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„Wróci³em do siebie, znów jestem taki jaki by-
³em dawniej!” – to buduj¹ce s³owa jednego z
uczniów, wolontariuszy, który wzi¹³ udzia³ w
dzia³alnoœci charytatywnej. Od wrzeœnia br.,
uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Mieszka I w Szczecinie, brali udzia³ w ró¿nych
akcjach maj¹cych na calu pomoc innym ludziom
lub zwierzêtom. W niniejszym artykule chcia³-
bym zwróciæ uwagê szczególnie na dwie podej-
mowane przez nas dzia³alnoœci.

We wrzeœniu oraz grudniu tego roku, nawi¹-
zaliœmy wspó³pracê z Parafialnym Zespo³em
Caritas, dzia³aj¹cym przy Bazylice Archikate-
dralnej w Szczecinie. Zespó³ ten w³¹cza³ siê w
prowadzon¹ w ca³ej Polsce zbiórce ¿ywnoœci
dla potrzebuj¹cych. Akcja odbywa³a siê w Cen-
trach Handlowych Szczecina. Zadaniem wolon-
tariuszy by³o przygotowanie tej akcji: wyzna-
czenie harmonogramu dzia³añ, czy zachêcanie
osób robi¹cych zakupy do wsparcia tego dzie³a.
Rozdawali ulotki, prowadzili rozmowy, które
produkty najbardziej by³yby przydatne i wa¿-
ne, magazynowali zebran¹ ¿ywnoœæ i œrodki
czystoœci. We wrzeœniowej zbiórce ¿ywnoœci

wolontariuszom uda³o siê pozyskaæ przesz³o
200 kilogramów pokarmów. Produkty te po-
s³u¿y³y do przygotowania paczek dla potrze-
buj¹cych mieszkañców Szczecina.

Rozmawiaj¹c z uczniami odnosi³o siê wra¿e-
nie, ¿e dzia³alnoœæ charytatywna w której brali
udzia³ pomaga³a nie tylko ludziom do których
pomoc ta by³a skierowana, lecz tak¿e zmienia³a
samych wolontariuszy. Poœwiêcali oni swój jak¿e
cenny czas, poniewa¿ akcje te podejmowane by³y
podczas weekendów. Mieli mo¿liwoœæ lepiej siê
poznaæ, nawi¹zaæ nowe znajomoœci, uczyli siê
otwartoœci na innych, pokonywali swoj¹ nieœmia-
³oœæ, dowiadywali siê, ¿e nie zawsze wszystkie
produkty (suchy ry¿, czy makaron) nadaj¹ siê do
tego by mo¿na by je by³o przekazaæ np. osobom
bezdomnym.

Inn¹ akcj¹ któr¹ uda³o siê zrealizowaæ, tym
razem w szkole, by³o pisanie kartek do dzieci
przebywaj¹cych na oddziale onkologicznym w
Lublinie. Dziêki portalom spo³ecznoœciowym
uda³o siê nawi¹zaæ wspó³pracê z Fundacj¹ „Gdy
liczy siê czas” z Lublina, która propagowa³a
akcjê pn.: „Wylosuj Anio³a”. Akcja polega na
pisaniu kartek ze wsparciem, motywowaniu do
niepoddawania siê przeciwnoœciom, czy ¿ycze-
niu zdrowia dla ma³ych podopiecznych szpita-
la. Licealiœci z wielkim oddaniem i z ró¿nymi
pomys³ami tworzyli kolorowe kartki. Wiêkszoœæ
z nich to kartki œwi¹teczne z okazji œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia. Dziêki temu pomys³owi uda-

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Z potrzeby serca
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³o siê wys³aæ blisko 100 kartek, które Wolon-
tariusze w Lublinie rozdadz¹ dzieciom w szpi-
talu. Czêsto w kartkach mo¿na by³o znaleŸæ
bardzo osobiste ¿yczenia i s³owa otuchy. Ktoœ
napisa³, ¿e przechodzi³ przez podobne doœwiad-
czenie, ktoœ inny zapewni³ o modlitwie. Bar-
dzo potrzebna akcja, szczególnie, ¿e w dobie
aplikacji mobilnych i komunikatorów coraz
rzadziej korzysta siê z tej formy wyra¿ania swo-
ich emocji i pozdrowieñ.

Wróciæ do siebie, na nowo odkryæ sens i
wartoœæ swojego ¿ycia. Wartoœæ zauwa¿enia,
¿e razem mo¿na wiêcej i lepiej – to s³owa które
najlepiej okreœlaj¹c ró¿norakie formy zaan-
ga¿owania i pomocy wzglêdem innych osób.
Oczywiœcie opisana dzia³alnoœæ nie wyczerpu-
je tematu wszystkich prowadzonych w naszym
liceum akcji. Nale¿a³o by wspomnieæ jeszcze o
innych, chocia¿by wsparciu schroniska dla
zwierz¹t, zbieraniu œrodków finansowych na
zakup wózka inwalidzkiego dla ch³opca cier-
pi¹cego na dzieciêce pora¿enie mózgowe, czy
przygotowanie „Szlachetnej Paczki”. Jest to
jednak temat na kolejny artyku³…

Ks. Maciej Wagner
– II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie

Czasem mo¿e nam siê wydawaæ, ¿e jesteœmy
bezsilni. I mo¿e rzeczywiœcie, wed³ug wszelkich,
widzialnych miar mamy ma³o albo w ogóle. I
mo¿e nawet rzeczywiœcie pe³no jest w nas z³ych
cech i nawyków.

Ka¿dy z nas ma jednak coœ, czego nikt i nic
nam nie odbierze – serce. Czêsto jest rozbite,
zranione, cierpi¹ce, ale mimo wszystko, nadal
zdolne do mi³oœci. Dlatego zawsze mo¿emy daæ
komuœ dobro i nawet przez uœmiech, uczyniæ
jego dzieñ piêkniejszym.

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami In-
tegracyjnymi mamy mo¿liwoœæ dzielenia siê do-
brem poprzez dzia³alnoœæ w Szkolnym Klubie
Wolontariusza. W minionym roku szkolnym do
ko³a nale¿a³o oko³o 30 osób, które zaanga¿owa-
³y siê w ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia.

W paŸdzierniku 2018 r. wziêliœmy udzia³ w ak-
cji „Godzina dla Szczecina” i zajêliœmy siê sprz¹-
taniem grobów na Kwaterze Kombatanckiej i Dzie-
ciêcej na Cmentarzu Centralnym.

W dniu Wszystkich Œwiêtych pomagaliœmy w
kweœcie dla Zachodniopomorskiego Hospicjum

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Integracyjnymi

Dzielenie siê
dobrem
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Domowego dla Dzieci i Doros³ych, a w Œwiêto
Niepodleg³oœci wsparliœmy organizacjê festynu
„Niepodleg³a na Sportowo”.

Szóstego grudnia w³¹czyliœmy siê w akcjê Mo-
toMiko³aje, dziêki której dzieci z domów dziec-
ka i œwietlic œrodowiskowych mia³y mo¿liwoœæ
radoœnie prze¿yæ ten wyj¹tkowy dzieñ. Ka¿da
klasa pomog³a te¿ œw. Miko³ajowi i przygotowa-
³a paczkê. Prezenty te zosta³y wrêczone podczas
„Wigilii dla bezdomnych i samotnych”, w której
przygotowaniu braliœmy udzia³.

W listopadzie i grudniu uczestniczyliœmy w pro-
gramie „Obiad z Dziadkiem”. Jednak, mimo ofi-
cjalnego podsumowania projektu, niektóre wo-
lontariuszki nadal regularnie spotykaj¹ siê i po-
magaj¹ osobie starszej, z któr¹, jak mówi¹, bar-
dzo siê zaprzyjaŸni³y.

Podczas „Pikniku nad Odr¹” (11.05.2019) i
Szczeciñskiego Spotkania Organizacji Pozarz¹do-
wych „Pod Platanami” (19.05.2019) zaanga¿owa-
liœmy siê w promocjê krwiodawstwa i rejestracjê
dawców szpiku w bazie DKMS.

Na przestrzeni kilku miesiêcy uczestniczyliœmy
w wydarzeniach maj¹cych na celu rozwój naszych
umiejêtnoœci i wiedzy o wolontariacie, np.: szko-
leniu „Pierwsze Kroki z Wolontariatem” czy spo-
tkaniu „Szybka Randka z Wolontariatem”.

W minionym roku szkol-
nym przeprowadziliœmy
oko³o dziesiêciu zbiórek ar-
tyku³ów dla potrzebuj¹-
cych. Zebraliœmy np.: kar-
my dla Towarzystwa Opie-
ki nad Zwierzêtami (aby za-
chêciæ do tego przedsiê-
wziêcia spo³ecznoœæ
szkoln¹, zorganizowaliœmy
konkurs fotograficzny „Mój
Pupil”) czy okulary dla pa-
cjentów szpitala w Wambie

w œrodkowej Kenii. Braliœmy te¿ udzia³ w zimo-
wej i wiosennej ods³onie akcji „Wnosimy Radoœæ
do Domu Smutku”, podczas której zbieraliœmy
m.in.: œrodki higieniczne, ksi¹¿ki i ozdoby œwi¹-
teczne aby wesprzeæ mieszkañców schroniska dla
osób bezdomnych i chorych somatycznie.

W ci¹gu ca³ego roku szkolnego anga¿owaliœmy
siê te¿ w ró¿ne dzia³ania d³ugoterminowe, wœród
których mo¿na wymieniæ: wolontariat kulturalny
w Filharmonii w Szczecinie; prace w Placówce
Wsparcia Dziennego PCK „Weso³a Chatka” i
udzia³ w projekcie „Mali mog¹ wiêcej”.

W tym roku szkolnym do naszego Szkolnego
Klubu Wolontariusza do³¹czy³o wiele nowych
osób. Mamy za sob¹ ju¿ kilka akcji i chêtnie bê-
dziemy podejmowaæ kolejne wyzwania.

Ada Skrzypczak klasa 2d
– Szkolne Ko³o Wolontariusza

przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Szczecinie
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Na prze³omie listopada i
grudnia 2019 r. m³odzie¿ z
ko³a wokalno-teatralnego w IX
LO w Szczecinie wraz z Samo-
rz¹dem Szkolnym zorganizo-
wa³a zbiórkê darów dla bez-
domnych zwierz¹t. Przez dwa
tygodnie uczniowie przynosi-
li do szko³y karmê such¹ i
mokr¹, miski, przysmaki, za-
bawki... Ukoronowaniem zbiór-
ki by³ koncert „Œwiat w ob³o-
kach”, który odby³ siê w szko-
le 29 listopada. Goœcie tego
muzycznego wydarzenia za-
miast biletów do³o¿yli do na-
szej zbiórki swoje "cegie³ki" w
postaci podarków dla zwierza-
ków. Zebrane dary przekazu-
jemy instytucjom, które dbaj¹
o dobro naszych "braci mniej-
szych", np. Zwierzêcemu Tele-
fonowi Zaufania

Zdjêcia: Mi³ka Stankiewicz,
Marcin Jakubowski

– IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Bohaterów Monte
Cassino w Szczecinie

IX Liceum
Ogólnokszta³c¹ce

Zbiórka
darów

i koncert
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„Podaruj Dzieciom Iskierkê Radoœci - Szcze-
ciñskie Szko³y Potrzebuj¹cym” to coroczna ak-
cja charytatywna organizowana przez nasz¹
szko³ê - XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Szczecinie. W tym roku œwiêtujemy ju¿ jej dzie-
wiêtnast¹ edycjê. Akcja ta pokazuje, jak wielu
uczniów potrafi pomagaæ i wspó³pracowaæ dla
potrzebuj¹cych dzieci.

Inauguracja Iskierki Radoœci w tym roku odby-
³a siê w sobotê 30.11. o godzinie 11:00 w Galerii
Kaskada. Wielka scena rozstawiona pod rucho-
mymi schodami, wiele stoisk, cudowna atmosfera
- tak co roku wygl¹da nasze przedsiêwziêcie.
Iskierka ³¹czy uczniów naszej szko³y i 50 innych
placówek oœwiatowych w Szczecinie. Mo¿na po-
magaæ, zbieraj¹c pieni¹dze do puszki, pracowaæ
na jednym ze stoisk czy wystêpowaæ na scenie.
Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.

Dyrekcja szko³y dok³ada wszelkich starañ, by
zdobyæ jak najwiêcej wspania³ych przedmiotów do
licytacji, wypromowaæ wydarzenie w mediach spo-
³ecznoœciowych i zorganizowaæ wiele wspania³ych
wystêpów tanecznych i wokalnych. Jeden z
uczniów naszej szko³y, Konrad Ostaszewski, swoj¹
pracê na rzecz  Iskierki wspomina tak: „Mój dzieñ
z Iskierk¹ zacz¹³ siê ju¿ o 8 rano, gdy ja i moich
dwóch kolegów z dru¿yny oraz dwóch nauczycieli
wychowania fizycznego pakowaliœmy fanty na
Iskierkê w szkolne busy. PóŸniej mieliœmy wolne
do godziny 18, do zakoñczenia Iskierki. Mimo tego
chodzi³em sobie po galerii i ogl¹da³em wszystko,

co przygotowali uczniowie i nauczyciele mojej
szko³y. Po 18 godzinie czeka³ nas powrót i roz³a-
dunek. Praca by³a dosyæ ciê¿ka, poniewa¿ zajê³a
nam prawie 4 godziny. Jednak¿e warto pomagaæ i
taki gest z naszej strony, mam nadziejê,  chocia¿ w
ma³ym stopniu pomóg³ dzieciom…”

Zachêcajmy ka¿dego do przyjœcia: znajomych,
rodzinê. Ka¿dy, kto przychodzi i licytuje jakiœ
drobny przedmiot czy coœ wielkiego, kupuje ma³¹
rzecz lub po prostu ogl¹da wystêpy, wpisuje siê
w wielk¹ Iskierkow¹ rodzinê. Ka¿da osoba siê li-
czy i nawet najmniejszy gest.

Zapyta³am, sk¹d bierze siê chêæ do dzia³ania dla
innych, kolegê z samorz¹du szkolnego. „Sk¹d?
Prosta odpowiedŸ: z radoœci, jaka przychodzi, kie-
dy komuœ pomagamy. To chyba najwa¿niejsze, co
mnie i innych motywuje, poza tym jest to œwietna
zabawa, ca³y czas jesteœmy razem i jednocz¹c siê,
robimy coœ wspania³ego. W tym roku robi³em coœ
nowego, by³em na scenie i prowadzi³em imprezê w
Kaskadzie. Widzia³em to w ogóle z innej strony,
obok mnie byli uczniowie, którzy robili wszystko,
by ca³a impreza by³a spójna i przyjemna dla oka,
a kiedy siê obróci³em i zszed³em ze sceny, widzia-
³em innych, tych przy kiermaszach i tych z naklej-
kami, wszyscy byli uœmiechniêci i szczêœliwi”.

W trakcie Iskierki
mo¿na by³o spotkaæ
wiele wspania ³ych
osobistoœci. Pojawi³
siê nawet Prezydent
Szczecina i zawodnicy
Pogoni Szczecin. Wpi-
sy do pami¹tkowej
ksiêgi Iskierkowej bar-
dzo nas ciesz¹, ponie-
wa¿ œwiadcz¹ o tym,
jak wielu ludzi wpiera
tê wspania³¹ akcjê.

Ju¿ przed 11:00 by³o
widaæ podekscytowanie
wszystkich tym wyda-
rzeniem, wielu uczniów
pomaga³o od wcze-
snych godzin poran-

XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Iskierka Radoœci
znowu p³onie
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nych. Od razu po wejœciu do GK mo¿na by³o
poczuæ wspania³y klimat, uczniowie prowadz¹cy
imprezê przemawiali do publicznoœci, byli bar-
dzo przekonuj¹cy. Goœcie licytowali energicznie
ró¿ne przedmioty, kupowali ciasta, robili pami¹t-
kowe zdjêcia. Akcja nasza trwa³a do godzin wie-
czornych. Efekty na pewno bêd¹ niebagatelne:
pamiêtajmy, ¿e w ubieg³ym roku podczas licyta-
cji uda³o siê zebraæ 60 tysiêcy z³otych dla po-
trzebuj¹cych dzieci.

Na naszej stronie internetowej http://www.iskier-
karadosci.pl/ nadal mo¿na wp³acaæ datki, a w szkole
na przerwach sprzedawane s¹ ciasta, z których ca³y
dochód trafia na konto Iskierki. To nie koniec na-
szej akcji. Przed nami szkolny iskierkowe tygo-
dnie: S³odki Tydzieñ, Ekotydzieñ, Pachn¹cy Ty-
dzieñ i Tydzieñ Ciep³a Rodzinnego – to czas, w
którym poszczególne klasy wykazuj¹ siê inicja-
tyw¹ i proponuj¹ swoim rówieœnikom ciekawe
konkursy i wyroby w³asnych r¹k. Uzyskane w ten
sposób œrodki przekazywane s¹ nastêpnie potrze-
buj¹cym dzieciom. Za kilka miesiêcy czeka nas
uroczysty fina³ Iskierki Radoœci, podczas którego
wrêczone zostan¹ nagrody wyró¿niaj¹cym siê wo-
lontariuszom i darczyñcom.

Iskierka Radoœci p³onie co roku, wszyscy mo¿e-
cie wzi¹æ w niej udzia³, do czego serdecznie zachê-
cam. Ka¿da chwila jest dobra na pomoc innym.

Weronika Pezowicz
– uczennica klasy 2 B XVIII Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego, redaktorka alternatywnego
magazynu szkolnego „Maniak”

Ju¿ po raz V w Szkole Podstawowej Nr 35
im. Jana Paw³a II w Szczecinie odbêdzie siê
Iskierkowy Koncert Charytatywny pod has³em
„Muzyka otwiera serca”. W auli szkolnej
przez blisko dwie godziny wybrzmiewaj¹ zna-
ne i lubiane utwory w tradycyjnych lub nowa-
torskich wykonaniach. Publicznoœæ ma okazjê
wys³uchaæ  naszych kolegów i kole¿anki, któ-

Szko³a Podstawowa Nr 35

Muzyka
otwiera serca



10
rych znamy ze szkolnych ³awek, ale nie za-
wsze wiemy o ich pasjach oraz szerokich za-
interesowaniach. Na scenie mo¿emy wiêc po-
dziwiaæ wystêpy  wokalistów i instrumentali-
stów, którzy graj¹ na pianinie, skrzypach, gi-
tarze czy flecie. M³odzi wykonawcy prezen-
tuj¹ wysoki poziom, a gromkie brawa œwiadcz¹
o tym, ¿e kolejne wystêpy wzbudzaj¹ zachwyt
zgromadzonych. Podczas tego magicznego wie-
czoru szkolny korytarz zamienia siê w fuyer,
w którym mo¿na   napiæ siê gor¹cej kawy, her-
baty i skosztowaæ s³odkoœci przygotowanych
przez dzieci i rodziców naszej szko³y. Zebra-
ne podczas trwania koncertu fundusze przeka-
zane zostaj¹ w ca³oœci na konto Iskierka Ra-
doœci-Szczeciñskie Szko³y Potrzebuj¹cym, a
nastêpnie na rzecz Hospicjum dla Dzieci i Do-
ros³ych w Szczecinie.

Aneta Szmudziñska
– koordynator Koncertu Charytatywnego,

Szko³a Podstawowa Nr 35 w Szczecinie
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Z dum¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e dzia³alnoœæ cha-
rytatywna jest jednym z priorytetów funkcjono-
wania SP Nr 45 z OI w Szczecinie. Sta³a siê wrêcz
elementem codziennoœci spo³ecznoœci szklonej,
a uczniowie, rodzice i pedagodzy traktuj¹ j¹ jako
coœ naturalnego.

Uczniowie naszej szko³y bardzo chêtnie anga-
¿uj¹ siê w pomoc potrzebuj¹cym zwierzêtom. Z
okazji Œwiatowego Dnia Zwierz¹t oraz szczegól-
nie lubianego przez dzieci Dnia Czarnego Kota
uda³o siê w tym roku zebraæ ponad 100 kg kar-
my na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzêta-
mi. Od pocz¹tku roku szkolnego trwa akcja „Za-
krêceni dla zwierz¹t”, z której dochód przezna-
czony jest na zakup leków dla potrzebuj¹cych
czworonogów.

Uczniowie upiêkszaj¹ równie¿ okolicê i dbaj¹
o ekologiê (regularna zbióka starych telefonów i
baterii). Dziêki „Krokusowej rewolucji” ju¿ za kil-
ka tygodni przed budynkiem szko³y bêdziemy
podziwiaæ 1500 kwitn¹cych kwiatów.

Dzia³alnoœæ charytatywna to nie tylko organi-
zacja zbiórek. Kolejny ju¿ rok uczniowie wysy-
³aj¹ kartki z ¿yczeniami dla powstañców warszaw-
skich w ramach porjektu „BohaterOn”. Przed
Œwiêtem Zmar³ych chêtni uczniowie porz¹dkuj¹
zapomniane gorby na szczeciñskich cmentarzach.

Grudzieñ to szczególny miesi¹c, równie¿ dla licz-
nych wolontariuszy naszej szko³y. Dziêki zaanga¿o-
waniu i mobilizacji wszystkich klas mo¿liwa sta³a
siê pomoc dwóm potrzebuj¹cym rodzinom zg³oszo-
nym przez organizatorów Szlachetnej Paczki. Klasa
2c natomiast przy³¹czy³a siê do akcji „I ty zostañ
Œwiêtym Miko³ajem”. Œwietlica szkolna jak co roku
zorganizowa³a charytatywny kiermasz œwi¹teczny.

Jednak najbardziej wzruszaj¹ca jest sponatniacz-
na organizacja œrodków finansowych przeznaczo-
nych na kosztowne leczenie jednego z rodziców
naszej szko³y. Niezwyk³e zaanga¿owanie niemal¿e
wszystkich cz³onków naszej szkolnej spo³eczno-
œci daje nadziejê, ¿e choæ trochê jesteœmy wspar-
ciem dla rodziny w tym ciê¿kim momencie.

Szko³a Podstawowa Nr 45 mo¿e byæ dumna z
tego, ¿e realizuje motto swojego patrona Jana
Twardowskiego: „Gdyby ka¿dy mia³ to samo, nikt
nikomu nie by³by potrzebny”.

Szko³a prowadzi nastêpuj¹ce akcje:
„Mój pupil” Œwiatowy Dzieñ Zwierz¹t, Paczka

dla zwierzaczka, „Zakrêceni dla zwierz¹t”, zbie-
ranie starych telefonów, krokusowa rewolucja,
porz¹dkowanie grobów wolontariat, szlachetna
paczka, zbiórka karmy, akcja „I ty zostañ Œwiê-
tym Miko³ajem, kiermasz œwi¹teczny

Julita Matwiejko

Tym wiêcej –
im nas wiêcej

Szko³a Podstawowa Nr 45
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czystoœci z okazji
zbl i¿aj¹cych s iê
Miko³ajek. Mamy
fantastycznych ro-
dziców i dzieci,
którzy bardzo ak-
tywnie w³¹czyli siê
w ten szczytny cel
i dziêki nim uzbie-
raliœmy niewyobra-
¿aln¹ iloœæ prezen-
tów,  k tó re  lada
dzieñ przeka¿emy
p o t r z e b u j ¹ c y m
dzieciom z Domu
Dziecka przy ul.
Broniewskiego 16
w Szczecinie. Na-
sze przedszkolaki
dowiedzia³y siê, ¿e

Nieub³agalnie zbli¿a siê koniec roku. Jest to
czas refleksji i podsumowañ, a zarazem pomy-
s³ów na zupe³nie  nowy pocz¹tek, Nowy Rok.
Zastanówmy siê, co zrobiliœmy dla siebie, dla in-
nych, dla s³abszych, biednych czy nieszczêœli-
wych? Zróbmy rachunek sumienia.

My – nauczyciele, rodzice oraz dzieci z Od-
dzia³ów Przedszkolnych Szko³y Podstawowej Nr
51 w Szczecinie mamy wspólny cel. Staramy siê,
aby nasze  ma³e przedszkolaki wychowywa³y siê
w duchu wartoœci, empatii, wspó³czucia wobec
innych. Du¿y nacisk k³adziemy na wykszta³ce-
nie u nich naturalnej chêci pomocy potrzebuj¹-
cym. W zwi¹zku z tym chêtnie bierzemy udzia³
w ró¿nych akcjach charytatywnych.

W tym roku, po raz drugi wziêliœmy udzia³ w
szlachetnej akcji „Miœ Ratownik”. Dziêki ogrom-
nemu zaanga¿owaniu dzieci i rodziców ze Szko-
³y Podstawowej Nr 51 i Oddzia³ów Przedszkol-
nych uda³o siê ³¹cznie zebraæ ponad 1 tysi¹c ma-
skotek. Bêd¹ one wrêczane pokrzywdzonym dzie-
ciom, które uleg³y wypadkom oraz w czasie in-
terwencji domowych i akcji ratowniczych. Gdy-
by nie pomoc dzieci  i rodziców nie uda³oby nam
siê osi¹gn¹æ tak wielkiego sukcesu. Akcja ta na-
uczy³a naszych wychowanków nie tylko niesie-
nia pomocy innym, ale dowiedzenia siê jak wielk¹
radoœæ mo¿e sprawiæ innemu dziecku podarowa-
ny pluszak. Dodatkowo æwiczy³y umiejêtnoœæ
dzielenia siê z innymi, a jak wiemy, przede wszyst-
kim dla m³odszych dzieci dzielenie siê z innymi
jak¹kolwiek zabawk¹ jest niebywale trudnym
zadaniem. Misie zosta³y oficjalnie przekazane Ko-
misariatowi Policji na ul. Kaszubskiej w Szczeci-
nie. Rezultat tej akcji zosta³ opublikowany w
gazetach, mówiono o tym w
radiu i telewizji. Media maj¹
olbrzymi¹ si³ê, a nasz przy-
k³ad na pewno zachêci in-
nych do udzia³u w wszela-
kich innych akcjach.

Równie¿ w tym roku, po
raz drugi prowadziliœmy
akcjê charytatywn¹ „Miko-
³ajki dla Dzieci z Domu
Dziecka” polegaj¹c¹ na
zbiórce s³odyczy i œrodków

Szko³a Podstawowa Nr 51

Podajmy
„szlachetn¹ d³oñ”
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s¹ ludzie potrzebuj¹cy podstawowych rzeczy
których posiadanie dla wiêkszoœci z nasz jest
oczywiste.

Po raz trzeci w Polsce, 21.11.2019 r. zosta³ zor-
ganizowany „Dzieñ Wiatraczka”. W zwi¹zku z
tym dzieci z Oddzia³ów Przedszkolnych Szko³y
Podstawowej Nr 51 w Szczecinie uczci³y ten wa¿-
ny dzieñ i wykona³y samodzielnie przepiêkne
wiatraki. Œwiêto to ma charakter miêdzynarodo-
wy i jest gestem solidarnoœci z ma³ymi pacjenta-
mi cierpi¹cymi na genetyczn¹ chorobê jak¹ jest
mukowiscydoza.

Oddzia³y Przedszkolne Szko³y Podstawowej w³¹-
czy³y siê w akcjê „Kasztanowa Akcja”, w której
uzbieraliœmy 312 kg kasztanów w celu sfinalizo-
wania zakupu Walker’a Grillo dla Olgi. £¹cznie
ze Szko³¹ Podstawow¹ Nr 51 w Szczecinie zebrali-
œmy 2,5 tony kasztanów. Rodzice i maluchy bar-
dzo aktywnie uczestniczyli w akcji, by³a to okazja
do zacieœnienia wiêzi rodzinnych po przez wspól-
ne spêdzenie czasu w parku w poszukiwaniu kasz-
tanów. Takie gesty buduj¹ równie¿ poczucie bez-
pieczeñstwa, które sprawia, ¿e w trudnych chwi-
lach choroby mo¿na liczyæ na dobrych ludzi.

W ci¹gu roku bierzemy jeszcze udzia³ w ró¿-
nych innych akcjach tj:. „Zaj¹czek dla dzieci
z Domu Dziecka”, „Góra Grosza”, „Nakrêca-
my siê”; „Przywróæmy dzieciom uœmiech”,
„Karma dla TOZ-u”. Prowadz¹c takie akcje przypominamy naszym

podopiecznym i ich rodzicom o najwa¿niejszych
wartoœciach w ¿yciu. Pomagamy na chwilê siê
zatrzymaæ aby pomyœleæ jakie mamy szczêœcie,
¿e jesteœmy zdrowi i radzimy sobie z codzienno-
œci¹. Dajemy szansê na podzielenie siê tym co
mamy i poczuæ radoœæ z dawania innym. Uœwia-
damiamy, ¿e  tu¿ obok nas s¹ ludzie, którym bra-
kuje podstawowych rzeczy, albo tacy którzy zma-
gaj¹ siê z trudnymi chorobami, czy skutkami nie-
szczêœliwych wypadków. Budujemy w naszych
dzieciach wdziêcznoœæ za to co mamy i szacu-
nek do siebie i innych.

We wspó³czesnym pêdzie œwiata cz³owiek led-
wo nad¹¿a, by z³apaæ oddech. Nie mamy czasu
przystan¹æ na chwilê, zastanowiæ siê nad ¿yciem.
Przyt³aczaj¹ca rzeczywistoœæ, pêd za karier¹ i
wzbogaceniem siê, powoli „zabijaj¹” w cz³owie-
ku naturaln¹ chêæ niesienia pomocy innym.

Zatrzymajmy tê lawinê – podajmy „szla-
chetn¹ d³oñ”.

Izabela Kaczmarczyk
Martyna Dogoda
Ma³gorzata Kos

– nauczycielki ze Szko³y Podstawowej Nr 51
w Szczecinie
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„Kiedy patrzê w oczy zwierzêcia, nie widzê w
nich zwierzêcia. Widzê istotê ¿yw¹. Widzê przyja-
ciela. Czujê duszê”.

                                           A.D. Williams
Przyroda odgrywa niebagateln¹ rolê w rozwoju

ma³ego cz³owieka. Obcuj¹c z ni¹ dziecko dostrzega
jej piêkno, wyzwala w sobie pasjê poznawcz¹ i ba-
dawcz¹. Œwiat zwierz¹t to istotny element otocze-
nia przyrodniczego. Przedszkolaki kochaj¹ zwierzêta,
interesuj¹ siê ich trybem ¿ycia i upodobaniami. Za-
daniem przedszkola jest rozwijanie tych zaintereso-
wañ, ale nie tylko. Zgodnie z zapisem podstawy
programowej dziecko w wieku przedszkolnym ma
dostrzegaæ, ¿e zwierzêta posiadaj¹ zdolnoœæ odczu-
wania, wiêc w przedszkolu ju¿ od najm³odszych lat
uczymy dzieci ¿yczliwoœci, dobroci i troski o nie.

Treœci z zakresu edukacji przyrodniczej zajmuj¹
wa¿na pozycjê w planach pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej szczególnie w listopadzie. Dzieci po-
znaj¹ istotne zmiany w przyrodzie i ucz¹ siê jaki to
ma wp³yw na ¿ycie zwierz¹t. Dowiaduj¹ siê min.
jak zwierzêta przygotowuj¹ siê do zimy i w jaki
sposób cz³owiek mo¿e im pomóc przetrwaæ ten trud-
ny okres. Przedszkolaki doskonale wiedz¹ o tym, ¿e
zima to ciê¿ki czas dla wszystkich zwierz¹t szcze-
gólnie tych, które przebywaj¹ w schroniskach. W
naszym przedszkolu w tym czasie dokarmiamy pta-
ki, ale równie¿ pamiêtamy o najbli¿szych cz³owie-
kowi czworonogach: psach i kotach.

Tradycj¹ naszego przedszkola sta³a siê akcja cha-
rytatywna „Ko³derka dla kundelka”. W listopadzie
bie¿¹cego roku zorganizo-
wa³yœmy zbiórkê karmy,
koców, a tak¿e zabawek dla
podopiecznych Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzêta-
mi w Szczecinie. We
wszystkich grupach by³y
prowadzone zajêcia, które
przybli¿y³y dzieciom
trudn¹ sytuacjê zwierz¹t
znajduj¹cych siê w schro-
niskach. Dziêki temu dzie-
ci nie by³y obojêtne na
trudn¹ sytuacjê naszych
czworono¿nych przyjació³.
Zbiórka cieszy³a siê ogrom-
nym powodzeniem ze stro-
ny przedszkolaków, rodzi-

ców, a tak¿e pracowników naszego przedszkola. W
pomoc równie¿ zaanga¿owali siê wolontariusze, któ-
rzy we w³asnym zakresie dostarczyli zebrane dary do
schroniska. Nasze przedszkole otrzyma³o piêkne po-
dziêkowanie, a my by³yœmy szczêœliwe, ¿e wspólnie
z ca³¹ spo³ecznoœci¹ przedszkoln¹ w ten sposób po-
mog³yœmy potrzebuj¹cym.

Te koce i ko³derki bêd¹ namiastk¹ domowego cie-
p³a, którego tak bardzo tym zwierzakom brakuje.

Agnieszka Tarnowska
Marzena Kubasik

– nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 1
w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 1

„Ko³derka
dla kundelka”
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Przedszkolaki
w akcji

Przedszkole
Publiczne Nr 9

Jak dzisiaj uczyæ i wychowy-
waæ dzieci, aby w przysz³oœci
wyros³y na m¹drych, wra¿li-
wych i odpowiedzialnych lu-
dzi? By potrafi³y okazaæ serce
i nieœæ pomoc istotom s³abszym
i potrzebuj¹cym? Jedn¹ z dróg
wiod¹cych do tego celu jest
w³¹czanie dzieci do akcji cha-
rytatywnych. Od wielu lat w
Przedszkolu Publicznym Nr 9 ma miejsce wiele
takich przedsiêwziêæ przy udziale rodziców, œro-
dowiska lokalnego oraz ogólnopolskich orga-
nizacji i fundacji.

Jedn¹ z organizacji, z któr¹ wspó³pracowa³a na-
sza placówka jest UNICEF Polska.

Ju¿ po raz drugi projekt „Wszystkie Kolory
Œwiata” zosta³ zorganizowany na terenie „S³o-
necznej dziewi¹tki”. Akcjê wspiera Ambasador
Dobrej Woli Majka Je¿owska. G³ówn¹ misj¹ tego
przedsiêwziêcia jest wsparcie programów szcze-
pieñ ratuj¹cych ¿ycie dzieci w najubo¿szych kra-
jach œwiata. Celami projektu jest kszta³towanie
postawy tolerancji i otwartoœci na inne kultury, a
tak¿e pokazanie, ¿e pomaganie mo¿e byæ nie tyl-
ko po¿yteczne, ale i przyjemne.

Pierwszy raz nasza placówka przyst¹pi³a do
akcji w grudniu 2016 roku. Dzieci z pomoc¹ ro-

dziców szy³y charytatywne szmaciane laleczki -
symbol pomocy dla swoich rówieœników z Ango-
li. Nauczycielki zaanga¿owane w akcjê zorgani-
zowa³y warsztaty dla rodziców i dzieci z projek-
towania i szycia laleczek. Rodzice, dziadkowie z
du¿ym entuzjazmem przy³¹czali siê do projektu.
Zwieñczeniem akcji by³ kiermasz bo¿onarodze-
niowy podczas którego rodzice mogli zakupiæ
wybran¹ przez siebie laleczkê. Zgromadzone œrod-
ki zosta³y przekazane na konto organizacji UNI-
CEF na poczet programu szczepieñ.

Kolejny raz akcja na terenie Przedszkola Pu-
blicznego Nr 9 odby³a siê w roku ubieg³ym. W
celu promowania akcji szycia laleczek, w ka¿-
dej grupie odby³y siê pogadanki i zajêcia po-
œwiêcone dzia³alnoœci UNICEF. W ramach Dnia
Wszystkich Kolorów Œwiata odby³a siê prezen-
tacja, podczas której dziewczynki z grupy „Tê-
czowe Rybki” i „Plastusie” zaprezentowa³y la-

leczki w strojach afrykañskich
i hinduskich oraz zabawy z
tych kontynentów. Wszystkie
przedszkolaki mia³y okazjê po-
szerzyæ swoj¹ wiedzê na temat
innych kultur oraz poczynañ
UNICEF. Uszyte laleczki zosta-
³y sprzedane podczas kierma-
szu, podsumowuj¹cego pro-
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gram. Pieni¹dze za zakup laleczek zosta³y prze-
znaczone na szczepionki dla krajów objêtych
wsparciem organizacji – miêdzy innymi Sierra
Leone, Czadu, Angoli i Sudanu Po³udniowego.

Niew¹tpliwie jest to bardzo wartoœciowy pro-
jekt, zarówno od strony merytorycznej, jak i or-
ganizacyjnej. Wzbogaca on wiedzê dzieci o œwie-
cie oraz uwra¿liwia na potrzeby innych, zw³asz-
cza, i¿ najm³odsi mocno identyfikuj¹ siê z rówie-
œnikami z innych krajów.

Nie tylko laleczki mia³y swój udzia³ w promo-
waniu pomocy innym. Najpopularniejsza zabaw-
ka dla dzieci – pluszowy miœ ma w listopadzie
swoje œwiêto. W³aœnie w tym miesi¹cu w roku 2018,
z tej okazji, odby³a siê w naszym przedszkolu ak-
cja „Miœ ratownik”. By³a ona zorganizowana w
ramach wspó³pracy z „Fundacj¹ Mundurowych –
s³u¿ymy pomoc¹” na terenie miasta Szczecin przez
Komisariat Policji nad Odr¹. Akcji przyœwieca³
szczytny cel – zebrane pluszaki zosta³y przekaza-
ne dzieciom, które bra³y udzia³ w zdarzeniach oraz
wypadkach drogowych. S¹ one wa¿nym elemen-
tem w pracy ratowników medycznych, gdy¿ po-
zwalaj¹ na nawi¹zanie kontaktu z dzieckiem, gdy
dooko³a trwa akcja ratownicza oraz wp³ywa pozy-
tywnie na psychikê poszkodowanego dziecka.

W ramach akcji przez ca³y miesi¹c dzieci ze wszyst-
kich grup przynosi³y do przedszkola ró¿ne maskot-
ki, nie tylko pluszowe misie. Nadawa³y im imiona,
które by³y przyczepione na karteczce do³¹czonej
do maskotki. Przedsiêwziêcie cieszy³o siê ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci i rodziców, a zebrane
w ten sposób zabawki przekroczy³y rekordow¹ liczbê
500 misiów. Dzieci pokaza³y, ¿e maj¹ wielkie serca
i bez problemu potrafi¹ siê podzieliæ swoimi uko-
chanymi zabawkami z potrzebuj¹cymi kolegami.

Kszta³towanie postawy pomagania innym jest tak
samo istotne jak niesienie pomocy przyrodzie, która
sama nie potrafi broniæ siê przed szkodliw¹ dzia³alno-
œci¹ cz³owieka. Z tej przyczyny kwesti¹ kluczow¹ jest
promowanie postawy proekologicz-
nej wœród najm³odszych. W³aœnie ten
cel przyœwieca programowi „Ka¿dy
przedszkolak du¿y przyrodzie s³u¿y”
ko³a Ligi Ochrony Przyrody prowa-
dzonemu na terenie naszej placów-
ki. Jest on obfity w przeró¿ne ini-
cjatywy, które sta³y siê ju¿ przed-
szkoln¹ tradycj¹. S¹ to miêdzy in-
nymi akcje charytatywne propagu-
j¹ce pomoc zwierzêtom.

„Pomó¿ zwierzêtom przetrwaæ
zimê” – to akcja, która odby³a
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siê w paŸdzierniku w roku ubieg³ym. Polega³a na
zbiórce kocy i poszewek przekazanych Schroni-
sku dla Bezdomnych Zwierz¹t w Dobrej Szcze-
ciñskiej oraz zbiórce karmy dla zwierz¹t znajdu-
j¹cych siê pod opiek¹ Fundacji „Dzika Ostoja”;
Dzieci z grup najstarszych mog³y osobiœcie do-
starczyæ zgromadzone rzeczy podczas wycieczki
do schroniska. Mog³y zobaczyæ jak wygl¹da pra-
ca opiekuna zwierz¹t. Pracownicy chêtnie dzieli-
li siê historiami na temat zwierz¹t oraz ich po-
trzeb, a tak¿e podkreœlali koniecznoœæ ich w³a-
œciwego traktowania.

Kolejna akcja zosta³a zorganizowana przy
wspó³pracy z Przedszkolem „Pod muchomor-
kiem”. Polega³a na zbiórce karmy dla je¿y,
przebywaj¹cych pod opiekê organizatorów.
Dziêki wsparciu wszystkich placówek je¿e
przetrwa³y do wiosny i zosta³y wypuszczone
na wolnoœæ. Podsumowaniem akcji by³a pre-
lekcja o tych niezwyk³ych zwierzêtach, ich
zwyczajach i trybie ¿ycia, przeprowadzona
przez pani¹ Agatê Wodyk z przedszkola „Pod
muchomorkiem”. Dzieci uroczyœcie przekaza-
³y zebran¹ karmê naszemu goœciowi.

Prezenty lubi dostawaæ ka¿dy, ale w tym roku
dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 9 równie¿
mog³y staæ siê Miko³ajami. 6 grudnia br. zosta³a
zorganizowana zbiórka s³odyczy dla dzieci ze
szczeciñskich szpitali. Jest to kontynuacja akcji
MotoMiko³aje z lat ubieg³ych. Dzieci przywita-
³y gor¹co motocyklistów w niecodziennych stro-
jach - wszyscy byli przebrani za Œwiêtych Mi-
ko³ajów. Po wspólnych zdjêciach na placu przed-
szkolnym ka¿de dziecko otrzyma³o s³odycze.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y oczywiœcie motocykle
Miko³ajów- od sportowych po ciê¿kie choppe-
ry. Motocykliœci pokazali, ¿e potrafi¹ wspieraæ
potrzebuj¹cych, ¿e maj¹ du¿o pozytywnej ener-
gii, któr¹ potrafi¹ siê dzieliæ z innymi.

Z pewnoœci¹ w³¹czanie dzieci w akcje charyta-
tywne wyda w przysz³oœci owoce, w postaci m³o-
dych ludzi gotowych nieœæ pomoc potrzebuj¹cym
nie tylko ludziom, ale równie¿ zwierzêtom. Nieba-
gatelna jest tutaj rola nauczycieli oraz przedszko-
la, które swoim przyk³adem pokazuje, ¿e ju¿ od
najm³odszych lat warto dzieci anga¿owaæ w tego
typu przedsiêwziêcia. Dzieci wielokrotnie dzieli³y
siê z nami swoimi prze¿yciami zwi¹zanymi z aktu-
alnie prowadzonymi akcjami. Duma w ich oczach
jest najwiêksz¹ nadziej¹ na przysz³oœæ.

Justyna Krysztofiak
Aleksandra W¹sowska

– nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 9
w Szczecinie
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„Nie liczy siê to ile posiadasz, ale ile dajesz
innym i jak siê z nimi dzielisz”.

                         (sentencja, autor nieznany)

Akcje spo³eczne i charytatywne ucz¹ nas pa-
trzeæ dalej, poza nas samych,

Wielu z nas ma takie same potrzeby, ale nie-
wielkie mo¿liwoœci, aby je zrealizowaæ. „Praca”
dla innych uczy nas pokory wobec ¿ycia. Podjête
dzia³ania wzbudzaj¹ poczucie w³asnej wartoœci,
uwra¿liwiaj¹ na potrzeby innych (s³abszych, mniej
sprawnych, mniej zaradnych...), integruj¹ œrodo-
wisko, ucz¹ empatii, wiêkszej wra¿liwoœci na po-
trzeby i problemy innych, a przede wszystkim
tego, ¿e wspólnie mo¿emy zrobiæ wiêcej!

Jak dzisiaj uczyæ i wychowywaæ nasze dzieci,
aby w przysz³oœci wyros³y na m¹drych, wra¿li-
wych i odpowiedzialnych ludzi, by potrafi³y oka-
zaæ serce i nieœæ pomoc istotom s³abszym i po-
trzebuj¹cym?. Jednym ze sposobów takiego wy-
chowania mo¿e byæ w³¹czanie dzieci do akcji
charytatywnych. Od lat nasze przedszkole wspiera
m³odych ludzi w procesie rozwoju spo³eczno–
emocjonalnego. Ju¿ od najm³odszych lat uwra¿-
liwiamy dzieci na pomoc; ludziom, zwierzêtom,
przyrodzie… Nasze akcje prowadzone s¹ od wie-
lu lat. Ka¿dej z nich towarzyszy przemyœlany
sposób jej planowania, realizacji czy samego
przebiegu. Informacje o planowanych akcjach
przedstawiane s¹ ju¿ na pierwszym zebraniu z
Rodzicami rozpoczynaj¹cym nowy rok szkolny.
Nastêpnie – im bli¿ej akcji– informacja umiesz-
czana jest na stronie internetowej przedszkola, a
potem na tablicy og³oszeñ tak, aby Rodzice mieli
czas na zapoznanie siê z jej treœci¹. Nauczyciel-
ki równie¿ pisz¹ wiadomoœæ o planowanej dane-
go dnia akcji na maila rodziców ka¿dej z grup.
Akcjom towarzyszy pe³ne zaanga¿owanie ca³e-
go personelu przedszkola; Pañ nauczycielek, Pañ
woŸnych, Pana konserwatora, dzieci a przede
wszystkim Rodziców. Na tym etapie bardzo wa¿-
na jest efektywna praca/wspó³praca w grupie
(wzajemne relacje, przydzia³ obowi¹zków, cele
oraz zak³adane rezultaty).

CELE OGÓLNE
– kszta³towanie postaw

spo³ecznych wyra¿aj¹-
cych siê we wra¿liwoœci
i chêci pomocy drugiemu
cz³owiekowi oraz zwie-
rzêtom.

– utrzymanie sta³ego kontaktu ze spo³eczno-
œci¹ lokaln¹,

– podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej i
zbiórka surowca wtórnego,

– kszta³towanie w dzieciach postaw proekolo-
gicznych,

– poszerzenie oferty wychowawczo-dydaktycz-
nej przedszkola,

– wzbogacenie doœwiadczeñ wychowawczo–dy-
daktycznych,

– nabycie umiejêtnoœci organizatorskich,
– pog³êbienie wiedzy ogólnej o œwiecie spo-

³eczno-przyrodniczym,
– wzmocnienie i pog³êbienie wspó³pracy z ze-

spo³em nauczycielskim.

„¯agielkowe”
akcje charytatywne

1. Akcja charytatywna „Podaruj Dzieciom
Iskierkê Radoœci – szczeciñskie szko³y, przedszko-
la potrzebuj¹cym” organizowana przez Zespó³
Szkó³ Nr 5 w Szczecinie.

W czasie trwania akcji realizujemy nastêpuj¹ce
dzia³ania:

– „S³odkie dni”
Cel: pozyskanie funduszy ze sprzeda¿y ciast

upieczonych przez Rodziców.
Ta akcja organizowana jest przez Radê Rodzi-

ców naszego przedszkola. Ca³y dochód z kierma-
szu Iskierkowego przekazywany jest organizato-
rowi. Pieni¹¿ki przekazywane s¹ do rodzin naj-
bardziej tego potrzebuj¹cych.

– „Kolorowe dni”
Cel: uwra¿liwianie na potrzeby innych, zbiórka ar-

tyku³ów papierniczych dla potrzebuj¹cych dzieci.
Ta akcja zawiera zbiórkê artyku³ów papierni-

czych; kredki, o³ówki, pisaki, kleje, bloki rysun-
kowe, ksi¹¿eczki, pluszaki, gry planszowe, zabaw-
ki dla najm³odszych

– „Pachn¹ce dni”
Cel: Zbiórka œrodków czystoœci dla potrzebuj¹cych
W ramach tych dni zbieramy artyku³y chemicz-

ne; myd³o w p³ynie, szampony, pasty do zêbów…

Przedszkole Publiczne Nr 27

„Z potrzeby serca”
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– „Eko – dni”
Cel: promowanie zdrowego stylu ¿ycia i eko-

logii poprzez:
– promocjê zdrowia – Jak jeœæ zdrowo?
– prace dzieci wykonane z surowców wtórnych

(karton, nakrêtki…)
– „Dni ciep³a rodzinnego”
Cel: budowanie prawid³owych relacji interper-

sonalnych
– rozwijanie empatii i otwarcia na drugiego

cz³owieka
W ramach tej akcji organizujemy; œwi¹teczny kier-

masz przedszkolny, Jase³ka, Dzieñ Babci i Dziadka.
2. Akcja charytatywna
„Maraton Makulaturowy. Zamieniamy papier

na leki” organizowany przez Towarzystwo Opie-
ki nad Zwierzêtami w Szczecinie.

Ta akcja to niezwyk³a przemiana niepotrzeb-
nych starych papierów na bardzo potrzebne leki
dla bezdomnych zwierz¹t przebywaj¹cych pod
opiek¹ TOZ Oddzia³ w Szczecinie oraz tych,
które trafiaj¹ do przychodni TOZ  ka¿dego dnia.

3. Akcja charytatywna „Paczka dla Zwierzacz-
ka” organizowana przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami w Szczecinie.

W ramach akcji zbieramy ;
– puszki dla psów i kotów,
– puszki i karma sucha dla SZCZENI¥T,
– puszki i karma sucha dla KOCI¥T,
– ¿wirek dla kotów,
– karma sucha dla kotów,
– rêczniki, kocyki,
– karma dla gryzoni (króliki) i egzotyków (¿ó³-

wie) oraz akcesoria,
– klatki, transporterki, ³opatki…
4. Zbiórka nakrêtek plastikowych dla Adriana.
W czasie zbiórki trwaj¹cej od wrzeœnia do czerw-

ca przekazujemy na rehabilitacjê Adriana 25 du-
¿ych worków plastikowych nakrêtek.

Efekty prowadzonych akcji:

– w³¹czenie do akcji du¿ej grupy rodziców i
przedszkolaków,

– integracja rodziców i nauczycieli podczas
wspólnych dzia³añ, przez co rodzice chêtniej brali
czynny udzia³ w ¿yciu przedszkola.

– œcis³a wspó³praca z organizacjami charyta-
tywnymi,

– œcis³a wspó³praca miêdzygrupowa,
– satysfakcja i zadowolenie z wykonanej pracy,
– uwra¿liwienie spo³ecznoœci na potrzeby in-

nych,
– nawi¹zanie wspó³pracy z przedstawiciela-

mi TOZ,
– pobudzanie wra¿liwoœci na los ludzi zwierz¹t,
– osobista satysfakcja dzieci, nauczycieli wy-

nikaj¹ca z faktu niesienia pomocy innym,
– radoœæ dzieci korzystaj¹cych z akcji,
– podniesienie presti¿u przedszkola,
– promocja przedszkola w œrodowisku lokalnym,
– doskonalenie zdolnoœci organizacyjnych.

opracowa³a:
Kamila Insadowska

– Przedszkole Publiczne Nr 27 „¯agielek”
w Szczecinie
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„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie
przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli siê z
innymi”

                                              Jan Pawe³ II

Przedszkole Nr 43 Smyk mieszcz¹ce siê przy
ulicy E. Gierczak 33 systematycznie bierze
udzia³ w akcjach charytatywnych aby uwra¿-
liwiæ najm³odszych na potrzeby innych ludzi,
szczególnie dzieci, oraz kszta³towaæ w nich
chêæ niesienia pomocy. Akcje charytatywne
ucz¹ nas dostrzegaæ, ¿e czasami bardzo blisko
jest ktoœ taki sam jak my, kto ma takie same
potrzeby, ale niewielkie mo¿liwoœci, aby je zre-
alizowaæ. „Praca” dla innych uczy nas pokory
wobec ¿ycia.

Nasza placówka uczestniczy w nastêpuj¹cych
akcjach charytatywnych:

• „Wkrêæ siê w pomaganie”
W zbiórkê plastikowych nakrêtek wkrêciliœmy

cztery lata temu. Systematycznie odbiera je mama
chorej dziewczynki, podopiecznej fundacji "Zd¹-
¿yæ z pomoc¹". Amelka jest chora na padaczkê
lekooporn¹ wymaga sta³ej rehabilitacji.

• „Akcja na dwa kó³ka”
Zbieraliœmy kasztany dla Olgi – w ubieg³ym

roku na wózek inwalidzki (Blumil). W tym roku
na pionizator.

• „Zbiórka maskotek”
"Dzieñ Misia" jest dla naszych przedszkolaków

okazj¹ do zabawy. Ale nawet podczas zabawy nie
zapominamy o innych.

W zesz³ym roku zebraliœmy pluszaki dla Ko-
mendy Wojewódzkiej w Szczecinie na rzecz dzieci
- ofiar wypadków.

W tym roku uszyte przez rodziców i dzieci ma-
skotki - misie trafi³y do PP 49 w Szczecinie, a
nastêpnie do jednego ze szczeciñskich szpitali.

• „Góra Grosza”
Poprzez Towarzystwo Nasz Dom, nasza „gór-

ka” od kilku lat wspomaga dzieci zaniedbane

Przedszkole Publiczne Nr 43

Wkrêcili siê
w pomaganie
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przez w³asne rodziny. Nasz przedszkolny koor-
dynator dba o ka¿dy wrzucony grosik. Bo wszy-
scy wiemy, ¿e bud¿et domu dziecka, rodziny za-
stêpczej, pogotowia opiekuñczego musi byæ za-
silany tak jak bud¿et rodzinny.

Wszyscy musz¹ mieæ swoj¹ szansê na godne ¿ycie.

• „Paczka dla zwierzaczka”
Nasze przedszkolaki znaj¹ tê akcjê. Los bez-

domnych zwierz¹t nie jest im obojêtny. Rodzice
i dzieci przynosz¹ to, co niezbêdne dla psów i
kotów ze szczeciñskiego schroniska. Zwierzêta nie
mog¹ czekaæ g³odne, rodzice pomagaj¹ wiêc tak-
¿e w zorganizowaniu transportu.

Wszystkie akcje charytatywne wzbudzaj¹ w przed-
szkolakach poczucie w³asnej wartoœci, uwra¿liwiaj¹
na potrzeby innych (s³abszych, mniej sprawnych,
mniej zaradnych), integruj¹ œrodowisko, ucz¹ nasze
dzieci empatii, odpowiedzialnoœci wiêkszej wra¿li-
woœci na potrzeby i problemy innych, a przede wszyst-
kim tego, ¿e wspólnie mo¿emy zrobiæ wiêcej.

Katarzyna Marcinkowska
– Przedszkole Publiczne Nr 43

w Szczecinie
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„Tu sroczka kaszkê warzy³a, na pó³misku studzi³a.
– Temu da³a na ³y¿eczkê(…) Tylko temu ma³e-

mu nic nie da³a…”
S³uchaj¹c wier-

szyka o sroczce
przykro siê robi z
powodu tego naj-
mniejszego, który
nic od sroczki nie
dosta³. My w
Przedszkolu Pu-
blicznym Nr 44 w
Szczecinie zmie-
niamy to zakoñcze-
nie. Reagujemy i
przychodzimy z
pomoc¹ tym naj-
mniejszym, najs³abszym, najbiedniejszym.

W paŸdzierniku, listopadzie i grudniu 2019 r. na-
uczycielki z naszego przedszkola podjê³y trud prze-
prowadzenia akcji charytatywnych oraz spo³ecznych:

– „Godzina dla Szczecina” – naszym przedsiêwziê-
ciem w ramach akcji by³o zaanga¿owanie rodziców i
dzieci do wykonania karmników dla ptaków i do-
starczenie ich do 25. 10. 2019 r. do przedszkola.
Ucieszy³ nas fakt, ¿e rodzice naszych podopiecznych
s¹ gotowi w³¹czaæ siê do akcji spo³ecznych i wspól-
nie z dzieæmi realizowaæ ciekawe pomys³y.

– „Pe³na miska dla schroniska” – akcja jest
organizowana corocznie z inicjatywy nauczyciel-
ki Iwony Wysockiej. Prosimy rodziców o karmê,
koce, zabawki dla zwierz¹t. W tym roku pod-
opiecznych schroniska przy ul. Ojca Beyzyma 17
w Szczecinie wspar³y hojne serca  ludzi, którzy
swoj¹ postaw¹ uwra¿liwiaj¹ dzieci na trudne po-
³o¿enie bezpañskich zwierz¹t.

– „Szlachetna paczka” – zbiórkê zainicjowa³a
w naszym przedszkolu nauczycielka Magdalena
Jastrzêbska poruszona losem pana Tomasza, 61 let-
niego rencisty, który utrzymuje siê z renty w wy-
sokoœci 700 z³ miesiêcznie, z czego po odliczeniu
kosztów leczenia pozostaje mu 80 z³ na wy¿ywie-
nie. Rodzice okazali wielkie serce. Zebraliœmy
ogromne iloœci produktów ¿ywnoœciowych, œrod-
ków czystoœci, ksi¹¿ek i s³odyczy. Z zebranych
datków zosta³a równie¿ zakupiona nowa pralka.

– Kiermasz Œwi¹teczny „Zbieramy dla Kasi”.
Dochód ze sprzeda¿y zosta³ w ca³oœci przezna-
czony na sfinansowanie kosztów leczenia mamy
naszego wychowanka, która zmaga siê z nowo-
tworem z³oœliwym i bardzo potrzebuje œrodków
na leczenie. Wszystkie nauczycielki solidarnie

przygotowywa³y ozdoby œwi¹teczne w³¹czaj¹c
dzieci do ich wykonywania. Rodzice upiekli cia-
sta. Ca³oœæ w oprawie œwi¹tecznych melodii i wy-
stroju spotka³a siê z du¿ym zaanga¿owaniem oraz
hojnoœci¹ rodziców.

Najwa¿niejsz¹ w tym wszystkim okazuje siê
chêæ niesienia pomocy. Empatia, wspó³czucie, go-
towoœæ dobrego uczynku, bo jak œpiewa Stani-
s³aw Soyka

”…– Na mi³y Bóg, ¿ycie nie tylko po to jest, by
braæ, ¿ycie nie po to, by bezczynnie trwaæ i aby
¿yæ siebie samego trzeba daæ”.

Jolanta Bertyñska
– nauczycielka w Przedszkolu Publicznym Nr 44

w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 44

Pomagamy
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Uszyte przytulanki maluj¹ uœmiech na twarzach
chorych dzieci.

Potrzebê pomagania, czy wymagaj¹cym wspar-
cia ludziom, czy zwierzêtom, przyrodzie wokó³
nas, powinniœmy, jako nauczyciele-wychowaw-
cy kszta³towaæ w wychowankach ju¿ od najm³od-
szych lat. Aby uczyæ – sami musimy dawaæ przy-
k³ad. Ka¿dy myœl o sobie. Ja, moje, chcê, dla mnie,
nale¿y mi siê – s³ychaæ wszêdzie wokó³. Postawy
altruistycznej musimy siê uczyæ. Trzeba nauczyæ
dzieci i m³odzie¿ by umieli dostrzegaæ potrzeby
innych wokó³ i czerpali ogromn¹ radoœæ i satys-
fakcjê z niesienia pomocy.

Taki cel staraj¹ siê osi¹gn¹æ dzieci, rodzice i
nauczyciele z Przedszkola Publicznego Nr 49 „Za-
czarowany O³ówek” ze Szczecina. Wraz z zaprzy-
jaŸnionymi placówkami oœwiatowymi i grup¹ od-
danych przyjació³ organizujê od szeœciu lat ak-
cjê charytatywn¹ „Szyjemy Misie dla Dzieci”. In-
spiracj¹ I edycji akcji w 2014 roku by³a wielolet-
nia inicjatywa Instytutu Pedagogiki Uniwersyte-
tu Szczeciñskiego pt.: „Wczoraj, jutro, dziœ, po-
trzebny jest pluszowy miœ”.

Od szeœciu lat, na pocz¹tku paŸdziernika zachê-
ceni wychowankowie z kilkunastu przedszkoli,
szkó³ podstawowych i œrednich województwa za-

chodniopomorskiego zabieraj¹ siê do szycia przy-
tulanek. Jest to praca wspólna dzieci, ich rodzin,
nauczycieli i przyjació³, s³owem ludzi o ogrom-
nych sercach. Uszyte maskotki piêknie zapakowa-
ne, z metryczkami z nazwiskiem twórcy i imie-
niem przytulanki na kilka dni trafiaj¹ do Przed-
szkola Publicznego Nr 49 na specjalnie przygoto-
wan¹ dla nich wystawê. Po wystawie oprowadza
wszystkim dobrze znany Miœ Teodor – bohater Miê-
dzynarodowego dnia Pluszowego Misia (historiê
powstania pluszowego misia mo¿na przeczytaæ tu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miœ_(zabawka).

Po wystawie, zapakowane maskotki 25 listopada
– podczas Miêdzynarodowego Dnia Pluszowego
Misia – jad¹ do Szpitala przy ulicy Uni Lubelskiej
do chorych dzieci. Celem ca³ego przedsiêwziêcia
jest uœmiech na twarzy chorego dziecka i wzrusze-
nie jego rodziców, wdziêcznych za dar serca twórcy
maskotki. Wzruszaj¹ce s³owa wdziêcznoœci pacjen-
tów i ich rodziców s¹ dla ca³ego zespo³u organizu-
j¹cego akcjê, a dla mnie w szczególnoœci ogromn¹
zachêt¹ i zastrzykiem energii daj¹cym si³y do ko-
lejnych dzia³añ. Do szpitala jad¹ nie tylko plusza-
ki, ale i tak¿e delegacja ich twórców. Czyli kilko-
ro dzieci wraz nauczycielami i rodzicami. Na miej-
sce docieraj¹ tak¿e wierni pomocnicy naszej akcji
– Klauny z zespo³u Klaun Andzia i Przyjaciele. W
Szpitalu Œw. Miko³aja wita nas pani Marzena Gór-
ska (prezes „Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Cho-
rych na Bia³aczkê i inne Choroby Nowotworowe”),
która od samego pocz¹tku jest entuzjastk¹ akcji.
Wszyscy na pocz¹tku trafiaj¹ do gabinetu zabie-
gowego, gdzie spotykany siê z dy¿uruj¹c¹ tego

dnia Pani¹ Doktor. To
Ona sprawdza czy ma-
skotki i ludzie s¹ zdro-
wi, i czy mog¹ odwie-
dziæ chore dzieci. Do-
puszczona delegacja
wchodzi do pacjentów
oddzia³u gastrologicz-
nego i przy asyœcie
weso³ych Klauów ob-
darowuje chore dzieci
w³asnorêcznie wyko-
nanymi przytulanka-
mi. Na kolejne oddzia-

Przedszkole Publiczne Nr 49

Szyjemy Misie
dla Dzieci 2019
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³y szpitalne misie zanosz¹ Klauny. Warto w tym
miejscu dodaæ, ¿e czêœæ grupy Klaunów odwie-
dzaj¹cych szpitalne oddzia³y dzieciêce to niezwy-
kli uczniowie szczeciñskich szkó³ œrednich.

Od kilku lat na wizycie w jednym szpitalu akcja
siê nie koñczy. Dostajemy tak wiele piêknych ma-
skotek, ¿e weso³e Klauny przez ca³y rok odwie-
dzaj¹ chore dzieci obdarowuj¹c je uszytymi przy-
tulankami. Odwiedzamy cyklicznie dwa szczeciñ-
skie szpitale: Szpital przy Unii Lubelskiej i Szpi-
tal Zdroje. Nawi¹za³am wspó³pracê z nauczyciela-
mi Szko³y Szpitalnej i wspieramy projekty pani
Moniki Kisielewicz „Tydzieñ Anio³ów”, „Tydzieñ
Kolorów”, „Miêdzynarodowy Dzieñ Kropki”. Za-
wsze idziemy do szpitala z uszytymi maskotkami.

Wracaj¹c do twórców maskotek. Ka¿demu za
udzia³ w przedsiêwziêciu dziêkujemy pami¹tkowym
dyplomem i symbolicznym prezentem. Bywaj¹ twór-
cy rekordziœci, którzy szyj¹ ka¿dego roku kilkana-
œcie lub kilkadziesi¹t przytulanek. Tak oddan¹ ro-
dzinê mamy w naszym przedszkolu „Zaczarowany
O³ówek” gdzie mama z babci¹ i dzieæmi dziergaj¹
na szyde³ku i szyj¹ przytulanki. W Szkole Podsta-
wowej Nr 10 od 4 lat
mama z dwoma synami
szyje po kilkadziesi¹t
kotków, piesków i s³oni-
ków. Mama z Przedszko-
la Publicznego Nr 43
szyje pluszaki zgodnie z
projektami narysowany-
mi przez jej dzieci…
Przyk³ady mo¿na mno-
¿yæ. Opisy przeprowa-
dzonych przez szeœæ lat
akcji i zdjêcia wszyst-
kich misiów-przytulanek
mo¿na podziwiaæ na stro-

nie internetowej naszego Przedszkola Publicznego
Nr 49 – https://pp49szczecin.szkolnastrona.pl/
p,25,szyjemy-misie-dla-dzieci. Uszytych przytulanek
otrzymaliœmy przez wszystkie lata ponad 1400.

Ka¿dy, dos³ownie ka¿dy miœ-przytuliœ ma swoj¹
niezwyk³¹ historiê. Za maskotkê, wszystkim odda-
nym akcji Twórcom w tym miejscu pragnê podziê-
kowaæ. Serce roœnie gdy coraz wiêcej m³odych ludzi
chce pomagaæ i sprawiaæ radoœæ tym, którzy jej po-
trzebuj¹. Janusz Korczak powiedzia³ „Kiedy œmieje
siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat”. Dziêkujemy za to,
¿e przez te szeœæ lat pomogliœcie wywo³aæ uœmiech
na twarzach tak wielu chorych dzieci i ich rodziców.

Magdalena Siewier
– twórca i organizator akcji „Szyjemy Misie

dla Dzieci”, nauczyciel wychowania przedszkolne-
go (stopieñ awansu zawodowego – mianowany),

Przedszkole Publiczne Nr 49
„Zaczarowany O³ówek” w Szczecinie
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„Jak¿e by³oby piêknie, gdyby ka¿dy z nas móg³
wieczorem powiedzieæ: dzisiaj zrobi³em gest mi-
³oœci wobec drugiego”

(Papie¿ Franciszek)

Przedszkolak wed³ug stanu wiedzy z zakresu
pedagogiki czy psychologii jest istot¹ o prze-
ogromnym potencjale rozwojowym1. Pod¹¿aj¹c
za myœl¹ jednego z najwybitniejszych Polaków,
Jana Paw³a II, który w dziecku widzia³ „cz³o-
wieka jutra”2, „wiosnê ¿ycia”3  oraz „zadatek
przysz³oœci ka¿dej dzisiejszej ziemskiej ojczy-
zny”4, grono pedagogiczne Przedszkola Publicz-
nego Nr 72 w Szczecinie ukierunkowuje rozwój
swoich podopiecznych, aby w przysz³oœci po-
trafili okazaæ serce i nieœæ pomoc s³abszym, po-
trzebuj¹cym oraz by w doros³ym ¿yciu byli
m¹drymi, wra¿liwymi i odpowiedzialnymi ludŸ-
mi. Jednym ze sposobów prowadz¹cych do tego
celu jest w³¹czanie dzieci do akcji charytatyw-
nych. Jest to jeden z powodów, dla którego
przedszkolaki z „Krainy Juliana Tuwima” ze
Szczecina od wielu lat bior¹ udzia³ w szeregu
akcji spo³ecznych i charytatywnych zarówno o
skali lokalnej jak i ogólnopolskiej.

Czynny udzia³ w tego typu akcjach dosko-
nale wpisuje siê w zadania przedszkola zawar-
te w Podstawie programowej wychowania
przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego z 14
lutego 2017 roku, której punkt 6 stawia na-
cisk na wzmacnianie poczucia wartoœci,  in-
dywidualnoœæ, oryginalnoœæ dziecka  oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczest-
nictwa w grupie, punkt 8 zaœ na przygotowy-
wanie do rozumienia emocji,  uczuæ  w³asnych
i innych  ludzi  oraz  dbanie o zdrowie  psy-
chiczne, realizowane  m.in.  z wykorzystaniem
naturalnych  sytuacji, pojawiaj¹cych  siê  w
przedszkolu  oraz  sytuacji  zadaniowych,
uwzglêdniaj¹cych  treœci adekwatne do inte-
lektualnych mo¿liwoœci i oczekiwañ rozwojo-
wych dzieci oraz punkt 12 na wspó³dzia³anie
z rodzicami, ró¿nymi œrodowiskami, organiza-

cjami i instytucjami,
uznanymi przez ro-
dziców za Ÿród³o
istotnych wartoœci,
na rzecz tworzenia
warunków umo¿li-
wiaj¹cych rozwój
to¿samoœci dziecka5.

Grono pedagogicz-
ne Przedszkola Pu-
blicznego Nr 72 w
Szczecinie wyrazi³o
chêæ udzielania po-
mocy innym opraco-

Przedszkole Publiczne Nr 72

Przedszkolaki
daj¹ przyk³ad
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wuj¹c Statut Przedszkola, w którym w §3 pkt. 4
jednym ze swoich g³ównych zadañ ustanowi³o
wzmacnianie w dzieciach poczucia w³asnej war-
toœci oraz przynale¿noœci do grupy, przygoto-
wanie swoich podopiecznych do rozumienia
emocji, w³asnych i innych, budowanie poczucia
empatii oraz wspó³praca z ró¿nymi instytucjami
wspieraj¹ca w dzieciach rozwój w³asnej to¿sa-
moœci i stanowi¹cych Ÿród³o istotnych wartoœci6.

Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie ju¿
od wielu lat aktywnie uczestniczy w zbiórce mo-
net pod nazw¹ „Góra Grosza”. Przedszkolaki i
ich rodziny bardzo chêtnie przynosz¹ do placów-
ki drobne monety, które umieszczaj¹ w skarbon-
kach rozstawionych w ca³ym budynku. Celem tej
akcji jest niesienie pomocy dzieciom, które wy-
chowuj¹ siê w domach dziecka, rodzinach zastêp-
czych. Udzia³ w tego typu inicjatywach ma ogrom-
ne walory edukacyjne, bowiem pokazuje m³odym
ludziom, ¿e ich wspólne dzia³anie na rzecz po-
trzebuj¹cych ma ogromn¹ si³ê, a ka¿dy grosik w
tym przypadku jest na wagê z³ota.

Nie jest nam obojêtny los ubogich rodzin, znaj-
duj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. Ka¿-
dego roku staramy siê uczestniczyæ w ogólnopol-
skim projekcie pomocy charytatywnej „Szlachet-
na Paczka”. W naszej placówce wyznaczony jest
Koordynator – Nauczyciel, który czuwa nad prze-
biegiem akcji. Rodziny naszych wychowanków z

entuzjazmem podchodz¹ do tego przedsiêwziêcia.
Przedszkolaki przynosz¹ ró¿ne rzeczy, odpowia-
daj¹ce potrzebom osób, dla których jest przygoto-
wywana paczka, s¹ tam m.in. s³odycze, produkty
spo¿ywcze, chemia gospodarcza. Niektórzy przy-
nosz¹ pieni¹dze, za które wolontariusze „Szlachet-
nej Paczki” kupuj¹ œwi¹teczne upominki, spe³nia-
j¹c tym samym marzenia potrzebuj¹cych. Jesteœmy
dumni z tego, ¿e nasi wychowankowie i ich rodzi-
ny potrafi¹ siê dzieliæ tym co maj¹ z ludŸmi bêd¹-
cymi w trudnej sytuacji ¿yciowej, nie oczekuj¹c
niczego w zamian, czyni¹c to bezinteresownie.

Od wielu lat wspó³pracujemy z Towarzy-
stwem Opieki nad Zwierzêtami organizuj¹c w
naszej placówce akcjê charytatywn¹ „Paczka
dla zwierzaczka”. Na pocz¹tku grudnia w na-
szym przedszkolu pojawiaj¹ siê ogromne ko-
sze, do których wychowankowie sk³adaj¹ przy-
niesione podarunki dla zwierz¹t. Znajduj¹ siê
tam puszki z jedzeniem dla kotów i psów, kar-
my suche, ¿wirek, rêczniki, kocyki, miski, smy-
cze i wiele innych potrzebnych zwierzakom
rzeczy. Przedszkolaki doskonale wiedz¹, ¿e
okres zimy jest dla bezdomnych zwierz¹t naj-
trudniejszy i potrzebuj¹ one wsparcia ludzi
dobrej woli, st¹d te¿ zawsze z chêci¹ i otwar-
tym sercem w³¹czaj¹ siê do akcji.

Jedn¹ z akcji spo³ecznych, w której aktywnie
uczestniczymy jest zbiórka nakrêtek.
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W tego typu inicjatywy charytatywno-eko-

logiczne mo¿e w³¹czyæ siê ka¿dy. Zbiórka
nie wymaga du¿ego nak³adu pracy od jej
uczestników, wystarczy przynieœæ do przed-
szkola plastikowe nakrêtki, których w naszych
domach nie brakuje. Celem tego typu akcji
jest niesienie pomocy dzieciom chorym, do-
tkniêtym przez los. Zbieraj¹c i przekazuj¹c
nakrêtki nasi wychowankowie doœwiadczaj¹
wzrostu zadowolenia i poczucia sensu swoich
dzia³añ.

Przedszkolaki ucz¹ siê od najm³odszych lat,
¿e niesienie pomocy ludziom najbardziej po-
trzebuj¹cym, doœwiadczonym przez ¿ycie spra-
wia, ¿e staj¹ siê otwarci na krzywdê drugiego
cz³owieka. Kiedy dowiedzieliœmy siê o po¿a-
rze mieszkania dziewczynki uczêszczaj¹cej do
naszego przedszkola, niezw³ocznie przy³¹czy-
liœmy siê do akcji charytatywnej. Wystosowa-
liœmy apel do rodzin naszych wychowanków z
proœb¹ o udzielenie wsparcia finansowego lu-
dziom, którzy stracili ca³y dorobek ¿ycia. Od-
zew z ich strony by³ natychmiastowy, do akcji
przy³¹czyli siê tak¿e pracownicy przedszkola,
kto tylko móg³ wp³aca³ na ten cel pieni¹dze.
Zebrane fundusze przekazaliœmy  poszkodowa-
nej w po¿arze rodzinie.

Niesienie pomocy ludziom, którzy jej potrze-
buj¹ to sprawianie, ¿e œwiat staje siê lepszy, to
odkrywanie i nadawanie sensu swojemu ¿yciu.
Dostrzeganie bliŸniego, jego problemów to
prawdziwe cz³owieczeñstwo, wartoœæ sama w
sobie, któr¹ pragniemy rozwijaæ w naszych wy-
chowankach.

Akcje spo³eczne i charytatywne ucz¹ nie tyl-
ko przedszkolaków, ale równie¿ nas, osoby do-
ros³e, dostrzegaæ, ¿e czasami bardzo blisko jest
ktoœ taki sam jak my, kto ma takie same potrze-
by, ale niewielkie mo¿liwoœci, aby je zrealizo-
waæ. Praca dla innych uczy nas pokory wobec
¿ycia. Podjête dzia³ania wzbudzaj¹ poczucie
w³asnej wartoœci, uwra¿liwiaj¹ na potrzeby in-
nych (s³abszych, mniej sprawnych, mniej zarad-
nych), integruj¹ œrodowisko, ucz¹ empatii, wiêk-
szej wra¿liwoœci na potrzeby i problemy innych,
a przede wszystkim tego, ¿e wspólnie mo¿emy
zrobiæ wiêcej.

Emil S³owicki
– nauczyciel jêzyka niemieckiego

Edyta Wojtysiak
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

z Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie
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W tym

roku mi-
nê³o piêæ-
set lat od
œ m i e r c i
Leonarda
da Vinci.
Ten nie-
z w y k ³ y
cz³owiek
jest boha-
t e r e m
w i e l u
ksi¹¿ek i
biografii.
Sto lat
temu uka-
za³o siê
pierwsze wydanie ksi¹¿ki Mere¿kowskiego,
które dziœ w przepiêknie ilustrowanej wersji
mo¿emy podarowaæ w prezencie œwi¹tecz-
nym komuœ bliskiemu.

To powieœci biograficzna, przywo³uj¹ca fa-
scynuj¹c¹ osobowoœæ Leonarda da Vinci –
wszechstronnego artysty i badacza, wyprze-
dzaj¹cego œmia³ymi odkryciami i wynalaz-
kami kilka epok; malarza, rzeŸbiarza, twór-
cy machin wojennych, systemów meliora-
cyjnych, map oraz instrumentów muzycz-
nych, a tak¿e wielkiego marzyciela, który
chce przypi¹æ cz³owiekowi skrzyd³a.

Mere¿kowski pokazuje dramat geniusza,
olbrzyma wœród ludzi, którego ka¿dy cz³o-
wiek prywatnie podziwia, a jako czêœæ spo-
³eczeñstwa pogardza nim. W tle dwory Sfo-
rzów i Borgiów, Savonarola i Machiavelli,
procesy czarownic, wojny i bale dworskie.

Leonardo nie pozwala krzywdziæ ¿adnej
¿ywej istoty, nie daje nawet deptaæ roœlin.
Od lat najm³odszych nie jada miêsa i mówi,
¿e nadejdzie epoka, w której wszyscy ludzie
bêd¹ siê ¿ywili roœlinami. Zabijanie zwierz¹t
uwa¿a za takie same morderstwo, jak zabija-
nie ludzi.

Leonardo da Vinci.
Zmartwychwstanie bogów
Dmitrij Mere¿kowski
przek³ad: Eugenia ¯mijewska
Wydawnictwo Mg, 2019

RELAKS
Z

KSI¥¯K¥

ŒWIÊTA
Z DOBR¥
KSI¥¯K¥
– to has³o
niech przy-
œwieca nam
p o d c z a s
grudniowe-
go poœpie-
chu w kupo-
waniu pre-
zentów. O
ile nie ka¿dy
d o r o s ³ y
ucieszy siê z
ksi¹¿ki (je-
stem prze-
ciwna kupowaniu ksi¹¿ek osobom, które
tego nie doceni¹) to dzieciom ksi¹¿ki da-
waæ w prezencie warto! A tym najm³od-
szym z pewnoœci¹ spodoba siê przewrot-
na ksi¹¿ka obrazkowa o tym, jak to w
koñcu jest z tym Œwiêtym Miko³ajem.

Dawno, dawno temu na œwiecie by³ tyl-
ko jeden Œwiêty Miko³aj. A poniewa¿ lu-
dzi te¿ by³o wtedy mniej, bez problemu
udawa³o mu siê dostarczyæ prezenty wszyst-
kim dzieciom. Ale ludzi wci¹¿ przybywa-
³o i przybywa³o – i prezentów do rozwie-
zienia te¿. W koñcu Œwiêty Miko³aj po-
prosi³ Boga, by zmieni³ go w dwóch Mi-
ko³ajów. Dwóch Miko³ajów dorêcza³o pre-
zenty dwa razy szybciej – ale byli teraz o
po³owê mniejsi. A ludzi wci¹¿ przybywa³o
i przybywa³o… To niewielka, zilustrowa-
na z dzieciêc¹ swobod¹ ksi¹¿ka, która do-
starcza b³yskotliwej odpowiedzi na jedno
z najtrudniejszych œwi¹tecznych pytañ.

                              Milion miliardów
Œwiêtych Miko³ajów
tekst: Hiroko Motai
ilustracje: Marika

Maijala
t³umaczenie: Karo-

lina Iwaszkiewicz

Ksi¹¿ki poleca –
Monika Wilczyñska

( portal SzczecinCzyta.pl)
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O filozofii, od czasów staro¿ytnych do dziœ, napi-
sano ju¿ tomy m¹droœci i ma³o kto deprecjonuje jej
wartoœæ, choæ nie mo¿na udawaæ, ¿e oprócz apologe-
tów s¹ równie¿ tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e filozofowa-
nie to zwyk³a strata czasu, zw³aszcza we wspó³cze-
snej szkole, która cierpi na jego chroniczny brak. Na
szczêœcie tych pierwszych jest wiêcej, równie¿ wœród
decydentów, maj¹cych wp³yw na programy naucza-
nia. W nowej strukturze edukacji, po szkole podsta-
wowej, pojawi³a siê mo¿liwoœæ wprowadzenia krót-
kiego kursu filozofii i wiele szkó³ z tego skorzysta³o.

Dobrze, ¿e tak siê sta³o. Dawniej, w polskiej
edukacji te¿ bywa³a, ale pojawia³a siê i znika³a.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym, do 1932
roku wyk³adana by³a, obok kosmologii, w gim-
nazjum. Po drugiej wojnie œwiatowej nast¹pi³ re-
gres w nauczaniu filozofii; czasami by³a w pro-
gramie klasy humanistycznej. Z w³asnego do-
œwiadczenia i obserwacji licznych reform eduka-
cji, pamiêtam nieustanne dyskusje i pytania: po
co, komu to potrzebne i do czego prowadzi…

Na razie filozofia wróci³a do szkó³ i tylko siê
cieszyæ! Trzeba wierzyæ, ¿e ten krótki kurs po-
szerzy horyzonty uczniów, nauczy ich samodziel-
nego, logicznego myœlenia, sk³oni do twórczego
dziwienia siê i zadawania pytañ.

* * *
W³aœnie, jedna z pierwszych lekcji filozofii po-

œwiêcona jest tematowi: Pytania filozoficzne.
M³odzie¿ poznaje najwa¿niejsze cechy pytañ fi-
lozoficznych, które przecie¿ bêdzie zadawa³a so-
bie przez ca³e doros³e ¿ycie.

O. Józef Bocheñski ciekawie wyjaœni³ ich
specyfikê:

Gdzie inne nauki siê zatrzymuj¹, gdzie rezygnu-
j¹c z dalszych pytañ przyjmuj¹ pewne za³o¿enia,
tam filozof dopiero zaczyna pytaæ. Nauki poznaj¹
– on zaœ pyta, czym jest poznanie; inni formu³uj¹
prawa – on zaœ stawia pytanie, czym jest prawo.
Szarzy ludzie i politycy mówi¹ o sensie i o celo-
woœci – filozof pyta, czym jest sens i cel. Dziêki
temu filozofia jest nauk¹ radykaln¹ - w tym zna-
czeniu, ¿e stara siê dotrzeæ tam, gdzie inne nauki
s¹ zaspokojone, filozof chce dalej dociekaæ i ba-
daæ. („Ku filozoficznemu myœleniu”).

Ze szkolnego podrêcznika do filozofii:
„Ciekawych przyk³adów wspó³czesnych pytañ

filozoficznych dostarczy³ brytyjski fizyk i kosmo-
log Stephen Hawking (1942-2018) w ksi¹¿ce

Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Chocia¿
naukowiec stara³ siê odpowiedzieæ na poruszone
kwestie z œciœle naukowej perspektywy, to wyda-
je siê, ¿e pytania te dotykaj¹ najogólniejszych
aspektów rzeczywistoœci i poci¹gaj¹ za sob¹ ko-
niecznoœæ podjêcia filozoficznego namys³u”. Oto
niektóre z nich:

1. Czy istnieje Bóg?
2. Jak to wszystko siê zaczê³o?
3. Czy s¹ inne rozumne istoty we wszechœwiecie?
4. Czy da siê przewidzieæ przysz³oœæ?
5. Co jest wewn¹trz czarnej dziury?
6. Czy mo¿liwa jest podró¿ w czasie?
7. Czy ludzkoœæ przetrwa na Ziemi?
8. Czy powinniœmy skolonizowaæ kosmos?
9. Czy sztuczna inteligencja zdominuje ludzk¹?
10. Czy mo¿emy kszta³towaæ nasz¹ przysz³oœæ?

Pytania tego wielkiego cz³owieka i uczonego
zainspirowa³y m³odzie¿, pracuj¹c¹ w grupach, do
sformu³owania w³asnych pytañ filozoficznych.

Oto pytania uczniów (podkreœlone s¹ te, które
wygra³y w g³osowaniu na najciekawsze pytanie
w danej klasie):

I. Pyta klasa 1a (matematyczno-technologicz-
na):

1. Skoro ¿ycie jest tak krótkie, czemu robimy
tyle rzeczy, których nie lubimy?

2. Jak ¿yæ we wspó³czesnym œwiecie?
3. Gdzie koñczy siê rzeczywistoœæ, a zaczyna

abstrakcja?
4. Po co?
5. Dlaczego naszym najwiêkszym ogranicze-

niem jest nasz w³asny umys³?
6.  Czy materia jest skoñczona?

II. Pyta klasa 1b (medyczna):
1. Jak wygl¹da³by œwiat, gdyby dinozaury nie

wyginê³y?
2. Jaki jest sens wiary w Boga, skoro nie wie-

my, czy istnieje?
3. Jaki sens ma ¿ycie w cierpieniu i chorobie?
4. Czym s¹ zjawiska paranormalne, czy faktycz-

nie istniej¹, czy mo¿e to tylko wymys³ cz³owieka?
5. Jak wygl¹da³oby ¿ycie na s³oñcu, gdyby by³o

to mo¿liwe?
6. Czy ¿ycie mo¿e mieæ g³êbszy sens, skoro ma

swój ostateczny kres?
7. Dlaczego wiêkszoœæ ludzi, maluj¹c oczy,

otwiera usta…?
8. Czy kiedykolwiek uda siê skonstruowaæ inn¹

formê cz³owieka?

III. Pyta klasa 1 c (dziennikarsko-prawna)
1. Po co ¿yjemy i staramy siê przejœæ przez ¿ycie

jak najlepiej, skoro przecie¿ umrzemy?
2. Czy istnieje inna cywilizacja, czy siê kiedyœ

spotkamy i czy mamy szansê na porozumienie?

W wielu krajach Unii Europejskiej filozofia
jest przedmiotem obowi¹zkowym

Filozofia
w szkolnej ³awce…
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3. Sk¹d mamy byæ pewni, ¿e ludzie obdarzeni

s¹ œwiadomoœci¹?
4. Co robimy we wszechœwiecie, jak¹ mamy rolê

do spe³nienia?
5. Czy cz³owiek doprowadzi do upadku œwiata?
6. Czemu ludzie wci¹¿ naiwnie myœl¹, ¿e uda im

siê odpowiedzieæ na pytanie: jaki jest sens ¿ycia?

IV. Pyta klasa 1d (dwujêzyczna angielska)
1. Czy istnieje przeznaczenie?
2. Czym jest szczêœcie?
3. Jaki bêdzie koniec œwiata?
4. Czy rzeczy, które widzimy naprawdê istniej¹?
5. Ile naprawdê mo¿e znieœæ cz³owiek w ¿yciu?
6. Co po koñcu œwiata?
7. Dlaczego ludzie do ¿ycia potrzebuj¹ wiary?
8. Czy niewidz¹cy widz¹ swoje sny?
9. Dlaczego ludzie, którzy zamawiaj¹ du¿¹ por-

cjê frytek, zamawiaj¹ do nich colê light?
10. Dlaczego ig³y do zastrzyku eutanazji s¹ ste-

rylizowane?

V. Pyta klasa 1 f (matematyczno-jêzykowa):
1. Dlaczego istniejemy?
2. Dlaczego poszczególne s³owa, maj¹ akurat

takie znaczenie?
3. Jakiego koloru jest ból?
4. Co po œmierci?
5. Sk¹d mamy pewnoœæ, ¿e nasza rzeczywistoœæ

jest prawdziwa?
6. Czy nasz los jest z góry przes¹dzony?
7. Dlaczego ka¿dy myœli inaczej?
8. Jakim jêzykiem mówili Adam i Ewa?
9. Co to znaczy „wszystko”?
10. Jak wygl¹da nicoœæ?
11. Dlaczego w³aœnie tych ludzi spotykam na

swej drodze?
Tak w³aœnie brzmia³y pytania uczniów do tema-

tu: Pytania filozoficzne. Niektóre bardzo powa¿-
ne, inne trochê mniej. Zgodnie z sugesti¹ nauczy-
ciela mia³y one dotyczyæ zagadnieñ ontologii,
epistemologii i aksjologii; jak widaæ, takie w³a-
œnie by³y. Na zakoñczenie przytoczê najbardziej
interesuj¹ce, zdaniem m³odzie¿y, pytania. Oto one:

1. Dlaczego naszym najwiêkszym ogranicze-
niem jest nasz w³asny umys³?

2. Jaki sens ma ¿ycie w cierpieniu i chorobie?
3. Czemu ludzie wci¹¿ naiwnie myœl¹, ¿e uda im

siê odpowiedzieæ na pytanie: jaki jest sens ¿ycia?
4. Czy rzeczy, które widzimy naprawdê istniej¹?
5. Co to znaczy „wszystko”?
Dla mnie najciekawszym i najbardziej inspiruj¹-

cym pytaniem zaproponowanym przez m³odzie¿
jest: Czemu ludzie wci¹¿ naiwnie myœl¹, ¿e uda im
siê odpowiedzieæ na pytanie: jaki jest sens ¿ycia?

Myœlê, ¿e takie pytanie stale towarzyszy wielu
ludziom i powraca na ró¿nych etapach ich ¿ycia.
Mo¿e prób¹ odpowiedzi mog¹ byæ s³owa poetki
noblistki, Wis³awy Szymborskiej:

¯ycie na poczekaniu
¯ycie na poczekaniu.
Przedstawienie bez próby.
Cia³o bez przymiarki.
G³owa bez namys³u.

Nie znam roli, która gram,
Wiem tylko, ¿e jest moja, niewymienna.

O czym jest sztuka,
zgadywaæ muszê wprost na scenie.

Kiepsko przygotowana do zaszczytu ¿ycia,
narzucone mi tempo akcji znoszê z trudem.
Improwizujê, choæ brzydzê siê improwizacj¹.
Potykam siê co krok o nieznajomoœæ rzeczy.
Mój sposób bycia zatr¹ca zaœciankiem.
Moje instynkty to amatorszczyzna.
Trema, t³umacz¹c mnie, tym bardziej upokarza.
Okolicznoœci ³agodz¹ce odczuwam jako okrutne.

Nie do cofniêcia s³owa i odruchy,
nie doliczone gwiazdy,
charakter jak p³aszcz w biegu dopinany –
oto ¿a³osne skutki tej nag³oœci.

Gdyby choæ jedn¹ œrodê przeæwiczyæ zawczasu,
albo choæ jeden czwartek raz jeszcze powtórzyæ!
A ty ju¿ pi¹tek nadchodzi z nie znanym mi
scenariuszem.

Czy to w porz¹dku – pytam
(z chrypk¹ w g³osie,
bo nawet mi siê dano odchrz¹kn¹æ za kulisami).

Z³udna jest myœl, ¿e to tylko pobie¿ny egzamin
sk³adamy w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie.
Stojê wœród dekoracji i widzê jak s¹ solidne.
Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów.
Aparatura obrotowa dzia³a od d³ugiej ju¿ chwili,
Pozapalane zosta³y najdalsze nawet mg³awice.
Och, nie mam w¹tpliwoœci, ¿e to premiera.
 I cokolwiek uczyniê,
zmieni siê na zawsze w to, co uczyni³am.

* * *
Pytanie odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w refleksji

filozoficznej, wszak – kto pyta, nie b³¹dzi.
Zadanie domowe brzmia³o: Które z pytañ filo-

zoficznych jest dla Ciebie najbardziej ciekawe i
inspiruj¹ce? Uzasadnij kryterium wyboru. Od-
powiedzi, chocia¿ interesuj¹ce, pokaza³y, ¿e trze-
ba pracowaæ nad umiejêtnoœci¹ uzasadniania w³a-
snych s¹dów czy wyborów; nie tylko na lekcjach
filozofii.

Dobrze, ¿e po latach nieobecnoœci, Pani Filo-
zofia znowu siedzi w szkolnej ³awce…

Jadwiga Adamczewska
– XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie
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VIII edycjê serii:akcent w 2019 roku otworzy³a
majow¹ promocj¹ W PA£ACU literacko wydana
jubileuszowo (90-lecie urodzin) 14 ksi¹¿ka po-
lickiej poetki Heleny Jareckiej Pilarskiej, Zapi-
saæ choæby na skrawku papieru…

OdnaleŸæ akcenty… mi³owania, radoœci,
uœmiechu i… zapisaæ je choæby na skrawkach
papieru…

 Znam gorycz i zawody, wiem co ból i troska (…)
 A jednak œpiewaæ bêdê wam pochwa³ê ¿ycia.
 ¯y³em i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.
 I uczê mi³owania, radoœci, uœmiechu.
                     („Przedœpiew”, Leopold Staff)

Staffowskie klimaty… moje ulubione. Reflek-
sja, stoicki dystans a jednoczeœnie… g³êboka
m¹droœæ humanisty, franciszkañska pogoda du-
cha objawiaj¹ca siê w radoœci ¿ycia w zgodzie z
natur¹, œpiewanie pochwa³y tego¿ ¿ycia… Mistrz
melodii s³owa, mistrz wiersza jasnego (…) jak
spojrzenie w oczy, prostego jak podanie rêki…
Mistrz z pierwszej po³owy XX wieku z uniwer-
salnym przes³aniem na ka¿dy czas, szczególnie
na wiek XXI… gdy s³owo ju¿ nie œpiewa, wersy
siê pogubi³y, poezja nie jest ju¿ mow¹ uczuæ… a
emocje to tylko… emotikony w SMS-ach!

A jednak mo¿na i dzisiaj mieæ szczêœcie i od-
naleŸæ – tê sam¹ pogodê, tê sam¹ aurê, podobn¹
postawê humanistyczn¹, prostotê s³owa, œpiewnoœæ
wersów oraz ekspresjê emocji – w dzie³ach ne-
storki policko-szczeciñskiej, Artystki pêdzla i
pióra – Poetki Heleny Jarskiej Pilarskiej. Na moj¹
sugestiê,

Autorka wyrazi³a zgodê, by umieœciæ w swoim
jubileuszowym tomie panieñskie nazwisko Jar-
ska. Nazwisko rodowe ma dope³niaæ bowiem de-
dykacjê skierowan¹ do serdecznych i bliskich,
którzy w rodzinnych stronach znaj¹ J¹ jako Jarsk¹
oraz upamiêtniæ drogie postacie Ojca i Braci. Te
dwa nazwiska zamykaj¹ w sobie znacz¹ce etapy
¿ycia Pisarki – dzieciñstwo i m³odoœæ Heleny Jar-
skiej, dojrza³oœæ i doros³oœæ Heleny Pilarskiej.

II   Do Ÿród³a… czyli do mi³owania,
radoœci, uœmiechu…

Najpierw trzeba powêdrowaæ do Ÿród³a tego
Staffowskiego mi³owania, radoœci, uœmiechu…
a zacz¹æ tê podró¿ nale¿y od w³aœciwego miej-
sca i czasu – czyli od wsi lubelskiej – Kracze-

wice i od maja 1929 roku. Tutaj, „w kraju lat
dziecinnych”, wcale „nie sielskich, anielskich”,
mia³y swój pocz¹tek póŸniejsze sploty i wêz³y
losu dla owych inspiracji twórczych (malarskich
i poetyckich) w ¿yciu Autorki Mojej struny
(2014), by po latach zamieniæ siê w sprzyjaj¹-
cej fazie Jej ¿ycia w tomy wierszy czy plastyczne
dzie³a. Znalaz³y swoje miejsca w ksi¹¿kach o
wymownych tytu³ach – Zwyczajna radoœæ s³ów,
Z tysi¹ca spl¹tanych powodów, Moje drzewa i
moje ulice, Sonety… z twarz¹ czy Przemijam tu
sama. Ju¿ wtedy bowiem w twórczoœæ Heleny
Jarskiej Pilarskiej trwale wpisywa³y siê – za-
równo w teksty jak i w obrazy – w¹tki autote-
matyczne, doœwiadczanie losu, wyznania lirycz-
ne ujawniaj¹ce siê w powtarzalnych motywach:
samotnoœci, w intensywnym prze¿ywaniu eg-
zystencjalnego smutku przemijania, têsknoty za
czu³¹ bliskoœci¹, w radoœci uczuæ spe³nionych,
w mi³oœci doznawanej i… ci¹gle jeszcze ocze-
kiwanej… Naprzemiennie z liryzmem, wplata-
j¹cym siê w powy¿ej wspomniane w¹tki, by³
realizm obserwowanego œwiata, rejestracja jego
urody – w zmiennej przyrodzie pór roku na wsi
lubelskiej czy w specyficznym kolorycie prze-
mys³owego miasta, w barwach i kszta³tach kwia-
towych kompozycji albo w nostalgii zachod-
niopomorskich krajobrazów, w obyczajowych
scenkach rodzajowych oraz w codziennoœci
sytuacyjnych ¿artów. W panoramicznym obra-
zie tocz¹cego siê ¿ycia na plan pierwszy wysu-
nê³y siê jednak zapiski osobistego Czasu… któ-
re wkomponowa³y siê œciœle w dziewiêædzie-
si¹t lat obecnoœci intymnej, zawodowej, rodzin-
nej, spo³ecznej, historycznej a w koñcu satys-
fakcjonuj¹co artystycznej. I tak w³aœnie reali-
zowa³a siê niepowtarzalna biografia Artystki,
by tegorocznej wiosny zakwitn¹æ po raz kolej-
ny lirycznym bilansem poetyckiego dorobku.

Oto mamy tom wierszy Zapisaæ choæby na skraw-
ku papieru… – czternasty w dorobku Heleny Jar-
skiej Pilarskiej – zgodny z zamys³em Autorki, al-
bowiem jest on tyle¿ wyborem wierszy z 6 tomów
poetyckich (ukazywa³y siê w latach 2003-2017)
oraz w równej czêœci zbiorem wierszy nowych (w
wiêkszoœci z lat 2017, 2018 i 2019). Trzeba tu
zaznaczyæ, ¿e znalaz³y siê w zbiorku tak¿e wiersze
z pocz¹tku lat 80., np. z 1981 utwory: Dzieñ Ko-
biet czy *** przesy³am ci kwiaty albo z 1983 ma-
rzenia przy oknie. Autorka Sonetów dla bliskich
za debiut wydawniczy uwa¿a jednak swój pierw-
szy tomik pt. W imiê szarotki z 2003 roku.

Aby informacja edytorska o obecnej ksi¹¿ce
by³a pe³na, nale¿y dodaæ, ¿e jak wszystkie wcze-

Seria: Akcent



32
œniejsze tomy i ten jest ilustrowany obrazami Ar-
tystki, a s¹ to Jej ulubione akwarele, tusz, kredka.

Nowy zbiór wierszy, nawet jeœli jest to czter-
nasta ksi¹¿ka, to jednak staje siê ona za ka¿-
dym razem dla Autorki niepowtarzalnym wy-
darzeniem literackim, a te¿ czytelniczym, w
policko- szczeciñskiej konstelacji poetów, a tym
bardziej podczas szczeciñskiej wiosny 2019.
St¹d moje wzruszenie i chêæ podzielenia siê z
czytelnikami tym moim kolejnym odczytaniem
akcentów, które wpisuj¹ siê w nowo wydawany
tomik wierszy i dlatego nie przypadkiem za-
czê³am te¿ owe wzruszenia od ulubionego Mi-
strza – Leopolda Staffa, który swoimi wersami
wiedzie mnie przez labirynt czytelniczych od-
czytañ wierszy Heleny Pilarskiej, do którego
zapraszam równie¿ Czytelnika.

I oto przed nami afirmacja ¿ycia w jego wszyst-
kich aspektach, w pe³nym spektrum od narodzin
do œmierci, od mi³oœci do cierpienia, od radoœci
do smutku… mo¿na mno¿yæ antonimy… ale prze-
cie¿ poezja zrobi to lepiej, pe³niej, umiejêtniej…

III Zapisaæ choæby na skrawku papieru…

G³os ma zatem Poetka, która otwiera swój nowy
tom wierszem autotematycznym: zapisaæ choæby
na skrawku papieru/ tê jedn¹ jedyn¹ myœl…//.

Robi³a to ju¿ wielokrotnie wczeœniej, w innych
tomikach, ale najtrafniej, wed³ug mnie, wyrazi³a
to w tomie Zwyczajna radoœæ s³ów, w 2007 roku,
w wierszu pod tym samym tytu³em, a z zamiarem
zapewne, by sam¹ siebie i swoje pisanie uczyniæ
tematem utworów, wyra¿aj¹cych

zwyczajn¹ radoœæ s³ów
z³¹czonych myœl¹
œwiec¹c¹ jak gwiazda
I moja radoœæ
¿e to wszystko widzê
i potrafiê nazwaæ
Ale podobne uczucia towarzysz¹ bohaterce li-

rycznej równie¿ przy lekturze innych poetów, np.
wierszy Ró¿ewicza:

Kiedy czytam Ró¿ewicza
to tak
jakbym czyta³a
moje w³asne wiersze
nienapisane
Wiersze które mam w sobie
które mnie bol¹
i budz¹ nadziejê
Podobne doznania zamyka w wersach wiersza

Kiedy nie œpiê…
W nocy kiedy nie œpiê

powinnam powtarzaæ wiersze
Te ju¿ napisane i te co w zamyœle
Nie dlatego ¿e s¹ lub bêd¹ najlepsze
ale ¿e s¹ i bêd¹ moje
                    (Przemijam tu sama,2017)
Ten strumieñ wyznañ autotematycznych zasila

praktycznie wszystkie tomiki Heleny Jarskiej Pi-
larskiej i pozwala razem z ni¹ prze¿ywaæ wci¹¿
na nowo wszystkie stany aktu twórczego:

zarówno euforii rozb³ysku jak i cierpienia nie-
mocy… bo wiersze s¹ jak ptaki…

Wiersze jak ptaki
zjawiaj¹ siê kiedy chc¹
i nigdy wtedy
gdy siê na nie czeka
Ograbiaj¹ ze snu
i burz¹ spokój
          (Z tysi¹ca spl¹tanych powodów, 2011)
Ale te¿ potrafi Poetka ironicznie potraktowaæ

tak materiê wiersza jak i sam¹ siebie, kiedy w
autoportrecie, sonetem akcentuje radoœæ pisania -
(Sonety …z twarz¹, 2017):

Sonety nie dla ciebie, poetko niedzieli!
Twoje wersy to ledwie stokrotki na skwerze.
(…)
Sonety? Mistrzów dzie³a! Tylko im zaszczyty.

IV  Myœl która (…) obezw³adnia
i burzy spokój…

Pozostawmy akcent autotematyzmu z ironicz-
nym autoprzes³aniem i przyjrzyjmy siê wyakcen-
towanym mocno, lirycznym wyznaniom: - samot-
nej wdowy, osamotnionej, nieustannie oczekuj¹-
cej na wizytê dzieci, matki, tragicznie opuszczo-
nej przez braci siostry czy… przez przyjació³ki z
tej samej wioski, którym ju¿ tylko mo¿na posy-
³aæ wiersze z dedykacj¹… na drug¹ stronê têczy.

Samotnoœæ to stan emocjonalny, oznaczaj¹cy
osamotnienie, ale nie izolacjê. Bohaterka lirycz-
na wyra¿a j¹ po wielokroæ i na ró¿ne sposoby,
zaznaczaj¹c jednoczeœnie, ¿e jednak na kogoœ cze-
ka, nie stroni od ludzi, i nie jest jednak wyalie-
nowana. Spotyka siê, zarówno z bliskimi jak i ze
znajomymi. Dzieli z nimi swoje smutki i radoœci.
Jej stan jest bowiem doznaniem intelektualnym.
Prze¿ywany introwertyzm intelektualny towarzy-
szy ka¿demu z nas. Jesteœmy osamotnieni (czaso-
wo) ale nie samotni (nie na zawsze sami). Ze sta-
nem samotnoœci zapisywanym w wyznaniach li-
rycznych pojawia siê naturalna w nim intymna
têsknota za czu³oœci¹… poruszaj¹ca liryczne stru-
ny czytelniczej empatii, jak np. w sonecie ja i
okna rama…
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Jestem ju¿ star¹ zapomnian¹ wdow¹
Która samotnie przesiaduje w oknie
Rozmawiam z klonem ¿e tak w deszczu moknie
I karmiê kawki resztkami obiadu
[…]
Mnie nikt nie wo³a Przemijam tu sama
A za mn¹ przesz³oœæ Jej g³osy i cienie
Ostatni zapis – ja i okna rama
                    (Przemijam tu sama, 2017)
Z poczuciem samotnoœci do pary staje nowy

akcent poetycki – poczucie intensywnoœci prze-
mijania… w nim dnie i noce, miesi¹ce i lata
staj¹ siê koniecznym motywem, codziennie za-
pisywanym w kalendarzu, monologiem lirycz-
nym. Najproœciej wyraziæ niewyobra¿aln¹ i
b³og¹ radoœæ. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e w³aœci-
wie wszystkie wypowiedzi poetyckie Autorki
s¹ zapisem przemijania, jest to te¿ najintensyw-
niej akcentowany stan emocjonalny… ale nie
s¹ to tylko smutek, ¿al, rozpacz towarzysz¹ce
po¿egnaniom, rozstaniom czy oczekiwaniom w
dni samotne. Jest te¿ w tych zapisach na skraw-
kach papieru przejmuj¹ca niewyobra¿alna i
b³oga radoœæ bycia, mo¿liwoœæ prze¿ywania
wci¹¿ i jeszcze… przyjemnoœci tego œwiata, cie-
szenia siê darem ¿ycia mimo wszystko i wbrew
wszystkim czy wszystkiemu.

I z niego wyp³ywa owa najprostsza i jak¿e fran-
ciszkañska afirmacja, akceptacja ¿ycia takim, ja-
kie jest z natury rzeczy, np. w wierszu po osiem-
dziesi¹tce

Choæ mnie nie zwodzi barwna perspektywa
Staram siê w s³owa przekuæ rzeczywistoœæ
I swoim myœlom nadaæ inny wymiar
I jak najproœciej zwyczajnie powiedzieæ
¯e u mnie w planach „s³oñce teraŸniejsze”
I drogi proste
Bie¿¹ce ob³oki…
          (Z tysi¹ca spl¹tanych powodów, 2011)
Pochwa³a ¿ycia! A mo¿e ona sama z owego

ods³oniêtego akcentu, a raczej wydobytego spo-
œród s³ów, wersów wierszy, siê bierze? To z niej
jest przecie¿ objawiaj¹cy siê z obserwacji œwiata
i utrwalony pêdzlem i piórem realizm. Czerpie
go Artystka ze wspomnieñ zapisanych w swoim
lirycznym dzienniku pamiêci. I tak powstaj¹ czu-
³e akwarele dawnych wsi: dom rodzinny w Kra-
czewicach, Rozleg³e pola/ w Klinach/ p³ywy zbó¿
strumienie/ pomiêdzy miedzami//… spod wêgla
wynurzaj¹ siê pewn¹ rêk¹ rysowniczki o¿ywione
sosny Puszczy Wkrzañskiej, ³¹ki nad £arpi¹, bu-
kiety uk³adane w ikebany… ca³a uroda natury
tak w kolorach jak i w nastrojach czarno-bia³ych.
Od œw. Franciszka przybywaj¹ na skrawki papie-

ru kawki, wróble, sójki i skowronki, wiewiórki i
niedŸwiadki; zakwitaj¹ drzewa i krzewy; szumi¹
lasy i pachn¹ ogrody… A potem niepostrze¿enie
te kreski, plamy znów zamieniaj¹ siê w s³owa/
obrazy gdzie w moich wierszach/ W op³otkach
wsi rodzinnej/ na w¹skich zagonach/ miedz¹ zie-
lon¹ przeciêtych/ mlecz s³oneczni siê gêsto//

I te wiersze zwracaj¹ siê a mo¿e wracaj¹ do lu-
dzi… Bo Autorka tomu Zapisaæ choæby na skraw-
ku papieru… jest otoczona bliskimi, nawet, gdy
ich fizycznie nie ma, to s¹ zawsze przy niej i wokó³
niej w mieszkaniu pe³nym wspomnieñ…

V A jednak œpiewaæ bêdê wam
pochwa³ê ¿ycia…

Twórczoœæ Heleny Jarskiej Pilarskiej jest bo-
wiem adresowana do ludzi i kreowana z Jej arty-
stycznej wyobraŸni dla nich! Œwiadcz¹ o tym
chocia¿by bardzo liczne dedykacje! Bardzo istot-
ne dla Poetki, wype³niaj¹ce wszystkie tomiki Jej
poezji i poetyckiej prozy, potwierdzaj¹ce Jej ak-
tywne ¿ycie w stowarzyszeniach, w klubie senio-
ra, w wydarzeniach kulturalnych Szczecina i Po-
lic. W œrodowisku literackim i artystycznym jest
ceniona za swoj¹ pogodê ducha, za poczucie hu-
moru, za autoironiê i autokrytykê, za skromnoœæ
i nieprzebrane pok³ady ¿yczliwej serdecznoœci
wobec œwiata i ludzi. A wszystkie te cechy prze-
k³adaj¹ siê na jêzyk dwóch form, których sta³a
siê skromn¹ mistrzyni¹ – obrazu i s³owa. Œwiad-
czy o tym styl prosty, w przeciwieñstwie do barw-
nych obrazów – niekwiecisty, czasem œwiadomie
banalny jak „wiosna – w niej myœl radosna”, a
celowy po to, aby w poincie pogodnego wiosen-
negoobrazka wybrzmia³a g³êboka refleksja o ser-
ca ³adzie… wynikaj¹ca przecie¿ z …niewyobra-
¿alnej i b³ogiej radoœci samego istnienia.

(Helena Jarska Pilarska, Zapisaæ choæby na
skrawku papieru…,2019 seria:akcent)

Natomiast jesienne pozycje wydawnicze edy-
cji stanowi¹ tomy poezji: Magdaleny Sowiñkiej,
Miros³awa Str¹gowskiego  oraz Anny S³owiñ-
skiej.

Umieæ rozpakowaæ akcenty serca…
Biorê udzia³ w niecodziennym wydarzeniu, któ-

re ponoæ w wirtualnym œwiecie Internetu jest bar-
dzo powszechne…

Oto Poetka-youtuberka otwiera przede mn¹
pude³ko szczelnieopakowanej wyobraŸni, by za-
skoczyæ mnie jego zawartoœci¹…
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I odkrywam albo raczej przed moimi oczy-

ma ods³ania siê powoli, warstwa po warstwie,
wed³ug rytua³u – mocno wyakcentowany przez
ods³aniaj¹c¹ – œwiat s³ów zamienionych w ob-
razy, wype³niony nowymi znaczeniami, które
kreuj¹ od nowa pojêcia, wartoœci, wyobra¿e-
nia naszej codziennoœci… Œwiat ujarzmiony i
zdominowany przez przedmioty, bez których
ju¿ nie mo¿emy siê obejœæ… gdy¿ to z nich
czerpiemy swoj¹ wiedzê i si³ê(!?) do codzien-
nego bytowania… Rzeczywistoœæ sterowana
przez iPhony, smartfony, laptopy, notebooki,
telewizory, urz¹dzenia elektroniczne… A poza
nimi ukryty niewidzialny system internetowe-
go manipulowania nasz¹ rzeczywistoœci¹, z
którego zdajemy sobie sprawê tylko w prze-
b³yskach odzyskiwanej œwiadomoœci, refleksji
pojawiaj¹cej siê w momencie chwilowego wy-
budzenia.

I znowu powracamy… niecierpliwy dotyk na
maleñkim ekranie jest silniejszy od narkotyku, a
umys³ uzale¿niony od obrazu,który zdominowa³
nam myœli, poddaje siê migoc¹cym pikselom…

Czy w³aœnie to ods³ania mi seans filmowy pt.
UNBOXING SERCA Autorki-youtuberki?

Czy wydobywa ze swego pude³ka starannie
opakowany w kolejne warstwy akcentów
przedmiot i podmiot swoich emocji, starannie
chronione serce? Szelest przywo³anych wersów
Jej ulubionego poety… Krzysztofa Kamila Ba-
czyñskiego…

(…) i wstrz¹œniesz siê z poblaskiem nieba,
pos³uchasz serca: serce ¿yje.
to jak ostatnie ciêcie karambitem… kruszy pie-

czêæ… ods³ania wnêtrze pude³ka a w nim… naj-
nowsze wiersze trzeciego tomu Magdaleny So-
wiñskiej, która dokonuje w³aœnie na oczach czy-
telnika ów swoisty unboxing.

Rozpakowywanie serca/uczuæ z kolejnych
warstw na wskroœ materialnej, konsumpcyjnej,
pozbawianej wra¿liwoœci rzeczywistoœci XXI wie-
ku jest zabiegiem trudnym i niezwykle praco-
ch³onnym. Dlatego ka¿de wydobyte s³owo nale-
¿y oczyœciæ i ustawiæ we w³aœciwym dla niego
miejscu, bo tylko tam odnajdzie swoje znacze-
nie.

Autorka posiada to niezwyk³e wyczulenie na
s³owo i jego miejsce. Nieobcy jest Jej ból tworze-
nia, niepokoje dnia, nieprzespane noce, jak w
wierszu KROPLE KWIATÓW – w snach biega-
nieza s³owem…

Roz¿alenie nocnych snów niespe³nionych
sp³ynê³o ch³odn¹ ros¹

pod bia³e stopy dnia
I w¹tpliwoœci nieustaj¹ce o niedoskona³oœci

wyra¿onych myœli zamienianych w wersy wier-
sza… Dziêki temu jednak trafiaj¹ do czytelnika
niezwykle oryginalne w stylu, formie i treœci utwo-
ry. Miejscem obecnej w tomie rzeczywistoœci ar-
tystycznej, zarównotekstów jak i obrazów, sta³a
siê wirtualna przestrzeñ Internetu… w aluminio-
wej ksiêdze laptopa, w szklanej lampie wygaszo-
nego iPhone’a… a w nich wszechogarniaj¹cy nas
œwiat mediów spo³ecznoœciowych – Facebooka,
Messengera, Instagrama; w otwartych oknach
Photoshopa, czy za weneckimi lustrami monito-
ra… iPhon’a.

Jak¹ si³¹ dysponuj¹ owe media dobitnie wyra-
¿a wiersz FACEBOOK:

Eksplodowa³a nuklearna bomba hejtu
Si³a ra¿enia Facebooka jest tak silna
¿e z powierzchni serwisu
zniknê³y wszystkie przyjazne nam dot¹d spo³ecz-

noœci
Unicestwieni
Pochowani ¿ywcem
w zgliszczach przyjaŸni na ca³e ¿ycie
Sama Twórczyni Transfuzji bia³ej ciszy przy-

znaje w swojej wypowiedzi odautorskiej, ¿e nie
sposób ju¿ funkcjonowaæ bez nich. M³odzi lu-
dzie nie potrafi¹ sobie wyobraziæ, ¿e jeszcze trzy-
dzieœci lat temu móg³ istnieæ œwiat bez niezbêd-
nej komórki czy powszechnego dzisiaj Interne-
tu… Jednak w swoich wierszach o ¿yciu w obec-
nej medialnej rzeczywistoœci, przesyconej rekla-
mami, polityk¹, erotyzmem czy okrucieñstwem,
próbuje Magdalena Sowiñska znaleŸæ miejsca/
azyle na bliskoœæ… dwojga kochaj¹cych siê lu-
dzi, na czu³oœæ i obecnoœæ w dorastaniu synów,
na innoœæ i zagubienie tych mniej sprawnych albo
ca³kiem wyizolowanych (z autyzmem, mutyzmem,
Aspergerem)… To s¹ wci¹¿ niezagospodarowane
przestrzenie dla reakcji i relacji serca, które zo-
sta³y przysypane odurzaj¹cymi reklamami ze
szklanego ekranu, np. ZJADACZ REKLAM:

Odurzony cudownymi œrodkami na cellulit
i balsamami na porost w³osów
zjadaj¹c halucynogenne reklamy
oddajesz czeœæ bo¿kom
ukrytym w plazmowej kaplicy telewizora

albo Z£OTA MONETA:
Wieczorem wrzucisz do automatu Instagrama
z³ot¹ monetê uœmiechniêtego emotikona
by nakarmiæ poczucie bezsensu
pustymi kaloriami stwarzanych pozorów
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Zahipnotyzowani nie zwracamy uwagi ju¿ na

to, czym jesteœmy karmieni, iluzj¹ lub niezdro-
wymi fast foodami; zamieszkujemy milionowe
PUSTYNIE MIASTA, z oazami betonowych osie-
dli, w których (…)

Tylko neon McDonald’sa
œwieci w oddali jak z³ote rogi cielca
Ten œwiat ze szklanego ekranu, w którym i z

którym mimo woli ¿yjemy, mo¿emy opuszczaæ,
jeœli bêdziemy kontrolowaæ go sercem, gdy nie
zatracimy wra¿liwoœci na to, co w nas i sk¹d my
czerpiemy siebie… bohaterka liryczna wyra¿a to
tak w wersach KIESZENIE SERCA:

Nieodwracalnoœæ zdarzeñ
Brak ciebie przy mnie
I nasze niedospotkanie -
zaledwie muœniêcie ptasich skrzyde³
podczas lotu wszechrzeczy
I mo¿na to wyznanie odczytaæ na wiele sposo-

bów, a przecie¿ ods³oniêcie wyakcentowanej kie-
szeni serca pozostaje jednoznaczne.

Poœród ca³ej plejady uczuæ, odczuæ wra¿eñ,
doznañ, przez które nas prowadzi podmiot lirycz-
ny wierszy z tomu Magdaleny Sowiñskiej, a któ-
ry pe³ni ró¿ne role: matki, ¿ony, kochanki lub
kochanka, znajomej lub nieznajomego, przyjació³-
ki z dedykacji czy zagubionego bezdomnego
wci¹¿ we wszechœwiecie cz³owieka…dominuje
emocja nadaj¹ca ca³emu tomowi akcent: to na-
dzieja. Nadzieja serca, np. w ponownie przywo³a-
nym wierszu KROPLE KWIATÓW:

Upijam siê œwiat³em œwitu
i wype³niam serce po brzegi
sokiem nadziei
mocniejszym od wina
Porusza mnie te¿ modlitwa ukryta dyskretnie

za zaimkami osobowymi w wierszu PRZENIKA-
NIE:

Ogarniêta Tob¹
po najmniejszy kwark swojej podzielnej krucho-

œci
szukam Ciê w sobie
…
Przenikniêta Twoim dotykiem
g³êbiej ni¿ matka poczêtym ¿yciem
ju¿ nie potrafiê odró¿niæ
mojej têsknoty od Twojej
…
A jednak pragn¹c do granic mo¿noœci
wyodrêbniam siê z Ciebie
jak kropla myœli z oceanu znaczeñ
Jest jeszcze do zaprezentowania samo serce.

W³aœnie ono… najstarszy motyw, symbol wykre-
owany przez cz³owieka… Wyeksploatowany do

granic mo¿liwoœci przez artystów na wszystkie
mo¿liwe sposoby, a przecie¿ niewyczerpany…
Dlatego, mimo estetycznych czy artystycznych
oporów, Magdalena Sowiñska œmia³o po nie siê-
ga. I czyni serce najistotniejszym elementem swo-
jej lirycznej wypowiedzi, s³owem-kluczem, leit-
motivem poetyckiej historii a jednoczeœnie rytu-
alnym kszta³tem rysunkowego wyobra¿enia.

W koñcu, co najwa¿niejsze, czyni je podmio-
tem i przedmiotem swojej artystycznej kreacji oraz
peregrynacji przez emocjonalny œwiat wzruszeñ,
wra¿eñ, odniesieñ, tak¿e metafor czy porównañ.
A przy tym Jej zabiegi okazuj¹ siê tak naturalne,
delikatne, subtelne, ¿e

czytaj¹cy nie potyka siê co rusz o s³owo,
nie czuje siê znu¿ony wielokrotnymi spotka-
niami powtórzeñ, gdy¿ kunszt Poetki czyni
serce niezbêdnym, we wszystkich wyznaczo-
nych mu rolach, miejscach czy frazeologicz-
nych konfiguracjach. Dlatego tak du¿¹ wagê
przypisujê nie tylko nowym wierszom Autor-
ki Krzyku Œwiat³a, w których odchodzi od zim-
nych kolorów s³ów, od ich ostrych jak skal-
pel, rani¹cych ostrzy, od mroku i ciemnego
cierpienia martyrologicznych historii najtra-
giczniej dotykaj¹cych matki, dzieci i bezbron-
nych… Daje znaæ, ¿e nie zrywa z nimi… Dla
mnie wymowne jest nazwisko Krzysztofa Ka-
mila Baczyñskiego, most ³¹cz¹cy trzy czwarte
wieku naszej historii poetyckiego i liryczne-
go s³owa… A przecie¿ Artystka przechodzi z
czarno-bia³ej grafiki tuszem w œwiat koloro-
wych, wrêcz fosforyzuj¹cych blaskiem ekra-
nu, rysunków, którymi dope³nia emocje zwi¹-
zane z wirtualnym œwiatem hologramów, In-
stagramów, a nawet starych polaroidowych
zdjêæ. Œwiat przedstawiony w UNBOXINGU
SERCA mo¿e byæ, wed³ug mnie, propozycj¹
spojrzenia na nasz¹ codziennoœæ z dystansu,
zmian¹ perspektywy, wyjœciem na zewn¹trz
internetowej przestrzeni, obejrzenia jej kary-
katuralnego wizerunku… z odleg³oœci serca.
A mo¿e trzebastaæ siê KASKADEREM SER-
CA, który mimo i¿

(…) poturbowany
na granicy prze¿ycia
d³ugo odzyskuje œwiadomoœæ
zamkniêty na sterylnym OIOM-ie rozumu

Tak. Jestem przekonana, ¿e UNBOXING SER-
CA Magdaleny Sowiñskiej to Jej kolejna nowo
ods³oniêta droga do poetyckiej samoœwiadomo-
œci. To kolejne olœnienie s³owem jak kolorem,
kresk¹, plam¹ czy kszta³tem inspirowanym wra¿li-
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epoki HD wchodzi do sklepu/ przed pó³noc¹/ …
by dalej o œwicie ponownie toczyæ g³az/¿ycie…
nie wiadomo po co… Uniwersalna powtarzalno-
œæw wiecznoœci?!

Jak zwykle wbieg³am w dygresjê za daleko…
Pytanie, po co mi ta refleksja odczytywania, po
co parafrazy i aluzje do mitu czy eseju Camus’a…
OdpowiedŸ prosta… by³y mi niezbêdne, by od-
s³oniæ owo ukorzenienie w przesz³oœci, któr¹
wypiera nieub³aganie wspó³czesnoœæ… i to na
rzecz pozornej, a mo¿e celowo pozorowanej(!),
nowej jakoœci!

Czy ten Syzyf przywo³any przez poetê, nie jest
jego alter ego? Czy¿ wspó³czesny artysta, poeta,
ka¿dy autor nie zmaga siê codziennie z woli bo-
gów technologii, mediów, kanonów mody, polity-
ki i… z kamieniem arogancji, ignorancji czy wrêcz
obojêtnoœci wobec materii s³owa? A jednak toczy
z woli przeznaczenia ów kamieñ… Dla mnie Sy-
zyf, archetyp artysty-filozofa… jest wszechobec-
ny w wersach Autora tomu ¯ycie w HD CD, albo-
wiem Miros³aw Str¹gowski po raz wtóry wybra³
blisk¹ sobie formê: ironii, ¿artu, dowcipu, aby przez
groteskê, absurd albo… wyznanie liryczne daæ
zaistnieæ s³owu. W krótkiej formie wiersza, afory-
zmu czy fraszki zamkn¹³ takie bogactwo treœci, ¿e
mo¿na by³oby z nich stworzyæ pojemne opowie-
œci o ¿yciu niejednego Syzyfa-artysty, Syzyfa-filo-
zofa, Syzyfa-buntownika, w koñcu Syzyfa-zwyczaj-
nego cz³owieka myœl¹cego.

I tutaj znów, niemal brutalnie, ale niezwykle
trafnie wchodzi mi s³owo sam Camus: – Zosta-
wiam Syzyfa u stóp góry. Cz³owiek zawsze odnaj-
dzie swój ciê¿ar. Syzyf uczy go wiernoœci wy¿szej,
tej, która neguje bogów i podnosi kamienie. On
tak¿e mówi, ¿e wszystko jest dobre. Œwiat bez w³ad-
cy nie wydaje mu siê ani ja³owy, ani przemijaj¹-
cy. Ka¿da z cz¹steczek kamienia, ka¿dy poblask
minera³u w tej górze pe³nej nocy same w sobie
tworz¹ œwiat. Aby wype³niæ ludzkieserce, wystar-
czy walka prowadz¹ca ku szczytom. Trzeba wy-
obra¿aæ sobie Syzyfa szczêœliwym.

Czy¿ ten fragment nie jest idealnym dopowie-
dzeniem wierszaPoety?

*
Ale œwiat jest tylko jeden, a szczêœcie i absurd
s¹ dzieæmi tej samej ziemi.
s¹ nieroz³¹czne.

               (A. Camus, Mit Syzyfa)
Czy ̄ ycie zapisywane, chocia¿by w High Defi-

nition na compact disc-u rzeczywistoœci, mo¿e
byæ szczêœliwe? Czy jest to zale¿ne odzapisu na
(starzej¹cym siê ju¿, niestety) noœniku?

wym ogl¹daniem TU i TERAZ, bez spuszczania
wzroku z tego co by³o kiedyœ, zagl¹danie z cie-
kawoœci¹ intelektualn¹ za zas³onê przysz³ej chwi-
li… tej, która za mgnienie, zamieni siê, byæ mo¿e,
w nastêpny i w innym wymiarze, niekoniecznie
inspirowany przez youtubera w Internecie – ak-
cent serca.

(Magdalena Sowiñska, UNBOXING SERCA,
2019, seria:akcent)

Z akcentem… na High Definition…
czy na pewno?

Interesuje mnie Syzyf podczas tego powrotu,
podczas tej pauzy.

                       (A. Camus, Mit Syzyfa)
Nie, nie mogê siê oprzeæ… Od momentu, kiedy

przeczyta³am wiersze maj¹ce stworzyæ niniejszy
zbiór… urzek³ mnie pierwszy z nich… to Syzyf

Skurczy³ siê dzieñ
Wchodzi do sklepu
tu¿ przed pó³noc¹
Staje w kolejce po sen
i sam nie wie po co
Zimny jak g³az
który toczy
od wielu lat
Zdominowa³ odczytywanie… nie pozwoli³ na

inne interpretacje… Tych kilka wersów zamyka
ca³¹ puentê losu, skazanego przez bogów, króla
Koryntu. Tylko doœwiadczony poeta móg³ tak
lapidarnie a jednoczeœnie tak wymownie zamkn¹æ
w s³owa bogactwo treœci antycznego mitu.

Kompulsywnie niemal przeœladuje mnie w
zwi¹zku z tym lirycznymobrazkiem chêæ parafra-
zy Stachury (wszystko jest poezj¹ – ka¿dy jest
poet¹…) zamieniaj¹ca siê we frazê… ka¿dy jest
Syzyfem, ¿ycie jest kamieniem… A z niej kon-
kluzja… ¿e wszyscy jesteœmy Syzyfami.

Niemal truizm. Fakt.
Ale tu z kolei w³¹cza mi siê inne skojarzenie,

przywo³uj¹ce tym razem Alberta Camus’a i jego
Mit Syzyfa. I mnie bowiem, tak jak francuskiego
pisarza: – Interesuje (…) Syzyf podczas (…) po-
wrotu, podczas tej pauzy. (...) Ten czas, który jest
jak oddech i powraca równie niezawodnie jak
przeznaczone Syzyfowi cierpienie, jest czasemje-
go œwiadomoœci. W ka¿dej z owych chwil, kiedy
ze szczytu idzie (…), jest ponad swoim losem. Jest
silniejszy ni¿ jego kamieñ.

Uœwiadomi³ mi wiersz Miros³awa Str¹gowskie-
go, jak mocno i nierozerwalnie jesteœmy umoco-
wani w mitach, od antyku po wspó³czesnoœæ.
Ka¿dy wspó³czesny Syzyf (œwiadom czy nie) z
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To ja, czytelniczka, zadajê sobie takie pyta-

nie, wêdruj¹c w towarzystwie bohatera lirycz-
nego przez uliczki Szczecina, obok tercetu na-
brze¿nych ¿urawi, przez alejki wspomnieñ,
przez zau³ki przeœmiewczej z³oœliwoœci, zagl¹-
dam z ciekawoœci¹ do prywatnego ogrodu wy-
pe³nionego ptasim i kwiatowym Inwentarzem,
wpraszam siê wieczorow¹ por¹ na projekcjê
SATYRYKONU… gdzie z gospodarzem tego
tomu komentujemy obyczajowe, polityczne,
ale i, czêsto prywatne, artystyczne opinie… Z
przyjemnoœci¹ odkrywam wspólne zaaferowa-
nie s³owem… które jakoœ umyka owej „wyso-
kiej rozdzielczoœci”, nie idzie w parze, nieste-
ty, z coraz wy¿sz¹ jakoœci¹ sprzêtu do odtwa-
rzania… do nagrywanego nieustannie nasze-
go Syzyfowego ¿ycia… na innym, dotychczas
niepoznanym, dysku kompaktowym wszech-
œwiata… Dzielê wraz z podmiotem lirycznym
troskê, a nawet ¿al za utracon¹ œwie¿oœci¹ pro-
stych emocji, wra¿eñ szczerych czy za soczy-
stym wnêtrzem zapominanych s³ów, starych
znaczeñ zwi¹zanych z codzienn¹ ciê¿k¹ prac¹
(klatnik, ostrêg)… Z tych znaczeñ tak szero-
korozumianych czerpie Poeta zabawê ze s³o-
wem, daj¹c upustszczerym emocjom, np. w
wierszu Praca u podstaw

kiedy rêce
wrasta³y w ziemiê
A brud
wrasta³ w rêce
wtedy
ros³o we mnie
do pracy
serce
Oto afirmacja znaczeñ wrastaæ i rosn¹æ! Któ¿

dzisiaj siê nad nimi pochyli? Kto odnajdzie po-
œród s³ów wypreparowanych jak wydmuszki ze
znaczeñ, wartoœci, czu³oœci, podtekstów zamienio-
nych w skorupki migoc¹cych emoticonów, skró-
tów SMS-owych,obco brzmi¹cych nazw czy po-
jêæ? I tak jak s³owa, tak te¿ obrazy trac¹ na rzecz
HD na CD swoj¹ przezroczystoœæ uczuciow¹. Nie
ma ju¿ aluzji, alegorii czy tajemniczych symboli,
przeminê³a mowa kwiatów, gestów, spojrzeñ…
starannoœæ listów, malowanych portretów… Za-
st¹pi³y je dosadne, nachalne, pora¿aj¹ce cyfrowe
zdjêcia wojny, gwa³tu, przemocy, seksu… zag³a-
dy przyrody… ale za to w najlepszej jakoœci!

*
Warto na moment zatrzymaæ siê przy artyœcie-

rysowniku, ilustratorze tomiku… Satyryczne ry-

sunki Miros³awa Str¹gowskiego zdobywa³y so-
bie od dawna uznanie na ogólnopolskich wy-
stawach czy konkursach, o czym mowa w bio-
gramie Autora. Niektóre z nich znalaz³y swoje
miejsce poœród wierszy. Na szczególne zainte-
resowaniezas³uguj¹, wed³ug mnie, dwa: Nie
kradnij Czasu oraz Ekolodzy wszystkich krajów
³¹czcie siê! Oba niezwykle aktualne, wpisuj¹ce
siê przes³aniem bardzo wyraziœcie i mocno w
nasz¹ polsk¹ teraŸniejszoœæ.

Postaæ Syreny warszawskiej z ogryzionym do
oœci ogonem w zanieczyszczonej rzece wymow-
niej przemawia ni¿ setki apeli protestuj¹cych!

I znów powrót do przewodniego pytania: – Czy
w takim œwiecie jest miejsce na szczêœcie, gdzie:
Ludzkoœæ wyzionê³a cz³owieczeñstwo, bo: Bywa
¿e kto miêdzy ludŸmi ¿yje czêsto cz³owiekiem byæ
przestaje… Gdzie: I wdziêcznoœæ bywa niewdziêcz-
na...

Poeta konkluduje moje pytanie o szczêœcie
swoj¹ refleksj¹ z rozdzia³u MYŒLI LEKKO PRZE-
CZESANYCH: Jest zasadnicza ró¿nica miêdzy
byciem szczêœliwym a szczêœliwym bytem.

I zapewne nie ma na myœli owego ¿ycia prze-
¿ywanego w HD.

*
Miros³aw Str¹gowski, publikuj¹c, po swojej

pierwszej poetyckiej ksi¹¿ce ¯ycie w HD, swój
drugi tom ̄ ycie w HD CD, sugerujei¿ jest to zbiór
do kontynuacji, a który z³o¿y siê na tryptyk. Czyli
czekaj¹ na spotkanie z czytelnikami jeszcze nie-
publikowane wiersze, fraszki, sentencje, tak¿e star-
sze i najnowsze rysunki, kreœlone nieustannie
kresk¹ i znakiem zaobserwowane obrazki z co-
dziennoœci – ostro kontrastuj¹ce ze sob¹ realia
¯ycia w HD z… impresj¹ lirycznych doznañ, z
ekspresj¹ uczuæ (czêsto sprzecznych ze sob¹) tar-
gaj¹cych schodz¹cego z góry wspó³czesnego Sy-
zyfa, stoj¹cegow sklepie po sen, id¹cego w nim
przez noc po swój g³az, by znów wyakcentowaæ
nowy dzieñ, mo¿e bez High Definition!?

(Miros³aw Str¹gowski, ¯ycie w HD CD, 2019,
seria:akcent)

poszukujê akcentów poezji…
w hurtowni czasu…

Wspó³czesnego cz³owieka niszczy poœpiech.
Nigdy siê nie zatrzymuje. A przecie¿ tajemnic¹

szczêœcia
jest umieæ czasem przystan¹æ.

                Michel Quoist
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Czy dlatego trafi³am do hurtowni czasu?
Dlatego, ¿e postanowi³am na chwilê siê zatrzy-

maæ, odetchn¹æ wierszem, poczuæ proste szczê-
œcie obcowania z ³adnym s³owem? Bo wokó³ mnie
nieustanny szum przebiegaj¹cych ludzi… którzy
ju¿ nawet nie spogl¹daj¹ na zegarki… ju¿ nie
kontroluj¹ poœpiechu… i nie wiedz¹ czêsto, po
co i dok¹d tak biegn¹…

A tu, nagle, na uboczu Szczecina albo mo¿e
Polic – ma³a hurtownia z zegarami w tle. Miej-
sce nam bliskie, gdy¿ ju¿ w ubieg³ym wieku
nauczyliœmy siê kupowaæ rzeczy hurtem, zaopa-
trywaæ siê w poœpiechu, nie przywi¹zuj¹c wiêk-
szej wagi do tego, co nabywamy… Zapomina-
my o delektowaniu siê chwil¹, spotkaniem, po-
jedynczym przedmiotem, nie s³uchamy ciszy,
nie smakujemy kropli wody, nie wdychamy za-
pachu powietrza o poranku, nie dotykamy czy-
jejœ ciep³ej d³oni…

Czy rzeczywiœcie zapomnieliœmy o tym najwa¿-
niejszym akcencie naszego ¿ycia, o tym, by usza-
nowaæ dany nam Czas? Trzeba trafiæ do ma³o
znanej hurtowni, zatrzymaæ siê w jej goœcinnych
drzwiach otwartych stron i us³yszeæ zapraszaj¹cy
g³os: Szanuj Czas/ Szanuj jak wodê, która/ nie
wiadomo kiedy siê skoñczy.//

Tak wita w swojej hurtowni czasu policka
Poetka, Anna S³owiñska. Wchodzê wiêc po-
woli w dawno zapomnian¹ przestrzeñ… Ota-
cza mnie œwie¿e powietrze spokojnie snuj¹-
cych siê refleksji, wycisza powolny rytm p³y-
n¹cych zewsz¹d wersów, przestrzeñ hurtowni
siê zagêszcza: alejki pomiêdzy rega³ami tre-
œci starannie opisane akcentami liryki i rysun-
kiem stonowanego zdjêcia starych zegarów –
migoc¹ tytu³y: Szukam hurtowni czasu…, Czas
zadumy…, Czas œwi¹teczny…, Czas przymru-
¿yæ oko…, gdzieœ w g³êbi jaœnieje neon – Czas
na szczeroœæ…

Podchodzê bli¿ej, wszystko starannie u³o¿o-
ne, przemyœlane, artystycznie skomponowane
i opisane… Zanim siêgnê na pó³kê po wiersz…
wychodzi dyskretnie z cienia g³ówna bohater-
ka… To jej przypada oprowadzenie mnie po
hurtowni czasu w³aœcicielki – Anny S³owiñ-
skiej. Bohaterka liryczna nie przedstawia siê
ani z imienia, ani z nazwiska… Ka¿da – my-
œlê sobie – ona jest jedn¹ z nas… W rozmowie
odkrywam jednak jej niezwyk³e podobieñstwo
do Autorki. Czy¿by alter ego? Ten sam lirycz-
ny entuzjazm, ten sam nieschodz¹cy z oczu
smutek, z iskierk¹ przekornego humoru, ukry-
ty jak koci pazur dar autoironii, to samo wy-
wa¿enie s³owa, melodyjna fraza, która czêsto

wybrzmiewa wierszem-piosenk¹… i to w roz-
mowie œpiewnej, np. z Agnieszk¹ Osieck¹ czy
z Czes³awem Niemenem…

Oj, poœpieszy³ siê Pan trochê, Panie Niemen,
gdy zatrzyma³ Pan czas. Jak? Nie wiem.
By na skrzyd³ach jak ptak
Lecieæ tam co si³,
gdzie ka¿dy z nas czasem by chcia³.
I tu przypomnienie – przecie¿ Anna S³owiñska pi-

sze teksty piosenek… St¹d te strofy tak lekko p³yn¹-
ce, muzyczn¹ fraz¹ przechodz¹ce mimo woli w nuco-
ny tekst pogodnego, ulubionego wiersza… Police:

Skasowa³am liœæ w „stosiódemce”.
i na Zielonym wysiad³am radoœnie.
Brama z furtk¹ w mi³osnym uœcisku
wyskrzypia³y mi pieœni o wioœnie.
O kominach na dachu spadzistym,
o winogron zielonym oplocie,
o przepiêknych kwiatach clematisów
w br¹zie sztachet omsza³ych na p³ocie.
Cichnie muzyka… Ten obrazek… wci¹gam

g³êboko powietrze… pachnie przesz³oœci¹… i
teraŸniejszoœci¹! To przestrzeñ najbardziej oso-
bista… akcentem siê staje Czas zadumy... Tutaj
mo¿na odnaleŸæ wspomnienia dni szczêœliwych,
spotkaæ siê w ma³ym raju Mariopola, w niepo-
wtarzalnym kraju dzieciñstwa u Dziadków, ale
te¿ zanurzyæ w najdotkliwszych uczuciach roz-
stania z …Tat¹. Bohaterka liryczna dotyka strun
wyznañ najdelikatniejszymi akcentami wzru-
szeñ. Ale ju¿ po chwili przechodzimy do œwi¹-
tecznego wnêtrza – dni zimowych, wigilii z
¿yczeniami ³amanymi poœród poetów, zapisa-
nych pogodnie w tamte wieczory; do bajkowych
Miko³ajów przywo³anych do realu bo¿onaro-
dzeniowego czasu…

Interesuj¹cy jest akcent w dziale ironii, w
którym Czas przymru¿yæ oko… Odkrywam w
nim z zadowoleniem ca³¹ pó³kê zdefiniowa-
nych satyrycznie przywar, naszych ludzkich
grzeszków, w tym kobiecych u³omnoœci, s³a-
boœci, np. Zazdroœæ

Nie umiem przestaæ myœleæ o tym,/ czego nie
mam, a co u ciebie/ jest takie powszednie.//

albo ten autoironiczny tekst: Bezczelnoœæ
Zmrozi³a mnie twoja/ beztroska w wyra¿aniu

uczuæ./ Dziwiê siê, ¿e jeszcze odbijasz siê w lu-
strze.// Jak œmiesz?!//

Zauwa¿am, ¿e ulubionym motywem Poetki
jest lustro… symbol? Zapewne, i chyba nie tyl-
ko do dos³ownego odniesienie do kobiecoœci,
zalotnoœci, pró¿noœci kieruje nas bohaterka li-
ryczna, lecz raczej ods³ania nam ten obszar
naszej osobowoœci, który skrywa druga strona
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lustra, tê symboliczn¹ w³aœnie: samowiedzê,
kontemplacjê, samokontrolê, g³êbok¹ wiedzê i
prawdê o sobie samej/samym, samorealizacjê
te¿. Lustro to tak¿e niebo, blask… pogoda…
radoœæ ¿ycia odbitego w urodzie œwiata, w ob-
cowaniu z bliskimi, z przyrod¹, ze zwierzêta-
mi, które s¹ wa¿ne tak dla podmiotu liryczne-
go jak i dla Autorki. St¹d te¿ podoba mi siê jej
humorystyczna puenta wiersza Do kota:

Gdy patrzysz w oczy, kiedy jem
i czuwasz cicho, kiedy œpiê,
to czujê twoje przywi¹zanie.
Chcia³abym zmieniæ jedno w tobie
tylko…
¿ebyœ by³ psem…
A zaraz po tym wyznaniu ciep³y, pe³en czu³o-

œci i têsknoty wiersz do ukochanego psa.
Zdumiewaj¹ce, jak w tej przestrzeni skumu-

lowanego czasu eksponuje siê wyakcentowa-
ne na ka¿dym kroku s³owo…! Podkreœla³am
ju¿ tê starannoœæ, te kosmetyczne zabiegi o
doskona³oœæ ekspresji jêzyka emocji, wyszep-
tanie metafor¹ smutku, wywa¿anie gradacj¹
nastroju, umuzycznienie myœli… Zabawa neo-
logizmem i onomatopej¹! Nie sposób nie siê-
gn¹æ tu po Listopadowe skojarzenia, które
prawie jak Tuwimowskie S³opiewnie, buduj¹
zachwycaj¹cy obraz. Proszê, oto akcenty na
strofkê lub dwie:

Z³otopaw.
Listopad.
Liœæ opad³ na las.

i dalej…

Myszo³ap.
Niecnota.
Mieœæ kota i drap.
Listopad.
Liœæ opad³.
Wierszo³ad od lat.
Och, a¿ ¿al rozstawaæ siê z takim akcentem…

zabawy, dowcipu, ¿artu… Ale Czas i przewod-
niczka prowadz¹ w g³¹b czasowego labiryntu…
Pora zatrzymaæ siê przy nastêpnym rozdziale z
zegarem w tle i… Czas na szczeroœæ… Tutaj za-
biera g³os Autorka, bo któ¿ lepiej skomentuje
swoje refleksje, odczucia, doznania… W ci¹g³ym
zagonieniu, z grafikiem wype³nionym od rana do
wieczora, ju¿ nie co do godziny, ale co do minu-
ty, zapominamy o sobie. Widzimy nasz¹ twarz przez
moment w lustrze, (…) Co jakiœ czas zauwa¿amy
kolejn¹ zmarszczkê na czole. Wiêcej zajmuje nam
porz¹dne zawi¹zanie krawata ni¿ zastanowienie

siê nad tym, co kocham, co lubiê, z kim i z czym
jest mi dobrze? Czy ¿yjê tak jak chcê?

Anna S³owiñska w tym momencie zapala gór-
ne œwiat³o swojego artystycznego przekazu… W
Jej hurtowni rozb³yskuj¹ wszystkie poszukiwa-
ne przeze mnie akcenty poezji… liryzm, uroda
odnalezionego s³owa, muzyka wiersza, ¿art i
puenta, liryczne wyznanie i spo³eczne, a nawet
polityczne zaanga¿owanie… wra¿liwoœæ na cu-
dzy ból, smutek, cierpienie… niezgoda na ostra-
cyzm, samotnoœæ i pogardê dla drugiego cz³o-
wieka, sprzeciw wobec bezdusznoœci i bezmyœl-
noœci ludzi wobec coraz bardziej natarczywej
technologicznej codziennoœci…

Wyra¿a siê ta niezgoda najmocniej w wierszu
My, ludzie wspó³czeœni…  Szelest papieru czer-
panego/ zast¹pi³ czyst¹ poœciel.// Piny do kart
wypar³y z pamiêci/ imiona bliskich,/ bo czêœciej
goszcz¹/ w naszych myœlach.// Pêkate portfele/
zast¹pi³y rozmowy z dzieæmi/ wpatrzonymi w ekra-
ny/ swoich pseudoprzyjació³.//

Wiersz-protest, wiersz-manifest (niemal dopo-
wiedzenie przes³ania Michela Quoista) w moim
odczytywaniu najnowszego tomu wierszy w hur-
towni czasu, Anny S³owiñskiej, koñczy siê odpo-
wiedzi¹ Poetki:

Co po nas zostanie?//
Chyba tylko login/ i nieaktywne konto//
bez aktualnych wpisów.//
Niniejsza ksi¹¿ka, to tak¿e poetycki bilans

w literackim dorobku polickiej Pisarki, pozbie-
ranie i odœwie¿enie wierszy, i lat odnalezio-
nych w hurtowni czasu, w magicznym miej-
scu, w fascynuj¹cej terra incognita (bo Anna
kocha podró¿e!). Odnalezienie siê w tej pod-
ró¿y, z jej wszystkimi akcentami odczytanych,
poniek¹d na nowo, wci¹¿ pozytywnych war-
toœci, które s¹ do ocalenia…

To te¿ przystanek w przyjaznym miejscu, ro-
zejrzenie wokó³ i zrozumienie, ¿e szczêœcie stoi
przy nas, tylko musimy siê obok niego zatrzy-
maæ, bo przecie¿ jeszcze, jak sugeruje Autorka:

Jesieni¹ zadumaæ siê mo¿na
nawet na pustym skwerze,
¿e cicho, ¿e kotów nie ma,
¿e ptaki polecia³y za morze.
A có¿ dopiero, gdy liœæ opada (…)

To takie zwyczajne i niezwyczajne zarazem.
W stu procentach pojawiamy siê
i w tylu te¿ znikamy.
(Anna S³owiñska, w hurtowni czasu, 2019, se-

ria:akcent)
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Bli¿ej nieba i gwiazd…
Wyprawa Jungów do planetarium

To by³a ju¿ druga (16.11.2019) w nowym roku
szkolnym wyprawa Szczeciñskiej Szko³y Jungów,
czyli Dzieciêcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego
Stelmacha, dzia³aj¹cego od 2018 r. przy Morskim
Centrum Nauki. Tym razem mieli do pokonania
167 krêtych… schodów, przypominaj¹cych wej-
œcie na latarniê morsk¹, by dostaæ siê do prowa-
dzonego przez Fundacjê Eureka planetarium,
mieszcz¹cego siê na szczycie g³ównej wie¿y gma-
chu Muzeum Narodowego, przy Wa³ach Chrobre-
go. Mieli tam okazjê do „zanurzenia siê” nie tyl-
ko w tajemniczy œwiat planet Uk³adu S³oneczne-
go, ale te¿ ruszyæ do krañców Wszechœwiata, z
jego 88 gwiazdozbiorami i miliardami gwiazd i
innych planet. Na olbrzymim globusie ogl¹dali
te¿ nasz¹ B³êkitn¹ Planetê, z jej oceanami i konty-
nentami, a przez teleskop ogl¹dali tarczê S³oñca,
które akurat wysz³o spoza chmur. Dodatkowo po-
dziwiali ca³y nasz morski Szczecin, doskonale wi-
doczny z tarasu widokowego (jak na zdjêciach)…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Nowi marynarze
Kota Umbriagi
Pop³yn¹ z „Zatoczki”
na dalekie morza…
Od kwietnia 2019 – z ini-

cjatywy ich niezmordowa-
nej „pani kapitan”, czyli
pasjonatki morza dyrektor
PP 65 Jolanty Szymañskiej
–  ich przedszkole to teraz
„Zatoczka Kota Umbria-
gi”, z której kiedyœ napraw-
dê rusz¹ na dalekie morza…
W³aœnie tego ¿yczyli ma-
³ym „marynarzom Kota
Umbriagi” goœcie tegorocz-
nego chrztu morskiego ko-
lejnych wychowanków
przedszkola – we wtorek 19
listopada 2019.  Legendar-
ny kot Umbriaga, zdobi¹cy
Szczeciñsk¹ Alejê ̄ eglarzy
na Bulwarze Piastowskim,
tak¿e by³ goœciem uroczy-
stoœci,  pod okiem zachwy-
conych rodziców i dziad-
ków dzielnych marynarzy,
którzy jak zawsze brawuro-
wo przeszli przez wszystkie
zadania i trudy pasowania
(na zdjêciach). Przecie¿ ich
przedszkole, nagrodzone w
ubieg³ym roku Miêdzyna-
rodow¹ Szczeciñsk¹ Na-
grod¹ ̄ eglarsk¹ im. …Kota
Umbriagi, ju¿ od blisko 20
lat uczestniczy w Szczeciñ-
skim Programie Edukacji
Morskiej, i jest w nim w
gronie najlepszych placó-
wek. Tak p³yn¹ dalej…

Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler



42
PP 79 „Figielek”

bli¿ej morza
Do³¹cz¹ do

marynarzy…?
Up³ynie sporo wody,

zanim "Wilczki morskie"
z PP 79 „Figielek”, z ich
opiekunk¹ i kapitanem
Ann¹ Grutkowsk¹,  rze-
czywiœcie do³¹cz¹ do
marynarzy – na dalekich
morzach – ale na razie
s¹ ju¿ „¯eglarzami”, po
rozœpiewanym i uroczy-
stym pasowaniu, Zanim
to siê sta³o czeka³ ich najpierw nie³atwy
sprawdzian z wiedzy morskiej i ¿eglarskiej,
po czym specjalni goœcie: emerytowany
starszy mechanik okrêtowy Ryszard Pro-
kopiak (prywatnie dziadek jednej z
„wilczków” – Karoliny), i Wies³aw Seidler,
pomys³odawca i pierwszy koordynator
Szczeciñskiego Programu Edukacji Mor-
skiej, dokonali ich pasowania (na zdjê-
ciach). By³y te¿ szanty, wi¹zanie wêz³ów,
i specjalny tort…

„My Wilczki Morskie przyrzekamy… Byæ
odwa¿nym, dzielnym, œmia³ym… Zdobywaæ
ma³e ¿eglarskie sprawnoœci… A w doro-
s³oœci mo¿e siê zdarzy, ¯e ktoœ z nas do³¹-
czy do marynarzy” Ahoj! Szerokiej wody
i pomyœlnych wiatrów…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Moja Pasja – Sporty Wodne
26 listopada 2019 roku w Technikum Ekono-

micznym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Szczecinie odby³ siê fina³ Konkursu Fotograficz-
nego Moja Pasja – Sporty Wodne, organizowa-
nego przez SKEM „Piraci Mórz”. Cz³onkowie
Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej w Szczecinie
przesy³ali do nas wykonane przez siebie zdjêcia
obrazuj¹ce ich prze¿ycia zwi¹zane z ¿eglarstwem,
kajakarstwem itp. Do konkursu wp³ynê³o 55 zdjêæ,
wykonanych przez 27 osób. Chocia¿ decyzja nie
by³a ³atwa, uda³o nam siê  wy³oniæ zwyciêzców.
Oto oni:

Wyró¿nienie – Kamil z Bran¿owej Szko³y
Specjalnej 1 Stopnia Nr 11 przy MOS Nr 2 w
Szczecinie

III miejsce – Damian z Zespó³u Szkó³ Elek-
tryczno-Elektronicznych w Szczecinie

III miejsce – Anna ze Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie

II miejsce – Aleksandra z Technikum Organi-
zacji i Zarz¹dzania w Zespole Szkó³ Nr 8 w
Szczecinie

I miejsce – Eliza ze Szko³y Podstawowej Nr 39
w Szczecinie

I miejsce – Samuel z Technikum Organizacji i
Zarz¹dzania w Zespole Szkó³ Nr 8 w Szczecinie

Wszystkim zwyciêzcom serdecznie gratulujemy.
Barbara Bernat

– opiekun SKEM w Technikum Ekonomicznym
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Pierwsze dla Centrum ¯eglarskiego

Jachty Hansa 303 szans¹ dla
¿eglarzy z niepe³nosprawnoœci¹
Trzy nowe jachty pos³u¿¹ w najbli¿szym se-

zonie m³odym ¿eglarzom, zmagaj¹cym siê z nie-
pe³nosprawnoœci¹, do aktywnego treningu i na-
uki ¿eglarstwa. Sprzêt, który trafi³ do Centrum
¯eglarskiego, otworzy przed nimi nowe hory-
zonty i da szansê  na aktywne uprawianie spor-
tu. To pierwszy tego typu projekt w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, a zakup jachtów jest
pierwszym krokiem ku jego realizacji, Jachty
Hansa 303 zosta³y w³aœnie zaprezentowane w
œrodê 11 grudnia 2019 w Centrum ̄ eglarskim.

– „Na tych  jachtach mo¿e ¿eglowaæ jedna lub
dwie osoby, a ich konstrukcja i obs³uga jest tak
pomyœlana, ¿e  posiadaj¹ ciê¿ki miecz i s¹ dziêki
temu niewywracalne. Za³oga, obs³uguj¹c jacht, nie
zmienia siedz¹cej pozycji, a ster oraz wszystkie szoty
i fa³y s¹ w zasiêgu r¹k.  Warto wspomnieæ, ¿e w³a-
œnie na takich jachtach odbywaj¹ siê Mistrzostwa
Œwiata i Europy dla osób z niepe³nosprawnoœci¹”
– mówi³ podczas konferencji Artur Burdziej, koor-
dynator sportu w Centrum ¯eglarskim.

Jachtami mo¿na ¿eglowaæ zarówno w poje-
dynkê jak te¿ – kiedy niepe³nosprawnoœæ na to
nie pozwala – z partnerem bardziej pe³nospraw-
nym. Jacht sterowany jest za pomoc¹ joysticka,
bom jest wysoko ustawiony, przez co wyklucza
zagro¿enie uderzeniem.

  – „To bêdzie nowa forma rekonwalescencji
intelektualnej i ruchowej dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹, do tej pory niedostêpna w zamkniê-
tych salach æwiczeñ. Zamieniamy wózek na ³ódkê,
przed któr¹ nie ma ¿adnych barier architekto-
nicznych. Poszerzamy swoje horyzonty, które nie
tylko opieraj¹ siê na tym, ¿e idziemy do szko³y,
do domu i do szpitala, ale mamy mo¿liwoœæ
uczestniczyæ w regatach ¿eglarskich we wszyst-
kich portach œwiata” – mówi³ podczas konferen-
cji neurochirurg drn.med. Marek Lickendorf, opie-
kun nowo powstaj¹cej w C¯ sekcji dla osób z
niepe³nosprawnoœci¹.

Projekt  realizowany jest przez Centrum
¯eglarskie i Fundacjê Anio³y Lubi¹ ¯ywio³y.
Idea projektu zrodzi³a siê na Oddziale Klinicz-
nym Neurochirurgii Dzieciêcej Szpitala „Zdro-
je” i zosta³a zainicjowana przez dzieci tam ho-
spitalizowane, ich rodziców i lekarzy. Bêd¹ oni
razem z nami wspó³tworzyæ w przysz³ym sezo-
nie ¿eglarskim tê wyj¹tkow¹ reprezentacjê.
Zapraszamy jednoczeœnie do wspó³pracy  tak-
¿e inne fundacje i instytucje, które na co dzieñ

pracuj¹ z osobami niepe³nosprawnymi. Dwie
³odzie mogliœmy zakupiæ dziêki decyzjom w³adz
miasta, trzecia jest w³asnoœci¹ Fundacji Anio³y
Lubi¹ ¯ywio³y. Nabór do sekcji rozpoczniemy
ju¿ w najbli¿szym sezonie ¿eglarskim.

Ma³gorzata Miszczuk
– rzecznik prasowy  ¯STW

Którêdy do portu?
Szko³a Jungów przy symulatorze AM

Tym razem przed „studentami” Dzieciêcego Uni-
wersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – czyli
Szczeciñskiej Szko³y Jungów – by³o na grudnio-
wych zajêciach naprawdê trudne zadanie, gdy¿
stanêli za sterami 100-tysiêcznika, by bezpiecz-
nie wejœæ nim do zat³oczonego portu, do tego w
sztormie, noc¹ i w œnie¿ycy… Te emocje czeka³y
ich w nowoczesnej doskonale wyposa¿onej pra-
cowni symulatora manewrowego Wydzia³u Na-
wigacyjnego szczeciñskiej Akademii Morskiej,
gdzie rzeczywiœcie mogli poczuæ siê prawdziwy-
mi wilkami morskimi. Najpierw pracowali  na tra-
dycyjnej papierowej mapie nawigacyjnej, by po-
tem zaj¹æ miejsce marynarza wachtowego, uj¹æ
ko³o sterowe masowca  i pod fachowym okiem
wyk³adowców AM zakosztowaæ ¿eglugi na torze
wodnym i na otwartym morzu…

Prawdzie morze jeszcze daleko przed nimi, ale
z wirtualnego mostka symulatora nawigacyjnego
szczeciñskiej AM trochê bli¿ej. Przecie¿ ju¿ dzi-
siaj s¹ jungami…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Miko³aj tañczy
w Pracowni Tañca

Etnicznego

Pa³ac M³odzie¿y
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Zagroda
Œwiêtego
Miko³aja

Pa³ac M³odzie¿y
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