³odym odbiorcom te-
mat w pe³nym spektrum i w jak najbardziej przy-
stêpnej formie. Dotychczasowe cykle w ramach
koncertów szkolnych to �S³uchar� (z muzyk¹ kla-
syczn¹ ró¿nych regionów Europy), �Przed Orkie-
strê� (z repertuarem solistycznym, skupionym na
poszczególnych grupach instrumentów), �Liczê
na muzykê� (o zwi¹zkach muzyki z ró¿nymi dzie-
dzinami nauki np. matematyka, biologia, historia,
literatura, malarstwo), �Filharmonia w Formie�
(o formach muzycznych takich jak suita, wariacja,
symfonia) oraz �Homo musicus� (koncerty zag³ê-
biaj¹ce siê w postawy muzyki tj. rytm, tempo, arty-
kulacja czy agogika).

3. Koncerty kameralne
�DoNuta taktuje� to cykl koncertów kameral-

nych dostosowanych do dwóch grup wiekowych:
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 50-minutowe spo-
tkania z muzyk¹ na ¿ywo s¹ nie tylko bomb¹ ener-
getyczn¹ dla dzieci, ale przede wszystkim okazj¹ do
obcowania z prawdziwymi instrumentami i muzyka-
mi Filharmonii. Podczas tych niecodziennych kon-
certów uczniowie zachêcani s¹ do aktywnego udzia-
³u w audycji oraz do wspó³tworzenia nowych kom-
pozycji d�wiêkowych. DoNuta wraz z muzykami ró¿-
nych sekcji instrumentalnych przekonuje nasz¹ naj-
bardziej wymagaj¹c¹ publiczno�æ, ¿e bycie aktyw-
nym s³uchaczem to po prostu wspania³a zabawa!
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Legato to forma warsztatów dla dzieci, które za-

miast przy muzyce siê bawiæ, wol¹ muzyki s³uchaæ.
Muzyka mo¿e pobudzaæ wra¿liwo�æ, dzia³aæ na wy-
obra�niê, mo¿e oswajaæ i cieszyæ swoim brzmieniem
� i w³a�nie na tym koncentruje siê forma Legato.

Portato to warsztaty dla dzieci, które muzyki chc¹
nie tylko s³uchaæ, ale tak¿e byæ jej czê�ci¹ - chc¹
�piewaæ, graæ na instrumentach, ruszaæ siê w jej rytm.
To zajêcia dla tych dzieci, które siedzieæ na podusz-
kach roz³o¿onych na dywanie w Filharmonii chc¹
tylko do czasu � potem chc¹ dzia³aæ, bo muzyka im
zdecydowanie gra w duszy.

Staccato jest z kolei dla dzieci, którym w ¿y³ach p³y-
nie czysta energia, a po us³yszeniu kilku d�wiêków
nogi zaczynaj¹ same przebieraæ � i w³a�nie dla nich
Filharmonia przygotowa³a zajêcia wype³nione zabaw¹.
Podczas tych warsztatów na pierwszym miejscu sta-
wiamy ruch � tak, by ka¿de ¿ywio³owe dziecko mog³o
spêdziæ przy muzyce aktywn¹ godzinê zajêæ. Podczas
warsztatów Staccato odnajdzie siê ka¿dy, komu ener-
gia nie pozwala usiedzieæ w miejscu nawet chwili.

Ale bez wzglêdu na formê wszystkie te warsz-
taty ³¹czy jedno: czas po brzegi wype³niony
d�wiêkami!

5. Opieka nad dzieckiem w Saloniku Wioli-
nowym

Salonik Wiolinowy to przyjazna dzieciom przestrzeñ
kreatywnej zabawy i aktywnego uczestnictwa w kul-
turze muzycznej. Dzieci (w grupach maksymalnie 12-
osobowych) spotykaj¹ siê tutaj by tworzyæ, ekspe-
rymentowaæ i odkrywaæ �wiat muzyki. Ka¿dy temat
realizowany jest przy wykorzystaniu innej techniki
plastycznej, dziêki której mali podopieczni rozwijaj¹
zdolno�ci manualne i kreatywno�æ. Salonik to miej-
sce gier ruchowych, rytmicznych, integracyjnych
oraz swobodnej zabawy dzieci i nawi¹zywania kon-
taktów spo³ecznych. Warsztaty bez udzia³u muzy-
ków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii.

6. Spotkania w fonotece
To wyj¹tkowe miejsce w obiekcie Filharmonii wy-

posa¿one w niepowtarzaln¹ bazê nagrañ d�wiêko-
wych. S³u¿y zarówno muzykom Orkiestry, którzy w
komfortowych warunkach mog¹ s³uchaæ �wiatowej
literatury muzycznej, jak i melomanom. W fonotece
s¹ gromadzone, udostêpniane i digitalizowane zbio-
ry fonograficzne zapisane na no�nikach CD, DVD i
p³ytach analogowych. Nowoczesne wyposa¿enie
audiofoniczne umo¿liwia eksploracjê d�wiêków w
najwy¿szym standardzie jako�ciowym.

Fonoteka pe³ni ponadto funkcjê czytelni muzycz-
nej, w której s¹ dostêpne czasopisma o tematyce
muzycznej, a tak¿e encyklopedie, przewodniki, lek-
sykony. To tak¿e miejsce inspiruj¹cych spotkañ dla
osób zainteresowanych �wiatem muzyki klasycznej.

Informacje o kolejnych spotkaniach w Fonotece za-
mieszczane s¹ na stronie internetowej Filharmonii.

7. SMOK
SMOK, czyli Szczeciñska M³odzie¿owa Orkie-

stra Kameralna. Orkiestrê tworz¹ w wiêkszo�ci
uczniowie Zespo³u Szkó³ Muzycznych II stopnia w
Szczecinie upatruj¹cy w takiej formie muzykowania
swoj¹ zawodow¹ przysz³o�æ. W artystycznym roz-
woju wspomagaj¹ ich m³odzi, profesjonalni muzycy
zwi¹zani z Orkiestr¹ Filharmonii w Szczecinie, któ-
rzy prowadz¹ próby i muzykuj¹ wraz z uczniami.

Za pierwsze skrzypce odpowiada Edyta Karpiñ-
ska, drugimi opiekuje siê Dorota Piotrowicz, altówki
prowadzi Edyta Hedzielska, a wiolonczele Natalia
Karpiñska. Ca³y zespó³ prowadzi wieloletni muzyk i
pedagog Piotr Pa³ac. Po³¹czenie m³odzieñczego en-
tuzjazmu z do�wiadczeniem daje wyj¹tkow¹ si³ê wy-
razu interpretacjom orkiestry, co znajduje potwier-
dzenie w gor¹cym przyjêciu SMOKa przez publicz-
no�æ uczestnicz¹c¹ w jej koncertach.

8. Dzia³ania integracyjne dla osób z niepe³no-
sprawno�ci

Oprócz udogodnieñ dla osób niepe³nosprawnych
instytucja jest organizatorem przedsiêwziêæ w³¹cza-
j¹cych osoby niepe³nosprawne w kreowanie wyda-
rzeñ i aktywne uczestnictwo w koncertach.

W roku 2013 wielkim uznaniem cieszy³y siê koncer-
ty edukacyjne i warsztaty skierowane do dzieci z nie-
pe³nosprawno�ci¹ oraz z aktywnym ich udzia³em. W
maju 2013 r. mia³y miejsce weekendowe warsztaty
�Muzyczne Zoo� przygotowane dla dzieci z autyzmem.

W tym samy roku mia³y miejsce koncerty eduka-
cyjne z udzia³em orkiestry Gamelan skierowane do
uczniów klas szkó³ podstawowych. Orkiestra perku-
syjna Gamelan to wyj¹tkowa grupa muzyków, która
powsta³a w 2000 r. przy Polskim Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym Ko³o w
Szczecinie. Zespó³ tworz¹ osoby z wielorak¹ niepe³-
nosprawno�ci¹. Podstawê instrumentaln¹ orkiestry
stanowi zestaw instrumentów Orffa. Orkiestra Perku-
syjna Gamelan wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób z Upo�ledzeniem Umys³owo Ko³o w Szczeci-
nie oraz muzykami Orkiestry Symfonicznej im. M.
Kar³owicza w Szczecinie tworzyli trzon projektu �Ge-
nius Lutos� � muzycznego projektu integracji spo-
³ecznej. Projekt stworzony z okazji 100 rocznicy uro-
dzin Witolda Lutos³awskiego powsta³ w celu aktywi-
zacji osób z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹ w
zakresie uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz w
celu prze³amywania stereotypów zwi¹zanych z po-
strzeganiem osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

Nieprzerwanie od 2013 r. w ka¿dym sezonie arty-
stycznym odbywaj¹ siê koncerty rodzinne dla dzie-
ci od 6 roku ¿ycia z opiekunami z udzia³em Orkiestry
Perkusyjnej Gamelan. Orkiestra wykonuje utwory
skomponowane przez Paw³a Kornicza, Krzysztofa
Seroczyñskiego i Tomasza Witkowskiego wraz z
muzykami Orkiestry Symfonicznej Filharmonii. Kon-
certy przeznaczone s¹ dla dzieci od 6 roku ¿ycia i
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osób doros³ych, a ich g³ównym zadaniem jest prze-
³amanie stereotypów uczestnictwa osób wykluczo-
nych w kulturze wysokiej oraz urzeczywistnienie idei
�kultury w³¹czaj¹cej�.

W styczniu 2014r. odby³ siê integracyjny koncert
dla dzieci w ramach audycji szkolnych Nuta DoNu-
ta w Krainie Instrumentów. Koncert kolêd u�wiet-
ni³a szczeciñska pianistka Agata Stankiewicz - m³o-
da melomanka Filharmonii im. M. Kar³owicza w Szcze-
cinie poruszaj¹ca siê na wózku.

Z okazji inauguracji sezonu 2014/2015 w nowym bu-
dynku Filharmonii odby³y siê warsztaty dla dzieci z pro-
blemami w zakresie s³uchu i mowy Integra. Warsztaty
zapocz¹tkowa³y cykl wydarzeñ edukacyjnych InteGra,
które odbywaj¹ siê ze specjalnym udzia³em dzieci o ob-
ni¿onej sprawno�ci fizycznej i intelektualnej. W pierw-
szych warsztatach warsztaty uczestniczy³y dzieci nie-
dos³ysz¹ce z Zachodniopomorskiego Centrum Mowy i
S³uchu. Zwieñczeniem trzech weekendowych spotkañ
by³ koncert dla uczniów szkó³ podstawowych. �Przy-
goda Bêbenka�, bo o nim mowa, to interaktywna bajka
muzyczna dla uczniów klas podstawowych. Spektakl o
afrykañskim bêbnie, który z pomoc¹ muzyków z Filhar-
monii im. M. Kar³owicza w Szczecinie oraz podopiecz-
nych Zachodniopomorskiego Centrum Mowy i S³uchu
w Szczecinie opowiada fascynuj¹c¹ historiê, która mia-
³a miejsce w gor¹cej Afryce.

Filharmonia kontynuuje rozpoczêty w 2014 cykl
koncertów edukacyjnych pn. DoNuta Integra

Jest to cykl wydarzeñ edukacyjnych, które odby-
waj¹ siê ze specjalnym udzia³em dzieci z dysfunk-
cjami rozwojowymi. Koncerty przeznaczone s¹ dla
uczniów szkó³ podstawowych, którzy maj¹ okazjê
na integracjê z dzieæmi o obni¿onej sprawno�ci fi-
zycznej i intelektualnej. W koncertach jako arty�ci
graj¹cy z muzykami na scenie bior¹ dzieci nies³y-
sz¹ce, dzieci z zespo³em Downa, autystycy, dzieci z
upo�ledzeniami umys³owymi. M³odzi melomani maj¹
szansê przekonaæ siê, ¿e ka¿dy, niezale¿nie od roz-
woju psychofizycznego, mo¿e aktywnie uczestni-
czyæ w inicjatywach kulturalnych.

W 2016 roku Filharmonia rozpoczê³a dzia³ania zwi¹-
zane z Kampani¹ spo³eczn¹: �Us³ysz Dobre D�wiêki�.

�Us³ysz dobre d�wiêki� to d³ugofalowa akcja spo-
³eczna. Ma sk³oniæ mieszkañców naszego regionu do

zastanowienia w jaki sposób i gdzie s³uchaj¹ muzyki.
Badania s³uchu, billboardy w przestrzeni miejskiej, warsz-
taty, wydarzenia artystyczne i edukacyjne, a tak¿e kon-
cert w Miêdzynarodowym Dniu Muzyki to tylko wy-
brane elementy akcji. Mobilne Centrum S³uchu odwie-
dzi³o zachodniopomorskie miasta. W ramach akcji bez-
p³atne przesiewowe badania s³uchu mo¿na by³o zrobiæ
w Ko³obrzegu, Miêdzyzdrojach i Szczecinie. Ka¿dy z
badanych otrzyma³ od lekarzy pe³n¹ informacjê na te-
mat stanu swojego s³uchu oraz wskazówki, jak o niego
zadbaæ. Ka¿de z dzia³añ w ramach akcji anga¿uje dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych z upo�ledzeniem s³uchu i mowy.

W ramach kampanii w pa�dzierniku 2016 odby³
siê koncert inauguruj¹cy dzia³ania artystyczne zwi¹-
zane z kampani¹ � �Miêdzynarodowy Dzieñ Muzy-
ki � Us³ysz Dobre D�wiêki�. W pierwszej czê�ci
koncertu zaprezentowali siê Laureaci Festiwalu Dzie-
ci, M³odzie¿y i Doros³ych ��limakowe Rytmy�, któ-
ry z inicjatywy Profesora Henryka Skar¿yñskiego
pokazuje szerokiej publiczno�ci talenty muzyczne
osób przywróconych do �wiata profesjonalnej mu-
zyki dziêki postêpowi w nauce i medycynie. W kon-
cercie zarówno w roli artystów jak i publiczno�ci
brali udzia³ podopieczni �wiatowego Centrum S³u-
chu � Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu.

9. Projekty dofinansowane ze �rodków MKiDN
Turniej Muzyków Prawdziwych to odbywaj¹ce

siê od 2015 roku spotkanie wykonawców czerpi¹-
cych z tradycyjnej kultury muzycznej, maj¹ce na celu
wy³onienie artystów prezentuj¹cy oryginalne po-
dej�cie do muzyki tradycyjnej w drodze konkursu.
Przes³uchania konkursowe odbywaj¹ siê w 4 kate-
goriach (soli�ci wokali�ci i instrumentali�ci, grupy
�piewacze i grupy wokalne instrumentalne) nad któ-
rymi przebiegiem czuwa jury z³o¿one z profesjonal-
nych muzyków, autorytetów w dziedzinie etnomu-
zykologii i dziennikarzy. Oprócz formy konkursowej
Turniej ma równie¿ charakter mini festiwalu w pro-
gram którego wchodz¹ m.in. projekcje filmów, warsz-
taty, koncerty symfoniczne, koncert laureatów, kon-
cert gwiazdy muzyki world - etno - folk. Przez dwie
pierwsze edycje wydarzenie przyci¹gnê³o uwagê
�rodowiska folkowego i oko³o tradycyjnego co prze-
jawia³o siê wysok¹ frekwencj¹ zg³oszeñ a co za tym
idzie samym uczestnictwem (ponad 120 uczestni-
ków w roku 2016). Turniej Muzyków Prawdziwych
staje siê wa¿nym punktem na mapie Polski szcze-
gólnie w kontek�cie w budowaniu nowej i �wie¿ej
to¿samo�ci kulturowej mieszkañców regionu za-
chodniopomorskiego i Szczecina.

Teatr �wiêta Zmar³ych. Odbywaj¹cy siê w ostat-
ni¹ sobotê pa�dziernika spotkanie z motywem
�mierci w polskiej kulturze tradycyjnej. To odpo-
wied� na wspó³czesny trend obchodzenia Hello-
ween. Na projekt z³o¿y³a siê projekcja filmu Ma³-
gorzaty Szumowskiej �Czego tu siê baæ�, kon-
cert zespo³u �RYKI� z repertuarem dziadowsko �
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¿a³obnym oraz kulminacja wydarzenia czyli wielkie
widowisko muzyczne pt. �Orszak weselny/¿a³ob-
ny rapsod� z udzia³em 40 muzyków ludowych z
zespo³ów: Zespó³ �piewaczy �Jarzêbina� z Ko-
cudzy, Mêski Zespó³ �piewaczy z Godziszowa,
Têgie Ch³opy, Orkiestra Dêta ze Zdzi³owic, Broda-
cze ze S³awatycz. Za re¿yseriê widowiska odpo-
wiedzialny jest Dariusz B³asik, za wizualizacje
Sylwester £uczak natomiast za stronê muzyczn¹
by³ pomys³odawca widowiska czyli Jacek Ha³as.

Gombka F.
Gombka F. to spektakl oparty na motywach �Fer-

dydurke� Witolda Gombrowicza. Akcja opowie�ci
zosta³a przeniesiona do �wiata owadów, w którym
wystêpuje g³ówna postaæ - G¹sienica Gombka oraz
postaci drugoplanowe: wy³onieni w castingach m³o-
dzi tancerze i aktorzy odgrywaj¹cy role owadów w
mikro�wiecie spektaklu. Fabule towarzyszy muzyka
grana na ¿ywo przez Orkiestrê Symfoniczn¹ Filhar-
monii w Szczecinie.

Tytu³owa bohaterka, g¹sienica Gombka F., nie
radzi sobie z problemem przej�cia w doros³o�æ.
Kiedy spotyka swego dawnego nauczyciela, pro-
fesora Kupko, zostaje przez niego wepchniêta na
powrót do szko³y celem reedukacji. Profesor wpra-
wia w ruch swoj¹ diabelsk¹ machinê udziecinnia-
nia uczniów, przez co Gombka staje siê zak³adni-
kiem wszechogarniaj¹cej niedojrza³o�ci. Nadzieja
na wyrwanie siê z groteskowej sytuacji zostaje
zachwiana w momencie, gdy pojawia siê nieocze-
kiwane uczucie. Spektakl skierowany jest do wi-
dzów od 12 roku ¿ycia i wspó³organizowany z
Teatrem Tañca Wspó³czesnego Kiosk Ruchu. Ca³e
widowisko za pomoc¹ s³owa, tañca i muzyki ma
pomóc zrozumieæ jedn¹ z najwa¿niejszych pol-
skich powie�ci XX wieku.

Spektakl zosta³ wystawiony w 2014 r. dla uczniów
klas gimnazjalnych oraz w 2015 r. w ramach 50. Prze-
gl¹du Teatrów Ma³ych Form KONTRAPUNKT.

Limuzynk¹ do Filharmonii
Projekt �Limuzy(n)k¹ do Filharmonii w

Szczecinie� umo¿liwia bezp³atny udzia³u w kon-
cercie i zajêciach edukacyjnych osobom o utrud-
nionym dostêpie do dóbr kultury. To ju¿ druga
edycja projektu realizowanego przez Filharmo-
niê im. Mieczys³awa Kar³owicza w Szczecinie,
która uwzglêdnia nieco bardziej zró¿nicowan¹
grupê odbiorców. Oprócz dzieci ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów do Filharmonii zapro-
szeni zostali seniorzy oraz podopieczni placó-
wek opiekuñczo-wychowawczych.

Trasê do Filharmonii uczestnicy pokonuj¹ w spe-
cjalnych pojazdach � Limuzynkach, pod opiek¹ do-

�wiadczonych animatorów. Ich obecno�æ podczas
podró¿y do Szczecina pozwala na prezentacjê naj-
wa¿niejszych informacji o Filharmonii, jej dzia³alno-
�ci edukacyjnej i artystycznej, przygotowuje do od-
bioru muzyki i odnalezienia siê w przestrzeni. Zwie-
dzanie budynku pomaga natomiast w pe³nym oswo-
jeniu miejsca. Kulminacyjnym momentem wizyty jest
koncert szczeciñskich filharmoników - symfoniczny,
rodzinny lub szkolny - muzyczna propozycja ka¿do-
razowo dostosowana jest do wieku i specyfiki grupy.

Bromba i muzyka
�Bromba i muzyka� to spektakl muzyczno-ta-

neczny dla dzieci powy¿ej 6 roku ¿ycia powsta³y na
podstawie scenariusza Macieja Wojtyszki, autora
kultowych w latach 70-tych ksi¹¿ek o przygodach
sympatycznego stworzonka w ró¿owym futerku o
imieniu Bromba.

Tym razem zadaniem Bromby i jej przyjaciela
Fikandra podczas godzinnego widowiska jest
wprowadzenie m³odych widzów w �wiat muzyki,
któr¹ specjalnie na potrzeby spektaklu stworzy³
kompozytor Piotr Moss. W podró¿ do �wiata
d�wiêków zabiera ich orkiestra symfoniczna Fil-
harmonii im. M. Kar³owicza pod batut¹ Bassema
Akiki, a towarzyszy im 40-osobowa grupa tance-
rzy w wieku 9-16 lat wy³onionych w castingu oraz
profesjonalni aktorzy.

Za choreografiê taneczn¹ odpowiedzialny jest
Krzysztof Lubka, re¿yserem spektaklu jest Adam
Wojtyszko. Dodatkowo spektakl bogaty jest w ele-
menty wizualne stworzone przez Micha³a Szyksz-
niana (scenografia, kostiumy) oraz Pani Paw³osky
� wizualizacje.

Spektakl zosta³ wystawiony w Filharmonii we w
wrze�niu 2016 dla dzieci od 6 roku ¿ycia oraz uczniów
szkó³ podstawowych.

10. Wolontariat dla m³odzie¿y, doros³ych i se-
niorów

Na wolontariat w Filharmonii sk³adaj¹ siê dwie nie-
zale¿ne grupy: jedn¹ stanowi m³odzie¿ od 16 roku
¿ycia oraz doro�li, drug¹ - seniorki ze Szczeciñskiego
Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Ka¿da z
grup ma swój ogromny wk³ad przy wydarzeniach ar-
tystycznych Filharmonii im. Mieczys³awa Kar³owi-
cza w Szczecinie, g³ównie udzielaj¹c wsparcia w za-
kresie obs³ugi widowni podczas koncertów symfo-
nicznych. Razem z pracownikami instytucji wolonta-
riusze wspó³tworz¹ jeden profesjonalny zespó³, któ-
ry dba o to, by ka¿de z wydarzeñ przebiega³o w od-
powiednich warunkach oraz mi³ej atmosferze

11. Publikacje edukacyjne
�Z historii muzyki dla wszystkich � wierszyki�

oraz Komiks BON TON � szerzej na str. 24 (Relaks
z ksi¹¿k¹).
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Poleca �
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

Nie ka¿de miasto ma filharmoniê. Nie ka¿-
da filharmonia ma swój komiks. Tymczasem
w Szczecinie zosta³ wydany pierwszy w Pol-
sce thriller symfoniczny!

Odk¹d szczeciñska Filharmonia zyska³a
now¹ siedzibê, która budzi uznanie i zdoby-
wa nagrody w miêdzynarodowych konkur-
sach architektonicznych, poszerzy³a siê rów-
nie¿ jej oferta edukacyjna. �Bon Ton�, który
ukaza³ siê w 2015 roku to niezwyk³a publika-
cja, która ma odczarowaæ filharmoniê i spra-
wiæ by sta³a siê miejscem chêtnie odwiedza-
nym przez m³ode pokolenie.

Bohaterem komiksu jest pewien rozbitek od-
naleziony na jednej z wysp Oceanii. Po po-
wrocie do cywilizacji i przywróceniu swego
wygl¹du do jako takiego stanu, ROBIN NIE-
TAKT postanawia zaspokoiæ swoje potrzeby
duchowe. W tym celu odwiedza m.in. British
Museum, kilka teatrów na Brodwayu i operê
w Sydney, by wreszcie dotrzeæ do Szczeci-
na! Jego celem jest tutejsza Filharmonia!

�Bon Ton� to dowcipna opowie�æ z przes³a-
niem. To komiks edukacyjny a jego twórcy
dobrze wiedz¹, ¿e m³ode pokolenie nie lubi mo-
ralizatorstwa. Dlatego te¿ w lekki i zabawny
sposób przekazuj¹ im wa¿ne informacje, któ-
re powinien znaæ ka¿dy kulturalny cz³owiek.

Rok po wydaniu komiksu Filharmonia za-
prezentowa³a kolejn¹ publikacjê dla najm³od-
szych. Ksi¹¿ka nosi tytu³ �Z historii muzyki
dla wszystkich � wierszyki�. To pierwsza ry-
mowana historia muzyki � od czasów prehi-
storycznych a¿ do wspó³czesno�ci. Jej auto-
rem jest znany dziennikarz muzyczny i saty-
ryk Grzegorz Wasowski. Za portrety kom-
pozytorów odpowiada Ernesto Gonzales �
utalentowany ilustrator i rysownik komiksów.
Mozart, Chopin, Wagner i The Beatles � naj-
wiêksi mistrzowie muzyki w pe³nych humo-
ru wierszach i rysunkach dla dzieci.

Barwna oprawa i oryginalna forma ksi¹¿ki
pozwala oswoiæ trudne na pozór tre�ci, a
dziêki poczuciu humoru twórców wielki kom-
pozytor okazuje siê sympatyczn¹ i blisk¹ nam
postaci¹. Wszystko to sprawia, ¿e najnow-
sza propozycja Filharmonii w Szczecinie to
nie tylko nietypowy sposób na pierwsze spo-
tkanie najm³odszych czytelników z muzyk¹,
ale przede wszystkim inne spojrzenie na jej
dzieje � z dystansem i przymru¿eniem oka.

Obie ksi¹¿ki /dostêpne do kupienie w Filhar-
monii/, mog¹ byæ wspania³¹ lektur¹, która wpro-
wadza najm³odszych w �wiat muzyki. Przydadz¹
siê równie¿ jako pomoc dydaktyczna na zajê-
ciach w m³odszych klasach szko³y podstawo-
wej. Niew¹tpliwie inspiruj¹ i zachêcaj¹ do dal-
szych odkryæ i przygód muzycznych. Taki cel
przy�wieca³ w trakcie ich powstawania.
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Czy uczeñ zdolny to osoba po¿¹dana we wspó³cze-
snej szkole? I tak, i nie. By³oby mi³o mieæ zdolnych w
ka¿dej klasie � zmuszaj¹ do wysi³ku intelektualnego,
zale¿y im, mo¿na z nimi podyskutowaæ podczas lekcji.
Ale z drugiej strony (tak dla przekory) � trzeba siê
specjalnie przygotowywaæ, jakie� programy pisaæ�
Wiadomo, ¿e je�li uczeñ osi¹ga sukcesy, ³atwiej siê
zmobilizowaæ do dalszego wysi³ku, trudno natomiast
wykrzesaæ zapa³, gdy nauczycielowi zale¿y bardziej
ani¿eli podopiecznemu.

Praca z uczniem zdolnym to zawsze praca dodatko-
wa, po godzinach. Po co? No w³a�nie � po co? Czy
nauczyciele maj¹ ma³o zajêæ? Konsultacji, 19�godzi-
ny, tej tzw. karcianej (niby zniesionej, ale jednak nadal
prowadzonej i dokumentowanej), fakultetów (dofinan-
sowywanych przez Radê Rodziców, dodatkowych go-
dzin przedmiotu do matury) czy innych dodatkowych
obowi¹zków? A jeszcze rady szkoleniowe, wywiadów-
ki (i to mimo elektronicznego dziennika, który wcale
nie u³atwia kontaktów ze wszystkimi rodzicami). Je�li
jednak bêdziemy pamiêtaæ, ¿e szko³a jest przede
wszystkim dla ucznia, a nauczyciel (jak sama nazwa
zawodu wskazuje) � jest po to, by uczyæ, nie tylko do
pracy przychodziæ, to i czas oraz zapa³ do dzia³añ edu-
kacyjnych znale�æ siê bêdzie musia³.

Od wielu lat w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym realizo-
wane s¹ programy projako�ciowe. W obecnym roku
szkolnym s¹ to: Szkolne Ko³o Pracy z Uczniem Zdol-
nym (�M³odzi Badacze odkrywaj¹ �wiat�, �Edukacja
geograficzno-geologiczna�, �Program pracy z uczniem
zdolnym z matematyki w ramach zajêæ pozalekcyjnych
ko³a matematycznego�, �Program pracy z uczniem zdol-
nym z biologii�, �Kó³ko Fizyczne � M³odzi badacze�),
Indywidualny Program Nauki (z jêzyka angielskiego),
Miejski Program Wspierania Nauki Jêzyków Obcych
(�Ko³o jêzyka niemieckiego�), Szkolne Ko³o Pracy z
Uczniem z Trudno�ciami w Procesie Uczenia siê (z
matematyki dla klasy drugiej). Nauczyciele prowadz¹
zajêcia na podstawie z³o¿onych programów projako-
�ciowych, a po dokonaniu ich oceny merytorycznej �
Wydzia³ O�wiaty Urzêdu Miasta Szczecin przyznaje
�rodki finansowe na ich realizacjê (w czasie semestru
�rednio od 13 do 54 godzin na zajêcia).

Osobn¹ inicjatyw¹ niektórych nauczycieli by³y au-
torskie programy do pracy z uczniami oraz innowa-
cje programowe (np. dla klas o nachyleniu progra-

mowym dziennikarsko-turystycznym z rozszerzonym
jêzykiem niemieckim, psychologiczno-turystycznym,
medyczno-ekologicznym z jêzykiem niemieckim). W
ramach takich zajêæ m³odzie¿ rozwija³a swoje pasje,
startowa³a w konkursach (z sukcesami), bra³a udzia³
w wyjazdach edukacyjnych, a tak¿e dodatkowych,
cyklicznych inicjatywach (jak np. w szczeciñskim ra-
dio lub o�rodku telewizyjnym, w programach �na
¿ywo�). Aby nie zajmowaæ siê wy³¹cznie nauk¹, m³o-
dzie¿ mog³a równie¿ w ostatnich latach udzielaæ siê w
szkolnym chórze, wy¿ywaæ w sporcie (siatkówka, ko-
szykówka, pi³ka no¿na, fitness, rugby), dzia³aæ w
szkolnym kole teatralnym, a tak¿e wspó³tworzyæ re-
dakcje kolejnych szkolnych gazetek.

Od 2013 realizowany jest w I LO program �Kszta³-
towanie przestrzeni�, a bior¹ w nim udzia³ uczniowie
klas matematyczno�geograficznych. Dotychczaso-
we uczestnictwo m³odzie¿y w tych zajêciach zaowo-
cowa³o zakwalifikowaniem siê zespo³ów  szko³y do
konkursu organizowanego przez Izbê Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden z zespo³ów � jako
jedyny w Szczecinie i jeden z piêciu w Polsce � dosta³
siê do �cis³ego ogólnopolskiego fina³u. Zajêcia mia-
³y charakter interdyscyplinarny, skupia³y siê na
aspektach: artystycznym, historycznym, plastycznym
i geograficznym. Ich celem by³o uwra¿liwienie m³o-
dzie¿y na otaczaj¹c¹ przestrzeñ, a tak¿e uniezale¿nie-
nie poczucia piêkna przestrzennego od subiektyw-
nych wra¿eñ oraz zwrócenie uwagi na konieczno�æ
wspó³dzia³ania i porz¹dkowania przestrzeni miasta i
najbli¿szej okolicy. Zajêcia obejmowa³y m. in. tematy
dotycz¹ce symboliki, funkcjonalno�ci i historii do-
mów, planowania przestrzennego mieszkania (poko-
ju), materia³ów u¿ywanych do budowy, historii ar-
chitektury, przedstawiania budynków w malarstwie,
interpretacji dzie³ architektonicznych (np. centrum
handlowego), przestrzeni publicznej. Nauczyciel pro-
wadz¹cy urozmaica swoje wyk³ady kartami pracy, fil-
mami, zdjêciami. Niektóre zajêcia mia³y charakter
warsztatowy, podczas nich uczestnicy wykonywali
mapy i makiety grodziska czy rysowali wybrany po-
rz¹dek architektoniczny staro¿ytnej Grecji.

Byæ mo¿e brakuje naszym uczniom spektakularnych
osi¹gniêæ w ogólnopolskich olimpiadach przedmioto-
wych, ale rekompensuj¹ to oni sobie sukcesami w miej-
skich i wojewódzkich konkursach literackich, artystycz-
nych oraz osi¹gniêciami sportowymi. Przy tak du¿ej
liczbie uczniów, ze zró¿nicowanym potencja³em i ocze-
kiwaniami, kadra I LO stara siê dotrzymaæ kroku swoim
podopiecznym i wspieraæ w zrównowa¿onym rozwoju
� do czego zostali�my zobligowani.

Anna Kondracka-Zieliñska
� doktor nauk humanistycznych,

nauczycielka jêzyka polskiego w I LO w
Szczecinie,  ekspertka przedmiotowa

ds. j. polskiego w ZCDN

Uczeñ zdolny
� szkolne systemy

wsparcia, programy,
kola zainteresowañ�

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
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30-Lecie DZ-ty SUM
Kolejny raz spotkali�my siê w Gim. Nr 6  z okazji

jubileuszu DZ-ty Sum. W obecno�ci kapitana jach-
tu Sum Pana Micha³a Jósewicza oraz jurora kapita-
na Jerzego Kaczora, do rywalizacji przyst¹pili
uczestnicy SKEM z Gimnazjum Nr 27, 37, 24, Pa³acu
M³odzie¿y i dwie dru¿yny gospodarzy. Zadaniem
by³o rozwi¹zanie testu z historii jachtu i podstawo-
wych wiadomo�ci ABC ¿eglarstwa.

W punktacji dru¿ynowej I miejsce zaj¹³ Pa³ac M³o-
dzie¿y, II miejsce Gimnazjum Nr 6 ( grupa I) i III miej-
sce Gimnazjum Nr 27. W
rywalizacji indywidualnej I
miejsce zaj¹³ Wojciech
Krzysztofik, II  miejsce Ja-
kub Kup� obaj z Pa³acu
M³odzie¿y, a III miejsce
Zofia Piasecka Gimnazjum
Nr 6.

Wszystkim bior¹cym
udzia³ w konkursie gratu-
lujemy.

Zdjêcia:
J. Ga³êzowska

L. Jasiñska

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

� z wiatrem w ¿aglach�
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Biesiada i przes¹dy morskie

Na Ho¿ej, w ZCEMiP

�Gdy ci kot przebiegnie
drogê, nie my�l ¿e to pech...�
� ale na wszelki wypadek
prze¿egnaj siê, albo spluñ za
siebie przez lewe ramiê. Tak
postêpuje wielu z nas, a prze-
s¹dy i zwyczaje nie maj¹ce
wiêkszego racjonalnego
uzasadnienia s¹ szczególnie
popularne i kultywowane
w�ród ludzi morza � ¿egla-
rzy, marynarzy i rybaków.
Ma to jednak wyt³umaczenie w wielowiekowej tra-
dycji tego zawodu, kiedy ka¿de wyruszenie z portu
na dalekie, nieznane i niezg³êbione morza i oceany
� jak w czasach Kolumba, wi¹za³o siê z wieloma
zagro¿eniami, niewyt³umaczalnymi zjawiskami i spo-
tkaniami z niezwyk³ymi istotami, czasem te¿ zagra-
¿aj¹cymi ¿yciu majtków, jak z syrenami, krakenami,
wê¿ami i innymi potworami morskimi. Za spadaj¹ce
wtedy na okrêt i za³ogê ró¿ne nieszczê�cia obwinia-
no wtedy np. bogu ducha winnego pechowego za-
³oganta � �Jonasza�, którego mog³a za to spotkaæ
nie tylko kpina czy ch³osta, ale nawet wyrzucenie
za burtê. Do dzisiaj wielu kapitanów unika wycho-
dzenia w morze w pi¹tek albo w poniedzia³ek, a po
rozpoczêciu kolejnego rejsu na wszelki wypadek
sk³adaj¹ daninê Neptunowi, rzucaj¹c z rufê kilka
monet, lub wylewaj¹c za burtê szklaneczkê rumu,
po wzniesieniu toastu za powodzenie wyprawy�

Takie i inne przes¹dy morskie doczeka³y siê wielu
opowie�ci, relacji, ksi¹¿ek i roz-
praw naukowych, a ostatnio
by³y te¿ tematem kolejnej ju¿
17. Biesiady Marynistycznej,
które od lat organizuje Szkol-
ne Ko³o Edukacji Morskiej,
przy ZCEMiP (by³ym ZSBO).
Sesja odby³a siê w siedzibie
szko³y, na Ho¿ej, w czwartek 26
stycznia 2017 r., wstêp do dys-
kusji nt. przes¹dów morskich
przygotowali uczniowie, a
barwnie i ciekawie komento-
wali je zaproszeni go�cie � zna-
na szczeciñska przewodnik i
popularyzator tradycji mor-
skich Ludmi³a Kopyciñska,
kapitan-senior kpt.¿.w. Wiktor
Czapp, ¿eglarz, szantymen i ka-

pitan wielkich ¿aglowców Andrzej Mendygra³, i wie-
loletni koordynator Szczeciñskiego Programu Edu-
kacji Morskiej Wies³aw Seidler.

Teraz przed uczniami szko³y praktyki morskie, m.in.
na �Darze M³odzie¿y�, lub rejsy w ramach Progra-
mu Edukacji Morskiej, czy w reprezentacji Szczeci-
na na trasie tegorocznych wielkich regat TTSR, czyli
�tolszipów�. Wtedy z niektórymi zwyczajami i prze-
s¹dami marynarskimi zetkn¹ siê sami, na pok³adach
jachtów i ¿aglowców, na których nie wolno np. tu-
paæ i gwizdaæ, a korzystne wiatry zapewni podrapa-
nie piêty masztu przez jedn¹ z za³ogantek � najlepiej
przez dziewicê�

Tekst i zdjêcie: Wies³aw Seidler

Na wieczn¹ wachtê odszed³ �p. Zdzis³aw Paska
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e na Wieczn¹ Wachtê odszed³ kolejny
jeden z najbardziej do�wiadczonych polskich
kapitanów jachtowych XX wieku

          �p. Zdzis³aw Paska
Wspania³y ¯eglarz,

Wychowawca M³odzie¿y i Cz³owiek,
wieloletni kapitan jachtu �Magnolia�,
którym dotar³ na Morze Bia³e i Islandiê
Zdzis³aw, na zawsze pozostaniesz w pamiêci
zachodniopomorskiej braci ¿eglarskiej!!!
Prezes  Zbigniew Zalewski i Zarz¹d ZOZ¯
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Z kart historii.

Kiedy ¿eglujemy w ramach Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej na jachtach Centrum ̄ eglarskiego, nikt
z nas nie zastanawia siê sk¹d siê one wziê³y?

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w Nowym
Warpnie utworzono przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê
remontami i konserwacj¹ sprzêtu rybackiego pod
nazw¹ �Warsztaty Szkutnicze w Nowym Warpnie�.
Na prze³omie lat 1946/47 przeniesiono je do Szczeci-
na na ulicê �wiatowida 20 i obok dotychczasowych
remontów rozpoczêto produkcjê szalup ratunko-
wych, kajaków oraz niedu¿ych jednostek sporto-
wych o poszyciu drewnianym; serie joli o powierzch-
ni ¿agla 10 i 20 m2 oraz jachtów typu HZ.

W 1951 roku warsztaty te przekszta³cono w Szcze-
ciñsk¹ Stoczniê jachtow¹. W roku 1956 po uregulowa-
niu nabrze¿a, odbudowaniu hal produkcyjnych i ma-
gazynów przeniesiono j¹ na ulicê �wiatowida 6-10. Po
przeniesieniu do nowej siedziby dzia³alno�æ stoczni
zaczê³a siê rozwijaæ, zaczêto budowaæ jachty. Zwodo-
wano pierwszy pe³nomorski jacht �Folksboat�. Potem
�Micron�, �Omega�, �Tom 110�, �Vega�. W latach
1964-69 wybudowano nowe typy jachtów �Scorpius�,
�Antares�, �Arcuturs�, �Dragon�, �Capella�, wszyst-
kie w oparciu o polskie dokumentacje konstrukcyjne.

W 1970 roku nadano stoczni imiê Leonida Teligi.
Od 1974 roku pe³na nazwa Stoczni brzmi Morska
Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi. Rok 1972 to
rok budowy jachtów �Taurus� oraz �Poloneza�, na
którym kapitan Krzysztof Baranowski odby³ samot-
ny rejs dooko³a �wiata. W roku 1973 rozpoczê³a siê
produkcja jachtów z laminatów poliestrowo-szkla-
nych, któr¹ pocz¹tkowo reprezentuje jacht typu
Carina, budowany na licencji niemieckiej, oraz Car-
ter-30 na licencji amerykañskiej. W 1975 roku po-
wstaje jacht �Spanniel� na którym kapitan Kazimierz
Jaworski �Kuba� bierze udzia³ w regatach samot-
nych przez Atlantyk � OSTAR-76�, gdzie zaj¹³ 3 miej-
sce w klasyfikacji generalnej. W roku 1976 w ko-

operacji z firm¹ szwedzk¹ wchodz¹ do produkcji
nowe jednostki, jachty typu �Skipper�, których se-
ria na przestrzeni roku osi¹ga wielko�æ 200 sztuk.

U schy³ku lat siedemdziesi¹tych zbudowano �Spa-
niela II�. W 1983 zbudowano jacht

�Cetus� na którym kapitan Jerzy Siudy osi¹gn¹³ naj-
wiêksz¹ szybko�æ na Mistrzostwach Polski. W tym sa-
mym roku zwodowano tysiêczny jacht typu �Carina�.
Odbiorcami jachtów by³y: ZSRR, Dania, Canada, Cze-
chos³owacja, Bu³garia i Wêgry. Dzia³alno�æ produkcyj-
na Stoczni zakoñczy³a siê w pa�dzierniku 1989 roku.

Jachty Centrum ̄ eglarskiego zbudowane w Stocz-
ni: Dar Szczecina typu Antares, Magnolia typu Vega,
Zryw typu Taurus, Forsycja typu Sabrina, Iwa, Li-
lia, Bez, Petunia, Zawilec typu Carina, Frezja, Ró¿a,
Azalia, Kliwia, Begonia i Malwa typu Skipper.

Kaktus, Ruta typu DZ .
 Opracowano na podstawie albumu wykonanego

przez uczniów SP 14 w Szczecinie z pomoc¹ opieku-
nów Doroty Karandyszowskiej i Wandy Stefanow-
skiej w ramach konkursu �Ocaliæ od zapomnienia�.

Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcia: M.Ircha, J. Ga³êzowska
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Mali przyjaciele psów

Pa³ac M³odzie¿y PCE

Czas ferii
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Pa³ac M³odzie¿y PCE

Czas ferii
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Grafika: Iwona Sarnicka
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