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Dzieci
maj¹ skrzyd³a,
pomó¿ im
je rozwin¹æ
Motto:
„Nic nie jest tak cenne jak Twój TALENT”
Nie twierdzê, ¿e wszystkie dzieci s¹ genialne.
Jestem przekonany, ¿e ka¿de dziecko ma zdolnoœci i talenty, które nale¿y rozwijaæ
S¹ w Polsce, jak i na œwiecie geniusze. W ka¿dym pokoleniu, rodz¹ siê i dojrzewaj¹ poœród nas
- genialni pianiœci, genialni perkusiœci – jak nasz
Igor Falkiewicz, genialni matematycy… Geniusz
jest zjawiskiem widocznym, wyraŸnym i jestem
pewien, ¿e jest w polskiej szkole przyzwolenie na
geniusz, a nawet wsparcie dla najwybitniejszych.
Ale czy jest wsparcie dla wybitnych, dla tych, którzy potrzebuj¹ wsparcia, motywacji i dobrego s³owa, by rozwijaæ swoje zdolnoœci i talenty?
Na pocz¹tek poœwiêæmy chwilê refleksji nad pytaniem, czym s¹ zdolnoœci i talenty? Jest to wykraczanie poza schemat i utarte regu³y. Najproœciej mo¿emy zdefiniowaæ je, jako ponadprzeciêtnoœæ w danej dziedzinie wiedzy.
Spójrzmy na poni¿szy wykres.

Wed³ug Gazety Wyborczej z dnia 26 marca 2009
„Tylko 2 proc. ca³ej naszej populacji szczyci siê
ponadprzeciêtnym ilorazem inteligencji” – nic bardziej mylnego! 2 proc. osób mieœci siê w zakresie
wiêcej ni¿ dwóch odchyleñ standardowych w testach inteligencji ogólnej. A te jak wiemy nie
gwarantuj¹ nic poza chwilow¹ satysfakcj¹ lub pytaniami o ich zasadnoœæ. Proszê spojrzeæ, ¿e po
lewej stronie tego wykresu mamy napisane nazwiska osób, na których wzoruj¹ siê nasi uczniowie, podczas gdy by za wszelk¹ cenê chcemy by
wszyscy przynale¿eli do prawej po³owy krzywej.
Statystyka, choæ daje siê ³atwo manipulowaæ,
jest nieub³agana. W ka¿dej klasie, w ka¿dej dziedzinie po³owa dzieci osi¹ga wyniki ponadprzeciêtne. A dziedzin mamy mnóstwo. Mo¿emy zatem

œmia³o postawiæ tezê, ¿e ka¿de dziecko posiada
zdolnoœci, a zadaniem nauczycieli i rodziców jest
wspomagaæ ich rozwój. Zdolnoœci bêdziemy wiêc
definiowaæ jako ponadprzeciêtnoœæ w danej dziedzinie. Te mog¹ byæ wrodzone lub nabyte. Te drugie naturalnie s¹ bardziej interesuj¹ce dla nauczycieli i przysz³ych nauczycieli, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœæ talentów jest wrodzonych. Pytanie tylko czy zostan¹ one wykorzystane?
Zdolnoœci mo¿emy sklasyfikowaæ w trzech
kategoriach:

1. Ogólne, takie jak pamiêæ, szybkoœæ kojarzenia faktów, b³yskotliwoœæ
2. Twórcze, jak kreatywnoœæ, oryginalne stawianie pytañ i rozwi¹zywanie problemów
3. Kierunkowe, specyficzne dla danej dziedziny, np. matematyczne, plastyczne
Szko³a daje najwiêcej mo¿liwoœci rozwijania talentów kierunkowych. Ale mo¿e tak¿e rozwijaæ twórczoœæ. Wed³ug mnie praca w szkole jest zadaniem
twórczym, od procesu planowania lekcji i rozk³adu
materia³u, a¿ po przebieg i podsumowanie lekcji.
Nigdy nie mo¿emy przewidzieæ zachowañ ucznia.
Planuj¹c lekcje pamiêtajmy daæ dziecku du¿o przestrzeni do realizacji twórczoœci i nagradzajmy je.
Jeœli chodzi o rozwijanie talentów, mo¿emy wyszczególniæ cztery fazy:
1. Identyfikacja. Etap pozornie naj³atwiejszy, ale
tylko pozornie. Talent nieodkryty mo¿e nadal siê
rozwijaæ, wiele znamy przyk³adów genialnych
poetów odkrytych dopiero po œmierci, którym starczy³o samozapa³u na rozwój swojego kunsztu. Jak
identyfikowaæ talenty – na pewno nie w samotnoœci. Korzystajmy ze Ÿróde³ z poprzednich szkó³,
przegl¹dajmy œwiadectwa uczniów, rozmawiajmy
z rodzicami, czytajmy opinie innych nauczycieli.
Zachêcam te¿ gor¹co nauczycieli, by nie bali siê
kierowaæ do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Mo¿liwoœæ uzyskania tam zaœwiadczenia i
uzyskanie w Indywidualnego Toku Nauki, jest dla
ucznia wielk¹ nobilitacj¹. Mo¿e te¿ pomóc dziecku czuæ siê wyró¿nione pozytywnie, owszem muszê pracowaæ wiêcej, ale dostajê nobilitacjê i indywidualne podejœcie nauczyciela.
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2. Rozwój. Kiedy wiemy, ¿e dany uczeñ jest ponadprzeciêtny, wyj¹tkowy w danej dziedzinie, mo¿emy byæ pewien, ¿e bêdzie to od nas wymaga³o
wiêcej pracy. Talenty zidentyfikowane i nierozwijane s¹ jak kwiat, który ma s³oñce, ale nie ma wody.
Potrzebujemy dawaæ dzieciom szanse rozwoju –
dodatkowe zadania, ciekawe pytania, projekty i
konkursy. Ale pamiêtajmy, ¿e w konkursach najwa¿niejszy jest nie sam konkurs, co przygotowanie.
Nie wystarczy dziecka 'pos³aæ na konkurs', trzeba
wraz z nim pracowaæ, bo to w³aœnie tworzy trwa³y
efekt w dziecku. Tak¿e wychowawczy. Wed³ug Mahatmy Gandhiego sukces bez pracy, jest jednym z
najwiêkszych grzechów ludzkoœci.
3. Motywacja. Daj¹c dziecku trudniejsze zadania i
coraz to nowe wyzwania mo¿emy ³atwo go zniechêciæ, jeœli poprzeczkê ustawimy za wysoko i nie bêdziemy chwaliæ. Najs³ynniejszy Wêgierski psycholog – Mihaly Csikszentmihalyi – opracowa³ pojêcie
Flow (Przep³yw), w którym ustali³, ¿e najwiêcej satysfakcji daj¹ nam zadania, które w pe³ni nas anga¿uj¹, ale którym jesteœmy w stanie sprostaæ. Przypomnij sobie, kiedy czu³aœ najwiêksz¹ satysfakcjê, czy¿
nie by³o to zadanie któremu uda³o Ci siê z trudem
sprostaæ, ale jednak siê uda³o? Pracuj¹c w szkole w
Wielkiej Brytanii by³em czêsto œwiadkiem nadmiernego chwalenia dzieci, mówienia im „œwietna robota” zanim jeszcze skoñczy³y myœl. Motywacjê dzieci
budujemy chwal¹c je za faktyczne dokonania i to w
stosunku do ich mo¿liwoœci.
4. Utrzymanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿de
wysi³ki nauczyciela musz¹ byæ poparte chêci¹ uczniów. Japoñskie przys³owie mówi: mo¿esz konia zabraæ do wodopoju, ale nie mo¿esz mu kazaæ piæ. Dlatego te¿ wœród motywacji najwa¿niejsza jest ta wewnêtrzna, wynikaj¹ca z pasji. Parafrazuj¹c s³owa Alberta Einsteina, pasja jest wa¿niejsza ni¿ zdolnoœæ, bo
choæ zdolnoœæ mówi co jest, pasja mówi o tym
co bêdzie! Liberalny i indywidualistyczny system anglosaski jest czêsto za to krytykowany.
Jednak¿e studenci Amerykañscy i Brytyjscy,
przeciwnie do studentów w Polsce cechuj¹ siê
nadzwyczajn¹ motywacj¹ wewnêtrzn¹ i wiar¹
we wp³yw na w³asne losy: 'Jeœli bêdê pracowa³ osi¹gnê sukces'. Motywacjê wewnêtrzn¹
mo¿emy w dzieciach rozwijaæ np. poprzez autorefleksjê. Studiuj¹c w USA pamiêtam szczególnie zajêcia, w czasie których ostatnie 20
minut nale¿a³o przeznaczyæ na esej pt. czego
siê dzisiaj nauczy³em i jak odniosê to do mojej praktyki pedagogicznej. Nie by³o to proste, ale uczy dwóch rzeczy – wgl¹du w zajêcia, swoje cechy oraz lepszej koncentracji w

czasie samych zajêæ. Gor¹co polecam autorefleksjê ju¿ w szkole – przynajmniej raz w tygodniu, pod koniec zajêæ.

Na chwilê wyobraŸmy sobie, ¿e nasze klasy
maj¹ po³owê obecnej liczby uczniów. Ka¿dy z
nich jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A dodatkowo nauczyciele maj¹ dodatkowe godziny by z nimi pracowaæ i to pracowaæ wed³ug programu, który sami uk³adaj¹. Brzmi
to jak bajka? Nie do koñca. Choæ pierwsze zdanie dotyczy tylko nauczycieli jêzyków obcych,
to ka¿de dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, to z dysleksj¹, to z ADHD, ale to siedz¹ce
w ³awce tak¿e. I jego kolega równie¿. Zachêcam
do przygl¹dania siê temu jak pracuj¹ dzieci nad
zadaniami. Choæ rozwi¹zania s¹ takie same, sposoby dochodzenia do nich zawsze inne. W tym
roku popatrzmy szczególnie nie na to CZEGO,
ale JAK dzieci siê ucz¹.
Dodatkowe godziny funduje nam Ministerstwo, pocz¹tkowo jedn¹, na zachêtê, póŸniej
dwie. Drodzy nauczyciele – nie s¹ to godziny
'œwietlicowe' i nie mog¹ zast¹piæ ¿adnego etatu. S¹ to zajêcia na indywidualn¹ pracê z
uczniem. Wierzê, ¿e wykorzystamy je na pracê
z uczniem zdolnym. Wiem, ¿e w wielu szko³ach nauczyciele i tak z nimi pracuj¹. Teraz bêdzie to mia³o formalne ramy. Dodatkowo Ministerstwo zmienia podstawê programow¹ i znosi
centralne programy nauczania. Oznacza to, ¿e
ka¿dy nauczyciel mo¿e uk³adaæ programy, w
zale¿noœci od potrzeb uczniów. To du¿a zmiana na rzecz indywidualizacji nauczania, jakiej
bardzo potrzebujemy.
¯yczê wszystkim nauczycielom dobrej wspó³pracy z uczniem. Bez niej nie odnajdziemy talentów i
nie rozwiniemy ich. Wykorzystajmy potencja³ zmian
i z zapa³em zmieniajmy nasz¹ szko³ê, ka¿dego dnia!
Krzysztof Wojewodzic
Wyd. Pracownia Informacji Pedagogicznej CODN
Internetowy magazyn CODN nr 1/2009
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Jak motywowaæ
nauczycieli,
aby chcieli rozwijaæ
zdolnoœci uczniów?
Artyku³ ten ma przede wszystkim na celu ukazanie, jak wa¿ne s¹ rozwi¹zania systemowe dla
zmian w edukacji, a szczególnie pracy z uczniami zdolnymi.
Polska szko³a przechodzi okres wyraŸnych
zmian warto zastanowiæ siê jak te zmiany
wp³yn¹ na rozwój talentów naszych uczniów
– pozytywnie, czy negatywnie? W tym artykule pragniemy szczególnej refleksji poddaæ
pytanie:
Co motywuje nauczycieli, aby rozwijali
zdolnoœci
uczniów oraz jak
tworzyæ otoczenie
sprzyjaj¹ce rozwojowi kreatywnoœci i
zdolnoœci uczniów?
W œwietle ekspertyzy Najwy¿szej Izby Kontroli, opublikowanej w roku 2007, sytuacja
uczniów uzdolnionych w Polsce wymaga jeszcze wielu zmian systemowych. I co wa¿ne, nie
chodzi tylko o pieni¹dze. Dla przyk³adu, eksperyment pedagogiczny zwi¹zany z prowadzeniem
szko³y dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w Toruniu, pomimo przeznaczenia na ten cel
znacz¹cych œrodków bud¿etowych, nie zosta³
upowszechniony ani wykorzystany. Jednoczeœnie
znacznie skromniej dotowany Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci zosta³ doceniony za celowe i
s³uszne ich dysponowanie w obszarze dzia³añ
na rzecz wybitnie uzdolnionych.

W samych szko³ach badania NIK wykaza³y, ¿e
zjawisko pracy z uzdolnionymi wci¹¿ nie jest powszechne, przeciwnie - incydentalne. Tylko 7,3%
nauczycieli zosta³o przeszkolonych pod tym k¹tem.
78,3% ankietowanych nauczycieli poda³o, ¿e nigdy w swojej praktyce zawodowej nie realizowa³o
indywidualnego programu nauczania. Trudno siê
temu dziwiæ, gdy¿ jedynie od 0,02% do 0,54% dzieci ma indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauczania. Jak wiêc zachêciæ nauczycieli,
aby czêœciej wykorzystywali mo¿liwoœcijakie daje
nasza edukacja„szczególnie zdolnym”?

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e uzdolnienia nie s¹ to¿same z
wybitosi¹gniêciami. Wiele zdolnoœci jest w codziennej edukacji gubionych, zaniedbywanych. Niestety,
talent ³atwiej jest zmarnowaæ ni¿ rozwin¹æ. Warto
przy tym pamiêtaæ, ¿e szczególnie nasze spo³eczeñstwo potrzebuje ludzi utalentowanych, dziêki nim
mo¿liwy jest postêp. Edukacjê nale¿y powi¹zaæ z
potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, a ta zaczyna siê od najm³odszych Ucz¹c w szkole XXI w
musimy zmieniaæ jej codzienn¹ rzeczywistoœæ. Indywidualizacja nauki, to nie izolowanie uczniów od
ich kolegów, ale troska o rozwój ka¿dego ucznia w
oparciu o jego zdolnoœci, praca z talentem i poœwiecanie czasu uczniowi zdolnemu. Obecnie nie ma zawodu, gdzie pracuje siê w osamotnieniu, praca w grupach i umiejêtnoœci spo³eczne s¹ podstaw¹ osiagniêcia jakiegokolwiek sukcesu na rynku pracy. Podstaw¹
rozwoju jest za³o¿enie, ¿e grupa jest wiêcej ni¿ sum¹
jednostek. Jednak¿e, aby zosta³y zrealizowane te za³o¿enia musi byæ spe³nionych kilka warunków, które powina powszechnie realizowaæ polska szko³a.
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Pierwszym z nich jest wprowadzenie systemu
motywacyjnego dla nauczycieli. Obecnie mamy
system awansu zawodowego, który odci¹ga uwagê pedagogów od uczniów i prawdziwych, najwa¿niejszych zadañ nauczyciela. Jedn¹ z propozycji by³oby oparcie awansu na zespo³ach
przedmiotowych, które ju¿ funkcjonuj¹, ale wci¹¿
na zasadzie nieformalnej. Mo¿na te¿ upowszechniæ, wzorem szkó³ brytyjskich, zespo³y wychowawcze, czy projektowe i za ich pomoc¹ motywowaæ nauczycieli. Motywowanie za wykonane efektywnie zadanie, nie „za papier”. Aby
sta³o siê to realne, Ministerstwo i Kuratoria musz¹
daæ szko³om wiêcej autonomii. Pierwszym i dobrym krokiem jest rezygnacja z odgórnie narzucanych programów nauczania, przy jednoczesnym zachowaniu podstawy programowej. Oznacza to, ¿e nauczyciel sam bêdzie wybiera³ JAK
nauczaæ danego przedmiotu, by osi¹gn¹æ sukces. Nastêpnym krokiem mo¿e byæ nadanie szko³om bardziej zró¿nicowanych profili, poziomów
i wczeœniejsza specjalizacja uczniów.
Drugim krokiem jest wprowadzenie systemu monitorowania osi¹gniêæ uczniów. Przyk³adowo na ca³ym Dolnym Œl¹sku istnieje sieæ szkó³ wspieraj¹cych
uzdolnienia. Nale¿y do niej ponad 30 szkó³, w tym,
to ciekawe – ¿adna szko³a œrednia.
¯eby program pracy z uczniem zdolnym by³ efektywny,
musi byæ stworzony
ca³y system, w którym
du¿¹ rolê bêd¹ odgrywa³y pewne instytucje
zewnêtrzne, np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ale nie tylko.
Uczeñ powinien byæ monitorowany tak¿e po opuszczeniu szko³y ni¿szego szczebla, ¿eby trafi³ pod
fachow¹ opiekê w nastêpnej szkole. Zasada ta powinna dotyczyæ tak¿e uczniów z dysfunkcjami, nie
tylko tzw. „zdolnych”.
Dzieci potrzebuj¹ sukcesów. Chc¹ i musz¹ zaistnieæ, aby pokazaæ siebie, aby poczuæ swoj¹ wartoœæ. Swoistym forum prezentowania uzdolnieñ i
talentów uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych s¹ konkursy inicjowane przez
szko³y. Ale nie tylko one s¹ polem do popisu.
Pamiêtajmy o projektach, zadaniach grupowych
i pracy dla œrodowiska lokalnego. S¹ to aktywnoœci, gdzie uczniowie przejawiaj¹ wiele w³asnej inicjatywy i jednostki pozornie mniej zdolne, mog¹ nie tylko znacznie siê uaktywniæ, ale i
odnieœæ znacz¹ce sukcesy.
Jak Amerykanie rozwijaj¹ talenty swoich
uczniów? Stawiaj¹ na indywidualizm, traktuj¹
swoich uczniów jako zbiór, ale jednostek i roz-

poznaj¹ a nastêpnie rozwijaj¹ ich zdolnoœci. Ucz¹
te¿ uczniów brania odpowiedzialnoœci za odkryt¹
zdolnoœæ i w³asn¹ naukê, za rozwój. Nauka w USA
jest zdecydowanie bardziej praktyczna, nie tylko
opiera siê na praktycznym dzia³niu i doœwiadczaniu ale rónie¿ wykorzystaniu wiedzy w praktyce i pokazywaniu jej przydatnoœci w codzinnym ¿yciu – „do czego to ci siê przyda”. Uczniowie doœæ wczeœnie wybieraj¹ spacjalizacje, po to,
aby rozwijaæ siê kierunkowo, w danej dziedzinie,
w której uczeñ czuje siê dobrze. Efektywnej pracy z uzdolnieniami sprzyja tak¿e ró¿norodnoœæ
szkó³ i mo¿liwoœæ szerokiego wyboru profilu
kszta³cenia. W szko³ach prowadzi siê coaching i
tutoring a uczniów wzmacnia siê i motywuje pozytywnie chwal¹c nawet zbyt przesadnie za rzeczy oczywiste np. chodzenie do szko³y. Wnaszej,
polskiej szkole zdecydowanie za ma³o jest pochwa³, budowania poczucia w³asnej wartoœci
ucznia, wiary w niego, dobrej z nim komunikacji, poszukiwania mo¿liwoœci rozwoju zdolnoœci.
Aby zmieniaæ oblicze naszej edukacji i motywowaæ nauczycieli do kreatywnoœci oraz twórczych dzia³añ na rzecz uczniów trzeba zmieniæ system kszta³cenia przysz³ych pedagogów. Rozpoczynaj¹ siê w³aœnie
prace w tym temacie.
Potrzebujemy w Polsce systemu tutorów i asystentów nauczyciela,
który sprawdzi³ siê
ju¿ w wielu krajach,
to pozwoli³oby na
zindywidualizowanie pracy z niektórymi uczniami. Praca w licznych klasach jest jednym z
najczêstszych powodów, dla których nauczyciele nie
maj¹ mo¿liwoœci na indywidualizacjê pracy z uczniami. Wed³ug mnie studenci studiów drugiego stopnia
oraz pocz¹tkuj¹cy nauczyciele powinni pe³niæ rolê
w³aœnie pomocników nauczyciela. W obecnym systemie zakres obowi¹zków sta¿ysty i nauczyciela dyplomowanego jest dok³adnie taki sam. A przecie¿
umiejêtnoœci i doœwiadczenie s¹ ró¿ne. Wprowadzenie do zawodu pedagoga powinno byæ znacznie bardziej rzetelne i nie tak gwa³towne jak jest to obecnie.
Skorzystali by z tego i m³odzi nauczyciele - maj¹c
³atwiejszy start i Ci bardziej doœwiadczeni maj¹c w
klasie pomoc dla uczniów, którzy tej pomocy szczególnie potrzebuj¹. Mamy czas zmian i warto to wykorzystaæ, warto zabdaæ o nowe pomys³y, programy,
inwestowanie w zdolnoœci uczniów, autonomiê szko³y
i swoj¹ w³asn¹.
Krzysztof Wojewodzic
Teresa Kosiarek
Wyd. Pracownia Informacji Pedagogicznej CODN
Internetowy magazyn CODN nr 1/2009
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TEATR W SZKOLE,

czyli ¿ycie teatralne IX LO
Szko³a na
placu Mariackim predylekcjê do teatru
ujawnia od
dawna. Byæ
mo¿e od zawsze, czyli od
czasów Gimnazjum Mariackiego. Bliskoœæ teatrów
instytucjonalnych na pewno temu sprzyja. Korzystamy z tej bliskoœci, przyjaŸni¹c siê zw³aszcza z Teatrem Wspó³czesnym, ale tak¿e z nieocenionym Teatrem KANA, ze scen¹ zamkow¹,
Teatrem Polskim, Oper¹ na Zamku czy Filharmoni¹, na których ofertê artystyczn¹ odpowiadamy
z zainteresowaniem.
Teatr to ¿ycie i szko³a ¿ycia, chocia¿ m³odych
odbiorców czasem nie³atwo o tym przekonaæ. Bywanie w teatrze, obcowanie z teatrem, mocowanie siê z teatrem to wstêp do rozumienia teatru,
ale te¿ sposób na konfrontowanie siê z samym
sob¹. Równolegle warto podejmowaæ dzia³ania
sceniczne w przestrzeni szko³y. W IX LO im.
Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie takie
próby nie s¹ nam obce.
Ko³o teatralne (od 2018 r. pod nazw¹ „Maska”) dzia³a na placu Mariackim z przerwami
od lat. Uczestnikami takich zajêæ bywaj¹ uczniowie klas o profilu humanistyczno-kulturowym,
ale nie tylko. Najczêœciej w zajêciach uczestnicz¹ uczniowie z ró¿nych klas i ró¿nych grup
wiekowych. W okresie funkcjonowania w na-

szym zespole Gimnazjum Nr 42 przedstawienia
przygotowywaliœmy w ramach przedmiotu: zajêcia artystyczne, natomiast licealiœci podejmuj¹
siê czasem teatralnych przedsiêwziêæ w formie
prac projektowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e aktywnoœæ teatralna mo¿e, a nawet powinna byæ form¹
szerzej wykorzystywan¹ w szkole, zw³aszcza ¿e
stwarza pole do dzia³ania uczniom dysponuj¹cym ró¿nymi umiejêtnoœciami i kompetencjami,
nie tylko artystycznymi. Pozwala doskonaliæ
sprawnoœæ pracy w grupie, pracy zespo³owej.
Przed laty dobrym duchem TEATRU w naszej
szkole sta³a siê pani re¿yser Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, która prowadzi³a w klasach humanistycznych planowe zajêcia z wiedzy o teatrze i zajêcia sceniczne. Pod jej skrzyd³ami rozwin¹³ siê TEATR NIE MA, dziœ dzia³aj¹cy w Strefie Kultury Studenckiej, ale powsta³y przed laty
w naszej szkole z inicjatywy jednej z uczennicKaroliny Mazur (1999 r.). Teraz tê scenê tworzy

Cezary Or³owski – konferansjer „Kot³owni”,
aktor i re¿yser w jednej osobie.

Jurorzy „Kot³owni” Anna Januszewska i Grzegorz
M³udzik z Teatru Wspó³czesnego og³aszaj¹ wyniki.
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ucznia klasy pierwszej
IX LO) z udzia³em
uczniów gimnazjum i
liceum. W tym roku 10osobowy zespó³ ko³a
teatralnego „Maska”
tak¿e pracuje nad
przedstawieniem, tym
razem o ¿yciu wspó³czesnej rodziny.
Oprócz „Kot³owni”
nauczyciele naszej
szko³y organizuj¹ te¿
inne sceniczne przedsiêwziêcia, np. Weselmy siê "Weselem" St.
Wyspiañskiego czy
Grupa teatralna z dawnego G10 pod kierunkiem pani Klaudii Szo- spektakle w jêzykach
obcych: francuskim,
stak (dziœ SP53).
niemieckim czy angielwielu absolwentów IX LO. Pani Tatiana zachê- skim. Nasi uczniowie uczestnicz¹ równie¿ w
ci³a nas w roku 2008 do zorganizowania prze- warsztatach teatralnych w ramach projektów progl¹du teatralnego. Od roku 2009 odby³o siê ju¿ wadzonych przez Teatr Wspó³czesny (wspó³pradziesiêæ edycji Przegl¹du Ma³ych Form Teatral- ca z pani¹ Kamil¹ Paradowsk¹) czy Teatr KANA.
nych „Kot³ownia”, który organizuj¹ uczniowie
Teatralne fascynacje nie s¹ obce uczniom i nauczypod kierunkiem polonistki Anny Parchimowicz, cielom wielu szkó³. Aktywnoœæ tego rodzaju jest jedczyli mnie. W ka¿dej edycji przegl¹du prezen- nak ci¹gle wykorzystywana w szkolnych placówkach
tuj¹ swoje dokonania grupy teatralne ze Szcze- w niewielkim stopniu, oczywiœcie poza organizacj¹
cina, Stargardu, a czasem tak¿e z Choszczna czy szkolnych uroczystoœci. Teatr mo¿e byæ lekarstwem
Kamienia Pomorskiego.
na problemy wychowawcze ró¿nego typu, ale przede
„Kot³ownia” to szkolny fenomen. To dwa dni wszystkim wyzwala wra¿liwoœæ, pozwala obcowaæ z
œwiêta teatru w przestrzeni szko³y. Przygoto- piêknem, uczy dobrej wspó³pracy. Promujmy kontakt
wujemy tê imprezê na wiele tygodni przed jej z ¿yw¹ sztuk¹. Ona daje wolnoœæ, pozwala mówiæ
otwarciem. Poszukujemy sponsorów, zdobywa- m³odym ludziom w³asnym g³osem.
my sprzêt lub fundusze na sprzêt, opracowujeAnna Parchimowicz
my materia³y promuj¹ce nasz przegl¹d, rozsynauczycielka dyplomowana jêzyka polskiego
³amy zaproszenia, tworzymy koncepcjê przedw IX LO z Oddz. Dwujêzycznymi
siêwziêcia – ka¿dego roku modyfikowan¹. Tu
im. Boh. Monte Cassino w Szczecinie
te¿ cenna okazuje siê wspó³praca ze szczeciñi Gimnazjum Nr 42 z Oddz. Dwujêzycznymi
skimi teatrami. Od kilku lat w jury „Kot³owni” zasiadaj¹ aktorzy Teatru Wspó³czesnego:
pani Anna Januszewska i pan Grzegorz M³udzik. Teatr KANA i Teatr NIE MA udostêpniaj¹ nam sprzêt nag³aœniaj¹cy i oœwietleniowy, bo szkolna baza jest w tym zakresie wiêcej ni¿ skromna. M³odzie¿ sprawdza siê w roli
organizatorów znakomicie.
Jesteœmy te¿ ka¿dego roku obecni na scenie. Sami prezentowaliœmy inscenizacje wed³ug
tekstów Mro¿ka, Szekspira czy innych autorów, a tak¿e w oparciu o w³asne scenariusze.
W ostatniej, X edycji „Kot³owni” najwy¿sz¹
Rozdanie nagród- tu Klaudia Wiœniewska za
nagrodê otrzyma³ spektakl „Burza” przygotorolê w scenach z „Hamleta”(IX LO).
wany przez Cezarego Or³owskiego (wówczas

10
Odkrywamy talenty

„IX Wrota”
– przestrzeñ wolnoœci
Gazeta Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Nr 6 w Szczecinie (IX Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino i Gimnazjum Nr 42 z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi).
Gazeta dzia³a w szkole od 20 lat, za³o¿y³a j¹
polonistka, pani El¿bieta Madej, ze swoimi
uczniami. Od 15 lat zajmujê siê ni¹ ja i muszê
powiedzieæ – nie bez satysfakcji. „IX Wrota”
(tytu³ wymyœlili uczniowie – w nawi¹zaniu do
nazwy szko³y, w której siê zrodzi³a) wydajemy w
formie papierowej i elektronicznej, prowadzimy
te¿ blog, na którym archiwizujemy kolejne numery (http://ix-wrota.blogspot.com/), oraz grupê
tematyczn¹, fanpage na Facebooku i Instagramie.
Zespó³ redakcyjny jest plastyczny, co roku bardzo siê siê zmienia. Przyci¹ganie uczniów do gazety skutkuje integracj¹ zmiennej, otwartej, miêdzyklasowej grupy licealistów i gimnazjalistów.
Ide¹ funkcjonowania Redakcji jest, oczywiœcie,
generowaæ szkoln¹ gazetê, ale nie tylko. Szkolne
media s¹ przecie¿ jednym z przejawów samorz¹dnoœci uczniów, praca z nimi w Redakcji pomaga
zatem w budowaniu wiêzi spo³ecznych w œrodowisku szko³y, a nawet poza nim – wychowuje do
udzia³u w budowaniu spo³eczeñstwa demokratycznego. Redakcja zachowuje pewn¹ strukturê, która
przewiduje podzia³ zadañ i obowi¹zków, ale ka¿dy funkcjonuje tu na zasadach dla siebie dogodnych i akceptowalnych. Jedni pisz¹, inni organizuj¹ dzia³ania czy promuj¹ gazetê.
Mo¿na pozostawaæ cz³onkiem sta³ym, udzia³owcem we wszystkich
przejawach ¿ycia gazety, albo satelit¹ – bywaæ od czasu do czasu, pisywaæ incydentalnie, zale¿nie od
w³asnych potrzeb, rytmu w³asnego
¿ycia. Co oczywiste, dzia³ania integracyjne wpisane s¹ w plan edukacyjny funkcjonowania gazety,
którego treœæ wype³nia program
kszta³cenia kompetencji dziennikarskich. Uczymy siê po prostu, jak

funkcjonuj¹ media – w aspektach merytorycznym,
organizacyjnym, etycznym. Przygl¹damy siê ró¿nym gatunkom i formom publicystycznym, próbujemy sami je pisaæ. Co roku uczestniczymy w
warsztatach dla m³odych dziennikarzy organizowanych przez „Kurier Szczeciñski”, Home.pl, Inkubator Kultury czy Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki. Trudne do przecenienia s¹ interakcje z osobowoœciami mistrzów ze œwiata publicystyki, jak choæby pani Ewa Maria Slaska, redaktorzy, panowie Bogdan Twardochleb i Adam Zadworny, czy pan Rafa³ Bajena.
Gazeta szkolna funkcjonuje w szczególnym kontekœcie spo³ecznym, fakt ten uruchamia mechanizm
w³¹czania siê w ró¿ne dzia³ania edukacyjne i spo³eczne w szkole i poza ni¹, jak np. Festiwal Czytania „Odkrywcy WyobraŸni” w Ksi¹¿nicy Pomorskiej, coroczny Maraton Pisania Listów pod egid¹
Amnesty International czy te¿ inicjatywy „Kuriera Szczeciñskiego”. Jesieni¹ ubieg³ego roku, na
przyk³ad, braliœmy udzia³ w realizacji multidyscyplinarnego projektu polsko-niemieckiego „Hermann Stöhr/ Stanis³aw Kubicki”. By³ to warsztatseminarium historyczno-publicystyczne w Berlinie
i Szczecinie zorganizowane przez „Kurier Szczeciñski”, Stadtepartner Stettin i Polsk¹ Radê Spo³eczn¹ Berlinie. W grudniu projekt zwieñczy³y publikacje naszych tekstów w „Szkolnym Pulitzerze”.
Skoro gazeta funkcjonuje w szkole, znaczy, ¿e
jest potrzebna. W kontekœcie coraz wiêkszych trudnoœci komunikacyjnych uczniów, coraz mniejszej
chêci do czytania i pisania, przynosi to nadziejê, ¿e
mo¿e nie jest tak Ÿle. Rzecz jasna, podtrzymywanie
jej bytu wymaga starañ, powa¿nej pracy, by stworzyæ warunki i impulsy do rozwijania tego rodzaju
aktywnoœci. Gazeta jest zatem przestrzeni¹ wolnoœci, w której m³odzi ludzie mog¹ siê realizowaæ tak,
jak chc¹. To oni przecie¿ decyduj¹, o czym bêd¹
pisaæ: razem stanowi¹ o wyborze tematu przewodniego ka¿dego numeru, który nie musi byæ komentarzem do bie¿¹cej jakieœ sytuacji, ale do uchwyconych subiektywnie zjawisk, którymi ONI aktualnie
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¿yj¹. Jak przy wszystkich dzia³aniach edukacyjnych,
wa¿ne jest tu stworzenie sprzyjaj¹cej atmosfery swobody i wyzwolenie poczucia sensu. Uruchamianie
inspiracji, generowanie poczucia misji otwiera przestrzeñ autoekspresji, wymiany pogl¹dów, prezentowania w³asnej twórczoœci uczniów, równie¿ artystycznej (nierzadko publikujemy udane próby poezji,
prozy, dramatu). Otwartoœæ, dobrowolnoœæ udzia³u
w grupie niezupe³nie formalnej, choæ pozostaj¹cej
pod kuratel¹ szko³y, brak imperatywu s¹ czynnikami temu sprzyjaj¹cymi, co zupe³nie harmonijnie, a nawet niepostrze¿enie splata siê z wychowywaniem do samodyscypliny i poczucia odpowiedzialnoœci, które s¹ przecie¿ niezbêdne, bo móc
skutecznie skanalizowaæ potencja³, inwencjê
uczniów, przynieœæ poczucie spe³nienia dla indywidualnych i spo³ecznych potrzeb. Gazeta szkolna to zatem miejsce dla indywidualnoœci, integracja spo³eczna, wspólnota, sens.
Romuald KuŸmitowicz
– opiekun Redakcji
(Zdjêcia pochodz¹ z projektu „Stöhr/Kubicki”,
autorka zdjêæ: Aleksandra Kozio³, kl. 1e IXLO).

Pa³ac M³odzie¿y

Zdolni – teatralni
Talent to rzecz cudowna, ale nie pos³u¿y temu,
komu brak wytrwa³oœci.
Stephen King, Rêka Mistrza
Na co dzieñ zajmujê siê teatraln¹ prac¹ z dzieæmi
i m³odzie¿¹ w Pa³acu M³odzie¿y – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Razem z nimi – jak
ka¿dy nauczyciel – mierzê siê z ich s³aboœciami,
sytuacjami ¿yciowymi i problemami intelektualnymi. Jednak¿e, co daje mi du¿¹ przewagê, mam mo¿liwoœæ innego podejœcia do ka¿dego z uczestników
moich zajêæ. Mogê daæ im odczuæ ich „zagwostkê”
na ich w³asnej skórze poprzez teatr i dramê. Na potrzeby tego artyku³u skupiê siê na mo¿liwoœciach i
sposobach pracy z uczniem zdolnym (utalentowanym), którego celem jest dostanie siê do wymarzonej szko³y teatralnej – czy to w Polsce, czy zagranic¹. Przez ucznia zdolnego rozumiem osobê posiadaj¹c¹ pewne szczególne, wysokie umiejêtnoœci
(intelektualne, poznawcze, spo³eczne) oraz specjalne cechy charakteru (m.in. wytrwa³oœæ, samodzielnoœæ czy pracowitoœæ). Ten problem omówiê na podstawie pracy z dwoma osobami – Beat¹ i Emilem –
obecnie studentami aktorstwa.
Pracuj¹c z uczniem zdolnym, nale¿y pamiêtaæ o
kilku etapach, przez które musi przejœæ ka¿dy, kto
chcia³by dostaæ siê do szko³y teatralnej. S¹ to: praca
z cia³em, praca z emocjami/s³owami i poszerzanie
wyobraŸni. Wszystkie te etapy uzupe³niaj¹ siê i
przeplataj¹. Jeden nie mo¿e istnieæ bez drugiego.
W innym wypadku skazujemy ucznia na „kalectwo artystyczne”, daj¹c mu do pracy nieociosany
kamieñ, ale pozbawiaj¹c d³uta.
Praca z cia³em opiera siê pocz¹tkowo na prostych zabawach jak „berek”, „raz, dwa, trzy, Baba
Jaga patrzy” czy „lustro” (jak najwierniejsze powtarzanie ruchów partnera). Dziêki temu nie tylko
integrujemy m³odego aktora z zespo³em, ale te¿
przypominamy mu o tym, jak byæ dzieckiem i jak
czerpaæ radoœæ z prostych rzeczy. Dodatkowo oswajamy siê z cudzym dotykiem, poznajemy mo¿liwoœci swojego cia³a i dowiadujemy siê, nad czym
nale¿y umieæ zapanowaæ. Æwiczenia te stopniowo
komplikujemy, by rozwijaæ umiejêtnoœæ koncentracji aktora. Zabawy powinny byæ coraz bardziej
niestandardowe, by m³ody cz³owiek wy³¹czy³ myœlenie, a skupi³ na dzia³aniu, bowiem ono jest najwa¿niesze w pracy aktora. Dziêki temu powoli sta-
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wiamy fundamenty pod niestandardowoœæ dzia³añ
scenicznych.
Pracuj¹c nad cielesnoœci¹ aktora, pracujemy równie¿ nad jego emocjami. Zanim pozwoli³em Beacie czy Emilowi przemówiæ na scenie, stawia³em
ich w sytuacjach, w których u¿ycie s³owa nie jest
niezbêdne. Zadaj¹c im dzia³ania aktorskie, jak np.
poszukiwanie ksi¹¿ki w bibliotece, wychodzenie
z teatru podczas przedstawienia czy szykowanie
kolacji dla ukochanej osoby, obserwowa³em, w jaki
sposób te proste dzia³ania, z biegiem czasu staj¹
siê coraz bardziej z³o¿one; jak historia, któr¹ „opowiadaj¹”, rozszerza siê wraz z nabywaniem przez
nich kolejnych umiejêtnoœci. Czy na tym etapie
wyró¿niali siê na tle swoich równieœników? Nie,
to przysz³o póŸniej. Na pocz¹tku ka¿dy w grupie
jest ostro¿ny. Dopiero póŸniej zaczê³o wychodziæ
na jaw, kto z zespo³u przeprowadzi³ g³êbsz¹ analizê zadanej sytuacji. Wtedy te¿ zacz¹³em zadawaæ
im trudniejsze zadania aktorskie i bardziej rozbudowane sytuacje. Dziêki temu ich wyobraŸnia mia³a
impuls do pracy i rozwoju. Problemy, które mieli
„przepracowaæ”, mog³y powoli wyrastaæ lekko ponad ich wiek, poniewa¿ mieli ju¿ jakieœ doœwiadczenia, na których mogli bazowaæ. Niezwykle wa¿ne
jest, by aktor na pocz¹tku swojej kariery – zw³aszcza amatorskiej – pracowa³ nad problemami mu
bliskimi, wrêcz namacalnymi dla niego. Nikt w wieku lat siedemnastu, czy osiemnastu, pozbawiony
wiêziennego doœwiadczenia, nie stworzy prawdopodobnej psychologicznie postaci mordercy, ale
mo¿e z ³atwoœci¹ stworzyæ osobê lekkomyœln¹ lub
zazdrosn¹. Bli¿sza mu bêdzie m³odzieñcza, naiwna mi³oœæ Romea czy Julii ni¿ niejednoznaczna
relacja Valmonta i markizy de Merteuil z „Niebezpiecznych zwi¹zków”.
Zarówno Emil jak i Beata prócz obowi¹zkowej
pracy grupowej nad spektaklem z zaanga¿owaniem
poœwiêcali siê innym teatralnym inicjatywom. Byli
œwiadomi tego, ¿e stopnie i
wiedza z liceum niewiele
przyczyni¹ siê do ich artystycznej kariery. Owszem,
zdawali sobie sprawê, ¿e
aktor musi byæ cz³owiekiem
inteligentnym i obytym z
kultur¹, ale nie oznacza³o to,
¿e pozytywne zdanie matury zapewni im miejsce w jakiejkolwiek szkole teatralnej. Dlatego z oddaniem poœwiêcali siê pracy nad sob¹.
Tym, którzy nie wiedz¹, jak

wygl¹da egzamin do szko³y teatralnej, pokrótce go
przybli¿ê: kandydat na studenta musi przygotowaæ
na egzamin od 5 do 12 (w zale¿noœci od szko³y)
zinterpretowanych tekstów literackich, musi przejœæ
przez egzamin ruchowy (taniec, akrobatyka), egzamin wokalny (3 piosenki) oraz byæ przygotowanym
do improwizacji na zadany temat. ¯adna szko³a ponadgimnazjalna (prócz jednej wyspecjalizowanej)
nie jest w stanie przygotowaæ swojego ucznia do
tego egzaminu, dlatego tak wa¿ne jest samodzielna
praca przysz³ego kandydata. Tym te¿ charakteryzowali siê zarówno Beata jak i Emil. Przygotowywali siê w swoim wolnym tak¿e od teatralnych zajêæ grupowych czasie lub pracuj¹c w domu. Do tego
dochodzi³y dwie dwugodzinne indywidualne próby w tygodniu, polegaj¹ce na konsultacji i przepracowaniu z nauczycielem obranej interpretacji tekstu oraz co najmniej jedno spotkanie ze specjalist¹
od œpiewu. Systematycznoœæ jest tutaj niezwykle
wa¿na, bowiem wiele przywo³ywañ emocji musi znaleŸæ w ciele swój fundament i staæ siê niczym umiejêtnoœæ jazdy na rowerze – trudn¹ do zapomnienia.
Na egzaminie wymagana jest równie¿ ró¿norodnoœæ emocjonalna tekstów, dlatego wa¿ne jest
wypracowywanie z uczniem elastycznoœci i umiejêtnoœci zdystansowania siê tego, co siê przed
chwil¹ „wyrecytowa³o”. Trzeba nauczyæ siê przeskakiwaæ z jednej wyobra¿onej sytuacji w drug¹,
jednoczeœnie pozostaj¹c wci¹¿ w pe³ni si³ do
przedstawienia kolejnej. Choæ z opisu wydaje siê
to ³atwe, jest naprawdê wyczerpuj¹cym zadaniem.
Wyæwiczyæ to mo¿na poprzez zadawanie uczniowi scen do improwizacji zwi¹zanych z tekstem
mówiony na egzaminie. Dodatkowo stara³em siê
uwra¿liwiæ wyobraŸniê aktora na tê wyimaginowan¹ sytuacjê ¿yciow¹ poprzez pytania pog³êbiaj¹ce emocje przedstawiane przez niego. Jest
to naprawdê ciê¿ka artystyczna praca. Efektem
tych wszystkich kroków i æwiczeñ jest obecnoœæ
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Beaty jak i Emila na listach studentów szkó³ teatralnych. Emil postanowi³ zostaæ aktorem-lalkarzem w AST we Wroc³awiu, zaœ Beata studiuje
World Performance (aktorstwo po³¹czone z antropologi¹ teatru) w East 15 Acting School w Loughton (Wlk. Brytania).
W ka¿dej z grup teatralnych, które prowadzê, jest
kilka osób z naturalnymi predyspozycjami aktorskimi. Posiadaj¹ na tyle talentu, wyobraŸni i inteligencji, by z powodzeniem stawaæ w szranki z innymi kandydatami do szkó³ teatralnych. Co jednak
ich odró¿nia od pozosta³ych, to chêæ zrealizowania marzeñ,
umiejêtnoœæ podjêcia
ryzyka oraz wsparcie
rodziny. Czêsto osoby, które uznalibyœmy za tzw. zdolne,
w pewnym momencie swojej amatorskiej kariery zaczynaj¹ przewartoœciowywaæ wartoœæ sztuki w swoim ¿yciu.
Zaczynaj¹ myœleæ bardziej pragmatycznie, obserwuj¹c otaczaj¹cy je rynek pracy. Wol¹ "coœ pewnego",
co da im pewne techniczne zdolnoœci, które póŸniej mo¿na sprzedaæ, a które przydatne s¹ czêœciej
ni¿ umiejêtnoœæ prezentacji siebie na scenie. Równie czêsto brak odpowiedniego wsparcia ze strony
najbli¿szych, którzy chc¹c zapewniæ swojej pociesze materialny byt, kieruj¹ ich uwagê na bardziej
intratne zawody albo takie, które wi¹¿¹ siê z mniejszym ryzykiem finansowym. Trudno winiæ za to rodziców, ale mimo wszystko czy nie jest ich najwa¿niejsz¹ rol¹ wspieranie dziecka w drodze ku byciu
szczêœliwym? Nie musimy na pêczki produkowaæ
informatyków, adwokatów czy lekarzy. Potem te niespe³nione marzenia mog¹ siê przecie¿ odbiæ czkawk¹
na kolejnych cz³onkach rodziny - wnukach. Podsumowuj¹c, sama praca z uczniami zdolnymi artystycznie w teorii nie ró¿ni siê niczym od pracy z takim
dzieckiem w szkole. Jedynie metody s¹ inne. Cel
pozostaje taki sam – szczêœliwy cz³owiek, który sam
bêdzie móg³ iœæ przez ¿ycie.
Marcel Mroczek
– nauczyciel sztuk teatralnych w PM - PCE w
Szczecinie, w 2014 r. uhonorowany tytu³em I
Wicebelfra przez szczeciñski oddzia³ Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego
(Wiêcej zdjêæ na str. 2)

Pañstwowe Ognisko Baletowe

Utalentowani
na puentach

W trakcie prawie siedemdziesiêciu lat swojej
dzia³alnoœci Pañstwowe Ognisko Baletowe bra³o udzia³ w ró¿norodnych przedsiêwziêciach artystycznych. By³y to zarówno autorskie projekty jak i wspó³tworzone z instytucjami kultury oraz placówkami edukacyjnymi. Do najciekawszych koprodukcji mo¿emy z pewnoœci¹
zaliczyæ udzia³ w spektaklach baletowych
„Kopciuszek”, „Dziadek do orzechów” czy
„Królewna Œnie¿ka i Siedmiu Krasnoludków”
oraz bajkach baletowych „Czerwony Kapturek”,
"Kot w butach” i „Piotruœ Pan”. Z najnowszej
historii ogniska niezwyk³ym wydarzeniem dla
placówki by³ udzia³ w jednym z minispektakli
odbywaj¹cych siê na terenie Parku Kasprowicza i Teatru Letniego w Szczecinie, które wprowadza³y widzów w klimat i tematykê Superwidowiska Plenerowego „Pajace” Opery na Zamku w Szczecinie. Wartym odnotowania jest równie¿ spektakl „Pryzmat” który powsta³ w ramach obchodów 65-lecia placówki. Jest to bardzo cenna pozycja w dorobku z uwagi na interesuj¹ce zestawienie technik tañca klasycznego oraz wspó³czesnego.
Osobny dzia³ stanowi¹ projekty bêd¹ce dzie³em wy³¹cznie instruktorów placówki prezentowane na deskach Opery na Zamku w Szcze-
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cinie. S¹ one czêsto najbardziej pracoch³onne i
skomplikowane logistycznie ze wzglêdu na
loczbê wykonawców,
która czêsto przekracza
liczbê nawet dwustu
osób. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ spektakle taneczne organizowane z okazji Miêdzynarodowego Dnia Tañca. Posiadaj¹ one charakter edukacyjny tote¿
widowniê wype³niaj¹
uczniowie zaproszonych
szkó³. Przyk³adem takiego spektaklu jest m.in.
„Wehiku³ czasu” przedstawiaj¹cy dzieje tañca
na przestrzeni wieków, poczynaj¹c od pierwszych staro¿ytnych form ruchu, poprzez renesansowe tañce dworskie, romantyczny balet, a
koñcz¹c na tañcu wspó³czesnym.
Ognisko jest równie¿ regularnie zapraszane
na gale i prezentacje taneczne, m.in. Benefiz
Tanzgala w Prenzlau oraz Zimowe Prezentacje
Taneczne w Policach. Czêsto wystêpuje na imprezach okolicznoœciowych i plenerowych.
Dzieñ Babci i Dziadka w Domu Kombatanta,

Dni Morza na £asztowni czy obchody z okazji stulecia odzyskania niepodleg³oœci w Starej RzeŸni, to tylko niektóre z nich. Anga¿uje
siê równie¿ w akcje charytatywne takie jak
„Iskierka radoœci” oraz „Miko³ajki” w Szczeciñskim Domu Sportu. Jest te¿ aktywnym
uczestnikiem wymiany polsko-niemieckiej w
ramach której wspólnie z Bayreuther Ballettschule realizuje projekty artystyczne i edukacyjne.
Lista osi¹gniêæ jest doœæ d³uga, ale nie ona
jest najwiêkszym powodem do dumy ogniska.
Jest nim wyj¹tkowa atmosfera sprzyjaj¹ca edukacji, rozwojowi i kszta³towaniu silnych charakterów. Nauka ró¿nych technik tanecznych
jest dla uczniów nie tylko okazj¹ do kreatywnie spêdzonego czasu. To równie¿ mo¿liwoœæ
rozwoju umiejêtnoœci pracy w grupie, dyscypliny pracy, kszta³cenia poczucia samodzielnoœci oraz pokonywania w³asnych s³aboœci. Atmosfera ta sprawia, ¿e wiele absolwentek wraca aby wspieraæ i wspó³tworzyæ kolejne projekty. Niektóre z nich odwiedzaj¹ swoich instruktorów nawet po latach od zakoñczenia
edukacji aby opowiedzieæ o tym, jak potoczy³y
siê ich dalsze losy. Niezwyk³e przywi¹zanie,
chêæ bycia czêœci¹ zespo³u i szacunek jakim
uczniowie obdarzaj¹ nauczycieli, to zdecydowanie najcenniejszy dla ogniska sukces.
Ewelina Fogiel
– nauczyciel-akompaniator Pañstwowego
Ogniska Baletowego w Szczecinie
Zdjêcia: Ewelina Fogiel i Ksenia Naumets
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Przedszkole Publiczne Nr 18

Pasje teatralne
ju¿ od przedszkola
„A w teatrze
Wszystko inaczej.
Tu naprawdê ¿yje to, na co patrzê..”
Joanna Kulmowa
Przedszkole Publiczne Nr 18 to przestrzeñ, która
daje wszystkim milusiñskim mo¿liwoœæ wyj¹tkowych aktywnoœci. Placówka realizuje podstawê
programow¹ wykorzystuj¹c do tego za³o¿enia
Planu Daltoñskiego, który jest oparty siê na 4
filarach: SAMODZIELNOŒCI, ODPOPWIEDZIALNOŒCI, WSPÓ£PRACY, REFLEKSJI. Tak prowadzona dzia³alnoœæ edukacyjna w jedynym, certyfikowanym przedszkolu w Szczecinie, stymuluje
dziecko do podejmowania decyzji, podejmowania wyborów, ryzykowania wyra¿aniem swoich
niekiedy nieoczywistych opinii na forum grupy
(tak, by nikogo nie uraziæ), a zatem odwagi, a
tak¿e pokazywania (a nie ukrywania) swoich dzieciêcych emocji. Jest filtrem pobudzaj¹cym empatiê, a tak¿e w konsekwencji podejmowania dzia³añ w poczuciu odpowiedzialnoœci za ich skutki.
To tutaj toczy siê ¿ycie okraszone ró¿nymi
formami prezentacji scenicznych. W owe prezentacje w³¹czaj¹ siê nauczycielki – emisariuszki za³o¿eñ daltoñskiego przedszkola, trenerki pedagogiki freblowskiej o niezwykle
twórczym duchu i pasji do wykonywanego zawodu. Co roku wychowankowie PP18 bior¹
udzia³ w „Przegl¹dzie ma³ych form teatralnych” w PP 69, w obchodach Dnia Teatru – w
marcu. Wspó³praca z Teatrem Lalek „Pleciuga” owocuje nie tylko kszta³towaniem prawi-

d³owego odbiorcy sztuki, ale rozbudza zainteresowania i pasje poprzez zajêcia warsztatowe w kulisach teatru. Przepiêkne i na wysokim poziomie teatralnoœci organizowane s¹ inscenizacje z okazji Balu Jesieni, Dnia Przedszkolaka, Dnia Pluszowego Misia oraz przedstawienia dramowe z okazji m.in. Dnia Babci
i Dziadka czy wreszcie historii o Bo¿ym Narodzeniu – popularne Jase³ka.
Dzieci czêsto s¹ w³¹czane za pomoc¹ darów Froebla do obrazów wyobra¿eniowych, przez historyjki teatralne w wykonaniu cioæ, bêd¹ce wprowadzeniem do codziennych zajêæ dydaktycznych,
punktem wyjœcia do zadania edukacyjnego. T¹
drog¹ przekazywane s¹ czêstokroæ treœci wychowawcze, w których mali podopieczni ucz¹ siê
rozwi¹zywania nieporozumieñ, wyra¿ania emocji,
pokonuj¹ nieœmia³oœæ, ucz¹ siê starannoœci i dba³oœci w zakresie mowy polskiej, wyra¿aj¹ emocje
za pomoc¹ s³owa, gestu i mimiki twarzy, a kiedy
wspó³pracuj¹ nad zadaniem literackim, œcieraj¹
swoje widzenie œwiata z rówieœnikami tak, by
wypracowaæ wspólny punkt widzenia. To wszystko sk³ada siê na kreatywnoœæ, rozbudzenie ciekawoœci poznawczej przez poszukiwanie najbardziej
optymalnych rozwi¹zañ.
Maluchy ju¿ na etapie rozwoju przedszkolnego odczuwaj¹ potrzebê wchodzenia w role, kreowania swojej czêsto wyimaginowanej rzeczywistoœci. Mo¿liwoœci takie s¹ zapewnione w PP18
miedzy innymi w k¹cikach zewnêtrznych, np. w
k¹ciku Twórczoœci, k¹ciku Myœliciela, Pocieszyciela czy k¹ciku Bia³ej tablicy.
Przedstawiciele absolwentów PP18 dostarczyli
moc prze¿yæ wytrawnym ju¿ pedagogom, wykonuj¹c podczas Forum Edukacyjnego 2018, z rewelacyjnym wystêpem Borysa, inscenizacjê wiersza J. Brzechwy „¯uraw i czapla” czy prezentuj¹c kabarecik „Niech ka¿dy zostanie sob¹” w trakcie IV Miêdzynarodowej Konferencji „Edukacja
– Innowacja – 2018” Dzieciaki – pod troskliw¹
opiek¹ cioci Bogusi Nowik
– wytrawnego nauczyciela
z wieloletnim sta¿em, a co
za tym idzie bogatym doœwiadczeniem chwyci³y ju¿
bakcyla wystêpów scenicznych i zajmuj¹ czo³owe
miejsca na konkursach
szkolnych. To na zajêciach
ciocia Bogusia robi wewn¹trzgrupowy konkurs „na
interpretacjê..” utworu lite-
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rackiego. I co? – i dzieci wiedz¹ co to jest owa
interpretacja, a tak¿e potrafi¹ to trudne dla 5-6
latka s³owo wypowiedzieæ, a potem to ju¿ tylko
wielkie sceny znamienitych szkó³, a st¹d ju¿ blisko na „deski” teatrów…
„…To ta bajka musi byæ naprawdê –
TU W£AŒNIE.
Obok mnie dziej¹ siê te dziwy.
Kocham teatr, bo jest inny:
¯ywy”
Bogus³awa Nowik
Aleksandra Figaszewska
– Przedszkole Publiczne Nr 18 Szczecin

Przedszkole Publiczne Nr 50

Kreatywni
a¿ iskry lec¹!

Jako wieloletni nauczyciel Filii Przedszkola
Publicznego Nr 50 w Szczecinie, prócz wykszta³cenia pedagogicznego posiadam dyplom
studiów artystycznych o kierunku architekt
wnêtrz, jestem równie¿ dyplomowanym floryst¹.
Zdajê sobie sprawê, ¿e jednym z elementów
osi¹gania sukcesów i skutecznego funkcjonowania we wspó³czesnym œwiecie jest postawa
czy osobowoœæ twórcza. Kszta³cenie dziecka
poprzez przedmioty artystyczne. Kszta³cenie
przez kontakt z arcydzie³em a przede wszystkim podejmowanie w³asnych prób w procesie
tworzenia umo¿liwiaj¹ siêgniêcie w sferê osobowoœci ucznia, odkrywania nie tylko mo¿liwoœci, uzdolnienia ale aktywizowania czêsto
utajonej wra¿liwoœci dziecka. W dziecku zadania artystyczne kszta³tuj¹ nie tylko postawy
twórcze, rozwijaj¹ równie¿ cechy starannoœci,
kreatywnego myœlenia, doskona³oœci, œmia³oœæ
w podejmowaniu decyzji trudnych, autokrytycyzm ale i tolerancjê dla innoœci. W naszych
przedszkolach pracuje siê w sposób ciekawy i
ró¿norodny, rozwijaj¹c indywidualne cechy
osobowoœci dziecka. Wiedz¹c, ¿e to w wieku
przedszkolnym wed³ug wielu badañ a¿ 90 proc.
dzieci wykazuje zdolnoœci. Widz¹c potrzeby
dzieci a przede wszystkim opieraj¹c siê o w³asne pasje i mo¿liwoœci. Zadaj¹c sobie pytanie
czy mogê w tej kwestii zrobiæ coœ wiêcej? Stworzy³am program pracy „Malarz pomys³ów”. Program uzyska³ pozytywn¹ opiniê Dyrektora
Przedszkola Publicznego Nr 50 oraz Rady Pedagogicznej i zosta³ dopuszczony do realizacji. Obecnie jest realizowany jako miejski program pracy z wychowankiem przedszkola
„Ogrody wyobraŸni” w Szczecinie. Dziêki opracowanym za³o¿eniom wprowadzam dzieci w
œwiat sztuki, architektury, fotografii maj¹c na
uwadze rozwój wszystkich wychowanków. „Malarz pomys³ów” to program, który opiera siê na
za³o¿eniu rozwijania uzdolnieñ, predyspozycji
wrodzonych i wykazuj¹cych zainteresowañ
dziecka poprzez ró¿norodne dzia³ania plastyczne. A tak¿e na rozwijaniu umiejêtnoœci wyra¿ania swojego rozumowania i odbioru otoczenia, osób, rzeczy i zjawisk za pomoc¹ komunikatów pozawerbalnych – wytworów artystycz-

17
nych. Zdajê sobie sprawê jak bardzo wa¿na jest
w³aœciwa atmosfera zajêæ plastycznych, czas,
doœwiadczenie ale przede wszystkim pasja i zainteresowania nauczyciela. Podczas zajêæ dzieci zdobywaj¹ wiedzê, poznaj¹, obserwuj¹, eksperymentuj¹, doœwiadczaj¹ ale przede wszystkim podejmuj¹ decyzje i tworz¹. Prócz treœci
tematycznej poszerzaj¹ wiedzê na temat ró¿norodnoœci technik plastycznych oraz materia³ów
potrzebnych do wykonania zadañ. Jednym z
przedsiêwziêæ, które mia³o umo¿liwiæ dziecku
obcowanie ze sztuk¹ by³o stworzenie k¹cika
twórczoœci artystycznej. Dziêki temu dzieci maj¹
³atwy dostêp w dogodnym dla siebie czasie do
materia³ów plastycznych. Oprócz kredek i kartek k¹cik zawiera materia³y modeliniarskie, szablony, pastele, o³ówki itp. Dzieci mog¹ tam znaleŸæ papierki, sznurki, guziki, koraliki itp. Dzieci zapoznane z wszelakiego rodzaju materia³em
plastycznym potrafi¹ siê z nim obchodziæ i z
niego korzystaæ. Korzystaj¹c z urokliwego po³o¿enia przedszkola dzieci mog¹ same zbieraæ
materia³ przyrodniczy do tworzenia prac oraz
uczestnicz¹ w zajêciach plastycznych na ³onie
natury. Dziêki programowi i podejmowanym
dzia³aniom dzieci maj¹ mo¿liwoœæ twórczego
tworzenia, wyra¿ania siebie, w³asnych pomys³ów
oraz emocji maj¹ mo¿liwoœæ komunikacji poprzez w³asne prace. Sukcesem zrealizowanych
dzia³añ to przede wszystkim zdobyta wiedza i
rozwijanie umiejêtnoœci dzieci. Ogromny sukces to ka¿dy wytwór, praca powsta³a w skutek
podejmowanych dzia³añ. To rozwój wrodzonych
mo¿liwoœci i pasji, to zabawa i radoœæ dzieci.
Podczas realizacji programu przygotowa³am
dzieci do udzia³u w ró¿norodnych konkursach i
przegl¹dach o charakterze artystycznym. W roku
szkolnym 2017/2018 uczestniczyliœmy z ogromnymi sukcesami miêdzy innymi w:
• Miejskim konkursie plastyczny „Ma³y obywatel” przygotowany przez Fundacjê Mierz Wysoko.
• Braliœmy udzia³ w dniach preorientacji zawodowej dla maluchów pod nazw¹ „Mój tata jest
fachowcem…” konkurs dla przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych i innych form wychowania
przedszkolnego. Konkurs organizowany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie, inicjowany przez Komisjê Europejsk¹. Scenariusz „Mój tata jest architektem…” otrzyma³
wyró¿nienie i jest opublikowany na stronie Kuratorium w zak³adce dobre praktyki.
• Konkursie kulinarno-plastyczny „Zabawy ze
smakiem” organizowany przez Przedszkole Pu-

bliczne Nr 64 w Szczecinie. Przygotowanie zajêæ
kulinarnych, plakatu i sprawozdania z przygotowanej potrawy. Zdobyliœmy drug¹ nagrodê.
• VII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa „Niech
¿yje kolor”. Konkursie plastycznym przygotowany przez Miejski Dom Kultury "Œródmieœcie" we
Wroc³awiu.
• Miêdzynarodowym konkursie plastyczny dla
dzieci i m³odzie¿y „Polska w kolorze bia³o-czerwonym” – 100-lecie odzyskania Niepodleg³oœci.
Konkursie plastyczny organizowany przez Szko³ê Podstawow¹ im Tadeusza Koœciuszki w Sobowidzu.
• Wewnêtrznym konkursie plastyczny „W krainie Baœni Braci Grimm” przygotowanym w Przedszkolu Publicznym Nr 50.
• XVI Przegl¹dzie Teatrzyków Lalkowych przygotowanym w placówce macierzystej pt. „Legendy polskie oczami dzieci – niech nasza historia w
œwiat leci”.
• Konkursie plastycznym „Szczecin ciekawe
miejsca” przygotowany przez Akademiê Krasnoludków – Przedszkole Publiczne Nr 58, otrzymaliœmy drugie miejsce.
• Konkursie wojewódzkim, plastycznym „Irena Sendlerowa oczami dziecka” zorganizowanym
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty,
w konkursie zdobyliœmy trzy pierwsze nagrody.
Dzieci reprezentuj¹c swoje prace maj¹
ogromn¹ radoœæ w prezentowaniu swoich wytworów zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia otrzymuj¹c du¿¹ motywacjê do dalszej pracy. Staj¹
siê pewniejsze siebie, zaskoczone jak wielkie
mo¿liwoœci posiadaj¹. Jest to tak¿e ukierunkowanie i wsparcie dla rodzica pokazuj¹c jakie
mo¿liwoœci posiada ich dziecko do dalszej pracy i rozwoju. Przygotowuje dla przedszkolaków
ze szczeciñskich przedszkoli konkurs dotycz¹cy tematyki Szczecina architektury, miejsc wa¿nych dla dzieci itp. Razem z dzieæmi tworzymy
wernisa¿ prac zapraszaj¹c na uroczystoœæ goœci
oraz rodziców.
Praca poprzez program daje mi mo¿liwoœæ realizacji siebie, obserwacji rozwoju dzieci i ogromnej ich radoœci w procesie tworzenia, radoœci daj¹c¹ niesamowit¹ energiê do podejmowania obopólnego wysi³ku. Jest to proces tworzenia dobra i
piêkna, którym mo¿na obdarowaæ innych i które
wraca do mnie jako nauczyciela w postaci pozytywnego dobra oraz sensu mojej pracy.
Anna Marek
– Nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 50
w Szczecinie
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Prze4dszkole Publiczne Nr 72

Od przedszkolaka
do aktora
„Teatr to o wiele wiêcej ni¿ teatr”
Jean Duvigrand
„Teatr” to nie tylko budynek czy spektakl, to coœ
co pozwala nam poznaæ bardziej siebie, pozwala
nam zrozumieæ kim jesteœmy i kim mo¿emy byæ.
Pozwala nam uwolniæ swoje emocje i rozbudzaæ w
nas pozytywne i negatywne emocje oraz wywo³uje
emocje ró¿nego typu w odbiorcach. Dla doros³ych
bêdzie to szerzej pojmowane pojêcie. Natomiast dla
najm³odszej grupy spo³ecznej, jak¹ jest grupa przedszkolna „teatr” bêdzie po prostu zabaw¹. Zabaw¹,
któr¹ ka¿dy nauczyciel, tym bardziej wychowania
przedszkolnego powinien wykorzystaæ w procesie
nauczania. Tak jak powiedzia³ to Glenn Doman
„Zabawa jest nauk¹ - nauka jest zabaw¹. Im wiêcej
zabawy, tym wiêcej nauki”.
Kieruj¹c siê t¹ myœl¹ nauczyciele z Przedszkola
Publicznego Nr 72 w Szczecinie „Kraina Juliana
Tuwima” postanowili stworzyæ dla swoich wychowanków program edukacji teatralnej pt.: „Ptasie
Radio”, czyli cykl zajêæ dotycz¹cych tworzenia
widowiska teatralnego. Ide¹ programu jest rozwijanie i wzmocnienie poczucia w³asnej wartoœci oraz
umiejêtnoœci spo³ecznych i emocjonalnych dzieci,
zapoznanie ich ze sztuk¹ teatraln¹, zaprezentowanie œrodków wyrazu artystycznego stosowanych w
teatrze, kszta³cenie umiejêtnoœci dramatycznych,
wprowadzenie gry aktorskiej w tworzonych przez
grupê inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakoñczonych wystêpem przed publicznoœci¹ na prawdziwej scenie oraz jak ju¿ zosta³o nadmienione na
pocz¹tku nauczanie poprzez zabawê, po³¹czone z
przyjemnoœci¹ i ³atw¹ przyswajalnoœci¹.
Autorkami programu s¹: Ma³gorzata B³aszczykOrzechowska – terapeuta; Edyta Wojtysiak – logopeda, neurolgopeda, terapeuta; Lena Krzykawska – dyrektor przedszkola, pomys³odawca Miêdzyprzedszkolnego Przegl¹du Twórczoœci Poetyckiej Juliana Tuwima; Agnieszka Bis-Wilczyñska,
pasjonatka sztuki teatralnej oraz nauczycielki wychowania przedszkolnego wykorzystuj¹ce w pracy pedagogicznej elementy edukacji teatralnej.
Zajêcia odbywaj¹ siê w naszej placówce dwa razy
w tygodniu po 30 minut, po godzinach realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego. Aktualnie w projekcie bierze udzia³ 25-osobowa grupa piêciolatków. Prowadz¹c¹ zajêcia jest
Aleksandra Rzepecka, nauczycielka wychowania
przedszkolnego, pasjonatka kultury i sztuki oraz
fotograf – amator z zami³owania.
Dzieci w czasie zajêæ przygotowywane s¹ do wyst¹pieñ publicznych. Wcielaj¹ siê w ró¿ne role i stwarzaj¹ kreacje postaci oddaj¹c ich cechy charakteru,
wygl¹d, sposób poruszania siê, wyra¿aj¹c emocje i
uczucia za pomoc¹ ró¿nych technik. Uwzglêdnionych jest przy tym wiele form teatralnych: inscenizacje, w której sk³ad wchodz¹ min. teatr lalek, teatrzyk
cieni, improwizacje, æwiczenia dramowe oraz przedstawienia sceniczne. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia przed swoimi bliskimi podczas uroczystoœci
przedszkolnych, takich jak: Pasowanie na Przedszkolaka/Starszaka; Dzieñ Mamy i Taty; Dzieñ Babci i
Dziadka; Jase³ka; Zakoñczenie Roku Przedszkolnego. Wystêpuj¹ równie¿ podczas konkursów recytatorskich na terenie przedszkola (Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Twórczoœci Poetyckiej Juliana Tuwima)
oraz w konkursach poza placówk¹. Dzieci maj¹ równie¿ okazjê zaprezentowaæ swoje aktorskie umiejêtnoœci przed kolegami i kole¿ankami z pozosta³ych
grup przedszkolnych w placówce. W tym roku nasi
mali aktorzy propaguj¹ zdrowy styl ¿ycia prezentuj¹c sztukê „Jaœ i Ma³gosia inaczej”, gdzie zamiast
domku z piernika mo¿emy zobaczyæ domek z owoców i warzyw, a zamiast strasznej Baby Jagi, spotkamy siê z sympatyczn¹ Czarownic¹, która namawia
dzieci do uprawnia sportu i zdrowego ¿ywienia.
Podczas zajêæ dzieci poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê na
temat teatru, pracy aktora oraz innych osób wystêpuj¹cych w teatrze, jak równie¿ zaznajamiaj¹ siê z terminologi¹ dotycz¹c¹ kultury i sztuki. Nauczyciel w
tym przypadku korzysta z metod eksponuj¹cych,
przedstawiaj¹c dzieciom filmy, prezentacje, reprodukcje, ekspozycje oraz sztuki teatralne. Dzieci ogl¹daj¹
spektakle teatralne zespo³ów profesjonalnych w przedszkolu oraz czêsto wychodz¹ obcowaæ ze sztuk¹ do
Teatru Lalek "Pleciuga". S¹ równie¿ czêstymi goœæmi Muzeum Narodowego w Szczecinie. Uczestnicz¹
w lekcjach muzealnych i warsztatach w Szczeciñskim Inkubatorze Kultury oraz Multikinie.
Podczas warsztatów wyrabiane s¹ równie¿ zdolnoœci plastyczne i kreatywnoœæ dzieci poprzez tworzenie prostych strojów i rekwizytów teatralnych,
jak na przyk³ad pacynek z ga³ganków b¹dŸ kukie³ek z drewnianych ³y¿ek oraz tekturowych budowli.
Du¿¹ uwagê prowadz¹cy zajêcia przywi¹zuje do
usprawniania aparatu mowy m³odych aktorów. Podczas ka¿dych zajêæ prowadzone s¹ æwiczenia artykulacyjne, æwiczenia dykcji i w³aœciwej intonacji.
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Zajêcia teatralne pozwalaj¹ doskonaliæ poprawnoœæ
s³owa mówionego, poprawn¹ i czyst¹ artykulacjê,
rozwijaj¹ pamiêæ wzrokow¹ i s³uchow¹. Poprzez
naukê roli doskonalona jest dykcja, p³ynnoœæ
mowy oraz samoœwiadomoœæ. Dziêki powtarzaniu
odgrywanej roli, usprawniany jest procesy pamiêciowy, który wywo³uje zmiany w komórkach nerwowych w postaci œladów pamiêciowych. Fundamentem tej nauki jest uczestnictwo w sztuce teatralnej w atmosferze zabawy, harmonii i empatii.
Udzia³ w zajêciach teatralnych umo¿liwia równie¿ dzieciom emocjonalny rozwój. Pozwala poznawaæ siebie i wyrabiaæ umiejêtnoœæ wywo³ywania
emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryæ inny
œwiat, znaleŸæ motywacjê do ¿ycia, rozwija wiarê w
siebie. Dziêki radosnemu wspó³dzia³aniu, przyjemnej atmosferze i niebanalnie zaplanowanym zajêciom ³atwiej jest nam pedagogom trafiæ do najm³odszych adeptów sztuki teatralnej. Sztuka poprzez
ruch, gesty mimikê i s³owa staje siê narzêdziem do
„wypowiadania siê” dla dzieci. Istotne jest tutaj,
¿eby doros³y potrafi³ t¹ „wypowiedŸ” odczytaæ i
dobrze zinterpretowaæ, gdy¿ taka wiedza potrzebna
jest mu w procesie nauczania i wychowania, ¿eby
ten proces uczyniæ bardziej efektywnym.
Jak ju¿ zosta³o wspomniane na pocz¹tku nasz program edukacji teatralnej „Ptasie Radio” ma na celu
wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowañ
przedszkolaków, a co za tym idzie zwiêkszenie efektów nauczania. Wa¿ny jest nie tylko przygotowany
spektakl, ale równie¿ ca³y proces jego przygotowania. Zabawa w teatr kszta³tuje twórcz¹ postawê dziecka. Zainteresowany zajêciami przedszkolak bêdzie
móg³ wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci w ¿yciu codziennym i bardzo mo¿liwe, ¿e w przysz³oœci bêdzie rozwija³ swoj¹ pasjê i zaprezentuje swoje zdolnoœci na du¿ej scenie. Teatr ma szansê towarzyszyæ
dziecku przez ca³e ¿ycie, a¿ do póŸnej staroœci. Tego
te¿ jako prowadz¹ca ko³o teatralne ka¿demu uczestnikowi naszych zajêæ ¿yczê.
Literatura:
1. Forma B., Dziecko aktorem II, Wyd. Iwanowski 2002
2. Gloton G. Clero C., Twórcza aktywnoœæ dziecka, WSiP, Warszawa 1986
3. Mystkowska H., Rozwijamy mowê i myœlenie dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1992
Aleksandra Rzepecka
– nauczyciel kontraktowy,
od 2016 roku nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie
(Zdjêcia na str. 38)

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia
im. T. Szeligowskiego

Akordeoniœci
na medal
Zespó³ Akordeonowy „SZCZECIN ACCORDION BAND” dzia³a przy Pañstwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie od 2009 r. Za³o¿ycielem i kierownikiem artystycznym jest Zbigniew Pud³o –
nauczyciel gry na akordeonie, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Z inicjatywy p. Z. Pud³o powsta³a niedawno Zachodniopomorska Orkiestra Akordeonowa. W obecnym
sk³adzie zespó³ gra od trzech lat. Jego najwa¿niejsze osi¹gniêcia to: III miejsce w 2016 roku
na Miêdzynarodowym Konkursie Akordeonowym
w Perm (Rosja) oraz dwukrotnie I miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespo³ów Kameralnych
w Szczecinie w roku 2017 i 2018. Zespó³ koncertuje nie tylko w Szczecinie, na scenach ró¿nych instytucji. By³ oklaskiwany przez publicznoœæ we Francji, w Niemczech, w Rosji.
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Ju¿ wkrótce ferie zimowe! Pakuj¹c plecaki i
walizki na wyjazd nie zapominajmy o dobrej lekturze. Dla dzieci i nas samych! Ksi¹¿ki przydadz¹
siê oczywiœcie równie¿ tym, którzy spêdz¹ ten
czas w domu. Dziêki nim jest szansa na przygodê, dreszcz emocji, œmiech i rozrywkê.
Niedawno Wydawnictwo Dwie Siostry wznowi³o kultowy zbiór baœniowych opowiadañ
dla dzieci. Po raz pierwszy te historie ukazuj¹
siê w pe³nej wersji i z
oryginalnymi ilustracjami. „Ma³y pokój z ksi¹¿kami” to dwadzieœcia
siedem m¹drych i dowcipnych opowieœci, pe³nych zaskakuj¹cych przypadków, szczêœliwych zbiegów okolicznoœci i cudów.
O rezolutnych s³u¿¹cych i nieskorych do o¿enku
królach, rozkapryszonych królewnach i zdolnych,
ale niedocenianych krawcowych, m³odych ch³opcach i starych zrzêdach, bezimiennych kwiatach,
zapomnianych rozkazach i z³otej rybce, która chcia³a
poœlubiæ Ksiê¿yc…Idealna dla m³odszych czytelników. W sam raz do czytania przed snem!
Ma³y pokój z ksi¹¿kami
tekst: Eleanor Farjeon
ilustracje: Edward Ardizzone
t³umaczenie: Hanna Januszewska, Ewa Rajewska
Seria: Mistrzowie Œwiatowej Ilustracji
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2018; wiek: 4+

Dla m³odych czytelników, którzy potrzebuj¹
lektury trzymaj¹cej w
napiêciu, pe³nej przygód
i wzruszeñ mam propozycjê nie do odrzucenia!
Bohaterk¹ tej opowieœci
jest ma³a, odwa¿na dziewczynka, która wyrusza na
ratunek porwanej przez
piratów siostrze.

Kapitan Bia³a G³owa porywa dzieci i zmusza je do niewolniczej pracy w kopalni. Jego
piracka banda budzi taki postrach na Oceanie
Lodowym, ¿e nikt nie œmie podj¹æ próby uwolnienia dzieci, choæ wszyscy wiedz¹, ¿e w
mrocznych podziemiach kopalni ich ¿ycie
szybko gaœnie.
Gdy jednak Bia³a G³owa porywa siedmioletni¹ Miki, jej starsza siostra Siri wyrusza na
ratunek, kieruj¹c siê ku wyspie piratów, której po³o¿enia nikt dok³adnie nie zna. Czeka
j¹ trudna i niebezpieczna podró¿. Siri potwornie siê boi, jednak wie, ¿e to nic w porównaniu z tym, co musi czuæ Miki haruj¹ca pod
ziemi¹ w niewoli u piratów.
Piraci Oceanu Lodowego
tekst: Frida Nilsson
ilustracje: Alexander Jansson
przek³ad: Marta Wallin
Wydawnictwo Zakamarki, 2018; wiek: 9+

Doros³ym
czytelnikom
polecam niezwykle ciekaw¹ ksi¹¿kê, która jest
zapisem rozmów - dziennikarki
–
Agnieszki
Gozdyry – z
mê¿czyznami, którzy
k o c h a j ¹
zwierzêta.
M i s t r z
œwiata w sztukach walki, jeden z najbardziej
popularnych polskich polityków, dziennikarz
i satyryk, kultowy muzyk, aktor, znany tancerz oraz choreograf, co ³¹czy ich wszystkich
poza pasj¹ zawodow¹ i pasj¹ do ¿ycia? Wielka mi³oœæ do naszych braci mniejszych i zaanga¿owanie w walkê o ich prawa. „Mêskie
zwierze(nia)” to ksi¹¿ka, która odczarowuje stereotyp, zgodnie z którym postrzega siê panów
jako nieczu³ych i skrywaj¹cych emocje. To
ksi¹¿ka o tym, ¿e tak¿e twardziele wzruszaj¹
siê i reaguj¹ na krzywdê tych, którzy sami nie
maj¹ g³osu i nie s¹ w stanie siê obroniæ. O
czym Zbigniew Ho³dys i jego syn, Tytus, roz-
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mawiaj¹ z psem Elvisem? W jaki sposób Elvis
uratowa³ Tytusa? Dlaczego Ró¿al Marcin Ró¿alski uwa¿a, ¿e zwierzêta s¹ lepsze od ludzi?
Jak to siê sta³o, ¿e on, znany sportowiec, wypali³ sobie na g³owie liczbê – numer cielaka,
przeznaczonego na rzeŸ? Co zrobi³by dla zwierz¹t Robert Biedroñ, gdyby zosta³ prezydentem Polski?
O tym wszystkim Robert Biedroñ, Janusz Chabior, Tytus Ho³dys i Zbigniew Ho³dys, Szymon
Majewski, Andrzej Rozenek. Marcin "Ró¿al"
Ró¿alski i Leszek Stanek opowiadaj¹ Agnieszce Gozdyrze w wyj¹tkowych, intymnych rozmowach. Warto!
Mêskie zwierze(nia)
Agnieszka Gozdyra
Wydawnictwo: Oficyna 4eM, 2018

Mi³oœnikom grubych
powieœci z
dreszczykiem, polecam jedn¹ z
pierwszych
powieœci kryminalno-sensacyjnych,
powszechnie
traktowana
jako jedna z
najpiêkniejszych tego
gatunku! Jej
autor to ¿yj¹cy w XIX wieku angielski powieœciopisarz, dramaturg, autor opowiadañ.
Mistrzowski przyk³ad fikcji detektywistycznej z bohaterem, Walterem Hartrightem, stosuj¹cym wiele technik œledczych póŸniejszych
prywatnych detektywów. U¿ycie wielow¹tkowych relacji zawdziêczamy prawniczemu wykszta³ceniu Collinsa, który sam wskazuje we
wstêpie do ksi¹¿ki: „Historia tu przedstawiona bêdzie opowiedziana przez wiêcej ni¿ jedno pióro, jak historia przestêpstwa przeciw
prawu jest opowiedziana w s¹dzie przez wiêcej ni¿ jednego œwiadka”.
Kobieta w bieli
Wilkie Collins
przek³ad: Eugenia ¯mijewska
Wydawnictwo Mg, 2018

10-lecie Akademii Edukacji Przedszkolaka
Pa³ac M³odzie¿y -PCE w Szczecinie

Czego Ucz¹ Dzieci

(4)

AKCEPTACJA
W Nowy Rok zwykliœmy wchodziæ pe³ni
nadziei i optymizmu, z
g³ow¹ pe³n¹ marzeñ i
planów. Z energi¹ i determinacj¹ deklarujemy
zazwyczaj
szereg
zmian w swoim ¿yciu,
licz¹c na to, ¿e odmieni¹ nasz¹ codziennoœæ. Czego pragniemy?
By dzieci by³y zdrowe, harmonijnie siê rozwija³y, s³ucha³y pañ w przedszkolu i odnosi³y
sukcesy w szkole, pomaga³y w domu, zamiast
hamburgerów wcina³y broku³y, zamiast iPada
w rêce mia³y ksi¹¿kê, na pstryk wstawa³y rano
i zasypia³y wieczorem. S³owem by³y „³atwe w
obs³udze” i dostarcza³y jedynie radoœci i powodów do dumy.
By m¹¿ nie przedk³ada³ pracy i kumpli nad
¿ycie rodzinne, by³ zaanga¿owany w proces
wychowawczy dzieci, u¿ywki zast¹pi³ zdrowym trybem ¿ycia, nie oponowa³ co do planów remontowych, weekendowych i urlopowych, chêtnie odwiedza³ teœciów, by³ wyrozumia³y, wspieraj¹cy, czu³y, opiekuñczy, odpowiedzialny i romantyczny.
By teœciowie nie uwa¿ali siê za re¿yserów naszego ¿ycia i ograniczyli "dobre rady" do minimum, by teœciowa nie rywalizowa³a z nami o syna,
a teœæ nie czêstowa³ nas ci¹gle tymi samymi historiami z cyklu „za moich czasów...”.
By szef czêœciej docenia³ nasze kompetencje i
wk³ad w rozwój firmy i by wynagradza³ adekwatnie do naszych starañ, by wspó³pracownicy byli
pomocni, lojalni i solidarni, przyjaciele nas nie
zawodzili a znajomi dostarczali rozrywki....mog³abym tak jeszcze d³ugo wymieniaæ ale ju¿ i
tak jest nieŸle, prawa? Ba! Jest bardzo dobrze!
A teraz zimny prysznic...to siê nie uda i nie ma
prawa siê ziœciæ. Z prostej przyczyny - na wiêkszoœæ z tych rzeczy nie mamy wp³ywu. Jeœli chcemy ruszyæ z posad nasz¹ codziennoœæ to musimy
pewne prawdy ZAAKCEPTOWAÆ.
ZAAKCEPTUJMY to, ¿e nie zmienimy temperamentu swojego dziecka. Ale mo¿emy osi¹-
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gn¹æ upragnione cele bêd¹c blisko jego potrzeb. Ka¿dy z nas jest inny, dzieci równie¿.
Nie wrzucajmy do „jednego worka” nieœmia³ej córki i nadpobudliwego syna. Zaproponujmy im odmienne formy spêdzania wolnego
czasu, zapiszmy na zajêcia, które wspieraj¹,
rozwijaj¹ i inspiruj¹. Mamy wówczas realn¹
szansê na to, ¿e odbieraj¹ce nam energiê oraz
humor k³ótnie i konfrontacje ustan¹.
ZAAKCEPTUJMY to, ¿e nie zmienimy charakteru swojego wspó³ma³¿onka lub partnera.
Je¿eli jego zachowanie sprawia nam ból, podcina skrzyd³a, czujemy wewnêtrzn¹ niezgodê
na jego postawê to porozmawiajmy. Spokojnie,
konkretnie i rzeczowo powiedzmy, co nas uwiera, boli i doprowadza do ³ez. Czasem jest tak,
¿e osoba, która nas krzywdzi nie zdaje sobie z
tego sprawy, póki jej o tym nie powiemy. Zatem odwa¿nie wypowiadajmy z czym i na co
siê nie godzimy. Gdy postawimy wyraŸne granice, to bêdziemy mogli mieæ wp³yw na wyci¹ganie konsekwencji. Pamiêtajmy, ¿e milczenie
to ciche przyzwolenie.
ZAAKCEPTUJMY to, ¿e nie zmienimy przyzwyczajeñ rodziców i teœciów. Mo¿emy korzystaæ z ich wiedzy i pomocy i byæ im wdziêczni za
obecnoœæ i wsparcie. Uœwiadommy sobie, ¿e tak
naprawdê to Oni nic nie musz¹ i kochajmy ich za
to, ¿e chc¹ i s¹.
ZAAKCEPTUJMY to, ¿e nie zmienimy osobowoœci szefa. Chcemy, by pracodawca liczy³
siê z naszym zdaniem i bra³ pod uwagê nasze
pomys³y to udowodnijmy mu swoj¹ wartoœæ. Na
laury trzeba czasem zapracowaæ. A nagrod¹ czêsto bywa nie tylko wiêksze wynagrodzenie ale
duma z przekraczania
barier, które wydawa³y siê nam nie do zrealizowania.
ZAAKCEPTUJMY
siebie! Popracujmy
uczciwie nad tym, co
nas ogranicza i k³uje
w œrodku. Po¿egnajmy z³udzenia i iluzje, które zamazuj¹
prawdziwy obraz i
sprawiaj¹, ¿e krêcimy
siê w kó³ko miast
przeæ do przodu. Wyeksponujmy i korzystajmy na co dzieñ z
tego, co w sobie lu-

bimy. Nie bójmy siê bycia sob¹, nie wstydŸmy swoich pogl¹dów, nie starajmy siê znikn¹æ w t³umie. Poka¿my naszym dzieciom, ¿e
siebie lubimy i znamy swoje mocne i s³abe
strony. To piêkna i m¹dra lekcja ¿ycia. Wszak
dzieci nie naœladuj¹ nas po naszych wywodach
- nie s¹ papugami. One obserwuj¹ nasze zachowania, reakcje i konkretne dzia³ania i z nich
czerpi¹ najwiêcej.
Odpowiedzialnoœæ za to, czy jest nam w ¿yciu
dobrze, byle jak czy Ÿle, ponosimy my sami.
Nikt inny! Wiêc nie przerzucajmy win za swoje
po³o¿enie na innych – rodzinê, rodziców, szefa, wspó³pracowników, przyjació³ i znajomych.
Bierzmy los w swoje rêce, zróbmy porz¹dek w
swoich emocjach. Nie bójmy siê rozmawiaæ o
uczuciach, nie chowajmy problemów pod dywan. Nie ¿yjmy ¿yciem innych. Nie warto. Drugi
raz nie zaprosz¹ nas wcale…
Iga Kamela
– Nauczyciel Akademii Edukacji Przedszkolaka
w Pa³acu M³odzie¿y
oraz animator zajêæ muzycznych
w szczeciñskich placówkach oœwiatowych
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O SERII: AKCENT
jesiennych s³ów kilka…
VII edycja serii:akcent to promocje kolejnych ksi¹¿ek
wydawanych w ca³orocznym projekcie z dofinansowania
Miasta Szczecin a realizowanym przez szczeciñski oddzia³
Zwi¹zku Literatów Polskich pn. II Szczeciñskie Promocje
Literatury 2018.
We wrzeœniu, a konkretnie 6 wrzeœnia 2018 roku promowaliœmy w Szczeciñskim Inkubatorze Kultury m³od¹
poetkê, Edytê Rauhut, studentkê dziennikarstwa na US,
która zaprezentowa³a swój oryginalny debiutancki tomik
wierszy Roztañczony atrament, a ksi¹¿ka ukaza³a siê jako
52.pozycja w serii:akcent.
Miesi¹c póŸniej mia³a miejsce w Ksi¹¿nicy Pomorskiej niezwykle podnios³a uroczystoœæ – 18 paŸdziernika 2018 roku
obchodzi³ swój jubileusz 60-lecia pracy twórczej znakomity
szczeciñski pisarz marynista, kapitan ¿. w. Eugeniusz Daszkowski. Jubilat zosta³ uhonorowany przez Marsza³ka Olgierda Geblewicza najwy¿szym odznaczeniem Województwa Zachodniopomorskiego – Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego, któr¹ udekorowa³ Eugeniusza Daszkowskiego Dyrektor Gabinetu Marsza³ka Krzysztof Barczyk. W
imieniu Prezydenta Miasta Szczecina wyst¹pi³a z laudacj¹
Joanna Kozakowska z Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta
Szczecin, wrêczaj¹c okolicznoœciowe pami¹tki. Laudacje Wicedyrektor Ksi¹¿nicy Pomorskiej Bo¿eny Winiarskiej oraz
Goœci z Wyszkowa, rodzinnego miasta Eugeniusza Daszkowskiego, tak¿e listy gratulacyjne prezesa ZG ZLP w Warszawie
Marka Wawrzkiewicza oraz Leszka Dembka z oddzia³u w
Szczecinie, dope³ni³y czêœci uroczystoœci.
Rozmowê z Pisarzem o Jego twórczoœci i jego najnowszej
ksi¹¿ce Marynarze i celnicy, 52. pozycji serii:akcent, poprowadzi³a Ró¿a Czerniawska-Karcz a fragmenty publikacji czyta³ Stanis³aw Heropolitañski.
Tak¿e w paŸdzierniku, obfituj¹cym w ksi¹¿ki wydawane
przez ZLP w Szczecinie, wszak jesieñ to czas zbiorów, odby³a siê trzecia z rzêdu promocja ksi¹¿ki w serii:akcent. Jako
53. pozycja serii ukaza³ siê tomik poezji Katarzyny Chabowskiej, horyzonty samotnoœci. Prezentacja, trzeciego ju¿
w dorobku Poetki tomu wierszy, odby³a siê 27 paŸdziernika
2018 w sali kinowej i kominkowej Szczeciñskiego Inkubatora Kultury.
A przed nami jeszcze trzy promocje ksi¹¿ek zaplanowanych w tej¿e VII edycji serii:akcent.
Otó¿ 15 listopada 2018 w Pa³acu M³odzie¿y na 55. wieczorze W PA£ACU literacko prezentacja 54. pozycji serii:akcent – tom poezji Ma³gorzaty Hrycaj, Aponia w ogrodzie.
21 listopada 2018 – w Szczeciñskim Inkubatorze Kultury
promocja 55. ksi¹¿ki w serii - czyli czwartej ksi¹¿ki Krystyny Rodzewicz, EUROPO… EUROPA!
A 13 grudnia 2018 - ponownie do Pa³acu M³odzie¿y zapraszamy na 56. wieczór W PA£ACU literacko i na promocjê 56.
ksi¹¿ki w serii:akcent, a bêdzie to wybór opowiadañ Roberta
A. Florczyka pod znacz¹cym tytu³em TRZY RAZY WOLNOŒÆ!
W imieniu autorów zapraszam do lektury a w imieniu organizatorów do uczestniczenia w naszych spotkaniach literackich promuj¹cych szczeciñskich pisarzy oraz ich twórczoœæ.
Ró¿a Czerniawska-Karcz

tropem roztañczonego atramentu…
Nie jestem szalona. Moja rzeczywistoœæ
jest tylko inna od twojej. (L. Carroll)
Niezmiernie trudno jest odnaleŸæ w³aœciw¹ cumê przy nabrze¿u Poetów, czyli
motto do rozwa¿añ, do refleksji o twórczoœci, które pozwoli odnieœæ siê do miejsca, w którym przysz³o Autorce jej pierwszym tomem zakotwiczyæ w przestrzeni
literackiej. Szczególnie jest to trudne,
gdy trafia do mnie m³oda osoba oddaj¹ca swój debiutancki zbiór wierszy do
wydania. Zawsze siê obawiam, czy odnajdê w³aœciwe s³owa, celne odniesienia,
swoiste i oryginalne akcenty wyró¿niaj¹ce owe wiersze, tak¿e wystarczaj¹co mocuj¹ce je w istniej¹cej ju¿ przestrzeni,
nadmiernie eksploatowanej przecie¿,
wspó³czesnej poetyki.
Z debiutanckim tomem Edyty Rauhut,
m³odej szczeciñskiej poetki, nie mia³am
takiego problemu. Ju¿ po pierwszych czytaniach jej zbioru wierszy pt. Roztañczony atrament, bez w¹tpliwoœci zorientowa³am siê, gdzie siê znalaz³am, w jakim
zak¹tku poetyckiej krainy…
Pozna³am, ¿e trafi³am do Krainy czarów Alicji od Lewisa Carrolla, ¿e to po
niej bêdê wêdrowaæ od wiersza do wiersza Edyty Rauhut, gdzie: Wszystko jest
mo¿liwe, trzeba tylko wiedzieæ o sposobach (L. Carroll). Poetka wie, ¿e taniec
jest takim sposobem?
stalówka tañczy po papierze a
ka¿dy krok zostawia literê
z ka¿dym kolejnym piruetem
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powstaj¹ s³owa a potem wersy
tak wygl¹da choreografia wiersza
który w tej chwili nucisz
M³oda Autorka odnalaz³a ju¿ na wstêpie swej
pisarskiej drogi oryginalny styl, muzyczn¹ frazê,
trudn¹ dla czytaj¹cego, ale charakterystyczn¹ dla
podtekstów i kontekstów. Odkry³a swoje artystyczne mo¿liwoœci, czerpa³a z doœwiadczeñ poprzedników i nada³a swoim poetyckim obrazom
indywidualny, oryginalny i, co wa¿ne, wspó³czesny wizerunek, odbijaj¹c go we w³asnym lustrze
wyobraŸni.
Swoim roztañczonym piórem, w mocno akcentowanym rozlanym sympatycznym/(nie)sympatycznym atramencie, otwiera przed nami swoj¹ inn¹ –
od naszej - dla niej normaln¹ rzeczywistoœæ… Czy
jest odmienna, oryginalna czy szalona? SprawdŸmy.
Mówili ¿e do tanga
trzeba dwojga wiêc
zatañczy³em z piórem
(…)
Mówili ¿e powinienem przestaæ
bazgraæ tangiem po parkiecie
Niech gadaj¹ a atrament siê roztañczy
I
Bo widzisz, chwila przebiega tak straszliwie
szybko, ¿e nie tylko nie mogê
na niej stan¹æ, ale nawet jej dotkn¹æ.
(L. Carroll)
Autorka tomu Roztañczony atrament, chc¹c wyakcentowaæ kolejne etapy tañca swego pióra, ustawi³a kierunkowskazy, rozdzia³y-lustra, które z
w³asnych fotografii skomponowa³a Adrianna Rauhut (siostra Poetki), w tomiku ilustratorka rozdzia³ów i projektantka ok³adki. Zainspirowana tekstami wierszy z w¹tkiem tañca, z motywami piruetów, baletów i puent, wykona³a sesjê zdjêciow¹
z primabalerin¹ w roli g³ównej, ale nie na scenie,
a w atelier sali baletowej - przed i w lustrze! Nie
bez znaczenia jest w wierszach i na zdjêciach
ekspozycja baletowych puent na stopach baletnicy jako odpowiednika stalówki (przypominaj¹
przecie¿ kszta³tem jej têpe zakoñczenie i umocowanie na ³ydce tancerki jak na obsadce pióra).
I tu nie potrafiê oprzeæ siê dygresji… Te odniesienia obu artystek do pióra, atramentu (sympatycznego! Kto dziœ wie, co to sympatyczny atrament!?), bazgraniny, kleksów na wybielonych
kartkach! Czy¿ nie maj¹ przywo³ywaæ w naszej
elektronicznej wspó³czesnoœci obrazków z przesz³oœci… gêsiego pióra, inkaustu, obsadki ze sta-

lówk¹ i jeszcze tak niedawno u¿ywanego powszechnie, a dzisiaj ju¿ tylko z sentymentu wiecznego pióra? Ono, niestety, tak jak i d³ugopis, przechodzi powoli do… muzeum staroci!
Wracaj¹c jednak do lustra… jest ono dla mnie
równorzêdnym (z lalk¹, tañcem, z piórem, atramentem, wierszem, s³owem), motywem lirycznych wypowiedzi, konstruuj¹cym przestrzeñ poetyck¹, nadaj¹cym znaczenia, jak to w wierszu, niejednoznaczne. Ju¿ same tytu³y: …przed lustrem, …w lustrze,
…po drugiej stronie lustra organizuj¹ nie tylko przestrzeñ, ale wprowadzaj¹ trójwymiarowoœæ kreowanej rzeczywistoœci. Mog¹ oznaczaæ ró¿ne warianty
takowej, np. odnosiæ siê do etapów ¿ycia: dzieciñstwa – beztroskiego poznawania œwiata, dojrzewania marzeñ i – nastoletnie pierwsze rozczarowania,
dojrza³oœæ i wiedza czerpi¹ca z doœwiadczeñ kulturowych pokoleñ… Mo¿na spróbowaæ odczytaæ ten
trójpodzia³ jako proces twórczy poetki; ale mo¿e to
byæ tak¿e metamorfoza autobiograficzna?
Mnie odpowiada odczytanie tego podzia³u jako
dojrzewania artystycznego: przed lustrem – wiersze autotematyczne, wiersze o pisaniu wierszy,
próba opanowania sztuki s³owa, zmaganie siê z
jego wieloznacznoœci¹, nieustannym poprawianiem, szlifowaniem, poszukiwaniem doskona³oœci… w wierszu ATRAMENT:
niesympatyczny atrament
ciêciami myœli wyp³ywa
z pióra papier plami¹c
wybielony a po zakrêtce
depcze zdyszany korektor
z nazywaniem i realnym postrzeganiem codziennoœci, w której trywialna obserwacja czynnoœci mo¿e nabraæ poetyckiego znaczenia, jak na
przyk³ad w wierszu KOT:
kot drapie s³owa
zmieniaj¹c ich
wydŸwiêk
zaczyna nastêpnie
spijaæ z miski
litery
i ³apk¹ chwyta
zdania chlapi¹c
wiersz
Te zapisy same w sobie odbywaj¹ siê jeszcze
bez odbiæ w lustrze:
przed lustrem
twoje spojrzenie
tañczy
po sobie
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To poziom œwiadomej zapewne edukacji szkolnej, dochodzenie do sprawdzianu wykreowanego
wizerunku w kryszta³owym odbiciu wyobra¿eñ,
który pojawi siê za moment – w lustrze… by okazaæ siê jak¿e trywialnym stwierdzeniem, i¿: Nic
nie jest takim/ jakim siê wydaje // So don't judge
the book/by its cover// (M.Peszek)
Gdy tymczasem, wed³ug Edyty Rauhut, w wierszu T£UMACZENIE, proces jêzykowego przek³adu wygl¹da w ironicznym zapisie tak:
t³um ma
czelnoœæ
czytaæ z
literatki
procentowej
polskiej
niemiecki
alfabet
owe drinki
t³umacz¹c
ostrzem
angielskiego
II
Byæ znowu jak dziecko i w nic nie w¹tpiæ
(L. Carroll)
W lustrze wcale nie odbija siê normalna rzeczywistoœæ, któr¹ postrzegamy wokó³ siebie. O
nie. To nam siê wydaje, i¿ te odbicia s¹ wierne,
realistyczne i coœ znacz¹. Natomiast poetka przekonuje siê … i nas, ¿e jednak jest inaczej. Ka¿dy
widzi co innego, wiêc ka¿dy z nas na swój sposób mo¿e okazaæ siê… szalony, niezgodny z przyjêt¹ norm¹ powszednioœci. Odbiorcy s¹ to CIENIE naszych odbiæ w lustrze.
w oczy zagl¹dam
próbuj¹c dogoniæ
spojrzenie
widz¹c usta wargi
przygryzam by przesta³y
byæ z³udzeniem
patrz¹c na d³onie przytulam
siê do ciep³ych myœli
o nich
spogl¹dam w cienie
które nie sta³y
siê cia³em

A tymczasem w samym zwierciadle (to s³owo
brzmi ju¿ jak archaizm) istnieje œwiat, w którym
zmagaj¹ siê ¿ywio³y: ziemia i powietrze, ogieñ i
woda, szalej¹ uczucia, w lustrze ca³y czas tañczy
proces twórczy, rozlewa siê atrament w wersy, s³owa, znaki … powstaj¹ kolejne kreacje wierszy…
np. BURZA
nies³owna duchota
prognozuje burzê
s³ów
deszcz
zaczyna
graæ melodiê
liryczn¹
a piorun przeszy³
wie¿ê ³¹cz¹c
w tomik
W przepastnych g³êbiach lustra, na granicy
mroku grasuj¹ i ¿eruj¹ sêpy czy wilki, alegorie
naszych ludzkich zachowañ. Ma Autorka upodobanie do zabawy poetyckiej, siêga do bajek, do
piosenek-wyliczanek rodem z podwórka czy
przedszkola, by zamieniæ je … w egzystencjaln¹
refleksjê, w rozliczenie z ukrytymi g³êboko w jaŸni
lêkami (czysta psychoanaliza)… stary labirynt
pragnieñ wpisany archetypem w nasz¹ nieœwiadomoœæ zbiorow¹ i nieœwiadomoœæ indywidualn¹,
w skrywane zab³¹kane w nich zagro¿enia, z którymi sobie nie radzimy, tak jak z bólem istnienia,
z przera¿eniem przemijania, z obaw¹ œmierci…
Próbujemy odnaleŸæ w³aœciw¹ drogê wyjœcia, zanim ów lêk nas … jak NIED•WIED• zje… w niespe³nieniu…
I nie mo¿na przeoczyæ znajomej frazy piosenki, zapamiêtanej z dzieciñstwa, odkrywaj¹cej swój
g³êboki sens… przez zabawê.
Ten wiersz nie przypadkiem zamyka nam przestrzeñ wnêtrza lustra - naszego osobistego wnêtrza, w którym, sprzed lustra od wiersza o wierszu, przeszliœmy niepostrze¿enie do tekstów o nas
samych - i… zaprasza do przejœcia na jego drug¹
stronê…
po drugiej stronie
zwierciad³a weneckiego
mój wzrok tañczy
po tobie
III
Wszystko ma jakiœ mora³, pod warunkiem,
¿e umiesz go znaleŸæ.(L. Carroll)
Druga strona lustra… przestrzeñ, któr¹ budujemy poprzez edukacjê kulturow¹. To ju¿ nie in-

26
stynkty, nie edukacja szkolna, nie przeczucia i
emocje, nie spontaniczne wra¿enia, zachwyty czy
wstrêty, ekstazy czy przera¿enia… To hermetyczny
œwiat naszej literatury i sztuki, to elitarne terytorium poznanych i niezapomnianych baœni, mitów,
legend, podañ, … kraina czarów Alicji i Szalonego Kapelusznika, Królowej Kier i uciekaj¹cego
wci¹¿ Bia³ego Królika, domki i pa³ace Kopciuszka i œpi¹cej Królewny, zamki czarnych ksi¹¿¹t,
plansze wojen szachowych, pieczary fantastycznych smoków, jeziora rusa³ek i nimf, fortece odra¿aj¹cych wampirów i przestworza kosmiczne
walcz¹cych ze sob¹ bogów. Jednym s³owem œwiat
naszej wyobraŸni zapisanej archetypami i toposami w podœwiadomoœci, jak i wspomnieniami
wczesno-szkolnych, potem ze œwiadomego wyboru, lektur, czy te¿ obcowania z dzie³ami sztuki, np. filmowej? Etap kszta³towania wra¿liwoœci, tej odtwórczej i tej kreatywnej. Po drugiej
stronie lustra bije bowiem dla Poetki niewyczerpane Ÿród³o inspiracji, a nigdzie i nic staj¹ siê
punktem wejœcia w nieodkryt¹ jeszcze w³asn¹
przestrzeñ wiersza:
nic siê nie sta³o w
nicoœci gdzie
niczego nie mo¿na z
niczyjej winy znaleŸæ
niczym dostêpnym
To dopiero po drugiej stronie lustra dzieje
siê klasyczny (a jednak bardzo wspó³czesny)
teatr - nieustaj¹cy spektakl… Fikcja staje siê
realem, nabieraj¹ swoistego wymiaru i sensu
znane gatunki: czarna komedia, kolorowy dramat… a w nich plejada ods³on jak¿e ¿ywych
w pamiêci literackiej zdarzeñ i postaci: dziewczynka z zapa³kami/z zapalniczk¹ na rosyjski
gaz; Szalony Kapelusznik i jego nieró¿a przy
drzwiach, ksi¹¿ê spod ciemnej gwiazdy, smoki… nimfy, rusa³ki, by skoñczyæ na bogach z
mitologii wszelakich… Hadesa w p³óciennej
celi, Posejdona w ekstazie, ¿ywej/martwej Persefony, Lokiego racz¹cego siê s³owami, z puent¹ ironiczn¹: Kartki pe³ne dzie³ bogów/ –
takie widzimisiê//
Ciekawym zabiegiem kompozycyjnym, o bardzo sugestywnej wymowie s¹ dwie lalki, które ujmuj¹ w klamrê ca³y zbiór wierszy… LALKA PORCELANOWA w rozdziale …przed lustrem rozpoczyna wêdrówkê po krainie czarów… przecie¿ (nie)szalonej bohaterki lirycznej tomiku (a mo¿e to alter ego samej poetki?), a zamyka tom jej bliŸniaczka LALKA,

…po drugiej stronie lustra, któr¹ uto¿samiam
z Alicj¹ (nie)Alicj¹ i wszystkimi nienazwanymi jeszcze w wierszach postaciami…
przed lustrem patrzê
na taflê zabazgran¹
wielkimi marzeniami
w lustrze widzê lalkê
pogniecion¹ i pomazan¹
próbami spe³nienia
po drugiej stronie lustra
realizacja rysuje siê
w zasiêgu rêki
A mo¿e LALKA, to nie ta najbli¿sza ka¿demu dziecku, szmaciana czy porcelanowa zabawka dzieciñstwa, tylko groteskowy obrazek
bezwolnej marionetki, kukie³ki w wêdrownym
teatrzyku naszego losu… albo pionek na szachownicy w zaczarowanym, szalonym œwiecie
doznañ i emocji, uwik³añ przeró¿nych w dniu
powszednim?
Przez rozwa¿ania o wierszach debiutuj¹cej
szczeciñskiej Poetki pomogli mi siê przebiæ,
jak przez gêsty od znaczeñ las, znakomity angielski pisarz (prywatnie wybitny matematyk),
Lewis Carroll oraz jego podopieczna Alicja,
chêtnie zagl¹daj¹ca do baœniowej Krainy Czarów po drugiej stronie lustra, do której odwiedzin przyznaje siê równie¿ Autorka niniejszego tomu oraz ja czytelniczka, potwierdzaj¹ca
tym samym jej istnienie.
Po lekturze Roztañczonego atramentu Edyty
Rauhut, chce siê wst¹piæ na chwilê… do pokoju
bez kropek/ i przecinków, by, jak Alicja, napiæ
siê herbaty u Szalonego Kapelusznika, by uraczyæ siê Weny DESEREM:
co mam powiedzieæ
wiêcej tobie liryczny
g³odomorze
zjad³eœ ju¿ wszystkie
spisane wersy z tego
tom
serwujê na deser dla
ciebie mój ostatni
wiersz
który nabazgra³ z mocnym akcentem – roztañczony atrament wyobraŸni Poetki!
/ Edyta Rauhut, Roztañczony atrament, seria:akcent, Wyd.hogben, Szczecin 2018
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Z akcentem
na marynarsk¹
przesz³oœæ…
Uwa¿a siê powszechnie, ¿e ¿ycie marynarza to
niezwykle pasjonuj¹ca mêska przygoda. Potwierdza³y to od dawna dzie³a najwybitniejszych marynistów, wystarczy wspomnieæ tylko Conrada czy
Melville'a albo naszego popularnego Karola Olgierda Borchardta, w których to rozczytywali siê
niegdyœ m³odzi ch³opcy i za marzeniem ci¹gnêli
(a mo¿e i dzisiaj z tego powodu jeszcze docieraj¹) do szczeciñskich czy gdyñskich szkó³ morskich z odleg³ych miejscowoœci w Polsce, by zakosztowaæ tej morskiej przygody.
Jednak¿e czy rzeczywistoœæ nie zmienia³a tych
marzeñ? Czy nie odkrywa³a prozy ¿ycia zamiast
romantycznych doznañ? Jak by³o, jak bywa³o
naprawdê?
Aby siê tego dowiedzieæ trzeba siêgn¹æ po ksi¹¿ki nie klasyków marynistyki, tylko ludzi morza,
którzy doœwiadczali trudu marynarskiej pracy w
odmiennej od dzisiejszej rzeczywistoœci. Tak¹ bowiem okazywa³a siê w³aœnie peerelowska codziennoœæ, szczególnie w pierwszych dekadach nowego ustroju, w którym przysz³o dorastaæ czy wchodziæ w doros³oœæ m³odym ludziom tu¿ po II wojnie œwiatowej. Musieli weryfikowaæ, czêsto bardzo boleœnie, swoje m³odzieñcze marzenia w zderzeniu ze stalinowskim re¿imem.
Jak zapisywa³y siê te doœwiadczenia w archiwum pamiêci, by po dziesi¹tkach lat odnaleŸæ
siê w reporterskim tekœcie pisarza?

Okazuje siê, ¿e niebywale bogato. I niezwykle
dok³adnie. A jak barwnie i egzotycznie. Bo przecie¿ takie w³aœnie powinny byæ gawêdy marynarskie, zamkniête w opowiadaniach wilka morskiego,
który, jeœli nie zmyœla morskich opowieœci, to przywo³uje z przesz³oœci zapomniane albo zupe³nie nieznane historie, które wydarzy³y siê naprawdê.
A jeœli jest to przy okazji kapitan ¿eglugi wielkiej i jednoczeœnie szczeciñski pisarz marynista,
to ju¿ nic lepszego nie mog³o siê czytelnikowi
przytrafiæ.
A na co pada akcent w odczytywanych historiach
Marynarzy i celników? Naturalnie, na marynarsk¹
przesz³oœæ. I wydobywa j¹ w³aœnie z biografii kapitana ¿eglugi wielkiej, Eugeniusza Daszkowskiego,
który swoje doœwiadczenia z 40 lat ¿ycia na morzu
opisywa³ przez lat 60 na kartach wydawanych publikacji i ksi¹¿ek, by te stawa³y siê kolejnymi kronikami marynarskiego losu. (Dla wyjaœnienia, kpt.
Eugeniusz Daszkowski od ponad 20 lat jest na emeryturze, st¹d 60 lat pracy literackiej!)
Twórczoœæ Eugeniusza Daszkowskiego to literatura faktu i œwiat fikcji literackiej. Poœród dwudziestu kilku ksi¹¿ek pisarza tyle¿ samo jest powieœci i
opowiadañ, co reporta¿y i kronikarskich wspomnieñ.
Wszystkie jednak, nawet te o rodzinnym Wyszkowie, snuj¹ w¹tki o morzu, o ¿ywiole, który sta³ siê
niezbêdnym elementem ¿ycia bohatera tych, niepowtarzalnych w swym klimacie, relacji.
Zbiór 21 reporta¿y pod znamiennym tytu³em
Marynarze i celnicy sam Autor t³umaczy potrzeb¹
przypomnienia, ale te¿ przekazania wiedzy tym,
którzy nie mieli mo¿noœci poznania faktów z historii Marynarki Handlowej ani warunków pracy marynarzy w firmie zatrudnionych. Ten przekaz jest
szczególnie adresowany do m³odych ludzi, zainteresowanych morzem, którzy urodzili siê ju¿ po roku
1989, a ich wiedza o ¿yciu marynarzy w latach 50.
czy 60. XX wieku jest niekompletna albo ¿adna.
Dostaje wiêc czytelnik w Marynarzach i celnikach relacje faktycznych zdarzeñ, dobrze udokumentowanych, dotycz¹cych aktualnego dla czasu zapisu, tematu przemytu marynarzy dorabiaj¹cych do niewystarczaj¹cej pensji i o zwalczaj¹cych ten¿e przemyt celników polskich oraz tych
w zagranicznych portach. Reporterem jest sam
Autor-narrator, œwiadek, a czêsto i bohater wydarzeñ, który opowiada/rekonstruuje relacje innych
marynarzy, przyjació³ kapitanów (tu wyraŸne podkreœlenie udzia³u we wspomnieniach kapitanów:
Ryszarda Choiñskiego i W³odzimierza Grycnera), gdy prze¿ywali podobne doœwiadczenia w
rejsach i portach, do których nie dotar³ marynarz,
z czasem oficer, a w koñcu kapitan Daszkowski.
Bo s¹ te opowieœci wci¹¿ ¿ywymi wspomnieniami z w³asnych ¿yciorysów.
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Nie bez powodu rozpoczyna Autor swoj¹ historiê
od bardzo znamiennego tytu³u Prawo p³ywania, w
którym to tekœcie wprowadza czytelnika w odleg³e
o ponad pó³ wieku, czas i przestrzeñ swojej edukacji morskiej w Gdyni i w Szczecinie, z problemami
politycznymi wik³aj¹cymi ¿ycie m³odego cz³owieka, a jednoczeœnie to biograficzne preludium stanowi zawi¹zanie g³ównego w¹tku, który bêdzie siê
snu³ i powraca³ z motywem „prawa p³ywania”, z
powolnym awansem bohatera a¿ do kapitañskiego
mostka, poznawaniem warunków pracy i ¿ycia na
kolejnych statkach pod ró¿nymi kapitanami. A
wszystkie te motywy podporz¹dkowane zostan¹
temu najistotniejszemu, dla którego powsta³y wszystkie te teksty, czyli przemytowi, który to leitmotiv
nierozerwalnie wi¹¿e siê z celnikami. A status celnika znany ju¿ z Biblii, czyli od staro¿ytnoœci, nigdy ani w literaturze, ani w sztuce, a najbardziej w
rzeczywistoœci nie cieszy³ siê sympati¹. Szczególnie tych, którzy musieli zg³aszaæ towar do oclenia.
Z tych dwudziestu reporta¿y stworzy³ Eugeniusz
Daszkowski niezwykle barwny kola¿, niejednolity obraz, a w³aœciwie to panoramê. Œwiadomie
umieœci³ w prostej, nieestetycznej, odstrêczaj¹cej
wrêcz ramie peerelowskiej rzeczywistoœci, wyodrêbnion¹ grupê zawodow¹ marynarzy, która wiod³a pe³ne trudu, ale niezwyk³e, egzotyczne ¿ycie,
bo ociera³a siê o ten inny œwiat Zachodu, ale nie
mog³a do tego œwiata w pe³ni przynale¿eæ, skrêpowana narzucon¹ ideologi¹ totalitarnego ustroju.
Pisarz marynista kreœli s³owami, w swoim indywidualnym, mocno ascetycznym stylu jak na ówczesny jêzyk literacki (któremu jest wierny do dzisiaj),
w³asn¹ panoramê z marynarskiej przesz³oœci pracownika szczeciñskiego P¯M. Obraz jak z mapy: od
Montevideo po Murmañsk, od afrykañskich g³ówek i masek z portów Czarnego L¹du po wêdkowanie wêgorzy w fiordach Norwegii. Rejestruje pobyty w Hawanie i w Rydze, by pokazaæ stereotypy
zachowañ w³aœciwe dla tak odleg³ych kultur, które
³¹cz¹ tylko polscy marynarze. Ironiczn¹ kresk¹ przerysowuje postaci nieudolnych celników i koloryzuje z humorem sprytnych polskich marynarzy, u¿ywaj¹cych ¿ycia nie tylko w hawañskiej”Tropikanie” czy w rosyjskich restauracjach. Z sympati¹ i z
szacunkiem szkicuje osoby kapitanów: Andrzeja
Downara, Lecha Jasiñskiego, Ryszarda Choiñskiego czy Danuty Kobyliñskiej-Walas, jak¿e godnych
swoich nazwisk i pamiêci. Nieliczni tylko nie zapisali siê pochlebnie w tej¿e pamiêci, wiêc pozostali
na obrazie anonimowi. Podobnie oznaczone zosta³y osoby z aparatu w³adzy, jak chocia¿by „królowa
mórz” pani K., która zniszczy³a karierê m³odemu
absolwentowi PSM. Na równi z nazwiskami kapitanów, oficerów czy marynarzy wybrzmiewaj¹ nazwy
statków, które w tych reporta¿ach tak¿e s¹ bohaterami. To one stanowi¹ przecie¿ nieustannie t³o ak-

cji, s¹ przestrzeni¹ dla rozgrywaj¹cych siê zmagañ
z przemytem ? mini-dramatów, czasami z elementami groteski. Puent¹ wielu tych zdarzeñ jest szczeciñski port, urz¹d celny i… celnicy. Ludzie naznaczeni czasem i miejscem, które by³y ska¿one wadliwym ustrojem i jego absurdalnymi nakazami czy
zakazami. Zdemoralizowani wszechw³adn¹ korupcj¹
i cwaniactwem. Zreszt¹ nie tylko celnicy. Marynarze równie¿ nie oparli siê temu wypaczeniu.
Pisarz w swoich ocenach wyraŸnie jednak oddziela
marynarzy od „marynarzy” z polecenia Biura Partyjnego. Tu nale¿y zaznaczyæ, i¿ Eugeniusz Daszkowski równie¿ prezentuje w swych wspomnieniach
pozytywne postaci wœród celników, np. angielskich.
W swoim kola¿u umieszcza Autor Ostatniego rejsu „Narwika” ró¿norodn¹ galeriê typów osobowych
– shipchandlerów, kelnerów, szoferów, portowe
dziewczyny, ¿ydowskich kupców, agentów portowych, pilotów, i ca³e za³ogi na statkach od m³odszego marynarza przez stewardów, ochmistrzów, bosmanów, oficerów po chiefa. Poœród tego t³umu ludzi
znajduje siê tyle samo negatywnych, odpychaj¹cych,
co sympatycznych i wartoœciowych ludzi.
W koñcu nie przypadkiem zapis przesz³oœci Eugeniusza Daszkowskiego zrealizowa³ siê w reporta¿u, w
nowoczesnej jego formie, bo to w nim móg³ Autor w
pe³ni siê wypowiedzieæ bez ograniczeñ, czy to literackich, czy publicystycznych. Potwierdza to wspó³czesna definicja tego gatunku, sformu³owana przez Jerzego Lovella, który okreœla go tak: Nowoczesny reporta¿ bezceremonialnie siêga do zainteresowañ i tematów tradycyjnie nale¿nych literaturze. Przede wszystkim dostrzega cz³owieka od wewn¹trz i nie zawaha siê
jego spraw intymnych u¿yæ jako argumentu w sporze o
œwiat. Wkracza miêdzy spo³ecznoœæ a w³adzê, w obrêb
konfliktów etycznych, obyczajowych, œwiatopogl¹dowych. Zadomowia siê w cz³owieku. Towarzyszy jego
wielkim i ma³ym dramatom.
Wed³ug mojego odczytania, Marynarze i celnicy Eugeniusza Daszkowskiego s¹ przyk³adem zabiegu, w którym Autor, niemal dos³ownie, wpisa³
siê swoj¹ publikacj¹ w definicjê krytyka. Œwietnie
wydoby³ uwik³anie jednostki w konflikty ówczesnej socjalistycznej codziennoœci. W najprostszy
jêzykowo sposób ukaza³ realizm a jednoczeœnie
groteskow¹ stronê tej rzeczywistoœci, tak w samych
sytuacjach jak i w charakterystyce postaci. Dla
m³odszego Czytelnika, nie znaj¹cego realiów rzeczywistoœci sprzed niemal 70 lat, wiele wydarzeñ,
nie mówi¹c o osobach, mo¿e siê wydawaæ niezrozumia³ych, mnóstwo zachowañ nielogicznych, ale
tak przecie¿ by³o… dlatego akcent, w tych, kapitañskich ju¿ dzisiaj, wspomnieniach… zawsze pada
na marynarsk¹ przesz³oœæ
/Eugeniusz A. Daszkowski, Marynarze i celnicy, seria:akcent, Wyd.hogben, Szczecin 2018/
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Czy tak wygl¹da sfera ducha, gdzie mieszkaj¹
myœli? Abstrakty, desygnaty s³ów, które siê jeszcze
nie pojawi³y, wizje obrazów, kolorów, kszta³tów…
jakichœ melodii… Œwiat pojêæ oczekuj¹cych na przywo³anie s³owem, zapisanie znakami: liter¹, nut¹,
plam¹ farby rozlanej, roztartej… muœniêtych dr¿¹cym koniuszkiem pêdzla, smyczka, pióra…
Rozgl¹dam siê dok³adniej, wczytujê, ws³uchujê w
melodiê wierszy i ju¿ wiem, do jakich horyzontów
mogê dotrzeæ, co to za refren towarzyszyæ mi bêdzie
podczas lekturowej wêdrówki po nowym tomie wierszy goœcinnej Autorki. Odczytujê jej przes³anie: ¿eby
uwolniæ siebie/ z siebie/ potrzeba czegoœ wiêcej//

Samotnoœæ –
akcentem
na horyzoncie…

(…) ksi¹¿ka jest lustrem i mo¿emy w nim
znaleŸæ tylko to, co ju¿ nosimy w sobie;
(C.R. Zafón)
Dostajê kolejne zaproszenie. Jak zawsze w takiej sytuacji – nastrój odœwiêtny. Nastawienie na
celebrowanie poznania w miejscu i w czasie nieznanym/znanym inaczej. Ods³aniam kartê – feeria
barw i kszta³tów – prezentacja tytu³u, nazwiska…
szeleszcz¹ s³owa, pachn¹ obrazy, p³yn¹ melodi¹
emocje…
Nowa ksi¹¿ka.
Tym razem zaproszono mnie w przestrzenie prawie niezaludnione… odleg³e horyzonty okalaj¹ krainê wype³nion¹ nieprawdopodobnymi kolorami o najpiêkniejszych kszta³tach… i cisza sfer… Jak siê za
chwilê przekonam… cisza horyzontów samotnoœci…
*** cisza/ (…)/ towarzyszka najpierwsza// czekaj¹ca zrozumienia/ u³o¿enia w czasie/ miêdzy wierszami// gubi siê/ niezauwa¿ona/ w poœpiechu dnia/
/ chwile w oddaleniu/ przybli¿aj¹ jeszcze bardziej/
/
Na ka¿d¹ tak¹ wêdrówkê zabieram ze sob¹ przewodniki sugeruj¹ce kierunek. Chocia¿ w tym przypadku nie potrzebujê ich wiele, gospodyni spotkania, przewodniczka po swoim poetyckim terenie, zadba³a o swoje w³asne, oryginalne kierunkowskazy…
Ju¿ siê znamy. Katarzyna Chabowska, szczeciñska poetka, otwiera swoje nowe wnêtrze jak atelier bo takim jest kolejny (ju¿ trzeci) tom wierszy, do
którego mnie pierwsz¹ zaprosi³a. Jestem pod wra¿eniem. Po rozb³yskach posennych oraz po tomie …pod
naskórkiem codziennoœci, z miejsc zamkniêtych,
wrêcz hermetycznych, wpisanych w konstrukcjê poetyck¹ niemal fizjologicznie, wychodzê w przestrzeñ
eteryczn¹, œwietliœcie przejrzyst¹, rozleg³¹, zaznaczon¹
jedynie odleg³ym opalizuj¹cym lekko horyzontem…

I
sama nie wiem
czy to powiedzia³am
czy tylko pomyœla³am
(K. Chabowska)
Czego wiêc szukam? Spogl¹dam uwa¿niej… I odnajdujê swój pierwszy drogowskaz z poszukiwanym
akcentem: Samotnoœæ - odwieczny refren ¿ycia. O!
szed³ ju¿ têdy Erich Maria Remarque (znawca cz³owieczej samotnoœci) i to on ten œlad mi zostawi³. Idê
przetartym szlakiem. Udajê siê tym tropem przez
miejsca wype³nione obrazami rozdzia³ów: – …z oddalenia, – zagubione dni…, – …o(d)szukane noce.
Ile kontekstów pobrzmiewa znajomym refrenem? Wahanie. Refleksja. Wcale nie czujê siê
samotna. Uœwiadamiam sobie bowiem, ¿e napotkana samotnoœæ, to nie fizyczna forma alienacji,
lecz stan przynale¿ny ka¿demu z nas…, niemaj¹cy nic wspólnego z wyobcowaniem, bo Samotnoœæ w œcis³ym sensie to „myœl¹ce pozostanie z sob¹ samym”.
Pozostawanie z sob¹ sam¹ musi byæ szczególnie bliskie lirycznej bohaterce, st¹d trafne okreœlenie egzystencjalnej kondycji – nie muszê
chcieæ/ nie chcê musieæ//.
Bez takiej konstatacji nie mog³aby wyruszaæ
przecie¿ ku horyzontom poszukiwanych natchnieñ… nie mog³aby wyrywaæ siê ze zgie³ku
codziennego ¿ycia, spoœród czterech œcian swojego wnêtrza. I mimo ¿e:
*** zatopiona bywam/ w rutynie// z tym piêknym
r na pocz¹tku// organizujê siebie/ stwarzam// gdyby
umieæ jeszcze/ obejœæ przyzwyczajenia/ i nie têskniæ/ tak bardzo// mo¿na by / odtr¹biæ ma³y sukces//
Ka¿dy z nas jest utkany w samotnoœci – ja/ty/
my – wmontowany w tê samotnoœæ a¿ po horyzont czyli w otoczenie, w którym siê obracamy;
w œwiat, w sferê, w której ¿yjemy. St¹d ten dobitny akcent horyzontu okalaj¹cego nasz¹ wyodrêbnion¹ obecnoœæ. I uwa¿noœæ!
* * * uwa¿noœæ/ i œwiadome oddychanie/ pomagaj¹ ¿yæ// kontrolujê myœli/ ucinam emocje/
wystrzegam siê uczuæ//
II
Poszukujê nadal akcentu na… horyzoncie lirycznych wyra¿eñ. Pod¹¿am za Poetk¹. Z przestrzeni
wierszy, spomiêdzy obrazów wy³aniaj¹ siê pytania.
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Czy to jest wiele horyzontów jednej samotnoœci?
Czy te¿ wiele horyzontów wielu samotnoœci? Mieni¹ siê te pytania… rozmywaj¹ i zlewaj¹, zamieniaj¹
w parafrazy – Samotnoœæ niejedno ma imiê… jestem
miliard… A mo¿e osiem miliardów? Ile istnieñ, tyle
samotnoœci… Ja (szczególnie liryczne) zawsze jest
samotne, dopóki nie spotka swojego drugiego ja/ty
w mi³oœci, przyjaŸni, znajomoœci, a mo¿e tylko w
porozumieniu spojrzenia… Znów kierunkowskaz na
przebytej drodze… braterstwo dusz, powinowactwo
serc, nadawanie na tych samych falach…
Idê dalej… wszystko powoli siê wyjaœnia, a
mo¿e rozjaœnia…
„¯ycie” we w³aœciwym i pierwotnym znaczeniu
jest ¿yciem ka¿dego z osobna, a wiêc zawsze moim
¿yciem. Moje ¿ycie przydarza siê mnie i tylko
mnie. Cz³owiek w swojej najg³êbszej rzeczywistoœci pozostaje sam. To dr Piotr Domeracki wyra¿a refleksjê o samotnoœci w swojej monoseologii (filozofii samotnoœci). Nie mo¿na trafniej.
I od razu konstatacja.
Parafraz¹ tej refleksji jest przecie¿ zdanie z J¹dra ciemnoœci Josepha Conrada: ¯yjemy tak jak
œnimy – samotnie.
A dalej: czy dwa poprzednie tomiki Katarzyny
Chabowskiej nie traktowa³y o œnieniu, o dwóch
stronach naszego bycia-¿ycia? Ale¿ tak. Jest wiêc
ci¹g myœlowy, w¹tek, jego kontynuacja. ¯ycie na
jawie i we œnie ³¹czy samotnoœæ. Ta jest w nich
nieustannym refrenem… Akcentem?
Tymczasem, gdzieœ po drodze, Poetka opuœci³a swoje sny, wysz³a wyzwolona z rozb³ysków posennych,
by w nowo kreowanej przestrzeni umieszczaæ z dobitn¹ intonacj¹ wersy o samotnoœci na horyzoncie:
*** w oddaleniu/ poczu³am wyraŸnie// jakby
czas siê zatrzyma³/ jakby mój ju¿ prawie oswojony/ œwiat/ zawiesi³ siê w sobie/ na sobie/ i zamar³// ale koniec œwiata/ to jeszcze nie dziœ//
III
Artystki w epicentrum ¿ycia. Wokó³ nich rozleg³a codziennoœæ-samotnoœæ wyra¿aj¹ca siê enigmatycznym: oprócz tu/ jest jeszcze teraz// To
w³aœnie te elementy czasu i przestrzeni wmontowane w egzystencjalny horyzont stanowi¹ zakres
ich zainteresowañ, wiedzy, przekonañ; to jest ich
indywidualny, bardzo osobisty, niemal intymny,
widnokr¹g umys³owy (myœlowy). W tej¿e samotnoœci mieszcz¹ siê wszystkie przeczucia przestrzeni niezbadanej (lêki i ekstazy). W poetycko-malarskich wizjach, na granicy rzeczywistoœci i transcendencji doœwiadczaj¹ permanentnie uczenia siê
zmian zachodz¹cych w codziennoœci: *** nauczê
siê/ inaczej pachn¹cego czasu/ oddychaæ/ tym powietrzem/ te¿ siê nauczê//
Nie przypadkiem napisa³am o poetycko-malarskich
przestrzeniach Artystek, poniewa¿ Katarzyna Chabowska do swojego trzeciego tomiku poezji zaprosi³a ponownie poetkê koloru. W tomie wierszy pod naskórkiem codziennoœci prezentowa³a swoje obrazy Kamila Bartków. Natomiast najnowszy wybór wierszy horyzonty samotnoœci dope³niaj¹ swoj¹ baœniow¹ aur¹
obrazy Janiny Rachañskiej-Kleinhenz. Malarka, zafa-

scynowana kolorami i niepowtarzalnymi kszta³tami o
unikatowej fakturze, swoje plastyczne wizje realizuje
w najnowszej technice acrylic pouring. Efekty jej pracy to ilustracje rozdzia³owych tytu³ów oraz ok³adka
ksi¹¿ki. Wyj¹tkowo trafnie obie artystki przylegaj¹ w
przestrzeni tomu poetyckimi kontekstami swoich dzie³.
Potwierdzaj¹ to metaforyczne tytu³y obrazów Ilustratorki: Ró¿a morska, Zatoka o poranku, Laguna fantazji czy obraz z ok³adki Podwodna laka. Wpisuj¹ siê w
te bajecznie kolorowe kompozycje (nieograniczone
niczym poza rozlanym oryginalnym kszta³tem) przes³ania wyra¿one wersami z horyzontów samotnoœci Katarzyny Chabowskiej.
IV
O tytu³ach ma³a dygresja.
Czytaj¹cy musi niemal natychmiast zauwa¿yæ
brak tytu³ów przy wiêkszoœci wierszy Autorki horyzontów samotnoœci. Mnie równie¿ zainteresowa³ ów brak. Zastanawia³am siê nad celowoœci¹
takiego formalno-graficznego zapisu.
I dosz³am do nastêpuj¹cego wniosku. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿na zarzuciæ Poetce, ¿e „zabrak³o jej
pomys³u na tytu³y wierszy”, ¿e jej „wiersze to obrazy bez ramy” jak uwa¿aj¹ niektórzy. Czy te¿ mo¿e
ów brak ma sugerowaæ, ¿e „czytelnik bez drogowskazu w tytule mo¿e wymyœlaæ, co mu siê ¿ywnie podoba, chodziæ po wnêtrzu tekstu jak chce, równie¿ tam,
gdzie wiersz mo¿e sobie by tego zupe³nie nie ¿yczy³”.
Zdecydowanie nie taka jest, wed³ug mnie, intencja Poetki. Brak jest zamierzony. Wskazuj¹ na
to wszelkie inne zabiegi o starann¹ poetyck¹ i malarsk¹ kompozycjê zbioru. Wiersze bez wyeksponowanego tytu³u wcale nie pozostaj¹ bez drogowskazu, którym ponoæ tytu³ jest. I Autorka zapewne, i ja, uwa¿amy, ¿e Czytelnikowi wiersza drogowskaz nie zawsze jest potrzebny. Przecie¿, jak¿e
czêsto, lubimy wa³êsaæ siê po manowcach, „cudnych manowcach” wierszy!
I jeszcze jedno dope³nienie intencji! Przecie¿ nie
po to istnieje incipit, by sobie istnia³. Pierwszy
wers utworu, ze wzglêdu na brak tytu³u tekstu,
przyjmuje przecie¿ funkcjê tytu³u. I jeszcze ma trzy!
gwiazdki (obowi¹zkowo!). To te¿ jest, wed³ug
mnie, akcent Autorki na tytu³y w incipitach…
Koñcz¹c ow¹ przyd³ug¹ dygresjê o tytu³ach, a
raczej ich braku, przywo³ujê znamienne wersy bohaterki lirycznej buduj¹cej swoje egzystencjalne
bycia, w których to ma siê odnaleŸæ ka¿da czytelniczka czy czytelnik trafiaj¹cy w horyzonty samotnoœci nie przypadkiem:
pod pozorem/ m¹drej rozmowy/ moje tu/ spotyka twoje tam/ by zamkn¹æ usta/ czasowi//
Mo¿e ju¿ wystarczy tych moich dywagacji o wizycie w nowym tomie wierszy Katarzyny Chabowskiej. Zapewne sama byœ chcia³a Czytelniczko albo
Ty, drogi Czytelniku, rozgoœciæ siê poœród s³ów i
kolorów, i pokontemplowaæ… wiersz, w którym, a
jak¿e… samotnoœæ ulubiona/ jak co dzieñ/ ko³ysze
siê na wietrze//
/Katarzyna Chabowska, horyzonty samotnoœci,
seria:akcent, Wyd.hogben, Szczecin 2018/
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”
Rejsy Roku, odznaczenia, puchary…

Podsumowanie
sezonu 2018 ZOZ¯…

Tradycyjnie w naszym „Pa³acyku ¯eglarskim”
na Goc³awiu, czyli w "Jachtowej", odby³o siê w
sobotê 5 stycznia b.r., uroczyste podsumowanie
osi¹gniêæ i dokonañ sezonu ¿eglarskiego ZOZ¯
2018. Jak zwykle nagrodzone zosta³y sukcesy i
wyczyny zachodniopomorskich ¿eglarzy, dokonane i zakoñczone w roku kalendarzowym 2018,
nominowane przez Kapitu³ê, a tak¿e zg³oszone
przez Kluby i ¿eglarzy indywidualnych, w tym
m.in. ¯eglarza i Rejsy Roku ZOZ¯, zdobywców
Pucharów Sezonu , najlepszych naszych ¿eglarzy
sportowców, itd…
Spotkaliœmy siê t³umnie w naszej „Jachtowej”
– wœród uczestników uroczystoœci byli m.in. znani ¿eglarze, dzia³acze i kapitanowie, byli Prezesi
i cz³onkowie naszych Klubów, byli bohaterzy
Rejsów Roku ZOZ¯ 2018, byli najlepsi trenerzy
i ¿eglarze sportowcy – seniorzy i m³odzie¿. Dopisali goœcie, z zachodniopomorskim marsza³kiem
Olgierdem Geblewiczem na czele, byli te¿ przedstawiciele w³adz i burmistrzowie zaprzyjaŸnionych
"¿eglarskich" gmin, media, i inni. Na pocz¹tek
zebrani uczcili minut¹ ciszy pamiêæ Kolegów,
którzy w 2018 roku odeszli na Wieczn¹ Wachtê
– œp. Danutê Kopacewicz, Matkê Chrzestn¹ „Daru
Szczecina”, œp. J. Kpt. – J. Sza³ajko, A. Gedymina, J. Szkudlarka i H. Widerê, oraz œp. ludzi morza – O. Maciejewicza i J. Sylwestrzaka…
Na czêœæ oficjaln¹, która prowadzi³ wiceprezes Z.
Jagni¹tkowski, z³o¿y³o siê sprawozdanie Prezesa
ZOZZ Zbigniewa Zalewskiego z ubieg³orocznych
sukcesów i dzia³alnoœci Okrêgu, z krótk¹ zapowiedzi¹ planów na sezon 2019. Prezes przypomnia³ m.in., ¿e nasz sezon 2018 tak¿e wpisa³ siê wa¿kimi dokonaniami w
ca³oœæ krajowych obchodów 100-lecia
Niepodleg³oœci RP, i ¿e by³ to kolejny
dobry nasz sezon, m.in., z trzema wokó³ziemskimi rejsami, i z sukcesami
sportowymi, regatowymi i organizacyjnymi, dziêki którym utrzymujemy pozycjê jednego z najlepszych Okrêgów
PZ¯ w kraju. Wyst¹pili te¿ goœcie, z
gratulacjami i podziêkowaniami za
dobr¹ wspó³pracê z Okrêgiem, w tym

marsza³ek O. Geblewicz, Przewodnicz¹cy Zachodniopomorskiej Federacji Sportu S³awomir Str¹kowski,
burmistrz Polic W³adys³aw Diakun, burmistrz Dziwnowa Grzegorz JóŸwiak, kpt.¿.w. W³odzimierz Grycner, i inni. Zosta³ te¿ odczytany list gratulacyjny od
Prezesa PZ¯ Tomasza Chamery, w którym pogratulowa³ zachodniopomorskim ¿eglarzom sukcesów,
szczególnie trzech wokó³ziemskich rejsów, a tak¿e
Mistrzostwa Europy J. Rodziewicza. Podkreœli³ te¿
nasze dobre miejsce na ¿eglarskiej mapie Polski, i
dobr¹ wspó³pracê z PZ¯ nad reaktywacj¹ i modernizacj¹ Portu Jachtowego Trzebie¿…
Dalej odby³a siê ceremonia wrêczania – na zdjêciach – licznych nagród, statuetek, pucharów, i innych, w tym nagród ¯eglarz Roku i Rejsy Roku
ZOZ¯, Pucharów Sezonu, wyró¿nieñ za osi¹gniêcia sportowe, itd., a tak¿e podziêkowañ, odznak i
medali. Kolejnymi medalami i odznakami PZ¯ i
ZOZ¯ uhonorowano w 2018 r. piêciu Kolegów –
P. Owczarskiego, G. JóŸwiaka, J. Kaczora, W. Kijowskiego i M. Raubo. Tytu³em ¯eglarza Roku
ZOZ¯ 2018 uhonorowany zosta³ rekordowy wokó³ziemski wyczyn Szymona Kuczyñskiego (uznany ju¿ tak¿e m.in. jako ogólnopolski Rejs Roku i
„Srebrny Sekstant” 2018). Za Rejsy Roku ZOZ¯
2018 przyznane zosta³y tym razem trzy równorzêdne nagrody, w tym za rodzinn¹ wokó³ziemsk¹ epopejê Mateusza Stodulskiego z Kamienia Pomorskiego, za tak¿e wokó³ziemski za³ogowy szczeciñski
rejs jachtu „Wassyl”, i za promocyjny, wokó³ba³tycki m³odzie¿owy „Rejs Odkrywców – Do Miast
Partnerskich Szczecina” (wiêcej o wszystkich tych
wyczynach pisa³em ju¿ wczeœniej)…
Presti¿owe cztery ¯eglarskie Puchary Sezonu
ZOZ¯ 2018, w Grupach ORC i KWR, za I. miejsca, wywalczyli tym razem – Artur Pomorski,
Adam Lisiecki, Krzysztof D¹browski i Bronis³aw
Zimnicki, a dyplomy za miejsca 2. i 3. odebra³o
kolejnych oœmiu kapitanów. Piêciu innych naszych ¿eglarzy znalaz³o siê te¿ w gronie zwyciêzców ogólnopolskiego Pucharu Po³udniowego Ba³-
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tyku. Najwa¿niejsze nagrody sportowe ZOZ¯ 2018
odebrali najlepsi, w tym: Jakub Rodziewicz –
¯eglarz Sportowy 2018, Robert Siluk – Trener
Roku, Filip Mi³oszowski – Nadzieja Roku, SEJK
„Pogoñ” – Klub Roku, i Gmina Dziwnów – Organizator Regat Sportowych Roku… Oprócz tego
by³y dla sportowców imienne wyró¿nienia dla 26
zawodników, trzy dyplomy za fina³ Wojewódzkiej
Olimpiady M³odzie¿y – dla KS "Barnim" Goleniów, C¯, i UKS „Szkwa³” Z³ocieniec, oraz podziêkowania dla 20 instytucji, gmin, w³adz, stowarzyszeñ i klubów, za wspieranie sportu ¿eglarskiego ZOZ¯. Wœród uczestników i nagrodzonych
wyró¿nia³a siê wyj¹tkowa ¿eglarska rodzina M. Stodulskiego, z ¿on¹ Karolin¹ i urodzonym w wokó³ziemskim czteroletnim rejsie synkiem–za³ogantem
Bruno, owacyjnie powitana (na zdjêciach). Serdeczne brawa i gratulacje dla wszystkich odznaczonych i nagrodzonych!!!
Teraz – chocia¿ jeszcze zima w marinach – przed
nami nowy sezon 2019, z bogatym kalendarzem kolejnych regat i imprez, ze sta³ym has³em na kursie –
„Szczecin i Pomorze Zachodnie – ¿eglarsk¹ stolic¹
Po³udniowego Ba³tyku”. Ju¿ dzisiaj zapraszamy na
trzeci¹ Galê Miêdzynarodowych ¯eglarskich Nagród
Szczecina, za osi¹gniêcia w 2018 r. – która odbêdzie
siê 30 marca b.r., w Starej RzeŸni, a potem na Okrêgow¹ Inauguracjê Sezonu ZOZ¯ 2019, na Dni Morza, na Etapowe Regaty Turystyczne, itd., itp… Przypomnê, ¿e aktualnie w wokó³ziemskim samotnym
rejsie non-stop zmaga siê z morzem niesamowita nasza najlepsza oceaniczna ¿eglarka Joasia Pajkowska,
a na Karaibach pozostaje ¿aglowiec „Fryderyk Chopin”, z Niebiesk¹ Szko³¹ Pod ¯aglami na pok³adzie,
i ze Szczecinem na rufie... Pomyœlnych wiatrów, w
sezonie 2019, dla niej i dla wszystkich ¿eglarzy…
Relacja i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Wieœci spod ¿agli – 10.I.2019
PZ¯, Rejsy Roku, konkursy, szkolenia…
Za nami bogaty Sezon ¯eglarski ZOZ¯ 2018,
podsumowany 5 bm. w „Jachtowej”, teraz ¿eglarska Polska ¿yje ju¿ sezonem 2019. Wspominaj¹c niecodzienne wokó³ziemskie wyczyny naszych
¿eglarzy – ¯eglarza Roku 2018 Szymona Kuczyñskiego, i pozosta³e Rejsy Roku ZOZ¯ – rodzinny
Mateusza Stodulskiego, za³ogowy jachtu „Wassyl”, i wokó³ba³tycki”Rejs Odkrywców”, wpisany w 100-lecie Niepodleg³oœci RP – planujemy
ju¿ kolejne, wiêksze i mniejsze. Przypomnê, ¿e
aktualnie zmaga siê samotnie z oceanami niesamowita nasza najlepsza „wokó³ziemska” ¿eglarka Joasia Pajkowska, w rejsie non-stop wokó³
trzech przyl¹dków, a na Karaibach pozostaje
¿aglowiec „Fryderyk Chopin”, z Niebiesk¹
Szko³¹ Pod ¯aglami na pok³adzie, i ze Szczecinem na rufie... Pomyœlnych wiatrów, w sezonie
2019, dla niej i dla wszystkich ¿eglarzy! O czym
jeszcze warto pamiêtaæ u progu Sezonu 2019…
*****
– Rejsy Roku 2018 i „Srebrne Sekstanty” –
ju¿ po raz 49. na pok³adzie fregaty „Dar Pomorza” odby³o siê tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury najbardziej presti¿owych krajowych Nagród Honorowych „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant”, za 2018 rok. Jury podda³o ocenie 11 wypraw, o ró¿nym charakterze, w tym trzy „nasze”
w/w wokó³ziemskie Rejsy Roku 2018 ZOZ¯.
Uznaj¹c, ¿e dwa przedsiêwziêcia ¿eglarskie –
Szymona Kuczyñskiego i Mariusza Kopera –
rang¹ i profesjonaln¹ realizacj¹ zas³uguj¹ na najwy¿sze oceny, Jury postanowi³o przyznaæ im ex
aequo Srebrny Sekstant i Nagrodê Honorow¹
„Rejs Roku 2018”. Szymon Kuczyñski jest trzecim Polakiem, który samotnie op³yn¹³ œwiat bez
zawijania do portu. Dwa pozosta³e nasze wokó³ziemskie rejsy – Mateusza Stodulskiego i jachtu
„Wassyl”, zosta³y natomiast wyró¿nione. Du¿e
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brawa i gratulacje!!! Pe³ny komunikat Jury jest
na stronie „¯agli” i na gospodarkamorska.pl
– Nowy Dyrektor Sportowy PZ¯ – na pocz¹tku grudnia 2018 r. Zarz¹d PZZ podj¹³ uchwa³ê
o powo³aniu Dominika ¯yckiego na stanowisko dyrektora sportowego PZ¯. Dominik po raz
pierwszy zetkn¹³ siê z ¿eglarstwem w wieku 11
lat, na Mazurach, póŸniej w klubie KS Spójnia
Warszawa rozpocz¹³ ¿eglowanie w klasie Cadet.
Dalej startowa³ w klasie Finn, zostaj¹c w 1993
roku mistrzem Europy juniorów, a rok póŸniej
mistrzem Polski. W 2005 roku rozpocz¹³ wyczynow¹ przygodê z dwuosobow¹ klas¹ Star, jako
za³ogant Mateusza Kusznierewicza, z którym w
2008 r. wywalczy³ z³oty medal mistrzostw œwiata, a na igrzyskach w Pekinie zaj¹³ bardzo dobre
czwarte miejsce. Ponadto zostali w 2012 roku
mistrzami Europy. Dominik pracuje równie¿ jako
dziennikarz i redaktor dzia³u techniki magazynu „¯agle”, a tak¿e dla TVP. Od 2017 r. pe³ni
te¿ funkcjê trenera konsultanta w Zespole Wsparcia Sportowego PZ¯.
– Pantaenius Jacht Foto 2019 – jest to ju¿
ósma ods³ona ¿eglarskiej „fotorywalizacji”, otwarta dla wszystkich. Zg³aszaæ nale¿y fotografie tematycznie zwi¹zane z jachtami i ³odziami motorowymi lub ¿aglowymi, z minionego sezonu. Zg³oszenia do 31 stycznia 2019 r., poprzez formularz
na stronie jachtfoto.pl Og³oszenie wyników nast¹pi podczas Targów Wiatr i Woda w Warszawie, w dniu 1 marca br... Liczy siê piêkne ujêcie
¿eglarskich klimatów i emocji, m.in. w kategoriach motorowodnej, morskiej i regatowej, a tak¿e na zdjêcie publicznoœci. Na zwyciêzców – byli
tak¿e nasi w poprzednich edycjach – czekaj¹ bardzo atrakcyjne nagrody, w tym m.in. ¿eglarski
zegarek z GPS, zestaw odzie¿y ¿eglarskiej, statyw i plecak wodoodporny, kurs motorowodny,
kamizelka pneumatyczna, i inne. Jury konkursu
wybierze najlepszych 30 zdjêæ, które wezm¹ udzia³
w wystawie pokonkursowej…
– Ambasador Szczecina 2018 – dotychczas –
od 2000 r. – przyznano ponad 50 tytu³ów honorowych „Ambasadorów Szczecina”, wœród nich
s¹ dwaj znani ¿eglarze – Wojtek Jacobson i Maciej Krzeptowski, a tak¿e ¿aglowiec „Dar M³odzie¿y”, i miejski jacht „Dar Szczecina”. Do tego
grono – w ubieg³orocznej edycji – do³¹czy³ znany j.kpt. Wojtek „Bolo” Maleika. Gratulujemy!
– Asia na pó³metku Wielkiego Krêgu – Joanna Pajkowska, która 23 wrzeœnia 2018 rozpoczê³a samotny rejs non-stop dooko³a œwiata, po 108 dniach osi¹gnê³a pó³metek. „Halfway point! Po³udnik 176°E to po³owa trasy

34

mojego rejsu” – informuje Kapitan Pajkowska… Pomyœlnych wiatrów!

III. edycja ¯eglarskich
Nagród Szczecina!
Zg³aszamy najlepszych – do 15 lutego…

– Szkolenia w C¯ – bezp³atne, coroczne, w
ka¿d¹ œrodê, s¹ jak zwykle w Centrum ¯eglarskim, przydatne na patent ¿eglarza i sternika jachtowego (wiêcej na stronie C¯)…

– Kalendarz Imprez Sportowych PZ¯ 2019 – na
razie wstêpny, a w nim trzy wa¿ne regaty sportowe –
rangi MP i ME – na naszych akwenach, w tym:
– 19 maja 2019 – Dziwnów – Puchar Dziwnowa: – eliminacje do MŒ i ME kl. OPP
– 27 lipca 2019 – Dziwnów – Mistrzostwa Europy kl. LAS U21
– 25 sierpnia 2019 – Szczecin – Mistrzostwa
Polski m³odzików kl.TEC 4.0, 5.8, 6.8 –
eliminacje do MŒ kl. TEC 6,8 2019
Pe³ny kalendarz na stronie pya.org.pl
– Narada Szkoleniowa PZ¯ 2019 – PZ¯ oraz
Komisja Szkolenia zaprasza instruktorów PZ¯ i
egzaminatorów do udzia³u w Naradzie Szkoleniowej PZ¯ 2019. Spotkanie odbêdzie siê w dniach
18–20 stycznia 2019, w Hotelu Przystañ Marina w
Bydgoszczy (ul. Tamka 2). Rezerwacje noclegu
oraz posi³ków przyjmuje Przystañ Bydgoszcz – tel.
(52) 585–96–01, adres mailowy – recepcja@przystanbydgoszcz.pl W razie pytañ prosimy o kontakt pod adresem – szkolenie@pya.org.pl
Wybra³ i zdjêcia: Wies³aw Seidler

To ju¿ po raz trzeci nasze miasto wyró¿ni osoby,
osi¹gniêcia oraz inicjatywy zwi¹zane z ¿eglarstwem, zg³oszone i nominowane do Miêdzynarodowych Nagrodach ¯eglarskich Szczecina, za osi¹gniêcia dokonane w 2018 roku. Najlepsze naszym
zdaniem kandydatury – od tego roku w 11 kategoriach – mo¿na ju¿ zg³aszaæ, poczynaj¹c od 10
stycznia do 15 lutego br., a laureatów poszczególnych nagród poznamy podczas uroczystej gali, w
sobotê 30 marca br., w Starej RzeŸni…
Zg³oszenia mo¿na ju¿ przysy³aæ, do 15 lutego
br.. Spoœród zg³oszonych kandydatur Kapitu³a wybierze 11 laureatów, w 11 kategoriach, a w jej
sk³ad wchodz¹ m.in.: Janusz Charkiewicz – kapitan jachtowy, dzia³acz ¿eglarski, cz³onek zarz¹du ZOZ¯ i Yacht Klubu Polski, prezes Klubu
Kapitanów Samotników; oraz Piotr Owczarski –
¿eglarz, kajakarz, cz³onek Komisji Historii ZOZ¯,
pomys³odawca Nagród ¯eglarskich Szczecina, i
Alei ¯eglarzy w Szczecinie, organizator wypraw
¿eglarskich i kajakowych dla m³odzie¿y, cz³onek
Yacht Klubu Szczecin; i inni. Od br. do Kapitu³y
do³¹czy³a te¿ Agnieszka Skrzypulec – reprezentantka Polski w ¿eglarstwie, uczestniczka letnich
igrzysk olimpijskich, medalistka Mistrzostw Polski, Europy i Œwiata.
Miêdzynarodowe Nagrody ¯eglarskie Szczecina s¹ uk³onem w kierunku œrodowiska ¿eglarskiego, i maj¹ na celu popularyzacjê ¿eglarstwa
i jego tradycji; uhonorowanie wa¿nych osi¹gniêæ
¿eglarskich (w tym zwi¹zanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim); kszta³towanie
i rozwijanie œwiadomoœci morskiej, oraz wyró¿nienie dokonañ w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i m³odzie¿y. – Szczeciñskie œrodowisko ¿eglarskie ma bogat¹ tradycjê i historiê.
Nagrody ¯eglarskie pokazuj¹, jak silnym i wa¿nym elementem budowania to¿samoœci naszego
miasta jest w³aœnie ¿eglarstwo – mówi Piotr
Krzystek, prezydent Szczecina. – Od 2017 roku
nagradzamy osoby oraz instytucje, które w sposób szczególny pomagaj¹ nam w budowaniu tej
to¿samoœci i przyczyniaj¹ siê do rozwoju ¿eglarstwa w Szczecinie. Z ka¿d¹ edycj¹ przybywa zg³oszeñ zagranicznych, co sprawia, ¿e nagrody maj¹
tak¿e miêdzynarodowy wymiar…
G³ówn¹ nagrod¹ przyznawan¹ podczas gali jest
nagrod¹ im. j.kpt. Ludomira M¹czki, znanego
¿eglarza i podró¿nika. Trzecia edycja wprowadza
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now¹ kategoriê – Trener Roku – Nagroda im.
Teodora Czarneckiego. Nagroda przyznawana
bêdzie osobie, bêd¹cej mieszkañcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, wyró¿niaj¹cej siê pasj¹ oraz zaanga¿owaniem w edukacjê
pocz¹tkuj¹cych ¿eglarzy.
Pozosta³e kategorie to:
• Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka;
• ¯eglarz Roku (fundatorem obu tych Nagród
jest ZOZ¯);
• Regatowiec Roku – Nagroda im. j.kpt. Kazimierza Kuby Jaworskiego;
• Popularyzator ¯eglarstwa – Nagroda im.
j.kpt. Kazimierza Haski;
• Nagroda Kota Umbriagi;
• Nagroda Kulturalna ¯eglarskiego Szczecina;
• Wydarzenie ¯eglarskie;
• M³ody ¯eglarz Roku;
• ¯eglarska Nagroda Specjalna.
Formularze zg³oszeniowe nale¿y pobraæ ze
strony http://nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/ oraz
wys³aæ na adres: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl Zg³oszenia do poszczególnych nagród
trwaj¹ do 15 lutego. Kandydatów mog¹ zg³aszaæ mieszkañcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a
w przypadku g³ównej Nagrody im. j.kpt. Ludomira M¹czki, tak¿e mieszkañcy ca³ej Polski.
Prócz tego kandydatów zg³aszaæ mog¹ tak¿e
cz³onkowie kapitu³y oraz instytucje publiczne,
zwi¹zki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i
kluby ¿eglarskie. Spoœród nades³anych kandydatur wy³onieni zostan¹ nominowani do poszczególnych wyró¿nieñ. Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali ¯eglarskiej, zaplanowanej na 30 marca 2019 roku, w Starej RzeŸni.
Nagrody ¯eglarskie Szczecina podkreœlaj¹ charakter stolicy Pomorza Zachodniego – miasta
zwi¹zanego z wod¹, ¿eglarstwem i gospodark¹
morsk¹, co znajduje swoje odzwierciedlenie w
strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.
Z powa¿aniem, Celina Wo³osz
Rzecznik Prasowy ZSWD
PS: Kapitu³a Nagród stanie w tym roku przed
trudnym wyborem, gdy¿ z pewnoœci¹ do g³ównych nagród zostan¹ zg³oszone i bêd¹ pretendowaæ m.in. trzy rewelacyjne wokó³ziemskie
rejsy naszych ¿eglarzy, zakoñczone w sezonie
2018, w tym samotny rekordowy non-stop Szymona Kuczyñskiego na mini-jachcie „Atlantic Puffin”, rodzinna czteroletnia epopeja Mateusza Stodulskiego na jachtach „Sputnik II”
i „Sputnik III” – oba rejsy z Kamienia Pomor-

skiego, oraz szczeciñska za³ogowa trzyletnia
wyprawa na jachcie „Wassyl”. Wszystkie trzy
rejsy tydzieñ temu zosta³y ju¿ nagrodzone Honorowymi Nagrodami
ZOZ¯ – w tym Szymon jako ¯eglarz Roku
ZOZ¯ 2018, a dwa pozosta³e – wraz z „Rejsem
Odkrywców – Do Miast Partnerskich Szczecina” – równorzêdnie jako Rejsy Roku ZOZ¯
2018 (zdjêcia i wiêcej obok, w relacji z Podsumowania Sezonu ZOZ¯ 2018). Wyczyn Szymona zosta³ ju¿ te¿ uznany za ogólnopolski Rejs
Roku 2018, uhonorowany równie¿ „Srebrnym
Sekstantem”, a pozosta³e dwa wokó³ziemskie
rejsy za³ogowe te¿ zosta³y wyró¿nione w tym
ogólnopolskim rankingu. Kogo z nich – i z innych zg³oszeñ – zobaczymy na „czerwonym
dywanie” 30 marca, na Gali w Starej RzeŸni?
Za kogo trzymaæ kciuki?
Zdjêcia: Wies³aw Seidler

„Rejs Odkrywców – Szlakiem Miast
Partnerskich Szczecina” uhonorowany
Na podsumowaniu Sezonu ¯eglarskiego 2018
(5 stycznia 2019) – Pa³ac M³odzie¿y wraz ze
Szczeciñskim Programem Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej otrzyma³ Honorow¹ Nagrodê ¯OZ¯
2018 za Rejs Roku 2018. Wszystkim kapitanom,
oficerom, wychowawcom i uczestnikom rejsów gratulujemy.

Z kart historii

Polki na morzach i oceanach

Krystyna
ChojnowskaLiskiewicz,

pierwsza kobieta,
która samotnie
okr¹¿y³a œwiat pod
¿aglami. Z wykszta³cenia in¿ynier budowy okrêtów, w 1960 roku
zosta³a jachtowym sternikiem morskim, a
1966 jachtowym kapitanem ¿eglugi wielkiej.
Jako kapitan odby³a 21 morskich rejsów
¿eglarskich, w tym trzy z za³ogami kobiecymi. Rejsy w tamtych czasach komentowano
s³owami: baby, a nie utopi³y jachtu. W 1975
roku stanê³a do rywalizacji o prawo wyp³yniêcia w samotny rejs dooko³a œwiata. Oficjalnie wyp³ynê³a w rejs oko³oziemski 28 marca
1976 roku z Las Palmas na jachcie Mazurek.
Na Wyspy Kanaryjskie jacht przewieziono
statkiem, aby zd¹¿yæ na zimowy pasat, który
gwarantowa³ najbezpieczniejsz¹ ¿eglugê na zachodni¹ pó³kulê. Trasa rejsu wiod³a przez
Atlantyk, Kana³ Panamski, Ocean Spokojny,
Australiê i wokó³ Afryki. Potrzeba by³o dwóch
lat, ¿eby zamkn¹æ pêtlê. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz spêdzi³a w swoim rejsie 401
dni, w czasie których przep³ynê³a oko³o 30
tys. mil morskich. Do Las Palmas dop³ynê³a
21 kwietnia 1978 roku. W kraju zosta³a powitana 18 czerwca 1978r. Za Rejs Roku 1978
dosta³a Nagrodê Srebrny Sekstant, jest równie¿ laureatk¹ Super Kolosa za ca³okszta³t
osi¹gniêæ. Wraz z mê¿em Wac³awem Liskiewiczem napisa³a ksi¹¿kê – Pierwsza dooko³a
œwiata.
Opracowanie na podstawie Ryszard Badowski – „Odkrywanie œwiata”.

S/y Mazurek - slup bermudzki, d³ugoœci 9,51m, zbudowany w Gdañskiej Stoczni Jachtowej im. J. Conrada, którego g³ównym konstruktorem by³ Wac³aw Liskiewicz.

Teresa Remiszewska
„Pierwsza Dama Ba³tyku”
W 1972 roku mia³y siê rozegraæ
Transatlantyckie Regaty Samotnych ¯eglarzy OSTAR na trasie
Plymouth – Newport. Dwa lata
wczeœniej rozes³ano do polskich
kapitanów jachtowych zapytanie
o udzia³ w regatach OSTAR.
Zg³osi³o siê 16 kapitanów w tym
równie¿ Teresa Remiszewska. Badania zdrowotne i
sprawdziany czynnoœciowe wy³oni³y trzech kapitanów.
Byli to: Krzysztof Baranowski, Aleksander Bereœniewicz i Zbigniew Puchalski. Warunki te spe³ni³a równie¿ Teresa Remiszewska, jachtowy kapitan ¿eglugi
wielkiej. Oprócz badañ wydolnoœciowych i zdrowotnych kandydaci musieli odbyæ samotny rejs. W czasie
gdy odbywa³ siê wielki pe³nomorski wyœcig po Ba³tyku Teresa Remiszewska walczy³a o równe prawa kobiet
do atlantyckiego startu. ¯aden klub nie chcia³ u¿yczyæ
jej jachtu dlatego nie mog³a zmierzyæ swych si³ z innymi kandydatami. Po wielu zabiegach Oœrodek ¯eglarski w Trzebie¿y przekaza³ jej jacht „Zenit”, na którym
pop³ynê³a w samotny wrzeœniowy rejs. W 1970 roku
jako pierwsza kobieta w Polsce odby³a samotny rejs po
Ba³tyku przep³ywaj¹c 600 Mm w ci¹gu 12 dni, prze¿ywaj¹c gwa³towny sztorm i bia³y szkwa³. To by³a jej
legitymacja do transatlantyckich regat. Za ten rejs otrzyma³a nagrodê „Rejs Roku”. Maj¹c poparcie Polskiego
Zwi¹zku ¯eglarskiego wystartowa³a w regatach na jachcie "Komodor". Niestety okolicznoœci tego rejsu nie by³y
³askawe dla Pani Teresy. Przez wiêksz¹ czêœæ trasy nie
œciga³a siê o zwyciêstwo, lecz walczy³a o przetrwanie z
powodu pêkniêtego masztu. Mia³a równie¿ problemy z
agregatem, przez co nie mog³a nawi¹zaæ ³¹cznoœci z
organizatorami rejsu. Do Newport dotar³a 13.08.1972
roku po 56 dniach ¿eglugi. Pozostanie pierwsz¹ Polk¹,
która pokona³a jednym skokiem Atlantyk. Za ten rejs
kapitan Remiszewska zdoby³a uznanie wstrzemiêŸliwych Anglików i dosta³a nagrodê „Za najlepsz¹ pracê
¿eglarsk¹”, otrzyma³a równie¿ nagrodê specjaln¹ „Rejs
Roku 1972”. Swój rejs opisa³a w ksi¹¿ce „Z goryczy
soli moja radoœæ”.
Teresa Remiszewska urodzi³a siê w Miêdzychodzie
nad Wart¹ w 1928 roku.. ¯eglarstwo zaczê³a uprawiaæ w 1945 roku. W 1960 zosta³a kapitanem jachtowym. Oprócz pracy zawodowej w Stoczni Im. Komuny Paryskiej w Gdyni prowadzi³a szkolenia i egzaminy na stopnie ¿eglarskie bêd¹c cz³onkiem G³ównej Komisji Szkolenia PZ¯. Prowadzi³a wiele rejsów
morskich np. do Holandii na jachcie „Wielkopolska”
do fiordów norweskich na trzebieskim „Jurandzie”.
Zmar³a w 2002 roku. Od 2004 roku lipcu w Miêdzychodzie odbywa siê „Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej”.
Tekst opracowany na podstawie ksi¹¿ki „Wspania³y
Œwiat ¯eglarstwa” W³odzimierza G³owackiego.

Zdjêcia:Internet
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Nasz morski, nocny i œwi¹teczno-noworoczny…

Piêkny Szczecin
Zdjêcia: Wies³aw Seidler
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