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Gdzie nie ma ksi¹¿ki
tam w ¿yciu cz³owieka
czyni siê z³a pustka 

Jak zachêciæ
m³odego cz³owieka
do czytania?
Gdzie nie ma ksi¹¿ki, tam w ¿yciu cz³owieka
czyni siê z³a pustka, której niczym wype³niæ nie
mo¿na, tam bez jej promienia w³ócz¹ siê mg³y i
senne opary, rodzi siê osch³oæ i najstraszniejsza choroba duszy: NUDA. Cz³owiek wiêdnie bez
dobrej ksi¹¿ki i bez s³onecznej jej iluzji, bez przejrzystej jej poezji i bez piewu jej serca, jak wiêdnie kwiat bez s³oñca.
Ksi¹¿ka naucza serce dobroci i mi³oci, naucza
wiêtoci cierpienia i pogody bólu. Ksi¹¿ka jest to
mêdrzec ³agodny i pe³en s³odyczy; puste ¿ycie nape³nia wiat³em, a puste serce wzruszeniem, mi³oci
dodaje skrzyde³, a trudowi ujmuje ciê¿aru, w martwotê domu wprowadza ¿ycie, a ¿yciu nadaje sens
Kornel Makuszyñski
Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa to jeden z
g³ównych pionów dzia³alnoci ka¿dej biblioteki.
Obecnie w niesprzyjaj¹cych ksi¹¿ce przeobra¿eniom
spo³eczno  kulturowym zwi¹zanych z pog³êbiaj¹cym siê procesem umierania ksi¹¿ki i czytelnictwa, tym bardziej pojawia siê potrzeba skutecznego promowania ksi¹¿ki, tak, aby promocja ta kszta³ci³a wród najm³odszych czytelników dobre nawyki
 odwiedzania biblioteki i siêgania po ksi¹¿kê daj¹cej mo¿liwoæ czerpania przyjemnoci z podró¿owania po literackim wiecie.
Jest to ogromne wyzwanie dla ka¿dej biblioteki w
tym Ksi¹¿nicy Pomorskiej, jak s³usznie zauwa¿y³
Jacek Wojciechowski, ¿e: Biblioteka jest instytucj¹ powo³an¹ do pracy z czytelnikiem .
Natomiast wytyczne IFLA  Miêdzynarodowej
Federacji Stowarzyszeñ i Instytucji Bibliotekarskich podkrelaj¹, ¿e pierwsze lata w rozwoju dziecka s¹ najwa¿niejsze a bycie u¿ytkownikiem biblioteki to pierwsze dowiadczenie spo³eczne,
które wyzwala ciekawoæ i wyobraniê. Szczególny zwi¹zek, który siê tworzy dziêki [ ], ksi¹¿kom wp³ywa na póniejszy , uprzywilejowany stosunek dziecka do ksi¹¿ki. Miejsce bogate w
ksi¹¿ki jest kamieniem wêgielnym w póniejszej
nauce czytania, a nastêpnie pisania. Poza tym

wczesne pozytywne dowiadczenie pozostawia na
dalsze ¿ycie zainteresowanie czytaniem i jego
nauk¹.
Z tego wynika, ¿e Biblioteka powinna uczestniczyæ
w procesie edukacji czytelniczej, zaszczepiaæ bakcyla czytania w bardzo wczesnym wieku. Przyjemnoæ obcowania Przyjemne u dziecka doznania z
ksi¹¿k¹ przygotowuj¹ miejsce dla zainteresowañ literatur¹ w ¿yciu doros³ym. Warto dawaæ dzieciom to,
co najlepsze- czyli g³one czytanie, które zapewnia
wszechstronny rozwój, kszta³tuje nawyki w tym czytelnicze. Bibliotekarz jest porednikiem miedzy ksi¹¿k¹
a czytelnikiem pomagaj¹cym zdobyæ gotowoæ do
odbioru Kultury, która jest wa¿nym elementem integruj¹cym spo³ecznoæ lokaln¹, wp³ywaj¹c¹, na jakoæ
¿ycia w wymiarze materialnym i duchowym. To aktywne tworzenie wiata jest wpisane w sam rodek
biblioteki, bo ka¿dy z tekstów stoj¹cych na pó³ce to
rodz¹ca siê wyobrania, wra¿liwoæ, szansa na refleksjê, spotkanie, dyskusjê i aktywne dzia³ania. Ta
wiadomoæ pozwala zaplanowaæ program dzia³añ
maj¹cych na celu poprawê sytuacji czytelnictwa, dlatego te¿ g³ównym celem promocji realizowanej przez
Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ jest konsekwentne i systematyczne prowadzone od lat upowszechnianie literatury i czytelnictwa wród dzieci i m³odzie¿y poprzez
dzia³ania edukacyjne, owiatowe, kulturalne, maj¹ce
na celu rozbudzenie zainteresowania literatur¹, jak
najwczeniejsze wkroczenie i zaaklimatyzowanie
dziecka w królestwie ksi¹¿ek oraz rozwiniêcie potrzeby przyjcia do biblioteki - skarbnicy ksi¹¿ek i miejsca gdzie zaczyna siê piêkny i ciekawy pocz¹tek dzieciêcej przygody z czytaniem.
Biblioteka poprzez swoje dzia³ania bierze udzia³ w
wychowaniu przysz³ego kulturalnego m³odego czytelnika, dla którego siêganie po dobr¹ literaturê i
czytanie bêdzie nie tylko rozrywk¹ i sposobem spêdzania wolnego czasu, lecz tak¿e wyzwoli marzenia,
wska¿e priorytety i da mo¿liwoæ poznawania rzeczy cudownych w literaturze, które stan¹ siê niezmiernie wa¿n¹ umiejêtnoci¹ decyduj¹c¹ o ich potencjale twórczym oraz ca³okszta³cie ¿yciowych
mo¿liwoci.

Promocja czytelnictwa to wspólne odkrywanie
ogromnej roli i si³y literatury, która poprzez s³owo
zawarte w utworach literackich poucza, kszta³ci,
wprowadza dzieci i m³odzie¿ w wiat wartoci oraz
umo¿liwia czarodziejsk¹ podró¿ w sferê dziedzictwa
kulturowego, w którym ksi¹¿ka jest niezaprzeczaln¹
wartoci¹ i czynnikiem porz¹dkuj¹cym chaos informacji, przewodnikiem w labiryncie nieskoñczonych
mo¿liwoci i ³¹cznikiem miêdzypokoleniowym. Spotkania z ksi¹¿k¹ mog¹ wywo³ywaæ w czytelniku iluminacjê, emocjonalne poruszenie, uczyæ, bawiæ,
wzruszaæ i przynajmniej czêciowo zapobiegaæ dezorientacji, wywo³anej przesytem, nadmiarem ofert
kultury masowej.
Dzieci w procesie edukacji kulturalnej powinny
jak najwczeniej wyruszaæ w fantastyczn¹ podró¿
do Krainy Ksi¹¿ek, aby nauczyæ siê mikrowiata
w³asnego ja oraz makrowiata innych ludzi. Czytaj¹c opowiadamy dzieciom wiat i przekazujemy nauki moralne w sposób najbardziej naturalny.
Bibliotekarze podczas wydarzeñ czytelniczych pokazuj¹ najm³odszym czytelnikom, ¿e Biblioteka jako
centrum kultury jest miejscem otwartym i przyjaznym
dzieciom, jest tak¿e miejscem imponuj¹cym, dynamicznym, têtni¹cym ¿yciem i potencja³em twórczym.
Biblioteka uczy, bawi, i kszta³ci a przebywanie w jej
przestrzeni kulturalnej powinno byæ od najm³odszych
lat elementem ¿ycia ka¿dego cz³owieka.
Dzia³alnoæ Ksi¹¿nicy Pomorskiej daj¹cej radoæ
obcowania ze znakomicie zaprojektowan¹ i najzwyczajniej w wiecie pasjonuj¹c¹ ksi¹¿k¹, to najlepsza
droga do zwi¹zania ma³ego czytelnika z du¿ym wiatem literatury i pokazanie, ¿e czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa, jak¹ sobie ludzkoæ wymyli³a.
W bibliotece na ka¿dego czeka ksi¹¿ka, która jest
prawdziwym przyjacielem cz³owieka i oknem na wiat.
W promocji ksi¹¿ki cenne jest wprowadzanie ró¿norodnych metod pracy i programów czytelniczych
z ksi¹¿k¹ w roli g³ównej, które bêd¹ wyzwala³y w
najm³odszych czytelnikach po¿¹dan¹ ciekawoæ i

emocje, zachêcaj¹c do dialogu z ksi¹¿k¹. Realizowane przez bibliotekê formy pracy z czytelnikiem
uwzglêdniaj¹ potrzeby dzieci i m³odzie¿y a scenariusze zajêæ inspirowane s¹ zawsze literatur¹.
Tak wiêc formy pracy i programy czytelnicze s¹
istotnym narzêdziem wspieraj¹cym dzia³ania biblioteki na rzecz rozwoju czytelnictwa. W ramach stworzonych programów planowane s¹ ró¿ne formy (spotkania czytelnicze, autorskie, warsztaty literackoplastyczne, wycieczki, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy) i treci zajêæ zaspakajaj¹cych potrzeby poznawcze, zmys³owe i literackie najm³odszych
czytelników.
Do programów czytelniczych realizowanych
przez Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ nale¿¹: Witajcie w
naszej bajce, Czytanie zbli¿a, Bajki naszego
dzieciñstwa, Literatura i sztuka, Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom, W krainie Twórców regionalnych, wiatowy Dzieñ Postaci z
Bajek, Legendy Indian Ameryki Pó³nocnej,
Podró¿e z literatur¹ i kultur¹ krajów wiata,
Jestem tu i czujê  sekrety zwierzêcych serc i
Przystanek  Biblioteka.
1. Witajcie w naszej bajce  program realizowany od 10 lat ,którego celem jest dotarcie do rodowisk dzieci i m³odzie¿y s³abo oswojonych z ksi¹¿k¹,
bibliotek¹ i kultura literack¹. Program nastawiony jest
na wprowadzenie dzieci ze rodowisk trudnych do
królestwa ksi¹¿ek i wielkiej wspólnoty ludzi czytaj¹cych, chêtnie odwiedzaj¹cych bibliotekê.
2. Czytanie zbli¿a  program realizowany od
16 lat, którego celem jest wzajemne poznanie siê i
integrowanie dzieci niepe³nosprawnych umys³owo,
fizycznie i zdrowych podczas wspólnych imprez czytelniczych. G³one czytanie nie tylko zbli¿a ludzi,
ale umo¿liwia im czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym.
Czytanie pomaga dzieciom niepe³nosprawnym w
przezwyciê¿aniu wielu problemów zdrowotnych.
3. Bajki naszego dzieciñstwa  program realizowany od 7 lat  g³ównym celem programu jest
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wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowoci i poczucia to¿samoci dziecka poprzez spotkania z aktualnie blisk¹ mu i ulubion¹ bajk¹. Bajki towarzysza cz³owiekowi w ci¹gu niemal ca³ego ¿ycia.
S¹ najwiêkszym nonikiem wartoci moralnych buduj¹ zaufanie, zrozumienie i poczucie bezpieczeñstwa dziecka, uwra¿liwiaj¹ go na dobro i piêkno,
daj¹ mu wsparcie, roznosz¹ czarodziejski py³ek wzbogacaj¹c ¿ycie oraz tworz¹ zrozumia³¹ rzeczywistoæ.
Bajki naszego dzieciñstwa to najbli¿sze dziecku
utwory, które czytane w ró¿nych rodowiskach maj¹
wp³ywaæ pozytywnie na rozwój moralny, spo³eczny, emocjonalny, poznawczy i artystyczny dzieci, a
tak¿e wnosiæ atmosferê cudownoci i towarzyszyæ
w podró¿y ku doros³oci.
4. Literatura i sztuka  program realizowany
od 7 lat obejmuje prezentacjê literatury wiatowej w
blokach tematycznych: Literatura i Teatr; Literatura i Muzyka; Literatura i Przyroda; Literatura i
Malarstwo. Literatura i sztuka przenikaj¹ siê wzajemnie. Dzieci i m³odzie¿ na organizowanych spotkaniach i warsztatach literacko- plastyczno-muzycznych , teatralnych oraz przyrodniczych maj¹ okazjê
bawiæ siê literatur¹ ,odkryæ jej wielkie bogactwo i
ró¿norodnoæ oraz doznaæ jak wzajemnie przenikaj¹
siê i inspiruj¹ : Literatura i sztuka. Celem programu jest rozszerzenie wra¿liwoci czytelniczej daj¹cej mo¿liwoæ wypowiedzi poprzez sztukê w³asnych prze¿yæ, myli i marzeñ. Celem jest równie¿
rozbudzenie zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y najpiêkniejsz¹ literatur¹ wiata, która prowadzi ku wiatu wartoci, utrwala ¿ycie i nas samych. Kontakt z
literatur¹ ma tak¿e kszta³towaæ wra¿liwoæ prze³amuj¹c obojêtnoæ na otaczaj¹cy nas wiat przyrody- zwierz¹t. W czasie wydarzeñ artystycznych ma
tak¿e s³u¿yæ budowaniu postaw otwartoci, tolerancji i szacunku wród dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
pozwala zmierzyæ siê z ogromem dorobku myli ludzkiej i daje wyzwanie, aby poznaæ chocia¿ jej czêæ.
5. Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom 
wielkie wiêto czytania organizowane co roku na prze³omie maja/czerwca przez Fundacjê ABCXXI ,które

mobilizuje do szczególnie intensywnych dzia³añ wiele instytucji. Ksi¹¿nica Pomorska uczestniczy w akcji
OTCD od 2002 roku. Biblioteka ³¹cz¹c siê z ca³¹
Polsk¹ przygotowuje imprezy czytelnicze dla dzieci i
m³odzie¿y województwa Zachodniopomorskiego
oczywicie z ksi¹¿k¹ w roli g³ównej. W tym w³anie
Tygodniu dzieci maj¹ okazjê podró¿owaæ po literaturze, uczestniczyæ w spotkaniach autorskich z ciekawymi ludmi oraz zaprezentowaæ przygotowane z
wielkim kunsztem inscenizacje bajek przeplatanych
tañcem, piosenk¹, a tak¿e wzi¹æ udzia³ w przygotowanych konkursach literackich i plastycznych.
6. W krainie Twórców regionalnych  cykl
realizowany od 10 lat, którego celem jest wprowadzenie dzieci i m³odzie¿y w bogaty wiat sztuki i
literatury twórców regionalnych. Podczas spotkañ
gocimy w bibliotece artystów regionalnych oraz
ciekawe postacie naszego miasta. Poznawanie twórców regionalnych rozwija wiêzi uczuciowe i przynale¿noæ do regionu  ma³ej ojczyzny oraz pozwala
poznaæ twórczoæ pisarzy zachodniopomorskich.
7. wiatowy Dzieñ Postaci z Bajek  5 Listopada jest wiatowym Dniem Postaci z Bajek. Wydarzenie to sta³o siê doskona³¹ okazjê do nowego
sposobu promowania czytelnictwa wród najm³odszych czytelników biblioteki. Od 2009 roku w Ksi¹¿nicy Pomorskiej organizowany jest konkurs i spotkanie czytelnicze pt. Bajkowy Bohater Roku .
Idei tej towarzyszy przekonanie, ¿e dziêki znajomoci losów bajkowego bohatera dziecko nauczy siê,
poprzez uto¿samienie siê z nim, rozwi¹zywaæ trudne
problemy w swoim ¿yciu. Pozna w jaki sposób akceptowaæ i tolerowaæ drugiego cz³owieka. Zw³aszcza kiedy nowy kolega lub kole¿anka ró¿ni¹ siê
wygl¹dem i charakterem od nich samych, lub kiedy
s¹ bardziej niemiali i pochodz¹ z niezamo¿nych domów. Naucz¹ siê tak¿e, dziêki bajkom i czytaniu, poznawaæ wiat najwa¿niejszych wartoci w ¿yciu, czyli
mi³oci, cierpliwoci i szacunku dla ró¿norodnoci
oraz przekonaj¹ siê, ¿e dziêki czytaniu zdobywaj¹
m¹droæ. Spotkania maja charakter integracyjny i
s¹ realizacj¹ programu integracyjnego pt. Czyta-

nie zbli¿a. Dziêki bajkowym bohaterom opowiadamy dzieciom wiat, wiat przeplatany radociami
i smutkami oraz mora³ami ucz¹cymi ¿ycia w sposób
najbardziej naturalny.. Ka¿de spotkanie powiêksza
nasz¹ powstaj¹c¹ galeriê portretów Bajkowych Bohaterów i tak: w 2009/2010 roku bajkowym bohaterem zosta³a Kaczka Dziwaczka prezentowana
przez uczniów ze Szko³y Specjalnej ,w roku 2010/
2011 Calineczka prezentowana przez dzieci z
Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nies³ysz¹cych a w roku 2011/2012 Ksiê¿niczka Badr
al.- Budur prezentowana przez uczniów ze SP Nr 1.
W 2012/2013 roku bajkowym bohaterem zosta³a
Królewna nie¿ka i Kózka z bani pt. Stoliczku
nakryj siê W roku 2013/2014 bajkowym bohaterem zosta³ Kopciuszek i Murzynek Bambo prezentowany przez uczniów ze Szko³y Specjalnej Nr 12.
W roku 2014/2015 bajkowym bohaterem zosta³ Plastu. Natomiast w zesz³ym roku 2015/2016 bajkowym bohaterem zosta³ Harry Potter.
8. Legendy Indian Ameryki Pó³nocnej  program wprowadzony w 2015 r. W ramach realizacji
tego programu zaplanowalimy raz w miesi¹cu
warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci przedszkolnych. Podczas spotkania dzieci maj¹ okazjê pos³uchaæ Legend Indian Ameryki Pó³nocnej opowiadanych a nie czytanych. Sztuka opowiadania powraca, jest to bowiem ³atwo dostêpne narzêdzie poznawcze, wychowawcze i komunikacyjne O sztuce
opowiadania, o tym jak snuæ opowieæ, prawiæ banie, gawêdziæ i opowiadaæ historie dzieci maja okazjê poznawaæ podczas prowadzonych warsztatów.
Warsztaty te maj¹ na celu kszta³towanie u dzieci
postawy aktywnego s³uchania, akceptowania opowiadaj¹cego. Poprzez rozmowy o wartociach etycznych, wyborach i konsekwencjach, wczuwanie siê
w sytuacje, rozumienie uczuæ na podstawie przyk³adów bohaterów z opowiadañ i legend dzieci maja
mo¿liwoæ kszta³towania w³asnego charakteru.
Oprócz tego podczas spotkania dzieci maj¹ okazjê

uczyæ siê gry w s³ówka i praktykowanie jêzyka angielskiego, a tak¿e w oparciu o inscenizacje i ilustracje scenek z opowiadañ rozwijaæ umiejêtnoci wyra¿ania w³asnych uczuæ . Zajêcia prowadzi p. Bo¿ena Felsz  bajarka z Kanady i wieloletnia nauczycielka jêzyka angielskiego.
9. Podró¿e z literatur¹ i kultur¹ krajów wiata  to nowa propozycja cyklu zajêæ przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych prowadzonych poza
murami biblioteki. Spotkania czytelnicze odbywaj¹
siê w ka¿dy wtorek tygodnia w przedszkolu Promyk. Zajêcia prowadzi³ p. Bo¿ena Felsz, nauczycielka jêzyka angielskiego i storyteller z Kanady. Podczas spotkañ czytelniczych dzieci poznaj¹ literaturê
innych narodów w jêzyku angielskim. Celem spotkañ jest dostarczenie wiedzy o ró¿nych kulturach,
narodach, tradycjach przy wykorzystaniu literatury
wiatowej. Spotkania maj¹ tak¿e na celu poprzez czytanie ,opowiadanie rozwijaæ i kszta³towaæ postawê
szacunku wobec wartoci innych krajów i regionów.
Prezentowane bajki i piêkne ilustracje dostarczaj¹
dzieciom wiedzy o wiecie, rozwijaj¹ ich wyobraniê i wzbogacaj¹ s³ownictwo.
10. Jestem tu i czujê  sekrety zwierzêcych
serc  Od padziernika 2016 roku planujemy spotkanie odbywaj¹ce siê raz w roku z okazji wiatowego Dnia Dobroci Dla Zwierz¹t. Spotkania Jestem
tu i czujê  pozwol¹ prze¿yæ dzieciom kontakt ze
wiatem przyrody uchwyconym w literaturze piêknej
i popularnonaukowej. Czytanie wierszy wprowadzi
dzieci i m³odzie¿ w zaczarowany wiat poezji o przyjacio³ach tych domowych, ale tak¿e i tych cierpi¹cych
bezdomnych. Zwierzêta s¹ jak ludzie czuj¹, dlatego
te¿ powinno siê ju¿ od najm³odszych lat kszta³towaæ
miêdzy innymi poprzez literaturê i spotkania edukacyjne wra¿liwoæ, tolerancjê, szacunek do wiata przyrody oraz prze³amywaæ obojêtnoæ na krzywdê i okrucieñstwo wobec zwierz¹t. Cykliczne spotkania wzbogac¹ odwiedziny osób zajmuj¹cych siê na co dzieñ
opiek¹ nad ró¿nymi zwierzêtami. Bêd¹ to specjalici z
ró¿nych organizacji dzia³aj¹cych na rzecz zwierz¹t.
Obchody tego Dnia maj¹ tak¿e na celu zmieniæ zachowanie ludzi w stosunku do zwierz¹t i uwiadomiæ
im prawdê, ¿e zwierzêta nie s¹ przedmiotami i maj¹
swoje prawa. Miesi¹c ten przypomni nam, ¿e powinnimy traktowaæ zwierzaki z poszanowaniem ich naturalnych potrzeb - jak istoty ¿ywe, zdolne do odczuwania zarówno fizycznego bólu, jak równie¿ radoci
czy wdziêcznoci.
11. Przystanek  Biblioteka. W ramach tego
programu biblioteka prowadzi edukacjê czytelnicz¹
dla grup zorganizowanych z woj. zachodniopomorskiego. S¹ to lekcje biblioteczne, podczas których
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dzieci i m³odzie¿ ucz¹ siê , jak korzystaæ ze zbiorów
Biblioteki, poznaj¹ metody sprawnego wyszukiwania i selekcji informacji. Organizujemy wycieczki po
bibliotece i prowadzimy warsztaty czytelnicze dla
dzieci najm³odszych i warsztaty instrukta¿owe dla
uczniów szkó³ rednich.
Oprócz proponowanych programów czytelniczych przy planowaniu zajêæ brane s¹ pod uwagê
wszelkie rocznice i wydarzenia literackie , które s¹
doskona³¹ okazj¹ do przybli¿enia sylwetek pisarzy,
poetów i wybitnych osobistoci .W tym roku mijaæ
bêdzie 170 rocznica urodzin noblisty Henryka Sienkiewicza, 100 rocznica jego mierci oraz 50 rocznica
utworzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza, w miejscu urodzenia pisarza, czyli w Woli Okrzejskiej. W
zwi¹zku z Rokiem Sienkiewicza zamierzamy zorganizowaæ spotkania, podczas których dzieciom i m³odzie¿y przedstawiona bêdzie prezentacja pt. Henryk Sienkiewicz jakiego nie znacie oraz przygotujemy wystawê pt. Henryk Sienkiewicz zwyczajny cz³owiek, wybitny Polak. Organizujemy tak¿e imprezy
czytelnicze z okazji: Miêdzynarodowego Dnia Teatru; Miêdzynarodowego Dnia Poezji; wiatowego Dnia Wróbla; Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki dla Dzieci ; wiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich; Zachodniopomorskiego Festiwalu
Nauki; Dnia G³onego Czytania; Urodzin ksi¹¿kowego misia Kubusia Puchatka; wiatowego
Dnia Muzyki. Ksi¹¿nica zaanga¿owana jest tak¿e
w organizacjê Festiwalu Czytania, Nocy w Bibliotece, Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
Przyk³adem dobrych praktyk biblioteki jest gromadzenie odpowiedniego ksiêgozbioru dla dzieci i
m³odzie¿y, obdarowywanie dzieci i placówek ksi¹¿kami, a tak¿e prowadzona od lat wspó³praca z wieloma instytucjami owiatowymi ( przedszkolami,
szko³ami, szko³ami specjalnymi, orodkami szkolno- wychowawczymi , pogotowiem opiekuñczym,
orodkami socjoterapii itp.), wietlicami rodowiskowymi, orodkami kultury, stowarzyszeniami,
towarzystwami, lokalnymi mediami i wieloma innymi podmiotami. Sta³ym elementem pracy biblio-

tekarzy s¹ aktywne dzia³ania promocyjne prowadzone poza bibliotek¹ w wy¿ej wymienionych placówkach.
Ksi¹¿nica Pomorska pracuje tak¿e metod¹ projektów, na które pozyskuje pieni¹dze. Dziêki dotacji MKiDN w bibliotece realizowano du¿e Projekty
Operacyjne promuj¹ce czytelnictwo pt. Promocja
czytelnictwa wród dzieci i m³odzie¿y w Ksi¹¿nicy
Pomorskiej, Podró¿e ma³e i du¿e po bajkowej
literaturze, Czytam wiêc jestem i zmieniam wiat
 literatura kluczem do dzieciêcej wyobrani.
Podsumowanie
Podejmowane przez Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ dzia³ania , ich szeroki wachlarz oraz ciekawe formy pracy,
wiadcz¹ o tym, ¿e dla biblioteki dzieci i m³odzie¿
oraz ich potrzeby s¹ wa¿ne. Podczas spotkañ dzieci
maj¹ okazjê zetkn¹æ siê z  ¿ywymi ksi¹¿kami 
pisarzami, aktorami, artystami, którzy dziel¹ siê swoimi pasjami i pobudzaj¹ ma³ych odbiorców do rozwijania w³asnych zainteresowañ. Biblioteka podejmuje dzia³ania rozwijaj¹ce czytelnictwo, a tak¿e stara siê zaspokajaæ potrzeby edukacyjne, informacyjne, kulturalne i rekreacyjne najm³odszych czytelników. Bibliotekarze wci¹¿ poszukuj¹ nowych i doskonal¹ sprawdzone od lat formy pracy. Do biblioteki wróci³a tradycyjna forma g³onego czytania oraz
dyskusji o ksi¹¿kach dla dzieci i m³odzie¿y.
Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie znajd¹ w
Ksi¹¿nicy Pomorskiej przyjazne miejsce z przeznaczonymi dla nich zbiorami, gdzie mog¹ odkrywaæ
radoæ z czytania ksi¹¿ek.
Zaprezentowane przyk³ady dzia³añ Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie nie wyczerpuj¹ ca³ego bogactwa
form i metod pracy stosowanych przez bibliotekê, ale
pokazuj¹ drogi, jakimi biblioteka stara siê dotrzeæ do
najm³odszych odbiorców. Biblioteka odgrywa du¿¹
rolê w inicjacji i popularyzacji czytelnictwa wród dzieci a uwzglêdniaj¹c ich potrzeby czytelnicze - otwiera
drzwi do wiata ksi¹¿ki i kultury literackiej.
BIBLIOGRAFIA
 Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie, pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015.
 Lewandowicz-Nosal Gra¿yna, Zybert El¿bieta
Barbara(red.) Dzieci, m³odzie¿  Internet  biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i
M³odzie¿y. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009, s.
17, 63.
 Wojciechowski Jacek, Czytelnictwo, Kraków:
Wydaw. Uniwersytetu Jagielloñskiego, 2000,s. 146.
Bo¿ena Pilczuk
 Starszy Kustosz
Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 45

Bibliotekarza szkolnego
uwag kilka
Ogólnie panuje przekonanie, ¿e dzieci nie czytaj¹. Ujê³abym to inaczej  nie czytaj¹ tyle co kiedy, ale czytaæ chc¹. Czy te chêci siê utrwal¹ i
bêd¹ w procentowaæ w rozwoju dziecka zale¿y od
nas, doros³ych.
Jeli dziecko widzi, ¿e rodzice czytaj¹  samo ma
ochotê spróbowaæ. Gdy rodzic czyta dziecku, to
przede wszystkim buduje z nim g³êbsz¹ wiê, obdarowuje je swoj¹ obecnoci¹ i, dziêki lekturze,
rozwija wyobraniê dziecka. Tyle teorii. A teraz
kilka uwag okiem praktyka.
Prawd¹ jest, ¿e du¿o zale¿y od rodziców, dziadków . Zawsze mnie cieszy, gdy rodzic, nie czekaj¹c na oficjalne pasowanie uczniów na czytelnika,
przyprowadza dziecko do biblioteki by wspólnie
wypo¿yczyæ pierwsz¹ ksi¹¿kê. Nie jest takich rodziców wielu, ale s¹ i tacy którzy ju¿ w grupie 0
odwiedzaj¹ szkoln¹ bibliotekê.
Kolejnym doros³ym, który mo¿e w dziecku rozbudziæ chêæ czytania, jest nauczyciel  jeli czêæ
zajêæ powiêca na czytanie uczniom na g³os, efektem mo¿e byæ m.in. podniesienie poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych, poprawienie koncentracji, zwiêkszenie umiejêtnoci mylenia przyczynowoskutkowego itp.1
Jednak rzeczywistoæ szkolna, która ka¿e skupiaæ siê przede wszystkim na realizacji programu
nauczania nie pozostawia zbyt wiele czasu na codzienne, g³one czytanie. A szkoda
I tu mo¿e wkroczyæ kolejna wa¿na dla rozwoju
m³odego czytelnika osoba  bibliotekarz. Naj³atwiej jest bibliotekarzom szkolnym  dostêp do
potencjalnych czytelników maj¹ nieograniczony.
Nic tylko spotykaæ siê z dzieæmi, chodziæ na lek-

cje i czytaæ. No tak, ale tu postawiæ nale¿y kolejne pytania: co czytaæ i kiedy mieæ na to czas?
Aby zachêciæ uczniów do czytania biblioteka
powinna dysponowaæ atrakcyjnym ksiêgozbiorem. Tylko sk¹d go wzi¹æ? Luksusem jest, gdy
bibliotekarz dysponuje sta³ym funduszem na zakup ksi¹¿ek. Z moich dowiadczeñ i obserwacji
wynika, ¿e rzadko szko³y uwzglêdniaj¹ w swoim
bud¿ecie zakup ksi¹¿ek. Jaskó³k¹ nios¹ca nadziejê na zmiany by³ og³oszony w 2015 r. program
Ksi¹¿ki naszych marzeñ przygotowany przez
MEN. Uczestnicz¹ce w programie biblioteki szkó³
podstawowych otrzymywa³y fundusze za które
mog³y kupiæ ksi¹¿ki. Kwota dotacji uzale¿niona
by³a od liczby uczniów. Swój wk³ad musia³ tak¿e
zadeklarowaæ samorz¹d lokalny. Z programu skorzysta³o wiele bibliotek, choæ dodatkowe warunki  jak np. konsultowanie swoich zakupów z biblioteka miejsk¹, niekoniecznie sprawê u³atwia³y
(bo co zrobiæ, jeli najbli¿sza biblioteka miejska
jest oddalona od szko³y o 50 km.?).
W latach 2016-2020 rz¹d bêdzie realizowa³ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.2 Zgodnie z za³o¿eniami NPRC organy prowadz¹ce szko³y bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o dofinansowanie zakupu nowoci wydawniczych. Za³o¿enia piêkne i
s³uszne  czekamy na efekty.
No to zakupione ksi¹¿ki  teoretycznie  ju¿
mamy. Czas wiêc zacz¹æ propagowaæ czytelnictwo poprzez czytanie No w³anie  ten czas
Od kilku lat rodowiska bibliotekarskie, a w
szczególnoci Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich, walczy o odgórne wskaniki zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy w szko³ach3. Aktualnie o godzinach pracy biblioteki
szkolnej decyduje samorz¹d. Jedno jest pewne 
biblioteka w szkole byæ musi, ale etat bibliotekarza mo¿e wynosiæ np. 1/10, czyli 3 godziny w tygodniu. Wszystko zale¿y od godzin przekazanych
szkole przez organ prowadz¹cy. Trudno w takich
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warunkach prowadziæ m¹dr¹ i efektywn¹ edukacjê czytelnicz¹. Przypomnê w tym miejscu jeszcze, ¿e to bibliotekarz jest odpowiedzialny za dystrybucje darmowego podrêcznika, co tak¿e wymaga czasu.
A teraz trochê z mojego podwórka
Aby propagowaæ czytelnictwo biblioteka musi
byæ w szkole widoczna. Oznacza to aktywny udzia³
nauczyciel bibliotekarza w ¿yciu szko³y. Okazj¹
do pokazania uczniom, ¿e biblioteka jest wa¿nym
miejscem w szkole s¹ ró¿ne wiêta i rocznice. Ja
zaczynam w padzierniku, który od 2008 r. obchodzony jest jako Miêdzynarodowy Miesi¹c Bibliotek Szkolnych. Jest to okazja do og³oszenia akcji
Ca³a szko³a czyta, przygotowania wystawy nowoci, zorganizowania zbiórki na prezent dla biblioteki, itp. Kolejna okazja do wiêtowania to
przypadaj¹cy w tym roku po raz XIII Tydzieñ Bibliotek 4. Has³o majowego Tygodnia Bibliotek
2016 brzmi Biblioteka inspiruje.
A pomiêdzy wiêtami trwa zwyczajne ¿ycie szko³y. W tym czasie biblioteka te¿ musi byæ widoczna. Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników  to obok pasowania na
ucznia  wa¿ne wydarzenie w ¿yciu pierwszaka, i
jako takie powinno byæ odpowiednio przygotowane. Bibliotekarz do klas musi wychodziæ. G³ównie zadbaæ trzeba o najm³odszych czytelników.
Jeli z³api¹ bakcyla czytania, to ju¿ raczej na zawsze. Ja pod koniec ubieg³ego roku szkolnego
odwiedzi³am klasy 0-III z ksi¹¿k¹ o s³oniu Elmerze. Do dzi przychodz¹ maluchy i pytaj¹ siê o
ksi¹¿ki których bohaterem jest Elmer  s³oñ w kratkê! Przy okazji, przez przypadek odkrywaj¹ tak¿e innych bohaterów i inne ksi¹¿ki. Bardzo wa¿ne
jest przygotowanie k¹cika, w którym dzieciaki
mog¹ buszowaæ w poszukiwaniu ksi¹¿ek. Stoj¹ce
równo na pó³ce woluminy raczej dziecko zniechêc¹. Lepiej zrobiæ wystawkê by uczeñ móg³
wzi¹æ ksi¹¿kê do rêki, obejrzeæ, od³o¿yæ i wybraæ

inn¹. Maluchom trzeba te¿ powiêciæ czas  porozmawiaæ, wys³uchaæ, zachêciæ do lektury. Dziecko, które przyjdzie do biblioteki, mi³o i atrakcyjnie spêdzi w niej czas  wróci do niej. W bibliotece mojej szko³y przebojem okaza³a siê wielka poducha, na której mo¿na siê wygodnie rozsi¹æ,
odpocz¹æ i poczytaæ. Ku mojemu zdziwieniu sta³a
siê ona tak¿e magnesem przyci¹gaj¹cym uczniów
klas starszych, którzy bardzo chêtnie spêdzaj¹
przerwy w bibliotece relaksuj¹c siê i czytaj¹c na
podusi.

Warto tak¿e zatrudniæ m³odzie¿ do pomocy w
bibliotece. Dobrze przeszkolony aktyw biblioteczny to czasami ratunek dla bibliotekarza przy
nat³oku obowi¹zków. Starsi uczniowie lubi¹ te¿
przygotowywaæ konkursy czytelnicze  chêæ rywalizacji potrafi czasem zdzia³aæ cuda. Trzeba
tylko pamiêtaæ, by lektury polecane do czytania
by³y naprawdê wci¹gaj¹ce, aktualne, ciekawie
wydane.
Podsumowuj¹c  dzieci i m³odzie¿ chc¹ czytaæ
 trzeba tylko trochê zachêty, zainteresowania i
odpowiedniej, atrakcyjnej oferty.
xxx
1
http://calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Aktualno%C5%9Bci/Raport_finalny_212_str.pdf
2
http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/
news/narodowyprogramrozwojuczytelnictwa0
3
http://tnbsp.oeiizk.waw.pl/dokumenty/memorial.pdf
4
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=15609&prev=1
Monika D¿ugan
 nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Szczecinie; zastêpca prezesa
szczeciñskiego oddzia³u Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich
i viceprezes Rady G³ównej Towarzystwa

Zespó³ Szkó³ Szpitalnych w Szczecinie

Biblioteka
inna ni¿ wszystkie

Dwiêk dzwonka koñcz¹cego lekcjê otwiera drzwi
klas, przez które dzieci weso³o wychodz¹ na szkolny korytarz. Czêæ z nich udaje siê w stronê biblioteki, aby wypo¿yczyæ ciekaw¹ ksi¹¿kê lub skorzystaæ z centrum multimedialnego... To sytuacja, któr¹
mo¿na obserwowaæ w wiêkszoci szkó³, ale nie w
naszej. Tu lekcji nie wyznaczaj¹ dzwonki, a uczniowie nie ustawiaj¹ siê w kolejce do wypo¿yczalni.
Szko³a szpitalna  inna ni¿ wszystkie
 i inna biblioteka. Uczniowie  pacjenci dwudziestu jeden oddzia³ów w trzech szczeciñskich szpitalach zazwyczaj nie odwiedzaj¹ biblioteki, lecz biblioteka przychodzi do nich.

Dzieñ dobry,
tu biblioteka szkolna

Pojemna torba na kó³kach skrywa wszystkiego
po trochê  dla ka¿dego co mi³ego  bajki dla
najm³odszych, opowiadania dla pocz¹tkuj¹cych czytelników, trochê przygody, trochê fantastyki, znajd¹
siê te¿ ksi¹¿ki o problemach m³odzie¿y, lektury szkolne, pozycje popularnonaukowe i dojrza³e dzie³a literackie dla bardziej wyrobionych czytelników, tak aby
ka¿dy  od ucznia zerówki po maturzystê  móg³
znaleæ dla siebie odpowiedni¹ ksi¹¿kê.
W ten sposób wyposa¿ony nauczyciel bibliotekarz szko³y szpitalnej wyrusza z biblioteki w trasê z
oddzia³u na oddzia³, od ³ó¿ka do ³ó¿ka pacjenta.
Dzieñ dobry, tu biblioteka szkolna  tak witam
uczniów ju¿ od prawie trzech lat, od czasu, gdy jako
nauczyciel bibliotekarz rozpoczê³am pracê w Zespole
Szkó³ Szpitalnych w Szczecinie. Codziennie widzê
nowe twarze, spotykam te¿ pacjentów, którzy przebywaj¹ w szpitalu po kilka tygodni, a nawet miesiêcy
lub wracaj¹ tu po raz kolejny. Czasami wózek wypchany ksi¹¿kami wywo³uje zdziwienie, s¹ jednak i
takie oddzia³y, gdzie jego widok budzi prawdziw¹ radoæ i okrzyk: Pani z biblioteki!.
Choæ czêsto spotykam siê ze stwierdzeniem nie
lubiê czytaæ (zazwyczaj ze strony dzieci nierozstaj¹cych siê z telefonem komórkowym, tabletem czy
laptopem), ogromna liczba uczniów chêtnie siêga
po ksi¹¿ki. Ci, którzy naprawdê lubi¹ czytaæ, czêsto
przychodz¹ do szpitala zaopatrzeni w kilka w³asnych, a jeli nie  witaj¹ mnie z radoci¹. Rodzi siê
okazja do ciekawych rozmów i wymiany informacji
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o tym, co warto przeczytaæ, o co wzbogaciæ ksiêgozbiór. Przy okazji mo¿na obejrzeæ zawartoæ wózka i
co wypo¿yczyæ lub inny tytu³ z biblioteki. Zainteresowanie m³odych ludzi ksi¹¿kami i czytaniem, a
szczególnie specjalne zamówienia sprawiaj¹ mi radoæ i z przyjemnoci¹ je realizujê, choæ czasem
wymaga to kilku dodatkowych kursów na trasie biblioteka - oddzia³ szpitalny. Niekiedy zdarza sie, ¿e
zapalony czytelnik otrzymuje zgodê  o ile stan jego
zdrowia na to pozwala  na chwilowe opuszczenie
oddzia³u, odwiedziny w bibliotece i mo¿liwoæ buszowania wród ksi¹¿ek.

Jak tu fajnie!

Jak tu fajnie! to nierzadkie stwierdzenie, które s³yszy siê z ust m³odych pacjentów po przekroczeniu progu biblioteki. Zespó³ Szkó³ Szpitalnych rozmieci³ swój ksiêgozbiór w trzech maleñkich pomieszczeniach udostêpnionych przez szpitale. Ksiêgozbiór skromny, jednak systematycznie wzbogacany g³ównie dziêki wspó³pracy z
Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹, szczeciñskim oddzia³em Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, bibliotek¹
miejsk¹ i dobremu sercu osób prywatnych  by³ych pacjentów, rodziców, personelu medycznego. Coraz wiêcej nowych, kolorowych ksi¹¿ek,
które swym wygl¹dem zachêcaj¹, aby wzi¹æ je do
rêki, do tego niewielki zbiór programów multimedialnych i filmów DVD. Nie zdarza siê, aby czytelnik opuszcza³ to miejsce nie nios¹c z zadowoleniem kilku wybranych przez siebie pozycji.

Wypo¿yczanie to nie wszystko...

Na jednym z oddzia³ów, tu¿ obok dy¿urki pielêgniarek, siedzi na krzele dziewczynka. Zap³akane,
przera¿one oczy... Rodzice wype³niaj¹ dokumenty
wymagane przy przyjêciu do szpitala. Podchodzê
do dziecka i zaczynam rozmowê. Pokazujê ksi¹¿ki,
które mam ze sob¹. Czytam kilka zabawnych wierszyków, ogl¹damy ilustracje. Dziewczynka powoli
rozlunia siê, na chwilê zapomina o strachu, pojawia sie umiech. Umawiamy siê, ¿e póniej przyniosê i poczytam ksi¹¿kê o piesku. Dobrze posz³o, nie
zawsze idzie tak ³atwo...
W sali na ortopedii dzieciêcej odwiedzam trzy
unieruchomione gimnazjalistki, obola³e i zmêczone przed³u¿aj¹cym sie pobytem w szpitalu. Rozmawiamy przez chwilê o ksi¹¿kach, które przywioz³y ze sob¹, lecz nie maj¹ na nie si³y ani ochoty.
Wybieram jedn¹ i czytam g³ono. Dziewczyny
s³uchaj¹ z zainteresowaniem, godzina mija w
mgnieniu oka - ¿egnaj¹ mnie pytaniem: Kiedy
pani znowu przyjdzie?.
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Idê dalej, na onkologiê, do ucznia, któremu obieca³am przeczytaæ nastêpny fragment lektury. Tym
razem jednak czytania nie bêdzie. Po kolejnej porcji
chemioterapii samopoczucie ch³opca jest tak pod³e,
¿e nie ma ochoty na nic.
Pracuj¹cy w szkole szpitalnej bibliotekarz musi byæ
wyposa¿ony w czu³y radar, który pozwala nie tylko rozpoznawaæ potrzeby czytelnicze, lecz równie¿
mo¿liwoci uczniów wynikaj¹ce z ich stanu zdrowia i
samopoczucia, który podpowie, jak dzia³aæ, aby to
samopoczucie, o ile to mo¿liwe, poprawiæ.

Zachêciæ do czytania
 wzbudziæ radoæ

Dzia³ania maj¹ce na celu zachêcanie do czytania w
warunkach szpitalnych musz¹ jednoczenie spe³niaæ
rolê terapeutyczn¹  odwróciæ uwagê dziecka od problemu choroby i przykroci wi¹¿¹cych sie z hospitalizacj¹ i zabiegami leczniczymi, ³agodziæ napiêcia emocjonalne. Wbrew pozorom, w szpitalu równie¿ mo¿e
byæ i weso³o, i ciekawie. Tu tak¿e organizuje siê konkursy, spotkania, przedstawienia. A wymieniaæ mo¿na by d³ugo... Na przyk³ad co roku nasi uczniowie
mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie czytelniczo-plastycznym I ty mo¿esz byæ ilustratorem, który ma m.in.
zachêciæ do czytania bani. W pierwszej edycji konkurs dotyczy³ utworów Ch. Perraulta, w drugiej braci
Grimm, nastêpnie H.Ch. Andersena, a w tym roku
uczestnicy konkursu bêd¹ wykonywaæ ilustracje do
bani J. de La Fontaine'a. Inne propozycje to na przyk³ad konkurs na najlepszego lepieja o ksi¹¿kach i
czytaniu, kierowany do uczniów starszych klas szko³y podstawowej i gimnazjalistów czy te¿ konkursy
wymagaj¹ce znajomoci twórczoci H.Ch. Andersena i Ch. Perraulta Czy znasz te banie. Wród
imprez przygotowanych przez bibliotekê szko³y szpitalnej wymieniæ mo¿na tak¿e warsztaty czerpania papieru po³¹czone z poznawaniem historii ksi¹¿ki, quiz
dla dzieci m³odszych Spotkanie z bajkami, wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia, Jesienne popo³u-

dnie z poezj¹  spotkanie powiêcone czytaniu
wierszy o jesieni, ilustrowane muzyk¹ i fotografi¹ przyrodnicz¹, Jestem przeciw narkotykom  zajêcia
warsztatowe dla uczniów gimnazjum i liceum, realizowane we wspó³pracy z pedagogiem szkolnym z wykorzystaniem fragmentów literatury tematu, pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika, wspólne
przygotowanie interaktywnego plakatu z okazji Miesi¹ca Bibliotek Szkolnych. Corocznie staram siê zorganizowaæ Dzieñ Czytania Bajek z udzia³em zaproszonych goci. Imprezê te wspiera m³odzie¿ z ko³a
teatralnego XVIII LO w Szczecinie, gocilimy tak¿e
aktorki  Edytê Jungowsk¹ i Olgê Bo³¹d. Od trzech
lat realizujê program Kolorowe czytanie bajek. S¹
to spotkania powiêcone czytaniu wybranych bani
po³¹czone z zajêciami twórczymi, podczas których
dzieci wykonuj¹ prace inspirowane treci¹ bani, wykorzystuj¹c ró¿norodne techniki i materia³y plastyczne  mo¿na powiedzieæ  po³¹czenie banioterapii z
arteterapi¹. Od 2014 roku dzia³ania biblioteki wspieraj¹ pracuj¹ce w szpitalach Zdroje i przy Unii Lubelskiej dwa Bajkowozy , które otrzymalimy dziêki
wspó³pracy z Fundacj¹ Serdecznik z Poznania. S¹
to piêknie wykonane rega³y w formie domków, wyposa¿one w ponad sto starannie wybranych tytu³ów ksi¹¿ek, posiadaj¹ce moc szufladek kryj¹cych
rozmaite drobiazgi, które pomagaj¹ rozbudziæ dzieciêc¹ wyobraniê podczas kreatywnych zajêæ z
ksi¹¿k¹. Dziêki odpowiednim rozmiarom i zainstalowanym kó³kom Bajkowozy mog¹ dotrzeæ na ka¿dy
oddzia³ i do ka¿dego pacjenta, wioz¹c prócz ksi¹¿ek
radoæ i zabawê.
O szkole szpitalnej nie wszyscy wiedz¹ (czêsto
spotykam siê ze zdziwieniem To w szpitalu jest szko³a?), ale pe³ni ona znacz¹c¹ rolê w ¿yciu uczniów
bêd¹cych pacjentami szpitala. Mam nadziejê, ¿e dzia³ania naszej biblioteki równie¿ nie pozostaj¹ bez znaczenia - kszta³tuj¹ pozytywny stosunek dzieci i m³odzie¿y do ksi¹¿ki i czytania, rozbudzaj¹ zainteresowania i potrzeby czytelnicze.
Ewa B¹bolewska
 nauczyciel bibliotekarz w Zespole
Szkó³ Szpitalnych w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 37

Ksi¹¿ka alternatyw¹
dla komputera
Powszechnie obserwuje siê kryzys czytelnictwa. Tradycyjna ksi¹¿ka, która by³a do niedawna, oprócz telewizji i kina, g³ównym ród³em informacji o otaczaj¹cym
nas wiecie i dostarczania rozrywki, teraz otrzyma³a du¿¹
konkurencjê w postaci komputera, Internetu, skrótowców lektur, streszczeñ oraz adaptacji filmowych. Zapomina siê, ¿e ksi¹¿ka rozwija wyobraniê, uczy kulturalnego spêdzania czasu. Ksi¹¿ka dostarcza wiedzy o
wiecie, systematyzuje i uczy mylenia. Prowadzi do
pojawiania siê twórczego stosunku do otoczenia. Dzieje siê tak od najwczeniejszych lat ¿ycia dziecka dziêki
rodzicom, którzy s¹ ³¹cznikiem miêdzy nim a ksi¹¿k¹.
Czytanie jest dla dziecka przede wszystkim ród³em przyjemnoci i form¹ rozrywki. Aktywnoæ ta powoduje
obni¿enie napiêcia miêniowego i po prostu relaksuje.
Ksi¹¿ka umo¿liwia dziecku poznawanie wiata. Pomaga w kszta³towaniu nowych wyobra¿eñ i pojêæ, przekazuje wiedzê o wiecie i ludziach. Dziêki ksi¹¿kom dzieci
ucz¹ siê rozumieæ znaczenie nazw, a przez to tworzyæ
bardziej ogólny obraz przedmiotów.
Dlatego my, bibliotekarze rozumiemy, ¿e mamy do
odegrania szczególn¹ rolê w zachêcaniu dzieci do
czytania. Chcemy by dzieci siêga³y po ksi¹¿kê nie
tylko z obowi¹zku realizacji programu szkolnego,
ale równie¿ jako równorzêdn¹ alternatywê dla komputera i telewizji.
W tym celu dbamy o wzbogacanie naszej oferty
o nowoci czytelnicze jak równie¿ o ksi¹¿kê now¹,
kolorow¹ i ciekaw¹ tematycznie. Przez ca³y rok szkolny dzia³a akcja Podaruj ksi¹¿kê bibliotece. Wielu uczniów za zgod¹ rodziców oraz sami rodzice przynosz¹ do nas ksi¹¿ki, które dzieci ju¿ przeczyta³y,
b¹d po prostu z nich wyros³y. Aby poznaæ zainteresowania czytelnicze prowadzimy w bibliotece
skrzynkê dezyderatów. Bra³ymy udzia³ w Ogólnopolskich Wyborach Ksi¹¿ek sk¹d otrzyma³ymy ogromn¹ wiedzê na temat poszukiwanych i
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przeczytanych ju¿, ciekawych dla naszych czytelników pozycji. Bra³ymy udzia³ w programie Ksi¹¿ki
naszych marzeñ, przez co uzyska³ymy fundusze
na rozbudowanie ksiêgozbioru oraz odnowienie czêci zasobów lekturowych. Dziêki takim naszym dzia³aniom ju¿ w po³owie tego roku szkolnego ksiêgozbiór powiêkszy³ siê o 300 ksi¹¿ek dla m³odszych i
starszych uczniów.
W naszej bibliotece uczeñ spotyka siê z du¿¹ iloci¹ ró¿nych form przybli¿aj¹cych im ksi¹¿kê i bibliotekê jako miejsca, gdzie mog¹ mi³o spêdziæ czas
w czasie przerw lub po zajêciach. Tradycj¹ s¹ wystawki reklamuj¹ce wydarzenia, k¹cik czytelniczy
Polecamy, prezentacja nowoci w gablotach, w
holu szko³y i na stronie internetowej szko³y, w zak³adce Biblioteka.
Przyci¹gamy uczniów do nas realizuj¹c ró¿ne formy promocji ksi¹¿ki. Od lat organizujemy spotkania
autorskie twórców nie tylko regionalnych. W ostatnim roku z naszymi uczniami spotka³a siê Monika
Marin autorka serii Kroniki Saltamontes oraz i
Joanna Maria Chmielelewska, autorka opowiadañ i
wierszyków dla dzieci. Oczywicie ksi¹¿ki tych autorek s¹ ju¿ na naszych pó³kach. Ciesz¹ siê te¿ du¿¹
popularnoci¹ naszych uczniów.
Patronem szko³y jest kpt. ¿. w. Antoni Ledóchowski. Czêsto wiêc spotkania w bibliotece maj¹ charakter morski. Odwiedzaj¹ nas ludzie zwi¹zani z morzem a tak¿e M. Ledóchowski, który promowa³ ksi¹¿kê o swojej rodzinie i ojcu, a naszym patronie.
wiêtujemy równie¿ w naszej szkole coroczne imprezy zwi¹zane z bibliotek¹ i ksi¹¿k¹  Padziernik
Miesi¹cem Bibliotek Szkolnych, Majowe Dni
Ksi¹¿ki, wiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich. W tym czasie w bibliotece i w ca³ej szkole
odbywaj¹ siê wystawki informacyjne o obchodach,
du¿e wystawy w czytelni szkolnej: np. Gdy prababcia by³a ma³¹ dziewczynk¹ (przedmioty codziennego u¿ytku, bibeloty, ksi¹¿ki, dokumenty rodzinne, pamiêtniki z XIX i pocz¹tków XX wieku),
Szczecin w malarstwie i w fotografii ( zdjêcia
porównuj¹ce Szczecin z przed wieków oraz dzisiejszy), Stare ksi¹¿ki (najstarsza z 1830 roku), Hi-
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storia pisma, Moje hobby (zrealizowana na podstawie hobby nauczycieli i uczniów).
W tym czasie odbywaj¹ siê równie¿ ró¿notematyczne konkursy czytelnicze i plastyczne. Oferta skierowana jest zawsze do wszystkich poziomów wiekowych, a
efekty konkursów plastycznych prezentowane s¹ zawsze w holu szko³y b¹d w czytelni szkolnej.
Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów i wdra¿anie
ich do korzystania z zasobów bibliotecznych. Wszystkie poziomy wiekowe bior¹ udzia³ w ciekawych lekcjach
bibliotecznych. Ucz¹ siê na nich jak korzystaæ z ksi¹¿ki,
jak o ni¹ dbaæ, jak jest zbudowana, jak poszukiwaæ wiedzê w literaturze popularnonaukowej, jak poszukiwaæ
ksi¹¿ki w bibliotece. W klasach pierwszych prowadzimy corocznie uroczyst¹ lekcjê "Pasowanie uczniów klas
pierwszych na czytelnika". Przygotowujemy na ni¹ krótkie przedstawienie teatralne o ksi¹¿kach a po lubowaniu ka¿dy uczeñ otrzymuje nasz¹ biblioteczn¹ zak³adkê
oraz dyplom pasowania. Od tego momentu wszystkie
maluszki odwiedzaj¹ nas bardzo chêtnie. Drugie klasy
natomiast ca³y rok przygotowuj¹ siê (czytaj¹c zalecone
lektury) do konkursu pt. Ksiêgarnia. W drugim semestrze bawimy siê w kupowanie ksi¹¿ek za prawid³ow¹
odpowied na pytanie zagadkê-rymowankê. Dzieci nie
s¹ wiadome, ¿e ta wietna zabawa jest w rzeczywistoci sprawdzianem ich wiedzy z lektur. Dziêki temu konkursowi uczniowie klas drugich czytaj¹ lektury, które
dzisiaj nie s¹ ju¿ w kanonie lektur dla klas drugich i stoj¹
zapomniane na pó³ce.
Od tego roku szkolnego uczestniczymy w projekcie e-Twinning, do którego zaprosi³a nas zaprzyjaniona bibliotekarka (p. Edyta Michnik z SP 59 w Szczecinie). Jest to projekt czytelniczy oparty na serii Magiczne drzewo. Projekt trwa ca³y rok. Zawieraj¹ siê
w nim 3 testy wiedzy z kolejnych tomów oraz trzy
zadania plastyczne. Uczniowie, którzy uzbieraj¹ na
koniec roku najwiêcej punktów wezm¹ udzia³ w finale
projektu (spotkanie z autorem i ciekawe nagrody).
Obserwujemy bardzo du¿e zainteresowanie wszystkimi tomami serii, uczniowie zapisuj¹ siê na poszczególne tytu³y ( mamy ich ju¿ 4 zestawy).
Z nasz¹ ofert¹ wychodzimy na zewn¹trz szko³y. Grupa teatralna Za kurtyn¹ prowadzona przez jedn¹ z

nas odwiedza ¿³obek i przedszkole na naszym osiedlu.
Krótkie scenki na podstawie wierszyków popularnych
autorów literatury dzieciêcej s¹ dobr¹ reklam¹ ksi¹¿eczek. Spotkania koñcz¹ siê wspóln¹ zabaw¹ bohaterów
wierszyków z maluszkami. Oprócz teatru prowadzimy
konkursy recytatorskie. W ten sposób mamy mo¿liwoæ wybrania zdolnych recytatorów, którzy rozwijaj¹
przy nas swój talent i reprezentuj¹ nasz¹ szko³ê w konkursach pozaszkolnych z du¿ymi sukcesami. Wspó³pracujemy z wychowawcami i ³¹cznikami klasowymi.
Na bie¿¹co otrzymuj¹ informacje o czytelnictwie w ich
klasach, zaleg³ociach i najbli¿szych imprezach. Porednio tê wiedzê otrzymuj¹ równie¿ rodzice na zebraniach.
Uczeñ w naszej bibliotece jest szybko i fachowo obs³ugiwany dziêki ca³kowicie skomputeryzowanej pracy
biblioteki, dostêpie do stanowisk komputerowych i Internetu. Uczniowie sami mog¹ wybieraæ ksi¹¿ki. Niezdecydowani dostaj¹ pomoc od nas lub od pomagaj¹cych nam starszych uczniów, którzy bardzo chêtnie ucz¹
siê pracy w bibliotece i ratuj¹ nas w newralgicznych
momentach (np. d³ugie przerwy). Pilnuj¹ porz¹dku, odk³adaj¹ ksi¹¿ki na pó³ki, uczestnicz¹ w organizowaniu
bibliotecznych imprez. Nasz ksiêgozbiór zawiera ju¿ 29
tys. ksi¹¿ek (w tym lektury i podrêczniki), ponad 200
filmów video i CDV. Uwa¿amy, ¿e jest to bardzo du¿a
oferta i ca³y czas jest powiêkszana. Posiadamy rzutnik i
tablicê multimedialn¹. Dziêki temu prowadzone u nas
lekcje s¹ ciekawe dla uczniów.
Biblioteka bêdzie spe³nia³a dobrze swoje funkcje
je¿eli nie tylko otworzy siê na potrzeby czytelnika, a
wrêcz bêdzie wyprzedza³a jego pomys³y na spêdzanie wolnego czasu, b¹d czasu w szkole. Praca z
ksi¹¿k¹ to tylko czêæ, i choæ bardzo wa¿na, nie jedyna w procesie rozwijania m³odego cz³owieka. Nasz¹,
bibliotekarek w Szkole Podstawowej Nr 37, dewiz¹
jest byæ kreatywnym i proponowaæ uczniom ciekawe
i wszechstronne sposoby zdobywania wiedzy. To
musi przynieæ cel jaki nam przywieca - zaprzyjaniæ
dzieci z bibliotek¹, a w rezultacie z ksi¹¿k¹.
Gra¿yna Sza³ata-Siudak
Gra¿yna P³awska
 Nauczycielki-bibliotekarki
z SP 37 w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 59

Czytanie ksi¹¿ek to
najpiêkniejsza zabawa...
Zanim objê³am posadê bibliotekarza, szkolna biblioteka by³a wi¹tyni¹ ciszy ze sformalizowanym
system korzystania z zasobów biblioteki. Ja mia³am
zupe³nie inn¹ koncepcjê pracy. Chocia¿ biblioteka
by³a ma³a, czytelnia ciasna a ksiêgozbiór nie posiada³ najnowszych szlagierów wydawniczych, to wiedzia³am, ¿e mogê co zmieniæ. Chcia³am aby biblioteka by³a miejscem przyjaznym dla dziecka  ucznia.
Miejscem, w którym dzieci bêd¹ dobrze siê czu³y, w
którym bêd¹ chcia³y przebywaæ i do którego bêd¹
mog³y przychodziæ po lekcjach lub na przerwie. Szuka³am równie¿ partnerów w rodowisku lokalnym,
wspieraj¹cych moje dzia³ania i maj¹cych podobn¹
wizjê pracy i realizacji zadañ.
Aby osi¹gn¹æ ten cel, pracê swoj¹ rozpoczê³am od
opracowania programu rozwoju czytelnictwa,
uwzglêdniaj¹cego zainteresowania i potrzeby
uczniów. Podstawowym za³o¿eniem tego programu
by³o stworzenie takich warunków, aby kontakt z
ksi¹¿k¹ by³ dla dzieci przygod¹, która rozwija ich
wyobraniê i stanowi radoæ dzieciñstwa. Chcia³am,
aby czytanie by³o kojarzone z przyjemnoci¹, ¿eby
ka¿dy uczeñ rozwin¹³ w sobie nawyk czytania na ca³e
¿ycie. Aby to osi¹gn¹æ, uczniowie od najm³odszych
lat powinni obcowaæ z ksi¹¿k¹. W naszej szkole ju¿
dzieci z grupy przedszkolnej mog¹ wypo¿yczaæ ksi¹¿ki, s¹ oni bardzo systematycznymi czytelnikami. W
klasie pierwszej uczniowie uroczycie zostaj¹ pasowani na czytelników biblioteki szkolnej i od tej pory
nauczyciele razem ze mn¹ dbaj¹ o systematyczne
wypo¿yczanie ksi¹¿ek przez uczniów.
W padzierniku  Miesi¹cu Bibliotek organizujê
Tydzieñ Biblioteki. Ka¿dego dnia podczas przerw
uczniowie mogli zmierzyæ siê z innym zadaniem. Nie
wszystkie konkursy zwi¹zane by³y z czytelnictwem,
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ich celem by³o omielenie uczniów i zainteresowanie
dzia³alnoci¹ biblioteki. Trudne warunki lokalowe
wymusi³y wyjcie poza pomieszczenie biblioteki, wiêc
konkursy te odbywa³y siê w holu s¹siaduj¹cym z
bibliotek¹, dziêki czemu by³y jeszcze bardziej widoczne i dostêpne dla wszystkich uczniów.
W ramach tygodnia biblioteki odby³ siê konkurs Ile
wa¿y wiedza  uczniowie szacowali i pisali na kartce,
ile kilogramów wa¿¹ wystawione na stoliku encyklopedie, konkurs ksi¹¿ka w 12 jêzykach  uczniowie
odgadywali, w jakich jêzykach zosta³o napisane s³owo ksi¹¿ka. Nastêpnie wybieralimy Mistrza encyklopedii, a wiêc osobê która w najkrótszym czasie
odszuka w encyklopedii wylosowane has³o. Ostatnie
zadanie polega³o na u³o¿eniu i przyniesieniu rymowanego wiersza o bibliotece. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, gdy¿ nagrod¹ by³y bilety do kina.

Aby zwiêkszyæ iloæ wypo¿yczonych ksi¹¿ek, cyklicznie organizujê ró¿ne akcje. Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³y siê nastêpuj¹ce:
1. Loteria w której ka¿dy los wygrywa³. Osoba,
która w danym dniu wypo¿yczy³a ksi¹¿kê, pisa³a na
kartce swoje nazwisko i klasê. Nastêpnego dnia
podczas przerwy ka¿da osoba która zostawi³a los
otrzymywa³a drobn¹ nagrodê (gumkê do zmazywania, o³ówek, cukierek, naklejkê lub zak³adkê do ksi¹¿ek). By³y te¿ trzy g³ówne nagrody  ksi¹¿ki.
2. Randka w ciemno z ksi¹¿k¹  aby zachêciæ uczniów
do wypo¿yczenia ksi¹¿ek na ferie zimowe zorganizowa³am akcjê polegaj¹c¹ na wypo¿yczaniu ich w ciemno. Zapakowa³am ksi¹¿ki w ozdobny papier, dzieci
wybiera³y paczuszki, zwracaj¹c uwagê tylko na ich
wielkoæ i gruboæ. Tego dnia liczba wypo¿yczeñ ksi¹¿ek podwoi³a siê, przysz³y równie¿ osoby, które po raz
pierwszy od 2 lat wypo¿yczy³y ksi¹¿kê.
W ubieg³ym roku rozpoczê³am projekt czytelniczy Magiczne drzewo. Uczniowie w ci¹gu szeciu miesiêcy rozwi¹zywali 3 quizy zwi¹zane z treci¹ kolejnych ksi¹¿ek z cyklu Magiczne Drzewo
oraz wykonywali 3 zadania.
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Piêtnacie osób, które otrzyma³y najwiêksz¹ iloæ
punktów, w nagrodê spêdzi³y noc w szkole, po³¹czon¹ z szukaniem magicznego przedmiotu. Projekt
ten tak spodoba³ siê uczniom, ¿e w tym roku nast¹pi³a jego kontynuacja, tym razem we wspó³pracy z
s¹siedni¹ szko³¹ podstawow¹. Wspólnie wymylamy pytania, a zadania nawzajem oceniaj¹ uczniowie z partnerskiej szko³y.
Kolejnym pomys³em aby zachêciæ uczniów do czytania ksi¹¿ek oraz rozwijaæ ich zainteresowania czytelnicze, jest nagrywanie filmów na podstawie znanych bajek. Obecnie pracujemy nad bajk¹ W dolinie Muminków. Dzieci zaczynaj¹ od przeczytania
ksi¹¿ki, nastêpnie wykonuj¹ scenografiê, opracowuj¹

scenariusz, by móc stworzyæ film wykorzystuj¹c
metodê animacji poklatkowej.
Brak du¿ego pomieszczenia niejako wymusi³ na
mnie podjêcie wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, filia Nr 3 dla dzieci. Oprócz typowych zajêæ
bibliotecznych i czytelniczych, na które zapraszani
s¹ uczniowie naszej szko³y, planujê w marcu zorganizowaæ konkurs dla klas IV Mistrz czytania.
Fina³ konkursu odbêdzie siê w³anie w bibliotece
publicznej. Planujê tak¿e w nagrodê za wypo¿yczenie najwiêkszej iloci ksi¹¿ek zorganizowaæ w czerwcu w zaprzyjanionej bibliotece Czytelnicz¹ zabawê integracyjn¹ dla 15 uczniów z klas I-III.

Niezaprzeczalnym faktem jest, ¿e ksi¹¿ka wzbogaca wiedzê, rozwija intelekt, jest ród³em rozrywki i
zabawy. Budzenie i kszta³towanie zainteresowañ
czytelniczych u dzieci powinno byæ wspóln¹ trosk¹
wszystkich nauczycieli, gdy¿ tylko wspólna praca
przyniesie po¿¹dany efekt w postaci dojrza³ego czytelnika. W swojej pracy otrzymujê wsparcie od innych nauczycieli. Wychowawcy klas I prowadz¹
Bratkowy klub po¿eraczy liter, podczas którego codziennie z maskotk¹ czytaj¹ fragmenty wybranych ksi¹¿ek. Nauczyciele klas II i III realizuj¹ w
swoich klasach programy czytelnicze, podczas których w wybranym dniu przeznaczaj¹ godzinê na
wspólne czytanie. Du¿¹ pomoc otrzymujê tak¿e od
nauczycieli wietlicy, którzy realizuj¹ program czytelniczy z elementami biblioterapii Czytam bo lubiê i tym siê chlubiê. W ramach tego programu
codziennie o sta³ej porze w wietlicy jest blok g³onego czytania wybranych przez dzieci ksi¹¿ek.
Wspó³pracujê tak¿e z nauczycielami jêzyka polskiego w klasach IV-VI, którzy podczas lekcji zachêcaj¹
uczniów do przeczytania konkretnych ksi¹¿ek, które s¹ dostêpne w bibliotece.
Uwa¿am, ¿e w dobie komputerów, smartfonów i
Internetu nale¿y zainicjowaæ modê na czytanie. W
obecnych czasach dzia³alnoæ biblioteki szkolnej
musi wychodziæ poza swoje mury. Nie wystarczy tylko wywiesiæ kartkê z godzinami otwarcia biblioteki, nale¿y zachêcaæ i motywowaæ uczniów do wypo¿yczenia ksi¹¿ki i jej przeczytania. Mam nadziejê,
¿e po pierwsz¹ i drug¹ ksi¹¿kê dzieci siêgn¹ poniewa¿ dostan¹ nagrodê, natomiast nastêpne bêd¹ po¿yczaæ ju¿ dla w³asnej przyjemnoci, dziêki czemu
wykszta³c¹ w sobie nawyk czytania na ca³e ¿ycie.
Moje dzia³ania powoli przynosz¹ rezultaty. Ju¿
mo¿na zauwa¿yæ zwiêkszenie liczby wypo¿yczonych
ksi¹¿ek oraz wiêksze zainteresowanie uczniów ksiêgozbiorem. Mylê, ¿e cytat Wis³awy Szymborskiej
Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa, jak¹
sobie ludzkoæ wymyli³a, powoli staje siê has³em
przewodnim naszej biblioteki.
Edyta Michnik
 nauczyciel bibliotekarz
w Szkole Podstawowej Nr 59

Szko³a Podstawowa Nr 23

Co zrobiæ, aby
zachêciæ do czytania?
Aby zachêciæ dzieci do czytania, konieczne jest
wspólne zaanga¿owanie rodziny i szko³y, a w szczególnoci biblioteki. W naszej szkole we wspó³pracy
z nauczycielami i rodzicami staramy siê stwarzaæ
uczniom jak najwiêcej przestrzeni do kontaktu z
ksi¹¿k¹ oraz zachêcaæ m³odych ludzi do korzystania
z zasobów biblioteki szkolnej.
Moim zdaniem najwiêksze znaczenie w promowaniu
czytelnictwa wród uczniów ma jakoæ i iloæ zasobów bibliotecznych. Do wypo¿yczania ksi¹¿ek mo¿e
zachêciæ wy³¹cznie biblioteka, która wyposa¿ona jest
w nowoci czytelnicze dostosowane do zainteresowañ dzieci. Najwiêkszy wzrost wypo¿yczeñ zanotowa³am po tym, jak nasza szko³a wziê³a udzia³ w programie rz¹dowym Ksi¹¿ki naszych marzeñ i zakupi³a
nowoci wybrane przez uczniów w szkolnych wyborach ksi¹¿ek. Równie¿ aktualizacja obowi¹zkowych lektur szkolnych ma ogromne znaczenie. Nawet uczniowie, którzy niechêtnie czytaj¹, z du¿ym entuzjazmem
wypowiadali siê na temat takich tytu³ów jak Charlie
i fabryka czekolady, czy Miko³ajek i inne ch³opaki, co jest bardzo istotne, poniewa¿ zmienia to ich
nastawienie do obowi¹zkowych lektur.
Oczywicie, bardzo wa¿na jest promocja czytelnictwa w postaci konkursów i wydarzeñ czytelniczych.
Tradycyjnie ju¿ w naszej szkole odbywaj¹ siê coroczne
konkursy na zak³adkê, ilustracjê oraz plakat promuj¹cy
ksi¹¿kê. Uczniowie pisz¹ te¿ recenzje, zachêcaj¹c do
czytania. W proces rozwoju czytelnictwa w³¹czaj¹ siê
równie¿ nauczyciele przedmiotów, poprzez czytanie
ksi¹¿ek na lekcjach. Uczeñ zaintrygowany ciekawym fragmentem, siêgnie po lekturê. Dlatego wa¿ne jest, aby promowana by³a szeroka gama tytu³ów dostosowana do
ró¿norodnych zainteresowañ uczniów, które indywidualizuj¹ siê szczególnie w kl.IV-VI. Istotne jest aby
uczniom zaproponowaæ dowiadczenie nowego, ciekawego dzia³ania. Z du¿ym odzewem spotka³a siê propozycja wziêcia udzia³u w konkursie na lapbook. Jest to
ksi¹¿ka w rodzaju teczki tematycznej, w której uczniowie
umieszczaj¹ wiadomoci na wybrany temat. Do stworzenia lapbooka konieczne jest korzystanie z ksi¹¿ek popularnonaukowych. W ten sposób uczniowie zapoznaj¹
siê z zasobami biblioteki oraz ucz¹ siê korzystania z ksi¹¿ki i wyszukiwania potrzebnych informacji.
Szczególnie du¿y wzrost zainteresowania ksi¹¿kami
zauwa¿am po w³¹czeniu w poczet czytelników uczniów
klas pierwszych. Zawsze z du¿a starannoci¹ przygotowujê lekcjê biblioteczn¹ oraz uroczyste pasowanie na
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czytelnika biblioteki. W tym roku zaproponowa³am dzieciom grê dydaktyczn¹, która polega³a na odszukaniu
zagubionych wagoników z literkami, umieszczonych w
ró¿nych pomieszczeniach w szkole. Na aktywne metody, dzieci jak zawsze odpowiedzia³y du¿ym zaciekawieniem i chêtnie uczestniczy³y w lekcji. W spotkaniach
bibliotecznych bior¹ równie¿ udzia³ uczniowie grup
przedszkolnych. Pierwszy kontakt z ksia¿k¹ jest bardzo
wa¿ny i zachêca dzieci do dalszego korzystania z biblioteki. Organizujê równie¿ spotkania autorskie. Niezapomnianym wydarzeniem by³o spotkanie z Miros³awem
Wacewiczem  autorem legend o Puszczy Bukowej.
Uczeñ, aby skorzystaæ z biblioteki powinien posiadaæ odpowiedni zasób wiedzy i kompetencji, umiejêtnoæ wyszukania potrzebnej ksi¹¿ki oraz informacji . W celu wykszta³cenia u uczniów tych umiejêtnoci prowadzê lekcje biblioteczne.

Nasza biblioteka wspó³pracuje z Miejska Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹. Lekcje biblioteczne w tych instytucjach zapoznaj¹ uczniów z
ksiêgozbiorem oraz katalogami. Du¿¹ popularnoci¹
cieszy siê coroczny konkurs dla klas drugich Baw
siê i ucz z Kubusiem Puchatkiem organizowany
we wspó³pracy z MBP.
Moim zdaniem niezbêdna jest równie¿ wspó³praca
szko³y z rodzicami. W pedagogizacjê w³¹czaj¹ siê
wychowawcy klas. Wa¿ne jest, aby rodzina mia³a wiadomoæ jaki wp³yw na rozwój dziecka ma czytanie oraz
wiedzia³a jak zachêciæ do czytania. Udzielam te¿ informacji z jakich imprez czytelniczych w Szczecinie mog¹
skorzystaæ dzieci i m³odzie¿ z naszej szko³y.
Mimo spadku poziomu czytelnictwa dzieci i m³odzie¿y, rola ksi¹¿ki jest niepodwa¿alna. Najogólniej mówi¹c, kontakt z ksi¹¿k¹ poszerza wiedzê o
wiecie, dostarcza bogactwa prze¿yæ wewnêtrznych, kszta³tuj¹c nie tylko umys³y czytelników ale
i ich charaktery. S³owa drukowanego nie zast¹pi
film, tym bardziej telewizja. Dlatego tak wa¿ne
jest, aby od najm³odszych lat zapewniæ dziecku
jak najczêstszy kontakt z ksi¹¿k¹, co stanowi
niezbêdny warunek obcowania z literatur¹.
Ewa liwiñska
 nauczyciel bibliotekarz w SP 23
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Gimnazjum Nr 34

Biblioteka to
miejsce wyj¹tkowe
Dzia³ania, które promuj¹ i wspieraj¹ rozwój czytelnictwa wród dzieci i m³odzie¿y
Dzia³ania promuj¹ce czytelnictwo:
Biblioteka jest inicjatorem i organizatorem rozmaitych konkursów dla m³odzie¿y:
Konkursy czytelnicze:
Ekspert lektur szkolnych, Turniej klas Pan Tadeusz, Konkurs na Najbardziej Rozczytanego Gimnazjalistê, Konkurs na najlepsze has³a promuj¹ce
czytanie ksi¹¿ek, konkurs Czy znasz historiê ksi¹¿ki, konkurs Ksi¹¿ka na Ekranie, konkurs Ferie z
ksi¹¿k¹ konkurs Wakacje z ksi¹¿k¹
Konkursy poetyckie:
Szkolny konkurs poezji optymistycznej
Konkursy literacko  plastyczne:
Na najciekawsz¹ ilustracjê do fragmentu wybranego dzie³a
Konkursy plastyczne:
Na najciekawsz¹ ok³adkê do ksi¹¿ki, Na oryginaln¹
zak³adkê do ksi¹¿ki
Biblioteka jest koordynatorem ró¿norodnych
akcji i zaproszeñ skierowanych do m³odzie¿y:
 Akcja Ogólnopolska: Narodowe czytanie
 Akcja czytania w szkole Ca³a Polska czyta dzieciom
 Akcja Tworzymy listê przebojów ksi¹¿kowych
Gimnazjum Nr 34
 Akcja Bookcrossing  czyli uwolnij ksi¹¿kê.
 Akcja Podaruj ksi¹¿kê bibliotece szkolnej
 Akcja Ferie z ksi¹¿k¹  plebiscyt na przebój
ksi¹¿kowy
 Akcja Wakacje z ksi¹¿k¹  plebiscyt na przebój ksi¹¿kowy
 Akcja Wakacje z ksi¹¿k¹  plebiscyt na przebój ksi¹¿kowy
 Majowe Dni Humanistyczne

Biblioteka zachêca uczniów do rozwijania swoich zainteresowañ, pasji i umiejêtnoci oraz do dzielenia siê swoj¹ twórczoci¹ z innymi:
 Klub Koneserów Literatury, Klub Przyjació³
Ksi¹¿ki
 M³odzi twórcy literatury  publikacje z utworami
uczniów (tomiki poezji), wystawy, galerie prac
uczniów, gdzie prezentowane s¹ prace literackie
naszych m³odych twórców i poetów.
Dzia³ania, które wskazuj¹ na wspó³dzia³anie w
rodowisku lokalnym
Wspó³praca z Bibliotek¹ Publiczn¹ Nr 36
Wspó³praca w zakresie zajêæ z edukacji czytelniczej i medialnej, organizacji przedstawieñ dla
szkó³ podstawowych, promocji twórczoci m³odych twórców i poetów na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wspó³praca z innymi szko³ami:
Biblioteka jest organizatorem i koordynatorem
miêdzyszkolnych konkursów:
 Miêdzyszkolnego Konkursu Poezji Optymistycznej. Celem konkursu jest popularyzowanie twórczoci poetyckiej wród dzieci i m³odzie¿y oraz zachêcenie uczniów do odkrywania w otaczaj¹cym ich
wiecie tego, co dobre i piêkne.
 Miêdzyszkolnego Konkursu na Kartkê i Bo¿onarodzeniowe. Celem konkursu jest wykonanie projektu kartki wi¹tecznej oraz zredagowanie oryginalnego tekstu ¿yczeñ wi¹tecznych.
Wspó³praca z placówkami kulturalnymi: Kino
Pionier w zakresie edukacji filmowej, cykliczne wyjcia z m³odzie¿¹ na seanse filmowe.
Wspó³praca z Bibliotek¹ Pedagogiczn¹
W zakresie doradztwa metodycznego dla biblioteki szkolnej, wymiana dowiadczeñ z innymi nauczycielami bibliotekarzami.
Wspó³praca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich
W zakresie doradztwa metodycznego dla biblioteki szkolnej, wymiana dowiadczeñ z innymi nauczycielami bibliotekarzami.
Wspó³praca z mediami
Relacja w lokalnej prasie z przebiegu fina³u Miêdzyszkolnego Konkursu Poezji Optymistycznej oraz
Miêdzyszkolnego Konkursu na Kartkê i Bo¿onarodzeniowe.
Wspó³praca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
Biblioteka w³¹cza siê w dzia³ania prozdrowotne
na terenie szko³y, uczestniczy wraz z m³odzie¿¹ w
warsztatach i wyk³adach na Uczelni.
Urszula Bêdzitko
 nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Nr 34
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Przedszkolu Publicznym Nr 9

Magiczny wiat
ksi¹¿ek
W dzisiejszym wiecie zdominowanym przez
agresywne wzorce masowej kultury i pogoñ za materialnymi wartociami, czynnoæ zupe³nie magiczn¹
stanowi czytanie.
Zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspieraj¹c wszechstronnie jego rozwój, a jednoczenie to jedna z najskuteczniejszych strategii wychowawczych przynosz¹cych ogromn¹ radoæ. Czytanie uczy dzieci odró¿niania dobra od z³a i zachêca do
refleksji nad konsekwencjami w³asnych s³ów i czynów.
Posiadaj¹c pe³n¹ wiadomoæ pozytywnego wp³ywu czytelnictwa na najm³odsze pokolenie, nasze
przedszkole aktywnie w³¹cza siê w jego propagowanie wród swoich podopiecznych. Wykorzystuje
przy tym ró¿norodne sposoby skutecznego zachêcania dzieci do odbierania prawdziwej przyjemnoci
z tego procesu poznawczego. Placówka bierze udzia³
w ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej Ca³a Polska czyta dzieciom, która ma na celu promocjê
czytelnictwa u dzieci, ich rodziców, nauczycieli i innych doros³ych. Mobilizuje do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania zarówno w rodowisku przedszkolnym, jak i domowym, co jest skrupulatnie wype³niane. W zwi¹zku z tym odby³y siê w
naszej placówce prelekcje dla rodziców, dotycz¹ce
istoty codziennego g³onego czytania, które buduje mocn¹ wiê miêdzy rodzicem i dzieckiem. Dziecko czuje siê wówczas wa¿ne i kochane, posiada mocne poczucie w³asnej wartoci .
Przedszkole w³¹cza siê równie¿ w obchody Miêdzynarodowego Dnia Poezji. Propagowanie twórczoci poetyckiej to zachêta do odwiedzenia niezwyk³ego wiata, w którym dzieci poznaj¹ magiê s³owa. Recytuj¹ i inscenizuj¹ wiersze znanych dzieciêcych au-

torów, wyj¹tkowych s³ownych czarodziejów, m.in.
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej.
Kolejnym wiadectwem przedszkolnego celebrowania czytelnictwa jest równie¿ organizacja wewnêtrznego konkursu Od ma³ego czytelnika do wielkiego
pisarza oraz kiermaszu Ksi¹¿ka w podró¿y, podczas którego dzieci wymieniaj¹ siê przynoszonymi przez
siebie ksi¹¿eczkami. Ponadto we wspó³pracy z nauczycielami tworz¹ w³asnorêcznie ksi¹¿eczki lub opowiadania tematyczne zwi¹zane z czterema porami roku.
Celem przybli¿enia i zrozumienia idei czytelnictwa, nauczyciele organizuj¹ tak¿e wyjcia poza teren przedszkola do Biblioteki i Ksiêgarni.
Wszystko to stanowi wymowny przyk³ad tego, jak
du¿e znaczenie przywi¹zuje placówka do wspierania
rozwoju swoich podopiecznych poprzez systematyczny kontakt z ksi¹¿k¹ stanowi¹cej klucz do odkrywania wiedzy i sprawnoci umys³u najm³odszych.
Ewa Szymczykowska
- nauczyciel w Przedszkolu Publicznym Nr 9
S³oneczna Dziewi¹tka
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W bibliotece CKS

M¹dra szko³a
czyta dzieciom
Wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze.. to codziennoæ biblioteki szkolnej. Upowszechnianie czytelnictwa jest podstawowym zadaniem biblioteki, ale te¿ okazj¹ do kreowania ciekawych wydarzeñ i spotkañ. Biblioteka szkolna Centrum
Kszta³cenia Sportowego przy ulicy Rydla 49 w Szczecinie jest inicjatorem wielu imprez tego typu w ramach ogólnopolskiej akcji M¹dra szko³a czyta dzieciom fundacji ABCXXI  Ca³a Polska czyta dzieciom. Szko³a na medal kszta³ci uzdolnion¹ sportowo m³odzie¿ na wszystkich etapach edukacji, dlatego wród czytelników biblioteki s¹ zarówno szeciolatki, jak i licealici. To ogromne wyzwanie dla
nauczyciela-bibliotekarza, ale te¿ mo¿liwoæ kreowania autorskich pomys³ów. Oto kilka z nich
Propozycj¹ skierowan¹ do wszystkich uczniów
CKS jest cykliczna impreza To czytam! w ramach
Dni G³onego Czytania. Swoje ulubione lektury prezentuj¹ wtedy znani i lubiani nauczyciele oraz dyrekcja szko³y. Ostatnio uczniowie spotkali siê z wicedyrektor Jolant¹ Opoñ, która przeczyta³a fragmenty ulubionych ksi¹¿ek. Najm³odsi uczniowie CKS z
zapartym tchem ledzili losy Kaczki dziwaczki i
bohaterów Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy oraz wys³uchali fragmentów Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren. Starsi uczniowie zapoznali siê z fragmentami wiata równoleg³ego Tomka
Michniewicza, Elementarza ksiêdza Twardowskiego oraz biografii Stevena Jobsa autorstwa
Waltera Isaacsona. Wczeniej bohaterem dnia by³
dyrektor Maciej Parobczy, który w czasie przerw w
holu szko³y czyta³ Sztukê Wojenn¹ oraz fragmenty ksi¹¿ki podró¿niczej Mój Egipt Jaros³awa Kre-

ta. Dyrektor czyta³ ksi¹¿ki zarówno w formie tradycyjnej, jak i e-booki w czytniku elektronicznym.
Mówi³ te¿ o swoim domowym ksiêgozbiorze oraz
po¿ytkach wynikaj¹cych z czytania ksi¹¿ek. Oprócz
promocji czytelnictwa, spotkania pod has³em To
czytam! s³u¿¹ tak¿e prezentacji sylwetki bohatera
dnia, aby wykazaæ, ¿e czytanie zbli¿a ludzi. Na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szko³y umieszczane s¹ zdjêcia i informacje dotycz¹ce
bohatera spotkania, który mówi o swoich pasjach i
sposobie spêdzania wolnego czasu w ramach hase³:
Jestem , Umiem , Lubiê , Czytam .
Spotkania ciesz¹ siê zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, poniewa¿ przebiegaj¹ w sympatycznej atmosferze pogawêdki na temat ksi¹¿ek.
Okazj¹ do zaakcentowania wagi czytelnictwa
jest Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych.
W CKS zorganizowano go pod has³em Imieniny biblioteki. Z okazji wiêta uczniowie gimnazjum i szko³y podstawowej odwiedzili bibliotekê z
prezentami w postaci zak³adek do ksi¹¿ek, które
wziê³y udzia³ w konkursie. By³y prezentowane w
holu szko³y oraz ocenione przez uczniów i nauczycieli. Najpiêkniejszym przyznano nagrody, a
najwiêkszy entuzjazm wzbudzi³o has³o Mistrzowie sportu te¿ czytaj¹!.

Najwiêcej emocji wzbudzaj¹ spotkania czytelnicze
z najm³odszymi uczniami CKS. O Urodzinach ksi¹¿kowego misia, w czasie których dyrektor Maciej
Parobczy czyta³ fragmenty Kubusia Puchatka w
stroju misia, do dzi z zachwytem mówi¹ najm³odsi czytelnicy. Dzieci tego dnia zabra³y do szko³y swoje
maskotki. Odpowiada³y na pytania dotycz¹ce przygód Kubusia Puchatka, tworzy³y w³asne historie oraz
malowa³y portret misia. Uczniowie korzystaj¹cy ze
wietlicy szkolnej przedstawili swoj¹ maskotkê 
misia Fredusia, o którym tworz¹ w³asny pamiêtnik.
Kubu Puchatek zosta³ obdarowany pracami plastycznymi wykonanymi przez uczniów, a spotkanie
zakoñczy³o siê wspóln¹ zabaw¹.
W grudniu do listy imprez do³¹czy³y Miko³ajki
z Miko³ajkiem. G³one czytanie fragmentów ksi¹¿ki
o przygodach ch³opca, który bardzo chcia³ byæ
grzeczny, ale wci¹¿ wpada³ w k³opoty odbywa³o siê
w czasie przerw. W rolê niesfornego Miko³ajka wcielili siê starsi uczniowie oraz nauczycielka bibliotekarka w CKS.
Tu¿ przed wiêtami trafion¹ propozycj¹ okaza³a
siê te¿ wystawa Ksi¹¿ka pod ka¿d¹ choink¹ dotycz¹ca nowoci wydawniczych i propozycji ksi¹¿ek, które mog¹ sprawiæ przyjemnoæ najbli¿szym.
Ka¿dy móg³ te¿ zapoznaæ siê ze Z³ot¹ list¹ ksi¹¿ek polecanych czytelnikom w odpowiednim wieku.
Wystawie towarzyszy³ kiermasz darmowych publikacji przekazanych na ten cel przez czytelników.
W styczniu 2016 roku, z okazji Dnia Babci i Dziadka, uczniowie Sportowej Szko³y Podstawowej Nr 2
wziêli udzia³ w spotkaniu pod has³em Poczytaj mi,
Babciu!. Bohaterk¹ dnia by³a pani Anna Nocuñ,
która czyta³a dzieciom bajki wybrane przez wnuczkê,
Zosiê.
W ci¹gu roku w bibliotece szkolnej CKS odbywa
siê kilkadziesi¹t imprez czytelniczych, przynajmniej
dwie w miesi¹cu. Nale¿¹ do nich te¿ wystawy, np.:
Piêkna nasza Polska ca³a, Strofy o mi³oci,
Biblioteka poleca. Ca³y rok trwa te¿ akcja Po-
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dziel siê ksi¹¿k¹!. Dziêki niej ju¿ kilkaset ksi¹¿ek
podarowanych przez czytelników i instytucje wzbogaci³o ksiêgozbiór biblioteki szkolnej.
Podejmowane przez bibliotekê inicjatywy na
sta³e wpisuj¹ siê w kalendarz imprez szkolnych.
Wynikaj¹ z realizacji priorytetu MEN (rozwijanie
czytelnictwa wród dzieci i m³odzie¿y), ale te¿
zwi¹zane s¹ z utworzeniem w CKS nowej Sportowej Szko³y Podstawowej Nr 2. Oprócz licznych
imprez zwi¹zanych z ogólnopolsk¹ akcj¹ Ca³a
Polska czyta dzieciom, w bibliotece szkolnej
CKS realizowany jest program Ksi¹¿ki naszych
marzeñ. Ponadto w roku szkolnym 2015/2016
biblioteka szkolna CKS realizuje nowe zadania
zwi¹zane ze zmianami w ustawie (udostêpnianie
darmowych podrêczników MEN) oraz kontynuuje proces komputeryzacji.
W planach biblioteki jest wiele imprez czytelniczych. Ich ukoronowaniem bêdzie pasowanie nowych czytelników Czytelnik na medal, które towarzyszyæ bêdzie tradycyjnemu Wiosennemu Festiwalowi Projektów w CKS.
mgr El¿bieta Rudzka
 dyplomowany nauczyciel bibliotekarz
w Centrum Kszta³cenia Sportowego
w Szczecinie, liderka ogólnopolskiej akcji
Ca³a Polska czyta dzieciom!
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Szko³a Podstawowa Nr 69

Pasowanie
na czytelnika

 rok szkolny 2015/2016
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjêcie najm³odszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej.
Celem imprezy by³o zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz zachêcenie ich
do czytania ksi¹¿ek. Pierwszoklasici z³o¿yli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników.Od tej chwili uczniowie klas pierwszych stali
siê pe³noprawnymi czytelnikami naszej biblioteki i
mog¹ ju¿ samodzielnie wypo¿yczaæ ksi¹¿ki.

List do rodziców

Bez wzglêdu na to, ile masz zajêæ drogi rodzicu, najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿esz zrobiæ dla przysz³oci swego dziecka, oprócz okazywania mi³oci przez przytulanie, jest codzienne g³one czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu.

Szkolny Konkurs
Recytatorski
W zimowej szacie
Zima za oknami .i w naszej szkole SP 69 im.majora H.Sucharskiego te¿ 15 stycznia 2016 zrobi³o siê
zimowo.W³anie tego dnia odby³a siê kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego W zimowej Szacie.
G³ównym celem konkursu jest aktywizowanie kultury s³owa, sztuki mówienia oraz piêknej interpretacji poezji.
Uczestniczy³o dwudziestu uczniów. Tematem przewodnim by³a panuj¹ca pora roku  Zima. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze prezentuj¹c wysoki poziom artystyczny.
Gratulujemy laureatom.
Jolanta Kawalec-Szymborska

Szko³a Podstawowa Nr 42
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Nasza nadzieja
olimpijska
Omiokrotna mistrzyni Polski seniorek w wieloboju gimnastycznym  Marta Pihan-Kulesza to kolejny goæ po wiolarzu Marku Kolbowiczu, którego zaprosi³am w styczniu do SP 42 realizuj¹c cykl
spotkañ uczniów naszej szko³y ze szczeciñskimi olimpijczykami.
G³ówne cele tego projektu to: rozbudzanie zainteresowañ uczniów aktywnoci¹ fizyczn¹, ró¿nymi formami spêdzania czasu wolnego oraz poszerzenie
wiedzy o s³awnych sportowcach i uprawianych
przez nich dyscyplinach sportu.
Elementami wystroju sali by³a skrzynia gimnastyczna, jako odpowiednik sto³u gimnastycznego, ³aweczka  odpowiednik równowa¿ni, dr¹¿ek, jako porêcze
asymetryczne i materac stanowi¹cy planszê gimnastyczn¹ do æwiczeñ wolnych.
Marcin Steczek  dyrektor ds. sportu ZSS udostêpni³ zdjêcia Marty, które wykorzystano przy stworzeniu gazetki.
Przygotowania uczniów do spotkania z olimpijk¹
z Pekinu i Londynu poprzedzi³y dwa konkursy: wiedzy i na wykonanie prezentacji multimedialnej o Niej.
W konkursie wiedzy o karierze sportowej i osi¹gniêciach gimnastyczki pierwsze miejsce zajê³y: Gabriela Narwojsz z kl. 5a i Wiktoria Paszko z kl. 5a,
drugie miejsce: Justyna Pawlak z kl. 6b i Micha³ Sabe³
z kl. 6b, trzecie miejsce: Maja Przyjemska z kl. 5b.
Maja Przyjemska z kl. 5b i Joanna Duklanowska
z kl. 4a przedstawi³y najciekawsze prezentacje multimedialne. Poniewa¿ trudno by³o wy³oniæ zwyciê¿czyniê  ex aequo otrzyma³y pierwsze miejsce. Na
spotkaniu z mistrzyni¹ pokazana zosta³a zmodyfikowana wersja zawieraj¹ca informacje i zdjêcia z obu
zwyciêskich pokazów. Jej tytu³ brzmia³ Nasza nadzieja olimpijska.

Marta Pihan-Kulesza, a tak¿e uczestnicz¹cy w
naszym spotkaniu Jej m¹¿  równie¿ utytu³owany
gimnastyk sportowy  Roman Kulesza oraz wszyscy zgromadzeni z zainteresowaniem ogl¹dali kolejne slajdy prezentacji. Po niej odtworzony zosta³ krótki film z pokazu æwiczeñ wolnych i æwiczeñ na porêczach asymetrycznych wykonywanych przez gimnastyczkê, który wywo³a³ entuzjastyczny aplauz i
szczery zachwyt uczniów. Zwrócili oni uwagê na
trudnoæ wykonywanych pasa¿y tanecznych, elementów akrobatycznych: salt, twistów, kombinacji
ruchów wahad³owych, stania na rêkach, l¹dowañ i
zeskoków. Brawom nie by³o koñca.
Potem nast¹pi³ moment podsumowania rywalizacji uczniów bior¹cych udzia³ w konkursach przygotowuj¹cych dzieci do spotkania z gimnastyczk¹. Uczniowie z radoci¹ i zadowoleniem
przyjêli gratulacje i kalendarze przywiezione przez
Martê i Jej mê¿a, a tak¿e nagrody ufundowane
przez Radê Rodziców SP 42.
Po uhonorowaniu uczestników konkursów przyszed³ czas na pytania do Gocia. By³o ich wiele, np.:
Jak to siê sta³o, ¿e zaczê³a Pani uprawiaæ gimnastykê?
W odpowiedzi us³yszelimy, ¿e po naborze, jaki
przeprowadzili w Jej przedszkolu trenerzy gimnastyki. Okaza³a siê zwinnym i gibkim dzieckiem, które
trafi³o do pierwszej klasy szko³y sportowej.
Czy ciê¿ko by³o podj¹æ decyzjê o wyjedzie do
oddalonego o 500 km Orodka Przygotowañ Olim-
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pijskich w Zabrzu z dala od rodziny i kolegów,
aby trenowaæ gimnastykê?
To nie by³a ³atwa decyzja. Na podjêcie jej mia³a
dwa miesi¹ce wakacji. W wieku 13 lat musia³aby zmieniæ szko³ê, trenerów, otoczenie i najwa¿niejsze byæ z
dala od domu rodzinnego. Zwyciê¿y³a mi³oæ do gimnastyki, chêæ dalszego rozwijania siê i podejmowania wyzwañ. Kontakty z najbli¿szymi by³ wtedy utrudniony, gdy¿ nie by³o tak ³atwo dostêpnych jak dzi
telefonów komórkowych, czy te¿ komunikatorów.
Czy zdarza³o siê, ¿e trener krzycza³ na ni¹?
Podkreli³a, ¿e trenerzy bardzo du¿o czasu powiêcaj¹ swoim podopiecznym, ¿yj¹ sportem, gimnastyk¹, treningami. Chc¹, aby wszystko by³o wykonane, jak najlepiej, perfekcyjnie. Wiadomo, s¹ tylko
ludmi, którym czasem mog¹ puciæ nerwy. Zwróci³a uwagê na bardzo dobr¹ wspó³pracê z obecnym
trenerem - p. Jaros³awem Dud¹, który jest wyrozumia³¹ i cierpliw¹ osob¹ i z którym rozumiej¹ siê bez
s³ów. Ma nie tylko jego wsparcie, ale tak¿e mê¿a,
najbli¿szych i kibiców.
Czy zdarzaj¹ siê kontuzje i upadki?
Oczywicie, ale uprawianie sportu, to æwiczenie
miêni, które, gdy s¹ trenowane wzmacniaj¹ siê i
u³atwiaj¹ unikanie kontuzji tak¿e w ¿ycie codziennym. Podbiegniêcie do autobusu wymaga kondycji, unikniêcie upadku  zwinnoci, noszenie tornistra - si³y. Nale¿y wiêc byæ aktywnym i æwiczyæ.
Jakie s¹ jej marzenia?
Zdrowa, szczêliwa rodzina i oczywicie uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Rio.
Mistrzyni zdradzi³a równie¿, ¿e jest ³asuchem,
uwielbia s³odycze, ale mo¿e sobie na nie pozwoliæ,
gdy¿ szybko je spala. Niepowodzenia motywuj¹ j¹
do dalszej pracy i jeszcze wiêkszego wysi³ku.
Pytaniom nie by³o koñca i zapewne spotkanie zaplanowane na kilkadziesi¹t minut mog³oby siê przeci¹gn¹æ w d³ugie godziny nim w koñcu ciekawoæ
uczniów zasta³aby ca³kowicie zaspokojona. Realizuj¹c jednak ustalony harmonogram wizyty i maj¹c
na wzglêdzie napiêty terminarz zajêæ honorowego
gocia po trwaj¹cym oko³o 15 minut bloku zadawa-

nia pytañ przeszlimy do kolejnego punktu scenariusza spotkania, to jest pami¹tkowego wpisu do
kroniki szko³y.
W czasie kiedy sportowcy dokonywali wpisu,
uczniowie skorzystali z mo¿liwoci podziwiania,
dotkniêcia medali oraz tzw. kwalifikacji pani Marty
do reprezentacji Polski na IO w Londynie i karty
akredytacyjnej umo¿liwiaj¹cej sportowcom pobyt
w wiosce olimpijskiej i na sportowych obiektach
olimpijskich.
Póniej, po cierpliwym oczekiwaniu w d³ugiej kolejce wszystkie dzieci otrzyma³y pami¹tkowe kartki
z wizerunkiem i autografem gimnastyczki.

Na zakoñczenie  dyrektor Anna Nawrotkiewicz
wrêczy³a Gociowi s³odki upominek wraz z podziêkowaniem za odwiedzenie Szko³y Podstawowej Nr
42 i gor¹cym zapewnieniem, i¿ wszyscy uczniowie i
kadra pedagogiczna ca³ym sercem do³¹czaj¹ siê do
szerokiej rzeszy fanów gimnastyki sportowej trzymaj¹cych kciuki za Jej udane kwalifikacje olimpijskie do Rio, które odbêd¹ siê ju¿ dwa miesi¹ce, a
nastêpnie za udany start na olimpiadzie.
Przyznajê, ¿e z przyjemnoci¹ poznajê ludzi, którzy emanuj¹ pogod¹ ducha, s¹ pewni siebie i wiedz¹
do czego d¹¿¹, ale jednoczenie przemawia przez
nich naturalna skromnoæ.
Jestem w pe³ni przekonana, i¿ pani Marta nale¿y
w³anie do takich osób. Obcowanie z Ni¹ to czysta
przyjemnoæ. Jest nie tylko wspania³ym sportowcem, ale równie¿ wspania³ym cz³owiekiem. S¹dzê, ¿e
wszyscy uczestnicy spotkania na d³ug¹ zachowaj¹
w pamiêci radosny i ciep³y umiech Mistrzyni oraz
Jej opowieci w jaki sposób wytrwa³oci¹, uporem,
determinacj¹ mo¿na pokonywaæ codzienne przeciwnoci losu
Dokumentacjê fotograficzn¹ spotkania wykonywa³ pan Igor Skawiñski ze Studia Fotograficznego
Foto Everest w Szczecinie.
Lena ¯bikowska
 nauczycielka wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej Nr 42

Zespó³ Szkó³ Rzemielniczych

Zachêcaæ do
spotkañ w bibliotece
Biblioteka szkolna, od jakiego czasu, nie nale¿y
do najbardziej obleganych przez m³odzie¿ miejsc w
szkole. Przed nauczycielami - bibliotekarzami stawiane s¹ nowe, coraz trudniejsze zadania. Wymaga
siê od nas podniesienia czytelnictwa, bycia centrum kulturalnym, czy medialnym szko³y itp. Nie chcê
narzekaæ, ale praca w szkole podstawowej, gimnazjum, czy wreszcie liceum, znacznie ró¿ni siê od pracy nauczyciela  bibliotekarza w zasadniczej szkole
zawodowej.
M³odzie¿ z tzw. zawodówek  jeli ju¿ musi - to
chwyta raczej po podrêcznik zawodowy, a nie po
ksi¹¿kê popularno  naukow¹, czy lekturê szkoln¹.
Jest to wynik reformy szkolnictwa, z której wynika,
¿e owszem  mamy kszta³ciæ wiadomoæ literack¹,
ale opart¹ jedynie na fragmentach lektur. Nasi
uczniowie nastawiaj¹ siê na zdobycie zawodu, który pomo¿e im godnie wystartowaæ w doros³e ¿ycie.
Staram siê, jak tylko mogê, by zachêciæ naszych
uczniów do siêgania po ró¿ne ksi¹¿ki. W tym celu
propagujê czytelnictwo na wiele ró¿nych sposobów. Najlepiej, w naszej szkole, sprawdzaj¹ siê akcje g³onego czytania. Wtedy, we wspó³pracy z
polonistami uczniowie wychodz¹ do swoich kolegów z fragmentami ksi¹¿ek. Jesieni¹ w ten sposób
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zaistnia³a klasa 1 a, która w okresie zaduszkowym
zapozna³a braæ szkoln¹ z tekstami o przemijaniu. Co
jaki czas uwalniamy ksi¹¿ki, dajemy im drugie,
trzecie  i kolejne ¿ycie. Przekazujemy ksi¹¿ki z prywatnych zasobów domowych tym, którzy s¹ nimi
zainteresowani.
Innym sposobem na sprowadzenie w progi biblioteki szkolnej m³odzie¿y s¹ obowi¹zkowe na poszczególnych etapach edukacyjnych lekcje biblioteczne. Oczywicie ich zakres opracowany jest we
wspó³pracy z nauczycielami j. polskiego. W czytelni poza tym odbywaj¹ siê spotkania tematyczne.
Do najpopularniejszych nale¿¹ te z ¿o³nierzami 5
Pu³ku Saperów z Podjuch, kapitanami ¿eglugi wielkiej, czy podró¿nikami. Bêd¹c centrum kulturalnym
biblioteka i czytelnia s¹ wykorzystywane jako miejsca wystaw tematycznych.
Swoje zadania wype³niam równie¿ poprzez wspó³pracê z Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹. Wraz z m³odzie¿¹ uczestniczymy w organizowanych lekcjach bibliotecznych
i spotkaniach tematycznych, np. na temat ¿ycia i
twórczoci Czes³awa Mi³osza.
Ksi¹¿ki to nasi najlepsi przyjaciele, staram siê na
ró¿ne sposoby propagowaæ tê myl wród m³odzie¿y naszej szko³y.
Pewnie czasami, w chwilach spokojAutor za sterem.
nej rozmowy na ten temat, spogl¹daj¹ na mnie z niedowierzaniem, ale ja mam nadziejê, ¿e choæ garstka z
nich z czasem zrozumie jak¹ wartoci¹ s¹ ksi¹¿ki.
Agnieszka Konopelska
 nauczyciel bibliotekarz
El¿bieta Paprocka
 nauczyciel jêzyka polskiego
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Wci¹¿ s³yszymy, ¿e m³odzi ludzie wol¹ spêdzaæ czas z komputerem i telefonem
ni¿
z
ksi¹¿k¹. Rzeczywicie,
lecz
ksi¹¿ka nie powinna konkurowaæ z tymi przedmiotami. Podsuwaj¹c dzieciom
ciekawe lektury
mo¿emy sprawiæ, ¿e coraz czêciej bêd¹ po nie siêgaæ. Czytelnictwu zagra¿a sama ksi¹¿ka  nudna, ja³owa, le wydana,
le napisana, le zilustrowana, po prostu z³a.
To w³anie ksi¹¿kowe mieciowe ¿arcie, byle
jakie, nudne, ¿a³osne, jest najwiêkszym zagro¿eniem dla naszych dzieci. O tym miêdzy innymi pisze w swojej ksi¹¿ce profesor Grzegorz Leszczyñski  historyk literatury, badacz i krytyk literatury dla dzieci i m³odzie¿y. Na kartach swej
ksi¹¿ki prowadzi czytelnika od ko³ysanek, przez
poezjê liryczn¹ dla dzieci, rymowanki dydaktyczne i banie po literaturê fantastyczn¹. Na licznych przyk³adach pokazuje, jak przez lata rozwija³a siê literatura dla dzieci, wokó³ czego siê ogniskowa³a, uwiadamia, jakie bogactwo nosimy w
sobie, maj¹c w pamiêci lektury dzieciñstwa. Trudno wyobraziæ sobie ksi¹¿kê dla dzieci bez ilustracji  i tym tropem wêdrujemy, ledz¹c techniki i sposoby ilustrowania, kszta³tuj¹ce wyobraniê i gust m³odego odbiorcy. A pomaga nam
w tym znakomity projekt graficzny tej ksi¹¿ki,
którego autorem jest Andrzej Tomaszewski.
To lektura obowi¹zkowa dla nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców, którzy w sposób wiadomy chc¹ pokazaæ m³odemu pokoleniu ogrom
przyjemnoci i zalet p³yn¹cych z lektury.
Wielkie ma³e ksi¹¿ki
Grzegorz Leszczyñski
Wydawnictwo Media Rodzina, 2015

To zrozumia³e, ¿e o wiele przyjemniej czyta siê
ksi¹¿ki ³adnie wydane i zilustrowane. Szkolne biblioteki potrzebuj¹ na swoich pó³kach nowoci ale
te¿ nowych wydañ lektur z dawnych lat, po które
wci¹¿ siêgaj¹ nauczyciele. Przygody krasnala Ha³aba³y, dzielny Wojtek stra¿ak, czarna owieczka
pi¹ca w psiej budzie i pingwiny z zaczarowanej
zagrody. Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia przypomina lektury z dawnych lat w nowych szatach graficznych. Na szczêcie Ha³aba³a zilustrowany przez
Zdzis³awa Witwickiego nic siê nie zmieni³. Tekst
równie¿ nie zestarza³ siê przez te wszystkie lata i
wci¹¿ mo¿e bawiæ i uczyæ najm³odszych. Pozosta³e
ksi¹¿eczki z nowymi ilustracjami prezentuj¹ siê wybornie. Teksty sprzed lat, wywo³aj¹ u starszych
czytelników pewnie moc wspomnieñ i wzruszeñ...
A m³odzi co na to? Z pewnoci¹ uciesz¹ ich wznowienia. Oby jak najszybciej znalaz³y siê na pó³kach
szkolnych bibliotek.
Z przygód krasnala Ha³aba³y
tekst: Lucyna Krzemieniecka,
ilustracje: Zdzis³aw Witwicki
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
Jak Wojtek zosta³ stra¿akiem
tekst: Czes³aw Janczarski,
ilustracje: Marianna Sztyma,
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
Czarna owieczka
tekst: Jan Grabowski,
ilustracje: Anna Wielbut,
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
Zaczarowana zagroda
tekst: Alina Centkiewicz, Czes³aw Centkiewicz,
ilustracje: Agnieszka ¯elewska
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. Józefa BURSEWICZA

6. Prace bez owiadczeñ nie bêd¹
bra³y udzia³ w konkursie.

Konkurs og³oszono z okazji
ZACHODNIOPOMORSKIEJ
i SZCZECIÑSKIEJ WIOSNY POEZJI

7. Zg³oszone do konkursu prace nie
mog¹ byæ, do czasu og³oszenia wyników, publikowane w ca³oci lub we fragmentach oraz nie mog¹ byæ nagrodzone w innych konkursach.

O Z³ot¹ Metaforê
SZCZECIN 2016

REGULAMIN
Nagroda w dwóch kategoriach:
I  Z£OTA METAFORA
II  METAFORA SZCZECIÑSKA
Organizatorem konkursu jest:
1. ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIA£ W SZCZECINIE
Konkurs jest adresowany do twórców
zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy
ukoñczyli 16 lat.
2. Konkurs:  O Z³ot¹ Metaforê
ma charakter otwarty, bez wymagañ tematycznych.  O Metaforê szczeciñsk¹ dotyczy tematyki odnosz¹cej
siê do miasta Szczecina.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nades³anie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach, ka¿dy
wiersz nie mo¿e przekraczaæ 23 wersów. Jeden autor mo¿e nades³aæ prace
w dwóch kategoriach, ale w osobnych
kopertach i z nowym god³em.
4. Ka¿dy utwór powinien byæ oznaczony god³em /s³owne lub cyfrowe, nie
obrazki czy grafiki/; to samo god³o
powinno wystêpowaæ na do³¹czonej
kopercie, zawieraj¹cej kartkê z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, dat¹
urodzenia, adresem zamieszkania, emailem, telefonem kontaktowym.
5. Autorzy musz¹ z³o¿yæ owiadczenie zgody na publikacjê (ZA£¥CZNIK nr 1).

8. Termin przesy³ania prac na konkurs
up³ywa w dniu 04.04.2016 r.
9. Prace nale¿y przes³aæ listem poleconym na adres:
ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIA£ W SZCZECINIE
al. WOJSKA POLSKIEGO 90
70-482 Szczecin
z dopiskiem: Konkurs  im. Józefa
BURSEWICZA O Z³ot¹ Metaforê
lub O Metaforê Szczeciñsk¹.
10. Uroczyste og³oszenie wyników odbêdzie siê dnia 22 maja 2016 roku w
Szczecinie w czasie Koncertu Poetyckiego,o czym laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.
11. Bior¹c udzia³ w konkursie, uczestnik wyra¿a zgodê na zastosowanie siê
do niniejszego regulaminu.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
13. Dane osobowe Uczestników s¹
zbierane i przetwarzane wy³¹cznie w
ramach i na potrzeby Konkursu.
14. Niniejszy regulamin jest dostêpny na stronie internetowej Inkubatora
Kultury.
15. Szczegó³owe informacje o konkursie mo¿nauzyskaæ pod nr tel. 261 45 53 78
Prezes
ZLP Oddzia³ w Szczecinie
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ZGODA NA PUBLIKACJÊ utworów poetyckich
wALMANACHU POKONKURSOWYM I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa
Bursewicza O Z£OT¥ METAFORÊ
1. Autor(Rodzic/Opiekun Autora niepe³noletniego)*
.......................................................................................
.......................................................................................
zamieszka³y w
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
PESEL
..................................................................
wyra¿a zgodê na opublikowanie przez Zwi¹zek
Literatów Polskich Oddzia³ Szczecin, z siedzib¹ w
Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 90 swoich
wierszy w publikacji ALMANACH POKONKURSOWY Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Józefa Bursewicza O Z£OT¥ METAFORÊ.
2. Autor owiadcza, ¿e utwory, jak i ¿adne ich
czêci nie naruszaj¹ praw osób trzecich, a w szczególnoci, ¿e utwory stworzy³ samodzielnie.
3. Autor zgadza siê na utrwalenie utworów, ich
reprodukcjê drukiem i rozpowszechnianie ich w ramach publikacji oraz wprowadzania do obrotu egzemplarzy publikacji zawieraj¹cej utwory; dotyczy
to równie¿ fragmentów utworów, z uwzglêdnieniem
rodków masowego przekazu (np. prasy) - w celu
prowadzenia dzia³añ promocyjnych publikacji.
4. ZLP Oddzia³ Szczecin ma prawo do dokonywania w utworach koniecznych zmian, wynikaj¹cych z
opracowania redakcyjnego. Dokonywanie przez
redaktora prowadz¹cego zmian znacznych nie jest
mo¿liwe bez akceptacji Autora.
5. Autor zrzeka siê wynagrodzenia za publikacjê
utworów w antologii.
6. Autor otrzyma 1 egzemplarz autorski ALMANACHU POKONKURSOWEGO
7. Wykaz utworów (wpisaæ tytu³y wierszy):
................................................
....................................................................................
....................................................................................
ZLP Oddzia³ Szczecin
Podpis
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin
Autora (Rodzica/Opiekuna
Autora niepe³noletniego)*
Miejsce i data
*niepotrzebne skreliæ

5 FESTIWAL
FILMÓW
¯EGLARSKICH
Ostatni weekend ferii ¿eglarze Pa³acu M³odzie¿y
byli na £asztowni, gdzie w Starej Rzeni odby³ siê 5
Festiwal Filmów ¯eglarskich. Z przyjemnoci¹ obejrzelimy film produkcji holenderskiej G³os Wody
ukazuj¹cy wspó³zale¿noæ ¿ycia Holendrów od
wody i problemów z ni¹ zwi¹zanych. Pozosta³e filmy porusza³y ró¿ne aspekty ¿eglarstwa.
W filmie Za zdrowie Muscadet poznalimy historiê popularnego francuskiego jachtu Muscadet,
na którym ¿eglarze p³ywaj¹ do dzi. Film Moonebam IV  historia mi³oci by³ obrazem ukazuj¹cym
piêkno 100-letniego drewnianego jachtu i pasji cz³owieka , który go wyremontowa³. Wszystkie czynnoci w czasie ¿eglugi na tym jachcie wykonywane s¹
si³¹ miêni, bez ¿adnych udogodnieñ, takich jak kabestany, windy czy rolfoki. W filmie Babouchka,
katamaranem przez biegun pokazana by³a nieudana próba zdobycia Bieguna Pó³nocnego. By³y równie¿ filmy przybli¿aj¹ce sylwetki wielkich ¿eglarzy
regat oceanicznych Francois Gabarte i Peter Blake, z
fantastycznymi zdjêciami z najs³ynniejszych regat.
Jednak najbardziej poruszaj¹cym by³ obraz Zobaczyæ wiatr o ¿eglarzach niewidomych i niedowidz¹cych. W USA powsta³ projekt dziêki któremu
takie osoby mog¹ ¿eglowaæ. Zasad¹ tego projektu
jest to, ¿e na jachcie znajduj¹ siê cztery osoby, ale
sternikiem i osob¹ obs³uguj¹c¹ grot¿agiel s¹ osoby
niewidome. Ca³y cykl szkoleniowy przygotowywa³
ich do startu do regat w mistrzostwach kraju i wiata. Pokazane by³o równie¿ jak wielkie znaczenie w
ich ¿yciu mia³o ¿eglarstwo, które pozwoli³o im wyjæ
z depresji i wieæ normalne ¿ycie.
Szkoda, ¿e tak niewielu uczestników SKEM obejrza³o tak pasjonuj¹ce historie.
Jolanta Ga³êzowska
zdjêcie M. Ircha

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

29

winoujski TRYTON 2015!
Dla ¿eglarzy z JK MW Kotwica!
W imieniu ca³ej spo³ecznoci ¿eglarskiej Pomorza
Zachodniego serdecznie gratulujemy kolegom z JK
MW w winoujciu zdobycia presti¿owej miejskiej
nagrody Tryton 2015! Z satysfakcj¹ ¿yczymy
dalszych sukcesów w realizacji waszego Programu
Morskiego Wychowania M³odzie¿y, tym bardziej,
¿e inspiracj¹ do jego wdro¿enia by³ nasz Szczeciñski Program Edukacji Morskiej, w którym przez kilkanacie lat uczestniczy³a te¿ m³odzie¿ ze winoujcia.
Za Zarz¹d ZOZZ  Wies³aw Seidler
Poni¿ej informacja prasowa nades³ana z JK
MW Kotwica
*****
Z dum¹ i satysfakcj¹ informujemy, ¿e Jacht Klub
Marynarki Wojennej Kotwica, Oddzia³ w winoujciu, w sobotê 23 stycznia 2016, na dorocznej
miejskiej gali, zosta³ uhonorowany nagrod¹ Trytona 2015 w kategorii Dzia³alnoæ Kulturalna, Spo³eczna i Sport. Jest to wyró¿nienie przyznawane
przez Prezydenta Miasta winoujcie, a nad nominacjami i ostatecznym wyborem laureata czuwa specjalna Kapitu³a, sk³adaj¹ca siê z kilkunastu osób ciesz¹cych siê powszechnym szacunkiem w gminie. Z
tych powodów uznawane jest za najbardziej presti¿owe w rodowisku lokalnym.
Klub Kotwica prowadzi na szerok¹ skalê
urozmaicon¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹, ale w
ubieg³ym roku szczególnie dobre opinie zebra³ realizowany przez
nas Program Morskiego Wychowania M³odzie¿y. To kompleksowy system dzia³añ maj¹cych na celu promocjê ¿eglarstwa wród
nastolatków. Uruchomienie i przeprowadzenie programu by³o
mo¿liwe dziêki pozy-

skaniu pieniêdzy w konkursie bud¿etu obywatelskiego gminy winoujcie.
A tak brzmia³o uzasadnienie Kapitu³y Nagrody
Tryton 2015:
Jacht Klub Marynarki Wojennej JKMW Kotwica Oddzia³ w winoujciu  od blisko 40
lat prowadzi dzia³alnoæ na rzecz lokalnej spo³ecznoci, budz¹c w pokoleniach m³odych ludzi
mi³oæ do ¿eglarstwa i morskiej przygody, ucz¹c
jednoczenie hartu ducha, odpowiedzialnoci,
umiejêtnoci zespo³owej pracy, kszta³tuj¹c charaktery. Mog¹ do niego nale¿eæ wszyscy  nie
tylko prywatni armatorzy. W Klubie Kotwica
dzia³aj¹ instruktorzy, którzy z wielkim oddaniem
powiêcaj¹ nieodp³atnie swój prywatny czas,
ucz¹c pocz¹tkuj¹cych ¿eglarzy i szlifuj¹c umiejêtnoci osób nieco bardziej zaawansowanych.
Jest to czas, który osoby te mog³yby przecie¿ wykorzystaæ powiêcaj¹c go sobie, spêdziæ go z
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rodzin¹ na prywatnych rejsach.
Cz³onkowie Klubu organizuj¹ winoujskie regaty "Wiatrak" i bior¹
udzia³ w wielu innych regatach odbywaj¹cych siê w naszym miecie i
poza nim, godnie i z sukcesami je reprezentuj¹c. W roku szkolnym 2014/
2015 instruktorzy Klubu zapocz¹tkowali i z wielkim zapa³em prowadzili Program Morskiego Wychowania M³odzie¿y, dziêki któremu z
¿eglarstwem mia³o okazjê spotkaæ
siê po raz pierwszy w ¿yciu ponad
100 m³odych osób. W ramach Programu zorganizowanych zosta³o
kilkanacie spotkañ w winoujskich
szko³ach, dziesi¹tki rejsów po Zatoce Pomorskiej, kilka rejsów zagranicznych, kursy na stopnie ¿eglarskie. To zaanga¿owanie klubowiczów doprowadzi³o do sukcesu
¿eglarskiego projektu w ramach bud¿etu obywatelskiego, jakim sta³ siê
zakup piêknego jachtu winoujcie ZSM, który teraz tak wspaniale reprezentuje nasze miasto.
Cz³onkowie i sympatycy Klubu przyjêli to wyró¿nienie z entuzjazmem, z
pewnoci¹ podzia³a to na nas dopinguj¹co, bo program jest inicjatyw¹ przemylan¹ na wiele lat. Poni¿ej za³¹czamy tekst oficjalnego podziêkowania
komandora JK MW Kotwica o/winoujcie, kol. Romana Nogalskiego (do
pobrania).
Relacja:
Marek Ochlik
 JKMW Kotwica o/winoujcie

¯eglarskie podziêkowania

Szanowni Pañstwo!
Cieszymy siê niezmiernie, ¿e dzia³alnoæ JKMW Kotwica spotka³a siê w tym
roku z pozytywnym odbiorem w szerokich krêgach naszej lokalnej spo³ecznoci, bo takie w³anie sygna³y dociera³y
do nas ju¿ od kilku miesiêcy. Kiedy przesz³o pó³tora roku temu uruchamialimy
Program Morskiego Wychowania M³odzie¿y wiedzielimy, ¿e czeka nas du¿o
pracy, ale wierzylimy w powodzenie
planowanego przedsiêwziêcia. Nie przypuszczalimy jednak, ¿e wyniki jakie
osi¹gniemy spowoduj¹ nominacjê klubu i ostatecznie przyznanie najbardziej
presti¿owej nagrody w naszym miecie  Nagrody Prezydenta Miasta winoujcie TRYTON 2015.To wyró¿nienie jest
dla nas szczególnym powodem do dumy i satysfakcji. Dziêkujê Prezydentowi Januszowi ¯murkiewiczowi oraz Kapitule
Nagrody Tryton za uznanie nas godnymi tego zaszczytu.
Chocia¿ sam pomys³ programu, szczegó³owe zaplanowanie
dzia³añ oraz ich skuteczne przeprowadzenie nale¿a³y do cz³onków Klubu, to pragnê zaznaczyæ, ¿e jego realizacja nie by³aby
mo¿liwa bez szeroko rozumianej wspó³pracy. Ze strony Urzêdu Miasta winoujcie w urzeczywistnienie ¿eglarskiej idei
szczególnie zaanga¿owali siê Pan Wiceprezydent Pawe³ Sujka i Pani Kierownik Wydzia³u Edukacji Janina mia³kowska.
Profesjonaln¹ opiekê nad m³odzie¿¹ sprawowali w miarê mo¿liwoci nauczyciele-wolontariusze. Z liceum im. Mieszka I-go
Agnieszka ¯ychska i ¯aneta £ukasiewicz oraz Tomasz Stró¿ek; ze Szko³y Podstawowej nr. 1 Micha³ Stefaniak. W przyjazny sposób, poprzez osobê Hanki ¯urawskiej realizowane
by³y przedsiêwziêcia z m³odzie¿¹ szkol¹c¹ siê na przystani
¿eglarskiej w £unowie. Przychylne postawy wykazali dyrektorzy winoujskich szkó³, kadra Centrum ¯eglarskiego w Szczecinie i kierownictwo Fundacji im. Kapitana Karola Borchardta. Bardzo wa¿na by³a praca przy wielu drobnych, ale istotnych sprawach sympatyków naszego Klubu, ¿eglarzy, rodziców, mieszkañców miasta. Bez ¿yczliwej pomocy wszystkich
tych osób skuteczne przeprowadzenie programu by³oby niemo¿liwe, chcia³bym aby i one tak¿e czu³y siê, choæby czêciowo, laureatami nagrody.
Program Morskiego Wychowania M³odzie¿y od momentu
powstania planowany by³ jako przedsiêwziêcie wieloletnie, a
uznanie z jakim siê spotka³ utwierdza nas w przekonaniu, ¿e
dobrze wpisuje siê w charakter naszego miasta. Ju¿ nied³ugo
poinformujemy o dzia³aniach zaplanowanych na sezon 2016.
Klub dzia³a tak¿e w okresie zimowym i wszystkich zainteresowanych ¿eglowaniem lub wspó³prac¹ zapraszamy na nasz¹
przystañ.
W imieniu cz³onków i przyjació³ JKMW Kotwica
Komandor Klubu Roman Nogalski

50 urodziny jachtu Magnolia

Po³o¿enie stêpki
pod nasz¹ Jubilatkê S/y Magnolia
nast¹pi³o 50 lat
temu w roku 1965
w Szczeciñskiej
Stoczni Jachtowej
im. Leonida Teligi
w Szczecinie. Rok
póniej jednostka zosta³a zwodowana i przekazana
Orodkowi Morskiemu Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie. S/y Magnolia jest slupem typu Vega o d³ugoci 11,87 m, szerokoci 2,90 m i powierzchni o¿aglowania 54m?. Historia jachtu jak na 50-latkê przysta³o jest bardzo barwna. Na jej pok³adzie swoje szlify
¿eglarskie zdobywa³o wielu ¿eglarzy.
W ci¹gu minionych lat opiekunami jachtu byli kapitanowie: Zdzis³aw Paska, Bogdan Dacko, Waldemar Dobrzyñski, Jerzy Szwoch, Marcin Gatalski,
Piotr Sobolewski a obecnie Przemys³aw Dziarnowski. Kapitan Zdzis³aw Paska by³ tym, który najd³u¿ej p³ywa³ na Magnoli. To za jego kapitanowania w
latach 70-dziesi¹tych jacht rozpoczyna dalekie wyprawy w rejon Morza Pó³nocnego. W 1971 roku
odbywa siê miesiêczna wyprawa do Londynu i
Amsterdamu, która pokaza³a dzielnoæ jachtu w ciê¿kiej ¿egludze. Z okazji 25-Lecia Pa³acu M³odzie¿y w
1975 roku zorganizowany zosta³ rejs za kr¹g polarny
do Murmañska i Archangielska bez zawijania po
drodze do portów. Uczestnikami rejsu byli oprócz
Kapitana Jan Piêtka, Willi Kryska i Roman Gryglewski. Jednostka by³a pierwszym jachtem, która uda³a
siê w tamte rejony ,przep³ywaj¹c 5 147 Mm. Wyczyn
ten zosta³ uhonorowany II nagrod¹ Rejsu Roku gazety G³os Wybrze¿a. W 3 lata póniej z okazji 25lecia Szkolnego Zwi¹zku Sportowego odby³ siê rejs
dooko³a Islandii ze wschodu na zachód z przejciem
cieniny Pentland Firth bez silnika. Oprócz tych wielkich rejsów Magnolia p³ywa³a równie¿ z m³odzie¿¹
w krótkie rejsy szkoleniowe na Zalew Szczeciñski ,
jak równie¿ w rejsy morskie na Bornholm, wody
Zatoki Botnickiej, Hamburga i wielu innych portów.
Gdy opiekunem jachtu w roku 1993 zosta³ kpt. Jerzy
Szwoch jednostka zaczê³a braæ udzia³ w popularnej imprezie ¿eglarskiej zwanej Operacj¹ ¯agiel .W 1996 roku
bez silnika na trasie Rostock ,St. Petersburg ,Kotka,
Helsinki, Hanko ,Turku ,Kopenhaga - jacht przep³yn¹³
2180 Mm zdobywaj¹c nagrodê Hard Ship .W 1998
jacht bierze ponownie udzia³ w Operacji ¯agiel, lecz spónia siê na start do Lizbony z powodu awarii silnika i
ciê¿kiego sztormu. Pokonuj¹c przeciwnoci jacht do³¹cza do imprezy w Vigo. Mimo sztormów i przeciwnych
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wiatrów Magnolia powraca do kraju pod komend¹ Kpt.
Mieczys³awa Irchy. Nowym pomys³em Kpt. Jurka Szwocha by³a organizacja Rejsów Odkrywców.
Kpt. Jerzy Szwoch zakoñczy³ swoj¹ przygodê z
Magnoli¹ na przypadaj¹cy jubileusz 40-lecia jachtu
po 13 latach ¿eglowania na nim i zosta³ kapitanem na
S/y Dar Szczecina. Jego miejsce zaj¹³ Marcin Gatalski, a potem Piotr Sobolewski. Pod dowództwem tych
kapitanów odby³o siê wiele rejsów dla m³odzie¿y, która podwy¿sza³a swoje umiejêtnoci ¿eglarskie, zdobywa³a stopnie ¿eglarskie i poznawa³a inne kraje.
Nasta³ te¿ trudniejszy okres dla jachtu. Magnolia jest
jednostk¹ drewnian¹, która wymaga specjalnej troski. Jest jachtem bardzo mokrym i po wielu latach
¿eglugi nale¿y mu siê solidny remont.
Kapitan Mateusz Szubski w 2013 roku wzi¹³ udzia³
w The Tall Ships Races. Niestety, w sztormowej pogodzie iloæ wody, która wlewa³a siê do jachtu zmusi³a za³ogê do wycofania siê z wycigu. Historia powtórzy³a siê w czasie Regat o Puchar Poloneza samotników.
Obecny Kapitan Przemys³aw Dziarnowski stara
siê aby Magnolia wieci³a dawnym blaskiem. Dokona³ kilku napraw ,podwy¿szaj¹cych estetykê jachtu i komfort ¿eglugi. Tak jak poprzednicy p³ywa z
m³odzie¿¹ i równie¿ bierze udzia³ w programie Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej Miasta Szczecina.
S/y Magnolia przep³ynê³a tysi¹ce mil morskich i
jak twierdz¹ Ci, którzy na niej p³ywali, ze oprócz piêknej historii ma te¿ to co, czyli duszê. Dziêki klasycznej linii kad³uba piêknie prezentuje siê na wodzie.
Dostojnej Jubilatce ¿yczymy zawsze stopy wody
pod kilem i nastêpnych 50 lat na wodzie.
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Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Feriada 2016
TURNUS II

w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

33

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Czar Orientu

w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

