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W roku 2013 dziêki dotacji MKiDN realizowany
by³ w Ksi¹¿nicy Pomorskiej Projekt Operacyjny pt.
� Czytam wiêc jestem i zmieniam �wiat�.

Ksi¹¿ka jest niezaprzeczaln¹ warto�ci¹ i czyn-
nikiem porz¹dkuj¹cym chaos informacji, prze-
wodnikiem w labiryncie nieskoñczonych mo¿li-
wo�ci i ³¹cznikiem miêdzypokoleniowym.

Obszar dzia³alno�ci kulturalnej
Ksi¹¿nicy Pomorskiej

Wa¿nym elementem integruj¹cym spo³eczno�æ
lokaln¹, wp³ywaj¹cym na jako�æ ¿ycia w wymiarze
materialnym i duchowym, jest kultura. Biblioteka
jest wa¿nym miejscem promocji kultury. W zwi¹z-
ku z tym dzia³ania Ksi¹¿nicy Pomorskiej w tym
zakresie polegaj¹ na ci¹g³ym rozwijaniu kultury
zmierzaj¹cej w kierunku stworzenia w Bibliotece
wa¿nego dla miasta Szczecina i województwa Za-
chodniopomorskiego Centrum Kultury, w którym
widaæ perspektywê rozwoju, zmiany, nowo�ci i
otwarty horyzont. Ksi¹¿nica Pomorska od wielu

Spotkanie Bajkowy Bohater Roku � 5.XI 2013 � Ksi¹¿nica Pomorska.

lat organizuje ró¿nego rodzaju spotkania i wyda-
rzenia literacko � artystyczne promuj¹ce ksi¹¿kê i
czytelnictwo w�ród dzieci i m³odzie¿y woj. zachod-
niopomorskiego. Jednak¿e od 2000 roku promocja
ksi¹¿ki i czytelnictwa jest szczególnie wa¿n¹
spraw¹ realizowan¹ przez bibliotekê konsekwent-
nie i systematycznie. Zaplanowane do tej pory
dzia³ania mia³y na celu przyczyniæ siê do wiêkszej
integracji �rodowisk lokalnych wspó³pracuj¹cych
z Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹ oraz spowodowaæ, ¿e m³ody
czytelnik chêtniej siêgnie po ksi¹¿kê i przyjdzie do
biblioteki odkrywaj¹c w swojej wyobra�ni fakt, ¿e
Biblioteka to miejsce ciekawe, pe³ne ksi¹¿ek, z któ-
rego wyrusza siê w podró¿ poznawania �wiata i
poszukiwania nowych kierunków rozwoju i no-
wych przestrzeni w otaczaj¹cej rzeczywisto�ci.
Realizacja projektu pozwoli³a rozwijaæ, doskonaliæ
i wymieniaæ swoje do�wiadczenia oraz odpowia-
daæ na potrzeby ró¿nych �rodowisk anga¿uj¹c je
w kulturê literack¹ i pomagaj¹c w poruszaniu siê w
krainie zjawisk kulturalnych. Planem rozwoju by³o
i jest równie¿ upowszechnianie wiedzy o ksi¹¿ce,
bibliotece i kulturze szeroko rozumianej. Wysoki
poziom kultury to istotny czynnik rozwoju lokal-
nego kreuj¹cy pozytywny wizerunek Szczecina i
Ksi¹¿nicy Pomorskiej.

W ramach planowanego projektu zorganizowali-
�my wiele spotkañ, konkursów, warsztatów tema-
tycznych, które skierowane by³y do dzieci i m³o-
dzie¿y woj. zachodniopomorskiego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzieci ze �rodowisk trudnych. Stra-
tegi¹ projektu by³o stworzenie programów i dzia³añ
bibliotecznych nastawionych na jak najwcze�niej-
szy kontakt dziecka z literatur¹ i bibliotek¹, na ra-
do�æ czytania poprzez wytworzenie pozytywnych
motywacji do czytania, ksi¹¿ki i biblioteki oraz na

�Kochajcie ksi¹¿kê, ona u³atwi wam ¿ycie;
po przyjacielsku pomo¿e zorientowaæ siê
w pstrym i burzliwym chaosie my�li, uczuæ
i zdarzeñ. Nauczy was szanowaæ cz³owieka
i samych siebie, uskrzydli rozum i serce
uczuciem mi³o�ci do �wiata i do cz³owieka�.
                                                   Maksym Gorki

�Czytam wiêc jestem
i zmieniam �wiat�
� promocja czytelnictwa
w Ksi¹¿nicy Pomorskiej
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zjednywanie z ró¿nych �rodowisk Szczecina coraz
wiêkszej zbiorowo�ci ludzi czytaj¹cych. A tak¿e, by
uczyniæ niejedno dzieciñstwo lepszym. Wszystkie
podejmowane dzia³ania mia³y równie¿ na celu inte-
growanie dzieci z ró¿nych �rodowisk. Realizowane
dzia³ania mia³y byæ tak¿e pomocne w poruszaniu
siê i przebywaniu w przestrzeni zjawisk kulturalnych
oraz w aktywnym tworzeniu �wiata.

W zwi¹zku z realizacj¹ projektu kontynuowana by³a
wspó³praca z wieloma placówkami o�wiatowymi, a
wspólne dzia³ania dotyczy³y przede wszystkim � pro-
mocji ksi¹¿ki i czytelnictwa. W 2013 roku prowadzo-
na by³a wspó³praca miêdzy innymi z: Pogotowiem
Opiekuñczym, Schroniskiem dla Rodzin Bezdom-
nych, M³odzie¿owym O�rodkiem Socjoterapii nr 1,
�wietlicami �rodowiskowymi, Specjalnymi O�rodka-
mi Szkolno-Wychowawczymi , Zespo³em Szkó³ Spe-
cjalnych, Towarzystwem Dzieci z Autyzmem, szko³a-
mi podstawowymi, gimnazjalnymi, przedszkolami
publicznymi i niepublicznymi, Bibliotek¹ w Ko³ba-
skowie i Przec³awiu, aktorami z Teatru Lalek �Pleciu-
ga�, Teatru Polskiego, Operetki i Teatru �Duet�.

Cele, ogólna koncepcja realizacji
zadania w Ksi¹¿nicy Pomorskiej
W sytuacji pog³êbiaj¹cego siê kryzysu czytelnic-

twa, towarzysz¹cego niesprzyjaj¹cym ksi¹¿ce prze-
obra¿eniom spo³eczno-kulturowym, istnieje potrze-
ba ci¹g³ego promowania ksi¹¿ki i czytelnictwa tak,
aby promocja ta zachêca³a do odwiedzania bibliote-
ki i siêgania po ksi¹¿ki, by uczy³a dokonywania
wyborów i czerpania przyjemno�ci ze spotkañ z lite-
rack¹ przygod¹, a tak¿e sprzyja³a pog³êbionej re-
fleksji prowadz¹cej do zmian wewnêtrznych i ze-
wnêtrznych � zmieniaj¹cych otaczaj¹cy �wiat.

Jest to ogromne wyzwanie dla ka¿dej biblioteki w
tym Ksi¹¿nicy Pomorskiej.

Biblioteka powinna przygotowywaæ i wychowy-
waæ dzieci do czytania. Bibliotekarz jest po�redni-
kiem miedzy ksi¹¿k¹, a czytelnikiem pomagaj¹cym
zdobyæ gotowo�æ do odbioru Kultury, która jest
wa¿nym elementem integruj¹cym spo³eczno�æ lo-
kaln¹, wp³ywaj¹c¹ na jako�æ ¿ycia w wymiarze ma-
terialnym i duchowym. To aktywne tworzenie �wia-
ta jest wpisane w sam �rodek biblioteki, bo ka¿dy z
tekstów stoj¹cych na pó³ce to rodz¹ca siê wyobra�-
nia, wra¿liwo�æ, szansa na refleksjê, spotkanie, dys-
kusjê i aktywne dzia³ania. Te dok³adne informacje
pozwoli³y zaplanowaæ program dzia³añ maj¹cych na
celu poprawê sytuacji dotycz¹cej czytelnictwa, dla-
tego te¿ g³ównym celem zadania realizowanego
przez Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ konsekwentnie i sys-
tematycznie od 13 lat jest upowszechnianie litera-

tury i czytelnictwa w�ród dzieci i m³odzie¿y po-
przez dzia³ania edukacyjne, o�wiatowe, kultural-
ne, promocyjne maj¹ce na celu rozbudzenie zain-
teresowania literatur¹, jak najwcze�niejsze wkro-
czenie i zaaklimatyzowanie dziecka w królestwie
ksi¹¿ek oraz rozwiniêcie potrzeby przyj�cia do
biblioteki � skarbnicy ksi¹¿ek i miejsca gdzie za-
czyna siê piêkny i ciekawy pocz¹tek dzieciêcej
przygody z czytaniem.

Celem zadania by³o tak¿e u�wiadomienie ogrom-
nego znaczenia czytania dla rozwoju emocjonalne-
go, psychicznego, umys³owego, moralnego cz³owie-
ka, oraz, aby wychowaæ przysz³ego kulturalnego
m³odego czytelnika, dla którego siêganie po dobr¹
literaturê i czytanie bêdzie nie tylko rozrywk¹ i spo-
sobem spêdzania czasu wolnego, lecz tak¿e czyta-
nie wyzwoli marzenia, uka¿e priorytety i da mo¿li-
wo�æ poznawania rzeczy cudownych w literaturze,
które stan¹ siê niezmiernie wa¿n¹ umiejêtno�ci¹ de-
cyduj¹c¹ o ich potencjale twórczym oraz ca³okszta³-
cie ¿yciowych mo¿liwo�ci.

Bardzo wa¿nym celem zadania by³o wyj�cie poza
mury biblioteki, co oznacza³o aktywne dzia³ania pla-
cówki w zdobywaniu czytelników ze �rodowisk s³a-
bo oswojonych z ksi¹¿k¹ lub te¿ ¿yj¹cych poza za-
siêgiem kultury literackiej.

Celem zadania to równie¿ wspólne odkrywanie
ogromnej roli i si³y literatury, która poprzez s³owo za-
warte w utworach literackich uczy, kszta³ci, wprowa-
dza w �wiat warto�ci dzieci i m³odzie¿, oraz umo¿liwia
czarodziejsk¹ podró¿ w sferê dziedzictwa kulturowe-
go, w którym ksi¹¿ka jest niezaprzeczaln¹ warto�ci¹ i
czynnikiem porz¹dkuj¹cym chaos informacji, przewod-
nikiem w labiryncie nieskoñczonych mo¿liwo�ci i
³¹cznikiem miêdzypokoleniowym. Spotkania z ksi¹¿k¹
mog¹ wywo³ywaæ w czytelniku iluminacjê ,emocjonal-
ne poruszenie, uczyæ, bawiæ, wzruszaæ i przynajmniej
czê�ciowo zapobiegaæ dezorientacji, wywo³anej prze-
sytem, nadmiarem ofert kultury masowej.

Celem zadania by³o zaplanowanie systematycz-
nego i konsekwentnego programu dzia³añ maj¹ce-
go na celu zatrzymanie pog³êbiaj¹cego siê procesu
�umierania ksi¹¿ki i czytelnictwa� oraz poprawê w
przysz³o�ci sytuacji czytelnictwa w Polsce.

Celem zadania sta³o siê tak¿e podkre�lenie faktu,
¿e dziecko powinno wyruszaæ w fantastyczn¹ pod-
ró¿ do Krainy Ksi¹¿ek, aby nauczyæ siê mikro�wiata
w³asnego �ja� oraz makro�wiata innych ludzi przy-
gotowuj¹c w nim grunt do pó�niejszych d¹¿eñ okre-
su m³odzieñczego. Czytaj¹c opowiadamy dzieciom
�wiat i przekazujemy nauki moralne w sposób naj-
bardziej naturalny. W ramach celu zadania podkre-
�lenia wymaga tak¿e funkcja wychowawcza , która
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umo¿liwi kszta³towaæ kreatywno�æ i w³¹czenie ma-
³ych dzieci i m³odzie¿ w proces edukacji kulturalnej.

Celem zadania by³o stworzenie wa¿nego centrum
lokalnej spo³eczno�ci, miejsca, które dawa³oby im-
puls nie tylko intelektualny, ale i spo³eczny, twór-
czy, artystyczny stwarzaj¹cy mo¿liwo�æ rodzenia siê
nowego �wiata kultury literackiej.

Celem zadania to pokazanie dzieciom i m³odzie¿y,
¿e biblioteka � ogromny budynek � centrum kultu-
ry szczeciñskiej jest miejscem otwartym, przyjaznym
dzieciom a jednocze�nie jest miejscem imponuj¹cym,
dynamicznym, têtni¹cym ¿yciem i potencja³em twór-
czym. Po przekroczeniu progu tego miejsca wa¿ne
by³o, aby ka¿dy odkry³ w swojej wyobra�ni my�l, ¿e
��wiat zaczyna siê tutaj�.

Merytoryczna zawarto�æ zadania
Strategia programowa realizowana pod has³em

�Czytam wiêc jestem i zmieniam �wiat� by³a w
du¿ej mierze kontynuacj¹ zadañ realizowanych w
Ksi¹¿nicy Pomorskiej od wielu lat. Wa¿ne by³o
wprowadzanie ró¿norodnych programów czytel-
niczych z ksi¹¿ka w roli g³ównej i takich metod pra-
cy, które wyzwala³y u najm³odszych czytelników
po¿¹dan¹ ciekawo�æ i emocje, zachêca³y do dialo-
gu z ksi¹¿k¹ i przekona³y, ¿e mo¿e ona daæ m³ode-
mu czytelnikowi poczucie satysfakcji z przynale-
¿enia do elity ludzi kultury rozszyfrowuj¹cych lite-
rackie zagadki i zmieniaj¹cych �wiat. Wydarzenia
literackie promuj¹ce literaturê i czytelnictwo przyj-
mowa³y ró¿norodn¹ formê, a wiosenno-letnie i je-
sienno-zimowe podró¿e po literaturze odbywa³y
siê poprzez wspólne radosne czytanie, ogl¹danie
teatralnych inscenizacji literatury, konkursy lite-
rackie ,plastyczne, wystawy, warsztaty teatralne,
spotkania autorskie z elementami warsztatów twór-
czego pisania oraz edukacyjno� o�wiatowe spo-
tkania biblioteczne wraz z oprowadzeniem po bi-
bliotece m.in. uczestnicy wydarzeñ edukacyjnych
odwiedzili Dzia³y Zamkniête takie jak m.in. Dzia³
Reprografii i Konserwacji Zbiorów, gdzie mog³y

zobaczyæ jak wygl¹da konserwacja starych ksi¹-
¿ek oraz jak¹ pracê musz¹ wykonaæ introligatorzy
� �Aby przetrwa³y bajki�.

W ramach projektu realizowano 10 nastêpuj¹cych
programów� �Witajcie w naszej bajce�, �Czytanie
zbli¿a�, �Bajki naszego dzieciñstwa�, �Ogólnopol-
ski Tydzieñ Czytania Dzieciom�, �Literatura i sztu-
ka�, �Mruczê wiec jestem�, �W krainie literatury
regionalnej�, ��wiatowy Dzieñ Postaci z Bajek� i
�Zaczarowany Przystanek � Biblioteka�.

1. �Witajcie w naszej bajce� � program realizo-
wany w Ksi¹¿nicy Pomorskiej od 8 lat ,którego ce-
lem jest dotarcie do �rodowisk dzieci i m³odzie¿y
s³abo oswojonych z ksi¹¿k¹, bibliotek¹ i kultur¹ li-
terack¹. Program nastawiony jest na wprowadzenie
dzieci z tych �rodowisk trudnych w królestwo ksi¹-
¿ek i wielkiej wspólnoty ludzi czytaj¹cych i chêtnie
odwiedzaj¹cych bibliotekê.

2. �Czytanie zbli¿a� � program realizowany od 14 lat,
którego celem jest wzajemne poznanie siê i integrowa-
nie dzieci niepe³nosprawnych umys³owo, fizycznie i
zdrowych podczas wspólnych imprez czytelniczych.
Spotkania w ramach tego programu realizowane s¹ w
Ksi¹¿nicy Pomorskiej od 2001 roku. G³o�ne czytanie nie
tylko zbli¿a ludzi, ale i stanowi potê¿n¹ stymulacje dla
mózgu i pomaga dzieciom niepe³nosprawnym w prze-
zwyciê¿aniu wielu problemów zdrowotnych, a tak¿e
umo¿liwia czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym.

3. �Bajki naszego dzieciñstwa� � program reali-
zowany od 5 lat � g³ównym celem programu jest wspo-
maganie wszechstronnego rozwoju osobowo�ci i po-
czucia to¿samo�ci dziecka poprzez spotkania z aktu-
alnie blisk¹ mu i ulubion¹ bajk¹. Bajki towarzysz¹
cz³owiekowi w ci¹gu niemal ca³ego ¿ycia. Bajki s¹
najwiêkszym no�nikiem warto�ci moralnych buduj¹
zaufanie, zrozumienie i poczucie bezpieczeñstwa
dziecka, uwra¿liwiaj¹ go na dobro i piêkno, daj¹ mu
wsparcie, stymuluj¹ rozwój , roznosz¹ czarodziejski
py³ek wzbogacaj¹c ¿ycie oraz tworz¹ zrozumia³¹ rze-
czywisto�æ. �Bajki naszego dzieciñstwa� to najbli¿-
sze dziecku utwory, które czytane w ró¿nych �rodo-
wiskach maj¹ wp³ywaæ pozytywnie na rozwój moral-
ny, spo³eczny, emocjonalny, poznawczy i artystycz-
ny dzieci, wnosiæ atmosferê cudowno�ci, a tak¿e to-
warzyszyæ w podró¿y ku doros³o�ci.

4. �Literatura i sztuka� � program realizowany
przez bibliotekê od 5 lat � obejmuje prezentacjê litera-
tury �wiatowej w blokach tematycznych: Literatura
i Teatr; Literatura i Muzyka; Literatura i Przyro-
da; Literatura i Malarstwo. Literatura i sztuka prze-
nikaj¹ siê wzajemnie. Dzieci i m³odzie¿ na organizo-
wanych spotkaniach i warsztatach literacko� pla-
styczno�muzycznych , teatralnych oraz przyrodni-
czych mia³y okazjê bawiæ siê literatur¹ ,odkrywaæ jej

Miko³ajki z bajk¹ 13.12.13 � Ksi¹¿nica Pomorska.
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wielkie bogactwo i ró¿norodno�æ oraz doznaæ jak
wzajemnie przenikaj¹ siê i inspiruj¹ : �Literatura i
sztuka�. Celem programu jest rozszerzenie wra¿liwo-
�ci czytelniczej daj¹cej mo¿liwo�æ wypowiedzi po-
przez sztukê w³asnych prze¿yæ, my�li, marzeñ. Celem
programu jest równie¿ rozbudzenie zainteresowañ
dzieci i m³odzie¿y najpiêkniejsz¹ literatur¹ �wiata, która
prowadzi ku �wiatu warto�ci, utrwala ¿ycie i nas sa-
mych. Kontakt z literatur¹ ma tak¿e kszta³towaæ wra¿li-
wo�æ prze³amuj¹c obojêtno�æ na otaczaj¹cy nas �wiat
przyrody� zwierz¹t. W czasie wydarzeñ artystycz-
nych ma tak¿e s³u¿yæ budowaniu postaw otwarto-
�ci, tolerancji i szacunku w�ród dzieci i m³odzie¿y, a
tak¿e pozwala zmierzyæ siê z ogromem dorobku my�li
ludzkiej i daje wyzwanie, aby poznaæ chocia¿ jej czê�æ.

5. �Mruczê wiêc jestem� � spotkanie przyrodni-
czo � ekologiczne.

Spotkania cykliczne organizowane w Ksi¹¿nicy Po-
morskiej od 2011 roku pozwalaj¹ce prze¿yæ dzieciom
kontakt z �wiatem przyrody uchwyconym w poezji
m.in. Franciszka Klimka. Czytanie wierszy Franciszka
Klimka i innych twórców pisz¹cych o zwierzêtach
wprowadza dzieci i m³odzie¿ w zaczarowany �wiat
poezji o przyjacio³ach tych domowych, ale tak¿e i
tych cierpi¹cych � bezdomnych. Zwierzêta s¹ jak lu-
dzie � czuj¹, dlatego te¿ powinno siê ju¿ od najm³od-
szych lat kszta³towaæ miêdzy innymi poprzez literatu-
rê i spotkania edukacyjne wra¿liwo�æ ,tolerancjê, sza-
cunek do �wiata przyrody oraz prze³amywaæ obojêt-
no�æ na krzywdê i okrucieñstwo wobec zwierz¹t.
Spotkanie wzbogaca zawsze wystawa, która przed-
stawia wszystkim koci �wiat widziany oczami dzie-
ciêcej wyobra�ni. Wspó³organizatorem spotkania jest
p. Teresa Pi¹tkiewicz � prezes Stowarzyszenia Zwie-
rzêcy Telefon Zaufania. Go�ciem honorowym tych
spotkañ jest zawsze p. Magdalena Kochan � polski
polityk i pos³anka na Sejm V i VI kadencji. Nasz sta³y
go�æ jest równie¿ zainteresowany sprawami ekologii
i losem zwierz¹t zw³aszcza bezdomnych , dlatego te¿
z przyjemno�ci¹ bierze udzia³ w spotkaniach, czyta-
j¹c dzieciom . W 2013 roku oprócz spotkania zrealizo-
wane zosta³y dwa konkursy jeden plastyczny dla
m³odszych dzieci i literacki na napisanie opowiada-
nia dla klas starszych. Nagrodzone opowiadania by³y
czytane podczas spotkania przez uczniów.

6. �Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom�
� wielkie �wiêto czytania organizowane co roku na
prze³omie maja/czerwca przez Fundacjê ABCXXI
,które mobilizuje do szczególnie intensywnych dzia-
³añ wiele instytucji. Ksi¹¿nica Pomorska uczestni-
czy w OTCD od 2002 roku. Biblioteka ³¹cz¹c siê z
ca³¹ Polsk¹ przygotowa³a imprezy czytelnicze dla
dzieci i m³odzie¿y województwa Zachodniopomor-
skiego oczywi�cie z ksi¹¿k¹ w roli g³ównej. W tym

w³a�nie XII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania dzie-
ci mia³y okazjê podró¿owaæ po literaturze, uczestni-
czyæ w warsztatach literackich, autorskich oraz zo-
baczyæ spektakle teatralne przygotowane z wielkim
kunsztem przez aktorów szczeciñskich, przeplata-
nych tañcem, piosenk¹, a tak¿e wzi¹æ udzia³ w przy-
gotowanych konkursach literackich i plastycznych.

7. �W krainie twórców regionalnych� � cykl reali-
zowany od 10 lat, którego celem jest wprowadzenie
dzieci i m³odzie¿y w bogaty �wiat sztuki i literatury
twórców regionalnych. Podczas spotkañ w 2013 roku
w bibliotece go�cili�my m. In. pisarkê Joannê Mariê
Chmielewsk¹ i Aleksandrê Petrusewicz . Poznawanie
twórców regionalnych rozwija wiêzi uczuciowe i przy-
nale¿no�æ do regionu �ma³ej ojczyzny oraz pozwala
poznaæ twórczo�æ pisarzy zachodniopomorskich.

8. ��wiatowy Dzieñ Postaci z Bajek�.
Dzieñ 5-go listopada jest �wiêtem wszystkich bajko-

wych bohaterów okre�lonym w kalendarzu pn. ��wia-
towy Dzieñ Postaci z Bajek�. Wydarzenie to sta³o siê
doskona³¹ okazj¹ do nowego sposobu promowania

czytelnictwa w�ród najm³odszych czytelników biblio-
teki. Od 2009 roku w Ksi¹¿nicy Pomorskiej organizowa-
ny jest konkurs i spotkanie czytelnicze pt. �Bajkowy
Bohater Roku� W 2009/2010 roku bajkowym bohate-
rem zosta³a �Kaczka Dziwaczka� prezentowana przez
uczniów ze Szko³y Specjalnej w roku 2010/2011 �Cali-
neczka� prezentowana przez dzieci z O�rodka Szkol-
no-Wychowawczego dla dzieci g³uchoniemych a w
roku 2011/2012 Ksiê¿niczka Badr al. � Budur pre-
zentowana przez uczniów ze SP nr 1. W 2012/2013
Bajkowym Bohaterem zosta³a �Królewna �nie¿ka� �
SP nr 16 a w 2013/2014 dzieci wybra³y �Kopciusz-
ka�, który bêdzie nam królowa³ przez ca³y rok.

Idei tej towarzyszy przekonanie, ¿e dziêki znajomo-
�ci losów bajkowego bohatera dziecko nauczy siê,
poprzez uto¿samienie siê z nim, rozwi¹zywaæ trudne
problemy w swoim ¿yciu. Pozna w jaki sposób akcep-
towaæ i tolerowaæ drugiego cz³owieka. Zw³aszcza kie-
dy nowy kolega lub kole¿anka ró¿ni¹ siê wygl¹dem i
charakterem od nich samych, lub kiedy s¹ bardziej

Warsztaty teatralne � 16.09.2013 Ksi¹¿nica Pomorska.
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nie�miali i pochodz¹ z mniej zamo¿nych domów. Na-
ucz¹ siê tak¿e, dziêki bajkom i czytaniu, poznawaæ �wiat
najwa¿niejszych warto�ci w ¿yciu. Czyli mi³o�ci, cier-
pliwo�ci i szacunku dla ró¿norodno�ci i, co najwa¿-
niejsze, przekonaj¹ siê, ¿e dziêki zabawie zdobywaj¹
m¹dro�æ, której zawsze towarzyszy u�miech na ustach.
Spotkania maja charakter integracyjny i pozwalaj¹ za-
istnieæ zarówno dzieciom zdrowym jak i niepe³nospraw-
nym intelektualnie i fizycznie. W 2014 roku bêdziemy
po raz 6 organizowaæ nasze spotkanie, które powiêk-
szy nasz¹ powstaj¹ca galeriê portretów bajkowych
bohaterów a poprzez cykliczne spotkanie z bajkowymi
bohaterami opowiadamy dzieciom �wiat, �wiat prze-
platany rado�ciami i smutkami oraz mora³ami ucz¹cy-
mi ¿ycia w sposób najbardziej naturalny.

9. �Zaczarowany przystanek � Biblioteka�. Od
stycznia do grudnia prowadzone s¹ cyklicznie od
wielu lat w Ksi¹¿nicy Pomorskiej edukacyjne i te-
matyczne lekcje biblioteczne dla dzieci i m³odzie¿y
woj. zachodniopomorskiego , oprowadzane po bi-
bliotece wycieczki oraz prowadzone warsztaty in-
strukta¿owe dla licealistów � g³ównie maturzystów.

Przez ca³y rok w czasie spotkañ czytelniczych re-
alizowane by³y wszystkie programy Projektu zwi¹-
zanego z promocj¹ literatury i czytelnictwa w Ksi¹¿-
nicy Pomorskiej. Ksi¹¿nica Pomorska od wielu lat
organizuje spotkania integracyjne ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzieci ze �rodowisk s³abo oswojo-
nych z ksi¹¿k¹ lub te¿ ¿yj¹cych poza zasiêgiem kul-
tury literackiej.

Odbiorcami projektu by³y dzieci od 4-13 lat i m³o-
dzie¿ gimnazjalna od 13-16 lat oraz m³odzie¿ szkó³
�rednich od 17-20 lat . Organizowane w ramach za-
dania spotkania przewidziane by³y dla szerokiego
grona dzieci i m³odzie¿y z ró¿nych �rodowisk woj.
zachodniopomorskiego w grupach licz¹cych od 4-
200 uczestników. £¹cznie w ramach Projektu odby-
³o siê 200 spotkañ dla 5 000 tysiêcy uczestników.

Cele i rezultaty dotycz¹ce realizacji projektu zosta³y w
pe³ni osi¹gniête co znajduje odzwierciedlenie w licznych
podziêkowaniach przys³anych do Ksi¹¿nicy Pomorskiej.
Mo¿na w nich przeczytaæ wiele ciep³ych s³ów na temat
popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa w�ród dzieci, za pro-
mowanie bohaterów ksi¹¿kowych. Satysfakcjonuj¹cy
jest tak¿e fakt, ¿e dziêki Projektowi i codziennej dzia³al-
no�ci Czytelni M³odzie¿owej mo¿emy w podziêkowa-
niach przeczytaæ miêdzy innymi takie s³owa: �Jest nam
niezmiernie mi³o, ¿e nasza m³odzie¿ posiada swoje miej-
sce w Ksi¹¿nicy Pomorskiej, gdzie otoczona jest ¿ycz-
liwo�ci¹ i fachow¹ pomoc¹�; �Podopieczni naszego
Schroniska borykaj¹ siê z problemami finansowymi,
mieszkaniowymi i ¿yciowymi�. Dlatego te¿ tak wa¿-
ne jest umo¿liwienie dostêpu do kultury. Przedstawie-
nia, na które s¹ zapraszane dzieci mieszkaj¹ce w

Schronisku, czytanie bajek, s¹ czêsto jedyn¹ form¹
kultury, z któr¹ spotykaj¹ siê nasze dzieci. Jeste�my
niezmiernie wdziêczni za okazan¹ ¿yczliwo�æ i anga-
¿owanie naszych podopiecznych w promowanie czytel-
nictwa i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych�;
�Jeste�my pewni, ¿e wszelkie dzia³ania, które podej-
mowane by³y w ramach projektu �Czytam wiêc jestem
i zmieniam �wiat� przyczyni³y siê do promocji litera-
tury i rozwoju czytelnictwa w�ród uczniów�; �Dla na-
szych wychowanków � dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych � spotkania integracyjne maj¹ ogromn¹
warto�æ wychowawcz¹, terapeutyczn¹ i emocjonaln¹,
daj¹ mo¿liwo�æ aktywnego udzia³u w ¿yciu kultural-
nym wspólnie z ich pe³nosprawnymi rówie�nikami. Z
niecierpliwo�ci¹ oczekujemy nastêpnych spotkañ z na-
dziej¹, ¿e Pañstwo bêd¹ o nas pamiêtaæ. �W kolejnym
podziêkowaniu dzieci wraz z nauczycielami dziêkowali �
� za wspólne odkrywanie cudownego �wiata ksi¹¿ek�.

Bajki naprawdê mog¹ zmieniaæ nasze ¿ycie a dziêki
promocji czytelnictwa w Ksi¹¿nicy Pomorskiej dzie-
ciñstwo bêdzie siê tak¿e kojarzy³o wszystkim uczest-
nikom spotkañ z zapachem bibliotecznych ksi¹¿ek i
wspólnym podró¿owaniem po �wiecie literatury.

Te wszystkie dzia³ania Ksi¹¿nicy Pomorskiej da-
j¹ce rado�æ obcowania ze znakomicie zaprojekto-
wan¹ i najzwyczajniej w �wiecie pasjonuj¹c¹
ksi¹¿k¹, to najlepsza droga do zaprzyja�nienia
ma³ego czytelnika z du¿ym �wiatem literatury i
pokazanie, ¿e w bibliotece na ka¿dego czeka ksi¹¿-
ka, która jest prawdziwym przyjacielem cz³owie-
ka i oknem na �wiat.

Warto niniejszy artyku³ podsumowaæ s³owami
pisarza Kornela Makuszyñskiego ,które poetyc-
ko zamkn¹ realizowany w 2013 roku przez Ksi¹¿-
nicê Pomorsk¹ Projekt Operacyjny pt. �Czytam
wiêc jestem i zmieniam �wiat� a jednocze�nie
otworz¹ drzwi do nowych przemy�leñ i dalszych
dzia³añ dotycz¹cych promocji KSI¥¯KI i CZYTEL-
NICTWA w Ksi¹¿nicy Pomorskiej.

�Ksi¹¿ka to mêdrzec ³agodny i pe³en s³odyczy.
Puste ¿ycie nape³nia �wiat³em a puste serca

     wzruszeniem.
Mi³o�ci dodaje skrzyde³ a trudno�ci ujmuje ciê¿aru.
W martwy dom sprowadza ¿ycie, a ¿yciu daje sens.
Ksi¹¿ka wszystko potrafi�.

Bo¿ena Pilczuk
� kustosz, Ksi¹¿nica Pomorska,
Czytelnia M³odzie¿owa
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�Biblioteka jest instytucj¹, która ca³ym swoim
istnieniem �wiadczy o rozwoju kultury. Jest ona,
bowiem skarbnic¹ pi�miennictwa, przez które cz³o-
wiek wyra¿a swój zmys³ twórczy�... (Jan Pawe³ II).

 Ka¿dy z nas znajdzie tu wszelakie �ród³a informa-
cji , np. ksi¹¿ki, czasopisma, zbiory audiowizualne
itp. Mo¿emy skorzystaæ z komputerów i Internetu.
Pomimo to do niedawna nasza szkolna biblioteka
�wieci³a pustkami. Mo¿na powiedzieæ , ¿e w ostat-
nim czasie bardzo siê rozwinê³a. Nie jest ju¿ t¹ sam¹,
czêsto omijan¹ przez uczniów placówk¹. Czêsto od-
bywa³y siê tu konkursy, akcje, przedstawienia , wy-
stawy itp. Nasi uczniowie zaczêli coraz czê�ciej w
niej przebywaæ. Wystarczy³o tak niewiele. Nasze po-
gl¹dy równie¿ uleg³y zmianie. Biblioteka przewa¿-
nie kojarzy³a siê nam wy³¹cznie ze stosem ksi¹¿ek
pouk³adanych alfabetycznie na pó³kach, z których
najczê�ciej wypo¿yczane s¹ tylko lektury. Tymcza-
sem sta³a siê jednym wielkim centrum wielu wa¿-
nych i ciekawych wydarzeñ.

Moim zdaniem jedn¹ z najciekawszych akcji jest
�Przyjd�, zobacz, pos³uchaj��. Odbywa siê ona cy-
klicznie , na d³ugich przerwach, przez ca³y rok. Pole-
ga na przedstawieniu ksi¹¿ki w formie prezentacji
wraz z jej omówieniem. Ka¿dy zainteresowany mo¿e
przyj�æ i pos³uchaæ czyich� refleksji na temat danej
ksi¹¿ki. Jest to bardzo ciekawa akcja. Mamy mo¿li-
wo�æ poznania opinii naszych rówie�ników i zapo-
znania siê z ich gustami. Wielu z nas nie wie, jakie
ksi¹¿ki lubi, chcia³by co� przeczytaæ , ale ma pro-
blem z wybraniem odpowiedniej . Dziêki tej akcji
poznajemy kr¹g ksi¹¿ek, które najbardziej przypa-
d³y do gustu naszym kolegom. Informuj¹ nas, po
jakie ksi¹¿ki najlepiej siêgn¹æ.

W naszej bibliotece mia³y miejsce równie¿ przed-
stawienia teatralne. Jednym z nich by³ Szkolna_ro-
dzinka.pl � czyli co �na przerwach piszczy...�, które
przedstawia³o krótk¹ scenk¹ z ¿ycia szkolnej m³o-
dzie¿y. Wyst¹pi³y w nim dziewczyny z 1f. Bardzo
spodoba³o siê to uczniom. Ogl¹dali z zaciekawie-
niem i zachwytem. Niedawno nasze kole¿anki przed-
stawi³y kolejn¹ scenkê. Tym razem mia³a ona na celu
uzmys³owienie widzom, jakimi cechami powinien od-
znaczaæ siê kandydat na ch³opaka.

Z okazji Miêdzynarodowego Miesi¹ca Bibliotek
Szkolnych w szkolnej bibliotece kolejny raz odby³o siê
przedstawienie , do przygotowania którego przyczy-
ni³y siê uczennice z klasy III b pod kierunkiem Pañ
Renaty Kunisz oraz Mari Paliwody. By³a to insceniza-

cja bajki ze zbioru braci Grimm pt. �Ja� i Ma³gosia�. Na
tê uroczysto�æ zosta³y zaproszone dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola Towarzystwa Salezjañskiego �w.
Jana Bosko w Dêbnie. By³a to jedna z wielu imprez
�rodowiskowych, która odby³a siê w pa�dzierniku. Mali
odbiorcy ogl¹dali z zainteresowaniem.

W naszej bibliotece czêsto maj¹ miejsce konkursy
przedmiotowe. Niedawno odby³ siê konkurs dla klas
drugich pt. �Kto czyta, nie b³¹dzi�. Pozwoli³ on wykazaæ
siê znajomo�ci¹ ksi¹¿ek ponadprogramowych. Organi-
zowane s¹ tu równie¿ olimpiady na etapie szkolnym, w
których nasi uczniowie osi¹gaj¹ wysokie wyniki.

W tym roku, jak i w ubieg³ym, w naszej szkole
odby³ siê Festiwal Projektów. Polega³ na przedsta-
wieniu zrealizowanych projektów przez gimnazjali-
stów. Uczniowie przedstawiali swoje dzia³ania i osi¹-
gniêcia w naszej szkolnej bibliotece. Ka¿da grupa
�chwali³y siê� rezultatami swojej pracy na tablicy
interaktywnej w postaci prezentacji wraz z omówie-
niem. Odbywaj¹ siê tu równie¿ debaty szkolne po-
�wiêcone m.in. Kodeksowi 2.0. Towarzysz¹ im dys-
kusje zwi¹zane z zasadami korzystania z Technolo-
gii Informacyjno-Komunikacyjnej. Uczestnicz¹ w
nich uczniowie i nauczyciele.

A co s¹dzi na ten temat Agnieszka Buczkowska?
�Wed³ug mnie biblioteka jest centrum wa¿nych i cie-
kawych wydarzeñ i spotkañ. Oprócz wypo¿yczania
ksi¹¿ek mamy te¿ mo¿liwo�æ uczestniczenia w ró¿no-
rodnych konkursach, ogl¹dania wystaw czy skorzy-
stania z dostêpu do komputerów oraz Internetu. My-
�lê, ¿e to wa¿ne miejsce dla wielu gimnazjalistów�.

Nasza szkolna biblioteka to nie tylko wypo¿yczal-
nia ksi¹¿ek, ale równie¿ centrum wa¿nych wydarzeñ.
Cieszê siê ,¿e w³a�nie tam moi koledzy i kole¿anki
spêdzaj¹ coraz wiêcej czasu. Uwa¿am, ¿e jest to do-
skona³e miejsce na konkursy, przedstawienia czy
innego rodzaju akcje. Zachêcam wszystkich do
uczestniczenia w nich jak najczê�ciej.

Daria Kurek
� Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Dêbnie

Biblioteka � nie tylko
wypo¿yczalnia ksi¹¿ek
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Nie jest ³atwo znale�æ osobê, która nie s³ysza³a o
kampanii Ca³a Polska czyta dzieciom. prawdê mó-
wi¹c,  przez dwana�cie lat jej trwania i mojej wspó³-
pracy z Fundacj¹ ABCXXI takiej nie pamiêtam. Inna
sprawa, czy wiedza o kampanii oraz jej zaleceniu
Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!
przek³ada siê na konkretne dzia³anie, czyli �co-
dzienne, g³o�ne czytanie dzieciom ? Pewnie jest tak,
jak ze zdrowym od¿ywianiem � wszyscy wiemy, co
jest zdrowe, wiêkszo�æ pozostaje przy starych ¿ywie-
niowych nawykach, które zdrowiu nie s³u¿¹.

Jakie s¹ najbardziej powszechne nawyki spêdza-
nia czasu przez dzieci i doros³ych ? Codzienne wie-
logodzinne ogl¹danie telewizji lub korzystanie, g³ów-
nie z rozrywkowych, zasobów Internetu. Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom to program kierowany w³a�nie
do tych, którzy wiedz¹ co dobre, ale tego nie sto-
suj¹, czyli do rodziców, nauczycieli, wychowawców
i wszystkich, którzy maj¹ wp³yw na rozwój dzieci.

W ostatnim jednak czasie  s³yszê czasami
�Jako� o kampanii cicho��. Prawdopodobnie
dlatego, ¿e mniej o niej s³yszymy w mediach, a
to reklamy w³a�nie, g³ównie emitowane przez
TVP, nada³y kampanii promuj¹cej g³o�ne czyta-

Spotkanie z pisarzem £ukaszem Wierzbickim w szczeciñ-
skim Klubie Czytaj¹cych Rodzin �Wiewiórki� w PP 74.

nie dzieciom najwiêcej rozg³osu. Wiele osób na-
dal pamiêta pierwsze spoty, a w nich pytanie;
�Tato, czy ty umiesz czytaæ ?�

Poniewa¿ ¿yjemy w czasie zawrotnej kariery me-
diów elektronicznych, pytanie niestety pozostaje
aktualne. Zw³aszcza, ¿e kolejne badania Biblioteki
Narodowej pokazuj¹, ¿e coraz wiêcej Polaków nie
czyta ( w roku 2013 � 62 proc.). Zatem, je�li nawet
tata i mama umiej¹ czytaæ, to nie wykorzystuj¹ tej
umiejêtno�ci do czytania ksi¹¿ek. A je�li sami ich
nie czytaj¹, to bardzo rzadko podejmuj¹ siê g³o-
�nego czytania swojemu dziecku. Choæ przez te
wszystkie lata wielu doros³ych zosta³o �nawróco-
nych� na g³o�ne  czytanie, to dzia³ania Fundacji
nie ustaj¹, wiêcej � coraz precyzyjniej kierowane
s¹ do ró¿nych odbiorców.

Fundacja ABCXXI
� Ca³a Polska
czyta dzieciom
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Pierwsza ksi¹¿ka

  Najnowszy projekt Fundacji ABCXXI - Ca³a
Polska czyta dzieciom to Pierwsza Ksi¹¿ka Mo-
jego Dziecka. Mimo, ¿e mowa tu o ksi¹¿ce,  jest
to w zasadzie pakiet edukacyjny, na który oprócz
ksi¹¿ki z tekstami przeznaczonymi do czytania
dziecku oraz informacjami dla rodziców, sk³ada siê
te¿ p³yta z DVD  �Jak kochaæ dziecko?� oraz ko³y-
sanki dla najm³odszych. Pakiet ten od grudnia
ubieg³ego roku trafia do rodziców niemal wszyst-
kich noworodków urodzonych w polskich szpita-
lach. Dlaczego wtedy? Poniewa¿ u wielu m³odych
rodziców �wiadomo�æ roli, jakie mo¿e odegraæ
g³o�ne czytanie dziecku od narodzin jest raczej
niska. Rodzice dostaj¹ bardzo du¿o instrukcji
dotycz¹cych zdrowia i higieny ma³ego dziecka, o
wiele mniej na temat jego rozwoju emocjonalne-
go i umys³owego oraz tego, ¿e pierwsze tygodnie,
miesi¹ce i lata dziecka maj¹ fundamentalny wp³yw
na te obszary. Tymczasem coraz wiêcej badañ z
zakresu neurobiologii i psychologii wskazuje na
niezwyk³¹ wra¿liwo�æ rozwojow¹ okresu wczesno-
dzieciêcego. W tym czasie jedn¹ z najwa¿niej-
szych umiejêtno�ci jest poznawanie jêzyka. Kie-
dy dziecko siê go uczy? Gdy do niego mówimy
oraz gdy wprowadzamy teksty czytane - od tych
najprostszych, opartych g³ównie na rytmie i ry-
mie, do coraz bardziej rozbudowanych pod wzglê-
dem s³ownictwa i sk³adni.

Co wa¿ne � nie zast¹pi¹ w tym okresie rodziciel-
skiego g³o�nego codziennego czytania popularne
audiobooki. Do nauki jêzyka potrzebny jest nam bo-
wiem emocjonalny kontakt z doros³ym, dlatego wiê-
cej szkody ni¿ po¿ytku daje sadzanie dziecka przed
ekranem (telewizora lub komputera ), nawet wtedy
gdy przekazywane tre�ci uwa¿amy za warto�ciowe.

Pierwsza Ksi¹zka Mojego Dziecka ma byæ jasn¹
wskazówk¹ dla rodziców, jak zadbaæ o rozwój emo-
cjonalny, intelektualny i jêzykowy swojego dziec-
ka. �Przekazywanie tej literackiej 'wyprawki' rodzi-
com wszystkich noworodków to doskona³a forma
dotarcia do tych, którzy w innej formie nie mieliby
szansy pog³êbiæ swojej wiedzy i poszerzyæ �wiado-
mo�ci odno�nie potrzeb rozwojowych swojego
dziecka, jak i sposobów  jego wspomagania � uwa-
¿a Prof. Marta Bogdanowicz z Instytutu Psycholo-
gii Uniwersytetu Gdañskiego � To swego rodzaju
�instrukcja obs³ugi� ma³ego cz³owieka we wspó³-
czesnym �zabieganym� �wiecie . Miejmy nadziejê,
¿e rodzice z niej  skorzystaj¹.

Tych, którzy chc¹ zapoznaæ siê z ksi¹¿k¹ zapra-
szamy na strony Fundacji, gdzie mo¿na j¹ bezp³at-
nie pobraæ. ( www.calapolskaczytadzieciom.pl )

Rodzinne Czytanie
Jak wiele straci-

³y dzieci, którym
nie czyta siê od
pierwszych tygo-
dni ¿ycia mo¿emy
siê nie dowiedzieæ,
ale gdy �wiado-
mo�æ wagi g³o�ne-
go czytania docie-
ra do rodziców pó�niej warto codzienne czytanie
w³¹czyæ jak najszybciej. Ale jak to zrobiæ, gdy nie
ma nawyku, a do tego dziecko nie bardzo chce
s³uchaæ? Tym mniej, im bardziej �obyte� jest z me-
diami elektronicznymi. Jak wybraæ ksi¹¿kê, jak za-
chêciæ do s³uchania ?  Do rodziców  starszych dzie-
ci kierowany jest program RodzinneCzytanie.pl , a
wraz z nim coraz prê¿niej rozwijaj¹ca siê sieæ Klu-
bów Czytaj¹cych Rodzin.

Portal www.rodzinneczytanie.pl przeznaczony
jest dla tych rodziców, którzy chc¹ wiedzieæ co i
kiedy czytaæ dziecku. Znajd¹ tutaj Z³ot¹ Listê ksi¹-
¿ek rekomendowanych do g³o�nego czytania
przez Fundacjê ABCXXI, a tak¿e Przewodnik po
Dobrych Ksi¹¿kach przygotowywany prze kilku-
nastoosobow¹ Radê Literack¹ Fundacji, w sk³ad
której wchodz¹ literaturoznawcy, dziennikarze, bi-
bliotekarze, krytycy literaccy itd. Co miesi¹c w
wyniku g³osowania Rady z bardzo szerokiej gamy
ksi¹¿ek dostêpnych na rynku ksiêgarskim propo-
nowane jest kilka szczególnie polecanych tytu-
³ów. Ale nie tylko o nowych tytu³ach mo¿na tutaj
znale�æ informacje. W dziale Ponadczasowe, nie-
zapomniane polecane s¹ ksi¹¿ki, które doro�li za-
pamiêtali ze swojego dzieciñstwa. Po wiele z nich
warto siêgn¹æ, by pozna³y je tak¿e wspó³czesne
dzieci. Rodzice znajd¹ te¿ na stronie polecane lek-
tury zakresu wychowania dzieci oraz wiele cen-
nych informacji o czytaniu.

W �realnym�  �wiecie program RodzinneCzy-
tanie.pl to Kluby Czytaj¹cych Rodzin. Powstaj¹
g³ównie w przedszkolach i bibliotekach, ale te¿
coraz czê�ciej niezale¿nie od instytucji � w pry-
watnych domach, gdzie organizowane s¹ regu-
larne spotkania kilku czytaj¹cych rodzin .Bar-
dzo ró¿nie  te spotkania wygl¹daj¹, du¿o zale¿y
od inwencji organizatora, ale te¿ ró¿ne potrzeby
zg³aszaj¹ rodzice. Choæ motywem przewodnim
spotkañ jest zawsze czytanie literatury dzieciê-
cej, czasami klubowicze organizuj¹ spotkanie z
logoped¹ lub psychologiem, by pog³êbiæ swoj¹
wiedzê na temat rozwoju i wychowania dzieci.
Kluby Czytaj¹cych Rodzin to miejsca, w których
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doro�li ucz¹ siê, jak twórczo i niebanalnie spê-
dzaæ czas z dzieckiem. Wymieniaj¹ do�wiadcze-
nia i ksi¹¿ki, które tym mocniej obecne s¹ w ¿yciu
najm³odszych.

Uniwersytet dla rodziców
i nauczycieli

Od pocz¹tku swojej dzia³alno�ci Fundacja AB-
CXXI � Ca³a Polska czyta dzieciom organizowa-
³a liczne szkolenia i konferencje skierowane do
nauczycieli, wychowawców i rodziców. Ich tema-
tyka to szeroko rozumiany rozwój emocjonalny,
intelektualny i moralny dziecka. Spotkania w wie-
lu miastach i miasteczkach Polski by³y i s¹ bardzo
wa¿n¹ czê�ci¹ misji realizowanej przez Fundacjê,
jednak id¹c z duchem czasu Fundacja uruchomi³a
platformê edukacyjn¹ pn. Internetowy Uniwer-
sytet M¹drego Wychowania (www.iumw.pl), na
której organizowane s¹ kursy dla nauczycieli i ro-
dziców. Dla tych pierwszych � Wychowanie przez
czytanie w oparciu o ksi¹¿kê o tym samym tytule
autorstwa I. Ko�miñskiej i E. Olszewskiej oraz Pro-
gram Nauczania Warto�ci na podstawie ksi¹¿ki
�Z dzieckiem w �wiat warto�ci� tych samych au-
torek. Dla drugich (a tak¿e pierwszych, bo s¹ na
ogó³ tak¿e rodzicami) � Wychowanie ch³opców
oraz Jak wychowaæ zdrowe emocjonalnie i ra-
dosne dziecko. Programy wszystkich kursów opie-
raj¹ siê na najnowszych badaniach z zakresu neu-
robiologii i psychologii rozwojowej.

Internetowe formy dokszta³cania nie s¹ jesz-
cze w Polsce zbyt popularne. Wiele osób oba-
wia siê, ¿e nie podo³a �technicznie� obs³u¿yæ
kursu, ¿e wymaga to wiêkszych ni¿ przeciêtne
umiejêtno�ci obs³ugi komputera. Tymczasem
praktyka pokazuje, ¿e niemal nie zdarzaj¹ siê sy-
tuacje, gdy kursanci  rezygnuj¹ z kursów z tego
powodu.  Co wiêcej � dla wielu studentów taka
forma podnoszenia kompetencji jest, w czasach,
gdy s¹ obarczeni wieloma obowi¹zkami, jedyn¹
mo¿liw¹. Na platformê mo¿emy wchodziæ, gdy
znajdujemy na to czas. Pora dnia, dzieñ tygo-
dnia nie jest wa¿ny, ramy w realizacji tematów
nie s¹ bardzo sztywne. Najczê�ciej jeden modu³
trwa tydzieñ.

M¹dra szko³a
 Najnowsza ods³ona kampanii Ca³a Polska

czyta dzieciom to projekt M¹dra szko³a czyta
dzieciom. Zostanie uruchomiony w najbli¿szych
miesi¹cach. Jego celem jest zachêcenie nauczy-
cieli, nie tylko dzieci m³odszych, by w ka¿dej
szkole i w ka¿dej klasie, codziennie co najmniej

20 minut po�wiêciæ  na g³o�ne czytanie. Kto ma
czytaæ ? Nauczyciel, który poprzez ciekawy dla
uczniów tekst bêdzie chcia³ budowaæ nowy wy-
miar wiêzi i autorytetu. Siêgaj¹c po ksi¹¿ki  spo-
za kanonu lektur, interesuj¹ce, poruszaj¹ce ak-
tualne problemy, nauczyciel pokazuje swoje za-
anga¿owanie w �wiat  uczniów, staje siê partne-
rem do wspólnego prze¿ywania i dyskusji o tym,
co wa¿ne dla dzieci i m³odzie¿y.

Jednak fundamentalne wydaje siê podczas
szkolnego, g³o�nego czytania rozwijanie kom-
petencji jêzykowych uczniów, o których sami na-
uczyciele wyra¿aj¹ siê coraz bardziej krytycznie.
Ekspansja kultury obrazkowej, mediów elektro-
nicznych oraz coraz mniej czasu po�wieconego
dzieciom przez rodziców poczyni³a powa¿ne spu-
stoszenia. Coraz ubo¿szy jest jêzyk uczniów, a
dotyczy to nie tylko zasobu s³ownictwa, ale tak-
¿e rozumienia tekstu. Je�li ok. 20 proc. gimnazja-
listów jest funkcjonalnymi analfabetami, to pro-
blem nabiera wymiaru spo³ecznego. Irena Ko�-
miñska, inicjatorka kampanii g³o�nego czytania
mówi : �Umiejêtno�ci jêzykowe to jest przygoto-
wanie do ¿ycia! Przygotowujemy dzieci coraz
gorzej. Pozbawione m¹drego przewodnictwa, s³a-
bo znaj¹c jêzyk, przyjmuj¹c �wiat mediów za re-
alny, ulegaj¹ presjom kultury masowej, podej-
muj¹ z³e decyzje, s¹ niedojrza³e i nieodpowie-
dzialne. Z braku czasu nie przekazujemy im do-
brych wzorców�. Za taki stan rzeczy odpowie-
dzialni jeste�my my - doro�li, zarówno rodzice,
jak i nauczyciele.

 Wszystkie opisane dzia³ania Fundacji ABCXXI
�wiadcz¹ o tym, ¿e jej misja jest nadal intensywnie
realizowana. Si³¹ kampanii Ca³a Polska czyta dzie-
ciom byli zawsze ludzie � liderzy i koordynatorzy z
ca³ej Polski, którzy �dla sprawy� podejmowali  i po-
dejmuj¹ w lokalnych �rodowiskach bezcenne ini-
cjatywy. Programy �Czytaj¹ca szko³a� i �Czytaj¹ce
przedszkole� to ju¿ tysi¹ce placówek, które dekla-
ruj¹ udzia³ w kampanii. Dla zdrowia emocjonalnego
i umys³owego wiele mo¿emy i powinni�my zrobiæ.
Dlatego nieustannie zapraszamy wszystkich do
wspó³pracy i propagowania g³o�nego czytania �
20 minut dziennie. Codziennie!

Marzanna Kuszyñska
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�Dla niej ¿ycie sta³o siê przyjemno�ci¹ i egoizmem w
czystej postaci, tak jak opiewa³ to satanizm. Trzeba by³o
braæ z ¿ycia tyle, ile siê da, bo pó�niej mo¿na byæ na to za
starym. ̄ yæ szybko i umieraæ m³odo. Jednak wtedy nie
dostrzega³a, ¿e takie postêpowanie to zguba po �mier-
ci��. W �paczce z rur� dziewczyny �wszystkie by³y z
klimatu�. Ch³opcy to �metale, dresiarze i hiphopi�. �Kin-
ga jara³a coraz wiêcej, do tego dochodzi³ alkohol�. Wy-
starczy tych danych, ¿eby zorientowaæ siê, ¿e chodzi o
m³odzie¿ow¹ subkulturê z ca³ym tym rytua³em dragów,
kultowej muzyki, strojów, gestów, egzotycznych miejsc,
a nawet mistyki, jako odprysków ideologii i stylu ¿ycia. A
przede wszystkim odrêbnego jêzyka, który dodaje sma-
ków i pieprzu temu nurtowi literatury. Dorota Mas³owska
zrobi³a na tym jêzyku niemal karierê �wiatow¹, na si³ê
wylansowana jako Ersatz s³odkiej buzi zamiast literatury.
By³a draka z �narkotycznymi� powie�ciami Doroty Szcze-
pañskiej. Kr¹¿y³y za kulisami Katarzyna Byzia i Agniesz-
ka Drotkiewicz. Jestem w trakcie lektury laureatki NIKE
Joanny Bator, autorki, która w lot chwyta plebejskie mia-
zmaty stylu bycia i jêzyka.

¯eby siê lepiej przygotowaæ � ksi¹¿kê zacz¹³em czytaæ
od ty³u. Z noty o autorce dowiedzia³em siê, ¿e ma dwa-
dzie�cia sze�æ lat, jest autork¹ wierszy i grafik o mrocz-
nym surrealistycznym charakterze. ̄ e od dziecka tañczy,
posiada wykszta³cenie w dziedzinie wzornictwa, jest zin-
tegrowana ze szczeciñskimi �rodowiskami artystyczny-
mi i dr¹¿y temat �rodowisk zdemoralizowanych lub za-
gro¿onych. Zaintrygowa³y mnie fotogi (jak to nazywa³

Tomik Droga Ma³gorzaty Goludy rozpoczyna siê roz-
dzia³em �Piek³o�. Króluj¹ w nim symbole diabelskie i
demoniczne. Zarówno w tekstach, jak te¿ równorzêd-
nych tekstom rysunkach autorki. Mo¿e to i dobrze, ¿e
nie znam siê na demonologii, opêtaniu i egzorcyzmach,
bo wolno mi siê pomyliæ. A przecie¿ tak na �wyczucie� i
�zdrowy rozum� bêdzie czytaæ te ksi¹¿kê prawie sto pro-
cent takich jak ja odbiorców. Ju¿ we wstêpie autorka
zaprasza do �g³êbi my�li nasyconej mrokiem i �wiat³em�.
Pierwszy wiersz przedstawia bohatera. �Lucyfer pod-
niós³ liliê z tafli wody. /Zgniata j¹ w d³oni jednym ru-
chem�/Most prawdy, most k³amstwa. /On zawsze wy-
bierze ten drugi�.  Rozlega siê krzyk przera¿enia. �Jeste-
�my zwierzêtami�. �Kto� próbuje po³amaæ moje s³owa�.
�Koszmar wszêdzie siê czai�. �Nie ma ju¿ mi³o�ci we
mnie. To doros³o�æ�. Przez wszystkie wiersze snuje siê
w¹tek negacji, rozpaczy, inferna, ¿alu, amoralno�ci, zgub-
nych narkotyków, agresji, strachu, buntu. Mo¿e odro-
bina nostalgii � to najja�niejszy w¹tek. �Wci¹¿ krzyczy
we mnie pragnienie szukania/niezapomnianych chwil
we wspomnieniach, / pl¹druj¹cych mnie ³zami têskno-
ty�. A obok ka¿dej strony rysunek pe³en symboli gwa³-
tu, sadomasochizmu i znaków, których sensu mogê siê
tylko domy�liæ, a przecie¿ pewnie za nimi/pod nimi/ kry-
je siê jaka� prawda, jaki� sens? S³owniki mówi¹ mi o
Synach Ciemno�ci przeciwników Królestwa Bo¿ego.
Przypominam sobie rysunki Goi, Edwarda Muncha. Ko-
jarzy mi siê z tym �redniowiecze, a z nowszych rzeczy
skrajny ekspresjonizm. Z ty³u g³owy pojawiaj¹ siê moce
demoniczne, duchy z³owrogie, egzorcyzmy. Codziennie
atakuje nas potê¿ny nurt pop-kultury ze swoim �wia-
tem Fantazy, z magi¹ bia³¹ i czarn¹, filmami, plakatami,
proz¹. Prawie ca³y �Tygiel Kultury� 20067 nr 7-9 by³
demonologii i Fantazy po�wiêcony. I zadano tam pyta-
nie, czy ta sztuka i kultura masowa daje nam prawo do
pe³ni marzeñ i wyobra�ni? Czy przeciwnie, skazuje nas
na wygnanie do rzeczywisto�ci bezproduktywnej i od-
gradzaj¹cej od �wiata realnego, a wiêc czyni nas bez-
wolnymi? Przy³¹cza do spo³eczno�ci ludu wycofuj¹ce-
go siê z ¿ycia spo³ecznego?

W nastêpnych rozdzia³ach �Zagubienie� i �Nawró-
cenie', autorka nierzadko wrêcz publicystycznie szuka
drogi ocalenia. Zapowiada �prawdziwe zwyciêstwo�,
jej bohaterka rozmawia z partnerem, sobowtórem,
grzesznikiem, co jest �w �rodku mnóstwa zboczonych
i przera¿aj¹cych rzeczy�. Przy torach le¿y pijak, narko-
man, mija ona obszary melancholii, schizofrenii, sa-
motno�æ, przemoc seksualn¹. Wielkie oskar¿enie kie-
ruje wobec dookolnej rzeczywisto�ci i krzywdy fizycz-
nej, psychicznej, moralnej, spo³ecznej.

Có¿ jest ocaleniem? �Je�li utraci³e� kiedykolwiek wia-
rê- / uczyñ to niewa¿nym�. Dalej jest obietnica nieskoñ-
czono�ci, dla niej ratunkiem wyrzeczenie siê pokus, sym-
bioza z przyrod¹, podziw dla natury, idea ¿ycia czynne-
go, wy¿sza m¹dro�æ czerpana ze wzruszenia.

Je�li autorka, jak przyznaje siê w nocie � trochê tañ-
czy, trochê �piewa, je�li studiuje i projektuje wzornic-
two � to jest niecierpliwa w drodze do poetyckiego celu
jakim jest sztuka poetycka. To znaczy �wyk³ada kawê na
³awê� swoje obserwacje portowego i miêdzynarodo-
wego �rodowiska szczeciñskiego. Pokazuje negatyw-
ne i pozytywne wzorce osobowe. Z tym, ¿e w literaturze
grzech zawsze siê prezentuje wyra�nie i obrazowo, cno-
ta jest blada i anemiczna. Symbole satanistyczne wiêc
dominuj¹. Przypominam sobie, jak przed niewielu laty
lansowano poezjê grupy �Na Dziko�, poezjê slamu, po-
ezjê cielesno�ci i intymizmu. Czy to, co czytam w Dro-
dze by³oby poetyckim odga³êzieniem nurtu FANTA-
ZY? U autorki znajdujê dla tych wierszy nazwy: Miste-
rium buntu, Kolumny gotyku, Obronny instynkt, Deka-
denckie rozdarcie.

Gotyk, czyli
monstrualno�æ

Z pener¹,
narkotykami i bez
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�Adelajda zerwa³a siê z ³ó¿ka. W jej szesnastolet-
nim ciele szala³y uczucia strachu, nienawi�ci, niezro-
zumienia, niesprawiedliwo�ci i� samotno�ci� Kie-
dy cz³owiek jest sam, z³e emocje przybieraj¹ na sile�.
Wielorako wystartowa³a w literaturze Ma³gorzata
Goluda. Jako m³oda autorka, przy tym plastyczka, tan-
cerka ze szczeciñskiego Ko³a Kandydatów ZLP wy-
da³a ma³¹ powie�æ Szko³a czasu, z której pochodzi
cytat, powie�æ Bia³y Labirynt z opisem �piek³a uza-
le¿nienia�. Ale równocze�nie prezentuje tom poezji i
grafik w³asnych, Droga � s³owem i obrazem k³adzie
na szalê / ju¿ na ok³adce / upadek i ocalenie, tchórzo-
stwo i odwagê, uzale¿nienie i wolno�æ.

Bunty m³odo�ci przejawiaj¹ce siê kultami, narkotyka-
mi, rytua³ami, stowarzyszaniem siê w grupy autorka sta-
ra siê uzasadniæ g³êbszymi racjami. £¹czy te dora�ne,
nieraz na granicy przestêpczej pozostaj¹ce osobowo�ci
i grupy z praobrazami, z erupcj¹ g³êbszych warstw pod-
�wiadomo�ci, z symbolik¹ duchowo�ci - pradawnej i
wspó³czesnej. Trzy filary tych idei: wiara, intuicja, mi-
styka, uzyskuj¹ w prozie Szko³y czasu w³adzê wobec
m³odej dziewczyny � jej poszukiwañ i ocalenia.

Form¹ wypowiedzi jest ba�ñ wspó³czesna, ba�ñ-przy-
powie�æ. Adela przedstawia siê jako egzystencjalistka,

chyba w tym sensie, ¿e samo bycie jako takie jest dla
niej i �rodkiem, i celem. Jest czcicielk¹ Boga na swój
sposób, za to ¿arliw¹, bo tak¿e przez cierpienie i akcepta-
cjê �mierci. Z gronem przyjació³ posiadaj¹ miejsce kultu
w Puszczy Bukowej. Drog¹ do celu mistycznego i celem
swoistych kultów jest odkrywanie samego siebie,
uczestniczenie w tajemnicy, odczytywanie znaków w
przyrodzie, prze¿ywanie stanów boja�ni. Jednak na dnie
wszystkiego jest pasja kreacyjna, twórcza, w wielu zreszt¹
dziedzinach sztuki. Towarzyszy jej euforia szczê�cia.

�Zatruta� zboczeniem ojca szuka zastêpczej wspól-
noty i znajduje j¹ w gronie Ludzi z Paczki. Nie uchodzi
krytykowi opowiadaæ tre�ci, ale jest obok ukochany,
objawia siê jej jednoro¿ec-anio³. Dramatyczna scena
napa�ci gangu na parê zakochanych, jako kulminacja
dzia³ania z³a i okrucieñstwa posiada fina³ ba�niowy. Moc,
cudowne ocalenie, szczê�cie lotu prorocze sny, euforia
ca³kowitej wolno�ci � tworz¹ aurê ba�ni i magii. Dope³-
nia j¹ domniemana przemiana okrutnika.

Autorka buduje swoje opowie�ci skrótowo i niejako
pospiesznie. W odró¿nieniu od poprzedniej generacji,
choæby Olgi Tokarczuk, czy Izabeli Filipiak, które opo-
wiada³y dok³adnie, powolnie, ona idzie na skróty, sto-
suj¹c wstawki reporterskie lub publicystyczne. Ca³y czas
otoczenie  widziane jest oczyma m³odej bohaterki. Ona
wyznacza rangê wydarzeniom, rozmy�la, snuje reflek-
sje na temat Boga, Wszech�wiata, Natury, przyrody,
halucynacji, symboli (stare proste prawdy s¹ najtraf-
niejsze), gotyckich ruin. We wstêpie zreszt¹ i w tek�cie
ksi¹¿ki powraca siê do terminu stylu gotyckiego. Có¿by
to mia³o znaczyæ? Czy¿by to, co u Vasariego znaczy³a
�maniera gotycka�, a mo¿e ten gotyk przetworzony u
romantyków od Goethego poczynaj¹c a na S³owackim
koñcz¹c? Czy to, co s³ownik nazywa nawrotem do at-
mosfery �redniowiecza, zamków i ko�cio³ów gotyckich,
do elementów grozy, cudowno�ci, melancholii, drama-
tycznych romansów? W dobie ponowoczesno�ci, gdzie
wszystko jest mo¿liwe, wszystko wspó³istotne ze sob¹
� mo¿e to byæ punktem wyj�cia i doj�cia.

 Jan Zdzis³aw Brudnicki

Witkacy) , bo autorka przejawia te same co ja zami³owania
do utrwalania ruin i miejsc porzuconych. Wreszcie prze-
czyta³em sobie s³ownik narkomana i blokersa.

A proza Bia³ego Labiryntu, tego uto¿samianego z
¿yciem æpuna i uczestnika podkultury, posiada swoj¹ ideê,
swoj¹ strategiê. Ujawnia ca³y odrêbny �wiat. Jest tam
�wiat odbioru zmys³owego dookolnego  �wiata: d�wiê-
ków, zapachów, kolorów, dotyku, smaku. Ca³kiem odmien-
nie widzi otoczenie, zarówno jego brzydotê, jak i niepo-
wtarzalne piêkno. Prze¿ywa chwile znieruchomienia, me-
dytacji, jak te¿ przyspieszonej dynamiki. Czuje zwi¹zek z
ulicami, podwórkami, mostami i wiaduktami w inny spo-
sób ni¿ praktyczni ludzie. Stopniowo zaczyna z dystansu
oceniaæ ludzi: dzieci, doros³ych, starszych. Jest coraz bar-
dziej przekonana, ¿e marnuj¹ ¿ycie, ¿e s¹ przyziemni, prak-
tyczni, na pó³ martwi. Jeszcze wiêksze granice od ludzi
buduje jej wyobra�nia, dziwna, okrutna, nadrealna, nie-
przewidywalna. Pogarda dla otoczenia? Prawie. Równo-
cze�nie postêpuje degradacja fizyczna i psychiczna. To
ju¿ droga w dó³, droga do grobu.

�Wroga trzeba dobrze poznaæ, czy¿ nie?�. Takim zda-
niem koñczy siê ksi¹¿ka. Rozpoznaniu towarzyszy przy-
s³owiowe ko³o ratunkowe, którym jest opis leczenia siê
bohaterki i uzyskiwania równowagi. Przy czym ksi¹¿ka
pisana jest jasnym stylem, zrozumia³ym tekstem. Nawet �
jak widzimy � s¹ fragmenty o popularnym toku wyk³adu,
streszczenia, czy noty biograficznej. A czy to bêdzie po-
moc pedagogiczna równie? Trudno powiedzieæ, sama
autorka siê nad tym zastanawia.

Szczeciñska mg³a

MA£GORZATA GOLUDA (1986), od grudnia
2013 r. cz³onek ZLP Oddzia³ w Szczecinie � poet-
ka, prozatorka, architekt wnêtrz, licencjat na kie-
runku wzornictwa na ZUT, w Szczecinie. Ma na
koncie artystycznym wiele wernisa¿y swoich gra-
fik. Tañczy w szkole tañca Abball. Fascynuje j¹
gotyk i on dominuje w jej twórczo�ci artystycznej
� grafice, poezji i prozie. Autorka 4 tytu³ów:

SURREALISTYCZNE GRAFIKI MA£GOSI
GOLUDY � Wydawnictwo FOKA Szczecin 2008

DROGA tomik poezji � Wydawnictwo hogben
Szczecin 2011,

SZKO£A CZASU � Warszawska Firma Wydaw-
nicza Warszawa 2013,

BIA£Y LABIRYNT � Warszawska Firma Wy-
dawnicza Warszawa 2013.
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Spotykamy siê w bibliotece Pa³acu M³odzie¿y.
Pani Ró¿a � jak zwykle elegancka, w kapeluszu, z
niezwyk³¹ ksi¹¿k¹ w torebce...

Tomasz Maciejewski: To ta najwa¿niejsza?
Ró¿a Czerniawska-Karcz: Ostatnio bardzo

wa¿na, prezent od prof. Ró¿y Kochanowskiej,
która przychodzi na nasze spotkania literackie;
to � �Antologia Wspó³czesnych Poetów Pol-
skich�, wydana w 1908 roku, we Lwowie. Tutaj
s¹ niesamowite nazwiska: Maria Konopnicka,
Maryla Wolska, m³oda Na³kowska, która te¿ pi-
sa³a wiersze(sic!), Deotyma, Kasprowicz, Przerwa-
Tetmajer, Wyspiañski, Rydel, ̄ u³awski... Szcze-
gólnie mnie wzrusza to okre�lenie �wspó³cze-
snych poetów�. Przy zdjêciach nie ma jeszcze no-
tek, które znamy z encyklopedii, podrêczników.
Dopiero z perspektywy czasu mo¿emy zobaczyæ,
czego dokonali, kto zaistnia³, a kto nie. To krze-
pi¹ce dla m³odych literatów. Dzi� anonimowi, ale
mo¿e jutro zaistniej¹!

A najcenniejsze ksi¹¿ki w mojej bibliotece to: �Pan
Tadeusz� z 1888 roku, bez Epilogu. Cenzura! Wyda-
ny nak³adem Macierzy Polskiej. �Sielanki� Szymo-
nowica z 1864 roku, �Wyzwolenie� Wyspiañskiego
z 1903.

T. M.: Bezcenne. Sk¹d kult ksi¹¿ki, mi³o�æ do
literatury?

R. Cz.-K.: W moim domu zawsze by³y ksi¹¿ki,
by³ zwyczaj obdarowywania siê, przede wszyst-
kim, ksi¹¿kami. Tylko ksi¹¿ka by³a prawdziwym i
upragnionym prezentem. Czeka³o siê na ni¹. Cho-
dzi³am po ksiêgarniach, szuka³am, ogl¹da³am wi-
tryny. W³a�nie � kiedy� w ksiêgarni, tak jak w
bibliotece, spêdza³o siê wiele godzin, ca³e dnie.
Przek³adaj¹c ksi¹¿ki. Aczkolwiek nie ka¿dy mia³
ten przywilej. To ksiêgarz ocenia³, czy ten cz³o-
wiek jest odpowiedni (�miech). Albo wraca³am do
domu z upragnion¹ ksi¹¿k¹... albo opowiada³am
babci, ¿e taka ksi¹¿ka na mnie �czeka�. Gdy j¹
otrzyma³am, np. na urodziny � ju¿ nic siê nie li-
czy³o. Noc, sen. Trzeba by³o j¹ poch³on¹æ. Kolej-
ne �lektury� wydziela³a mi babcia, bo w jej poko-
ju by³a domowa biblioteka.

T. M.: W ilu domach dzi� s¹ biblioteki albo cho-
cia¿ k¹cik na ksi¹¿ki...?

R. Cz.-K.: U nas to nie by³y jakie� efektowne
przeszklone witryny, tylko zwyczajne wiklinowe
pó³eczki. Pamiêtam tak¹ historiê, mia³am 5-6 lat,
nocowa³am u dziadków. Przez drzwi przes¹cza³o
siê �wiat³o i g³os... Babcia czyta³a dziadkowi,
�Józefa Balsamo� Aleksandra Dumas`a. To nie
by³a odpowiednia lektura dla dziecka, ale pó�-
niej siêgnê³am po ni¹. Pamiêta³am g³os babci i...
smak owocu zakazanego. To by³o jak zakradanie
siê do spi¿arni po s³odko�ci. Starsi zabraniaj¹,
ale my ³amiemy zakaz.

T. M.: Ksi¹¿ka jako zakazany owoc smakuje le-
piej? Stwórzmy antykanon � m³odzie¿ zacznie czy-
taæ.

R. Cz.-K.: W³a�nie. Umberto Eco pisa³ o �anty-
bibliotece�. Trzeba czego� zabroniæ, ¿eby to by³o
atrakcyjne, ciekawe. Wtedy bêd¹ kolejki, zapisy,
jak do lekarza. Dzi� nie siêgamy po ksi¹¿ki, bo mamy
za du¿o innych �zabawek�. Literatura to ju¿ nie
jest sacrum. W kiosku, w markecie ksi¹¿ki �siê wa-
laj¹�. W kartonach, skrzyniach. Nikt tego nie uk³a-
du, nie celebruje.

T. M.: W markecie ksi¹¿ki s¹ jak pomidory czy
ziemniaki. Na kilogramy, przecenione.

R. Cz.-K.: ...i poniewa¿ tego jest tak du¿o, nawet
nie zatrzymujemy siê, by wybraæ co� dla siebie. Bo
nie znamy swojego literackiego smaku. M³odzi lu-
dzie ksi¹¿ki �odkrywaj¹� czêsto przez film. Kiedy�
by³o odwrotnie.

T. M.: Odkrywaj¹ literaturê modn¹, ale trzecie-
go sortu � �Harry Potter�, �Bridget Jones� i inne
czytad³a np. Katarzyny Grocholi.

R. Cz.-K.: Je�li pisarz ma dobry warsztat, styl,
jêzyk - to jeszcze siê jako� obroni. Ale faktem
jest, ¿e najlepiej sprzedaje siê takie ¿yciopisanie
albo ... fantasy. Takie ksi¹¿ki siê promuje w me-
diach, w katalogach wydawnictw, spotkaniami
autorskimi. Decyduje marketing, machina pro-
mocyjna. Spójrzmy - co siê dzieje z tomikami
poezji w ksiêgarniach... Ostatnio by³am w jed-
nej, do�æ znanej, w centrum handlowym. Szuka-
³am ksi¹¿ek na nagrody w konkursie poetyckim.
Pamiêtam, ¿e jeszcze rok temu by³ ca³y rega³ �po-
ezja�. Teraz � zosta³a pó³ka na samym dole. Ni-
sza! Poezje przemieszane z innymi tytu³ami. Ks.
Twardowski, jedna ksi¹¿ka Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Haliny Po�wiatowskiej. Reszta � dziw-
ne tytu³y, anonimowe nazwiska. Poezjê, warto-

Rozmowa Tomasza Maciejewskiego
z Ró¿¹ Czerniawsk¹- Karcz,

prezes szczeciñskiego oddzia³u ZLP

O czytaniu
i ksi¹¿kach
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W kwietniu 2011 roku z pasji czytania i chêci zara¿a-
nia ni¹ innych powsta³ portal www. SzczecinCzyta.pl.

To miejsce, gdzie znajdziecie informacje o ksi¹¿-
kach, ludziach i miejscach zwi¹zanych z ksi¹¿kami.
W specjalnym kalendarzu wydarzeñ mo¿ecie Pañ-
stwo sprawdziæ jakie spotkania literackie odbêd¹
siê w naszym mie�cie, w danym miesi¹cu.

Organizujemy konkursy, w których mo¿na wygraæ
nowo�ci wydawnicze i promujemy czytanie w�ród
dzieci  oraz doros³ych. Ciesz¹ nas recenzje nadsy³a-
ne przez naszych czytelników. Kr¹g osób zaprzyja�-
nionych z portalem wci¹¿ siê poszerza. Piszemy o
ksi¹¿kach wa¿nych, ciekawych, poruszaj¹cych, po-
prawiaj¹cych humor, ambitnych i wszystkich in-
nych, które naprawdê warto przeczytaæ.

Na naszych stronach po�wiêcamy wiele miejsca
ksi¹¿kom dla dzieci, bo  nasz¹ pasj¹ jest literatura
dzieciêca. Uwa¿amy, ¿e czytanie dzieciom wspania-
le wp³ywa na ich rozwój emocjonalny, i intelektual-
ny. D³ugo by mówiæ o zaletach g³o�nego czytania
dzieciom. Wspólne, rodzinne czytanie to budowa-
nie wiêzi miêdzy rodzicami i dzieæmi, a tak¿e wspa-
nia³e wspomnienia na przysz³o�æ.

Nied³ugo nasz portal bêdzie obchodzi³ trzecie uro-
dziny. Przez prawie trzy lata zorganizowa³y�my VI  Kier-
maszów Ksi¹¿ki Przeczytanej. Odbywaj¹ siê one w
zaprzyja�nionym z nami Teatrze Lalek Pleciuga, który
jest wspó³organizatorem tego wydarzenia. Takie im-
prezy to �wietna okazja do kupienia w korzystnej ce-
nie ksi¹¿ek dla siebie lub dziecka. Bardzo czêsto w
naszych domach, na pó³kach le¿¹ ksi¹¿ki, do których
ju¿ nigdy nie zajrzymy. Warto wymieniæ je na inne, lub
sprzedaæ za symboliczna kwotê. Na kiermaszu mo¿na
znale�æ ró¿ne tytu³y - od literatury piêknej, przez bio-
grafie, poradniki, na utworach dla najm³odszych koñ-
cz¹c. Kiermasz to równie¿ okazja do wielu ciekawych
spotkañ, rozmów i nowych znajomo�ci.

W szczeciñskiej Pleciudze mia³y równie¿ miejsce dwie
edycje Szczeciñskich Spotkañ z Ksi¹¿k¹ dla Dzieci
i M³odzie¿y, na które przybywaj¹ szczeciñscy mi³o�ni-
cy literatury dzieciêcej. Na stoiskach prezentuj¹ siê
wydawnictwa z ca³ej Polski a ksi¹¿ki mo¿na kupiæ w
cenach targowych. W trakcie dwóch dni odbywaj¹
siê równie¿ spotkania z autorami i warsztaty dla dzieci.

Zapraszamy wszystkich mi³o�ników czytania na nasz
portal, gdzie ka¿dy z pewno�ci¹ znajdzie co� dla siebie.

Monika Wilczyñska
� z wykszta³cenia socjolog. Autorka ksi¹¿ki �Zam-

kowe opowie�ci duszka Bogusia�, wydanej w 2010
r.  Kocha ksi¹¿ki. Jej drug¹ pasj¹ jest fotografia.
Prywatnie mama  dwóch urwisów.

�ciow¹ literaturê postawiono na dolnej pó³ce!
Absolutna nisza. A przy kasie stoi ksi¹¿eczka,
malutka, w twardej oprawie, pod tytu³em � prze-
praszam � �Sztuka pierdzenia�. Kto� to wyda³! I
w dodatku postawi³ w eksponowanym miejscu.
Promocja!? Kiedy� by³y sklepiki z takimi gad¿e-
tami, dla osób o ma³o wysublimowanych gu-
stach. To by³o zamkniête, nawet �mieszne. W
ksiêgarni � nie �mieszy.

T. M.: Zag³ada literatury, ksiêgarñ, bibliotek,
pisarzy?

R. Cz.-K.: Nie. W tym morzu, oceanie, w któ-
rym niby siê topimy, s¹ jednak tratwy, a nawet
okrêty, takie arki, na których ocalejemy... My�lê
o konkursach recytatorskich, literackich, do któ-
rych jednak m³odzie¿ siê garnie. My�lê o nauczy-
cielach, którzy wykonuj¹ pracê �Si³aczek�. My-
�lê o bibliotekach i instytucjach kultury, które
potrafi¹ otworzyæ siê na �nowe�, jednocze�nie
stoj¹c na stra¿y pewnych warto�ci... Wydaje mi
siê, ¿e po prostu ten czas kryzysu ksi¹¿ki i czy-
telnictwa trzeba przeczekaæ. Ksi¹¿ka, w swoim
Gutenbergowskim wydaniu, cyfrowo unowocze-
�nionym, wróci do ³ask.

T. M.: Czy to mo¿liwe w epoce Internetu, multi-
mediów, kina 3D?

R. Cz.-K.: Te �wiaty mog¹ funkcjonowaæ rów-
nolegle. Ksi¹¿ka nie przegra z nowymi mediami.
Ma nawet przewagê, jest trwalsza. Proszê popa-
trzeæ, jak szybko zmieniaj¹ siê no�niki danych,
które wykorzystujemy w komputerach. Kiedy�
dyskietki by³y czym� rewelacyjnym. Dzi� ju¿ na-
wet p³yty CD coraz rzadziej siê spotyka. Mam ta-
kie, których odtworzyæ nie mogê (�miech). A
czcionka i ksi¹¿ka przetrwa³a stulecia. Mo¿emy
po ni¹ siêgn¹æ i... przeczytaæ, mimo ¿e ma sto ,
dwie�cie � piêæset lat!!! Zapomniane p³yty ana-
logowe te¿ prze¿ywaj¹ renesans. Muzyka z nich
odtwarzana brzmi inaczej, magicznie... To tak jak
przewracanie po¿ó³k³ych, zniszczonych, czasem
posklejanych kart ksi¹¿ki. Zawsze bêdzie przy-
jemniejsze i zdrowsze ni¿ czytanie na ekranie kom-
putera. Czy mo¿na w ³ó¿ku ca³¹ noc czytaæ z lap-
topem na kolanach? Czy mo¿na zasn¹æ ze �wie-
c¹cym ekranem przed oczami?

T. M.: Laptop ma wygaszacz ekranu...
R. Cz.-K.: No tak (�miech), ale z ksi¹¿k¹ jest le-

piej, wygodniej. Mo¿na j¹ po³o¿yæ przy ³ó¿ku, wsu-
n¹æ pod poduszkê. Zasn¹æ jak z kim� bliskim, trzy-
maj¹c go za rêkê.

Portal z pasj¹
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TO BY£O PIÊÆ LAT TEMU...
W³a�nie o tej porze, w lutym 2010 r. rozmawiali-

�my w Dialogach z red. Anet¹ Klonowsk¹ i Rafa³em
Podraz¹, który mia³ pomys³ na og³oszenie w Szcze-
cinie konkursu poetyckiego adresowanego do m³o-
dzie¿y szkó³ gimnazjalnych i �rednich, aby uczciæ
65. rocznicê �mierci znakomitej poetki Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej, która zmar³a 9 lipca 1945
roku w Manchesterze. Inicjatywa bardzo siê spodo-
ba³a. Aneta Klonowska zaproponowa³a redakcjê
jako adres dla prac konkursowych i patrona me-
dialnego. To by³o ju¿ co�. Kolejna rozmowa � z dyr.
Pa³acu M³odzie¿y Ma³gorzat¹ Pokorsk¹ przynios³a
owoce w postaci miejsca na fina³ konkursu. (Przy
okazji narodzi³ siê pomys³ spotkañ literackich i tak
powsta³ cykl W PA£ACU literacko!) Ale wracaj¹c
do w¹tku konkursowego...Tak wiêc mieli�my ju¿
pomys³, ideê, temat, patronkê, adres oraz odbior-
ców. Nale¿a³o okre�liæ zakres � miejski, regionalny
czy ogólnopolski? Skromnie i przezornie wybrali-
�my regionalny. Wiadomo, bez finansów ani rusz.
Kroki skierowali�my do Urzêdu Miasta. Przychyl-
ny dla naszego pomys³u okaza³ siê Wydzia³ O�wia-
ty. Mo¿na by³o zaczynaæ.

Jeszcze w lutym na ³amach Dialogów ukaza³ siê
REGULAMIN KONKURSU poetyckiego �O wers
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej� Szczecin 2010
oraz rozesz³y siê zaproszenia w mediach do m³o-
dych poetek i poetów ze szkó³ gimnazjalnych i �red-
nich , aby pisali wiersze o mi³o�ci i wys³ali je na
nasz konkurs.

Tymczasem �za kulisami� mia³y miejsce dzia³ania
zwi¹zane z projektem. Powo³ano honorowe jury, bio-
grafistkê Mariolê
Pryzwan (ZLP War-
szawa), poetê Czes³a-
wa Kuriatê(ZLP Ko-
szalin) oraz poetkê
Barbarê T. Domini-
czak (ZLP Szczecin).

Trwa³y przygotowa-
nia do wydaniu alma-
nachu pokonkurso-
wego. STiPS przygo-
towa³o nam logo kon-
kursu na plakaty, za-

proszenia i almanach. W Pa³acu w dekoratorni ob-
my�lano scenografiê na galê fina³ow¹, wiersze Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej przygotowywa³a z grup¹
teatraln¹ Danuta Chudzianka. Sama Patronka kon-
kursu u¿yczy³a swego wersu �Polska nocy cudotwór-
cza� z wiersza �Litania�, na statuetkê ustanowion¹
jako Grand Prix, któr¹ wykonywa³ w Warszawie S³a-
womir Momot. Zamawiano nagrody ksi¹zkowe, pla-
nowano poczêstunek, wysy³ano zaproszenia...

Czekali�my niecierpliwie na pierwsze wiersze... W
redakcji Dialogów byli�my codziennie, dzwoni³y te-
lefony, wymieniali�my e-maile... Konkurs zamkniê-
to. Pamiêtam liczenie nades³anych prac, listê uczest-
ników, korespondencjê z jurorami -Warszawa -Kosz-
lin- Szczecin. Protokó³ z 15 kwietnia 2010 roku ujaw-
ni³ listê laureatów.

24 kwietnia, w samo po³udnie, w auli Pa³acu M³o-
dzie¿y w obecno�ci dyr. Ma³gorzaty Pokorskiej, sza-
cownego Jury, przedstawicieli UM Szczecin oraz licz-
nych go�ci wrêczono nagrody i almanach laureatkom.

Wyró¿nienia otrzyma³y:
1. Natalia Gal , uczennica Gimnazjum nr 10 w

Szczecinie,
2. Natalia Gontarz, uczennica Gimnazjum nr 7 w

Szczecinie,
3. Pamela Gala, uczennica Gimnazjum nr 1 w Ko-

szalinie,
4. Agnieszka Borowik, uczennica Gimnazjum nr

7 w Szczecinie,
5. Klaudia Jaros, uczennica Zespo³u Szkó³ nr 1 w

Stargardzie Szcz. ,
6. Paula Chyl, uczennica Gimnazjum nr 9 w Ko-

szalinie,
7. Iwona Sk³adanowska, uczennica Gimnazjum nr

6 w Koszalinie,
8. Klaudia Paczkowska, uczennica Zespo³u Szkó³

nr 1 w Stargardzie Szcz.

Grand Prix WERS PAWLIKOWSKIEJ-JASNO-
RZEWSKIEJ przyjê³a z r¹k jury Klaudia Ho³owczyc z
VII LO w Szczecinie, a II nagrodê zawioz³a do Kosza-
lina licealistka Hanna Przydatek. III nagrodê ode-
bra³a gimnazjalistka Alicja Lewczuk ze Szczecina.

Wydarzenie u�wietni³ wystêp grup teatralnych De-
corum i Katharsis, które pod kierunkiem Danuty
Chudzianki przygotowa³y inscenizacjê wierszy lau-
reatów oraz samej POETKI obecnej wsród publicz-
no�ci na du¿ym portrecie.

CO DALEJ...
Zachêceni sukcesem � og³osili�my II, ju¿ ogólno-

polski, Konkurs Poetycki O wers... Nasze dzia³ania
wspomóg³ tym razem Wydzia³ Kultury UM Szcze-

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
             SZCZECIN 2010-2014
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cin. Przewodnicz¹c¹ jury zosta³a Mariola Pryzwan,
Barbara T.Dominiczak i Rafa³ Podraza. Gala fina-
³owa w lutym 2011 roku musia³a zrobiæ wra¿enie na
go�ciach z Polski, bo uczestnicy oraz ich opiekuno-
wie mogli przybyæ do Szczecina. Dziêki dotacji Urzê-
du Miasta zapewniali�my laureatom nocleg i zwrot
kosztów podró¿y. Nagrody by³y obfite, dekoracje
artystyczne, tworzy³a je bowiem galeria prac malar-
skich m³odzie¿y z Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego pn. �Poezja w Obrazach�, a obrazy by³y
ilustracjami do wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej. I go�cie na sali coraz liczniejsi. Tym razem
otwiera³a wydarzenie dyr. Katarzyna Lubiñska.
Opowie�æ o Lilce, swojej bohaterce � snu³a Mario-
la Pryzwan. Wiersze laureatów inscenizowali m³o-
dzi aktorzy z grupy teatralnej, przygotowani przez
Marcela Mroczka.

Najwa¿niejszym momentem by³o jednak wrêcza-
nie nagród. A oto Laureaci:

� �Wers Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej� �
przypad³ Weronice Mikszy, ucz. Zespo³u

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w �widwinie;
� II nagrodê � otrzyma³a Katarzyna Karwowska,

ucz. Gimnazjum nr 3 w £ukowie;
� III nagrodê � pos³ano Kornelowi Binowskie-

mu, ucz. Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jaros³awiu.
Ponadto Prezes Szczeciñskiego Oddzia³u ZLP �

Józef Gaw³owicz uhonorowa³ specjaln¹ nagrod¹
wyró¿nionego Damiana Skawiñskiego, ucz. I LO
w Inowroc³awiu.

Równorzêdne wyró¿nienia otrzymali:
1. Agnieszka Borowik, ucz. Gimnazjum nr 7 w

Szczecinie,
2. Karolina Chy³a, ucz. ZSGLiZ w Byczynie,
3. Marta Jankowska, ucz. LO z Oddzia³ami Inte-

gracyjnymi w Szczecinie,
4. Paulina Korneluk, ucz. II LO w Zamo�ciu,
5. Weronika Nazarko, ucz. ZSO nr 2 w Szczecinie,
6. Alicja Pytka, ucz. LXXXV LO w Warszawie
7. Micha³ Trusewicz, ucz. Gimnazjum Publiczne-

go w Dêbnie

MIN¥£ ROK...
i ani siê obejrzeli�my jak przyszed³ luty 2012 a w

nim fina³ III edycji sta³ siê wydarzeniem. Jednak
dzieñ fina³u poprzedzi³o wydarzenie towarzysz¹ce
konkursowi. W Ksi¹¿nicy Pomorskiej odby³o siê
FORUM LITERACKIE po�wiêcone ¿yciu i twórczo-
�ci Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, u�wietnio-
ne wystaw¹ pami¹tek z archiwum Rafa³a Podrazy i z
zasobów Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Panel dyskusyjny
po�wiêcony Poetce moderowa³a Cecylia Judek z Ra-
fa³em Podraz¹. Zwieñczeniem wydarzenia by³a pro-

mocja ksi¹¿ki wydanej nak³adem ZLP i Ksi¹¿nicê
Pomorsk¹. By³ ni¹ unikatowy tom poezji Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej �Szachownica�, nigdy nie pu-
blikowany w Polsce. Nastêpnego dnia Pa³ac M³o-
dzie¿y go�ci³ honorowego patrona konkursu � pre-
zesa ZG ZLP Marka Wawrzkiewicza i wiceprezesa
Ryszarda Ulickiego. Przyjecha³a do Szczecina Ma-
riola Pryzwan, autorka m.in. ksi¹¿ki wspomnienio-
wej o Lilce, przewodnicz¹ca jury, tak¿e S³awomir
Momot, wykonawca statuetki WERS Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej. Po�ród licznie zgromadzonej pu-
bliczno�ci witali�my przedstawicieli w³adz miasta i
patronów medialnych.

Mariola Pryzwan zachwyci³a kolejn¹ opowie�ci¹
o Lilce, któr¹ rozpoczê³a rok wcze�niej , by pó�niej
wraz z zaproszonymi go�æmi wrêczaæ nagrody lau-
reatom.

Grand Prix � Wers Pawlikowskiej�Jasnorzewskiej
oddano Annie Adamowicz z I LO w Lubinie,

II nagrodê � Jagodzie Gorol z Technikum nr 12 w
Katowicach, a III nagrodê � Joannie Sendeckiej z
Zespo³u Szkó³ Miejskich nr 4 w Ja�le.

WYRÓ¯NIENIA otrzymali:
1. Mateusz G¹bka � XXIII LO w Lublinie
2. Anna Go�dzikowska � Publiczne Gimnazjum w

Bia³ych B³otach
3. Dominika Harmaciñska � Publiczne Gimna-

zjum w Bia³ych B³otach
4. Zuzanna Kowalczyk � Publiczne Gimnazjum w

Bia³ych B³otach
5. Adrian Nowacki � I LO I. B. Chrobrego w Brzegu
6. Magdalena Nowak � I LO i. M. Sk³odowskiej�

Curie w Szczecinie
7. Ewa Mocek � Publiczne Gimnazjum w Choszcz-

nie
8. Katarzyna Paw³owska � Publiczne Gimnazjum

w Choszcznie
9. Agnieszka Szpunar � Gimnazjum w Polanicy�

Zdroju
Niezapomnianym wydarzeniem gali by³o przed-

stawienie w wykonaniu m³odzie¿y Nocy �wiêtojañ-
skiej do wierszy laureatów, wyre¿yserowanej przez
Marcela Mroczka

Almanach pokonkursowy trzeciej edycji upamiêt-
ni³ m³ode talenty poetyckie.

KONKURS WPISYWA£ SIÊ
JU¯ W WIZERUNEK MIASTA...

IV edycja okaza³a siê bogata w wydarzenia dziêki
kolejnemu wsparciu UM Szczecin. Ofiarowano nam
Mecenat Miasta Szczecina oraz dofinansowanie
projektu. Mogli�my podnie�æ presti¿ konkursu, za-
praszaj¹c znakomitego go�cia. Do Ksi¹¿nicy Pomor-
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skiej przyby³a na spotkanie pi¹tkowe z m³odzie¿¹
oraz pisarzami i sympatykami poezji, prof. El¿bieta
Hurnikowa z Akademii im. Jana D³ugosza w Czêsto-
chowie. Znawczyni ¿ycia i twórczo�ci Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej, autorka monografii o po-
etce, da³a wyk³ad o Patronce naszego projektu.
Wydarzeniu towarzyszy³a okoliczno�ciowa wysta-
wa po�wiêcona córce Kossaka.

Nastêpnego dnia w po³udnie przybywaj¹cych do
Pa³acu go�ci wita³ przy fortepianie Marcin Kurylak.
L�ni³y skryte w celofanie nagrody, do kroniki wpisy-
wali siê go�cie i laureatki. Mo¿na te¿ by³o siêgn¹æ po
promocyjny almanach i ju¿ zapoznaæ siê z wierszami
tegorocznych finalistów. W jury tamtego roku zasia-
dali: Mariola Pryzwan, Ireneusz K. Szmidt (ZLP
Gorzów Wlkp.) i Barbara T . Dominiczak .

Przyby³y licznie Laureatki zosta³y uhonorowane
nagrodami.

Wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej � trafi³ do r¹k
Anny Zych z III LO w Tarnowie , laureatka odebra³a
te¿ nagrodê prof. Bogus³awa Liberadzkiego � stu-
dyjny wyjazd do Brukseli, a wrêczy³ j¹ Grzegorz
Szczerski, asystent europos³a.

II nagroda ex aequo � przypad³a Mateuszowi Woj-
cieszakowi z VI LO w Radomiu i Wiktorii Pawlak z
Gimnazjum nr 2 w G³ogowie, która nagrodê odebra-
³a osobi�cie.

III nagrodê � odes³ano poczt¹ Maciejowi Modze-
lewskiemu z Niepublicznego Gimnazjum �Siódem-
ka� w Bia³obrzegach .

WYRÓ¯NIENIA otrzymali:
1. Klaudia Ciep³ucha � V LO we Wroc³awiu
2. Aleksandra Dêbska � Zespó³ Szkó³ nr 69, Gim-

nazjum nr 40 w Warszawie
3. Wioleta Jurkiewicz � I LO w Starachowicach
4. Magdalena Kopeæ � XII LO w Poznaniu
5. Klaudia £ubkowska � II LO w Che³mie
6. Nikolina My�liñska � Gimnazjum im Adolfa

D³ugosza w Reczu
7. Anna Pietrzak � Gimnazjum nr 1 w Lublinie
8. Aleksandra Sasin � LO Gryfice
9. Patrycja �lêzak � Gimnazjum nr 5 w Szczecinie

10. Magdalena Wêglowska � Publiczne Gimna-
zjum nr 2 w D¹browie Tarnowskiej

11. Angelika Zawal � ZSO nr 4, Gimnazjum nr 26
w Poznaniu, otrzyma³a te¿ Nagrodê ZLP im. Niny
Rydzewskiej � RÓ¯Ê POETÓW.

Uwieñczeniem gali by³y poetyckie rozmowy mi³o-
sne w saloniku Kossakówki, które wiedli, wierszami
laureatów, m³odzi aktorzy z grupy teatralnej przygo-
towanej przez Marcela Mroczka.

JU¯ MINÊ£O PIÊÆ LAT...
V Ogólnopolski Konkurs Poetycki �O wers Paw-

likowskiej-Jasnorzewskiej� Szczecin 2014 objêty
Mecenatem Miasta Szczecin mia³ swój fina³ 8 lute-
go 2014 r., o godz. 12 w Pa³acu M³odzie¿y w Szczeci-
nie. Projekt realizowany od piêciu lat przez Zwi¹zek
Literatów Polskich Oddzia³ w Szczecinie we wspó³-
pracy z Pa³acem M³odzie¿y � PCE, dofinansowany
przez Urz¹d Miasta Szczecin i objêty patronatem
mediów: TVP Szczecin, Radia Szczecin, Kuriera
Szczeciñskiego, Magazynu Szczeciñskiego PRE-
STI¯, Miesiêcznika Pedagogicznego DIALOGI oraz
portalu SzczecinCzyta.pl, sta³ siê tradycj¹ naszego
miasta. Co roku m³odzie¿ z gimnazjów i szkó³ ponad-
gimnazjalnych w ca³ej Polsce przysy³a na adres Dia-
logów swoje wiersze o mi³o�ci, bo patronk¹ konkur-
su jest poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.
Co roku w jury konkursu zasiada Mariola Pryzwan
(z ZLP Oddzia³ w Warszawie) jako przewodnicz¹ca i
wraz z jurorami (tego roku z Rafa³em Podraz¹ i Ka-
tarzyn¹ Chabowsk¹ z ZLP w Szczecinie) oceniaj¹ i
wskazuj¹ laureatów. Projekt ma swoje sta³e elemen-
ty, sprawdzone przez organizatorów.

IMPREZA TOWARZYSZ¥CA...
to najczê�ciej spotkanie z zaproszonym go�ciem

lub inne znacz¹ce wydarzenie literackie zwi¹zane
tematycznie z Patronk¹ Konkursu. W V finale by³
to 24. wieczór z cyklu: W PA£ACU literacko. Go-
�ciem spotkania by³a wieloletnia przewodnicz¹ca
jury, autorka ksi¹¿ek wspomnieniowych, w tym o
Lilce Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jednak wie-
czór , prowadzony przez Rafa³a Podrazê mia³ w
temacie inn¹ bohaterkê Marioli Pryzwan, a miano-
wicie ANNÊ JANTAR. Pisarka jak zawsze z cha-
ryzm¹ opowiada³a o swojej ukochanej Annie. Nie
ukrywa³a, ¿e musi kochaæ swoje bohaterki, bo ina-
czej nie mog³aby o nich pisaæ. Rafa³ Podraza wy-
pytywa³ autorkê Lilki, w jaki sposób przygotowuje
swoje ksi¹¿ki, a ma ich ju¿ na koncie 13! W odpo-
wiedzi otrzyma³ informacjê o ¿mudnych poszuki-
waniach a potem opracowywaniu zdobytych ma-
teria³ów. Najprzyjemniejsze s¹ w tym spotkania z
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lud�mi. Rozmowy, odkrywanie nieznanych faktów
z ¿ycia, z twórczo�ci czy kariery np. Anny Jantar.
Poniewa¿ oboje znaj¹ bardzo dobrze bohaterkê
wieczoru, wiêc bardzo b³yskotliwa by³a rozmowa o
karierze, ¿yciu i tragicznej �mierci Bursztynowej
Dziewczyny, jak nazywano piosenkarkê. Klimatu
wieczoru dope³nia³y piosenki Anny Jantar, staran-
nie dobrane przez Mariolê Pryzwan. By³o te¿ nieco
osobistych wyznañ autorki, ot chocia¿by o swoim
Jantarowym ma³¿eñstwie, bo to przy grobie Anny
Jantar pozna³a swojego mê¿a, który te¿ jest wielbi-
cielem piosenkarki. Oboje ³¹cz¹ pasjê i zamieniaj¹
j¹ w pamiêæ o Artystce. Wieczór jak zawsze zakoñ-
czy³ siê niedosytem wra¿eñ i wiadomo�ci. Mariola
Pryzwan zapewnia³a, ¿e te uzupe³ni ksi¹¿ka, która
uka¿e siê w marcu tego roku. Wiêc czekamy.

A W SOBOTÊ 8 LUTEGO...
Podczas gali fina³owej, któr¹ rozpoczê³a prezentacja

multimedialna ilustruj¹ca piêciolecie konkursu; po ga-
wêdzie o mê¿czyznach ¿ycia s³awnej Poetki z rodu
Kossaków � któr¹ obiecywa³a publiczno�ci przed ro-
kiem Mariola Pryzwan, nast¹pi³o wrêczenie nagród i
wyró¿nieñ przyby³ym laureatkom Przed licznie zgro-
madzon¹ w auli Pa³acu M³odzie¿y publiczno�ci¹ wy-
st¹pi³y po nagrody wyró¿nione: Klaudia Ciep³ucha,
licealistka z Wroc³awia i Margita Filipek licealistka z
Jaworzna. Paulina Ka³ecka z Olsztynka, Agnieszka
Szpunar z Polanicy Zdroju oraz Maciej Henryk Mo-
dzelewski z Bia³obrzegów nie przybyli do Szczecina.
Nagrodê III odebra³a � Nikolina My�liñska z Gimna-
zjum im. Adolfa D³ugosza w Reczu. Laureat II nagrody,
gimnazjalista z Warszawy � Andrzej Jagie³³owiecz by³
nieobecny, przys³a³ natomiast swoje pozdrowienia i
podziêkowania dla wszystkich go�ci fina³u.

Grand Prix � WERS PAWLIKOWSKIEJ-JASNO-
RZEWSKIEJ � statuetkê oraz nagrody ksi¹¿kowe
odebra³a Wiktoria Waszczuk , licealistka z LO im. B.
Chrobrego w Gryficach. Ponadto g³ówna laureatka
otrzyma³a od Grzegorza Szczerskiego, asystenta eu-
ropos³a prof. Bogus³awa Liberadzkiego nagrodê -

zaproszenie na wy-
jazd studyjny do
Brukseli. Europose³
Bogus³aw Liberadzki
ju¿ po raz trzeci ufun-
dowa³ tê nagrodê na-
szym laureatom. Na-
grod¹ ZLP im. Niny
Rydzewskiej � RÓ¯¥
POETÓW zosta³a w
tym roku uhonoro-
wana Klaudia Cie-
p³ucha z Wroc³awia.
Laureaci oraz go�cie otrzymali Antologiê �O wers
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej� wydan¹ w serii: ak-
cent, w której znalaz³y siê wiersze wszystkich laure-
atów i wyró¿nionych w kolejnych piêciu edycjach.

Wydarzeniem artystycznym uroczysto�ci fina³u kon-
kursu sta³o siê przedstawienie teatralne przygotowa-
ne i wystawione przez m³odzie¿ z grupy teatralnej pod
kierunkiem Marcela Mroczka. W scenariuszu spekta-
klu dialogi o mi³o�ci u³o¿ono z wierszy tegorocznych
laureatów, a scenografia festynu, �weso³ego miastecz-
ka�, dope³ni³a ich symboliczn¹ wymowê.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego �O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej�
zapisa³a siê w kronikach, na zdjêciach i w pamiêci
uczestników naszego wieloletniego projektu, któ-
ry wpisuje siê w markê naszego miasta � �Szczecin
� z ca³ego serca � polecam!�.
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Ala ma kota, a MEN ma misjê
Chwilowo misj¹ jest �darmowy� podrêcznik dla dzie-

ci z pierwszej klasy. Premier Tusk razem z minister
Kluzik-Rostkowsk¹ na pocz¹tku stycznia zapropo-
nowali nowe rozwi¹zanie o�wiatowe. Wie�æ gminna
niesie, ¿e pomys³ ten wymy�lono w odpowiedzi na
ci¹g³e obawy rodziców, zwi¹zane z wcze�niejszym
posy³aniem 6-latków do szkó³. Bezp³atny podrêcznik
ma byæ remedium na nieprzygotowanie szkó³ na po-
trzeby m³odszych dzieci. Ale czy ma on w ogóle szan-
se wej�æ w praktyce do szkó³? Czy bêdzie dobrym
wydawnictwem? Ci¹gle za ma³o wiemy, ¿eby spokoj-
nie wierzyæ w zapewnienia MEN.

Teoretycznie rodzice powinni cieszyæ siê, ¿e oferuje
im siê zmniejszenie kosztów pos³ania dzieci do szko³y.
Tym bardziej, ¿e koszt podrêczników stanowi znacz¹cy
wydatek w corocznej uczniowskiej wyprawce. Ale po-
wiedzmy sobie szczerze - podrêczniki do I klasy s¹ aku-
rat najtañsze. Z wiekiem dziecka i kontynuacj¹ przez
niego nauki wydatki na tê czê�æ wyprawki niebotycznie
rosn¹. Rodzice zadaj¹ sobie te¿ czêsto pytanie, czy w
otrzymywanych boksach musi byæ tyle kolorowych ilu-
stracji przy minimalnej ilo�ci tekstu lub zadañ, taka ilo�æ
ksi¹¿ek w ogóle (np. w komplecie jednego z wydaw-
nictw zawarto a¿ 2 ksi¹¿ki do nauki czytania) czy masê
niekoniecznie potrzebnych dodatków � p³yt, papiero-
wych, nietrwa³ych linijek, niezliczonych zeszytów do
kaligrafii i nauki pisania cyferek � te ostatnie z powodze-
niem mo¿na æwiczyæ w zwyk³ych zeszytach w kratkê lub
3 linie. Nie jest równie¿ ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e w �lad za
wybranym przez nauczyciela wydawnictwem p³ynê³a
masa �gratisowych� dodatków � plansz, pomocy dy-
daktycznych, a nawet i sprzêtu audiowizualnego czy
tablic multimedialnych dla szko³y. W wiêkszo�ci przy-
padków owe �gratisy� faktycznie s³u¿y³y wsparciu bazy
dydaktycznej i zwiêkszeniu atrakcyjno�ci lekcji � ale
dlaczego za to wszystko de facto p³acili rodzice w cenie
podrêczników i æwiczeñ, nie maj¹c ¿adnego wp³ywu ani
wyboru czy chc¹ tyle p³aciæ, czy nie?

To wszystko ma siê zmieniæ dziêki reformie pod-
rêczników. MEN do�æ oszczêdnie dawkuje nam in-
formacje o tym, jak w praktyce ma wygl¹daæ operacja
�podrêcznik� � niemal co tydzieñ dowiadujemy siê o
nowych pomys³ach, szczegó³ach technicznych pro-
ponowanego rozwi¹zania. Bardziej ni¿ przemy�lany i
kompleksowy projekt zmian, wygl¹da to na chaotycz-
ne wymy�lanie na bie¿¹co pewnej nowej idei. I tak: w
styczniu zaproponowano nam jeden podrêcznik. Ju¿
w lutym za� wypowiedzi minister Kluzik-Rostkow-
skiej wskazywa³y, ¿e bêdzie to jednak kilka osobnych
czê�ci w zale¿no�ci od tematyki. Zd¹¿yli�my siê te¿
ju¿ dowiedzieæ, ¿e podrêcznik bêdzie, ale æwiczenia
trzeba bêdzie opracowaæ osobno. Nadal jednak nie
wiadomo, czy bêdzie opracowywaæ je sam nauczy-
ciel, czy autorzy podrêcznika, czy mo¿e wrócimy do

starych czasów gdzie zamiast æwiczeñ dzieci praco-
wa³y w czystych zeszytach i kolorowankach. W lu-
tym br. dowiedzieli�my siê równie¿, ¿e tre�ci podrêcz-
nika bêd¹ znane w wersji elektronicznej ju¿ w maju,
tak aby nauczyciele mogli zdecydowaæ, czy w ogóle
chc¹ z podrêcznika korzystaæ. Zatem wygl¹da na to,
¿e rz¹dowy, obowi¹zkowy w zamy�le podrêcznik, ju¿
taki obowi¹zkowy nie jest. Nauczyciele mog¹ zdecy-
dowaæ sami o wybranym wydawnictwie (co zreszt¹
gwarantuj¹ im przepisy, a o czym MEN uparcie zapo-
mina). Ale wybór ten jest obwarowany jednym wa-
runkiem - koszty innego podrêcznika poniesie gmi-
na. Czy gminy s¹ na to finansowo przygotowane?
Co wiêcej, nauczyciel wed³ug wizji pani minister nie
bêdzie musia³ dokonywaæ tego wyboru przed waka-
cjami, ale ju¿ w trakcie trwania roku szkolnego, kiedy
lepiej pozna dzieci. Czy¿ to nie jest chaos?

Niepokój budzi te¿ fakt, na który wskazuje czê�æ
dyrektorów szkó³ � jak¹ mamy pewno�æ, ¿e zakupiony
przez szko³y podrêcznik wielokrotnego u¿ytku nie bê-
dzie za chwilê bezu¿yteczny, bo rz¹d znów zmieni w
minimalnym stopniu podstawê programow¹? Ju¿ kil-
ka miesiêcy temu s³yszeli�my zapowiedzi pomys³ów
zmian w podstawie w³a�nie na poziomie nauczania po-
cz¹tkowego. Czy pieni¹dze na podrêczniki nie zostan¹
wyrzucone w b³oto? No i co z zapowiedziami, ¿e je�li
podrêcznik przydzielony danemu uczniowi bêdzie
zniszczony, rodzic zap³aci za kolejny egzemplarz? Kto
bêdzie decydowa³ o tym, czy podrêcznik trzeba wy-
mieniæ? Jaki stopieñ zu¿ycia ksi¹¿ki bêdzie poci¹ga³
konsekwencje finansowe dla rodziców?

Obserwuj¹c wdra¿anie reformy podrêcznikowej mo¿-
na by siê pokusiæ o teoriê, ¿e ca³a akcja ma byæ w rzeczy-
wisto�ci straszakiem na wydawców i prób¹ zmuszenia
ich do obni¿enia cen. Przedstawiciele Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych ju¿ w styczniu przekony-
wali na ³amach mediów, ¿e to oni maj¹ wypracowane
rozwi¹zania i szczegó³ow¹ wiedzê, jak opracowaæ i pro-
dukowaæ dobre podrêczniki. Wydawcy licz¹ na to, ¿e
rz¹d we�mie to pod uwagê i skorzysta z ich oferty. De-
klarowali te¿ niezmiennie gotowo�æ do rozmów z rz¹-
dem. Byæ mo¿e st¹d ta wolta MEN i odst¹pienie od
pierwotnego �twardego� stanowiska o jedynie s³usz-
nym rz¹dowym podrêczniku na rzecz bardziej �miêkkie-
go� podej�cia, dopuszczaj¹cego jednak inne wydaw-
nictwa (pod warunkiem finansowania go przez gminê).

Pytanie, czy ograniczenie pakietów ksi¹¿ek i zeszy-
tów æwiczeñ do minimum pogorszy jako�æ nauki? Bio-
r¹c pod uwagê fakt, ¿e w poprzednich latach du¿a liczba
pomocy naukowych trafi³a do szkó³ � pewnie nie. Na-
dal przecie¿ z tych pomocy mo¿na korzystaæ. Wiele zale-
¿y od nauczycieli i ich wk³adu pracy, pomys³owo�ci i
zaanga¿owania. I na to najbardziej rodzice licz¹. Nie
zmienia to jednak faktu, ¿e tak chaotycznie przygoto-
wywana i wprowadzana reforma podrêcznikowa po pro-
stu kiepsko wygl¹da i budzi wiele obaw. Za kilka miesiê-
cy wszystko siê rozstrzygnie i zobaczymy wtedy, czy
sztandarowy pomys³ MEN by³ rewolucyjn¹ zmian¹ na
lepsze, czy tylko medialn¹ wydmuszk¹.

Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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W listopadzie, kiedy dzieci szykuj¹ siê do Hallo-
ween, robi¹ odpowiednie dekoracje i przygotowuj¹
kostiumy na bal, w naszej �wietlicy obchodzimy
��wiêto Dyni�. Jest to bardzo pouczaj¹ca lekcja bo-
taniki, rysunku oraz zastosowania dyni w lecz-
nictwie i kuchni. Przedstawiam propozycjê zajêæ
�wietlicowych. Zajêcia planowane s¹ na oko³o 1
godzinê, ale jak wiadomo w �wietlicy nie obowi¹-
zuj¹ dzwonki, wiêc nie musimy nerwowo patrzeæ na
zegarek. Dodatkowo jedna z nas jest nauczycielem
jêzyka angielskiego, a druga niemieckiego i próbu-
jemy do zajêæ wplataæ wiedzê z obydwu jêzyków.

Cele zajêæ:
1. Pog³êbianie wiedzy botanicznej oraz wiedzy na

temat zastosowania ro�lin w lecznictwie.
2. Poznanie zastosowañ kulinarnych dyni � pe-

stek, mi¹¿szu i oleju.
3. Rozbudzanie wyobra�ni plastycznej oraz umie-

jêtno�ci odwzorowywania z natury.
4. Poznanie nowych s³ówek w jêzyku angielskim i

niemieckim.
Potrzebujemy: minimum 2 dynie, nó¿ (dla nauczycie-

la), globus lub mapa, ciasto dyniowe lub chleb dynio-
wy, ³uskane pestki dyni, ksi¹¿ki, czasopisma lub laptop.

Przebieg zajêæ:
5. Prezentacja dyni. Przekrojenie, omówienie bu-

dowy, koloru, zapachu, wy³uskanie pestek i przy-
gotowanie ich do wysuszenia.

6. Prezentacja informacji na temat dyni, ciekawo-
stek, obrazów (je¿eli jest mo¿liwo�æ z Internetu, jak
nie wydrukowaæ wcze�niej lub przynie�æ ksi¹¿ki lub
czasopisma)

7. Prezentacja na mapie miejsc wystêpowania dyni.
8. Omówienie w³a�ciwo�ci leczniczych dyni.
9. Omówienie zastosowañ kulinarnych. Prezenta-

cja przez dzieci, przyniesionych przez nie przepisów
na ciasto dyniowe (tutaj mo¿na poczêstowaæ dzieci
³uskanymi pestkami dyni, chlebem dyniowym oraz
ciastem dyniowym w³asnej produkcji. Polecam prze-
pis http://panimalorny.blogspot.com/2013/09/cia-
sto-dyniowe.html)

10. Zaprezentowanie kilku s³ów po angielsku i nie-
miecku zwi¹zanych z tematem zajêæ. Przyklejenie
kartek z podpisami w odpowiednie miejsca - na dy-
niê, ciasto, nasiona lub na ró¿ne obrazki (w j. pol-
skim, angielskim i niemieckim)

11. Konkurs wiedzy na temat dyni - Kto zapamiê-
ta³ najwiêcej? Odpowiadanie na pytania nauczycie-
li. Wy³onienie zwyciêzców.

12. Konkurs plastyczny. Obserwuj¹c dyniê, kto
najlepiej odwzoruje jej kszta³t i kolor?

13. Prezentacja najlepszych prac na wystawie.
14. Nagrodzenie zwyciêzców obydwu konkursów

i podsumowanie ca³ych zajêæ.
15. Wykonanie gazetki szkolnej pt. �Dynia, jaka

smaczna dynia�.
Takie zajêcia dobrze jest zrobiæ w ramach zajêæ

otwartych i zaprosiæ dodatkowo jak¹� klasê, która
akurat ma edukacjê przyrodnicz¹, aby wiêcej dzieci
mog³o uczestniczyæ w naszej lekcji. Do wszystkich
czynno�ci anga¿ujemy jak najwiêksz¹ liczbê uczniów
(³uskanie pestek, wyszukiwanie miejsc na mapie,
wykonanie gazetki).

Przygotowa³y:
Dorota No¿yñska, Ma³gorzata Cibart

�WIÊTO DYNI �
propozycja zajêæ

�wietlicowych
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Praca z najm³odszymi wymaga wiele zaanga¿o-
wania i kreatywno�ci. Im m³odsze dzieci tym wiêcej
czasu zajmuje mi przygotowanie siê do zajêæ. Nie to
jest jednak najwiêkszym problemem. Najbardziej
obawiam siê tego, ¿e w³a�nie dok³adnie o tej porze,
kiedy idê na zajêcia do zerówki wy³¹cz¹ pr¹d i nie
bêdê mog³a skorzystaæ z magnetofonu, zgubiê klucz
lub zatnie mi siê zamek w szafce i nie zabiorê wszyst-
kich zaplanowanych pomocy dydaktycznych, albo
z jakich� powodów zajêcia odbêd¹ siê w innej sali
ni¿ zwykle i dzieci nie bêd¹ mog³y skorzystaæ ze
swoich zeszytów i kredek. Co wtedy robiæ?

W ka¿dej innej klasie dzieci wyci¹gaj¹ podrêczni-
ki, æwiczenia, zeszyty i piórniki ze swoich tornistrów
i lekcja odbywa siê prawie normalnie. Z zerówkami,
w których obecnie przewa¿aj¹ piêciolatki to akurat
niemo¿liwe. Je¿eli nawet dzieci korzystaj¹ z podrêcz-
ników, æwiczeñ i zeszytów do angielskiego to i tak
nie nosz¹ ich w plecaczkach, tylko zostawiaj¹ w sali.
Dlatego opracowa³am kilka zabaw, które z nimi æwi-
czê w miarê jak poznaj¹ nowe s³ownictwo, aby w
ka¿dej chwili móc je wykorzystaæ w razie potrzeby i
na nich zbudowaæ awaryjnie ca³e zajêcia. S¹ �wietn¹
form¹ powtórki, a dzieciaki je wprost uwielbiaj¹.

1. Recytowanie s³ów piosenek. Je¿eli piosenka jest
zbyt trudna, aby j¹ za�piewaæ bez podk³adu muzycz-
nego, lub mam chrypê i nie chcê mêczyæ g³osu �
mówimy s³owa w ró¿nym tempie, cicho, g³o�no, szep-
tem zachowuj¹c opracowany uk³ad ruchowy.

2. Zwierzêta � pokazywanie ruchem. Ja mówiê na-
zwê zwierzêcia, a dzieci albo udaj¹ dane zwierzê (pan-
tomima), albo wydaj¹ odpowiedni d�wiêk.

3. Liczby. W klasie zerowej dzieci poznaj¹ liczby
do 10, choæ wiêkszo�æ pozna³a je ju¿ w przedszkolu.
Przeliczanie na palcach w obie strony (od 1 do 10 i
od 10 do 1), liczenie ró¿nych przedmiotów, czy li-
czenie co 2 jest ciekawe choæ zawsze sprawia spore

trudno�ci. Najbardziej lubian¹ jednak przez moich
uczniów zabaw¹ jest �Rakieta� � liczymy od 10 do 1
i  STARTUJEMY!

4. Zabawki. Kiedy poznamy ju¿ nazwy zabawek
czêsto udajemy, ¿e bawimy siê tak¹ zabawk¹ jakiej
nazwy u¿yje nauczyciel.

5. Czynno�ci. Podobna zabawa. Nauczyciel mówi
np. �I wash my hands� i dzieci udaj¹, ¿e myj¹ rêce, itp.

6. Wykonywanie poleceñ. Do poznanych ju¿ na
pierwszych zajêciach: �stand up� i �sit down� z cza-
sem do³¹czamy �jump�, �dance�, �clap� itp.

7. Kolory. Przebój wszystkich zajêæ. Dzieci musz¹ siê
dok³adnie przyjrzeæ swoim ubraniom. Licz¹ siê rów-
nie¿ kapcie, skarpetki i ozdoby we w³osach. Bielizna
siê nie liczy. Nastêpnie nauczyciel mówi nazwê wcze-
�niej poznanego koloru. Osoby, które maj¹ ten kolor
na sobie wstaj¹, reszta siedzi. Uczniowie bardzo prze-
¿ywaj¹, kiedy mog¹ wstaæ i potrafi¹ znale�æ nawet naj-
mniejsz¹ kropkê na ubraniu w danym kolorze.

8. Wieszanie prania. Nuc¹c sobie piosenkê o pra-
niu zgadujemy jakie ubranie wiesza kto� na sznurze
do bielizny.

9. Czê�ci cia³a. Wskazujemy gdzie znajduje siê dana
czê�æ cia³a lub mówimy jak¹ czê�æ cia³a wskazuje na-
uczyciel. Nauczyciel mo¿e te¿ wskazywaæ czê�æ cia³a
i b³êdnie podaæ nazwê, a dzieci musz¹ go poprawiæ.

10. Odgadywanie przedmiotów. Nauczyciel przy-
gotowuje kilka znanych przedmiotów, przypomina
ich nazwy, a nastêpnie wybiera kilku uczniów. Dzie-
ci zamykaj¹ oczy i musz¹ odgadn¹æ jaki przedmiot
nauczyciel w³o¿y³ im w rêce. W przypadku mebli,
okien lub drzwi uczniowie wskazuj¹ rêk¹ gdzie one
siê znajduj¹.

Wszystkie te zabawy mo¿emy przeprowadziæ dzie-
l¹c dzieci na grupy lub dru¿yny (ch³opcy � dziewczyn-
ki, taki podzia³ jest naj³atwiejszy do przeprowadzenia)
i zrobiæ to w formie zawodów. Taka forma bardziej mo-
bilizuje uczniów do dzia³ania. Do tych wszystkich,
wymienionych wy¿ej zabaw nie potrzebujemy tak na-
prawdê nic poza wcze�niej zdobyt¹ wiedz¹ i mog¹ byæ
one zastosowane na wszystkich zajêciach.

Mi³ej zabawy!

10 sposobów na udane
lekcje angielskiego

z piêciolatkami
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Ale¿ nie, wcale nie tak, tylko -  Dzieñ dobry, mój ko-
chany panie Fryderyku.

Kiedy przed laty przyby³am do Pary¿a, pierwsze kroki
skierowa³am na cmentarz Pére-Lachaise. Pragnê³am od-
wiedziæ Twój grób i z³o¿yæ na nim bukiecik fio³ków,
Twoich ulubionych kwiatów, które specjalnie dla Cie-
bie przywioz³am z Polski. Na miejscu dozna³am uczucia
rozczarowania i gniewu. Grób by³ zaniedbany, w o wie-
le gorszym stanie, ni¿ grobowiec s³ynnej paryskiej pie-
�niarki Edith Piaf. Przechadzaj¹c siê cmentarnymi �cie¿-
kami, odczytywa³am na p³ytach nagrobków znane na
ca³ym �wiecie nazwiska kompozytorów, poetów, pisa-
rzy oraz wiele nazwisk polskiej arystokracji, a miêdzy
nimi, na kaplicy grobowej, nazwisko piêknej Marii z
£¹czyñskich, szambelanowej hrabiny Walewskiej, mar-
sza³kowej Ornano. Tak, tak, piêkna Marysia zrobi³a
ol�niewaj¹c¹ karierê. Ze skromnej szlachcianki i "pol-
skiej ¿ony" cesarza Napoleona I, sta³a siê ma³¿onk¹
marsza³ka Francji hrabiego Ornano. Cia³o marsza³ko-
wej przewieziono do kraju i z³o¿ono na wieczny spo-
czynek w krypcie ko�ció³ka w Kiernozi, ale wspania³y
grobowiec ma w³a�nie w Pary¿u.

Jej nazwisko z pewno�ci¹ nie jest Ci obce, bo przecie¿
Twój ojciec, pan Miko³aj Chopin, syn  lotaryñskich ch³o-
pów, przybywszy jako siedemnastoletni ch³opiec do
nieznanej Polski, by³ guwernerem m³odziutkiej Marii i
uczy³ j¹ jêzyka francuskiego, którym po latach wyzna³a
mi³o�æ cesarzowi Francji. Wprawdzie s¹siedzi pañstwa
£¹czyñskich, nieco krzywili siê na ich nowego nauczy-
ciela. Chopin? A pfe, to przecie¿ po francusku znaczy
kufel! Strasznie gminnie i pospolicie. Doprawdy, komu�
siê nie podoba? Liszt, po wêgiersku znaczy m¹ka, jed-
nak z tej m¹ki powsta³ wyborny chleb! Zreszt¹ pan Mi-
ko³aj wkrótce dowiód³, ¿e sta³ siê prawym obywatelem
nowej ojczyzny, walcz¹c w czasie Insurekcji Ko�ciusz-
kowskiej, w której dos³u¿y³ siê rangi kapitana. Now¹
posadê znalaz³ w maj¹tku hrabiego Fryderyka Skarbka
w ̄ elazowej Woli, gdzie siê Ty, Fryderyku, urodzi³e� 22
lutego 1810 roku. W ma³ej, nikomu nieznanej mazo-
wieckiej wiosce nad rzeczk¹ Utrat¹, z polskim dworkiem
i z jej urzekaj¹cym pejza¿em.

Jaros³aw Iwaszkiewicz napisa³ o Tobie: �¯aden wielki
kompozytor nie udzieli³ tyle czaru przedmiotom, których
dotyka³. Wszystko, co odnosi siê do Chopina, co towa-
rzyszy³o jego ¿yciu ma specjaln¹ aurê�. Nie wiesz o tym
Fryderyku, ¿e Twój brat cioteczny, syn siostry Twojej
matki, Dionizy Czachowski, sta³ siê w przysz³o�ci naj-
s³ynniejszym dowódc¹ Powstania Styczniowego, no-
wego tragicznego zrywu narodowego, a jego bohater-
ska i mêczeñska �mieræ, pos³u¿y³a za motyw najznako-
mitszym polskim pisarzom.

By³e� bardzo delikatnym ch³opcem, o wielkich marz¹-
cych oczach i prze�licznych ciemnoblond w³osach, uko-
chanym beniaminkiem ca³ej rodziny. Lecz pomimo s³a-

bego zdrowia, mia³e� ogromne poczucie humoru, co
widaæ w Twoich przezabawnych listach, pisanych z Sza-
farni, maj¹tku pañstwa Dziewanowskich, rodziców ko-
legi Dominika, u których bawi³e� latem 1824 roku. Tam z
pewno�ci¹ zapozna³e� siê z pami¹tkami rodowymi, a
mo¿e nawet widzia³e� portret Jana Dziewanowskiego,
kapitana szwole¿erów gwardii cesarskiej, bohatera spod
Somosierry. Znasz tê piosenkê?

A wtem Napoleon na Polaków skin¹³,
Skoczy³ Kozietulski, barwny szyk swój zwin¹³.
Ruszy³a konnica, polskie szwole¿ery,
Zdobywaj¹ szturmem w¹wóz Somosierry.

To by³a szaleñcza szar¿a, tak typowa dla polskiego
¿o³nierza. �Szczyty Somosierry zako³ysa³y siê, szeregi
Hiszpanów zachwia³y, okrzyk przera¿enia doby³ siê z
ich piersi. U ich stóp, na krañcu niezdobytego w¹wo-
zu ukaza³y siê bia³e p³aszcze szwole¿erów. (�) Armaty
zagwo¿d¿one, z zalanymi krwi¹ zapalnikami, zas³ane
trupami zwyciêzców i zwyciê¿onych � umilk³y....
Okrzyk: �Niech ¿yje cesarz!� � hucza³. Pi¹³ siê po ska-
³ach, a jêcza³...�. Tak pisa³ o tym wielkim tryumfie orê¿a
polskiego Wac³aw G¹siorowski, piewca epoki napole-
oñskiej. Ale kto dzi� czyta jego barwne powie�ci? A
wielka szkoda. Kapitan Jan Dziewanowski �miertelnie
ranny, na polu bitwy mianowany przez cesarza pu³-
kownikiem, obsypany deszczem z³ota, zmar³ kilka dni
potem. Cia³a poleg³ych spoczê³y w obcej, hiszpañskiej
ziemi, zroszonej polsk¹ krwi¹. Polegli bohaterowie ma-
rzyli, ¿e ofiar¹ z ¿ycia, wywalcz¹ niepodleg³¹ ojczy-
znê... Ale to by³y tylko ich marzenia. Polityka nie zaj-
muje siê marzeniami jednostek.

Nazajutrz po bitwie, przed pu³kiem szwole¿erów stan¹³
cesarz Napoleon i zdj¹³  przed bohaterami kapelusz. �
Honneur aux braves des braves! � powiedzia³. �Cze�æ
dzielnym nad dzielnymi�. By³o to nies³ychanym w dzie-
jach armii zaszczytem. Przelana w wojnach napoleoñ-
skich krew Polaków, niewiele pomog³a rozdartej zabora-
mi ojczy�nie, ale pozosta³a pamiêæ o bohaterach.

¯yje ona tak¿e w Twoich wspania³ych, patetycznych
polonezach, prawda Fryderyku?   Wyobra¿am sobie,
jak¹ musia³e� mieæ tremê, kiedy bêd¹c o�mioletnim ch³op-
cem, po raz pierwszy wyst¹pi³e� z koncertem w Pa³acu
Radziwi³³owskim, zorganizowanym na cele dobroczyn-
ne przez hrabinê Zofiê z ksi¹¿¹t Czartoryskich Zamoysk¹.
Zagra³e� wtedy koncert fortepianowy g-mol czeskiego
kompozytora Jiroveca. Z pewno�ci¹ dr¿a³e� z podnie-
cenia i strachu, ¿e co� mo¿e Ci siê nie udaæ. Obci¹ga³e�
na sobie nerwowo aksamitne ubranko, przestêpuj¹c z
nó¿ki na nó¿kê. Na szczê�cie wszystko wypad³o znako-
micie, a wytworne towarzystwo warszawskie wielokrot-
nie Ciebie oklaskiwa³o. Natychmiast sta³e� siê s³awny,
okrzykniêto Ciê polskim ma³ym Mozartem,  wielkie damy
zaprasza³y Ciê do swoich wspania³ych salonów. Bywa-
³e� czêsto proszony do Belwederu, siedziby wielkiego
ksiêcia Konstantego Paw³owicza Romanowa, wodza na-
czelnego Wojska Polskiego.

Konstanty by³ tyranem i despot¹, znienawidzo-
nym przez spo³eczeñstwo warszawskie, ale lubi³

Bonjour Monsieur
Chopin!

204 rocznica urodzin Mistrza
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muzykê i by³ wdziêcznym s³uchaczem Twojej gry.
Po koncercie, ma³¿onka wielkiego ksiêcia, Joanna z
hrabiów Grudziñskich Ksiê¿na £owicka, zaprasza³a
Ciebie do saloniku i czêstowa³a gor¹c¹ czekolad¹ i
bezami z kremem pistacjowym. Bawi³e� siê z nie-
�lubnym synem  wielkiego ksiêcia, Paw³em i z ma³¹
hrabiank¹ Tereni¹ Nesselrode, z któr¹ ³¹czy³a Ciê
przyja�ñ do lat m³odzieñczych. Byæ mo¿e nawet ko-
cha³e� siê w niej, dopóki w ko�ciele Panien Wizy-
tek, podówczas akademickim, nie pozna³e� panny
Konstancji G³adkowskiej, �piewaczki chóru Konser-
watorium Warszawskiego. Twoje genialne improwi-
zacje na organach u�wietnia³y nabo¿eñstwa w �wi¹-
tyni. Pisa³e� do kolegi Jana Bia³ob³ockiego: �Ha,
Mo�ci Panie Dobrodzieju, co ze mnie za g³owa! Pierw-
sza osoba w ca³ym liceum po ksiêdzu proboszczu!�

S³owicze fioritury koloraturowe panny G³adkowskiej,
mo¿na odnale�æ w Twoim genialnym koncercie forte-
pianowym f-mol, w czê�ci II �Larghetto�. A Twoje �Lar-
ghetto� sta³o siê leitmotivem mojej powie�ci: �Kochan-
kowie Burzy�, bowiem praprababka Nina uwielbia³a
Twoj¹ muzykê. Zachwyci³e� siê pann¹ Konstancj¹, �pie-
waj¹c¹ w Teatrze Narodowym, (dzi� ju¿ nie istniej¹cym),
jej wzruszaj¹c¹ ari¹ z �Pani jeziora� �Oh quante lacrime
per te versai� (Ile¿ ³ez wyla³am przez ciebie). Podoba³ Ci
siê równie¿ strój panny: �bia³o, z ró¿ami na g³owie, do
twarzy prze�licznie ubranej�...

Potem dwa koncerty fortepianowe e-mol i f-mol, za-
koñczy³y Twój pobyt na ojczystej ziemi. By³ rok 1830.
W pewn¹ ciemn¹ i posêpn¹ noc listopadow¹, kilku m³o-
dych podchor¹¿ych bieg³o przez puste ulice Warszawy
krzycz¹c: � Do broni bracia, do broni! Wybucha po-
wstanie zwane potem  Listopadowym.  A Ty jeste� we
Wiedniu! Z kraju dochodz¹ straszliwe wie�ci o bitwach
i zbrodniach Moskali. Tam w kraju pozostawi³e� swoj¹
rodzinê, matkê, ojca, siostry, ukochane miasto.... Co siê
z nimi stanie, gdy do Warszawy wkrocz¹ armie  Dybi-
cza? Ty s³uchasz tych wie�ci i w okropnej rozpaczy
�piorunujesz� na fortepianie.

Zawsze ogromnie siê wzruszam, gdy czytam o Twojej
smutnej, samotnej Wigilii, pierwszej z dala od domu i
cudownych tradycji rodzinnych. Poszed³e� wieczorem
do ko�cio³a �w. Stefana, �wi¹tynia by³a jeszcze pusta.
Stan¹³e� pod kolumn¹ i wpatrywa³e� siê w o³tarz, maj¹c
pod przymkniêtymi powiekami twarze rodziców i sióstr.
Nie by³e� skory do uzewnêtrzniania swych uczuæ, wiêc
z pewno�ci¹ nie p³aka³e�. Ale po powrocie do domu
usiad³e� przy fortepianie i spod Twoich smuk³ych pal-
ców, pop³ynê³y burzliwe d�wiêki scherzo b-mol z rzew-
nym motywem polskiej kolêdy �Lulaj¿e Jezuniu�. Nikt
Ciebie nie widzia³, wiêc mog³e� zap³akaæ i  szepn¹æ: -
Mamo, mamusiu... Marzy³e�, ¿eby wzi¹æ udzia³ w walce.
Fryderyku, ud�wign¹³by� karabin Twoimi cudownymi
d³oñmi, jak z pos¹gu Wita Stwosza? By³am na Place
Vendôme nr 12, w Twoim mieszkaniu i widzia³am odlew
Twoich r¹k. S¹ jak klejnoty, istne dzie³a sztuki. Walczy-
³e� bezkrwawo, stwarzaj¹c genialne nieprzemijaj¹ce kom-
pozycje. Twoja muzyka jest jak armaty ukryte w piêk-
nych kwiatach � niebezpieczna. Lêkali siê jej zaborcy i
okupanci hitlerowscy, gro¿¹c za ni¹ �mierci¹. W cza-

sach ciemnej nocy wojny i okupacji, Twoj¹ muzyk¹ lu-
dzie dodawali sobie otuchy.

Wiesz, á propos Bo¿ego Narodzenia, raz mia³am dziw-
ny sen. Dawno, przed laty, kiedy jeszcze otacza³a mnie
du¿a rodzina i by³am bardzo szczê�liwa. �ni³o mi siê, ¿e
jest Wigilia, a ja zupe³nie sama, idê ulicami miasta i zagl¹-
dam do okien domów, roz�wietlonych kolorowymi lamp-
kami choinek i ludzi, pe³nych radosnego nastroju wy-
czekiwania na Wieczerzê. Czu³am siê ogromnie samotna
i opuszczona. Po przebudzeniu  zapamiêta³am ten sen,
choæ wyda³ mi siê dziwaczny i nierealny. Ale to by³ pro-
roczy sen. Wprowadzi³am go na karty mojej ksi¹¿ki, jako
sen Niny. Ona pewnie tak¿e chodzi³a po obcym mie�cie
i zagl¹da³a z zazdro�ci¹ w jasne okna cudzych mieszkañ.

Wybacz mi, Fryderyku, ale nie znoszê madame Aman-
tyny Lucylli Aurory Dudevant! Pani baronowa, wnucz-
ka przekupki, prawnuczka hrabiny Königsmarck, po któ-
rej odziedziczy³a imiê i   bardzo w¹tpliw¹ moralno�æ oraz
króla Augusta Mocnego Wettina! Bo¿e, by³a taka zaro-
zumia³a ze swojej s³awy, a dzi� jej powie�cide³ nikt ju¿
nie czyta, s¹ zapomniane, za� muzyka Chopina rozbrzmie-
wa na ca³ym �wiecie. Charles Baudelaire, s³ynny poeta
oceni³ j¹ srogo: � Ona jest g³upia (�) Jej idee moralne
maj¹  g³êboko�æ s¹du i uczuæ stró¿ek i utrzymanek! Nie
znoszê kobiet, które same narzucaj¹ siê mê¿czyznom, to
poni¿aj¹ce, prawda? Ale to babsko zagiê³o na Ciebie
parol. Po tylu kochankach zapragnê³a delikatnego, ge-
nialnego ch³opca, bo Ty by³e� bardzo zamkniêty w so-
bie i ch³odny. Wcale Ci siê nie podoba³a, bo lubi³e�
kobiety skromne i subtelne.

Kilka razy obejrza³am film pañstwa Antczaków: �Cho-
pin, pragnienie mi³o�ci�. Niestety, by³e� tam niepraw-
dziwy, zbyt jurny, bo w rzeczywisto�ci mia³e� wstrêt do
fizycznego zbli¿enia. Nie lubi³e�, kiedy kto� Ciebie do-
tyka³. Do koñca ¿ycia wstydzi³e� siê swego zwi¹zku z t¹
kobiet¹ przed rodzin¹. No tak, ale panna hrabianka
Wodziñska Ciebie nie chcia³a, g³upia gê�! Zwi¹za³e� jej
listy wst¹¿eczk¹ i napisa³e�: �Moja bieda�.

Tak ogromnie têskni³e� za utracon¹ ojczyzn¹, prze-
twarzaj¹c swój ¿al w melodiê prze�licznych mazurków,
w których odzywa siê prosta, ch³opska muzyka, jakiej
s³ucha³e� na polskiej wsi. Konaj¹c, uprosi³e� siostrê
Ludwikê, ¿eby zabra³a Twoje serce do Warszawy, bo
cia³a przewie�æ nie mog³a. Spoczywasz tak daleko od
swojej ojczyzny, na paryskim cmentarzu i nie zawsze
ludzie wiedz¹, ¿e by³e� Polakiem. By³am �wiadkiem, jak
jacy� cudzoziemcy zachwycali siê genialnym Francu-
zem! Kiedy oznajmi³am, ¿e by³e� Polakiem, nie uwierzyli.
� To dlaczego le¿y w Pary¿u, a nie w Polsce? � zadali mi
rozs¹dne pytanie. Nie odpowiedzia³am.

Sprowadzamy szcz¹tki tylu znanych, zas³u¿onych
ludzi, ale nikt nie wyst¹pi³ z propozycj¹, ¿eby Twoje
cia³o przywróciæ Polsce. Jeste� jedyn¹ osob¹, godn¹
spocz¹æ na naszym Wawelu, po�ród królów i Wiesz-
czów, równy im majestatem i wiêkszy geniuszem. Ale jak
dot¹d, nikt nie pomy�la³, ¿eby Twoje szcz¹tki spoczê³y
w ojczy�nie. A Ty ci¹gle czekasz.....

Adieu, kochany Panie Fryderyku, jeste� moim
idolem!

El¿bieta Gizela Erban
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Nasz wyj¹tkowy, miejski program edukacyjny by³ i
jest jedynym w skali kraju tak du¿ym �morskim� przed-
siêwziêciem edukacyjno-wychowawczym, przyjêtym
do realizacji w 1995 r. Obecnie prowadzony jest jako
zadanie w³asne Wydzia³u O�wiaty, pod merytoryczn¹
i finansow¹ opiek¹ Dyrektora Wydzia³u, a realizato-
rem ca³o�ci jest miejska placówka o�wiatowa � Pa³ac
M³odzie¿y � PCE z Pracowni¹ Edukacji Morskiej, we
wspó³pracy z Euroregionalnym Centrum Edukacji
Wodnej i ̄ eglarskiej. Inicjatorem i wieloletnim koor-
dynatorem Programu by³ Wies³aw Seidler, ze strony
Urzêdu Miasta realizacjê Programu nadzoruje Grze-
gorz Janowski, inspektor Wydzia³u O�wiaty.

Program skupia stale ok. 50 Szkolnych Kó³ Edu-
kacji Morskiej (SKEM), dzia³aj¹cych przy szczeciñ-
skich placówkach o�wiatowych wszystkich typów,
od przedszkoli i szkó³ podstawowych, poprzez gim-
nazja i szko³y �rednie, po placówki specjalne i m³o-
dzie¿owe oraz kluby ¿eglarskie. Program jest corocz-
nie modyfikowany i wzbogacany o nowe przedsiê-
wziêcia i pomys³y. Ka¿da z uczestnicz¹cych w pro-
gramie placówek o�wiatowych stara siê zorganizo-
waæ w³asne przedsiêwziêcie o charakterze morskim
dziêki czemu roczny kalendarz imprez dla uczestni-
ków SKEM jest wype³niony po brzegi.

Corocznie do tysi¹ca ch³opców i dziewcz¹t, w wie-
ku 6-18 lat, prze¿ywa dziêki programowi (bardzo czê-
sto pierwszy raz w ¿yciu) wodniack¹ lub morsk¹
przygodê, od rejsów po porcie, potem szkolenia
¿eglarskie w Centrum ̄ eglarskim na jeziorze D¹bie,
po rejsy morskie. Dla zaawansowanych laureatów

programu, g³ównie uczniów szkó³ �rednich, realizo-
wane s¹ d³u¿sze rejsy i wyprawy na jachtach C¯ i
na ¿aglowcach, tak jak odby³o siê to podczas pa-
miêtnych, miêdzynarodowych regat The Tall Ship's
Races 2013 z fina³em w Szczecinie.

Nie wypada tu nie wspomnieæ o bardzo du¿ym za-
anga¿owaniu w³adz miasta nie tylko w doskona³e przy-
gotowanie organizacji samego fina³u regat, ale te¿ o
dzia³aniach na rzecz udzia³u w regatach jak najszer-
szego grona szczeciñskiej m³odzie¿y. Reprezentowa-
li�my barwy naszego pañstwa, regionu i miasta na
pok³adach ¿aglowców �Fryderyk Chopin� i �Kapitan
Borchardt�, a tak¿e na mniejszych jednostkach Cen-
trum ̄ eglarskiego. Ju¿ od 2004 roku w TTSR z powo-
dzeniem startuje i rokrocznie zwyciê¿a �Dar Szczeci-
na�, udzia³ bior¹ te¿ �Urtica�, �Magnolia� i �Zryw�.
Szczególnie oklaskiwana i nagradzana w�ród oko³o
setki jednostek bior¹cych udzia³ w TTSR 2013 by³a
m³oda za³oga a przede wszystkim najm³odszy kapitan
Tomasz Andraszewicz z naszego jachtu �Urtica�.
Tomasz Andraszewicz (ma zaledwie 21 lat!) zosta³
uznany najlepszym m³odym trenerem ¿eglarstwa na
�wiecie. W duñskim Aalborg zosta³ uhonorowany
przez Robbiego Crowa, prezesa STI Youth tytu³em
Young Sail Trainer Of The Year. Szczecin zosta³
wyró¿niony dziêki najliczniejszej reprezentacji na

To ju¿ 18 lat
Edukacji Wodnej

i ̄ eglarskiej
w Szczecinie
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tegorocznych The Tall Ships Races, co niew¹tpli-
wie jest owocem wieloletniej programowej edukacji
morskiej. Ju¿ teraz wiemy, ¿e dziêki niebywa³ej,
morskiej aktywno�ci w³adz Szczecina i jego miesz-
kañców, nasze miasto po raz trzeci bêdzie gospoda-
rzem regat TTSR w roku 2017.

Rejsy morskie i warsztaty �ABC ¯eglarstwa� s¹
wyró¿nieniem dla najlepszych uczniów i nauczycie-
li, na co trzeba �zapracowaæ� w szkolnej i miêdzysz-
kolnej czê�ci Programu, poprzez sesje, organizacjê i
udzia³ w konkursach wiedzy o morzu, konkursach
plastycznych, literackich, scenicznych i fotograficz-
nych, zwi¹zanych z morsko�ci¹ Szczecina i regionu.

G³ówn¹ baz¹ szkoleniow¹ dla uczestników Pro-
gramu jest Centrum ¯eglarskie, przy czym zakres
szkoleñ jest dwustopniowy, dla pocz¹tkuj¹cych i
zaawansowanych uczestników Programu, uczniów
i nauczycieli. Program mo¿e byæ wiêc realizowany w
ka¿dej placówce o�wiatowej, poprzez dowolne for-
my popularyzuj¹ce wychowanie wodne i morskie.

Szkolenia wodniacko-¿eglarskie i rejsy szkolenio-
we dla uczniów i nauczycieli realizujemy prowadz¹c
rejsy po porcie dla dzieci najm³odszych na statkach
wycieczkowych, organizuj¹c podstawowe szkolenia
wodniacko-¿eglarskie (20-30 godz. zajêæ praktycz-
nych) w Centrum ̄ eglarskim, realizuj¹c dodatkowe
zajêcia dla uczniów z SKEM w ramach miejskiego
Programu �Powszechnej nauki p³ywania�. Prowadzi-
my szkolenia i rejsy dla zaawansowanych, na jach-
tach C¯ i na ¿aglowcach po jeziorze D¹bie i Zalewie
Szczeciñskim, a tak¿e rejsy pe³nomorskie, z corocz-
nym udzia³em w miêdzynarodowych regatach The
Tall Ships Races, w reprezentacji miasta Szczecina.

Kilkunastoletnie do�wiadczenie pokazuje, ¿e Pro-
gram Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej to dobra szko³a
¿ycia, dobra lekcja identyfikuj¹ca nas z naszym mia-
stem i regionem, integruj¹ca nas z europejskim i miê-
dzynarodowym �rodowiskiem ¿eglarzy, �wietny
wstêp do dalszej kariery morskiej poprzez studia w
Akademii Morskiej, czy na morskich kierunkach in-
nych uczelni.

Tekst i zdjêcia: Wojciech Tomczak
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Na sesji podsumowuj¹cej minione dokonania, a

tak¿e ca³y 2013 rok, uczestnikom wrêczono piêknie
wydany (interesuj¹ca szata graficzna) rocznik �Na-
sze rejsy 2013�.

Przeczytaæ w nim mo¿na m.in.:

* O wielkim pasowaniu na ¿eglarzy w szczeciñ-
skich przedszkolach

�Pocz¹tek roku szkolnego to wielki dzieñ dla
dzieci ze szczeciñskich przedszkoli, które bior¹
udzia³ w Szczeciñskim Programie Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej, bowiem ju¿ w przedszko-
lu dzieci ucz¹ siê o morsko�ci swojego miasta i
swej to¿samo�ci z ¿eglarsk¹ spo³eczno�ci¹. Tam
te¿ odby³o siê pasowanie grup przedszkolnych
na ¿eglarzy, rybaków oraz piratów. Uroczysto�æ
zgromadzi³a go�ci � przedstawicieli z Kurato-
rium O�wiaty i Wychowania, Pa³acu M³odzie-
¿y, Policji oraz Stra¿y Miejskiej, Akademii Mor-
skiej a tak¿e znanego ¿eglarza, biologa, hono-
rowego ambasadora Szczecina � kapitana jach-
towego Macieja Krzeptowskiego, oraz twórcy
Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej
Wies³awa Seidlera. Podczas uroczysto�ci przy-
sz³e wilki morskie zaprezentowa³y go�ciom
wystêpy taneczne, wokalne oraz recytatorskie
w ramach inscenizacji o tematyce morskiej. Na-
stêpnie odby³o siê uroczyste pasowanie, pod-

czas którego panie Dyrektorki: PP nr 27 �
Gabriela Poleszak oraz PP nr 65 -Jolanta Szy-
mañska osobi�cie nada³y tytu³y morskie ka¿-
demu dziecku�.

* relacjê Zosi Piaseckiej (lat 11) z obozu skiperów
Pewnego s³onecznego dnia wszyscy spotkali siê

w Centrum ¯eglarskim, by zacz¹æ obóz Skippero-
wy 2013. Wielu z nas nie mog³o siê ju¿ doczekaæ tej
przygody. Wszyscy siedzieli�my w �wietlicy i cze-
kaj¹c na oficjalne rozpoczêcie. Kiedy wreszcie przy-
szli nasi wychowawcy, wszyscy zamilkli. Najpierw
pani Jola i Patent sprawdzili obecno�æ, a potem
wyznaczyli oficerów. Potem wyznaczyli kapitanów
i omówili z nami kilka spraw. Gdy pani Bo¿enka
kaza³a nam siê rozej�æ ka¿dy ju¿ wiedzia³ co ma
robiæ, wiêc poszli�my przygotowywaæ ³ódki do ju-
trzejszego wyp³yniêcia. Zajê³o nam to kilka go-
dzin, wiêc po ciê¿kiej pracy bawili�my siê przy
ognisku. Potem by³a odprawa kapitanów i za³ogi,
by omówiæ nasz "plan dzia³ania'' na resztê obozu.
Pani Jola, Patent i Pani Bo¿enka ustalali z nami
miejsca w szyku i jak mamy wp³ywaæ do portu.
Wyruszyli�my w drogê. Po dotarciu do portu wszy-
scy byli�my ju¿ wykoñczeni wiêc po wielu falach i
wiatrach udali�my siê na obiadek. Po pysznym
obiadku uznali�my, ¿e teraz trzeba siê poruszaæ
wiêc pobiegli�my na ³¹kê za przystani¹. Po bar-
dzo mile spêdzonym czasie musimy wróciæ do swo-
ich obowi¹zków: kambuz � przygotowa³ kolacjê,
wychowawcy � przygotowali sobie koje, tak jak
ca³a reszta obozu. Podczas kolacji Patent czyta³
rozpiskê kto i gdzie �pi. Pó�niej szybciutko prze-
brali�my siê w pi¿amki i wskoczyli�my w �piworki.
W kolejnym dniu naszej wyprawy p³ynêli�my na
�kwadrat�. W czasie naszego p³ywania Patent tak
dzielnie walczy³ z ¿ywio³em, ¿e ponie�li�my straty
w postaci rumpla Forsycji. Mimo tego wci¹¿ p³y-
nêli�my dalej. Zajê³o nam to jedyne 7 godzin. Wszy-
scy cali i zdrowi, wiêc zaczêli�my myæ jachty, cero-
waæ ¿agle i rozstawiaæ namioty. Pó�niej usiedli-
�my wszyscy przy ognisku i zdawali�my raport z
naszych przygód na wodzie. Gdy wszystko sobie
wyja�nili�my, poszli�my na dzikie pole. Tego dnia
prawie nic nie wia³o wiêc Forsycja musia³a nas
ci¹gn¹æ kana³ami. W zwi¹zku z tym zrobili�my so-
bie wycieczkê. Potem zorganizowali�my regaty do-
oko³a betonowca, na koniec zrobili�my nasz piêk-
ny penta-maran. Potem wrócili�my do Centrum
¯eglarskiego, by zakoñczyæ nasz obóz.

Resztê, jak¿e pasjonuj¹cych relacji z wydarzeñ
¿eglarskich, mo¿na wyczytaæ z wydawnictwa �Na-
sze rejsy 2013�. Przyjemnej lektury!
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23 stycznia 2014 r. odby³a siê po raz kolejny Sesja
Morska �Nasze Rejsy� w Pa³acu M³odzie¿y. Jest to
moment na podsumowanie dzia³alno�ci Szczeciñ-
skiego Programu Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej.

Uroczysto�æ prowadzi³
nasz Pa³acowy kolega
Damian Wilk, nauczyciel
gry na gitarze, który po
przywitaniu go�ci zagra³
w³asnej interpretacji
szantê na kontrabasie.

Sesja podzielona by³a
na dwie czê�ci. Pierwsz¹
by³o podsumowanie i wrê-
czenie nagród  w konkur-
sie �Nasze Rejsy � Przy-
goda pod ¯aglami�. W
drugiej czê�ci wyk³ad poprowadzi³ Jerzy Szwoch, ka-
pitan �Daru Szczecina� na temat historii i udzia³u �Daru
Szczecina� w regatach The Tall Ships Races. Kolej-
nym wyk³adowca by³ Marek Muszyñski, Dyrektor Nie-
bieskiej Szko³y na ¿aglowcu Fryderyk Chopin, które-
go wyk³ad dotyczy³ Wychowania morskiego m³odzie-
¿y podczas rejsu na �Fryderyku Chopinie�.

Nowa forma sesji, podczas której prelegenci opo-
wiadaj¹ ciekawe historie oraz przekazuj¹ swoje do-
�wiadczenie i wiedzê spotka³a siê z du¿¹ aprobat¹
uczestników i go�ci.

Monika Maækowiak
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Sesja �Nasze rejsy�
 23.01.2014
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W konkursie �Jestem ma³ym ¿eglarzem�:
Grand Prix � Bo¿ena Thomsen � opiekun Szko³a

Podstawowa Nr 23
I miejsce � Paulina Stêpieñ � uczennica Zespó³

Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5
II miejsce � Mieczys³aw Ircha � kapitan jachtu

Zrywu
III miejsce � Barbara Wicher � opiekun z Li-

ceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddz. Integracyjnymi
Wyró¿nienie � Natasza Dawid � uczennica Szko-

³y Podstawowej Nr 68

W konkursie �Regaty TTSR 2013 w moim
obiektywie�

Grand Prix � Paola Sobczak � uczennica VII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce, uczestniczka II etapu rejsu
edukacyjnego na ¿aglowcu Kapitan Borchardt

I miejsce � Jolanta Ga³êzowska � opiekun SKEM
Centrum ̄ eglarskiego

II-III miejsca � Mieczys³aw Ircha � kapitan jachtu
Zrywu

W ramach �Szczecin podczas Zlotu ̄ aglowców�
Grand Prix � Dominika Bratkowska � uczenni-

ca VII LO
I miejsce � Kasia K³embowska � uczennica Szko-

³y Podstawowej Nr 53
Wyró¿nienie
� Wiktorii Gajewskiej �uczennica Szko³y Pod-

stawowej Nr 68
� Magdy Marcyniuk � uczennica Szko³y Podsta-

wowej Nr 68
� Kacper Olszañski � uczennica Szko³y Podsta-

wowej Nr 68
� Kacper K³embowskiego � uczennica Szko³y

Podstawowej Nr 53
Komisja konkursowa po zweryfikowaniu wszystkich

nades³anych prac fotograficznych wyró¿ni³a dodatko-
wo prace, które tematycznie nie zwi¹zane by³y z konkur-
sem jednak o bardzo wysokiej warto�ci artystycznej.

Kategoria konkursu �My na pok³adzie Progra-
mu� to prezentacja multimedialna.

I miejsce
Micha³ Król � z Centrum ̄ eglarskiego za prezen-

tacjê �DZ-t¹ na Zalew Szczeciñski�.
II miejsce ex aequo
Piotr Æwirko, uczeñ Gimnazjum Nr 43
Jakub Wszystko z Centrum ̄ eglarskiego.
III miejsce
Jolanta Piñkowska, Opiekun Ko³a ze Szko³y Pod-

stawowej Nr 68.
Uroczyste wrêczenie nagród oraz wystawa foto-

graficzna odby³a siê podczas Sesji �Nasze Rejsy�
23 stycznia 2014 r. w Pa³acu M³odzie¿y � PCE.

Konkurs �Nasze rejsy
� przygoda pod ¿aglami�

Konkurs �Nasze Rejsy � Przygoda pod ¯aglami�
organizowany jest przez Szczeciñski Program Eduka-
cji Wodnej i ¯eglarskiej. Tegorocznymi has³ami w
konkursie fotograficznym by³o �Jestem ma³ym ¿egla-
rzem�, �Regaty TTSR 2013 w moim obiektywie� oraz
�Szczecin podczas Zlotu ¯aglowców�. W ramach
konkursu �Jestem ma³ym ¿eglarzem� uczestnicy mo-
gli zatrzymaæ w kadrze obiektywu jedno z zadañ Pro-
gramu. Konkurs pod has³em �Regaty TTSR 2013 w
moim obiektywie� skierowany by³ tylko do uczniów
i opiekunów bior¹cych udzia³ w rejsach doprowa-
dzaj¹cych czy w³a�ciwych regatach. W roku 2013
reprezentacja Szczecina i województwa zachodnio-
pomorskiego p³ynê³a na dwóch ¿aglowcach � Fry-
deryk Chopin  i Kapitan Borchardt.

Nie ka¿dego roku Szczecin jest gospodarzem fi-
na³u regat. Zdarzy³o siê to w minionym 2013 roku,
dlatego te¿ organizatorzy zdecydowali siê, zaakcen-
towaæ to wa¿ne dla miasta wydarzenie organizuj¹c
konkurs po�wiêcony Zlotowi ̄ aglowców.

Do tegorocznego konkursu nades³ane zosta³y 73
zdjêcia, w tym 39 uczniów szkó³ szczeciñskich oraz
34 nauczycieli SKEM. Prezentacji multimedialnych
z rejsów morskich, �ródl¹dowych a tak¿e zajêæ z pro-
gramowego ABC otrzymali�my 102 (w tym 3 przy-
gotowane przez opiekunów).

W dniu 17 grudnia odby³o siê posiedzenie Komi-
sja Konkursowe w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca:
* Iwona Sarnicka � autorka wielu nagród i wy-

staw fotograficznych, pracownik dzia³u organiza-
cyjnego Pa³acu M³odzie¿;

Cz³onkowie Komisji:
* Jolanta Ga³êzowska � wieloletni nauczyciel i

opiekun SKEM;
* Irena Perkowska � wieloletni nauczyciel Tech-

niku Budowy Okrêtów, opiekun SKEM
* Jaros³aw D¹browski � ratownik WOPR, student

Akademii Morskiej;
* Ma³gorzata Zonik � ratownik WOPR;
* S³awomir Czarkowski � pracownik Studia Na-

grañ Pa³acu M³odzie¿;
* Wojciech Tomczak � specjalista ds. Edukacji

Morskiej Pa³acu M³odzie¿y;
która przyst¹pi³a do oceny nades³anych zdjêæ, pre-

zentacji multimedialnych na konkurs �Nasze Rejsy
� przygoda pod ¿aglami�.

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

� z wiatrem w ¿aglach�
Tekst: Monika Maækowiak



Numer przygotowali: Aneta Klonowska (redaktor naczelny), Ryszard Goclan (redaktor techniczny).
Zdjêcia na ok³adkach: SP 1, SP 14, ZS 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, PP 67 „Stokrotka”, Wies³aw Seidler.
Druk: ZAPOL
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Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

  Fot.: Aneta Klonowska
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Turystyka szkolna 
w obiektywie

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ferie w Pa³acu 
M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Uczniowie
na turystycznych 

szlakach

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Akcja Lato 2013
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Maækowiak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza (2)

To ju¿ Jesieñ
w Centrum

¯eglarskim...
Zdjêcia: Monika Maækowiak

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Zdjêcia:
Monika Maækowiak
Wojciech Tomczak

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Pracownia Ceramiczna – Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Spotkanie z  pisark¹ A. Petrusewicz SP nr 35.

Spotkanie pt. Dzieci Dzieciom 22.04.13 Ksi¹¿nica Pomorska.

Spotkanie pt. Dzieci Dzieciom 22.04.13 – Ksi¹¿nica Pomorska.

Rodzinne czytanie dzieciom – 01.06.2013.

Spotkanie pt.Mruczê wiêc jestem – 13.05.2013.

Przedstawienie – Czerwony Kapturek 29.05.2013- Ksi¹¿nica Pomorska.

Miko³ajki z Bajk¹ 05.12.13 Przedszkole Publiczne nr 80.

Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie

Zdjêcia: Iza Ginett, Paulina Kolasiñska, Robert Florczak 

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
                 SZCZECIN 2014



Numer przygotowali: Aneta Klonowska (redaktor naczelny), Ryszard Goclan (redaktor techniczny).
Zdjêcia na ok³adkach: SP 1, SP 14, ZS 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, PP 67 „Stokrotka”, Wies³aw Seidler.
Druk: ZAPOL
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: 
Olgierd Wac³awik

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Storczyki

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny

„Poezja 
W obrazach”

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

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

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

W glinie zaczarowane

Pracownia Ceramiczna 
– Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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