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Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.
Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³onienie w systemie dwiêkowym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje. Gwarantujemy pomoc techniczn¹ przy
obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61

4

Regulamin przeprowadzenia ankiety

Wybierzmy
wspólnie lektury
najm³odszych
uczniów

§1
Postanowienia ogólne
1. Ankieta jest przeprowadzana przez Ministerstwo
Edukacji
Narodowej, z siedzib¹ w Warszawie przy Al. Szucha 25,
00-918 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem przeprowadzenia ankiety jest uzyskanie
informacji na temat ksi¹¿ek, które zachêci³yby najm³odsze dzieci do czytania oraz mog³yby zostaæ lekturami w szko³ach podstawowych.
§2
Zasady udzia³u w ankiecie
1. Udzia³ w ankiecie Wybierzmy wspólnie lektury
najm³odszych uczniów polega na wype³nieniu formularza opublikowanego na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej w zak³adce aktualnoci.
2. Ankieta jest przeprowadzana w terminie od dnia
27 listopada 2014 r. od godziny 12.30 do dnia 31
stycznia 2015 r. do godziny 23.59.
3. Organizator mo¿e wyd³u¿yæ termin przeprowadzania ankiety.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Udzia³ w ankiecie mo¿e wzi¹æ ka¿da osoba zainteresowana, która wype³ni formularz, o którym mowa
w § 2 ust. 1.
2. W formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 1, nale¿y w szczególnoci wskazaæ tytu³y i autorów od 1
do 5 ksi¹¿ek, które zachêci³yby najm³odsze dzieci do
czytania, oraz podaæ adres e-mail, który pos³u¿y do
skontaktowania siê z uczestnikami, którym system
wylosuje nagrody.
3. Ka¿dy uczestnik ankiety mo¿e wype³niæ formularz tylko jeden raz.
§4
Nagrody
1. Wród osób, które wype³ni¹ ankiety, zostanie
rozlosowanych 10 czytników ksi¹¿ek  ebook, wraz
z wgranymi na nie ksi¹¿kami w formie elektronicznej.

2. Losowanie nagród z ostanie przeprowadzone przez system elektroniczny, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 5 dni od dnia zakoñczenia przeprowadzania
ankiety.
3. Nad poprawnoci¹ losowania nagród czuwaæ
bêdzie powo³ana w tym celu komisja.
4. Przedstawiciele komisji bêd¹ kontaktowali siê z
wylosowanymi przez system uczestnikami pod
wskazanymi w ankiecie adresami e-mail, celem uzyskania adresów pocztowych, na które mo¿liwe bêdzie wys³anie nagrody.
5. W przypadku nieodebrania nagrody, tj. zwrotu
przesy³ki do Organizatora, nagroda wraca do puli i
stanowi przedmiot ponownego losowania, a¿ do
momentu przekazania jej wylosowanemu uczestnikowi.
6. Nagrody nie podlegaj¹ zamianie na inne ani
wymianie na ekwiwalent pieniê¿ny.
§5
Postanowienia koñcowe
1. Udzia³ w ankiecie jest równoznaczny z akceptacj¹ niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za:
a) problemy w funkcjonowaniu formularza, o
którym mowa w § 2 ust. 1, je¿eli nast¹pi³y one
wskutek zdarzeñ, których Organizator przy zachowaniu nale¿ytej starannoci nie by³ w stanie
przewidzieæ, lub którym nie móg³ zapobiec, w
szczególnoci w przypadku problemów zwi¹zanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze si³y
wy¿szej;
b) przerwy w funkcjonowaniu formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1, zaistnia³e z przyczyn technicznych lub niezale¿nych od Organizatora;
c) udzia³ w ankiecie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
3. Z udzia³u w ankiecie s¹ wy³¹czeni pracownicy
Organizatora bezporednio zaanga¿owani w organizacjê ankiety oraz osoby wspieraj¹ce jej przeprowadzenie.
4. Sprawy dotycz¹ce przeprowadzenia ankiety,
nieuregulowane w Regulaminie, s¹ rozstrzygane
przez Organizatora.
XXX
Zainicjowana przez MEN propozycja wskazywania lektur dla uczniów szkó³ podstawowych nadal
trwa. Ka¿dy zainteresowany, za porednictwem strony www.men.gov.pl (http://men.gov.pl/index.php/58nie-przypisane/1642-ankieta), mo¿e w niej wzi¹æ
udzia³ do 31 stycznia.

By pokochali
czytanie
Od 27 listopada ubr. Polaków elektryzuje treæ
konkursu (bo i nagrody dla g³osuj¹cych przewidziano) zorganizowanego przez MEN: Wybierzmy
wspólne lektury najm³odszym uczniom. Poniewa¿
jestemy narodem ekspertów w niemal¿e ka¿dej dziedzinie i niewiele wczeniej moglimy - jako rodzice
choæby  wypowiedzieæ siê w kwestii darmowego
podrêcznika dla pierwszaków, wielu czuje siê w obowi¹zku pochylenia siê nad kolejn¹ kwesti¹ poddan¹
spo³ecznym konsultacjom.
Kocham czytanie i obra³am zawód nauczyciela,
który daje mo¿liwoæ przekazywania tej pasji (przyznajê, z ró¿nym skutkiem), tote¿ intencja przywiecaj¹ca ministerstwu jest mi bardzo bliska. Od ponad
dwóch lat jestem równie¿ aktywn¹ u¿ytkowniczk¹
konta na portalu zrzeszaj¹cym mi³oników czytelnictwa www.lubimyczytac.pl, mog³am wiêc na bie¿¹co ledziæ dyskusje ludzi, dla których czytanie
jest pomys³em na ¿ycie. U¿ytkownicy portalu podzielili siê mniej wiêcej po po³owie w kwestii podejcia do zmiany listy lektur dla dzieci  jedni w pe³ni
aprobuj¹ obecnie obowi¹zuj¹cy kanon, inni zgadzaj¹ siê z argumentami ministerstwa (dalej nastêpuje zazwyczaj opis m¹k czytelnika, których przysporzy³y mu konkretne tytu³y w podstawówce). Jedna z uczestniczek, niejako w odpowiedzi na argumenty ministerstwa o nieprzystawalnoci proponowanych dotychczas lektur do wiata znanego dzieciom, m¹drze stwierdzi³a, i¿: To nie rzeczywistoæ
decyduje o aktualnoci ksi¹¿ki, ale poruszane w niej
problemy i jêzyk. [ ] Czy rzeczywistoæ Harry'ego
Pottera jest w jakimkolwiek stopniu znana dziecku?
Czy rzeczywistoæ wyimaginowanej szko³y czarodziejstwa mo¿e byæ znana komukolwiek? NIE, ale
mimo to ksi¹¿ki te wci¹gaj¹ i przekazuj¹ wspania³e
prawdy o relacjach miêdzyludzkich oraz o emocjach
i sztuce wyboru. Eldunari (pisownia oryginalna)
Wielu u¿ytkowników portalu wyrazi³o jednoczenie obawê, czy wprowadzenie popularnych tytu³ów do kanonu lektur z miejsca nie ska¿e ich na czytelniczy niebyt z racji ich obowi¹zkowoci czy wci¹¿
pokutuj¹cego w polskim spo³eczeñstwie pogl¹du,
i¿ to, co jest na licie lektur, jest nieciekawe i nieprzydatne w realnym wiecie.
Bardzo mi przeszkadza wspomniane wczeniej
czytanie na oceny. Na przyk³ad taki Folwark zwierzêcy czyta³o mi siê bardzo dobrze, ale co chwilê
musia³am siê zatrzymywaæ i staraæ zapamiêtaæ in-

formacje. I potem co z tego, ¿e rozpisujê siê w pytaniach otwartych, jeli tracê punkty na pytaniach
o imiona bohaterów czy chronologiê wydarzeñ
(mam baaardzo s³ab¹ pamiêæ, tak¹ naprawdê
s³ab¹). Furugoori (pisownia oryginalna).
Podobne obawy mia³am jako nauczyciel, gdy zastanawia³am siê nad wprowadzeniem ukochanego
Tolkiena jako jednej z pozycji do omówienia z moimi
gimnazjalistami. Zdecydowa³am siê na pierwsz¹
czêæ W³adcy piercieni po wielu rozterkach, gdy¿
zdajê sobie doskonale sprawê z tego, ¿e wielu
uczniów mo¿e zadowoliæ siê jedynie pobie¿nym
obejrzeniem filmu w re¿yserii Petera Jacksona, wyrzekaj¹c, i¿ zabra³am im trzy cenne godziny z ¿ycia.
Z pewnoci¹ gruboæ danej pozycji jest czynnikiem,
który z miejsca zniechêca du¿¹ grupê m³odych ludzi
do przeczytania jej. Wielu polonistów potwierdzi
moj¹ obserwacjê, ¿e w przeciêtnej szkole pierwszym
pytaniem pojawiaj¹cym siê podczas rozmowy o planowanych lekturach jest to o iloæ stron.
Co zachêci³o mnie do podjêcia ryzyka? W zesz³ym roku szkolnym, przygotowuj¹c siê warsztatowo do pracy w nowej klasie pierwszej o profilu Technologie komunikacyjne (novum 
pierwsza klasa w niepublicznej placówce w
Szczecinie, która wykorzystuje tablety jako narzêdzia wspomagaj¹ce nauczanie w codziennej
pracy z uczniem), zdecydowa³am siê na jeden z
kursów e-learningowych wprowadzaj¹cych w
wiat TIK (czyli technologii informacyjno - komunikacyjnych), prowadzonych przez CEO. Na
forum kursu zetknê³am siê z dowiadczonymi kolegami i kole¿ankami, którzy wykorzystuj¹ TIK
na co dzieñ w pracy z uczniem zarówno rozpoczynaj¹cym swoj¹ przygodê z nauk¹, w tym równie¿ z czytaniem, jak i z weteranami szkolnej ³awy.
Pozna³am wiele przyk³adów dobrej praktyki, dziêki czemu mog³am wzbogaciæ metody pracy ze
swoimi uczniami. Minê³o pó³ roku, kolejne intensywne szkolenie CEO (o e-portfolio) pozwoli³o mi zdobyæ siê na kolejny krok, by zacz¹æ dzia³aæ ze swoimi wychowankami w sieci i wspó³tworzyæ z nimi klasowe blogi edukacyjne (serdecznie polecam nauczycielom wszystkich
przedmiotów platformê kidblog.org). Uwierzy³am, jak wielu pedagogów w Polsce, ¿e technologie komunikacyjne s¹ naszymi sojusznikami w
codziennej pracy z uczniem. Jako nauczyciel mam
osobist¹ satysfakcjê, i¿ dbam o w³asny rozwój i
nie pozostajê z ty³u za moimi uczniami. Czêæ
ferii powiêcê na przygotowywanie kolejnych
WebQuestów zwi¹zanych z lekturami dla moich
klas. Jeli choæ kilku uczniów zainteresuje siê
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Tolkienem, to mylê, ¿e warto siê trudziæ. S¹ te¿
polonici, którzy wykorzystuj¹ Facebook, by
popularyzowaæ czytanie, organizuj¹ konkursy
online na temat danej lektury, maj¹c du¿y odzew
wród m³odzie¿y  te wszystkie dzia³ania wskazuj¹, ¿e nauczyciele aktywnie poszukuj¹ nowych
dróg popularyzowania czytelnictwa.
A tymczasem w moim gimnazjum Nie ma przerwy, bym nie wypatrzy³a kogo z ksi¹¿k¹ w rêku.
Przewa¿aj¹ nowoci: tytu³y znajduj¹ce siê na top
listach popularnych wydawnictw (czyli komercyjne hity) oraz pozycje, których adaptacje filmowe
mo¿na w danym momencie obejrzeæ i spodoba³y siê
tak bardzo, ¿e dziecko siêgnê³o po ksi¹¿kowy orygina³  mamy do czynienia niejako z odwróconym porz¹dkiem recepcji.
W ankiecie, któr¹ przeprowadzi³am na potrzeby
tego artyku³u, w pytaniu o ksi¹¿ki, które m³odzie¿
chcia³aby omawiaæ na lekcjach, pojawi³y siê nastêpuj¹ce propozycje: wród ch³opców wygrywa
zdecydowanie R.Riordan i jego popularne serie:
Percy Jackson i bogowie olimpijscy (premiera
filmu w 2013 r.) oraz Olimpijscy herosi, za dziewczêta ¿yczy³yby sobie wszystkich czêci Igrzysk
mierci S. Collins (prawie ca³a seria jest ju¿ przeniesiona na ekran, komercyjny sukces), starej
ju¿ sagi Zmierzch S. Meyer (ostatnia czêæ sfilmowana w 2012 r.), Gwiazd naszych winy J. Greena (i innych jego pozycji, wydanych przez Bukowy Las; premiera filmowa Gwiazd w Polsce - czerwiec 2014 r.) oraz bardzo popularnej ostatnio serii
Nocna szko³a C. J. Daugherty (zwiastuny serialu
opartego na jej motywach mo¿na obejrzeæ w sieci).
Elementami wspólnymi wszystkich tych ksi¹¿ek s¹:
m³odzi bohaterowie, z którymi czytelnicy mog¹ siê
uto¿samiaæ, wartka akcja, czêsto tajemnica, bogaty wiat uczuæ, które s¹ udzia³em opisywanych
postaci oraz  co napisa³am wy¿ej  adaptacje filmowe tych ksi¹¿ek s¹ kasowymi hitami w kinach
na ca³ym wiecie. Oczywicie pojawi³ siê wród
propozycji wspomniany wy¿ej Harry Potter J.K.
Rowling, ale, wed³ug mojego rozeznania, u uczniów,
którzy chcieli zaproponowaæ cokolwiek, by nie
zostawiæ pustego miejsca (oczywicie seria o m³odym magu spe³nia wszelkie warunki, by trafiæ w
gusta m³odych czytelników; wszystkie czêci serii
dawno temu sfilmowane).
Wród odpowiedzi na pytanie o znienawidzon¹
lekturê z podstawówki zarysowuje siê wyranie
podzia³ uzale¿niony od p³ci czytelnika: ch³opcy
za najmniej lubian¹ lekturê uznali Aniê z Zielonego wzgórza L.M. Montgomery; za to dziewczêta podawa³y W pustyni i w puszczy Sien-

kiewicza oraz Ch³opców z placu broni F. Molnara. Wród ulubionych lektur omawianych na
wczeniejszym etapie edukacyjnym pierwsze miejsce  u obydwu p³ci  zajmuje zdecydowanie
Hobbit J.R.R. Tolkiena (znamienne, ¿e w grudniu 2014 r. ukaza³a siê ostatnia czêæ komercyjnego hitu P. Jacksona, bêd¹ca filmow¹ adaptacj¹
dzie³a angielskiego pisarza).
Wielu bibliotekarzy, którzy podzielili siê na lubimyczytaæ.pl swoim obserwacjami na temat czytelnictwa wród dzieci i m³odzie¿y, potwierdza moje
wnioski z ankiety; podkrelaj¹, i¿ nawet w przypadku popularnej serii o Harrym Potterze dzieci siêgaj¹
przede wszystkim po filmy, a tylko nieliczne decyduj¹ siê na poznanie ksi¹¿kowego pierwowzoru, co
widaæ po iloci wypo¿yczonych woluminów.
A co z list¹ lektur dla najm³odszych? Znowu odwo³am siê do opinii u¿ytkowników portalu lubimyczytac.pl  otó¿ wielu z nich podaje jako swoje propozycje tytu³y, które ju¿ s¹ na licie lektur (np. Lew,
czarownica i stara szafa C.S. Lewisa, seria o Miko³ajku duetu Sempe  Gocinny, czy w³anie Hobbit Tolkiena); jeszcze inni, nie zwa¿aj¹c zupe³nie na
przedzia³ wiekowy czytelników, którym maj¹ zaproponowaæ lekturê, próbuj¹ przeforsowaæ swoje ulubione tytu³y (np. Grê Endera O. Scotta  Carda,
Psa Baskerville'ów A.C. Doyle'a czy Ma³ego Ksiêcia A. de Saint-Exupery'ego).
S¹ te¿ i ci, którzy podaj¹ solidne listy ksi¹¿ek
przetestowanych na w³asnych pociechach w wieku wczesnoszkolnym i te uwa¿am za najbardziej
wartociowe i przydatne. Co jest warte podkrelenia, wielu promuje polskich twórców, pojawiaj¹ siê
wiêc czêsto nazwiska wspó³czesnych rodzimych
pisarzy: A. Onichimowskiej, B. Ostrowickiej, G.
Kasdepkego, M. Brykczyñskiego, M. Rusinka, J.
Olech czy H. Olczak - Moraczewskiej. Maj¹ oni dar
s³owa, talent i wyobraniê, by zaw³adn¹æ sercami
najm³odszych czytelników.
By dziecko pokocha³o czytanie, musi siê zaraziæ czyim zaanga¿owaniem  jeli  z ró¿nych
wzglêdów  tej mi³oci nie przeka¿¹ rodzice, powinni to byæ nauczyciele. Nie deprecjonowa³abym te¿
roli kinowych hitów bêd¹cych adaptacjami ksi¹¿ek
w (porednim) promowaniu czytelnictwa. Jest szansa, ¿e m³ody cz³owiek, rozsmakowawszy siê w czytaniu, bêdzie siêgaæ po coraz ambitniejsze tytu³y (i
tu znowu pole do popisu dla doros³ych  pedagogów, bibliotekarzy i rodziców).
Ewa Owczarska
 nauczyciel mianowany, polonistka
w GimnazjumNr 18
imienia Noblistów Polskich w Szczecinie

Wypo¿yczalnia Ksi¹¿nicy Pomorskiej

Czytelnictwo dzieci
i m³odzie¿y
Lektury szkolne s¹ wypo¿yczane bardzo chêtnie, ale wiadomo, pod przymusem.
Niemniej w czo³ówce znajduj¹ siê takie tytu³y jak:
Folwark zwierzêcy, Medaliony, Granica, Zbrodnia i kara, Ferdydurke, Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem, Rok 1984, Mitologia Parandowskiego, Inny
wiat, Przedwionie, D¿uma, Lalka, Dziady, Hamlet, Kamienie na szaniec, Cierpienia m³odego
Wertera, Faust, Proces, Kordian, Pocz¹tek Szczypiorskiego itd.
I tacy autorzy jak: Orwell, Na³kowska, Dostojewski, Gombrowicz, Camus, Goethe, Szekspir, Mro¿ek,
Herling-Grudziñski, Prus, Kafka, Krall, Mickiewicz,
S³owacki, ¯eromski, So³¿enicyn, Bu³hakow itd.
S¹ to dzie³a trudne w odbiorze dla m³odego cz³owieka, w którym z jednej strony dominuje beztroski
pêd do zabawy, z drugiej potrzeba poznania wiata
doros³ych.
Lektury szkolne rzadko kiedy s¹ atrakcyjne dla
kogo szukaj¹cego zabawy. W tonie cierpiêtniczo-depresyjnym traktuj¹ g³ównie o problemach
zwi¹zanych z wojn¹, bied¹ i niedol¹, i dotycz¹
realiów ca³kowicie obcych wspó³czesnej m³odzie¿y. M³ody cz³owiek szukaj¹cy wiedzy przydatnej
w doros³ym ¿yciu, mo¿e poczuæ siê zawiedziony i
zniechêcony wnioskami p³yn¹cymi z lektur szkolnych. Szuka motywacji i afirmacji, a nie ograbienia ze z³udzeñ. Sprawy nie u³atwia przewa¿nie trudny jêzyk dzie³, a tak¿e konstrukcja utworów, daleka od prostego i klarownego przekazu
wspó³czesnych mediów.
Oczywicie w szkole poprzeczka intelektualna
musi byæ ustawiona wysoko i nie ma od tego
ucieczki.
Co czyta m³odzie¿, kiedy nie jest zmuszana?
Literaturê weso³¹, rozrywkow¹, przygodow¹, ³atw¹
w odbiorze i przede wszystkim dotycz¹c¹ wspó³czesnych realiów kulturowych. Oczywicie dominuje fantastyka, horror i komiksy.
Z autorów: Sapkowski, Pilipiuk i inni polscy autorzy, dystansuj¹cy wszystkich Pratchett, Lovecraft,
King, Lemony Snicket, Muchamore, Riordan, Flanagan, Sandemo, Paolini, Tolkien i wszyscy autorzy fantastyki dla doros³ych.
Szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê opowieci o wampirach (Meyer i Rice), czarodziejach

(Rowling, Lewis, Huntington), a nawet m³odych naukowcach (Rafa³ Kosik - Felix, Net i Nika).
Najczêciej wypo¿yczane s¹ cykle: Opowieci
z Narnii, Harry Potter, Igrzyska mierci, Artemis
Fowl.
W powieci obyczajowej króluj¹ wszystkie
ksi¹¿ki Musierowicz, nastêpnie Plotkara i inne
ksi¹¿ki Cecily von Ziegesar, podobnie seria powieci Meg Cabot, a póniej Oskar i pani Ró¿a,
Adrian Mole, Charlie i fabryka czekolady i setki
innych, a z powa¿niejszych: My, dzieci z dworca
ZOO i Pamiêtnik narkomanki Barbary Rosiek.
M³odzi czytelnicy siêgaj¹ te¿ po literaturê dla
doros³ych: Puzo, Wharton, Nicholas Sparks.
Niemiertelny pozostaje Arthur Conan Doyle
ze swoim Sherlockiem Holmesem, Bram Stoker z
Dracul¹ i Mary Shelley z Frankensteinem.
Wród m³odszych czytelników najpopularniejsze s¹: Martynka, Koszmarny Karolek, Krecik,
Miko³ajek, Franklin, Muminki i ogólnie Disney.
Ca³kiem niele siê jeszcze trzymaj¹ powoli zapominani Niziurski i Nienacki z Panem Samochodzikiem, którego prawdopodobnie czyta ju¿ wiêcej doros³ych ni¿ dzieci.
Z komiksów oczywicie Asteriks, Gwiezdne
wojny, Tytus, Romek i Atomek, Kaczor Donald i
wszelkie inne komiksy science-fiction, i tutaj tak¿e doroli nie odmawiaj¹ sobie tej wyszukanej
rozrywki.
Oczywicie wypo¿yczanych tytu³ów jest du¿o
wiêcej, poniewa¿ mamy olbrzymi¹ ofertê, szczególnie dla dzieci.
Du¿y wp³yw na wybór lektur nieobowi¹zkowych ma kino, co widaæ na przyk³adzie sprzê¿enia zwrotnego miêdzy ekranizacjami, a iloci¹ wypo¿yczeñ: ciesz¹cy siê powodzeniem W³adca
Piercieni zwy¿kowa³ w tym wzglêdzie o kilkaset
procent, podobnie Zmierzch, Walka o tron, Igrzyska mierci, Filary Ziemi Folletta i Opowieci z
Narni, z wyj¹tkiem Wiedmina.
Faktycznie s¹ ksi¹¿ki, które przyci¹gaj¹ m³odzie¿ do bibliotek i przyk³adem jest przede
wszystkim fenomenalny w zwi¹zku z tym Harry
Potter, który odrestaurowa³ modê na czytanie.
Wydaje siê, ¿e sytuacja nie jest z³a. W Wypo¿yczalni Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie m³odzie¿ ³¹cznie ze studentami stanowi prawie po³owê ogó³u czytelników. Wiêkszoæ wypo¿yczeñ
dotyczy oczywicie zadanych lektur i literatury
popularno-naukowej, jednak literatura piêkna ma
swoich sta³ych zwolenników.
Remigiusz £askarzewski
 kierownik Wypo¿yczalni
Ksi¹¿nicy Pomorskiej
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Lektury szkolne
do korekty?
Obecnie w mediach trwa dyskusja na temat lektur
szkolnych w szkole podstawowej: które z nich zachowaæ? Z których zrezygnowaæ? Jakie nowe dodaæ? W³aciwy dobór tekstów do pracy podczas lekcji, a tak¿e
do pracy w domu (samodzielnie lub z rodzicem) to
kwestia niezwykle wa¿na dla rozwoju dziecka. Do koñca
stycznia 2015 MEN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udzia³u w ankiecie zamieszczonej na ministerialnej stronie internetowej i do wpisywania swoich propozycji lekturowych. Jednoczenie w gazetach
(np. Kurierze Szczeciñskim z 12 grudnia 2014, artyku³ Moniki Gapiñskiej) mo¿na przeczytaæ, ¿e urzêdnicy ministerstwa owiaty obwiniaj¹ nauczycieli za to,
¿e uczniowie nie czytaj¹ ksi¹¿ek. Ale czy lista lektur
zale¿y wy³¹cznie od nauczycieli? Nie oni podejmuj¹
przecie¿ takie decyzje i podpisuj¹ rozporz¹dzenia... A
zainteresowanie m³odego cz³owieka lektur¹, czyli s³owem pisanym, nie jest wy³¹cznie zadaniem szko³y i
nauczycieli, dom równie¿ odgrywa niebagateln¹ rolê:
to tam czyta siê dzieciom bajki na dobranoc, tam te¿
obserwuje rodziców z ksi¹¿k¹.
Moje obserwacje na temat czytelnictwa uczniów na
ró¿nych etapach edukacji z koniecznoci s¹ ograniczone (praca w liceum, a w³asne dziecko dopiero koñczy podstawówkê), przygl¹dam siê jednak tematowi z
zainteresowaniem. Wnioski? Najpierw odniosê siê do
kwestii upadaj¹cego czytelnictwa. Rzeczywicie,
dzisiejsze nastolatki to ju¿ inny czytelnik ni¿ ten z pocz¹tków mojej pracy zawodowej dwadziecia lat temu.
Uczniowie wspó³czeni czytaj¹, jedni wiêcej, inni mniej,
tyle ¿e... korzystaj¹c z odmiennych noników ni¿ tylko
te tradycyjne, w postaci s³owa drukowanego. A¿ 62
proc. badanych uczniów gimnazjów regularnie szuka
w internecie informacji na interesuj¹ce ich tematy, 55
proc. przynajmniej raz w tygodniu zagl¹da do serwisów lub prasy elektronicznej, a 37 proc. na blogi i inne
strony powiêcone internetowym formom twórczoci. Podobno 13 proc. piêtnastolatków przynajmniej
raz w tygodniu siêga po e-booka. Ksi¹¿ki w elektronicznej wersji czytaj¹ rzekomo czêciej ch³opcy ni¿
dziewczêta (wnioski z badaniaa czytelnictwa dzieci i
m³odzie¿y, Instytut Badañ Edukacyjnych).
Uczniowie wybieraj¹ ró¿ne ksi¹¿ki do e-lektury, jednak najczêciej s¹ to publikacje niebeletrystyczne,
zwi¹zane z zainteresowaniami pozaszkolnymi, a tak¿e poradniki (dane na podstawie Kuriera Edukacyjnego Wydawnictwa Operon, z dnia 29 grudnia 2014).
Jednoczenie nastolatki same przyznaj¹, ¿e jeli maj¹

wybór, to wol¹ czytaæ ksi¹¿ki w wersji tradycyjnej,
drukowane na papierze (np. fantasy). Zamiast walczyæ z m³odzie¿owymi wyborami (jak Don Kichot z
wiatrakami), mo¿e powinnimy popracowaæ nad tym,
by uczniowie nauczyli siê wybieraæ m¹drze, by stali
siê wiadomymi u¿ytkownikami portali promuj¹cych
kulturê w rozmiatych jej aspektach?
Z moich rozmów z uczniami wynika, ¿e lektury
szkolne ich nudz¹  nie chc¹ ich czytaæ, bo: s³yszeli
od starszych roczników, ¿e s¹ trudne, niedzisiejsze.
Poza tym, lektura szkolna kojarzy siê z przymusem,
wiêc nawet gdyby by³a ciekawa, w jej poznaniu przeszkadza to, ¿e jest... lektur¹ szkoln¹. Jeli ju¿ uczeñ
siê prze³amie, bywa, ¿e tekst mu siê zaczyna podobaæ albo przynajmniej zaczyna go rozumieæ czy chocia¿ doceniaæ rangê tekstu. W klasach IV-VI szko³y
podstawowej rzeczywicie mo¿na by listê lektur
przewietrzyæ, ale tym niech siê zajm¹ specjalici

Gala i uroczysty fina³ projektu Przyjmij lekturê  wci¹gnij
siê w kulturê, organizatorzy projektu (uczniowie I LO).

od wskazanego etapu rozwojowego, bior¹c pod
uwagê propozycje rodziców i pedagogów.
Co z gimnazjum i szko³¹ ponadgimnazjaln¹? Polonista w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej nie
jest do koñca wolny w swych wyborach: ma bowiem obowi¹zek omówienia tekstów zaznaczonych
gwiazdkami (w GM  w ca³oci nie mniej ni¿ 5 pozycji ksi¹¿kowych w roku szkolnym, w LO  nie mniej
ni¿ 13 pozycji ksi¹¿kowych w ca³oci odpowiednio
w cyklu trzy- lub czteroletnim, np: Bogurodzica, Wesele, Pan Tadeusz, Dziady cz. 3, Lalka; ponadto
inne teksty we fragmentach). Odk¹d obowi¹zuje
nowa podstawa programowa, uczeñ ma prawo zaproponowaæ w³asne lektury; co - mam wra¿enie zdarza siê bardzo rzadko. Na szczêcie polonista
mo¿e podj¹æ decyzjê o omawianiu (lub nie) niektórych tekstów z tych nieogwiazdkowanych. To
dobrze, ¿e mo¿na skorzystaæ z takiego prawa i zrezygnowaæ np. z Ludzi bezdomnych czy J¹dra ciemnoci, ale w zamian omówiæ Medaliony, Inny wiat,
teksty I. B. Singera, O. Tokarczuk, G. Orwella...

Gdy wyci¹gn¹æ wnioski ze szkoleñ dla egzaminatorów (CKE), ale tak¿e niedawnych próbnych matur
(Operon, OKE) oraz matur pilota¿owych (WSiP) widaæ, ¿e omówienie jedynie lektur z gwiazdk¹ nie
wystarczy, by na maturze uzyskaæ wysoki wynik.
Nauczyciel jêzyka polskiego nie mo¿e w liceum/technikum zrezygnowaæ z wielu tekstów, choæby mia³y
byæ omawiane jedynie we fragmentach. Co prawda,
do polonisty nale¿eæ bêdzie decyzja, co omawia, ale
w swoich wyborach nie powinien siê kierowaæ osobistymi sympatiami, lecz przydatnoci¹ danych tekstów w ilustrowaniu okrelonych zjawisk jêzykowych
(stylizacje, np. archaizacja, rodki artystyczne do
obrazowania grozy wojny, dominuj¹ce funkcje jêzyka) b¹d kulturowych (interpretacja obrazu, wykorzystanie kontekstów). Odpowiedzialnoæ ogromna!
W moim przekonaniu, w liceum nie powinnimy oddawaæ prawa do decyzji w rêce rodziców czy samych
uczniów. To podstawa programowa okrela, w jak¹
wiedzê i jakie umiejêtnoci trzeba ucznia wyposa¿yæ.
Liceum jest wiêc ostatnim etapem, podczas którego
uczeñ ma szansê zapoznaæ siê z klasyk¹ polsk¹ i wiatow¹ - choæby pod przymusem. Jeli przy okazji uda
siê ucznia zainteresowaæ ksi¹¿k¹ - bardzo dobrze. Przyk³adem takiego niewymuszonego zainteresowania
uczniów czytelnictwem i chêci¹ propagowania lektury
jako zdrowego nawyku by³a akcja szeciorga m³odych
ludzi z I LO i KLO w Szczecinie Przyjmij lekturê 
wci¹gnij siê w kulturê. Projekt promuj¹cy czytelnictwo by³ realizowany w naszym miecie od 1 do 13
grudnia w wybranych szczeciñskich kawiarniach, pizzeriach i restauracjach. Osoby zainteresowane mog³y
poznaæ fragmenty ksi¹¿ek (w formie audiobooka) czytane przez aktorów scen szczeciñskich (Teatru Polskiego, Teatru Wspó³czesnego, Teatru Lalek Pleciuga). Ta spontaniczna akcja okaza³a siê wielkim sukcesem, a m³odzi aktywici przy pomocy ca³ej masy pomocników zorganizowali przedsiêwziêcie, które ma
szansê na kontynuacjê w 2015 roku.
Aby zakoñczyæ swoj¹ wypowied na temat lektur
pozytywnym akcentem, chcia³abym jeszcze raz podkreliæ, ¿e chyba nie jest tak le, jakby siê mog³o
wydawaæ. Niech ró¿ne instancje nie przeszkadzaj¹
nauczycielom uczyæ, bo ci znaj¹ swoje obowi¹zki.
Uczniowie dziel¹ siê na tych, którzy zawsze bêd¹
czytaæ (lektury b¹d inne propozycje) i na tych, których do czytelnictwa pewnie nie przekonamy nigdy.
A ministerstwo, zamiast obwiniaæ nauczycieli o kryzys czytelnictwa i inne plagi szkolne, mog³oby wesprzeæ polonistów w ró¿nych incjatywach propaguj¹cych kulturê.
Anna Kondracka-Zieliñska
 dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego
I LO, dr nauk humanistycznych

Bibliotekarz poleca ksi¹¿kê

Echa tamtych lat
Aleksandry Petrusewicz
 II wojna wiatowa
widziana oczami dziecka
Wojna to czas kojarzony przez wielu ludzi z bólem rozstania z bliskimi, seri¹ tragedii i mierci¹.
W ka¿dym, kto prze¿y³ wojnê, trwale odciniête s¹
w pamiêci chwile z tamtego czasu. Wielu naocznych
wiadków ¿yje jeszcze do dzi i przekazuje ustnie
lub prozatorsko swoj¹ historiê wojenn¹.
W³anie w marcu 2014 roku Ksi¹¿nica Pomorska mia³a zaszczyt gociæ autorkê takich wspomnieñ Aleksandrê Petrusewicz, która podczas spotkania autorskiego zaprezentowa³a swoj¹ najnowsz¹
ksi¹¿kê pt. Echa tamtych lat. Aleksandra Petrusewicz, pedagog specjalny z ogromnym dowiadczeniem, znana dotychczas jako poetka, fraszkopisarka i autorka ksi¹¿ek dla dzieci, opublikowa³a pierwszy tom prozatorski, sk³adaj¹cy siê z czterech d³u¿szych opowiadañ, adresowanych do m³odzie¿y i czytelnika doros³ego.
Echa tamtych lat to osobiste wspomnienia i w³asna wizja wydarzeñ Aleksandry Petrusewicz. Gdy
wybuch³a II wojna wiatowa, autorka mia³a 3 latka.
Trudny czas wojny oznacza³ strach o ¿ycie i skaza³
wiele rodzin w tym autorki na permanentn¹ tu³aczkê, jak czytamy w jednym z opowiadañ Namyd³o:
Mam niewiele ponad piêæ lat i mieszkam od niedawna w Sannikach z rodzicami i rodzeñstwem po
ciê¿kich traumatycznych prze¿yciach zwi¹zanych z
wysiedleniem nazywaj¹ nas przybyszami, bo jestemy tu obcy .
Autorka opisuje wojenn¹ rzeczywistoæ tak, jak
j¹ pamiêta. Przy pomocy prostych zdañ, bez zbêdnych ozdobników, powstrzymuj¹c siê od typowej dla
doros³ych narracji. Z lekkoci¹ odtworzony jest
dzieciêcy wiat autorki z wszystkimi radociami i
smutkami tego nieprzyjaznego dzieciñstwu czasu
wojny. Warto podkreliæ, ¿e w tych opowieciach nie
wszystko jest czarne. Jest dzieciêca têsknota za
utraconym domem-miejscem, w którym wszystkim
¿y³o siê bezpiecznie i radonie, za niani¹, za ulubionymi zabawkami, za dobrym jedzeniem , ale jest tak¿e
dzieciêca ucieczka od tragedii wojny, kiedy ma³a
Oleñka marzy na hutawce o samych piêknych i
dobrych rzeczach, wznosz¹c siê do samego nieba
lub bawi wspólnie z innymi dzieæmi tym, co znajduj¹
na podwórku.
Opowiadania epatuj¹ emocjami, które pozostawiaj¹ w czytelniku trwa³y lad. To zas³uga dzieciêcej rezolutnoci, wra¿liwoci i analizy wiata piêcioletniej autorki, która przedstawia w opowiadaniach zachowan¹ w pamiêci prawdziw¹ rzeczy-
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wistoæ tamtych
lat, jak sama podkrela w opowiadaniu s³owami:
Teraz
stoj¹c
przed domem, w
mylach analizujê
sytuacjê wiata, w
którym ¿yjê i dalej zastanawia siê:
Czy ju¿ zawsze
tak bêdzie?.
Wojna to same
straty, ¿adnych zysków. Jednak wola
przetrwania, chêæ
¿ycia napêdzaj¹ do
dzia³ania wbrew wszystkiemu. Walka o ¿ycie oznacza³a m.in. koniecznoæ ukrywania siê. Ale te¿ przejmuj¹cy g³ód by³ zaspokajany na wszelkie mo¿liwe
sposoby m.in. jak podkrela autorka  znienawidzon¹
czarn¹ melas¹, gliniastym chlebem, który trzeba
zjeæ ,¿eby ¿yæ  jak mawia nasz tato i trzeba jeæ,
tymczasem, co Bóg da.
W tej lekturze nie ma ani beztroskiego tonu, ani
cudownego zakoñczenia. Wojna zabiera dziecku
ca³y wiat: silne ramiona taty oraz poczucie bezpieczeñstwa, jak czytamy z dr¿¹cym sercem w opowiadaniu pt. Echa tamtych lat: Pora¿eni groz¹ rozgrywaj¹cych siê na naszych oczach zdarzeñ, padlimy na nasz¹ mamê, chc¹c ogrzaæ j¹ naszymi cia³ami, ¿egnaj¹c oddalaj¹cego siê tatê jedynie przeraliwym, rozdzieraj¹cym wo³aniem:  Tatulku, tatuleñku, tatusiu, tatusiu!. Autorka ju¿ nigdy nie
zobaczy³a swojego ojca. To niezwykle m¹dra ksi¹¿ka.
Opowiadaj¹c uczy, ale nie robi tego w nachalny sposób. Uwzglêdnia mo¿liwoci emocjonalne i poznawcze m³odego czytelnika.
Bliscy doroli próbuj¹ chroniæ dzieci. Przedstawiaj¹c im ca³¹ wojenn¹ rzeczywistoæ w ³agodny
sposób. Aleksandra Petrusewicz pokazuje, w jaki
sposób doroli pomagali dzieciom zrozumieæ to, co
siê dzieje, szanowali dziecko i jego niepokój: Tatu
powiedzia³, ¿e mam o tym nie myleæ, bo to jest
zmartwienie i zajêcie doros³ych doda³ te¿, ¿e
dzieci powinny s³uchaæ starszych i wierzyæ w to,
co oni mówi¹.
Dodatkowym atutem ksi¹¿ki s¹ piêkne kola¿e autorstwa Ireny Nyczaj, które barwnie i symbolicznie
otwieraj¹ drzwi do poszczególnych opowiadañ oraz
s³owo wstêpne Stanis³awa Nyczaja, który we wstêpie miêdzy innymi napisa³: Prze¿ycia z czasu dzieciñstwa i m³odoci maj¹ te¿ swoj¹ moc, udzielaj¹cy siê wyobrani klimat. Sprawiaj¹ to szczeroæ
pierwszoosobowej narracji, uczciwa wiernoæ zapisu spraw z otoczenia, s¹siedztwa i tych g³êboko
osobistych, niemal intymnych. Spraw wspó³egzystuj¹cych w cierpieniu ¯ydów i Polaków gnêbio-

nych wojn¹ i okupacj¹, i czasu zadomawiania siê
w nowych miejscach po wojnie. We wszystkim
uczestniczy przyroda, bliska ludziom, jakby wychodz¹ca im naprzeciw. Autorka kreuje jej ró¿norodnoæ z inwencj¹, przejêciem. Przepe³nia ca³oæ autentyzmem swego talentu, sk³aniaj¹c Czytelnika do
zadumy, zanurzenia siê we w³asn¹ pamiêæ - na ile
dla innych ocalon¹?.
O tamtych strasznych czasach trzeba mówiæ, by
pamiêæ o nich nie zaginê³a, dlatego te¿ ksi¹¿ka jest
polecana w Czytelni M³odzie¿owej m³odemu czytelnikowi. Lektura ta jest wykorzystywana przez maturzystów jako literatura podmiotu do przygotowywania prezentacji maturalnej z j. polskiego. W opowiadaniach przewija siê motyw: dziecka, dzieciñstwa, dorastania, rodziny, ojca, wojny, okupacji, przyrody, przyjani polsko-¿ydowskiej i tragicznej sytuacji ¯ydów
podczas II Wojny wiatowej. M³odzie¿ podkrela, ¿e
ju¿ dawno nie spotka³a siê z tak¹ literatur¹, która w
taki prosty i zwyczajny sposób opowiada o trudnych
czasach wojny. M³ody czytelnik zauwa¿y³ tak¿e fakt,
¿e z tych opowiadañ dowiedzia³ siê i zapamiêta³ o
¿yciu i codziennoci wojennej wiêcej ni¿ z podrêczników historii. Natomiast wiat tamtej okrutnej rzeczywistoci przekazany dzieciêc¹ wra¿liwoci¹ autorki
bardziej ich uwra¿liwi³ na historiê, która do tej pory
nie by³a dla nich tak wa¿na, bo w tych czasach nie
¿yli i nie byli jej bezporednimi uczestnikami. A oto
g³os m³odego pokolenia- opinia jednej z uczennic
Nadji Fitzermann z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
K.K. Baczyñskiego Nr 7 w Szczecinie, która po przeczytaniu opowiadañ pisarki wyrazi³a swoje odczucia
nastêpuj¹cymi mylami:
Lubiê czytaæ. Wi¹¿e z tym bywanie na spotkaniach autorskich. Na jednym z nich uda³o mi siê
nabyæ ksi¹¿kê pani Aleksandry Petrusewicz pt.
Echa tamtych lat Chcia³abym, aby ksi¹¿ka by³a
bardziej dostêpna i mogli zapoznaæ siê z ni¹ moi
rówienicy, mo¿e to by ich zachêci³o do czytania,
gdy¿ jest ona napisana w taki sposób, ¿e ka¿dy bêdzie móg³ j¹ zrozumieæ. Podejrzewam te¿, ¿e ka¿dego zainteresuje historia, która jest oparta na faktach i nie prowadzi do nudy. Ksi¹¿ka zawiera cztery ró¿ne, choæ pasuj¹ce do siebie opowieci z ró¿nych chwil i etapów w ¿yciu, które wci¹gaj¹ i wrêcz
prosz¹ siê, aby je dalej czytaæ i prze¿ywaæ razem z
narratork¹. Pierwsze opowiadanie nosi nazwê Namyd³o, które mo¿na z jednej strony doæ szybko
rozszyfrowaæ, ale z drugiej ka¿e poddaæ trochê g³êbszej analizie. Jest ono opowiadane przez 5-letni¹
bardzo bystr¹ dziewczynkê, które choæ przenosi nas
do czasów ll Wojny wiatowej jednak¿e bêdzie ono
bliskie ka¿demu, tak jak mnie. Opowiadanie tytu³owe Echa tamtych lat ukazuje postaæ ojca dziewczynki, którego s³owa, czyny i los doprowadzaj¹
nas do refleksji, a tak¿e i do ³ez. Trzecia opowieæ
jest oaz¹ spokoju dla narratorki, ale te¿ czytelnika,
s¹ w niej opowieci symboliczne, chwile które zmie-

niaj¹ spojrzenie na wiat ju¿ coraz starszej dziewczynki.
Ostatnie opowiadanie jest opowiadane przez prawie doros³¹ ju¿ kobietê, które relaksuje, wzrusza, mieszy i powoduje pobudzenie zmys³ów. "wiêtokrzyska
kropla szczêcia" jest magi¹ pe³n¹ barw, zapachów i
bujnej natury, której na co dzieñ nie doceniamy.
Narratorka powiêca ostatnie kartki pamiêci
swojego mê¿a i jego rodziny. Polecam tê ksi¹¿kê z
ca³ego serca, na pewno bêdzie bliska ka¿demu pod
wybranym k¹tem. Nadja lat 16.
Pozycja ta jest równie¿ polecana nauczycielom, którzy uwa¿aj¹, ¿e warto by by³o j¹ wprowadziæ w szereg
obowi¹zuj¹cych lektur szkolnych, poniewa¿ jest prawdziwym dokumentem, literatur¹ faktu, napisan¹ w wyj¹tkowo przystêpny dla m³odego czytelnika sposób,
przenosz¹c¹ go lekko i wyrazicie w najtrudniejsze
wydarzenia czasu wojny. Warto w tym miejscu przytoczyæ s³owa Bo¿eny Romanowskiej filologa polskiego ze remu, która w swojej recenzji dotycz¹cej opowiadania Namyd³o pisze tak:
To bardzo ciekawe, wzruszaj¹ce opowiadanie, nowela, esej Przejmuj¹ce epicko-liryczne
obrazki z rzeczywistego ¿ycia. Mimo, ¿e realia
tkwi¹ w historii i s¹ charakterystyczne w opisywanym czasie- to przedstawione w relacji 5- letniego dziecka, wydaj¹ siê chwilami bajk¹ ¿ywo
wziêt¹ z Andersena. Wzruszaj¹ jednak inaczej
ni¿ owa np. dziewczynka z zapa³kami. Piêkna
proza poetycka! Nie ma tu fikcji fabularnej, a
forma narracji w pierwszej osobie- czyni tê historiê absolutnie autentyczn¹, prze¿ywan¹ przez
osoby z opowiadania. Dzieci mówi¹ tu jêzykiem
mojego pokolenia, bawi¹ siê w ten sam sposób
jak my tutaj w remie (klasy, mam chusteczkê
haftowan¹, hutanie na desce przyczepionej do
konarów drzew- w remie by³y to morwy- w Sannikach grusze). Ta analogia chwyci³a mnie za
serce, wywo³a³a emocje Szczególnie ciekawy i
piêkny jest w opowiadaniu autorki w¹tek symbiozy rodziny polskiej z ¿ydowsk¹. Ja nie mia³am okazji dowiadczyæ takich kontaktów.
Wokó³ mojego domu nie by³o rodzin ¿ydowskich.
Czytaj¹c historiê przyjani Oleñki z Lejzorkiemwzruszy³am siê. Obrazy tej historii mam ju¿ utrwalone tak bardzo w pamiêci , ¿e bêdê musia³a
czêsto do nich wracaæ. Ten fragment, to prze¿ywanie momentu ( sceny) ukrycia siê przed Niemcami licznego ¿ydowskiego ch³opca i wspieraj¹cej go polskiej dziewczynki- to jest przepiêkny
humanitarny wzruszaj¹cy a zarazem wychowawczy obraz, który nie mo¿e byæ obojêtny dla NIKOGO. Oleñka i Lejzorek wtuleni w sweter z
gwiazd¹ Dawida, po³¹czeni " braterstwem krwi",
zlizywanej po nak³uciu swych paluszków Bo¿e
mój, dawno nie prze¿y³am tak silnego wzruszenia, które mog³oby wywo³aæ S£OWO pisane. Ju¿
mija kolejny dzieñ, a ja dot¹d jestem pod wra¿e-
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niem tych scen I ten tytu³ NAMYD£O!. Jak ciekawie nadany, jak przemawiaj¹cy, jak g³êboki
Jest wyrzutem historii tamtych lat. Tamtych traumatycznych czasów wiat dziecka wpl¹tanego w straszna wojnê, przedstawiony przez pani¹
Aleksandrê Petrusewicz, wiat dzieci Janusza
Korczaka jak to opisaæ Lejzorku, jak w³anie tak , jak zosta³o to opisane- i PAMIÊTAÆ Lejzorku, t¹ pamiêæ nasz¹ zawdziêczasz
Oleñce .
Do Czytelni przyszed³ tak¿e e- mail od wieloletniej czytelniczki, której zosta³a polecona do przeczytania ksi¹¿ka
autorki . Zachwycona lektur¹ napisa³a takie s³owa:
Witam i dziêkujê, ¿e poleci³a mi pani do poczytania kolejn¹ PERE£KÊ prozy Pani Aleksandry Petrusewicz  opowiadanie z ksi¹¿ki
Echa tamtych lat o tytule GRUSZA. Nie mog³am wprost oderwaæ siê od lektury, tak wci¹ga ta historia milusiñskich dzieciaków, wêdruj¹cych po gruzach strasznej wojny- za chlebem,
za domem Dobrze, ¿e by³a Mama, ¿e by³o nie
przetrzebione rodzeñstwo, dobrze, ¿e znalaz³a siê na koñcu wêdrówki owa GRUSZA  magiczne drzewo, pamiêtne stamt¹d Wszystko,
co dzieje siê wokó³ GRUSZY w imaginacji czytelnika jest obrazem po mistrzowsku malowanym s³owem- piêknym jêzykiem ciekawej narracji. To siê czyta i "ogl¹da" zarazem. Odnajdujê w opowiadaniu Pani Aleksandry Petrusewicz w tym przypadku, analogiê do noweli Nasza szkapa Marii Konopnickiej- to te zabawy
dzieci tu, tam, na podwórzu. S¹ skupiska, wspania³a organizacja!!! Zbiórka! Jest dowództwo,
padaj¹ komendy. Tu zbiórka w szeregu, przysiêga- chórem recytowane s³owa dzieciêcej, powa¿nej roty: Jak babcia chrypcia, w czerwonych buciczkach,  ¿e mamusi nie powiemy.
W ogóle w GRUSZY zachwyca mnie jêzyk narracji, osobiste prze¿ycia autorki jako dziecka, czêsto
wplatane cieplutkie, mi³e dla ucha s³owa, z emocjonalnym ³adunkiem, spieszczenia ( Leszulek, Marychna, Kaziulek  jak ja to lubiê!!!).
Lubiê te¿ takie epickie obrazki jak ten fragment
o podlewaniu gruszy przez Oleñkê, rano i wieczorem, wod¹ z kubka, aby drzewo ros³o wysoko ku
niebu, gdzie Bóg wys³uchuje prób dzieci Ziemi.
Jakie to piêkne! Romantyczne! Wra¿liwa ta Oleñka Taki zaczarowany to wiat bani Dzieci Wojny Ciekawie koñczy siê GRUSZA.
Szkoda, ¿e ludzkoæ wci¹¿ jeszcze nie wyci¹gnê³a
w³aciwych wniosków z tragizmu dowiadczeñ.
Tak wiêc wszyscy gratulujemy i dziêkujemy autorce za tak¹ prozatorsk¹ pere³kê, która uczy, wychowuje a najbardziej uwra¿liwia na ludzki los i wspomnienia, dlatego te¿ czyta siê j¹ jednym tchem.
Bo¿ena Pilczuk
 starszy kustosz, Czytelnia M³odzie¿owa
Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie
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Gimnazjum Nr 18

Czytanie
 moja mi³oæ
Wszêdzie szuka³em spokoju i nigdzie nie znalaz³em, jak tylko w k¹ciku z ksi¹¿k¹.
 Tomasz z Kempis
Nie pamiêtam, kiedy
rozpoczê³am moj¹ przygodê z czytaniem. Zaczê³am czytaæ tak wczenie,
¿e fantastyczne historie
od zawsze przy mnie s¹.
Siedz¹ mi na ramieniu i
mówi¹ jak powinien wygl¹daæ wiat. Na pocz¹tku to rodzice opowiadali mi banie Hansa Christiana Andersena czy
przygody Kubusia Puchatka A.A.Milne. Kiedy odwiedza³am moich
dziadków, swoistym rytua³em by³o czytanie mi przed
snem przez babciê bajek o Trzech winkach i Siedmiu Kol¹tkach. Trochê zazdroci³am (i nadal zazdroszczê) zbiorów mojej mamy. W domu zajête s¹
trzy rega³y tylko przez ksi¹¿ki historyczne mojej
mamy. W podstawówce chodzi³am do biblioteki
szkolnej, czêsto i regularnie, przez co pani bibliotekarka szybko mnie zapamiêta³a i wiedzia³a jakie ksi¹¿ki mi zarekomendowaæ. W klasach 4-6 przesta³am
chodziæ do szkolnej wypo¿yczalni. Przeczyta³am
wszystkie interesuj¹ce mnie ksi¹¿ki lecz ci¹gle chcia³am czytaæ i poznawaæ wspania³e wiaty.
Ksi¹¿ki s¹ jak towarzystwo, które sobie cz³owiek dobiera.
 Monteskiusz
Zapisa³am siê wiêc do Miejskiej Biblioteki Publicznej, a przed rokiem równie¿ do Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Do Ksi¹¿nicy je¿d¿ê raz w miesi¹cu i zawsze
jest w niej du¿o ludzi. W MBP równie¿ zawsze kto
co wypo¿ycza. Mylê, ¿e czytanie jest popularne i
zyskuje nowych wielbicieli. Czy gdyby nie by³o
chêtnych na wypo¿yczanie lub kupowanie nowych
powieci, musia³abym czekaæ na zarezerwowan¹
ksi¹¿kê 4 miesi¹ce? Wydawnictwa nie publikowa³yby nowych powieci, autorzy nie pisaliby historii i
nie powstawa³yby wypo¿yczalnie. Warto zauwa¿yæ,

¿e wiêkszoæ dzisiejszych amerykañskich filmów jest
na podstawie ksi¹¿ek w³anie. W sieci jest mnóstwo blogów recenzjuj¹cych literaturê lub for internetowych na których np. wielbiciele danej serii mog¹
porozmawiaæ o ulubionym cyklu. Dzisiejszy wiat
u³atwia czytelnikom dostêp do literatury. Jest mnóstwo bibliotek i ksiêgarñ (czy to internetowych czy
tradycyjnych) lecz nie wszyscy z nich korzystaj¹.
Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje podwójnie.
 Umberto Eco
Spotka³am siê z dziwnymi spojrzeniami i nie zrozumieniem kiedy mówi³am, ¿e Tak czytam ksi¹¿ki
dla rozrywki. Tak, czytam fantasy, krymina³y, s-f,
ksi¹¿ki dla m³odych doros³ych ale te¿  o zgrozo 
klasyki. I zgadnij co  nikt mnie do tego nie zmusza. Pamiêtam jak w pierwszej klasie gimnazjum dosta³am od kole¿anki ksi¹¿kê na szkolne Miko³ajki.
Na przerwie podesz³a do mnie dziewczyna i powiedzia³a, ¿e Przecie¿ ksi¹¿ka to nie prezent. Jestem
wiadoma tego, ¿e mnóstwo osób nie czyta. Bardzo
mnie to smuci. Internet czy gry komputerowe przyczyni³y siê do zmniejszenia liczby moli ksi¹¿kowych.
Nie by³abym pewna co do telewizji  wiêkszoæ nastolatków nie ogl¹da telewizji. Jeli ju¿ to ogl¹da
g³upie programy o rywalizacji, zawici i g³upocie.
Ale czy jest czemu siê dziwiæ  po siedem, osiem
godzin w szkole, póniej nale¿y odrobiæ zadania
domowe i siê pouczyæ. Cz³owiek chce wtedy tylko
odpocz¹æ przy niewymagaj¹cej rozrywce. W koñcu
³atwiej obejrzeæ jak celebryci tañcz¹/piewaj¹/gotuj¹ (nie potrzebne skreliæ) ni¿ zaznajomiæ siê z utworami Karola Dickensa czy Gustave'a Flauberta. Mylê jednak, ¿e telewizja czy Internet wiadomie lub
niewiadomie popularyzuj¹ literaturê. Produkuje siê
coraz wiêcej seriali, filmów czy gier komputerowych
na podstawie ksi¹¿ek w³anie. Gra o Tron, Sherlock czy Hannibal to tylko kilka przyk³adów seriali, które zachêci³y miliony ludzi do siêgania po
podstawy scenariusza. Podobnie ma siê z gr¹
"Wiedmin". Serie maj¹ wiernych fanów, którzy czekaj¹ na now¹ czêæ lub sezon.
Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa,
jak¹ sobie ludzkoæ wymyli³a.
 Wis³awa Szymborska
Warto czytaæ. Czy ksi¹¿ki, czy komiksy, czy nawet ulotki, nadruki itp. itd. Zawsze poszerza to nasze s³ownictwo. Zamiast ci¹g³ego mówienia fajny
mo¿na powiedzieæ interesuj¹cy, atrakcyjny lub fascynuj¹cy. Nie twierdzê, ¿e nale¿y mówiæ tylko ta-

kie s³owa jak s¹¿nisty, cie, czakaæ czy g³et. wiat
idzie do przodu i my wraz z nim. Utwory rozwijaj¹
oczywicie te¿ nasz¹ wyobraniê. Odwiedzamy
nowe wiaty, spotykamy nowych przyjació³ i jestemy wiadkami niezwyk³ych przygód. Dobra ksi¹¿ka zostanie z tob¹ na zawsze, nigdy o niej nie zapomnisz. Jej bohaterowie bêd¹ twoimi towarzyszami
do koñca ¿ycia. I to wed³ug mnie w czytaniu jest
najpiêkniejsze  jeste gociem w obcej dla siebie
krainie, powoli poznajesz postacie i nawet ¿a³ujesz,
¿e zamiast mieszkania w Rivendell czy w Nibylandii
¿yjesz w szarym, zwyk³ym, nie magicznym miecie.
Mieszkanie na drzewie jest ciekawsze ni¿ zamieszkiwanie w wie¿owcu. Chcesz, ¿eby bohaterowie byli
prawdziwi, ¿eby móg³ z nimi porozmawiaæ, uratowaæ wiat lub wypiæ herbatê. Zaczytywanie siê w
lekturach mo¿e byæ czasami bolesne Jest mo¿liwoæ, ¿e przez bycie namiêtnym molem ksi¹¿kowym
znajdziesz prawdziwych przyjació³, z którymi podyskutowaæ o powieciach mo¿esz, a nawet jest to
wskazane. Macie wiêcej za sob¹ wspólnego, lepiej
siê rozumiecie i rozmawiacie o wielu ciekawych sprawach, które poszerzaj¹ wasze pogl¹dy. I to wszystko tylko przez papier i s³owa! Najwa¿niejsze jednak
co ksi¹¿ki, pisarze i litery nam daj¹ to nauka, mora³,
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tym tytule  pewnie jest kiepski. Osobicie zaczytujê siê w biografiach, krymina³ach, fantasy
oraz w dystopiach. Siêgam te¿ o powieci obyczajowe lub ksi¹¿ki historyczne. W bibliotece
pó³ki z horrorami omijam jednak szerokim ³ukiem.
Wszelkie nawiedzone domy, wampiry, demony i
tym podobne stwory nie zamieszkaj¹ na moim regale. Ale na wiecie jest mnóstwo amatorów Stephena Kinga lub H.P.Lovecrafta i cieszy mnie to.
To, ¿e kto czerpie radoæ z zaczytywania siê w
strasznych opowieciach, a ja nie, nie oznacza,
¿e mam wszystkim odradzaæ przeczytaæ Zew
Cthulhu lub Lnienie. Jedyne ksi¹¿ki przy których zgrzyta³am zêbami przy czytaniu to naiwne,
infantylne, przes³odzone ksi¹¿ki dla m³odzie¿y, nie
maj¹ce wiele wspólnego z prawdziwym ¿yciem czy
racjonalnym myleniem. Wymylone problemy,
brak logiki w postêpowaniu bohaterów i postacie
bez osobowoci to rzeczy których nie zarekomendowa³abym nikomu. W innych wypadkach  siêgaj na pó³kê mia³o. Ksi¹¿ki nie gryz¹. One tylko
wch³on¹ twoj¹ duszê i bêdziesz im zawsze ale to
zawsze wierny. Jedynym minusem  nie wszystkich co prawda ksi¹¿ek  to wysoka cena. Chocia¿ ja i tak wiêkszoæ kieszonkowego wydajê na
s³owa i co najmniej jedn¹ powieæ w miesi¹cu
kupiæ muszê.
Przyzwyczaiæ siê do czytania ksi¹¿ek - to zbudowaæ sobie schron przed wiêkszoci¹ przykroci
¿ycia codziennego.
 William Somerset Maugham

wskazanie drogi. Z ka¿dego przeczytanego utworu
w moim ¿yciu wyci¹gnê³am wartoci. Czy to z Harry'ego Potter'a, Zabiæ Drozda czy Oliviera Twista  nauki z tych i wielu innych ksi¹¿ek zawsze
przy mnie bêd¹.
  Sen jest dobry.  stwierdzi³.  Ale ksi¹¿ki s¹
lepsze.
 George R. R. Martin Starcie królów
Z w³asnego dowiadczenia wiem, ¿e ka¿dej ksi¹¿ce trzeba daæ szansê i nie skrelaæ tylko dlatego
bo ma brzydk¹ ok³adkê b¹d nie s³ysza³am o

Kocham ksi¹¿ki. I zawsze bêdê. Mo¿e jak dorosnê
bêdê zaczytywaæ siê tylko w angielskich tragediach
lub tanich romansid³ach,
ale ró¿ne krainy bêd¹
trwaæ niezmiennie przy
mym boku. Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez tego
niezdecydowania przed
pó³k¹ w ksiêgarni. Bez
zapachu druku na papierze w nowej lekturze. I
naprawdê, naprawdê
wierzê, ¿e czytelnictwo wród ludzi w Polsce i na
ca³ym wiecie bêdzie wzrastaæ. Czy to przez produkcje filmowe lub te¿ g³ód wyobrani. Swoim dzieciom czytaæ bêdê na pewno, lecz na razie chodzê do
biblioteki z bratem  Miko³ajek wypo¿yczony i
czytany z umiechem na twarzy.
Zuzanna Æwikowska
 uczennica klasy 3c
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Czytaæ 
znaczy tak wiele
Okropnie tych badyli nie cierpia³em, bo mi polowanie psu³y. A tu siê nasz wóz przy nich zatrzymuje i
wszyscy zaczynaj¹ zbieraæ to
szkaradzieñstwo,
wi¹¿¹ w pêki i
³aduj¹ na furê, a
jeszcze gospodyni mówi:
 Piêkny nam
lato len urosia³,
bêdzie go dobrze
miêdliæ!
 Straszne
rosy uderza³y
rankami na ³¹kê 
mówi Weronika.
Straci³em ca³y
humor, ale có¿
by³o robiæ?... Jak wszystko do kruszyny za³adowali
na wóz, Antek popêdzi³ Kasztana i ruszylimy prosto na wygon do tego wykopanego do³u. Mylê
sobie: Aha, teraz to wiñstwo zakopi¹ i bêdzie po
krzyku!. Ale gdzie tam! Znowu z wozu zdjêli, na tym
chrucianym pomocie pouk³adali, a Antek rozpali³
w tym dole pod spodem ogieñ. Mylê sobie: Aha,
teraz siê to wszystko spali i bêdzie spokój!. Ani
nawet, wcale siê nie spali³o!
Gospodarz powiedzia³, ¿e jak siê ten len suszy w
domu, w piecu po chlebie, to siê czêsto spali razem z
domem, wiêc dlatego chodzi taki gruby pan milicjant
z b³yszcz¹cymi guzikami i nie pozwala w domu suszyæ. Antek i Kacperek podk³adali na ogieñ, a gospodyni z Weronik¹ przewraca³y ci¹gle badyle.
 Cienko rozk³adaj, Werosia, len na lasach, ¿eby
nam ³adnie podsech³ na wszystkie strony, nim miêdlarki na t³okê przyjd¹.
Ten tekst to fragment szkolnej lektury  Kajtkowe przygody Marii Kownackiej. Klasyka nad klasykami. Czytaj¹ j¹ dzieci w klasach I -III. I to tylko
jeden z przyk³adów tego, jak obowi¹zkow¹ lektur¹
zniechêciæ dzieci do czytania. Bo jêzyk jest tak archaiczny i niezrozumia³y, ¿e niejeden doros³y ³apie
siê za g³owê.

Jesieni¹ tego roku Instytut Badañ Edukacyjnych
opublikowa³ wyniki Badañ czytelnictwa dzieci i m³odzie¿y. Po raz pierwszy zbadano nie tylko uczniów III
klas gimnazjów, ale równie¿ 12-latków  uczniów klas
VI szkó³ podstawówek. Wyniki okaza³y siê zatrwa¿aj¹ce  co 3 uczeñ SP nie czyta lektur w ca³oci, a 4 proc.
z nich czyta wy³¹cznie streszczenia. Powiêksza siê grono dzieci, które w ogóle nie czytaj¹ ksi¹¿ek. W wolnym
czasie uczniowie podstawówek najczêciej ogl¹daj¹
telewizjê lub korzystaj¹ z Internetu (70 proc. ch³opców
i 61 proc. dziewczynek). Po ksi¹¿ki  z w³asnej woli 
siêga zaledwie co trzecia dziewczynka i 16 proc. ch³opców. Te wyniki badañ by³y zapewne jedn¹ z przyczyn
decyzji MEN, aby podj¹æ próbê zmiany kanonu obowi¹zkowych lektur szkolnych.
¯eby zaszczepiæ w dzieciach mi³oæ do czytania i
ciekawoæ lektury pierwsz¹ pracê musz¹ wykonaæ rodzice i opiekunowie. To od ich chêci g³onego czytania dzieciom ksi¹¿ek, podsuwania nowych pozycji zale¿y, czy dzieci po³kn¹ czytelniczego bakcyla. Badania IBE wskazuj¹ równie¿, ¿e na podejcie do czytelnictwa wp³yw ma zasobnoæ domowych biblioteczek
 ale ja polemizowa³abym z t¹ tez¹. Dlaczego? Bo ksi¹¿ki
s¹ dzisiaj stosunkowo drogie i wielu rodzin nie staæ,
aby kupowaæ je regularnie. W tym przypadku ratunkiem mog¹ byæ publiczne biblioteki, dziêki którym
mo¿na wzbogaciæ czytelnicze ¿ycie dzieci i doros³ych.
Wracaj¹c do tematu lektur obowi¹zkowych i akcji
MEN, zada³am sobie pytanie  czym powinny byæ
lektury w najm³odszych klasach szko³y podstawowej?
Czy maj¹ byæ one ród³em jakiej konkretnej wiedzy,
przes³ania? Po czêci pewnie tak  st¹d obecnoæ treci patriotycznych (Kto ty jeste? Polak ma³y, O
poznañskich kozio³kach, Wars i Sawa), zabawnych
opowiadañ i wierszy (Nasza mama czarodziejka, wiersze Tuwima, Brzechwy itp.). Ale ju¿ obecnoæ wspomnianych powy¿ej Kajtkowych przygód, Plastusiowego pamiêtnika czy Puca, Bursztyna i goci
budzi we mnie, jak i pewnie w wielu rodzicach, mnóstwo w¹tpliwoci. Bo jêzyk, jakim s¹ one napisane,
jest czêsto przestarza³y, opisuje sytuacje, które nawet
nam  doros³ym  jest trudno sobie wyobraziæ, a co
dopiero wyt³umaczyæ dzieciom. Wiêc czytamy, czasem
wspólnie, czasem w klasie, te stare teksty, bo tak trzeba. I  jak mówi³ klasyk  czujemy, ¿e nas nie zachwyca, choæ przecie¿ powinno. Bo to kanon. Co, co by³o
zawsze i co powinnimy ceniæ. Tyle tylko, ¿e dzieci od
takich archaicznych tekstów uciekaj¹ jak najdalej. Jeli nie fizycznie, to pewnie mylami. A potem na pytanie: co z tego zrozumielicie, co zapamiêtalicie  odpowiadaj¹ zazwyczaj: NIC.
Dlatego warto pochyliæ siê uwa¿nie nad tym, co maj¹
obowi¹zkowo czytaæ najm³odsi. Oni s¹ w specyficznej
sytuacji, znacznie gorszej od tej, w której bylimy my
sami. Nasze dzieci s¹ bezustannie bombardowane roz-

maitymi komunikatami, informacjami, przekazami z telewizji i Internetu. Maj¹ bogatsz¹ ofertê bajek, gier,
zabawek  co paradoksalnie nie wp³ywa pozytywnie
na ich rozwój. Podawany na tacy ³atwy komunikat
powoduje, ¿e
wyobrania
dziecka siê rozleniwia. Dziecko
nie musi myleæ,
jak dana sytuacja albo postaæ
wygl¹da³a, bo
mo¿e j¹ zobaczyæ
na ekranie. A
ksi¹¿ka zmusza
do mylenia,
przez co ju¿ na
starcie przegrywa z ³atwymi
mediami. Dlatego tak wa¿ne
jest, ¿eby dzieci uczyæ ju¿ od najm³odszych lat, ¿e ksi¹¿ki
mog¹ byæ czym przyjemnym. ¯e ich czytanie wi¹¿e
siê ze zrozumieniem wspó³czesnego wiata. Mo¿e wiêc
zamiast Jacka, Wacka i Pankracka wpisaæ do kanonu Pitu i Kud³at¹ Leszka Talki? Przekaz niemal ten
sam, ale akcja dzieje siê wspó³czenie i dzieci mog¹
uto¿samiæ siê z bohaterami. Mo¿e zamiast Cudaczka
Wymiewaczka albo Anaruka, ch³opca z Grenlandii zaproponowaæ Koszmarnego Karolka, Haniê
Humorek lub Basiê? To lektury lekkie, ale jednoczenie  przy umiejêtnej rozmowie nauczyciela czy
rodzica z dzieæmi - stanowi¹ wietn¹ podstawê do oceny zachowañ dzieci. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ, bo
dzisiaj rynek wydawniczy skierowany bezporednio
do najm³odszych jest niezwykle bogaty. Podobne
zreszt¹ zmiany powinny nast¹piæ w kanonie lektur dla
dzieci starszych. W klasach I-III na szczêcie o doborze lektur decyduj¹ nauczyciele. Od ich m¹drej decyzji
zale¿y to, czy zachêc¹ do czytania dzieci. W klasach
starszych takiego komfortu ju¿ nie ma, a problemy s¹
podobne. Mamy wiele ksi¹¿ek, które dla dzieci s¹ zwyczajnie nieciekawe i wiele potencjalnych pozycji, które
mo¿na by do kanonu wprowadziæ.
Pytanie wiêc nie powinno brzmieæ: czy zmieniaæ
kanon lektur, ale: które lektury wymieniæ. Bo bez tego
wyrosn¹ nam kolejne pokolenia, które na ksi¹¿ki spogl¹daæ bêd¹ z niechêci¹, a wiedzê czerpaæ z Internetu
i mediów, bez jakiejkolwiek umiejêtnoci g³êbszej refleksji. Bêd¹ mieæ problemy z wys³awianiem siê, pisaniem tekstów, dyskutowaniem czy podstawow¹ znajomoci¹ ortografii. I zabraknie im wyobrani do przewidzenia skutków swoich dzia³añ i zachowañ. Bo tego
wszystkiego w³anie uczy czytanie ksi¹¿ek.
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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KSI¥¯KOWY
PRZEK£ADANIEC

Christie Laume
Ostatnia mi³oæ Edith Piaf
wyd. Marginesy, 2014
O Edith Piaf wiem sporo. Fascynuje mnie, wzrusza i
zachwyca. By³a przyk³adem kogo, kto za ka¿d¹
sekundê mi³oci p³aci³ s³one rachunki. Efekt by³ pora¿aj¹cy. Mimo ¿e nie mia³a piêædziesiêciu lat, by³a
wrakiem cz³owieka. Schorowana, uzale¿niona od
narkotyków i alkoholu, pe³na fobii i kompleksów.
Ksi¹¿ka, któr¹ wzi¹³em ze stoiska Marginesów. podczas wroc³awskich Targów Dobrej Ksi¹¿ki, to ani biografia, ani beletrystyka Ot, ksi¹¿ka o mi³oci Edith do
Theo Sarapo. S³owem  prawie romansid³o. Prawie, bo
b¹d co b¹d, oparte na faktach i dotyczy prawdziwych
osób. Ksi¹¿kê napisa³a siostra
Theo, a jako ¿e pisa³a to siostra
jednego z bohaterów, jest w niej
sporo cukru i tego wszystkiego,
co niesie ze sob¹ ksi¹¿ka pisana
przez najbli¿szych. Na szczêcie
cienka granica miêdzy literatur¹
piêkn¹, a czytad³em nie zosta³a
przekroczona. Do typowego
Harlequina ksi¹¿ce Ostatnia mi³oæ Edith Piaf daleko.
Kim by³a owa ostatnia mi³oæ Edith? By³ greckim imigrantem, który mia³ zostaæ fryzjerem, tak przynajmniej
chcia³ jego ojciec, a jako ¿e mia³ talent, to szybko pi¹³
siê po szczeblach kariery. Nie by³ jednak szczêliwy chcia³ piewaæ. Los pozna³ tych dwoje: dobiegaj¹c¹
piêædziesi¹tki Edith, uznan¹ artystkê i m³odego, bo
zaledwie dwudziestokilkuletniego m³odzieñca, chc¹cego odnaleæ swoj¹ drogê, niespodziewanie. Do Piaf,
Theo zaprosi³ kolega. Pierwsze spojrzenie, pierwsza
fascynacja i lub! Wszystko zamkniête w zaledwie
miesi¹cu. Oczywicie rodzice pana m³odego nie chcieli
zgodziæ siê na to ma³¿eñstwo, a prasa brukowa wietrzy³a w tym zwi¹zku skandal. W Theo upatrywano
³owcy posagów, a w Edith  frustratki. Ale dla mi³oci
wiek to ¿adna przeszkoda.
Ostatnia mi³oæ Edith Piaf dla fanów legendarnej pieniarki to dope³nienie wiedzy, a dla wielbicieli piêknych historii  cudeñko. Nic tak nie chwyta
za serce, jak podgl¹danie znanych i lubianych. Oczywicie, wkrada siê tutaj nuta z³oliwoci, ale próbujê jako nie straciæ twarzy Nie znajdujê bowiem
¿adnych zarzutów! Ksi¹¿ka jest dobrze zredagowana, ikonograficznie ciekawa, a ok³adka oddaje treæ.
Gor¹co polecam na zimowe wieczory.
Rafa³ Podraza
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Uzasadnienie
do Literowych
Tajemnic
Celem napisania tych refleksji jest potrzeba zatrzymania siê nad pozornie nieistotnymi drobiaz
gami. Ca³e swoje ¿ycie mamy o czynienia z cegie³kami naszej mowy, czyli g³oskami i naszych
s³ów pisanych, czyli literami. Mimo codziennego
pos³ugiwania siê nimi nie uwiadamiamy sobie
ich istoty i roli jaka spe³niaj¹ w naszym ¿yciu
pisanym i mówionym. Autor pochyla siê z uwag¹
nad pojedynczymi literkami. Punktem wyjcia
jest wiersz Juliana Tuwima Abecad³o z pieca
spad³o. Losy tych kilkunastu literek, ich istota i
charakter ka¿dej z nich, jest przedmiotem ciekawej analizy. Autor w swojej relacji obcuje wród
liter, zyskuje ich zaufanie i sprawia, ¿e one ujawniaj¹ mu swoje najskrytsze marzenia i miêdzyliterowe napiêcia. Niektóre z nich, ca³kiem jak wród
ludzi, s¹ powodem niewinnych wani i nieporozumieñ. Wszelako atmosfera obcowania z literkami wprowadza czytelnika w wiat nieznanych
dot¹d skojarzeñ, wyprowadzanych najczêciej z
kszta³tu i budowy poszczególnych liter. Autor
równie¿ te sytuacje wykorzystuje przeciwko u¿ywaniu wulgaryzmów, co ma na celu przedstawienie wiata jako miejsca ³adu i potêpienia dla z³a
wszelako rozumianego.
Okazuje siê tak¿e, ¿e litery maj¹ swoje ¿ycie
wewnêtrzne, które autor stara siê uwypukliæ. W
ho³dzie autorowi Abecad³a odkrywa jako prawdziwe i utrwala jako ulubione miejsce pobytu liter na ciep³ym piecu, gdzie litery odpoczywaj¹ i
nabieraj¹ wspólnej odpowiedzialnoci za s³owa
pisane i mówione.
Niektóre z nich inspiruj¹ autora swoim kszta³tem i budow¹ do przedstawienia ich jako istoty
szczególne, pe³ne dramatyzmu i refleksji nad
¿yciem i mierci¹.
Ogólnie sadzê, ¿e dla wra¿liwego czytelnika bêdzie to ciekawa propozycja dydaktyczno wychowawcza z akcentami dowcipu i subtelnej refleksji.
Na zakoñczenie niespodzianka. Litery zapozna³y mnie ze swoj¹ ulubion¹ zabaw¹ i jej fragment
przedstawiony jest na koñcu tej relacji.
Mi³ej lektury.
Zenon Rogala

Literowe Tajemnice
Fakt istnienia liter i g³osek jest tak oczywisty, ¿e
prawie niedostrzegalny przez wiêkszoæ spo³eczeñstwa. A przecie¿ to niemo¿liwe ¿eby istnia³ nasz
wiat, w którym nie ma liter i co równie wa¿ne, ¿eby
nie by³o odpowiadaj¹cych ich znakom g³osek. S³owem litry i g³oski s¹ jak powietrze i woda, bez których ¿ycie na tej planecie nie by³oby mo¿liwe. Niektórzy co bardziej wra¿liwi twórcy dostrzegaj¹ jednak ich obecnoæ i nie mog¹ siê nacieszyæ z ich roli
w ¿yciu cz³owieka. Jeden z nich o poetyckiej duszy,
tak siê zachwyci³ istnieniem tego podstawowego
zestawu liter, ¿e zabawa zaczê³a siê kiedy ca³y ten
alfabet spad³ z pieca. Skutki tego mo¿na poczytaæ w
wierszu znanego dzieciom ca³ego wiata, polskiego
poety. W jednym poeta mia³ racjê, sam sprawdzi³em, ¿e ulubionym miejscem pobytu abecad³a jest
piec. Tam literki czuj¹ siê najwygodniej, tam wygrzewaj¹ siê zbieraj¹c si³y na wszelkie podboje i na
wielkie dzie³a pisarskie. Z tych bowiem maleñkich
ziarenek, s³ów, wyrazów, zdañ, powstaj¹ wielkie dzie³a, powieci, opowiadana, epopeje. I wszelkie dzie³a
pisane, prowadz¹ce nawet do noblowskiej chluby.
Ma³o kto zastanawia siê nad istot¹. Istot¹ sprawy. Ka¿dy natomiast potrafi klepaæ ozorem najczêciej bez sensu i bez koñca, wszystko co mu jego
codzienna muza na jêzyk przyniesie. Z tego klepania przewa¿nie nigdy nic nie wynika, ale có¿ tak
by³o, jest i bêdzie. Tak ka¿dy klepi¹c bez koñca nawet nie wie, ¿e korzysta z istnienia zaledwie kilkunastu g³osek, których u¿ywa w nieskoñczonej liczbie
kombinacji. Prawdopodobnie z takiej iloci pojedynczych dwiêków od pocz¹tku wiata przez jeszcze
wiele, wiele lat starczy czasu, aby nie wyczerpaæ
wszystkich kombinacji mo¿liwych do stworzenia z
tych kilkunastu zaledwie dwiêków,
Podobnie rzecz ma siê z pisaniem. W czêci wiata, w ka¿dym razie w naszej czêci, wystarczy tych
kilkanacie liter, ¿eby opisywaæ bez koñca wszystko co pisarzowi codzienna i conocna muza na jego
pióro przyniesie. Jeszcze lepiej maj¹ w innych czêciach wiata, gdzie podobno samych znaków pisarskich jest w jednym jêzyku kilka tysiêcy. Dziêkujê bardzo. Ledwo radzê sobie z tymi kilkudziesiêcioma naszymi.
Nie tak dawno temu przechadza³em siê miêdzy literami i to co us³ysza³em, a w³aciwie to czego siê dowiedzia³em od nich okaza³o siê fascynuj¹ce. Nie sadzi³em bowiem, ¿e w tych z pozoru drobnych, nieistotnych znakach, tkwi taka si³a i takie przekonanie i

pewnoæ liter o tkwi¹cej w nich sile. Kiedy tak pora¿ony t¹ niespodziewan¹ wiedz¹ ju¿ sa¹dzi³em, ¿e dam
im spokój, ale to one same, dajê s³owo, one same do
mnie przysz³y i dawaj wychwalaæ siê swoj¹ indywidualnoci¹ , inteligencj¹, gracj¹ i m¹droci¹ nie mówi¹c o podobnych do ludzkich cech jakie ka¿da z
nich w ró¿nym, jak i my, stopniu posiada. S³owem
polubi³em je i postanowi³em daæ im tê jedyn¹ satysfakcjê, i postanowi³em spisaæ wszystkie te ich zwierzenia, a ca³kiem po ludzku mówi¹c i troski i radoci i
mam nadziejê, ¿e wszyscy, którzy zapoznaj¹ siê z ich
bie¿¹cymi problemami, pochyl¹ siê nad ich losem i
potraktuj¹ je jako swoich przyjació³. Do jednego wszelako mnie przekona³y i prosi³y zaznaczyæ wszystkim
czytaj¹cym, prosi³y usilnie, ¿e wiedz¹c, jak powszechnie s¹ wykorzystywane do rzeczy wstrêtnych, prosi³y i zaklina³y, aby nie tworzyæ z nich, tych liter, wyrazów siej¹cych z³oæ i nienawiæ.
My tak bardzo cierpimy  mówi³y zgodnym chórem  kiedy kto tworzy z nas wyrazy pod³e, wstrêtne, nikczemne i plugawe. Kiedy stoimy obok siebie
w takich haniebnych wyrazach, ca³¹ z³oæ kierujemy na autorów takich wyrazowych rynsztoków, stoimy karnie w tych wyrazach, bo takie jest nasze powo³anie, ale stoimy w tych wyrazach pe³ni pogardy
dla twórców tych wyrazów. Mamy takie motto: z³e
s³owa pisz¹cy, z³e s³owa mówi¹cy, nie godni s¹ u¿ywania ludzkiej mowy. A w naszej literowej pamiêci
przechowujemy z³e nazwiska autorów.
Ale jednak najwa¿niejsze ¿eby w naszej gromadzie
by³a zgoda i harmonia. Te cechy przecie¿ decyduj¹ o
trwa³oci i jakoci wspó³pracy miêdzy poszczególnymi cz³onkami naszej nielicznej spo³ecznoci. Owszem, s¹ niekiedy drobne zgrzyty i nieporozumienia,
ale zawsze obowi¹zuje zasada, ¿e ka¿dy znajduje
swoje miejsce w szeregu. Uwa¿amy bowiem, ¿e to
jest podstaw¹ dobrej przysz³oci. Przecie¿ to nie jednostkowy interes, a raczej ogólnoliterowe dobro jest
tutaj najwa¿niejsze. Wiêkszoæ z nas zdaje sobie sprawê, ¿e nale¿y powiêciæ swój indywidualny, egoistyczny cel dla dobra ogó³u. Có¿ bowiem znaczy³yby choæby najliczniej wystêpuj¹ce poszczególne litery, jeli nie mia³yby wsparcia w swych pobratymcach. Zatem z³¹czeni jednym celem stanowimy zgrany zespó³ pojedynczych indywidualnoci.
Zdajemy sobie przecie¿ równoczenie sprawê, ¿e
CZAS, ten potê¿ny pan i tak weryfikuje nasz¹ rolê podobnie jak w ¿yciu poszczególnych ludzi i wiadomi tej
zale¿noci dajemy mu do tego pe³ne prawo. Wierzymy
te¿, ¿e wszystko rozwija siê przeobra¿a i nas tak¿e obowi¹zuje ta zasada. Póki co, cieszymy siê naszym ¿yciem.
Pragniemy s³u¿yæ cz³owiekowi w jego roli budowniczego dobrych stosunków miêdzyludzkich.

Prezentacja indywidualna
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Litery dokona³y swoistej prezentacji swoich sylwetek. Przekazujê je w takiej formie w jakiej zdo³a³em
je zapisaæ podczas tego nieprawdopodobnego spotkania. Obdarowany ich zaufaniem, nic nie zmieni³em w osobistych wynurzeniach naszych bohaterek. Prezentacja ta ma równie¿ i ten pozytywny wymiar, ¿e pozwala na refleksjê nad nasz¹ ludzk¹ kondycj¹ jako, z jednej strony indywidualnych i pe³nowartociowych jednostek, ale z drugiej, jako dzia³aj¹cych dla dobra ca³ej spo³ecznoci.
Dzisiaj ju¿ nikt nie wie i nikt
siê nie dowie, kto da³ mi ten
status. Dzisiaj nie tylko nie
warto tego sprawdzaæ, ale nawet gdyby uda³o siê znaleæ
powód mego prymatu i tak nic
by to nie zmieni³o. Poniewa¿
ju¿ tê w³adzê mam i moje pierwszeñstwo jest przez
moje pozosta³e siostrzyczki, powszechnie znane i
akceptowane. Mogê powiedzieæ wiêcej, próba usuniêcia mnie z tej niewzruszalnej pierwszej pozycji,
dokona³aby wiêcej spustoszenia ni¿ po¿ytku. Lepiej nawet nie wyobra¿aæ sobie jak wygl¹da³aby
nasza rzeczywistoæ, gdyby która z moich sióstr
zajê³a moj¹ wiod¹c¹ pozycjê. Ma³o tego, ten zastany porz¹dek istnieje równie¿ w innych rejonach
wiata. I lepiej dajmy ju¿ spokój z refleksjami nad
moj¹ niekwestionowan¹ przewodni¹ rol¹.
Lepiej bêdzie, jeli skupimy siê na podaniu ka¿demu dok³adnego opisu mej sylwetki, mej postawy,
mej charakterystyki. Pomo¿e to w zaakceptowaniu i
uszanowaniu mego prymatu. Pozwoli tak¿e na, co
tu du¿o mówiæ, oddanie mi ho³du za to, ¿e przez tyle
niewiadomych, mglistych wieków stojê na czele ca³ej
naszej rodziny.
Do naczelnej pozycji w rodzinie predestynuje mnie
moja postawa. Proszê siê jej przyjrzeæ uwa¿nie. Stojê w zdecydowanym w³adczym rozkroku. Moje mocne nogi wietnie wyczuwaj¹ pod³o¿e. Ten rozkrok
to nie tylko pewnoæ statyczna, to zapowiedz bezdyskusyjnej w³adzy. K¹t rozstawu nóg daje pewnoæ ich trwa³oci i wyczucia pod³o¿a. Taka postawa to si³a i pewnoæ. Kto zobaczy mnie w takim
rozkroku, z pewnoci¹ obdarzy zaufaniem i powierzy mi swoje losy. Ponadto z³o¿one na piersiach rêce,
jedna pod drug¹, ale tworz¹ce jedn¹ poziom¹ liniê,
to spiêcie sylwetki. Stojê dumnie na czele w poczuciu si³y i gotowoci na odparcie ka¿dego ataku, ale
tak¿e gotowa w ka¿dej chwili na rozwarcie ramion
dla przygarniêcia ka¿dego udaj¹cego siê w objêcia
mojej w³adzy.
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Ta utworzona z mych r¹k pozioma linia, spinaj¹ca
rozstawione nogi z³¹czone z pod³o¿em, to dopiero zapowiedz, oznaczaj¹ca skupienie uwagi na tym co jest
ponad t¹ poziom¹ lini¹. Tam w górnej czêci mej sylwetki mieci siê czêæ najwa¿niejsza. Tam zbiegaj¹ siê
bowiem te dwie boczne, pochy³e linie i wieñcz¹ u szczytu ostry szpikulec, ten wycelowany w niebo grot, ostro
bod¹cy wszystko co nad ni¹. Taka sylwetka znaczy
nieustraszon¹ postawê wobec ca³ego wiata.
Czy zatem jest jaka konkurentka mog¹ca podwa¿yæ mój prymat. Czy znajdzie siê która siostra mog¹ca zagroziæ mej dominacji. To ma³o prawdopodobne. I choæ w postawie moich pozosta³ych sióstr
mo¿na by doszukiwaæ siê oznak pretensji do tronu,
choæ niektóre z nich posiadaj¹ wspania³e kr¹g³oci
lub symetrycznie rozmieszczone elementy konstrukcji, a niektóre dobieraj¹ siê w efektowne zestawy, to
jednak nic nie jest w stanie zagroziæ mnie, jednej z
dwudziestu czterech, której na imiê A.
Normalnie wygl¹dam jak
pionowa kreska z dwoma
brzuszkami. Na górze brzuszek
mniejszy, na dole wiêkszy,
znacznie wiêkszy. Obydwa
zwrócone w prawo.
Tylko raz napisano mnie le.
Specjalnie. Celowo. W protecie, w oburzeniu, ale z panicznym strachem. A nu¿ przeladowcy siê zorientuj¹. A
nu¿ kto sporód nich zdradzi. Co za szalone ryzyko. Mo¿e nawet ryzyko utraty ¿ycia. W takiej jak
tamta rzeczywistoci, z wszystkimi mo¿liwociami
nale¿a³o siê liczyæ. Ze zrozumia³¹, dzik¹, nawet nieludzk¹ ponad wszystko chêci¹ ¿ycia, prowadz¹c¹
do zdrady, chêci¹ ¿ycia wiêksz¹ od poczucia ludzkiej wiêzi i braterstwa. Wiêksz¹ ni¿ nauka p³yn¹ca z
przykazania: mi³uj bliniego swego, jak siebie samego. Dzisiaj wiemy jak trudno mi³owaæ bliniego swego, nawet maj¹c pe³ny ¿o³¹dek i zdrowe cia³o, a co
dopiero w tamtym czasie, kiedy twój blini mo¿e byæ
miertelnym zagro¿eniem dla twego, byæ mo¿e ostatniego dzisiejszego dnia. Nawet nigdy siê nie dowiesz, ¿e nie wiedzieæ dlaczego, ten dzisiejszy dzieñ
jest ostatnim dniem twego nêdznego ¿ycia.
A tu taka ryzykowna decyzja. Decyzja, aby w przygotowywanym i wyciêtym w metalu, sztandarowym napisie  hale, tym, który mia³ zataiæ szalbierstwo, drañstwo, okrucieñstwo i pañstwowe przyzwolenie na zbrodniê, aby na tym napisie dokonaæ jawnej dywersji. Has³o
nad bram¹ g³ówn¹ mia³o usprawiedliwiaæ tê zbrodniê,
mia³o byæ naczelnym has³em tego miejsca mierci. Treæ
napisu nad bram¹ g³ówn¹ tej nie znanej wczeniej przez
ludzkoæ Fabryki mierci by³ jednoczenie kpin¹ z ca³ej

ludzkoci. Mo¿e wiêc dla zwrócenia uwagi na fundamentalne nieprawid³owoci za bram¹, wystarczy w tym
hale przygotowywanym przez skazanych na mieræ,
zmieniæ kszta³t choæby jednej litery, mnie. Wystarczy
postawiæ mnie do góry nogami. Wystarczy postawiæ
mnie na g³owie, a mo¿e wiat zwróci uwagê, a mo¿e
domyli siê, a mo¿e nawet dowie siê, ¿e co tu w tym
obozie nie gra, ¿e ten ewidentny b³¹d, nawet jeli jest
wynikiem przypadkowej pomy³ki, jest równoczenie
znakiem, zgrzytem w porz¹dku estetycznym pisowni,
jest wo³aniem o pomoc i ratunek dla tych za drutami, w
dodatku za drutami nabitymi pr¹dem.
I otó¿ na szczêcie jest taka litera. Szczêliwie to ja
wystêpujê w tym przeklêtym dla cywilizacji hale, wymylonym przez perfidnych oprawców. Normalnie wygl¹dam jak pionowa kreska z dwoma brzuszkami. Na
górze brzuszek mniejszy, na dole wiêkszy, znacznie wiêkszy. Obydwa zwrócone w prawo. Ale w napisie nad t¹
przeklêt¹ bram¹ jest inaczej. Stojê na g³owie. Brzuszek
du¿y jest u góry, a ma³y na dole. Wiêc dla kogo czujnego, kogo mi³uj¹cego porz¹dek i szczególnie wyczulonego na p³yn¹ce zza drutów sygna³y, ten szczególny
sygna³ móg³ staæ siê powodem niepokoju. Tymczasem
nie. I tak przez szeæ d³ugich, przeklêtych lat okupacji,
napis ze mn¹, liter¹ stoj¹c¹ na g³owie, wisia³ nad g³ówn¹
bram¹ tej osobliwej Fabryki mierci.
A ci bezimienni bohaterowie, którzy podjêli próbê
specyficznego poinformowania wiata o zbrodni na ludzkoci, niech stan¹ na pomniku wyczulonych na wszelkie sygna³y wo³aj¹cych o pomoc i niech ten niechlubny
napis ARBEIT MACHT FREI bêdzie upamiêtnia³
wszystkich dzielnych ludzi, którzy stawiaj¹c mnie, jedn¹
literê na g³owie, próbowali postawiæ wiat na nogach.
Minê³y szczêliwie te czasy, kiedy uzale¿niona od swojego protoplasty, czyli O, musia³am znosiæ wszelkie jego grymasy i fochy. Teraz kiedy za namow¹
D dokona³ymy tego oderwania
siê od brzucha swojej pseudo
mamusi, chce wyranie powiedzieæ, ¿e ta secesja bardzo dobrze na nas wp³ynê³a. D ma swoje niezale¿ne ¿ycie, a i ja te¿ nie narzekam. Co prawda D
namawia³o mnie ¿ebym postara³a siê o podobn¹ do posiadanej przez ni¹ pionow¹ liniê, ale ja w³anie na przekór wola³am pozostaæ otwarta i tak trwam bardzo d³ugo
i wcale mi to nie przeszkadza choæ niektóre od tamtej
pory traktuj¹ mnie jak kalekê lub co najmniej jak niepe³nosprawn¹. Zdarzy³o siê, ¿e ta szczuplutka I ust¹pi³a mi
kiedy miejsca w tramwaju. Kiedy wysiad³am nie mog³am powstrzymaæ miechu. Zaraz do³¹czy³a do mnie
A, a tu¿ za ni¹ H i da³ymy ca³kiem nieoczekiwany koncert miechu CHA CHA CHA

Mia³am ju¿ doæ dominacji O
i postanowi³am siê usamodzielniæ. Bardzo sobie chwalê tê decyzjê, bo odk¹d pozby³am siê
nadmiaru okr¹g³oci, wreszcie
czujê, ¿e ¿yjê. Wszystkie, które
pochodzi³y z O, a zw³aszcza,
moja prawie bliniacza siostra
C i nawet B, wszystkie one ¿yj¹ swoim ¿yciem i nie
musz¹ zale¿eæ, jak kiedy od pierwotnego O.
W odró¿nieniu od B, która che³pi siê, ¿e posiada
a¿ dwa brzuszki, ja wyznajê zasadê raz a dobrze.
Mój pe³ny jeden brzuszek ca³kowicie mi wystarcza
zatem wszelkie próby i nawet z³oliwe docinki, teraz
kiedy modne s¹ sylwetki szczup³e i wygimnastykowane, w ogóle nie robi¹ na mnie wra¿enia, gdy¿ ja
ho³duje zasadzie: wiêcej wa³ka, wiêcej cia³ka, albo,
od wielkoci brzucha zale¿y poducha.
Wszelkie odmiany brzuchaczy typu P, R, B czy
nawet O nijak siê maj¹ do mnie jako przedstawicielki
klasycznego w formie brzuchacza.
Niekiedy mam ju¿ doæ tej
roli jak¹ obdarzy³a mnie fonetyka. Mimo, ¿e przecie¿
mam tyle samodzielnoci, to
jakim dziwnym zrz¹dzeniem
losu wystêpujê przewa¿nie w
czyim towarzystwie i przyznam, ¿e wcale o to siê nie
ubiegam. Raczej wyznaczona zosta³a mi taka dziwna rola albo przedlitery albo zalitery. Bo jak kto
chce powiedzieæ M, to jako dziwnie podpiera siê
mn¹ i wypowiada eM.
I beze mnie jako to M nie dociera tak skutecznie ni¿
jeli podeprze siê moj¹ samog³oskow¹ istotk¹. Podobnie rzecz ma siê z innymi. Nikt na ten przek³ad nie powie
B, tylko razem ze mn¹ mówi Be. Podobnie z C, D, i jeszcze wieloma sami wiecie, z którymi jest mi po drodze,
Ale jedno wam wyznam w sekrecie. Najbardziej
lubiê kole¿ankowaæ siê z M. Ona jako tak mi pasuje i jak mam byæ szczera, to lubiê jej wcibskoæ,
gdy¿ to dziêki tej jej s³aboci jestem w takich
sytuacjach, w jakich nie by³abym gdyby nie ta
M. Dziêki niej wystêpujê w wielu innych zwi¹zkach i dziêki temu, ¿e kole¿ankujê siê z M, mam
du¿e powa¿anie wród reszty naszego kilkunastoliterowego towarzystwa..
W ogóle czujê siê szczególnie dobrze doceniona,
bo moja samog³oskowoæ daje mi powody do szczególnego powodzenia wród innych kole¿anek spó³g³osek . Wiêkszoæ z nich walczy o moje wzglêdy.
Przysz³a moja pora. Teraz ja bêdê decydowaæ z kim
bêdzie mi po wyrazowej drodze,
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By³ czas ze prze¿ywa³am to niezwykle bolenie. Oto bowiem moja
prawie bliniacza siostra zrobi³a ze
mnie kalekê Powiem krótko. Dosz³o
miêdzy nami do powa¿nej sprzeczki i wtedy, przyznajê to ze skruch¹
próbowa³am uszkodziæ moj¹ siostrê, ale sta³o siê tak, ¿e to ona urwa³a mi podstawê. Mówi¹c brutalnie
urwa³a podstawê mojej egzystencji i s¹dzi³am, ¿e ju¿ jest
po mnie, ale nagle okaza³o siê, ¿e do jaki szczególnych
sytuacji bêdê niezbêdna i pozosta³am tak okaleczona.
Mimo kalectwa jednak spe³niam swoj¹ rolê i najwa¿niejsze, ¿e czuje siê potrzebna. Niekiedy nawet podpieram
siê moj¹ dawn¹ bliniaczk¹ i wystêpujemy razem jako
eF. Có¿, czasami los nie szczêdzi nam niespodzianek. I
p³ata nam nieoczekiwane figle.
Bywa³o, i wcale to nie by³o
takie rzadkie, ¿e wystarczy³o
wypowiedzieæ mnie jako g³oskê
nie mówi¹c o tym, ¿e kiedy mnie
napisano jako literê, aby w tym
skrócie zawarta zosta³a ca³a treæ
i ocena. Utar³o siê bowiem ju¿
od dawna, ¿e samo wypowiedzenie lub napisanie mojej nazwy G s³u¿y do pogardliwego ocenienia kogo lub czego. A przede wszystkim po to, by wyraziæ wobec kogo czy czego, lekcewa¿enie i pogardê. lady takiego traktowania mnie jako
symbolu  litery spotkaæ mo¿ecie do dzi i wcale nie
przynosi to honoru temu kto pos³uguje siê tym skrótem. Jest przecie¿ tyle wspania³ych s³ów otwieranych
przeze mnie, wiêc naprawdê nie widzê powodu, ¿eby
ci¹gnê³a siê za mn¹ ta marginalna funkcja. Niektóre
zaufane i wspó³czuj¹ce mi siostry twierdz¹, ¿e wziê³o
siê to z podobieñstwa mojego obrazu graficznego, do
pewnego urz¹dzenia sanitarnego istniej¹cego w ka¿dej ³azience czy mówi¹c cile toalecie. Có¿, na razie
dzielnie znoszê swoj¹ dolê i niedolê

Jest nas tylko kilka. Kilka takich stoj¹cych twardo na ziemi.
Takich, które nie musz¹ baæ siê
o swoja przysz³oæ. Podwójne
zamocowanie u podstawy daje
mi gwarancje przetrwania. Nie
powiem, ¿e jestem równie¿ podpor¹ dla C i wtedy nasza podwójna rola zostaje podniesiona do
niebywale wysokiej rangi w hierarchii wa¿noci .
Dwa kolosy pionowe po³¹czone poprzeczk¹ w
idealnym rodku to pocz¹tek mocy i heroizmu.
Nic dziwnego, ¿e zasada  trzymaj z silnymi 
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zawsze siê sprawdza. Mo¿e dlatego nazwisko
pewnego si³acza mitycznego zaczyna siê od mojego znaku. Ponadto zwróæcie uwagê, ¿e nasza
szefowa, pierwsza z równych Wielka A, równie¿
stoi na dwóch potê¿nych nogach. To nadaje respektu i gwarantuje, ¿e nasza przysz³oæ jest raczej niezagro¿ona.
Zawsze w ka¿dym zespole
znajdzie siê osobnik  ofiara.
Ofiara z siebie, ofiara jako wyraz pomocy dla innych, jako
postawiona w rodowisku dla
niesienia ulgi i ³¹czenia innych. Tak widzê swoj¹ rolê w
relacjach z moimi siostrami.
Sama nie roszczê ¿adnych pretensji. To uw³acza³oby memu
pos³annictwu. Jestem tylko
dla innych. Ich mam ³¹czyæ,
ich scalaæ, ich kojarzyæ, im
dawaæ i dawaæ siebie bez przerwy. A¿ do utraty siebie. Taki
jest powód, cel i zadanie mnie
wychudzonej, ale jak¿e szczêliwej litery. Kocham swoje pozosta³e siostry i czujê
swoje pos³annictwo jako potrzebê podtrzymywania wiêzów i braterstwa miêdzy nami oraz pomna¿ania dobra. Czujê, ¿e to jest moim pos³annictwem.
I, i jeszcze raz I.
Moja wrodzona skromnoæ nie pozwala mi na
snucie dalszych opowieci o moich zaletach, ale
pogadajcie tylko z moimi siostrami, polecam
zw³aszcza spó³g³oski, One mog¹ du¿o powiedzieæ
na mój temat.
Wiem, ¿e stanowiê dla mojego bractwa nie lada zagadkê i jednoczenie pewien niewygodny k³opot. Otó¿ tylko
mnie, aby dobrze nazwaæ nale¿y pos³u¿yæ siê a¿ dwiema
dodatkowymi literkami. Zwykle ka¿da spó³g³oska podpiera siê jedn¹ samog³osk¹ , a ja nale¿ê do tych wyj¹tkowych liter
które, jako nieliczne, aby zaistnieæ potrzebuj¹ towarzystwa dwóch innych. Ze mn¹ jest inaczej. Ja
muszê mieæ dwie podpórki. Podobnie jak na przyk³ad Jot, lub Zet. Kiedy kto mi t³umaczy³ jaki
jest mój historyczny rodowód, ale sam wiesz, ¿e z
piêkn¹ pann¹ o nauce nie pogadasz. I strze¿ siê
tego na koñcu moim, haczyka. Ju¿ niejednego zahaczy³am skutecznie.

Powsta³ w naszej rodzinie
spór o to, która z nas rozpoczyna najwiêksza iloæ wyrazów. Kiedy ci¹gle nie by³ymy
w stanie rozstrzygn¹æ tej sprawy uciek³am siê do statystyki.
Oto okaza³o siê, ¿e kolejnoæ
w jêzyku polskim jest, nawet
specjalnie zapisana. Nie bêdê
mówiæ o pozycji pozosta³ych moich kochanych
sióstr, ale powiem o swojej pozycji w jêzyku polskim. Otó¿ wed³ug ostatnich danych ja czyli skromna literka K rozpoczynam oko³o trzech tysiêcy dwustu wyrazów. Pokana to liczba i oczekujê od wszystkich stosownego szacunku. A kto rozpoczyna najwiêksz¹ iloæ wyrazów mo¿na sprawdziæ w Internecie. Literka F zaczyna oko³o omiuset wyrazów. Kto
ciekawy nie w³o¿y nosa do kawy tylko pogrzebie w
Internecie i co znajdzie wszyscy wiecie (jak widzicie
nawet czasami co zrymujê).
Taka niezdrowa konkurencja miêdzy nami niekiedy rodzi zawiæ, a czêsto le kierowana prowadzi
nawet do zbrodni, wiêc dajmy temu spokój i ju¿ nic
nie powiem na temat tej ilociowej konkurencji.
To by³a moja inicjatywa,
¿eby stworzyæ oddzieln¹ frakcje poziomiców. Mia³am doæ
bycia popychad³em i ci¹g³ej
walki o w³aciw¹ pozycjê w
grupie. Namówi³am, z reszt¹
bez trudu, literki podobnej budowy co ja i taka £, czy Z, chêtnie przysta³y na taki nieformalny zwi¹zek. Dodatkowo zaraz przylecia³a E, bo te¿ i
u niej przebra³a siê miarka, bo mia³a doæ bycia popychad³em. Poza tym akurat wygra³a z F jaki proces o sprawy podstawowe, to podobno jaka jej
daleka krewna i chcia³a odreagowaæ ostatnie prze¿ycia. F mia³a pretensje ze pozbawia E mocnej podstawy, ale trudno ka¿dy ratuje siê jak mo¿e. Tak czy
owak jestemy silne swoja odrêbnoci¹ i ¿adne I,
czy O nie bêdzie nam mówi³o za kim mamy stawaæ.
Polubi³am kole¿ankê z naszego grona poziomiców .
Mam na myli tê L. Jest mi bardzo ¿yczliwa i cieszê siê, ¿e
ostatnio spêdzamy ze sob¹
coraz wiêcej czasu.
Tak spodoba³a siê jej moja filuterna poprzeczka w rodku mojej figury, ¿e postanowi³am czasami dzieliæ siê ni¹
z moj¹ najlepsz¹ kole¿ank¹.

Jest nas kilka. Tworzymy mocny klan dwuno¿nych, mocno
zamocowanych u podstaw liter.
Nie bêdzie wielkim wyznaniem,
kiedy wypowiem nazwy tych
moich najbardziej zaufanych kole¿anek. Tworzymy bowiem klan
wspieraj¹cych siê i przekonanych o swoim wy¿szym
statusie ni¿ inne nasze siostry. Przede wszystkim to ja
M. Jak stojê mocno o wkopana w pod³o¿e. Nastêpnie
N. Konkuruje z nimi R. Owszem dwuno¿na ale. Jednak
jest ale, które sk³ania j¹ bardziej do K, ni¿ do A. Ma co
równie¿ z R, a szczególnie z W. Tak czy inaczej jest nas
kilka czuj¹cych siê mocno na swoim literowym gruncie. Podobno która rozpowiada jakie plotki, ¿e jestemy niby to zbyt wcibskie. A w³aciwie, ¿e to niby ja
jestem najbardziej wcibska. Có¿, powiem tak, nawet
jeli jestem to dla ich dobra. Lepiej co wiedzieæ przed
czasem ni¿ kiedy jest ju¿ za póno. Wiele razy o tym siê
przekona³am i mam nadziejê, ¿e ty te¿, wiêc o co chodzi. Lepiej, ¿eby te co tak tr¹bi¹ o nas zastanowi³y siê,
i odpowiedzia³y dlaczego tak rzadko dochodzi do powa¿nych konfliktów miêdzy nami. Ja wiem, ¿e dlatego,
¿e umiemy w porê im zapobiegaæ.
Dumna jestem z mojej prostoty. Prostoty jako prostolinijnoci. £¹czê górê z do³em i tym siê szczycê i to daje
mi ogromn¹ satysfakcjê. W
mojej sytuacji zawsze bêdê walczyæ, ¿eby to pierwszy pionowy odcinek ³¹czy³ siê od góry z
drugim pionowym odcinkiem,
ale z jego do³em. Spotka³am kiedy swoj¹ lustrzan¹ bliniaczkê na jakiej konferencji, a poniewa¿ s³ysza³am, ¿e
istnieje gdzie moja daleka krewna, która ³¹czy pierwszy pion z do³u z drugim pionem, ale u góry i kiedy
spotka³ymy siê w bufecie, ja przedstawiam siê jej:
 N  bardzo mi mi³o,
 A ona wiecie jak siê przedstawi³a?
 Powiedzia³a,
 Jestem I.
Ca³kiem nie mog³am tego zrozumieæ. Rozsta³ymy
siê poirytowane. Potem dowiedzia³am siê, ¿e ona
pochodzi gdzie z okolic Moskwy czy co takiego.
Zagadka nie do rozwi¹zania.
Owiana tajemnic¹ istniejê w ka¿dej sytuacji. Jestem najbardziej
dostosowana do zmieniaj¹cych
siê sytuacji. To ja stanowiê prawzór wszystkich pozosta³ych.
To na moim ciele mo¿na doko-
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nywaæ wszelakich przeobra¿eñ, s³u¿¹cych powstawaniu nowych literowych istnieñ. Jestem pramatk¹
wszystkich swoich wspó³towarzyszy. Dzisiaj usuniêta na margines literowej spo³ecznoci jeszcze
tylko czasami podnoszê swoj¹ okr¹g³¹ g³owê, która
jest moj¹ ca³¹ istot¹ i sensem, bez tej mojej g³owy
przestajê istnieæ.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e s³u¿ê do wyra¿ania najwiêkszych emocji ludzkich, od wyra¿enia niewyobra¿alnego bólu, przez doæ powszechne oznaki zadowolenia, do wykrzyczenia najbardziej perwersyjnych
oznak rozkoszy i zwierzêcego zadowolenia.
Umiejêtnie korzystam ze swej roli do jakiej zosta³am powo³ana.

Jednonoga, z rozbudowan¹
gór¹. Istnieje przede mn¹ wielka przysz³oæ. Niebawem zaprezentujê now¹ rodzinê jednonogich pobratymców. Ju¿
spiskujemy z F, T, I. My spó³g³oski jestemy niestety skazane na cis³a wspó³pracê z
tymi samog³oskami. One nadaj¹ nam wyrazu i w³aciwego
brzmienia. Bez nich nie znaczymy tyle co razem z
nimi, ale nie mo¿emy po sobie pokazaæ, ¿e tak bardzo nam zale¿y na wspó³pracy z samog³oskami, bo
mog³oby siê im w g³owach poprzewracaæ i wtedy
nasz los móg³by byæ mocno zagro¿ony. Wolimy
utrzymywaæ z nimi wzajemnie dobre stosunki, bo to
my na tym wychodzimy najlepiej. Ja najczêciej
wspó³pracuje z E. Ona mnie wspiera, a ja darze j¹
sympati¹.
Chodz¹ s³uchy, ¿e podobna do mnie, ta z wystawion¹ dodatkowo nog¹ rozg³asza, ¿e odebra³a mi tê
podstawkê przy rozdawaniu poszczególnych figur.
Powiem to tylko raz i ju¿ nigdy do tego nie wrócê.
To jest wierutne k³amstwo i jeli nadal R bêdzie rozg³aszaæ takie bzdury, zerwê z ni¹ wszelkie stosunki.
Ale poniewa¿ nie jest to praktycznie do wykonania,
bo s³u¿ba jeszcze nie raz postawi nas obok siebie,
to obiecujê, ¿e bêdê jej unikaæ. To tyle.
Teraz bêdzie wiadomoæ
poufna. Nikomu ani s³owa.
Moje podobieñstwo do P jest
ca³kiem przypadkowe w t³oku
jaki postawa³ kiedy nasze
brzmienia nabiera³y wyrazów
graficznych, zdarzy³o siê, ¿e
có¿, przyznam to ca³kiem nieskromnie to ja oderwa³am tê drug¹ nó¿kê i samodzielnie przymocowa³am sobie. Wiêc jeli spojrzeæ
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na nas ca³kiem z daleka, to ja jestem P, ale , po samooperacji jakiej dokona³am w tym cisku, kiedy tworzy³ siê obraz g³osek i tak oto powsta³am jako R.
Wrócê jeszcze kiedy do tej historii i wyjaniê to
najbardziej zainteresowanej czyli P.

Czego takiego jeszcze nie
by³o. Czego takiego wiat jeszcze nie widzia³. ¯eby byæ jeszcze w tyle, ale ju¿ wytyczaæ drogi do przodu. Ledwo koniec
mego ogona mija przesz³oæ, a
ju¿ penetruj¹cy pyszczek przemieszcza siê ku przodowi. I to
skrêcenie cia³em, te uwodzicielskie kszta³ty, ta niepowtarzalna gracja i taneczny uk³ad
cia³a. Ca³a ja. To ja posiadam najbardziej podniecaj¹cy
i jednoczenie nietrwa³y kszta³t na licie nielicznej gromady moich kole¿anek. Dajcie mi punkt, a ja go wykorzystam do w³asnej prezentacji  taka jest moja dewiza
¿yciowa. Czy¿ nie jestem co wydaje siê ca³kiem jasne
t¹ zgrabn¹ i powabn¹ literk¹. Nic te¿ dziwnego, ¿e tak
wiele wyrazów chce i za moj¹ zgod¹ ma mnie na pierwszym miejscu jako tê ksiê¿niczkê wysokiego rodu.
Kto prawdopodobnie zamierza³ na³o¿yæ na moj¹ g³owê lubn¹ koronê . Spokojnie. Dojdê do tego kto i co
zamierza³ na moj¹ g³ówkê po³o¿yæ, czy za³o¿yæ.
Macie bowiem przed sob¹
najtê¿szego detektywa. Sherlock Holmes, Herkules Poirot
i nasz kapitan Sowa, nie mówi¹c o s³ynnym 007, wszyscy oni u mnie odbywali
praktyki, zanim wiat dowiedzia³ siê o ich istnieniu.
Swoj¹ drog¹ jeszcze nigdy nie w mia³em tak ma³o
danych, kiedy rozpoczyna³am to ledztwo.
Co wiemy? Takie pytanie stawia prawie na ka¿dym
filmie kryminalnym najg³ówniejszy, ten prowadz¹cy
ledztwo, tym którzy ju¿ jako te pierwsze psy goñcze,
bêd¹c na miejscu zbrodni, obw¹cha³y to miejsce i
albo wyczu³y trop, albo s¹ ju¿ bliskie tego. To wa¿ne,
to bardzo wa¿ne. Ale w tym moim przypadku nie mam
kogo spytaæ,  co wiemy? Jak na razie to jestem
sama, a ja sama nic nie wiem. Zatem polegaæ muszê
tylko na sobie. Wróæmy zatem do faktów.
Widzê przed sob¹ w lustrze piêkn¹ pannê, chyba
na wydaniu. Suknia u niej do samej ziemi, a maleñka
g³ówka zalotnie przechylona, ale czy w stronê swego wybranego. W¹tpiê. Wybrany zawsze z lewej, a
ona jakby g³óweñkê w prawo lekko przechyla. To
jeszcze nie jest ¿aden dowód, ale to ju¿ jest co.

Idmy dalej twarz blada, bez wyrazu, Wyrane
na twarzy lady troski, wiêc widoczne ju¿ od jakiego czasu zamartwia siê czyim losem. A mo¿e nawet swoim. Kto wie kto wie.
Najwyraniej czego, a raczej kogo wyczekujê,
wypatrujê. Ju¿ wiem
Wiêc to ju¿ jest jasne, patrzê w tê stronê, z której
spodziewam siê swego narzeczonego. Tak, mój narzeczony jeszcze nie przyszed³. Ale czy by³abym taka zatroskana, gdyby to by³o zwyk³e spónienie. Raczej
niemo¿liwe, ¿eby to jest zwyk³e opónienie, bo przecie¿ niemo¿liwe, ¿eby co go w pracy zatrzyma³o, albo
jaki wiêkszy niespodziewany korek na drodze, a mo¿e,
nie tego nawet nie miem w mylach zak³adaæ, ¿eby
co
mój bo¿e, nie
¿eby co mu siê mog³o w
drodze na lub przytrafiæ. Jako narzeczona trwam w tej
lekko op³ywowej postawie i czekam. Tylko to mogê
robiæ, z wdziêkiem i trosk¹ i niepewnoci¹. Czekam.
Powsta³o jak zwykle w takich okolicznociach literowe zbiegowisko. Do ogl¹dania nieszczêcia zawsze jest pe³no chêtnych. A nieszczêcie wisi w
powietrzu jak losowa siekiera. Najszybsze i najbardziej wcibskie przylecia³y M i E. One jak tylko
zwietrz¹ sensacjê zawsze s¹ pierwsze. Powoli bez
oci¹gania, ale z sobie w³aciw¹ powag¹ zbli¿y³o siê
R. I tak stanêli obok, a raczej otoczyli mnie, tê
pewn¹ nieszczênicê i dawaj wygadywaæ o swoich
jakich chorych urojeniach. O powodach nieobecnoci narzeczonego i z³ym losie. Wreszcie kiedy ju¿
z daleka bieg³o "I" , powód nieobecnoci narzeczonego stawa³ siê coraz janiejszy. I tak stanêli obok
siebie. Na pocz¹tku ja  , jako bohaterka ca³ego
zajcia, potem w kolejnoci przybycia M i E, ale I,
choæ spóniona wepcha³a siê miêdzy M, a E, i
powsta³ czytelny ³añcuch  M I E R
Æ jak zwykle siê spónia, wiêc za karê stanie na
koñcu. Wiemy ju¿ dlaczego lub siê nie odbêdzie.
Jestem instynktownym opiekunem s³abych i mimo, podobnego do innych, swojego losu,
staram siê byæ oparciem i schronieniem dla potrzebuj¹cych.
Zasiêg moich opiekuñczych ramion jest jednak ograniczony,
wiêc schronienia udzielê jedynie tym, do siebie podobnym, których mogê ustrzec
jedynie przed zagro¿eniami spodziewanymi z góry.
Ponadto jestem t¹ ostoj¹, punktem, do którego
schodz¹ siê pozostali s³absi i chwilowo niezbyt dysponowani pobratymcy. Mój specjalnie dwustronnie
skonstruowany daszek daje mo¿liwoæ chwilowego
wytchnienia, lub os³oni przed niespodziewan¹ nawa³nic¹ z nieba.

Normalnie nie zwracam na siebie uwagi, ale w chwili niesienia pomocy jestem zawsze w pierwszym szeregu najodwa¿niejszych i ofiarnych towarzyszy.
Najmocniejszy jestem moc¹
swego wnêtrza. Mo¿e ono s³u¿yæ za pojemnik i schronienie.
Mo¿e byæ gniazdem, siedliskiem
zacisznego bytowania, organizmów niezbyt wymagaj¹cych
wygód. Mam szanse daæ schronienie beznadziejnie szukaj¹cym swego miejsca.
Ale jest jeszcze co. To co o wiele cenniejsze,
mianowicie moje wnêtrze. W nim wszyscy upatruj¹
istoty. Czêsto potwierdzaj¹ to poprzez czêste i ci¹g³e powtarzanie UUUUUUU. I nie jest to zwyk³e
zawo³anie. To raczej wyraz uznania dla roli jak¹ spe³niam w ca³ym szeregu nieplanowanych rozwi¹zañ. I
zamiast braw otrzymujê swoje uznanie poprzez ci¹g³e powtarzanie UUUUUUUU.
To jest dla mnie najwy¿sze podziêkowanie.

Dzisiaj ju¿ nikt nie wie, w ka¿dym razie na pewno
nikt nie pamiêta, jak to siê sta³o, ¿e dosz³o do tego
po³¹czenia. Nawet jest wielu, którzy zaprzeczaj¹,
¿e co takiego w ogóle mia³o kiedykolwiek miejsce. Raczej wol¹ pomijaæ to milczeniem i udawaæ,
¿e dociekanie prawdy i tak ju¿ nic nie zmieni. Bo to,
¿e kiedy byæ mo¿e dla potwierdzenia si³y, a raczej
dla po³¹czenia dwóch si³ w jeden organizm, powsta³am jako ten dzisiaj ju¿ samodzielny byt. Ju¿
dzisiaj nikt nie bêdzie mi wypomina³ powodzenia
tej potêdze jak¹ stworzy³o podwojenie jednego V.
Nieprzypadkowo stojê prawie na koñcu ca³ego literowego towarzystwa. Moja rola
mimo, ¿e pozycja moja jest
koñcowa jest rol¹ pierwszoplanow¹ w szczególnych wypadkach, jestem bowiem Pan X.
Zagadkowy. Nieprzenikniony. Tajemniczy. Nieustêpliwy. Nieprzekupny.
Z pozoru wszystko jest jasne i
klarowne. Jak spojrzeæ na mnie z
przodu, robiê wra¿enie solidnej i
mocno stoj¹cej na gruncie. Z
pozoru nic nie mo¿na mi zarzuciæ. Zajmujê prawie ostatni¹, ale
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jak¿e wa¿n¹ pozycje w ca³ym rzêdzie swoich pobratymców. Ci z przodu wiedz¹, ¿e ich ty³y os³aniam w³anie ja
Predestynuje mnie do tej roli ta charakterystyczna tylko dla mnie dwoistoæ. To jest moja g³ówna i charakterystyczna cecha. Dziêki memu rozdwojeniu mogê
mieæ baczenie na wszelkie sprawy. Nic nie ujdzie mej
uwagi, bo mam podwójne zabezpieczenie. Jeli nie
dojrzê czego przez jedno moje ramiê, to zrobiê to niezawodnie przez drugie. W chwilach trwogi, jakiego
niespodziewanego zagro¿enia, chwilowej potrzeby
ewakuacji, przejmê na siebie ciê¿ar walk i muszê daæ
gwarancje sukcesu. Wzniesione w górê me ramiona
s¹ oznak¹ i zapowiedzi¹ niezawodnego zwyciêstwa.
Wyobra¿aj¹ równie¿ gotowoæ ¿yczliwego i przyjacielskiego przygarniêcia do siebie.
Jeli przeledziæ moje znaczenie w tej gromadzie, to
tylko ja posiadam tê niespotykan¹ u kogo innego
nazwê. Nie jest do zast¹pienia przez jakikolwiek nawet
wiadczy o wyj¹tkowoci i szczególnej legendzie. Wiêc
to nie pozór, to nie mira¿ i efemeryda. To mocny filar
nie do zast¹pienia. Innych osobników z naszego rodzinnego gniazda mo¿na mia³o zast¹piæ innymi. W
moim przypadku byle zastêpstwo nie daje satysfakcji.
Muszê wyst¹piæ w oryginale i jestem nie do podrobienia. Zawsze bêdê niepowtarzalna. Moje greckie brzmienie bêdzie zawsze wiadczyæ o trwa³oci i nieprzemijalnoci. Bêdê trwaæ bez wzglêdu na koniunkturê i interesownoæ pozosta³ych wspó³braci. Bêdê wzorem,
bo wywodzê swe korzenie ze staro¿ytnoci.
Nie wynoszê siê i nie zabiegam o wzglêdy, nie stawiam na swoim i nie dopominam siê o przywileje. Dlatego jestem wielk¹ skromnoci¹ i chyba dla podkrelenia
swych walorów, kto kiedy postawi³ nade mn¹ kropkê. Sam tym gestem zas³u¿y³ na wiele. Na pamiêæ, na
trwa³¹ pamiêæ w literaturze. Jedna ma³a kropka, a wielki
ogromny symbol. Nikogo nie spotka³o tak wielkie wyró¿nienie, jak mnie, bo nawet ta co ju¿ z urodzenia posiada kropkê nad swoj¹ g³ow¹ nie wnosi pretensji i chêtnie
godzi siê na przekazanie mnie jako swej siostrze tego
kropkowego atrybutu. Wiadomo, ¿e jest to tylko gest,
taki wielki gest. Oznacza on szacunek i dowartociowanie dla wszystkich symbolizuj¹cych postawê pe³n¹ godnoci, i oznacza, i¿ rola jak¹ spe³niam jest widaæ na tyle
wa¿na, ¿e trzeba jeszcze na³o¿yæ, jak koronê na mej g³owê, kropkê  kropkê nad Ypsylonem.
Jestem przedstawicielk¹ klanu
poziomiców. Poziomice to litery
posiadaj¹ce ³¹cznoæ z podstaw¹ dziêki poziomym liniom.
Do naszego klanu nale¿y jeszcze E. Czêciowo D i oczywicie L oraz £. To my jestemy,
mocne podstaw¹, nasze fundamenty to poziome za-

24

mocowane w pod³o¿u. Nie wolno zapomnieæ o E i tych
dwóch siostrach prawie bliniaczych L i £. Ka¿da grupa liter stara siê posiadaæ w swym gronie chocia¿ jedn¹
samog³oskê . Inaczej nasze funkcjonowanie by³oby
pozbawione g³êbi i nonoci. Tak wiêc w naszej paczce bardzo cenimy sobie obecnoæ E , bo ona wspaniale nadaje sens naszemu istnieniu.

Koniecznie musisz to zobaczyæ  koniecznie. Jeli tego
nie prze¿yjesz bêdziesz trochê
biedniejszy. Jeli tego nie prze¿yjesz, nie wzbogacisz siê o te
wartoci jakimi powinien karmiæ siê dorastaj¹cy ch³opak.
Ale nie tylko ch³opak, równie¿
dziewczyny powinny ten film
zobaczyæ. A mo¿e zw³aszcza one, poniewa¿ to one
spe³niaj¹ przez naturê przydany im obowi¹zek strze¿enia ¿ycia od samego pocz¹tku, kiedy nawet nie
wiedz¹c o tym cudzie, ju¿ nosz¹ w sobie nowe i oby
lepsze ¿ycie.
Film jest o godzinie W. I film jest historycznym,
dowodem rzeczowym w procesie o lekcewa¿¹cy i
nieodpowiedzialny sposób traktowania cudzego
¿ycia. Film jest o konsekwencjach postêpowania zapatrzonych w swoje strategiczne koncepcje polityków wysy³aj¹cych na pewn¹, g³upi¹ mieræ, pe³nych
naiwnej wiary, m³odych ludzi przekonanych, ¿e na
wiecie istnieje zgodnoæ teorii z praktyk¹.
Pe³no i dzi na wiecie takich nauczycieli, schowanych za plecami religijnych wyznawców, wysy³aj¹cych ich na wroga z przywi¹zanymi do serc
³adunkami wybuchowymi.
Film trwa ponad godzinê, ale i tak wystarczaj¹co
d³ugo, ¿eby godzinê W przemianowaæ w godzinê ¯.
A teraz mo¿esz pod³o¿yæ pod t¹ tytu³ow¹ literê
wszystkie s³owa na ¯. Oto lista pierwszych z brzegu
wyrazów na okrelenie tamtej godziny. Resztê okreleñ dok³adaj zgodnie z w³asnym sumieniem.
¿ycie ¿ar ¿art ¿o³nierz ¿ó³æ ¿ebrak
¿enada ¿al ¿¹dza

Prezentacja zbiorowa

Takie jestemy i nic na to nie poradzimy, ¿e niekiedy
powstaj¹ pewne nieporozumienia, ale my wyci¹gamy
z nich buduj¹ce wnioski i przez to te drobne konflikty
raczej nas cementuj¹ ni¿ oddalaj¹. Lubimy te¿, o czym
wspomina³ymy wczeniej bawiæ siê beztrosko. Jako
grupa zaprzyjanionych liter wszystko co robimy prywatnie s³u¿y zabawie i przyjani.
A kiedy jest nam tak na prawdê dobrze ze sob¹,
lubimy zw³aszcza kiedy jestemy nieco podekscytowane, rozpocz¹æ tê ulubion¹ nasz¹ zabawê, zabawê polegaj¹c¹ na licytowaniu siê w niewinnych
przechwalankach. Polega to na tym, ¿e ka¿da z nas
obmyla, a potem recytuje spontanicznie jakie mniej
czy bardziej sensowne opowiadanie pod warunkiem,

¿e wszystkie wyrazy tego tekstu zaczynaj¹ siê na jej
autonomiczn¹ literê. To taki nieoficjalny festiwal
pró¿noci. Wiadomo, ¿e chodzi o to, która z nas
przedstawi najd³u¿sze opowiadanie. miechu i dowcipom nie ma wtedy koñca.
A kiedy zmêczone mamy doæ wra¿eñ i prze¿yæ,
nastêpuje naturalne spowolnienie tempa, dynamika
zaczyna ustêpowaæ potrzebie relaksu, znaczy to ¿e
scenariusz dnia siê wype³ni³ i jest ju¿ po zabawie.
Wskakujemy wtedy jedna za drug¹ na cieplutki piec,
¿eby tam odpoczywaæ i zanim zaniemy, ¿artowaæ i
perwersyjnie gziæ siê tak jak to przedstawi³ w swej
wyobrani poeta. Nie wiedzia³ tylko, ¿e to popl¹tanie
z pomieszaniem nast¹pi³o jeszcze na górze, na piecu,
a nie wtedy gdy spad³ymy z niego na ziemiê. I wcale
tak bardzo siê nie pot³uk³ymy, przecie¿ chc¹cemu
nie dzieje siê krzywda, a wszystko to zrobione by³o
dla ¿artu i trochê perwersyjnego klimatu.
A teraz próbka takiej zabawy w literki.
Zaczyna A
Amarantowy aparycja alkoholik adorowa³ azjatyckie aktorstwo. Aczkolwiek afrykañskie aktorki aprobowa³ adekwatnie. Afiszowa³: Albo Azja albo Afryka aktywnie artyku³uj¹c
Nie wytrzyma³a P
Pyszny Pawe³ pisa³ posty piknie przecz¹c polszczynie Portalowy Pan Pankracy pos³a³ Paw³owi /Pisz¹c
politycznie pozorn¹ probê poprzestania plecenia psot
Pawe³ puci³ Pankracemu piosenkê Pole, pole postsaksofonistów Podbeskidzia. Plotki. P¹sy i psoty Paw³a
przesz³y przez pioniersk¹ publikê. Po po³udniu Pawe³
poszed³ powiedzieæ policjantowi: pali³em paczkê papierosów, popijaj¹c piêcioma puszkami piwa.
Na to D
Daniel doæ d³ugo duma³, dlaczego Danuta da³a
dyla. Dobi³a Daniela dziewczyna daj¹c dowód definitywnej durnoty. Du¿o dobrych dni dzielili dotychczas dekoruj¹c delikatesy, Dlaczego? Dopytywa³.
Dobrobyt dawa³em Danucie Dlaczego. Dzwoni¹c do
Daniela Danuta duka³a: Drogi Danielu da³am Danniemu Danniemu du du
Daniel:
Dusze?
Dumê?
Domino?
Domylny  doda³a drwi¹co Danuta.
Dedukuj dalej  dogiê³a druzgoc¹co d³awi¹cym
dwiêkiem dziewczyna.
Dozgonne dobranoc  dorzuci³a.
Na to E:
Ewentualne emocje eliminuje Ewa. Edward Ewie
ekran estetycznie eksponowa³.
Ech, Ewelinie ekierka elegancko ewaluowa³a.
Reszta liter zgodnym chórem:
 Doæ ju¿ na dzisiaj, jutro zabawê zaczniemy od
F. A teraz pora ju¿ spaæ.
Zenon Rogala

Warsztaty metodyczne w SP
w Strachocinie

25

Zajêcia terenowe,
wycieczka  jako forma
organizacyjna
w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych
15 padziernika 2014 roku w Szkole Podstawowej
w Strachocinie odby³y siê warsztaty metodyczne
dla nauczycieli przyrody i biologii wszystkich typów szkó³ pt. Zajêcia terenowe, wycieczka  jako
forma organizacyjna w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych, zorganizowane przez Powiatowy
Orodek Doskonalenia Nauczycieli.
Celem spotkania by³o poznawanie przyrody poprzez obserwacje i badania w Parku Ostoja Przyrody, w ¿ywej pracowni przyrody wzbogacaj¹cej
bazê edukacyjn¹ SP w Strachocinie, zapoznanie z
projektem pt. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzd³u¿ doliny rzeki Iny i jej dop³ywów
oraz wskazanie na zajêcia terenowe w realizacji podstawy programowej z przyrody i biologii.
Nauczycieli powita³a Dyrektor Szko³y El¿bieta
Semczak-Kaczmarek, przybli¿y³a zgromadzonym
historiê Parku Ostoja Przyrody.
Lilianna Janeczek, organizatorka konferencji
i doradca metodyczny PODN, w prezentacji pt.
Zajêcia terenowe  przyroda, biologia  Ostoja w Strachocinie omówi³a praktyczne zajêcia
terenowe pod k¹tem realizacji nowej podstawy
programowej przyrody i biologii. Przedstawi³a
krótk¹ charakterystykê ró¿nych typów zajêæ terenowych (lekcja w terenie, æwiczenia terenowe,
wycieczka szkolna) oraz zaprezentowa³a podstawowe przyrz¹dy s³u¿¹ce do obserwacji przyrodniczych w terenie.

O wa¿nej roli zajêæ terenowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych opowiedzia³ Zdzis³aw Nowak  konsultant przyrody ZCDN.
W drugiej czêci konferencji nauczyciele wyszli w teren  zwiedzili Park Ostoja Przyrody przy
SP w Strachocinie. Nauczycielka przyrody, Marta Jaroszek-Ma³ecka przedstawi³a walory przyrodnicze parku, omówi³a w jaki sposób mo¿na je
wykorzystaæ na lekcjach, podzieli³a siê z nauczycielami w³asnymi scenariuszami zajêæ terenowych. Danuta wi¹tek  opiekun Szkolnego
Ko³a KrajoznawczoTurystycznego, omówi³a
biegn¹cy tu¿ przy Ostoi szlak czerwony im. Stefana Czarnieckiego.
Nauczyciele przeszli nad rzekê Karpiel, gdzie podziwiali jej dolny bieg, a nastêpnie udali siê obejrzeæ przep³awkê dla ryb w okolicach hydroelektrowni. El¿bieta Typañska  koordynator projektu pt. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzd³u¿ doliny rzeki Iny i jej dop³ywów
oraz Artur Furdyna ze Stowarzyszenia Przyjació³ Rzek Iny i Gowienicy, przybli¿yli za³o¿enia
projektu, maj¹cego na celu aktywn¹ ochronê ryb
w naszych rzekach.
By³o to ciekawe spotkanie, nauczyciele mogli
podzieliæ siê swoim dowiadczeniem oraz wzbogaciæ warsztat pracy poprzez nowe pomys³y na
lekcje w terenie.
Warto podkreliæ, ¿e takie lekcje pozwalaj¹ dostrzec przyrodê w ca³ej swej z³o¿onoci, w sposób ca³ociowy. Ta umiejêtnoæ nie zawsze jest
powszechna i wiadomi swej roli nauczyciele powinni pomóc uczniowi j¹ kszta³towaæ. Uczeñ stanie siê wtedy aktywnym uczestnikiem procesu
dydaktycznego, nauczy siê poszanowania otaczaj¹cej przyrody. Wiedza zdobyta t¹ droga bêdzie
trwa³a. Dlatego te¿ warto pamiêtaæ o zaletach tej
formy pracy z uczniami.
Opr. Marta Jaroszek-Ma³ecka
nauczycielka przyrody SP Strachocin
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Przedszkole Publiczne Nr 43 Smyk
w Szczecinie

W trosce
o bezpieczeñstwo
i zdrowie dziecka
w przedszkolu

Wszystkiego, co naprawdê trzeba wiedzieæ,
nauczy³em siê w przedszkolu - o tym, jak ¿yæ,
co robiæ, jak postêpowaæ, wspó³¿yæ z ludmi,
patrzeæ, odczuwaæ, myleæ, marzyæ
i wyobra¿aæ sobie lepszy wiat.
Robert Fulgrum
Zapewnienie bezpieczeñstwa i zdrowia dziecka jest
jednym z podstawowych zadañ ka¿dego rodzica i opiekuna. Obowi¹zek ten spoczywa tak¿e na nauczycielach, pod których opiekê oddawane s¹ przecie¿ maluchy. Dzieci maj¹ bowiem ma³e dowiadczenie ¿yciowe, ubogi zasób wypróbowanych technik radzenia
sobie z ró¿nymi problemami, czêsto s¹ niewiadome
zagro¿eñ swojego zdrowia, czy ¿ycia. S¹ bardzo ufne,
nale¿y nauczyæ je, ¿e nie ka¿da osoba doros³a jest
przyjanie nastawiona. Kwestia bezpieczeñstwa jest
szczególnie wa¿na w przedszkolu, gdzie od najwczeniejszych lat nale¿y wyposa¿yæ dziecko w nawyki
unikania, zapobiegania oraz mo¿liwie szybkiego pokonywania ró¿nych niebezpieczeñstw.
Z tego wzglêdu zagadnienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa sta³y siê dla mnie bardzo wa¿n¹ spraw¹.
W naszym przedszkolu prowadzimy szereg dzia³añ
sprzyjaj¹cych kszta³towaniu u dzieci nawyków w tym
zakresie. Najwa¿niejszym jest, aby dziecko dowiedzia³o siê jakie gro¿¹ mu niebezpieczeñstwa, potrafi³o je
rozpoznawaæ oraz ich unikaæ, a jeli ju¿ zaistniej¹ radziæ sobie z sytuacj¹ trudn¹. Ju¿ od pierwszych dni
pobytu dziecka w przedszkolu, wspólnie z rodzicami
oraz stra¿¹ po¿arn¹, ratownikami WOPR, przedstawicielami s³u¿by zdrowia, nadlenictwa, treserami psów
stara³am siê wpajaæ moim wychowankom nawyki bezpieczeñstwa.
Na pierwszym spotkaniu zapozna³am rodziców z
,,Procedur¹ dotycz¹c¹ zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w naszym przedszkolu''.
Ponadto przygotowywa³am i udostêpni³am ulotki na
temat bezpieczeñstwa i zdrowia dziecka oraz prowadzi³am pedagogizacjê rodziców nt. Bezpieczeñstwo
dziecka w domu i w przedszkolu. Ustala³am normy
postêpowania zwi¹zane z bezpieczeñstwem.

We wrzeniu wspólnie z dzieæmi u³o¿ylimy Kodeks grupowy. Zawarto w nim podstawowe zasady
prawid³owego i bezpiecznego zachowania siê w sali,
w innych pomieszczeniach przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym.
Jednym z wa¿niejszych zadañ jest nauczenie maluchów podstawowych numerów alarmowych: 997, 998,
999 oraz 112  ogólnego numeru alarmowego do
wszystkich jednostek. Dziêki planszom wywieszonym
w k¹ciku bezpieczeñstwa maluchy z ³atwoci¹ mog³y przyswoiæ tê wa¿n¹ wiedzê. Pomocne w tym zakresie okaza³y siê równie¿ prace plastyczne wykonywane przez dzieci: uk³adanki, puzzle, gry planszowe czy
gotowe ilustracje przedstawiaj¹ce karetki pogotowia,
radiowozy policyjne oraz wozy stra¿ackie.
W celu zapoznania dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagra¿aj¹cych zdrowiu i
bezpieczeñstwu, wzbudzania czujnoci w razie zapobiegania ewentualnym zagro¿eniom, wyposa¿enia dzieci w wiedzê, umiejêtnoci i nawyki bezpiecznego postêpowania w ¿yciu codziennym prowadzi³am cykl
zajêæ z wykorzystaniem historyjek obrazkowych, teatrzyków, literatury dzieciêcej.
Zajêcia i zabawy by³y realizowane w oparciu o metody aktywizuj¹ce mylenie dzieci np. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji.
Organizowa³am krótkie projekcje filmów traktuj¹cych
o potrzebie przestrzegania zasad bezpieczeñstwa. Jednoczenie podczas prowadzonych zajêæ wyjania³am
dzieciom g³ówne zadania s³u¿b ratowniczych i wagê
wykonywanej przez nich pracy. Organizowa³am wycieczki, konkursy miêdzygrupowe np. Zdrowy i bezpieczny przedszkolak, miêdzyprzedszkolny konkurs
pt. Wiemy lepiej ni¿ rodzice jak przechodziæ przez ulicê, podczas którego przedszkolaki mog³y wykazaæ
siê zdobyt¹ wiedz¹ w zakresie bezpieczeñstwa nie tylko w ruchu drogowym, ale np. znajomoci¹ numerów
alarmowych i kogo mog¹ wezwaæ w razie np. po¿aru.
Wiedzê i umiejêtnoci dzieci ocenia³o jury z³o¿one z
policjantów, stra¿aków oraz ratowników medycznych.
Ogromnym powodzeniem cieszy³y siê okresowe
spotkania z ciekawymi ludmi. Przedszkolaki mog³y
wówczas poznaæ z bliska pracê ludzi dbaj¹cych o nasze zdrowie i bezpieczeñstwo. S³ucha³y opowieci zaproszonych goci, ale tak¿e by³a to okazja do tego,
aby aktywnie uczestniczyæ w ca³ym wydarzeniu np.
poprzez zadawanie pytañ, opowiadanie w³asnych historyjek czy odgrywanie scenek. Dzieci bra³y udzia³ w
æwiczeniach pozoruj¹cych zagro¿enie, np. po¿arowe.
Przedszkolaki mia³y równie¿ mo¿liwoæ obejrzenia policyjnego radiowozu, karetki pogotowia oraz wozu stra¿ackiego. Niebywa³¹ atrakcj¹ dla maluchów by³a mo¿liwoæ przymierzenia stroju stra¿aka, w³o¿enia kasku
na g³owê oraz wejcie do wozu stra¿ackiego.

W czasie wizyty w naszym przedszkolu, pani policjantka omówi³a zasady zachowywania siê podczas
kontaktów z obcymi osobami czy spotkania z agresywnym psem. Dzieci dowiedzia³y siê co robiæ w przypadku zgubienia siê. Maluchy dowiedzia³y siê tak¿e
jak bezpiecznie poruszaæ siê po ulicy, podró¿owaæ samochodem, bawiæ siê w przedszkolu i w domu. Poza
tym zwróci³a uwagê na koniecznoæ noszenia odblaskowych elementów ubioru. Z kolei stra¿acy w trakcie
spotkañ zaznajomili dzieci z ciekawostkami zwi¹zanymi z ich prac¹ zawodow¹, przestrzeganiem zakazów,
zachowaniem bezpieczeñstwa w czasie po¿aru, burzy
czy wypadku. Dzieci dowiedzia³y siê w jakich okolicznociach mo¿na wzywaæ stra¿ po¿arn¹. Utrwala³y numer telefonu pod jaki mog¹ dzwoniæ i jakie informacjê
przekazywaæ wzywaj¹c pomoc stra¿y po¿arnej.
Istotn¹ spraw¹ jest tak¿e udzielanie pierwszej pomocy. Dzieci zdoby³y wiedzê jak pomóc sobie i koledze w sytuacji, gdy dojdzie do zranienia czy urazu. Jak
wezwaæ pomoc, o bezwzglêdnym zakazie korzystania
z lekarstw z domowej apteki, o miertelnym niebezpieczeñstwie za¿ywania wszelkich, zw³aszcza nieznanych
medykamentów. W tym celu zorganizowane zosta³o
spotkanie z pielêgniark¹ i lekarzem oraz warsztaty medyczne Pierwsza pomoc, podczas których przedszkolaki obserwowa³y czynnoci zwi¹zane z opatrywaniem
i reanimacj¹ chorego. Mia³y tak¿e okazjê do æwiczeñ
praktycznych pod kierunkiem ratowników medycznych - wzajemnie uk³ada³y siê w pozycji bezpiecznej'',
æwiczy³y na fantomach sztuczne oddychanie oraz
masa¿ serca i wykrêca³y numer telefonu pogotowia
ratunkowego.
Dzieci wziê³y dzia³ w pokazie przygotowanym przez
ratowników WOPR. Maluchy dowiedzia³y siê jak bezpiecznie spêdzaæ wakacje na pla¿y, w jaki sposób nale¿y wezwaæ pomoc i jakich informacji udzieliæ dyspozytorowi pogotowia. Wciela³y siê w rolê ratownika by z
wykorzystaniem odpowiedniego sprzêtu uratowaæ
ton¹c¹ osobê. Dzieci dziêki wypowiedziom i pokazom
przedstawicieli s³u¿b ratowniczych zrozumia³y, i¿ ¿ycie
i zdrowie jest naszym skarbem oraz ,¿e nie nale¿y byæ
nigdy obojêtnym na los drugiego cz³owieka.
Czêsto s³yszymy o przypadkach pogryzienia osób
przez psy. Dziecko musi mieæ wiadomoæ, ¿e nie ka¿dy pies jest przyjacielem. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele czêsto przestrzegaj¹ przed bliskim kontaktem z obcymi zwierzêtami. Nie wszyscy jednak wiedz¹,
jak nale¿y zachowaæ siê w sytuacji zagro¿enia. Maj¹c
to na uwadze przeprowadzi³am zajêcia poruszaj¹ce tematykê Uwaga pies oraz zorganizowa³am spotkanie
z treserem psów. Przedszkolaki obserwowa³y tresurê
psa w ogrodzie przedszkolnym. Dowiedzia³y siê jakie
zachowania mogê wzbudzaæ w czworonogach agresjê
i jak ich unikaæ. Pozna³y pozycje obronne: ¿ó³wia i
drzewka.
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Nie mniej wa¿n¹ kwesti¹ w zakresie bezpieczeñstwa
jest nauka wzajemnego szacunku. Podczas przeprowadzanych konwersatoriów przedszkolaki dowiaduj¹
siê, ¿e ¿yczliwoæ w grupie w znacznym stopniu przyczynia siê do powstania dobrych relacji, a co za tym
idzie tak¿e i zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa. Ponadto zdaj¹ sobie sprawê, ¿e nie wolno doprowadzaæ
do sytuacji zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu innych 
nie wolno podstawiaæ nogi, spychaæ z urz¹dzeñ, sypaæ piaskiem w twarz, gryæ, biæ czy niszczyæ cudze
rzeczy. Zachowania te powinny byæ jednak przestrzegane nie tylko w odniesieniu do innych ludzi, ale tak¿e
i zwierz¹t. Z drugiej strony dziecko musi wiedzieæ, ¿e
nie powinno zbli¿aæ siê do nieznanych mu zwierz¹t,
szczególnie tych dzikich i lenych. W tym celu zorganizowa³am spotkanie z pani¹ lenik, która zapozna³a
dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania siê po lesie
oraz w³aciwego obchodzenia siê z rolinami i zwierzêtami. W trosce o zdrowie i bezpieczeñstwo dzieci organizowa³am równie¿ tzw. zajêcia gospodarcze. W czasie
których maluchy nie tylko dowiadywa³y siê o szkodliwoci nadmiernego spo¿ywania s³odyczy i koniecznoci zjadania warzyw oraz owoców, ale tak¿e samodzielnie przygotowywa³y zdrowe posi³ki - sa³atki, surówki, kanapki, zbo¿owe ciasteczka itp. Jednoczenie
podczas takich dzia³añ maluchy uczy³y siê bezpiecznego pos³ugiwania siê sztuæcami i organizacji pracy.
Uwa¿am, ¿e tworzone sytuacje edukacyjne inspirowa³y dzieci do gromadzenia i porz¹dkowania dowiadczeñ. Kszta³towa³y odpowiednie nawyki i postawy o
wiele efektywniej ni¿ moralizowanie i przestrogi. Co
wiêcej iloæ zajêæ i ich ró¿norodna forma sprawi³y, ¿e
przedszkolaki z wiêksz¹ uwag¹ przyswaja³y now¹ wiedzê i umiejêtnoci z zakresu ogólnie pojmowanego bezpieczeñstwa. Ich aktywnoæ wiadczy³a o ich zainteresowaniu tematyk¹ i poczuciu jej przydatnoci w ich
¿yciu codziennym. Nabyta przez maluchy wiedza i umiejêtnoci dotycz¹ce bezpiecznych zachowañ powinny
istotnie wp³yn¹æ na podejmowane przez nich w bli¿szej i dalszej perspektywie czasowej decyzje  dzieci
bêd¹ bezpiecznie i ostro¿nie poruszaæ siê po drodze,
bezpiecznie siê bawiæ, wykazywaæ ostro¿noæ w kontaktach z osobami obcymi, bezpiecznie obs³ugiwaæ
urz¹dzenia domowe, wzywaæ i w³aciwie udzielaæ pierwszej pomocy, odpowiednio zachowywaæ siê w czasie
po¿aru, racjonalnie siê od¿ywiaæ.
Jak zatem chroniæ dzieci przed niebezpieczeñstwem?
Uwiadamiaæ oraz odpowiednio je kszta³ciæ , tak aby
uchroniæ ich zdrowie i ¿ycie, aby sta³y siê w przysz³oci rozs¹dnymi ludmi  ta zasada doskonale sprawdza siê w naszej placówce.
mgr Danuta Rodzeñ
 nauczycielka Przedszkola
Publicznego Nr 43 Smyk w Szczecinie
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Wolontariat w Gimnazjum Nr 18

Bezinteresownoæ
zawsze siê op³aca
Loren Eisley, amerykañski antropolog i filozof,
opisa³ historiê ch³opca, który id¹c po pla¿y zbiera³
wyrzucone przez fale rozgwiazdy i wrzuca³ je z powrotem do morza. Zapytany, dlaczego to robi, odpowiedzia³, ¿e ratuje je przed mierci¹. Na stwierdzenie, ¿e skoro jest ich tutaj mnóstwo, to nie ma to
¿adnego znaczenia, bo tylko niewielk¹ czêæ z nich
uratuje, spojrza³ na trzyman¹ w rêku rozgwiazdê, odpowiedzia³: Dla niej w³anie ma to wielkie znaczenie i wrzuci³ j¹ do wody.
Zawsze, gdy mylê o dzia³aniach wolontariuszy,
przypominam sobie tê przypowieæ. No bo nawet
je¿eli najpopularniejsza fundacja, czyli Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy, jest w stanie zmobilizowaæ tysi¹ce ludzi, to i tak jest to kropla w morzu
potrzeb. Tym bardziej, s¹ to najczêciej wolontariusze akcyjni.
Corocznie do Szkolnego Klubu Wolontariusza
Gimnazjum nr 18 w Szczecinie, którego jestem
opiekunk¹, zg³asza siê kilkudziesiêciu gimnazjalistów chêtnych do pomagania innym. Sporód
nich tylko kilku, a w najlepszym wypadku kilkunastu, anga¿uje siê do koñca naszej wspó³pracy
w gimnazjum. Nieliczni dzia³aj¹ (i pewnie dzia³aæ
bêd¹) do koñca wiata, a nawet jeden dzieñ d³u¿ej.
Jestem dumna zarówno z tych, którzy bior¹ udzia³
w masowych przedsiêwziêciach organizowanych
przez fundacje i stowarzyszenia, jaki z tych, którzy
samodzielnie proponuj¹ i podejmuj¹ dzia³ania na
rzecz innych.
W listopadzie 2013 roku dwie uczennice klasy
trzeciej, Patrycja i Ola, zorganizowa³y akcjê na

Powitanie zespo³u PAH przez lokaln¹ ludnoæ w barangay Sungko. Fot. Matthew Owen.

rzecz ofiar tragicznego tajfunu na Filipinach. Zebrane pieni¹dze przekazalimy na konto Polskiej
Akcji Humanitarnej. Po kilku tygodniach zdziwieni uczniowie dowiedzieli siê, ¿e piek¹c ciasta
i organizuj¹c kiermasz, przyczynili siê do pokrycia znacznej czêci kosztów budowy domu w
wiosce Sungko.
Patrycjê, ju¿ nasz¹ absolwentkê, spotka³am w
listopadzie tego roku, gdy wspiera³a dzia³ania
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i
Doros³ych. Dowiedzia³am siê przy okazji, ¿e wraz
z kolegami by³ej klasy 3e, Oskarem i Damianem,
zainicjowa³a akcjê pod nazw¹ Szczecin z
pomp¹. Bior¹ udzia³ w olimpiadzie dla uczniów
szkó³ rednich, której celem jest zrobienie prawdziwego projektu spo³ecznego. Maj¹ dwa g³ówne cele, które musz¹ zrealizowaæ, by uzyskaæ
certyfikat potwierdzaj¹cy zdobyte dowiadczenie i wiedzê o najwa¿niejszych elementach zarz¹dzania projektami, wystarczaj¹c¹ do samodzielnej realizacji projektu spo³ecznego. Jednak
nie tylko o to im chodzi, albowiem póniej maj¹
w planach znaleæ sponsorów i jak najwiêksz¹
grupê chêtnych, by dalej dzia³aæ na rzecz naszego miasta. Podobny cel ma Make It Funky Production  grupa m³odych ludzi, która pragnie
zmieniæ kulturalne oblicze Szczecina. Wród nich
by³ nasz uczeñ Kacper  wolontariusz, na którym zawsze mog³am polegaæ.
Bezinteresownoæ siê op³aca  to nie jest pusty slogan. Ci, którzy siê anga¿uj¹, zdobywaj¹ jednoczenie umiejêtnoci potrzebne w dalszej karierze. Potrafi¹ wspó³pracowaæ w grupie, twórczo rozwi¹zywaæ problemy, organizowaæ w³asn¹ pracê. S¹
kreatywni.
Wspania³ym przyk³adem mo¿e tu byæ Agata, która jako uczennica szko³y podstawowej wraz ze swoj¹
przyjació³k¹ Mart¹ (i pod opiek¹ rodziców) corocznie kwestowa³a na rzecz WOP. Potem, ju¿ jako studentka, anga¿owa³a siê przy projekcie Konstelacja
Szczecin. Wreszcie uda³o jej siê zostaæ wolontariuszk¹ na Euro 2012. Pokona³a tysi¹ce rywali, którzy z pewnoci¹ co najmniej tak samo jak ona pos³ugiwali siê jêzykami obcymi. Co przekona³o komisjê
kwalifikuj¹c¹? Jest pewna, ¿e w³anie dzia³ania, które wpisa³a do kwestionariusza. Bo o nie w³anie pytali
j¹ cz³onkowie komisji.
Nie wiem, jak potocz¹ siê ich dalsze losy moich
wolontariuszy, ale jestem zdania, ¿e wolontariat to
nie tylko pomaganie innym, ale tak¿e sobie.
Magdalena £ysakowska
 nauczycielka Gimnazjum nr 18 w Szczecinie,
opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza

Konkurs literacki

List do przyjaciela
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI NA
LIST NAPISANY ODRÊCZNIE, tego roku pn. LIST
DO PRZYJACIELA, którego organizatorem jest
GOKiS w Kruszynie k. Boles³awca zosta³ rozstrzygniêty, a gala fina³owa mia³a miejsce 28 listopada
2014 r.
Jak co roku do gocinnego Kruszyna zjechali licznie laureaci z ca³ej Polski, najliczniej jednak z okolicy, co zrozumia³e. Pora listopadowa nie odstraszy³a szczecinian, w tym jury, które reprezentowa³o szczeciñski oddzia³ ZLP, patronuj¹cy od lat czterech temu literackiemu, jak¿e wartociowemu
przedsiêwziêciu. Piêkno s³owa pisanego i umiejêtnoæ epistolograficzna , to coraz rzadsze cechy
¿yj¹cych w popiechu starszych i m³odszych Polaków. Aczkolwiek tego roku, uczestnicy zadali k³am
tej opinii. Nadesz³o ponad 520 listów, niezwykle
ciekawych tak pod wzglêdem treci jak i stylu, ¿e o
tematach nie wspomnê. /Te z kolei nadawa³yby siê
wietnie do prac badawczych dla socjologów i
psychologów, co zasugerowano organizatorom/.
By³o co czytaæ. I we wszystkich kategoriach da³o
siê zauwa¿yæ wy¿szy poziom literackiej wypowiedzi, tak¿e bardzo zadowoli³a jurorów kaligrafia nades³anych listów. wiadczy o tym du¿a liczba nagród oraz wyró¿nieñ w tej w³anie dziedzinie. Bardzo cieszy, ¿e nie tylko starsi wiekiem, ale i najm³odsi pisz¹cy, dbaj¹ o piêkno pisma.
Sama uroczystoæ wrêczenia nagród, jak zawsze
wspaniale przygotowana przez Organizatorów, w
tym przez p. Beatê Widerê, g³ówn¹ koordynatorkê
konkursu, spe³ni³a najwybredniejsze oczekiwania.
A wzruszenia i radoæ laureatów oraz osób towarzysz¹cych dope³ni³y reszty.
Bardzo te¿ cieszy³ udzia³ szczecinian a tak¿e policzan w konkursie oraz ich znakomite miejsca wród
laureatów, co mo¿na odczytaæ w protokole zamiesz-
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czonym poni¿ej. Nie darmo wiêc szczeciñskie Dialogi patronuj¹ temu przedsiêwziêciu.
Wszystkim laureatom jak i organizatorom gratulujemy tak szlachetnego w swej idei wydarzenia i
¿yczymy równie licznych epistolografów w roku
przysz³ym. Do zobaczenia!

PROTOKÓ£ OBRAD JURY
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
LITERACKIEGO
NA LIST ODRÊCZNIE NAPISANY PN
LIST DO PRZYJACIELA
Jury w sk³adzie:
Katarzyna Chabowska
Rafa³ Podraza
Ró¿a Czerniawska-Karcz (przewodnicz¹ca)
w dniu 11 listopada 2014 r. po zapoznaniu siê z
nades³anymi 522 listami w trzech kategoriach wiekowych, postanowi³o nagrodziæ i wyró¿niæ :
I kategoria wiekowa (7-12 lat)
I nagroda  Andrzej Machnik, (Gliwice)
II nagroda  Zuzanna Pyc (Brzeg Dolny)
III nagroda  Micha³ Zapiór (Nowy S¹cz)
WYRÓ¯NIENIE  1. Oliwia Grudziñska (¯agañ)
2. Aleksandra Gortych (Brzenik)
3. Zuzanna Kêsik (Szczecin)
4. Kubu Mi (Trzebnica)
5. Anna Kulesz (¯ukowo)
II kategoria wiekowa (13-15 lat)
I nagroda  Julia Kujawiñska (Boles³awiec)
II nagroda  Andrzej Jagie³³owicz (Warszawa)
III nagroda  Wiktoria Jêdryczka (Boles³awiec)
WYRÓ¯NIENIE  1.Maja Siegieñ, (Boles³awiec)
2. Julia Roszkowska (Gdynia)
3. Mirela Sleboda (Czerwieñsk)
4. Angelika Bachciak (Boles³awiec)
5. Julia Dudek (Kraków)
III kategoria wiekowa (16 lat i wiêcej)
I nagroda  Anna Guzik (Boles³awiec)
II nagroda  Czes³awa Knafel (Boles³awiec)
III nagroda  Helena Pilarska (Police)
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WYRÓ¯NIENIE  1. Karolina Moras (Szczecin)
2. Martyna Marzec (Che³m)
3. Zbigniew Witos³awski (Gorzów Wlkp.)
4. Oskar £oboda (Trzebie¿)
5. Zbigniew Kamierski (Boles³awiec)
6. Dorota Nowakowska deAbreu e Castro (Kleczew)
7. Maria Szafran (wiebodzin)
8. Kazimierz Surma (Boles³awiec)
9. Edward Siekierzyñski (Stargard Szczeciñski)

Wród nagrodzonych i wyró¿nionych uwagê jury
zwróci³y listy z walorami kaligrafii  napisane piórem, starannym , czytelnym pismem, zgodnie ze
wszystkimi regu³ami kaligrafii:
Uczestnicy, którzy wyró¿nili siê w kategorii kaligrafii:
Kategoria I:
1. Ewa Roleñ ( Kwidzyñ)  I nagroda
2. Oliwia Szczepañska (Nowogrodziec)  II nagroda
Kategoria II:
1. Wiktoria Jêdryczka (Boles³awiec)  I nagroda
2. Andrzej Jagie³³owicz (Warszawa)  II nagroda
3. Maja Siegieñ ( Boles³awiec)  III nagroda
4. Angelika Bachciak (Boles³awiec)  wyró¿nienie
5. Jakub Woniak (Warszawa)  wyró¿nienie
6. Katarzyna Bielawska (Warszawa)  wyró¿nienie
Kategoria III:
1. Helena Pilarska (Police)  I nagroda
2. Janina Zernowska (Mylenice)  II nagroda
3. Aleksandra Zakrzewska (¯agañ)  III nagroda
4. Kinga Nerlicka (Szczecin)  wyró¿nienie
5. Zbigniew Kamierski (Boles³awiec)  wyró¿nienie
Jury:
1.Ró¿a Czerniawska-Karcz (przewodnicz¹ca)
2. Katarzyna Chabowska
3. Rafa³ Podraza
Szczecin, 11.11.2014 r.

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

Sesja Morska
Nasze Rejsy 2014
Tradycyjnie jak co roku styczeñ to miesi¹c, w
którym odbywa siê sesja Nasze Rejsy w ramach
Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej. Tak
sta³o siê i tym razem. 8 stycznia 2015 roku w auli
Pa³acu M³odzie¿y spotkali siê wszyscy którzy brali
udzia³ w rejsach, konkursach i szkoleniach oraz zaproszeni gocie. Wród zaproszonych byli Inspektor Wydzia³u Owiaty Grzegorz Janowski, Z-ca dyr.
Pa³acu M³odzie¿y Katarzyna Lubiñska, z-ca dyr.
Centrum ¯eglarskiego Magdalena Piaseczna-Górny, wieloletni dzia³acz Programu pan Wies³aw Seidler, kapitanowie: W. Czapp, J. Szwoch, W. Maleika, M. Ircha oraz dzieci, m³odzie¿ i opiekunowie Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej. Sesja powiêcona by³a
wspomnieniom o rejsie dooko³a wiata s/y Maria, o
historii s/y Polonez oraz planach rejsu do Narviku i
na Spitsbergen na jachcie Stary. By³y te¿ wspomnienia o ¿aglowcu Dar Pomorza.
Jako pierwszy g³os zabra³ Grzegorz Janowski
informuj¹c, ¿e rok 2015 jest szczególnym dla naszego Programu, gdy¿ obchodzimy Jubileusz 20lecia Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
Kapitan Wiktor Czapp przedstawi³ krótk¹ historiê
zas³u¿onego szkolnego ¿aglowca Dar Pomorza.
W dalszej czêci spotkania przenielimy siê
na pok³ad Marii jachtu Ludomira M¹czki. Dziêki opowieciom kapitana Macieja Krzeptowskiego i zdjêciom znalelimy siê na morzach, oceanach i kontynentach wiata.
O tegorocznej przygotowywanej wyprawie ladami s/y Zewa Morza i s/y Genera³a Zaruskiego
do Narviku i na Spitsbergen przekaza³ nam pan
Piotr Owczarski. Natomiast kapitan Filip Gruszczyñski przybli¿y³ nam losy jachtu Polonez, na
którym Krzysztof Baronowski op³yn¹³ wiat.
N a zakoñczenie obejrzelimy film Paw³a Chybiñskiego opiekuna SKEM o powsta³ej klasie
¿eglarskiej w Gimnazjum Nr 14.
Sesja dobieg³a koñca. By³a to krótka chwila wspomnieñ, która przenios³a nas na szerokie wody.
Sesjê poprowadzi³a Zuzanna Wilczyñska,
uczennica Zespo³u Szkó³ Nr 8, laureatka wielu
konkursów marynistycznych, pasjonatka i mi³oniczka morza.
Do zobaczenia, stopy wody pod kilem.

Ferie 2015
w Pa³acu M³odzie¿y
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ferie 2015
w Pa³acu M³odzie¿y
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

