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Biblioteka? Bez biblioteki szko³a jest niekompletna.
Dobrze pomy�lana, zorganizowana i prowadzona bi-
blioteka jest sercem szko³y, miejscem, w którym ogni-
skuj¹ siê pomys³y, powstaj¹ plany niekonwencjonal-
nych zadañ, gdzie dokumentuje siê szkolne dzia³a-
nia. Prowadzenie Kroniki nie jest zadaniem swoistym
biblioteki, jednak wybór, ¿e Kronika jest w bibliotece,
w �Czwórce� zaowocowa³ jej wysokim poziomem me-
rytorycznym i estetycznym. Nasza Pracownia Multi-
medialna, bo takie standardy swego czasu zechcieli-
�my spe³niæ, dla kolejnych pokoleñ �Czwórkowiczów�
jest nieodmiennie bibliotek¹ � centrum ¿ycia kultural-
nego (tu �organizuje� siê bilety na wszelakie wyj�cia
teatralne, operowe, filharmonijne�), miejscem, gdzie
ka¿dy udrêczony znajdzie wsparcie i pocieszenie. Jest
wiêc tak¿e szczególn¹ poradni¹ psychopedagogiczn¹.

Czy to mo¿liwe i od czego zale¿y? Jak zawsze zale-
¿y od ludzi i � oczywi�cie � jest, chocia¿ nie zawsze
� mo¿liwe. A¿ trudno uwierzyæ, ile mog¹ zdzia³aæ
dwie nader skromne kobiety, pracuj¹ce ³¹cznie tyl-
ko na pó³tora etatu. S³owo wytrych, bo nie klucz to
� oszczêdno�ci, kryzys itp. Niby to wszystko wyja-
�nia i usprawiedliwia, ale nie o tym tutaj mowa. Pra-
gnê napisaæ o etosie tego zawodu, który uciele�niaj¹
dwie nauczycielki-bibliotekarki ze szko³y na Gumieñ-
cach. Przychodz¹ do nich po ksi¹¿ki i na rozmowy
nasi absolwenci, studenci ró¿nych kierunków stu-
diów, bo dziêki pieni¹dzom rodziców biblioteka jest
doskonale wyposa¿ona w zbiory nie tylko polsko-
jêzyczne. Teksty po angielsku, francusku, niemiec-
ku, rosyjsku to dla uczniów IV LO nie nowina. Jak

czego� nie ma to panie na pewno sprowadz¹, kupi¹,
podpowiedz¹ sk¹d mo¿na pozyskaæ dan¹ pozycjê.
Aktualizowane zbiory licz¹ 22 376 woluminów.

W bibliotece znajdziesz bogaty wybór prasy i
wszelkie nowo�ci, w my�l zasady, ¿e mi³o�æ do lite-
ratury trzeba zaszczepiæ, a ogieñ umys³u, powiem,
trawestuj¹c Plutarcha � nie tylko roznieciæ, ale m¹-
drze podsycaæ. W tym dziele obie panie s¹ mistrzy-
niami. Poza tym cechuje je niezwyk³a wra¿liwo�æ
serca, o której wy¿ej ju¿ wspomnia³am, ale teraz do-
dam, ¿e to one niejednemu udrêczonemu wskaza³y
przys³owiowe �wiate³ko w tunelu, u�miechem i ¿ar-
tem odpêdzi³y smutki, pokaza³y, ¿e to straszne nie-
szczê�cie jest tylko kolejnym ludzkim do�wiadcze-
niem, z którym godnie nale¿y siê zmierzyæ. W bi-
bliotecznej ciszy znajdowali wsparcie nasi autysty-
cy, aspergerowcy, dziewczêta i ch³opcy zdradzeni
przez swe pierwsze mi³o�ci, zawiedzeni przez rodzi-
ców, skrzywdzeni przez srogich nauczycieli, którzy
nie dojrzeli, nie zrozumieli, nie wiedzieli� Wszyst-
kiego siê nie wie, ale trzeba chcieæ wiedzieæ i rozu-
mieæ, mieæ konieczn¹ w takich sytuacjach empatiê.
Dlatego nie bez kozery bibliotekê nazywa siê ¿arto-
bliwie konfesjona³em. �Spowiedniczki�,  je�li brak
im wiedzy, konsultuj¹ siê z wychowawc¹, psycho-
logiem, byle tylko nie zraniæ, bólu nie zadaæ.

Panie Anna Ostrowska i Iwona Krupa-Gruszczyñ-
ska dobrze orientuj¹ siê, kto jak¹ prezentacjê przygoto-
wuje. Je�li trafisz do biblioteki w chwili, gdy jest tam
osoba z prezentacyjnym k³opotem czy w¹tpliwo�ciami
typu, co w³¹czyæ do bibliografii, wiedz, ¿e zostaniesz
wci¹gniêta natychmiast w dyskusjê. Ile¿ razy i mnie to
spotka³o, co dzi� mi³o wspominam. Biblioteka �ci�le i na
bie¿¹co wspó³pracuje z gronem pedagogicznym przy
realizacji nawet najtrudniejszych zadañ. A ju¿ w dekoro-
waniu auli (rzecz jasna chodzi o salê gimnastyczn¹, aula
jest tylko projekcj¹ marzenia, o którym dawno zapo-
mnieli projektanci i budowniczowie szkó³) nikt im nie
dorówna, jakby ukoñczy³y dekoratorskie studia pody-
plomowe. Naprawdê jest to wynik poczucia smaku, po-
mys³owo�ci i najwa¿niejsze � dobrych chêci.

W historii biblioteki jest wiele chlubnych kart, nieza-
pomnianych momentów. Wielkie szkolne przedsiêwziê-
cia to tak¿e udzia³ biblioteki. My�lê o wspania³ych wy-
stawach organizowanych z Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹, Am-
basad¹ Japonii, Szczeciñskim Oddzia³em PTTK (wysta-
wa turystyczna zachwyci³a najbardziej wybrednych),
Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli, z naszymi lokalnymi � szkolnymi twórcami: mala-
rzami, fotografikami� A spotkania z niezwyk³ymi lud�-
mi: Gra¿yna Staniszewska, Jan Lubiñski, przedstawicie-
le najwiêkszych firm informatycznych w Polsce, Mag-
dalena �roda, Krystyna £yczywek, Ma³gorzata Brau-
nek, koledzy � nauczyciele z Anglii, Belgii, Bu³garii, Fin-

�Umys³ nie jest naczyniem,
które nale¿y nape³niæ,
lecz ogniem, który trzeba
roznieciæ�.

                                                     Plutarch

Pragnê napisaæ o etosie tego zawodu, któ-
ry uciele�niaj¹ dwie nauczycielki-bibliote-
karki ze szko³y na Gumieñcach. Przychodz¹
do nich po ksi¹¿ki i na rozmowy nasi ab-
solwenci, studenci ró¿nych kierunków stu-
diów, bo dziêki pieni¹dzom rodziców biblio-
teka jest doskonale wyposa¿ona w zbiory
nie tylko polskojêzyczne.

Biblioteka w szkole

O bibliotecznym
duchu inspiracji

Danuta Rodziewicz
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landii, Hiszpanii, Turcji, szczeciñscy twórcy i wielu, wie-
lu innych, ¿e wymieniê tylko niektórych: Helena Raszka
� poetka, Dariusz Bitner � prozaik, krytyk literacki, Artur
Daniel Liskowacki � prozaik, eseista, poeta, krytyk te-
atralny, swego czasu redaktor naczelny �Kuriera Szcze-
ciñskiego�, Monika Szwaja � pisarka, Piotr Micha³ow-
ski � poeta, krytyk literacki, teoretyk literatury, Anna
Maria Kowalska � muzykolog, dyrygent zespo³u Po-
merania Ensemble, Tadeusz Chudecki � aktor, Wrze-
s³aw Mech³o � krajoznawca, przewodnik, publicysta,
Micha³ Rembas � historyk, dziennikarz, podró¿nik, au-
tor ksi¹¿ek, Maciej Wasielewski � japonista, Ryszard
Baloñ � artysta grafik, Jerzy Bart³omiej Chimiak �
malarz, rysownik, grafik, Ewa Gruner�¯arnoch � prze-
wodnicz¹ca Stowarzyszenia Katyñ w Szczecinie,
cz³onek Rady Federacji Rodzin Katyñskich, Leszek
Sikora�Sikorski � prezes Zwi¹zku Powstañców War-
szawskich w Szczecinie, powstañcy, ¿o³nierze AK:
Janina Kin, Zbigniew Piasecki, Konrad Strycharczyk,
grupa dzieci z Przedszkola Publicznego nr 48 �Le-
�na Gromada� wraz z opiekunkami. Te spotkania to
dla wszystkich prze¿ycia niezwyk³e, tak dla organi-
zatorek, jak i uczestników, dodatkowa praca dydak-
tyczno-wychowawcza z m³odzie¿¹ i dodatkowe obo-
wi¹zki, po�wiêcony czas, bo do przyjêcia go�cia
nale¿y siê odpowiednio przygotowaæ. Standard.

Po latach starañ dopracowano siê rozwi¹zañ,
które � jak na nasze warunki finansowe � stanowi¹
powód do dumy. Ale to dziêki oddanej szkole ka-
drze, w dziele przekszta³cania wygl¹du biblioteki �
g³ównie dwóch panów: Kazimierza i Andrzejka.
Ich fachowo�æ i pomys³owo�æ, w ogóle niewcho-
dz¹ce w zakres zadañ, spowodowa³y, ¿e dzi�, gdy
obciêto godziny pracy bibliotekarek, a tym samym
biblioteki, gdy t³um k³êbi siê w obu pomieszcze-
niach, i w wypo¿yczalni, i w czytelni, bibliotekarka
chocia¿ udaje, ¿e doskonale wszystko widzi przez
szybê panoramiczn¹, zamontowan¹ przez wymie-
nionych panów. M³odzie¿ �Czwórki� jest kultural-
na i uczciwa, ale� Ciê¿ko nad¹¿yæ z wypo¿ycza-
niem, a co dopiero mówiæ o innej pracy z uczniem.
Kto w koñcu bêdzie rozniecaæ ogieñ w umys³ach
licealistów?! Sami poloni�ci nie ud�wign¹ tego za-
dania, a czasy nie s¹ ³atwe. �róde³ stymulacji po-
winno byæ wiele. Có¿ z tego, skoro u nas licz¹ siê
g³ównie z³otówki. Gdy o tym my�lê, smutek prze-
pe³nia moje polonistyczno-pedagogiczne serce.
Dlatego g³oszê, trawestuj¹c K.I. Ga³czyñskiego, po-
chwalone niech bêd¹ biblioteki!

Tym bardziej, ¿e � jak mówi moja kole¿anka, �wiet-
na psycholog � biblioteki jak nasza, któr¹ zna, to
nie ewenement. One z regu³y takie s¹. Napisawszy
te s³owa, zastanawiam siê � jak d³ugo jeszcze?

Pochwalone niech bêd¹ szkolne biblioteki!

Tristan Bernard powiedzia³ kiedy�, ¿e �Ksi¹¿ka jest
przyjacielem, który nigdy nie oszukuje�. Chc¹c siê o
tym przekonaæ, postanowi³em odwiedziæ kogo�, kto
z ksi¹¿kami ma na co dzieñ wiele do czynienia. Tym
sposobem trafi³em do biblioteki szkolnej.

Gdy otworzy³em drzwi, porazi³y mnie panuj¹ca
tam cisza i spokój. Podesz³a do mnie pani Anna Po-
gorzeliska-£ucyk � bibliotekarka w Gimnazjum nr
12 im. Stanis³awa Lema w Szczecinie i zapyta³a, w
czym mo¿e mi pomóc.

Wyja�ni³em, ¿e chcia³bym siê dowiedzieæ, czy praca
w takim otoczeniu jest nudna, jak to mi siê wydaje, czy
mo¿na jednak znale�æ w tym co� ciekawego i inspiru-
j¹cego. Pani Ania roze�mia³a siê szczerze.

� Pracuj¹c tu spe³niam poniek¹d swoje marzenia.
Wiêkszo�æ osób kieruje siê stereotypem i wyobra¿a
sobie nas bibliotekarzy, jak �lêczymy z nosami w
ksi¹¿kach i ¿e tylko na tym polega nasza praca.

Kiedy zaczê³a dalej opowiadaæ, zrozumia³em, ¿e nie
pracuje tu tylko ze wzglêdu na ksi¹¿ki, które zreszt¹
bardzo lubi, ale przede wszystkim ze wzglêdu na kon-
takt z m³odzie¿¹. Bardzo czêsto pomaga w organizo-
waniu imprez kulturalnych, intensywnie propaguje
czytelnictwo i jest zawsze do dyspozycji uczniów,
którzy w danej chwili potrzebuj¹ jej pomocy.

Zauwa¿y³em, ¿e jedni przychodz¹ tylko po lektu-
ry narzucone przez nauczycieli, ale s¹ te¿ tacy, któ-
rzy odwiedzaj¹ to miejsce, aby rozwijaæ swój umys³,
pasjê, zainteresowania bez ¿adnego przymusu.

Zdarza siê jednak, ¿e pani Ania nie jest w stanie
pomóc wszystkim uczniom, poniewa¿ czasami oka-
zuje siê, ¿e tej samej pozycji bibliotecznej potrzebu-
je jednocze�nie kilkana�cie osób, a biblioteka nie
jest w stanie temu sprostaæ.

Kiedy stamt¹d wyszed³em, mia³em mieszane uczucia.
Do tej pory wpada³em tylko po obowi¹zkow¹ lekturê i
uwa¿a³em, ¿e to miejsce jest tylko po to. Jan Pawe³ II
powiedzia³ kiedy�: �Biblioteka jest instytucj¹, która sa-
mym swoim istnieniem �wiadczy o rozwoju kultury. Jest
ona bowiem skarbnic¹ pi�miennictwa, przez które cz³o-
wiek wyra¿a swój zamys³ twórczy, inteligencjê, znajo-
mo�æ �wiata i ludzi, a tak¿e umiejêtno�æ panowania nad
sob¹, osobistego po�wiêcenia, solidarno�ci i prawa do
rozwoju dobra wspólnego�. I tego siê trzymajmy.

Kacper Ko³tunowski
� uczeñ kl. IIe Gimnazjum nr 12

im. Stanis³awa Lema w Szczecinie

Skarbnica
pi�miennictwa

Biblioteka w szkole
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Z czym kojarzy siê statystycznemu Polakowi biblio-
teka? Jaka bêdzie pierwsza odpowied�? Z pewno�ci¹
� to miejsce, w którym wypo¿ycza siê ksi¹¿ki� Ale
kto�, kto zna temat bardziej dog³êbnie nie ograniczy
siê do jednego zdania. Bo wspó³czesna biblioteka to
ju¿ nie tylko wypo¿yczanie ksi¹¿ek. Owszem, udo-
stêpnianie zbiorów to sprawa podstawowa, ale oprócz
tego jest ca³a masa innych wa¿nych rzeczy, które maj¹
miejsce we wspó³czesnej bibliotece.

W tym momencie nale¿y poczyniæ istotn¹ uwagê
- nie ka¿da biblioteka jest taka sama, one ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ przede wszystkim z uwagi na swoich
czytelników! Inaczej poczujemy siê w bibliotece
szkolnej, inaczej w publicznej, zupe³nie inaczej bê-
dzie w bibliotece szko³y wy¿szej. Chcia³oby siê po-
wiedzieæ � nie mo¿na wszystkiego w³o¿yæ do jedne-
go �worka�! Tymczasem�

Ostatnimi czasy jeste�my zasypywani informacja-
mi dotycz¹cymi kolejnego pomys³u ³¹czenia funkcji
bibliotek szkolnych i publicznych. Nie bêdê siê roz-
pisywaæ o szczegó³ach � czytelnicy �Dialogów�
znaj¹ na pewno sprawê tego pomys³u. W moim ar-
tykule, jako nauczyciel bibliotekarz, napiszê o tym,
czym jest biblioteka szkolna i jak¹ rolê spe³nia w niej
nauczyciel bibliotekarz.

Na ogó³ to biblioteka szkolna jest pierwsz¹ biblio-
tek¹, jak¹ odwiedza ma³e dziecko. Od tego, jak bê-
dzie siê czu³o w³a�nie w niej, zale¿y jego stosunek
do ksi¹¿ek i do bibliotek w przysz³o�ci. To nauczy-
ciel bibliotekarz kszta³tuje pozytywny wizerunek
biblioteki w oczach m³odego czytelnika.

Nasza praca polega na zachêcaniu do czytania
przez organizacjê konkursów czytelniczych, wystaw,
imprez czytelniczych (np. Urodziny Kubusia Puchat-
ka, pasowanie na czytelnika itp.), a tak¿e przez indy-
widualny kontakt z czytelnikami � rozmowy o prze-
czytanych ksi¹¿kach, a tak¿e o zwyk³ym uczniow-
skim ¿yciu w szkole.

Czê�ci¹ naszej pracy jest prowadzenie ró¿nego ro-
dzaju klubów mi³o�ników ksi¹¿ki, opiekujemy siê ucznia-

mi redaguj¹cymi gazetki szkolne, prowadzimy kroniki
szkolne, uczestniczymy w pracach rad pedagogicznych,
sprawujemy opiekê nad uczniami nieuczestnicz¹cymi w
zajêciach z religii. Tak jak wszyscy nauczyciele pracuj¹-
cy w szkole � nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
�wietlicy, pedagodzy, psycholodzy � mamy kontakt z
uczniami szko³y. To oni s¹ naszymi najwa¿niejszymi czy-
telnikami. Jako pedagodzy staramy siê, aby ich zachê-
ciæ do biblioteki i do czytania.

(�) wszystkim ludziom zwi¹zanym z czy-
telnictwem, ksi¹¿kami i bibliotekami zale-
¿y na jednym � na tym, aby s³owo druko-
wane nie zosta³o w ca³o�ci wyparte przez
�s³owo internetowe�.

Czytelnictwo najm³odszych to nie jest co�, z czym
mo¿na eksperymentowaæ. Po to mamy ró¿ne insty-
tucje, aby s³u¿y³y ró¿nym odbiorcom. A ró¿ni od-
biorcy maj¹ ró¿ne potrzeby � st¹d zró¿nicowanie w
zakresie �wiadczenia us³ug bibliotecznych! Je¿eli
teraz pojawili siê ludzie chc¹cy po³¹czyæ biblioteki
szkolne z publicznymi, to kto nam zarêczy, czy kie-
dy� nie pojawi¹ siê tacy, którzy bêdê chcieli np.
biblioteki publiczne ³¹czyæ z uczelnianymi?

Bardzo wa¿ne jest, aby bibliotekarze pracuj¹cy w
ró¿nego typu bibliotekach wspó³pracowali ze sob¹,
pamiêtaj¹c o tym, ¿e wszystkim ludziom zwi¹zanym
z czytelnictwem, ksi¹¿kami i bibliotekami zale¿y
na jednym � na tym, aby s³owo drukowane nie zosta-
³o w ca³o�ci wyparte przez �s³owo internetowe�.

W podsumowaniu chcia³abym odpowiedzieæ na
pytanie zadane w tytule � po co nam biblioteki szkol-
ne? Po to, aby�my w przysz³o�ci mieli w naszym kra-
ju ludzi umiej¹cych korzystaæ z informacji, komento-
waæ je, mieæ w³asne zdanie. Po to m.in. potrzebne
nam biblioteki szkolne. Dlatego cieszy i napawa opty-
mizmem fakt, ¿e przeciw mo¿liwo�ci wykonywania
zadañ biblioteki szkolnej przez bibliotekê publiczn¹
s¹ m.in. takie organizacje, jak Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich, Towarzystwo Nauczycieli Bibliote-
karzy Szkó³ Polskich czy te¿ Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego. Trzymajmy kciuki w s³usznej sprawie!

Sylwia Komorek
� nauczyciel bibliotekarz, Zespó³ Szkó³

Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczeciñskiej,
sekretarz Towarzystwa Nauczycieli Biblioteka-

rzy Szkó³ Polskich, oddzia³ szczeciñski

Biblioteka w szkole

Po co nam
biblioteki szkolne?

Sylwia Komorek
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Od pocz¹tku mojej pracy w szkolnej czytelni my�la-
³am o tym, jak w inny sposób dotrzeæ do m³odzie¿y ni¿ w
ten, który daje zwyk³a biblioteczna codzienno�æ. Roz-
mowy o ksi¹¿kach, konkursy czytelnicze, s³u¿enie rad¹
i pomoc¹ w przygotowaniu ró¿nego rodzaju prac, wska-
zywanie �róde³ informacji potrzebnych do realizacji te-
matu przez ucznia to jest, by³o i bêdzie zawsze aktualne,
niezmienne i wa¿ne w pracy bibliotecznej, ale szuka³am
pomys³u na inne formy kontaktu z czytelnikami.

Pracujê w szkole, która kszta³ci uczniów w ró¿-
nych zawodach zwi¹zanych z ¿ywieniem, obs³ug¹
konsumenta, hotelarstwem, cukiernictwem, tury-
styk¹. Zdecydowana wiêkszo�æ z nich to pasjonaci
zawodu, który sami wybrali, i którego tajniki pragn¹
zg³êbiaæ. Rol¹ nauczycieli jest rozwijaæ ich pasje,
zainteresowania i kszta³ciæ wiedzê ogóln¹.

Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest zachê-
cenie uczniów nie tylko do czytania, ale do �wiado-
mego uczestniczenia w szeroko pojêtej kulturze.
Szansê na rozbudzenie zainteresowañ uczniów zna-
laz³am w�ród propozycji wydarzeñ kulturalnych or-
ganizowanych w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, z któ-
rych najpierw wybra³am spotkania z poezj¹ w ra-
mach �Szczeciñskiego Salonu Poezji�.

Z wykszta³cenia jestem polonistk¹ i z praktyki na-
uczycielskiej wiem, ¿e kontakt m³odzie¿y ze s³owem
pisanym w dzisiejszym �wiecie ju¿ nie wystarcza, by
przybli¿yæ im �wiat literatury, dlatego zrodzi³ siê po-
mys³ zorganizowania grupy uczniów, która regularnie
uczêszcza³aby na spotkania z poezj¹. Z uczniów ró¿-
nych klas, chêtnych i lubi¹cych poezjê oraz chc¹cych
po�wiêciæ wolny czas czemu� innemu ni¿ komputer,
telewizja, internet, utworzy³y�my razem z kole¿ank¹
�grupê mi³o�ników poezji�, która zaczê³a bywaæ na
czwartkowych spotkaniach z poezj¹ w Sali Bogus³awa
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich. Od piêciu lat uczestniczy-
my w tego typu wydarzeniu, którego gospodarzem
jest pan Micha³ Kawecki. W trakcie trwania zamko-
wego wieczoru uczniowie maj¹ okazjê zapoznaæ siê z
poezj¹ autorów znanych, a tak¿e tych, do których twór-

czo�ci ciê¿ko jest dotrzeæ z uwagi na nies³uszne zapo-
mnienie lub te¿ � w przypadku autorów zagranicznych
� ograniczony dostêp. Równie istotny jest bezpo�redni
kontakt m³odzie¿y ze znanymi aktorami, którzy czytaj¹
wiersze, mo¿liwo�æ rozmowy z nimi czy te¿ uzyskanie
autografu. Ka¿de spotkanie u�wietnia muzyka w wy-
konaniu szczeciñskich instrumentalistów. Tworzy siê
niepowtarzalny nastrój, który m³odzie¿ zapamiêtuje.
Muzyka pobudza w nich skojarzenia, równie¿ odprê¿a
i relaksuje oraz stanowi pewnego rodzaju przygoto-
wanie do odbioru nie zawsze przecie¿ prostej poezji.

Zachêcona postaw¹ wspomnianej grupy posta-
nowi³am zaproponowaæ uczniom wyj�cie na wyk³a-
dy z cyklu �Potyczki z polszczyzn¹� i �Szko³a Zdro-
wia�. W tym celu wspó³pracujê równie¿ z kole¿an-
kami polonistkami i nauczycielk¹ przedmiotu pod-
stawy ¿ywienia, która jest koordynatork¹ promocji
zdrowia w naszej szkole.

�Potyczki z polszczyzn¹� to wyk³ady prowadzo-
ne przez pani¹ prof. Ewê Ko³odziejek dotycz¹ce po-
prawno�ci jêzykowej i kultury jêzyka polskiego.
Uczniowie, którzy s¹ na tych spotkaniach maj¹ mo¿-
liwo�æ doskonalenia wiedzy w tym zakresie oraz
przekazywania jej innym i, jak s¹dzê, staj¹ siê bar-
dziej �wiadomymi u¿ytkownikami jêzyka.

Twórc¹ i gospodarzem �Szko³y Zdrowia� jest prof.
Jacek Rudnicki, który zaprasza ludzi znanych ze �wia-
ta medycyny i nauki. Mówi¹ oni o sprawach dotycz¹-
cych zdrowia i oddzia³ywania innych sfer na nasz¹ eg-
zystencjê. Sta³o siê ju¿ norm¹, ¿e od dwóch lat ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie s¹
obecni na wyk³adach w ramach tego cyklu. S³uchali-
�my informacji nt. etnomedycyny, logopedii, komórek
macierzystych, wp³ywu koloru na samopoczucie cz³o-
wieka, praw i obowi¹zków pacjenta, ro�lin w medycy-
nie, ska¿enia �rodowiska, genetyki nowotworów, i o
tym jak stres wp³ywa na ¿ycie cz³owieka. M³odzie¿ ma
mo¿liwo�æ rozszerzenia swej wiedzy, poznania zdoby-
czy nauki w zakresie nauk pokrewnych medycynie.

Zwykle na pocz¹tku roku szkolnego przygotowu-
jê informacjê o tego typu wydarzeniach i wyk³adach
skierowan¹ dla uczniów wszystkich klas. Zg³aszaj¹
siê zainteresowani, którzy pó�niej systematycznie
wychodz¹ na te imprezy. Mi³o jest, kiedy sami py-
taj¹ o kolejne wyj�cie do Zamku. W ten sposób
uczniowie mojej szko³y maj¹ mo¿liwo�æ uczestni-
czenia w kulturze, równie¿ tej wysokiej, bez pono-
szenia kosztów, gdy¿ wymienione formy s¹ bezp³at-
ne. Ta grupa m³odzie¿y zapewne ju¿ inaczej postrze-
ga wydarzenia kulturalne, ma inn¹ wra¿liwo�æ i w
przysz³o�ci bêdzie �wiadomym odbiorc¹ kultury.

Ma³gorzata Kowalczyk-Bykowska
� nauczyciel bibliotekarz, polonista, Zespó³

Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie

Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest
zachêcenie uczniów nie tylko do czytania,
ale do �wiadomego uczestniczenia w sze-
roko pojêtej kulturze.

Biblioteka w szkole

�wiadomi
odbiorcy kultury

Ma³gorzata Kowalczyk-Bykowska
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Zainteresowanie ksi¹¿kami w ostatnich latach jest
ma³e, zarówno w�ród doros³ych, jak i dzieci. Z ba-
dañ CBOS-u wynika, ¿e a¿ 38 proc. Polaków dekla-
ruje: �nie lubiê czytaæ ksi¹¿ek�. Natomiast bada-
nia czytelnictwa Biblioteki Narodowej za rok 2010
pokazuj¹, ¿e 56 proc. Polaków nie czyta ¿adnych
ksi¹¿ek. Takiej armii niechêtnych ksi¹¿kom nie mo¿-
na lekcewa¿yæ. Dlatego warto powa¿nie traktowaæ
m³odych czytelników, bo to w³a�nie dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku szkolnym mog¹, a nawet powinni staæ
siê napêdem polskiego czytelnictwa.

Wraz z obni¿aj¹cym siê wiekiem rozpoczêcia na-
uki w szkole przed nauczycielem bibliotekarzem stoj¹
nowe zadania � wprowadzenie najm³odszych w �wiat
ksi¹¿ek oraz wychowanie ich na ludzi czytaj¹cych i
chêtnie odwiedzaj¹cych bibliotekê.

Jako nauczyciel bibliotekarz ju¿ od ponad dwu-
dziestu lat stosujê ró¿ne formy popularyzuj¹ce czy-
telnictwo w szkole.

Z racji zainteresowañ sztuk¹ teatraln¹ mia³am
du¿¹ potrzebê w³¹czenia do swoich dzia³añ ele-
mentów wychowania artystycznego poprzez te-
atr, zarówno w dziedzinie tworzenia, jak i odbio-
ru warto�ci kultury. Za³o¿one przeze mnie Mu-
minkowe Ko³o Teatralne zrealizowa³o ponad 40
przedstawieñ w oparciu o najlepsze ksi¹¿ki klasy-
ki dzieciêcej. Królowa �niegu, Pch³a Szachraj-
ka, Pippi Poñczoszanka i wiele innych przygo-
towywane z kolejnymi pokoleniami uczniów na-
szej szko³y, wystawiane by³y tak¿e poza jej mura-
mi: w przedszkolach, o�rodkach szkolno-wycho-
wawczych i placówkach kulturalno-o�wiatowych
Szczecina. D³ugoletnia wspó³praca z Ksi¹¿nic¹
Pomorsk¹, a zw³aszcza z pani¹ Bo¿en¹ Pilczuk,
zaowocowa³a wspólnymi przedsiêwziêciami i im-
prezami integracyjnymi pn. �Czytanie zbli¿a� w
ramach akcji �Ca³a Polska czyta dzieciom�. Oka-
zja do zaprezentowania swoich talentów i umie-
jêtno�ci wyzwala³a u moich podopiecznych wie-
le pozytywnych prze¿yæ, tym bardziej, gdy by³y

one relacjonowane w prasie, telewizji czy Radiu
Szczecin. Spektakle wystawiane przez ko³o w la-
tach 2010-2012 w Bibliotece G³ównej US podczas
obchodów ��wiêta Polskiej Niezapominajki�, za-
chwyca³y uczestników, a zw³aszcza studentów i
pracowników naukowych uczelni.

Na te zewnêtrzne sukcesy i wspóln¹ rado�æ z re-
zultatów uczniowie pracowali podczas regularnych
i bardzo pracowitych prób, które ³¹czy³y w sobie
elementy dobrej zabawy z rzeteln¹ prac¹, opart¹ na
wzajemnych zobowi¹zaniach i zaufaniu. Praca z
uczniem uzdolnionym artystycznie w ramach ko³a
teatralnego sta³a siê prawdziwym kluczem do od-
krywania talentów i mo¿liwo�ci, jakie posiadaj¹ w
sobie dzieci. Najbardziej cieszy³o mnie, kiedy dziêki
pracy w kole teatralnym rozkwitali nawet s³abi
uczniowie, czêsto z niskim poczuciem warto�ci czy
kompleksami. Obserwowa³am, jak sukcesy na polu
teatralnym mia³y ogromny wp³yw na samoocenê
tych uczniów, a tym samym na lepsze wyniki w na-
uce. Takie osoby wspiera³am te¿ dzia³aniem biblio-
terapeutycznym z zastosowaniem ksi¹¿ek, które
lecz¹. W �wiatowej skarbnicy bajek i ba�ni jest wie-
le utworów, których metaforyczne przes³anie mo¿e
pomóc dziecku w zrozumieniu, a czasem nawet w
rozwi¹zaniu trapi¹cych go problemów. Podczas pra-
cy z indywidualnym czytelnikiem mia³am okazjê
przekonaæ siê, ¿e w³a�ciwie dobrana literatura, ade-
kwatnie do wieku i problemu, dawa³a mu wsparcie
w sytuacjach trudnych oraz si³ê do radzenia sobie
w otaczaj¹cym �wiecie.

W 2006 roku przyst¹pi³am z uczniami do ogólno-
polskiego programu �Uczeñ z klas¹�, w ramach któ-
rego za³o¿y³am Pogotowie Czytelnicze. Zosta³o ono
docenione przez organizatora i wyró¿nione jako
dobra realizacja programu i wzorcowy przyk³ad w
kategorii � pomagamy innym. Pogotowie postawi³o

Biblioteka w szkole

Biblioteka w Szkole Podstawowe nr 16
jest otwarta na potrzeby dzieci i m³odzie-
¿y. Oprócz edukacji kulturalnej i infor-
macyjnej stwarza przyjazne miejsce do
nauki i odpoczynku po lekcjach.

Biblioteka
ci¹gle w grze

Jolanta Bartuzel-Cudo

W konkursie organizowanym w Ksi¹¿nicy Pomorskiej Baj-
kowym Bohaterem Roku 2013 zosta³a przygotowana prze-
ze mnie �Królewna �nie¿ka�.
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sobie za cel promowanie
warto�ciowych ksi¹¿ek
poprzez przeprowadza-
nie g³o�nych czytañ. Naj-
czê�ciej cz³onkowie pogo-
towia odwiedzaj¹ dzieci w
zerówkach, które sponta-
nicznie prze¿ywaj¹ przy-
gody ksi¹¿kowych boha-
terów i s¹ najbardziej
wdziêcznymi s³uchacza-
mi. Najm³odsi s¹ nie tylko
wprowadzani w króle-
stwo ksi¹¿ek, ale podczas
s³uchania czytanych ksi¹-
¿ek ucz¹ siê te¿ koncen-
tracji uwagi i poznaj¹ star-
szych kolegów. Pogoto-
wie Czytelnicze czêsto
siêga te¿ po ksi¹¿ki, na
których wzrasta³y poprzednie pokolenia, a obecnie
straci³y na swej popularno�ci. I tak, na Dzieñ Jab³-
ka �odkurzyli�my� na nowo piêkn¹ ba�ñ Marii Kru-
ger �Apolejka i jej osio³ek�, któr¹ nauczycielki z sen-
tymentem wspomina³y jako ulubion¹ ksi¹¿kê dzie-
ciñstwa. Zatrzymanie procesu zapominania o
ksi¹¿kach, które niegdy� tworzy³y kanon m³ode-
go czytelnika jest wa¿nym wyzwaniem wspó³cze-
snej biblioteki szkolnej. Ksi¹¿ki autorów tej rangi
co Maria Konopnicka, Boles³aw Le�mian, Kornel
Makuszyñski, Janusz Korczak czy Artur Oppman
zas³uguj¹ na przywrócenie ich do obiegu czytelni-
czego. Spotkania Pogotowia Czytelniczego sta³y
siê ostatnio atrakcyjn¹ form¹ popularyzacji ksi¹-
¿ek nies³usznie zapomnianych, a dla uczniów cie-
kaw¹ i po¿yteczn¹ form¹ zdobywania nowych do-
�wiadczeñ. Czytelnia w szkole pozwala na integra-
cjê grona pedagogicznego poprzez wspólne projek-
ty i imprezy kulturalne. Jest to miejsce prezentacji
ró¿norodnych zainteresowañ i uzdolnieñ nauczy-
cieli. Od wielu lat wspó³pracujê z nauczycielk¹ jê-
zyka polskiego pani¹ El¿biet¹ Smoleñ, z któr¹ pro-
wadzi³am cykliczne spotkania podró¿nicze w Ka-
wiarence pod Globusem, a pó�niej w Klubie Euro-
pejskim. W szkolnej czytelni organizowane s¹ spo-
tkania autorskie z twórcami regionalnymi oraz
ciekawymi postaciami naszego miasta. W �wiat
legend pomorskich wprowadza³ uczniów prozaik i
popularyzator wiedzy historycznej Janusz Szy-
mañski. Ostatnio go�cili�my artystkê malarkê Wie-
s³awê Burnat, która ilustrowa³a ksi¹¿kê
D. Gellner �Dzieci w ogrodzie�.

Realizowane projekty czytelnicze we wspó³pra-
cy z wieloma osobami i placówkami umo¿liwi³y

poszerzenie moich dzia³añ oraz wiêksz¹ skutecz-
no�æ przeprowadzanych form pracy. Pozwoli³o mi
to kszta³towaæ wizerunek bibliotekarza kreatyw-
nego i dzia³aæ �na pe³nych obrotach�. I choæ po-
jawiaj¹ siê ci¹gle nowe wyzwania, zwi¹zane z dy-
namicznym rozwojem technologii informacyjnych,
to najwa¿niejsza rola nauczyciela bibliotekarza
pozostanie ta sama � jako przewodnika dziecka
po �wiecie ksi¹¿ek. Biblioteka w Szkole Podsta-
wowe nr 16 jest otwarta na potrzeby dzieci i m³o-
dzie¿y. Oprócz edukacji kulturalnej i informacyj-
nej stwarza przyjazne miejsce do nauki i odpo-
czynku po lekcjach. Jest to szczególnie wa¿ne,
gdy¿ z roku na rok zwiêksza siê liczba uczniów
spêdzaj¹cych popo³udnia w szkole. Wspólnie z
pracuj¹c¹ w bibliotece kole¿ank¹ Ew¹ Lasot¹,
wziê³y�my udzia³ w I Rowerowym Rajdzie �Odjaz-
dowy bibliotekarz�, który jest nie tylko nowym
sposobem promocji czytelnictwa, ale te¿ integracj¹
�rodowiska bibliotekarzy. Zainspirowa³o nas to
do nowoczesnych form aktywizacji czytelnictwa
i kultury s³owa poprzez happeningi �ksi¹¿ka
uwolniona�, �odjazdowa ksi¹¿ka� i warsztaty pn.
�Tworzymy ksi¹¿ki artystyczne�. Zesz³orocz-
ne has³o Tygodnia Bibliotek �Biblioteka ci¹gle
w grze� nie straci³o na swej aktualno�ci, gdy¿
nadal toczy siê nie tylko gra o czytelnika, ale te¿
o przetrwanie bibliotek szkolnych. Zadbajmy o
to, aby szko³a XXI wieku nie sta³a siê szko³¹ bez
biblioteki i nauczycieli bibliotekarzy wprowadza-
j¹cych kolejne pokolenia w �wiat ksi¹¿ek.

Jolanta Bartuzel-Cudo
� dyplomowany nauczyciel

bibliotekarz w SP nr 16

Przedstawienie Pch³a Szachrajka w wykonaniu Ko³a Teatralnego Czytelni.
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10 minut spacerkiem do pracy. Ju¿ od 25 lat ka¿de-
go ranka przemierzam tê sam¹ drogê � drogê do szko-
³y� drogê do mojej biblioteki.

Moja biblioteka jest integraln¹ czê�ci¹ Zespo³u
Szkó³ nr 13 w Szczecinie � Wielgowie. Niby jeszcze
miasto, ale wygl¹da ca³kiem niemiejsko, ot peryfe-
ryjna dzielnica. My, mieszkañcy, chwalimy sobie
nasze miejsce na ziemi. Szko³ê zewsz¹d otaczaj¹ lasy
i zazwyczaj nie dociera tu zgie³k wielkiego miasta.
Wiêkszo�æ mieszkañców zna siê nawzajem, czê�æ
nauczycieli jest równie¿ miejscowa, co ma ogromne
znaczenie dla klimatu placówki. Jest to szko³a �ro-
dowiskowa i nikt nie pozostaje w niej anonimowy.
Pracownicy staraj¹ siê tak postêpowaæ w stosunku
do wychowanków, by czuli siê oni tutaj bezpiecznie.

Historia tutejszej biblioteki szkolnej rozpoczê³a
siê dziesi¹tego stycznia 1953 roku; w³a�nie wtedy
w ksiêdze inwentarzowej pojawi³ siê zapis informu-
j¹cy o zakupie pierwszej ksi¹¿ki. By³a to �Odra i
Nysa� Marii Kie³czewskiej, wydana w 1946r., za�
sama placówka nale¿a³a wówczas do Szko³y Pod-
stawowej nr 13. Bibliotekê od podstaw organizo-
wa³a p. H. Dziedziak i to ona przez wiele lat pe³ni³a
obowi¹zki nauczycielki - bibliotekarki (przez pewien
okres by³a tak¿e dyrektork¹ szko³y podstawowej).
Z czasem jej miejsce zajê³a p. L. Miszczak. Ksiêgo-
zbiór systematycznie uzupe³niano wówczas o nowe
pozycje. Nastêpnie etaty biblioteczne piastowa³y
przypadkowe osoby, zazwyczaj nie pozostaj¹ce na
stanowisku zbyt d³ugo. Podczas dziesiêcioleci swe-
go istnienia biblioteka szkolna prze¿ywa³a liczne
reorganizacje i przeprowadzki.

W 1987 roku, gdy podjê³am pracê w bibliotece,
instytucja mie�ci³a siê w ma³ym i ciasnym pomiesz-
czeniu, dziel¹c je z wypo¿yczalni¹ i k¹cikiem czy-
telniczym. Gromadzony od wielu lat ksiêgozbiór
by³ czê�ciowo zdezaktualizowany, zniszczony i
niekompletny. Zajê³am siê przygotowaniem po-
wierzonej mi placówki do nowych zadañ i wyzwañ.
Punktem odniesienia dla wszystkich aspektów

Dzisiaj biblioteka szkolna to co� wiê-
cej ni¿ tylko wypo¿yczalnia ksi¹¿ek. Bi-
blioteka, w wiêkszym stopniu ni¿ kiedy-
kolwiek wcze�niej, sta³a siê dla uczniów
oknem na �wiat, a w konsekwencji wzro-
s³o jej znaczenie w procesie kszta³cenia.

dzia³ania biblioteki s¹ wymagania odbiorców,
tote¿ zawsze podstawow¹ moj¹ trosk¹ by³o do-
stosowanie siê do potrzeb u¿ytkowników �
uczniów, nauczycieli i rodziców. Ukoñczy³am sze-
reg kursów i szkoleñ, uzupe³nia³am stale wykszta³-
cenie, aby coraz efektywniej: wspomagaæ nauczy-
cieli i uczniów w realizacji programów nauczania i
wychowania, kszta³towaæ u czytelników umiejêt-
no�ci poszukiwania, porz¹dkowania i wykorzy-
stywania informacji z ró¿nych �róde³ oraz spraw-
nego pos³ugiwania technik¹ informacyjn¹, sprzy-
jaæ rozwijaniu osobistych zainteresowañ uczniów
oraz organizowaæ zajêcia dzieciom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.

W 1999 roku nasza szko³a stanê³a przed nowym
wyzwaniem, zwi¹zanym z utworzeniem gimnazjów.
Od tamtej pory w budynku szkolnym funkcjonowa-
³y  dwie odrêbne instytucje � Szko³a Podstawowa
nr 13 oraz Gimnazjum nr 31. Na ich potrzeby praco-
wa³y pod moim kierunkiem odrêbne biblioteki, opie-
kowa³am siê te¿ jednocze�nie czytelni¹ i wypo¿y-
czalni¹, mieszcz¹cymi siê w osobnych pomieszcze-
niach.

Dzisiaj biblioteka szkolna to co� wiêcej ni¿ tyl-
ko wypo¿yczalnia ksi¹¿ek. Podstawow¹ jej rol¹ jest
zapewnienie wszystkim uczniom dostêpu do infor-
macji, wdra¿anie ich do samodzielnego poszukiwa-
nia wiadomo�ci oraz inspirowanie do kreatywnego
czytania. Aby wype³niaæ swoj¹ misjê, biblioteka i
bibliotekarz musz¹ pod¹¿aæ za nowymi technolo-
giami. Gwa³towny rozwój mass mediów, w szczegól-
no�ci komunikacji audiowizualnej ze wszechobecn¹
informatyk¹ sprawia, ¿e edukacja uzyskuje ca³kiem
nowy wymiar. Naturaln¹ konsekwencj¹ owych zmian
by³o przeobra¿enie naszej biblioteki w Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej, co nast¹pi³o w
2006 roku. Centrum przyci¹gnê³o rzesze czytelników,
którzy przy czterech stanowiskach komputerowych
mogli poszukiwaæ informacji w Internecie lub po

Biblioteka w szkole

Okno na �wiat
Lucyna Kowalczyk
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prostu mi³o spêdziæ czas. Biblioteka, w wiêkszym
stopniu ni¿ kiedykolwiek wcze�niej, sta³a siê dla
uczniów oknem na �wiat, a w konsekwencji wzro-
s³o jej znaczenie w procesie kszta³cenia. Kolejnym
wyzwaniem by³o dla mnie przekszta³cenie Szko³y
Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Zespó³ Szkó³
nr 13. Pojawi³a siê konieczno�æ po³¹czenia odrêb-
nych dot¹d ksiêgozbiorów bibliotek obu instytucji
oraz ogrom zwi¹zanych z tym prac biblioteczno-tech-
nicznych i administracyjnych.

Prawid³owe dzia³anie biblioteki wymaga ci¹g³ego
dostosowywania pomieszczeñ czytelni i wypo¿y-
czalni do zmieniaj¹cych siê warunków i potrzeb oraz
do najefektywniejszej obs³ugi czytelników. Kiedy

w 2009 roku w szkole odbywa³ siê d³ugo oczekiwa-
ny remont i rozbudowa, uda³o mi siê uzyskaæ nowe
pomieszczenia na potrzeby wypo¿yczalni. Oznacza-
³o to kolejn¹ przeprowadzkê � wspólnie z uczniami
przenosili�my do nowego lokalu ca³y ksiêgozbiór i
wyposa¿enie biblioteki. Trzeba by³o u³o¿yæ ksi¹¿ki i
czasopisma na pó³kach, zamontowaæ pomoce dy-
daktyczne, zadbaæ o wystrój wnêtrza. Wydzieli³am
pó³ki na lektury, podrêczniki szkolne, ksiêgozbiór
podrêczny i czasopisma. Poczesne miejsce zajê³y
ksi¹¿ki dla nauczycieli oraz literatura piêkna.

Przez pewien czas w czytelni Zespo³u Szkó³ nr 13
pracowa³a na pó³ etatu p. A. Hawryluk. By³a to sy-
tuacja optymalna, pozwalaj¹ca na pe³ne wykorzy-
stanie potencja³u wypo¿yczalni i czytelni. Niestety,
kres naszej wspó³pracy po³o¿y³a likwidacja etatu.

Spo�ród zadañ biblioteki, za najwa¿niejsze uwa-
¿am upowszechnianie czytelnictwa, zapewnienie do-
stêpu do ksi¹¿ki, wprowadzenie uczniów w kr¹g kul-
tury literackiej i kszta³towanie umiejêtno�ci ko-
rzystania z informacji. Maj¹c to wszystko na uwa-
dze, stale wspó³pracujê z polonistami, uzupe³niaj¹c
ksiêgozbiór o lektury i inne warto�ciowe tytu³y. W
zwi¹zku ze zmianami zachodz¹cymi w podstawie pro-
gramowej, lista lektur w poszczególnych klasach ule-

ga ci¹g³ej modyfikacji, co wymaga ustawicznej uwa-
gi i wspó³dzia³ania z nauczycielami. Na aktualizacjê
ksiêgozbioru maj¹ wp³yw równie¿ uczniowie, którzy
poprzez wypowiedzi w ankietach i swobodnych roz-
mowach przedstawiaj¹ swoje preferencje czytelnicze.

Biblioteka, oprócz codziennej obs³ugi czytelni-
ków, stara siê wspieraæ funkcjê pedagogiczn¹, opie-
kuñcz¹ i wychowawcz¹ szko³y, anga¿uj¹c siê w licz-
ne przedsiêwziêcia. Od kilku lat w naszej placówce
uroczy�cie obchodzimy �wiêto Bibliotek Szkolnych.
Celem Miêdzynarodowego Miesi¹ca Bibliotek
Szkolnych jest propagowanie wiedzy o roli i zna-
czeniu bibliotek szkolnych. Udzia³ w obchodach
wymaga pracoch³onnych przygotowañ i du¿ego
zaanga¿owania zarówno od bibliotekarza, jak i
uczniów, gdy¿ �wiêtu towarzysz¹ ró¿norodne ak-
cje, konkursy oraz wystawy.

Od 2007 r. uczestniczê w ogólno�wiatowej oraz
ogólnopolskiej kampanii na rzecz wolnych ksi¹¿ek i
organizujê tê imprezê w naszej szkole. G³ówn¹ ide¹
ruchu BookCrossing jest bezpo�rednie przekazy-
wanie ksi¹¿ek lub pozostawianie ich w takich miej-
scach, by znalazca móg³ je przeczytaæ i przekazaæ
dalej. Organizacja tego rodzaju przedsiêwziêcia jest
wyj¹tkowo pracoch³onna i mo¿e stanowiæ powa¿ne
obci¹¿enie dla bibliotekarza, ale wydarzenie aktywi-
zuje ca³e osiedle. Kolorowy korowód uczniów szko-
³y, który idzie ulicami, skanduje has³a, rozdaje ksi¹¿-
ki mieszkañcom, pacjentom szpitala i dzieciom z
przedszkola stanowi przyczynek do promowania
czytelnictwa w lokalnym �rodowisku.

Corocznie przygotowujê dla uczniów konkursy czy-
telnicze, literackie, fotograficzne i plastyczne z nagro-
dami. Od pocz¹tku ciesz¹ siê one du¿ym powodze-
niem. Prace plastyczne i literackie prezentujê na wy-
stawach w czytelni oraz podczas wieczorków literac-
kich dla rodziców. Dziecko wyró¿nione, docenione, na
pewno z ochot¹ siêgnie po ksi¹¿kê i we�mie udzia³ w
kolejnych konkursach. Moim za� celem jako nauczy-
ciela-bibliotekarza jest nawi¹zanie z czytelnikami bli¿-
szego, serdecznego kontaktu oraz zainteresowanie ich
ksi¹¿kami.

Dzia³alno�æ biblioteki obejmuje równie¿ funkcje
opiekuñcze i rekreacyjne, które realizujê poprzez
organizowanie czasu wolnego uczniów, rozbudza-
nie ich zainteresowañ, organizowanie aktywno�ci
kulturalnej, wspó³dzia³anie z organizacjami spo-
³ecznymi i ze �rodowiskiem (przedszkolem, rad¹
osiedla, bibliotek¹ publiczn¹, ksiêgarniami). Powin-
no�ci¹ dobrego nauczyciela-bibliotekarza jest pro-
mocja kultury w �rodowisku uczniowskim, tote¿ wy-
je¿d¿am z uczniami do kin, na koncerty, wystawy oraz
organizujê wycieczki do bibliotek. Przygotowa³am
program �Spotkania z bibliotek¹� dla klas 0-III i stale
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wspó³pracujê z lokaln¹ fili¹ Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, gdzie z bibliotekark¹ p. B. Mrozek organizu-
jemy wspólnie zabawy, gry i quizy czytelnicze dla
dzieci. Do wizyt w tej placówce zawsze starannie przy-
gotowujê poszczególne klasy. Ka¿de nasze spotka-
nie ma inny motyw przewodni, np.: �Dzieñ matki�,
�Mój ulubiony mi��, �Co oznacza dobre zachowa-
nie�; wcze�niej w szkole dzieci przygotowuj¹ rysun-
ki na zadany temat. W bibliotece publicznej organi-
zujê wystawkê prac plastycznych, która pozostaje
tam przez jaki� czas, by mogli j¹ obejrzeæ mieszkañcy
Wielgowa. Nasze odwiedziny w bibliotece miejskiej
to jednocze�nie forma udzia³u w ogólnopolskiej akcji
�Ca³a Polska czyta dzieciom�. Razem z p. B. Mrozek
czytamy uczniom ksi¹¿ki zwi¹zane z problematyk¹
spotkania. Inn¹ form¹ tej akcji, któr¹ m³odsze dzieci
bardzo lubi¹, jest czytanie i wy�wietlanie bajek na
starym projektoskopie.

Od kilku lat wspó³pracujê z przedszkolem w Wiel-
gowie, organizuj¹c wycieczki uczniów z zerówki na
przedszkolne przedstawienia. Zapraszam równie¿
dzieci z przedszkola do szko³y. Na naszych spotka-
niach czytam i wy�wietlam projektoskopem bajki.

Uczestniczê w ¿yciu szko³y, anga¿uj¹c siê tak¿e w
przygotowywanie i przeprowadzanie imprez, akade-
mii i konkursów szkolnych. Do moich zadañ nale¿¹:
wyszukiwanie i opracowywanie scenariuszy, pomoc
przy dekoracji imprez, sprawdzanie testów próbnych,
przygotowywanie uczniów do wystêpów, tworzenie
dokumentacji fotograficznej imprez szkolnych. Pro-
wadzê sta³¹ wspó³pracê z wychowawcami, poloni-
stami, �wietlic¹ szkoln¹, pedagogiem szkolnym i na-
uczycielami przedmiotów. W jej ramach biorê udzia³
w komisjach wiêkszo�ci konkursów przedmiotowych
na terenie szko³y, wspó³dzia³am ze �wietlic¹ szkoln¹
w zakresie konkursów plastycznych i wykonywania
zak³adek do ksi¹¿ek dla pierwszoklasistów; corocz-
nie je¿d¿ê z klasami do kin, teatrów, muzeów, do �zie-
lonych szkó³�, wspólnie z innymi nauczycielami przy-
gotowujê inscenizacje, wykonujê dyplomy i zapro-
szenia na uroczysto�ci szkolne. Wraz z pedagogiem
szkolnym prowadzi³am równie¿ Trening Zastêpowa-
nia Agresji dla uczniów maj¹cych k³opoty z funkcjo-
nowaniem w szkole i w domu.

Jestem opiekunk¹ szkolnego ko³a fotograficzne-
go. Regularnie przygotowujê wystawy prac moich
podopiecznych, co wp³ywa na ich postawy twór-
cze oraz sprzyja rozbudzeniu zainteresowañ. Uda-
nymi fotografiami mog¹ pochwaliæ siê tak¿e ucznio-
wie, którzy nie odnosz¹ sukcesów w nauce, przez
co poprawia siê ich samoocena i wzrasta motywa-
cja do doskonalenia zdolno�ci.

Od podstaw stworzy³am i obecnie administrujê stron¹
internetow¹ szko³y podstawowej, na której znajduj¹ siê

te¿ informacje dotycz¹ce biblioteki szkolnej. Ta dzia³al-
no�æ przyczynia siê do promocji szko³y i biblioteki, za-
równo w �rodowisku lokalnym, jak i poza nim.

Wymienione zagadnienia nie wyczerpuj¹ oczywi-
�cie tematyki pracy w bibliotece szkolnej. Wszyst-
kich dzia³añ nauczyciela � bibliotekarza, który musi
byæ w dzisiejszych czasach �omnibusem�, nie spo-
sób wymieniæ.

Z perspektywy czasu uwa¿am, i¿ warto by³o zwi¹-
zaæ swoje ¿ycie zawodowe z t¹ w³a�nie szko³¹ i
spo³eczno�ci¹. Poniewa¿ mieszkam w Wielgowie
od urodzenia, do�æ dobrze znam i rozumiem po-
trzeby miejscowego �rodowiska. Mimo to w mojej
pracy zdarza³y siê nie tylko sukcesy, ale i chwile
zw¹tpienia, kiedy efekty okazywa³y siê niewspó³-
mierne do w³o¿onego wysi³ku. Równie¿ te trud-
niejsze momenty okaza³y siê jednak cenne � na-
uczy³y mnie bowiem, ¿e tak sukces, jak i pora¿ka
wzbogacaj¹ do�wiadczenie i pozwalaj¹ skutecznie
stawiaæ czo³a nowym wyzwaniom.

Biblioteki szkolne wci¹¿ jeszcze s¹ integraln¹ czê-
�ci¹ szkó³ i procesu nauczania, mimo ponawianych
prób wyrugowania ich z placówek o�wiatowych, po-
dejmowanych przez wci¹¿ nowych �reformatorów �
inkwizytorów�. Szukanie za wszelk¹ cenê oszczêd-
no�ci kosztem krzywdy dzieci �wiadczy o krótko-
wzroczno�ci ��wiat³ych reformatorów�, którzy for-
suj¹c z³e i szkodliwe koncepcje uderzaj¹ w spójno�æ
funkcjonowania polskich szkó³. Mam nadziejê, ¿e
równie¿ w przysz³o�ci biblioteki szkolne bêd¹ sku-
tecznie opieraæ siê tym zakusom i nadal s³u¿yæ dobru
uczniów, zapewniaj¹c im dostêp do informacji i kultu-
ry, inspiruj¹c do rozwijania zainteresowañ oraz prze-
ciwdzia³aj¹c wykluczeniu spo³ecznemu.

Lucyna Kowalczyk
� nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkó³ nr

13 w Szczecinie-Wielgowie.
Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedago-
gicznej, kier. pedagogika socjalna z terapi¹

spo³eczn¹, Uniwersytetu Szczeciñskiego, kier.
pedagogika ogólna, Kolegium Teologicznego,
kier. studia nad rodzin¹ oraz studium pedago-

gicznego z metodyk¹ pracy w bibliotece szkolnej
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Czy biblioteka szkolna jest centrum wa¿nych wy-
darzeñ? Czy w czytelni odbywaj¹ siê ciekawe spo-
tkania? Kiedy mo¿emy przyj�æ i zobaczyæ takowe?

W naszym gimnazjum mamy jedn¹ du¿¹ biblio-
tekê wraz z czytelni¹. Codziennie w czasie przerw
oraz lekcji ka¿dy uczeñ ma mo¿liwo�æ wypo¿ycze-
nia ksi¹¿ki, jak i równie¿ skorzystania z fachowych
porad pañ bibliotekarek, które staraj¹ siê ka¿demu
doradziæ jak najlepiej potrafi¹. W czytelni mo¿na
w ciszy, spokoju poczytaæ gazetê oraz skorzystaæ
z dostêpu do komputerów i Internetu. Ponadto
wiêkszo�æ konkursów przedmiotowych odbywa
siê w czytelni.

Jednym z interesuj¹cych wydarzeñ odbywaj¹-
cych siê w bibliotece s¹ cykliczne spotkania �Przyjd�,
zobacz, pos³uchaj...�, podczas których uczniowie
prezentuj¹ wybrane przez siebie ksi¹¿ki, zachêcaj¹c
w ten sposób innych do ich przeczytania. Spotka-
nia te przyjê³y siê w naszej szkole bardzo szybko i
ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem.

W bibliotece szkolnej organizowane s¹ te¿ ró¿-
norodne konkursy. Jednym z nich by³ konkurs czy-
telniczy �Kto czyta, nie b³¹dzi�. Uczniowie, którzy
siê do niego zg³osili mieli za zadanie rozwi¹zaæ test
sk³adaj¹cy siê z 20 pytañ zamkniêtych i otwartych.
Dotyczy³y one znajomo�ci trzech utworów;  �Harry
Potter i kamieñ filozoficzny� �  J.K. Rowling,  �Miecz
przeznaczenia� � A. Sapkowskiego,  �Hobbit, czyli
tam i z powrotem� � J.R.R.Tolkiena.

Czy panie bibliotekarki w³¹czaj¹ siê w akcje pro-
muj¹ce? Z ca³¹ pewno�ci¹ mogê stwierdziæ, ¿e tak.
W zwi¹zku z obchodami �2012 � Rokiem Janusza
Korczaka� w naszej szkole realizowany jest pro-
jekt pt. �Mów dziecku, ¿e jest dobre, ¿e m¹dre, ¿e
potrafi.Tê radê Janusza Korczaka warto zapamiê-
taæ�. Podczas  realizacji projektu w bibliotece szkol-
nej mo¿na by³o obejrzeæ wystawê po�wiêcon¹ Ja-
nuszowi Korczakowi. Na pewno wielu uczniom na-
szego gimnazjum przypomnia³o to, ¿e Korczak by³
wielkim cz³owiekiem, który ca³e swoje ¿ycie po-
�wiêci³ dzieciom.

Obchody Miêdzynarodowego Miesi¹ca Biblio-
tek Szkolnych to okazja do zaprezentowania i pro-
mocji naszej szko³y w �rodowisku lokalnym. Dlate-
go uczennice z klasy III b pod kierunkiem pani Re-
naty Kunisz i we wspó³pracy z pani¹ Mari¹ Pali-
wod¹  przygotowa³y inscenizacjê bajki ze zbioru braci

Grimm pt. �Ja� i Ma³gosia�. Na spektakl zosta³y za-
proszone dzieci z Niepublicznego Przedszkola To-
warzystwa Salezjañskiego �w. Jana Bosko w Dêb-
nie. Mali widzowie byli zachwyceni, a dla naszych
aktorów by³o to wielkie prze¿ycie. My�lê, ¿e dziêki
takim spotkaniom wiêcej osób dowiaduje siê o wspa-
nia³ej dzia³alno�ci naszej biblioteki i pomys³owo�ci
pañ bibliotekarek na promocjê szko³y.

Czy mamy mo¿liwo�æ ogl¹dania ciekawego
przedstawienia w czytelni? Oczywi�cie. W bie¿¹-
cym roku, a dok³adnie w dniach 23-24 stycznia i 14
lutego odby³o siê przedstawienie teatralne pt.
,,Szkolna_rodzinka.pl � czyli co �na przerwach pisz-
czy...�, w którym dziewczêta z klasy 1f  i 1e: Ewa
Janczyszyn, Klaudia Kolska, Natalia Jaczyñska
oraz Sara Sumera, zagra³y krótki epizod przedsta-
wiaj¹cy scenkê z ¿ycia pewnej spo³eczno�ci szkol-
nej. Nazwa teatrzyku �Parapet� to miejsce, w któ-
rym rozgrywa siê akcja. Widownia by³a zachwyco-
na wystêpem naszych aktorek, które zaprezento-
wa³y bardzo du¿e zdolno�ci aktorskie.

Równie¿ w naszym gimnazjum w�ród uczniów i
nie tylko znana jest akcja pt. �Zostaw po sobie �lad�.

Biblioteka w szkole

Biblioteka
�ród³em komfortu

Polega na tym, ¿e klasy trzecie (pojedynczo lub ra-
zem) daj¹ w prezencie szkole np. ksi¹¿kê do biblio-
teki. My�lê, ¿e to bardzo dobre dzia³anie gimnazjali-
stów, którzy dziêki temu pokazuj¹ swoj¹ dojrza³o�æ.

  Reasumuj¹c, moim zdaniem biblioteka szkolna
jest centrum wa¿nych wydarzeñ. Oprócz mo¿liwo-
�ci czytania ksi¹¿ek czy surfowania po Internecie,
mamy wiele interesuj¹cych okazji do spêdzania mi-
³ego czasu w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Rów-
nie¿ mo¿emy korzystaæ z fachowych porad pañ bi-
bliotekarek, które zawsze staraj¹ siê jak najlepiej do-
radziæ ka¿demu. Jak powiedzia³ Janusz Korczak: �Je-
stem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po
to, abym ja dzia³a³ i kocha³. Nie obowi¹zkiem oto-
czenia pomagaæ mnie, ale ja mam obowi¹zek trosz-
czenia siê o �wiat, o cz³owieka�.

Agnieszka Buczkowska
� uczennica Gimnazjum

 im. Arkadego Fiedlera w Dêbnie
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Celowo zastosowa³am zapis �ksi¹¿ki ob-
raz(k)owe�, gdy¿ w jêzyku polskim ani okre�lenie
�obrazkowe� ani �obrazowe� nie oddaje w stu pro-
centach idei picturebooks. Wyk³ad Iwony Chmie-
lewskiej nosi³ wiêc tytu³ �Miêdzy obrazem a s³owem
� autorski picturebook� i skierowany by³ do osób
doros³ych. Stanowi³ zasadniczy element finisa¿u
wystawy �My�l¹ce ksi¹¿ki�.

To by³a pierwsza wizyta autorki w Szczecinie i mam
nadziejê, ¿e nie ostatnia. Przyjecha³a do nas z rodzinne-
go Torunia z walizk¹ pe³n¹ ilustrowanych przez siebie
ksi¹¿ek. Przybyli do muzeum szczecinianie mogli na miej-
scu podziwiaæ efekty jej pracy. By³a to okazja niezwyk³a,
gdy¿ publikacje Chmielewskiej ukazywa³y siê dot¹d prze-
wa¿nie poza granicami naszego kraju, g³ównie w Korei
Po³udniowej. Za jedn¹ z nich pt. �Maum� na targach
ksi¹¿ki dla dzieci w Bolonii w 2011 roku artystka w kate-
gorii �non fiction� otrzyma³a ilustratorskiego Oskara,
czyli nagrodê Bologna Ragazzi Award.

Jak na dzieñ �wiêtego Walentego przysta³o, wy-
k³ad rozpocz¹³ siê apoteoz¹ mi³o�ci. Najpierw zosta-
³a zaprezentowana ksi¹¿ka pt. �Dwoje ludzi�. W pro-
sty sposób u�wiadamia ona odbiorcy, ¿e mi³o�æ jest
wielkim darem, który nie tylko uszczê�liwia, lecz tak¿e
przynosi zmartwienia i troski. Bo, jak czytamy w tej
ksi¹¿ce, �gdy dwoje ludzi ¿yje razem, to jest im ³atwiej,
bo s¹ razem i jest im trudniej, bo s¹ razem�. Ksi¹¿ka
�Dwoje ludzi� funkcjonuje ju¿ 7 lat, ale dopiero nie-
dawno zakupiono w Polsce do niej prawa autorskie.
Mi³o�ników twórczo�ci Iwony Chmielewskiej na
pewno ucieszy wiadomo�æ, ¿e wkrótce uka¿e siê
ona nak³adem Wydawnictwa �Media Rodzina�.
Trudno�æ z jej publikacj¹ polega³a na tym, i¿ uwa¿a-
na by³a za zbyt trudn¹ dla dzieci i jednocze�nie zbyt
infantyln¹ dla doros³ych, a wydawcy nie lubi¹ nie-
okre�lonego odbiorcy. I chyba w³a�nie na tym po-
lega k³opot z dostêpno�ci¹ ksi¹¿ek Iwony Chmie-
lewskiej na rynku polskim. Tworzy ona bowiem dzie³a
skierowane zarówno dla dzieci, jak i dla doros³ych.

W jej ksi¹¿kach pomiêdzy s³owem a obrazem zbu-
dowany jest niewidzialny most, przez który mo¿e

przej�æ doros³y sam lub z dzieckiem za rêkê. Most
ten jest jednak na tyle bezpieczny, ¿e tak¿e dziecko
mo¿e go pokonaæ samodzielnie i stosownie do swo-
jego wieku odczytaæ tre�ci zawarte w ksi¹¿ce. Najle-
piej jest jednak wówczas, gdy doros³y pomaga dziec-
ku poprzez dzie³o, jakim jest picturebook, odkrywaæ
nowe horyzonty. Dziecku nale¿y ca³y czas podwy¿-
szaæ poprzeczkê, mówi Iwona Chmielewska. Trzeba
je nieustannie zaskakiwaæ, poniewa¿ nie lubi tego,
co ju¿ zna. Picturebooks poruszaj¹ zazwyczaj spo-
³ecznie trudne sprawy, które ka¿dy cz³owiek postrze-
ga we w³asny sposób. Dlatego te¿ w wielu krajach,
a zw³aszcza w Korei Po³udniowej ciesz¹ siê one du¿¹
popularno�ci¹ w�ród osób doros³ych. Zainspiro-
wani picturebook i w oparciu o picturebook mog¹
porozmawiaæ ze sob¹ o nurtuj¹cych ich problemach.

S³owo i obraz w ksi¹¿kach Chmielewskiej prowadz¹
swoist¹ grê, która polega na wzajemnym uzupe³nianiu
siê. Nie zawsze te powi¹zania dostrzega siê przy pierw-
szym kontakcie z ksi¹¿k¹. Czasami spostrzega siê je
dopiero podczas rozmowy z drugim cz³owiekiem, tak-
¿e, a raczej zw³aszcza, z dzieckiem. Ka¿dy z nas widzi
przecie¿ otaczaj¹c¹ nas rzeczywisto�æ inaczej. Z po-
moc¹ osoby doros³ej dziecko odnajduje powi¹zania
miêdzy ilustracj¹ i s³owem, uczy siê �wiata. Natomiast
doros³y dziêki wra¿liwo�ci i spostrzegawczo�ci dziec-
ka odkrywa w ksi¹¿ce zupe³nie nowe tre�ci.

W picturebooks tekst nie opisuje dos³ownie ilu-
stracji, a ilustracje nie odzwierciedlaj¹ dos³ownie
tekstu. S³ów jest niewiele, a ka¿de z nich jest wni-
kliwie przemy�lane. Pojawiaj¹ siê przede wszyst-

My�l¹ce ksi¹¿ki
Iwony Chmielewskiej

Wioleta S³oka

W Gmachu G³ównym Muzeum Narodo-
wego w  Szczecinie odby³o siê spotkanie z
Iwon¹ Chmielewsk¹, autork¹ i wielk¹ pro-
pagatork¹ ksi¹¿ek obraz(k)owych zwa-
nych z angielska picturebooks.
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kim czasowniki i rzeczowniki i, co wa¿ne, nie ma
przymiotników, gdy¿ to w³a�nie ilustracje odpo-
wiadaj¹ na pytanie �jaki, jaka, jakie?�.

Ponadto w ilustracjach pojawiaj¹ siê liczne sym-
bole i odniesienia do tekstów kultury. Szczególnie
widoczne jest to w �Pamiêtniku Blumki� wydanej z
okazji 70. rocznicy �mierci Janusza Korczaka. Pol-
ska sekcja IBBY przyzna³a tej ksi¹¿ce tytu³ �Ksi¹¿ka
Roku� (2011) w kategorii grafika oraz wyró¿nienie w
kategorii literackiej. O jej olbrzymiej warto�ci niech
�wiadczy fakt, ¿e do tej pory ¿adnej pozycji nie na-
grodzono w dwóch kategoriach. Iwona Chmielew-
ska mówi, ¿e to jej ukochana ksi¹¿ka i ¿e stworzy³a
j¹ dla Blumki. Mo¿e na ten temat prowadziæ wielo-
godzinne rozmowy, wiêc gotowa jest po�wiêciæ
Blumce odrêbne spotkanie.

Ksi¹¿ki obraz(k)owe Iwony Chmielewskiej maj¹
niew¹tpliwie wiele warto�ci poznawczych oraz
ucz¹ poczucia estetyki. Nie s¹ to jednak ani pod-
rêczniki ani atlasy, które na podstawie badañ,
faktów czy liczb ukazuj¹ �wiat taki, jaki jest.
Chmielewska nie odwzorowuje rzeczywisto�ci,
ona j¹ przetwarza i ukrywa, a zadaniem odbiorcy
jest jej odszukanie i interpretacja. Autorka umie-
jêtnie pobudza odbiorcê do pracy intelektualnej
i kreatywno�ci. Do wszechstronnej analizy dzie-
³a lepiej przygotowani s¹ oczywi�cie doro�li ni¿
dzieci. Dlatego te¿ artystka chêtnie spotyka siê
z osobami doros³ymi i odkrywa przed nimi arka-
na swojej pracy twórczej. Pragnie, aby potem
mogli oni wspólnie z dzieæmi omawiaæ jej ksi¹¿-
ki. Lubi opowiadaæ o swoich ksi¹¿kach, ale
otwarcie przyznaje, ¿e nie jest pedagogiem, a
dzieciom potrzebny jest nauczyciel. Wie, ¿e na-
uczyciele doskonale prowadz¹ lekcje na podsta-
wie jej ksi¹¿ek, poniewa¿ niektórzy przes³ali jej
scenariusze swoich zajêæ.

Podczas wyk³adu w Szczecinie artystka zapre-
zentowa³a jeszcze kilka innych ksi¹¿ek, a w�ród
nich: �Królestwo dziewczynki� (o pierwszej mie-
si¹czce), �K³opot� (dostêpny tak¿e w jêzyku pol-
skim), �Gdzie jest moja córka?� (o dziewczynce,
która �czasami jest gro�na jak lew, a czasami ³agod-
na jak baranek�), �Cztery zwyk³e miski� (prawa
autorskie zakupi³o ju¿ polskie Wydawnictwo �For-
mat�) oraz �Oczy�. Ta ostatnia ksi¹¿ka urzek³a s³u-
chaczy w sposób szczególny. Prezentuj¹c j¹ au-
torka opowiedzia³a historiê, jak to pewnego razu
w zimowe popo³udnie odwiedzi³a nieoczekiwanie
swoj¹ niewidom¹ przyjació³kê. Na dworze by³o
ju¿ ciemno, widz¹c wiêc zgaszone w oknie �wia-
t³o pocz¹tkowo my�la³a, ¿e przyjació³ki nie ma w
domu. Nagle zda³a sobie sprawê z tego, i¿ prze-
cie¿ niewidomi nie potrzebuj¹ w³¹czaæ �wiat³a.

Zapuka³a do drzwi. Przyjació³ka by³a w domu i
zaprosi³a go�cia do �rodka. Chmielewska usiad³a
w kuchni i obserwowa³a niewidom¹ kole¿ankê, jak
ta w ciemno�ciach perfekcyjnie przygotowywa³a
dla niej herbatê i poczêstunek. Artystka poczu³a
siê w tym momencie jak osoba niepe³nosprawna,
gdy¿ wiedzia³a, ¿e nie zdo³a³aby po ciemku przy-
gotowaæ ¿adnego posi³ku. U�wiadomi³a sobie
wówczas, jak to my, ludzie zdrowi, nie odczuwa-
my na co dzieñ rado�ci z cudów, jakimi hojnie
obdarowa³ nas los. W ksi¹¿ce �Oczy� czytamy
zatem: �Ten kto widzi, nie wie nawet jak cenny
skarb dostaje w prezencie�. A jak piêknie jest za-
projektowana ta ksi¹¿ka! Na ka¿dej rozk³adówce
znajduj¹ siê dwa otwory symbolizuj¹ce oczy, któ-
re idealnie wkomponowane s¹ w ilustracje.
Wszystkie ksi¹¿ki Iwony Chmielewskiej silnie
oddzia³ywaj¹ na odbiorcê, ale �Oczy� maj¹ moc
szczególn¹. Mam nadziejê, ¿e polscy wydawcy
te¿ to dostrzeg¹.

Po prezentacji ksi¹¿ek autorka chêtnie odpowiada³a
na pytania s³uchaczy. Dowiedzieli�my siê m.in., ¿e ukoñ-
czy³a grafikê na Wydziale Sztuk Piêknych UMK, ma
czworo dzieci i ¿e jedn¹ z jej ulubionych ksi¹¿ek w
dzieciñstwie by³� �Podrêcznik po³o¿nictwa�. Widaæ
wyra�nie, ¿e jest to artystka wyj¹tkowa w ka¿dym calu.

Spotkanie trwa³o ponad trzy godziny i z ¿alem,
zarówno ze strony zaproszonego go�cia, jak i s³u-
chaczy, musia³o siê skoñczyæ. Czujê niedosyt, ale
jestem pe³na otuchy, gdy¿ Krystyna Milewska z
Dzia³u Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie
poinformowa³a mnie, ¿e planuje w przysz³o�ci zor-
ganizowaæ warsztaty z Iwon¹ Chmielewsk¹. Bêd¹
one równie¿ przeznaczone dla osób doros³ych, a
zw³aszcza dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Ju¿
nie mogê siê doczekaæ i jestem g³êboko przekona-
na, ¿e w tym odczuciu nie jestem odosobniona.

Wioleta S³oka
�  w³a�cicielka kolekcji ksi¹¿ek dla dzieci i

m³odzie¿y �Wioletowe Kruczki�
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W ramach serii autorskich spotkañ W PA£ACU
literacko, organizowanych przez szczeciñski Oddzia³
Zwi¹zku Literatów Polskich, w Pa³acu M³odzie¿y
mia³a miejsce promocja pierwszego tomiku wierszy
Magdaleny Sowiñskiej. Tê
m³od¹, wra¿liw¹ i utalentowan¹
poetkê odkry³ w czasie warsz-
tatów poetyckich w Choszcznie
Leszek Dembek � cz³onek
Zwi¹zku Literatów Polskich.  To
jego duchowe wsparcie utwier-
dzi³o poetkê, malarkê, wokalist-
kê, a jednocze�nie te¿ m³od¹ matkê, ¿e warto, aby
Jej m¹dre i oryginalne teksty trafi³y do czytelników.
I tak powsta³ tomik �Krzyk �wiat³a�, który kojarzy
mi siê z obrazem Muncha. Udany debiut. Sugestyw-
ny, pe³en ekspresji tytu³ i mocno ekspresjonistycz-
ne teksty poetyckie.

W betonowym �wiecie, w którym osadzeni s¹ bo-
haterowie liryczni Pani Ma³gorzaty, �zjadamy wspólne
posi³ki zatrute milczeniem�, a �w�ciek³a noc zagryza
sen�, poetka dostrzega ludzkie rozterki, dylematy i dra-
maty. Jej spojrzenie i �rodki wyrazu s¹ �wie¿e, orygi-
nalne i �mia³e w obna¿aniu jak¿e czêstych we wspó³-
czesnej rzeczywisto�ci udrêk, wynikaj¹cych z alienacji
i poczucia samotno�ci. Niemo¿no�æ porozumienia,
mêka zazdro�ci, odrzucenie, to motywy uniwersalne,
ale w ¿yciu ludzi z  XXI wieku szczególnie czêste.

Nie nale¿y podmiotu lirycznego wierszy Magda-
leny Sowiñskiej traktowaæ jako alter ego autorki,
chocia¿ pisanie w pierwszej osobie mo¿e niedo�wiad-
czonych czytelników prowadziæ na manowce, ale
prawd¹ jest to, co napisa³ jeden z uwa¿nych czytel-
ników tomiku: �Poeta poprzez swoje utwory wyra¿a
w jaki� sposób siebie� (Kazimierz Domozych). M³o-
da autorka w zbiorze �Krzyk �wiat³a� ujawnia swoje
niepokoje egzystencjalne. Dostrzega w rozpêdzo-
nym �wiecie ludzi, którzy nie pokazuj¹ innym swo-
ich udrêk, s¹ samotni w t³umie.

Poetka uwra¿liwia czytelników na dualizm ¿ycia.
Jej bohaterka liryczna, jak w wierszu Ma³gorzaty
Hilar (�dopiero pó�n¹ noc¹ gryziemy z bólu palce,
umieramy z mi³o�ci�), wstydzi siê lub boi wyra¿ania
swoich uczuæ. W jej spowiedzi d�wiêczy nuta udrê-
ki, bo cz³owiek pierwszej po³owy XXI wieku izoluje
siê przed �wiatem i tylko w samotno�ci daje upust
swoim emocjom:

�zamkniêta
na cztery spusty przed �wiatem
poduszkê mokr¹ od ³ez
przyciskasz jak kompres
do bol¹cej g³owy� (�Depresja�)
Relacje miêdzyludzkie bywaj¹ napiêtnowane grze-

chem pierworodnym. Dostrzega to wra¿liwym su-
mieniem m³oda poetka. Pisze te¿ o tym, ¿e �Kainowe
zbrodnie� rozp³ywaj¹ siê za zamkniêtymi drzwiami
samotnie podejmowanych decyzji. A potem:

�gdy srebrna p³etwa skalpela
podp³ywa coraz bli¿ej
ma³e r¹czki zaciskaj¹ siê jeszcze na pêpowinie
niczym linie rzuconej na ratunek�
Tematy tabu we wcze�niejszej poezji przedstawia

autorka wierszy w sposób lapidarny, ale te¿ drapie¿-
ny. Za pozorn¹ szorstko�ci¹ kryje siê wspó³czucie
dla ludzi zamkniêtych w pu³apce bezdomno�ci, sa-
motno�ci, odrzucenia, alienacji. Choroby duszy, tak
czêste w ¿yciu ludzi rozpêdzonych jak poci¹g po-
spieszny, lekcewa¿one lub niedostrzegane, oddalaj¹
nawet osoby bliskie. Dlatego m³oda poetka pisze:

�w piramidach wie¿owców
jak mumie zawiniête w ca³uny anonimowo�ci
mijamy siê po omacku
mówi¹c sobie �dzieñ dobry�
jedynie po Prozacu� (�Piramidy�)
Artystka potrafi zagraæ tak¿e na innych strunach.

Wtedy Jej strofy wierszy, jakby sp³oszone, znów w
sposób ascetycznie lapidarny wyra¿aj¹ ró¿ne, ale
wyciszone emocje, np. mi³o�æ:

�na ostrych jak skalpel strunach deszczu
wygrywam dr¿¹cymi ustami twoje imiê�
(�Na piêciolinii�)

�chcia³abym z mi³o�ci móc
wykrwawiæ siê po ostatni puls ¿ycia�
(�Do szaleñstwa�)
Bezradno�æ w relacjach miêdzyludzkich wyra¿a

Poetka przez kontrast krzyku i milczenia. Ta antyno-
mia znajduje wyrafinowane poetyckie tropy:

�w milczeniu g³o�niejszym od krzyku�
(�Powrót�)

�nasze s³owa jeszcze kapi¹
z rozszarpanego milczenia�
(�Ostra wymiana�)
W tomiku �Krzyk �wiat³a� wzruszaj¹co wybrzmia-

³y strofy wspó³czucia wobec ludzi starych, chorych,
napiêtnowanych cierpieniem. Ten motyw wpisuje siê
w bogaty topos, który jest charakterystyczny dla kla-
syki literatury polskiej. Bohaterkami wierszy s¹ w wiêk-
szo�ci kobiety � istoty zdradzane, oszukiwane, od-
rzucone. Wiwisekcja kobiecej duszy jest przeprowa-

W Pa³acu literacko

Barbara Teresa Dominiczak

Krzyk prawdy
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dzona z chirurgiczn¹ szorstko�ci¹. �wiat³o lam-
py operacyjnej � poruszaj¹ce.

A jak zosta³ zaprezentowany tomik Mag-
daleny Sowiñskiej w Pa³acu M³odzie¿y, z któ-
rym od 16 ju¿ miesiêcy wspó³pracuje przy
realizacji cyklu szczeciñski oddzia³ ZLP?

Pomys³odawc¹ nowej, nieschematycznej
formu³y Teatru Poezji okaza³ siê Leszek Dem-
bek, wpisuj¹c siê w podobn¹ wizjê samej au-
torki wierszy. Wraz z Ni¹ oraz z Ró¿¹ Czer-
niawsk¹-Karcz � prezesk¹ ZLP i zaproszo-
nym do wspó³pracy opiekunem grupy teatral-
nej z Pa³acu M³odzie¿y � Marcelem Mrocz-
kiem, konferowa³ nad w³a�ciwymi �rodkami
wyrazu, wspó³brzmi¹cymi z wierszami Mag-
daleny Sowiñskiej.

Pomys³ po³¹czenia �wiat³a i mroku rozwi¹za³
re¿yser miniatury teatralnej w sposób znako-
mity. Reflektor, wydobywaj¹cy mê¿czyzn i ko-
biety z ukrytej w mroku �figury� (stworzonej z
odpowiednio usytuowanych pod bia³¹ tkanin¹
postaci), zastêpowa³o ostre, punktowe �wiat³o
latarek, wspó³graj¹c z dramatyczn¹ muzyk¹ Pen-
dereckiego. Krzyk serca udrêczonych ró¿nego
rodzaju cierpieniem bohaterów wierszy, zespo-
lony z mroczn¹ muzyk¹, zimnym bursztynem
�wiat³a i sceneri¹ � skondensowan¹ i nad wy-
raz sugestywn¹, wywo³ywa³ w widzach i s³u-
chaczach dreszcz emocji.

�rodki wyrazu, symultanicznie ³¹cz¹ce �wia-
t³o i mrok, zamkniête w bardzo skupionej formie
� jakby kamienia � ludzkie mrowisko, mog³y
symbolizowaæ �wiat, w którym rozgrywaj¹ siê
ró¿ne, czêsto tragiczne pojedynki z dawnymi
zasadami etycznymi i postawami moralnymi.
Krzyk �wiat³a przeciwstawiony zosta³ motywo-
wi milczenia lub przemilczenia. Dziewczyna,
matka, ¿ona prze¿ywaj¹ udrêki, na które nie ma
lekarstwa. W labiryncie osaczaj¹cych je sytu-
acji ton¹ �w milczeniu g³o�niejszym od krzy-
ku�. Te �w luksusowych celach betonowych
zamków� i nêdzarki, których los sprawia, ¿e �za-
ci�niêta piê�æ serca (poetki) uderza³a w piersi
coraz mocniej�, jednakowo prze¿ywaj¹ samot-
no�æ w�ród ludzi. S¹ jak �planety oddalone od
siebie o miliony lat �wietlnych�. Antynomia
têsknoty do drugiego cz³owieka i niemo¿no�æ
porozumienia to krzyk autorki tomiku. Krzyk za
tych wszystkich, którzy milcz¹. W wierszach
Magdaleny Sowiñskiej krzyczy �wiat³o praw-
dy o naszych czasach.

Barbara Teresa Dominiczak
� poetka, polonistka. Cz³onek Zwi¹zku

Literatów Polskich.
Odznaczona medalem �Pro memoria�

Twoje wiersze, Magdaleno, to poezja oscyluj¹ca czêsto w
obszarach s³ów pozalirycznych, pos³uguj¹ca siê arsena³em
literackich �rodków emocjonalnych, skondensowanym s³ow-
nictwem. Jest to swoista poetycka mieszanka wybuchowa,
staj¹ca w sposób jawny w obronie dekalogowych warto�ci
�degeneruj¹cej siê tkanki cywilizacji�, jak czytamy w wstêpie
do pierwszego tomiku �Krzyk �wiat³a�. Wiersze, które ra¿¹
chirurgicznymi uderzeniami ostrych s³ów jak skalpel, a swoj¹
estetyk¹ zostawiaj¹ �lady niepokoju, ale taka jest cena tej
poetyki. Taka jest cena wpisywania siê w nurt poezji, która
�musi uwieraæ�, jak pisze Tadeusz Ró¿ewicz.

Ta poezja syntezy ma tak¹ zaletê, ¿e w¹tpi, czy potrafi
daæ � jak mówi³ mistrz Norwid � �odpowiednie rzeczy
s³owo�, bowiem szuka, wa¿y, sprawdza kolor, a nawet
cieñ uciekaj¹cej strofy.

Ta dzisiejsza poetycka miniatura teatralna to tak¿e swoisty
drugi, jak¿e wa¿ny, ogieñ poezji.

Pierwszy wa¿ny ogieñ p³onie w chwili powstawania kon-
strukcji wiersza, gdzie na twórcê spadaj¹ belki i ceg³y urywa-
nych liter, s³ów, strof , a czasami ca³a budowla tonie w odmê-
tach przepoetyzowanych lub sprozaizowanych my�li.

Drugi wa¿ny ogieñ poezji, przez który musi przej�æ poeta,
to pierwszy tomik, który zaczyna wynurzaæ siê na powierzch-
niê literatury. Dopiero, tak naprawdê, czas przyniesie odpo-
wied�, jak daleko i do jakiej ostatecznie przystani dop³ynie, ale
kierunek zdaje siê byæ w³a�ciwy, kiedy czytamy o �Serii z ak-
centem� s³owa Artura Daniela Liskowackiego (�Kurier Szcze-
ciñski�), ¿e �warto siê przygl¹daæ talentowi Sowiñskiej, roku-
je on naprawdê ciekawie�.

Ka¿dy poeta ma w sobie zakodowan¹ liczbê przej�æ � jakby
mo¿na rzec � przez te piekielne ognie poezji, je�li oczywi�cie
poezjê � parafrazuj¹c my�l � �traktuje siê powa¿nie, a nie jak
zabawê w s³owo�.

Chyba jest gdzie� rubikon ognia, gdzie twórca czuje, ¿e
staje siê poet¹, a nie pisz¹cym tylko wiersze.

Ale to nie jedyna pu³apka poezji, która tak naprawdê nie
wiadomo czym jest, bo przecie¿ nie mo¿e siê te¿ zautodefinio-
waæ, jest jakby stale znikaj¹cym punktem (donik¹d?).

Kolejna niewiadoma to ch³odny czas, o którym tak bez-
wzglêdnie pisze Zbigniew Herbert w swoim li�cie do Ryszar-
da Krynickiego.

Poetko Magdaleno, która wyp³ywasz na �nieznany prze-
stwór oceanu poezji�:

* no� w sobie zw¹tpienie w s³owo a¿ do koñca, a¿ do dna;
to chyba dobry prognostyk na jakiekolwiek ocalenie,

* nie bój siê ognia poezji, on sprawdza s³owo; kiedy ¿yletka
wszelakich my�li � nie zada mu ju¿ ¿adnej rany, to chyba
bêdzie ten czas,

* tylko Magdaleno, nie wiem, co odpowiedzieæ na ch³ód i
bezwzglêdno�æ przemijania, tak¿e poezji , � chyba nie ma
innej odpowiedzi jak tylko ta: nie ustawaj w zg³êbianiu �sekre-
tu zaklinania s³ów, formy odpornej na dzia³anie czasu, bez
czego nie ma frazy godnej pamiêtania, a mowa jest jak pia-
sek�, jak napisano ju¿ w tym li�cie.

Piêkni ludzie, piêkne dni, gdy dla innych �krzykiem
�wiat³a� kwitn¹.

Leszek Dembek

List do Magdy S.
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Istnieje wiele okre�leñ istoty samorz¹dno�ci dzieci i
m³odzie¿y (idea, zasada pedagogiczna; organizacja �
stowarzyszenie; metoda oddzia³ywania wychowaw-
czego). Pojawi³o siê te¿ wiele nieporozumieñ, daleko
id¹cych uproszczeñ w tej kwestii. Najbardziej niebez-
pieczne jest wyra�ne zawê¿enie ram samorz¹dno�ci
dzieci i m³odzie¿y, tj. rozpatrywanie jej tylko w wymia-
rze organizacyjnym, czyli sprowadzanie do swoistej �
jednej z wielu � organizacji dzieci i m³odzie¿y. Podej-
�cie takie w konsekwencji mo¿e prowadziæ do zaprze-
paszczenia jej warto�ci wychowawczej. W czym, za-
tem, upatruje siê istotê samorz¹dno�ci dzieci i m³o-
dzie¿y? Jedni autorzy stwierdzaj¹, ¿e samorz¹dno�æ
wyra¿a siê w znacznej samodzielno�ci i odpowiedzial-
no�ci dzieci i m³odzie¿y, inni eksponuj¹ formy ich zbio-
rowego dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ w³asnych celów
i w³asnymi si³ami lub te¿ sprawowaniem funkcji, które
sk³adaj¹ siê na kierowanie ¿yciem i dzia³alno�ci¹ okre-
�lonej grupy. Jeszcze inni k³ad¹ akcent na udzia³ dzieci
i m³odzie¿y we wspó³rz¹dzeniu szko³¹ lub inn¹ pla-
cówk¹ opiekuñczo-wychowawcz¹.

W najbardziej popularnej dzisiaj �Encyklopedii Pe-
dagogicznej XXI wieku� wydanej pod redakcj¹ T. Pil-
cha dowiemy siê, ¿e samorz¹dno�æ dzieci i m³odzie¿y
przejawia siê w sferze ich �wiadomo�ci co do pewne-
go zakresu swobody i realnej mo¿liwo�ci w tych ra-
mach, samodzielnego kierowania w³asnym postêpo-

waniem zwi¹zanym z rozwojem indywidualnym zgod-
nie z powszechnie uznawanymi i preferowanymi war-
to�ciami, wraz z braniem odpowiedzialno�ci za swoje
czyny. Inaczej i bardziej skrótowo mo¿na stwierdziæ, ¿e
samorz¹dno�æ dzieci i m³odzie¿y to ich aktywno�æ
polegaj¹ca na podejmowaniu zadañ, ich realizacji,
kontroli przebiegu i skutków.

W literaturze pedagogicznej i psychologicznej
wskazuje siê na szczególne walory wychowawcze,
edukacyjne i rozwojowe dzieci i m³odzie¿y. I tak Alek-
sander Kamiñski  twierdzi³, ¿e wychowanie dzieci i
m³odzie¿y przez samorz¹dne uczestnictwo spe³nia
szczególn¹ rolê w rozwijaniu ich cech spo³eczno-mo-
ralnych, a tak¿e przygotowaniu ich do samodzielne-
go podejmowania decyzji.

W latach sze�ædziesi¹tych w wydawnictwie PZWS
ukaza³a siê seria prac pedagogicznych, nazwana Bi-
bliotek¹ Nauczyciela pod redakcj¹ Wincentego Oko-
nia i Bogdana Suchodolskiego. Ca³o�æ sk³ada³a siê z
kilku czê�ci, a w jednej z nich obejmuj¹cej tre�ci i meto-
dy wychowania Aleksander Kamiñski przygotowa³
wa¿n¹ i oryginaln¹ ksi¹¿kê pt. Samorz¹d m³odzie¿y
jako metoda wychowawcza. Samorz¹dem zajmowa³
siê wcze�niej w Metodzie harcerskiej w nauczaniu i
wychowaniu, gdzie siêgn¹³ do do�wiadczeñ J. Kor-
czaka, a z w³asnych studiów nad dziejami polskich
zwi¹zków m³odzie¿y zebra³ sporo wa¿nych informacji
o dzia³alno�ci samorz¹du w najbardziej znanych i ak-
tywnie dzia³aj¹cych zwi¹zkach.

Tak¿e w³asne do�wiadczenia autora z harcerstwa i
ruchu zuchowego dostarczy³y wiele impulsów dla
nowoczesnego i w pe³ni wychowawczego ujêcia za-
gadnienia samorz¹du m³odzie¿y. Na prze³omie lat 50 i
60 toczy³a siê o¿ywiona dyskusja nad rol¹ i funkcja-
mi samorz¹du. Czasopisma publikowa³y wiele pro-
pozycji autorskich oraz sprawozdañ z praktyki wy-
chowawczej. Sam Aleksander Kamiñski opublikowa³
kilka artyku³ów w �Nowej Szkole� i w �Harcerstwie�,
uczestniczy³ w Zje�dzie O�wiatowym (2-5 maja 1957
roku), gdzie przedstawi³ referat dotycz¹cy spraw sa-
morz¹du uczniów. Zg³osi³ tak¿e w³asny tekst do zbio-
rowego wydania materia³ów w tomie Samorz¹d
uczniowski w Polsce w latach 1918-1939. Uwzglêd-
ni³ problem samorz¹du uczniowskiego w wydanej w
1960 roku pracy Aktywizacja i uspo³ecznienie
uczniów w szkole podstawowej. W 1965 roku po-
�wiêci³ zagadnieniu samorz¹du uczniowskiego od-
rêbn¹ publikacjê, w której zagadnienie samorz¹du uj¹³
ca³o�ciowo. Ta wa¿na i oryginalna pozycja, jak wcze-
�niej wspomina³em, zatytu³owana Samorz¹d m³odzie-
¿y jako metoda wychowawcza zawiera wyja�nienie
podstawowych pojêæ z u�ci�leniem istoty samorz¹d-
no�ci i jej form realizacyjnych, ukazuje samorz¹d jako
formê stowarzyszenia, metodê wychowawcz¹, zwra-

Harcerstwo i szko³a

Samorz¹dno�æ
harcerska

z perspektywy
pedagogicznej

W³odzimierz Krysiak

Ideê samorz¹dno�ci najpe³niej rozwinê³o
harcerstwo. W okresie stulecia istnienia i roz-
woju tego ruchu wypracowa³o uniwersaln¹
metodê wspomagania indywidualnego roz-
woju i uspo³ecznienia dzieci i m³odzie¿y w
ramach w³asnej organizacji. (�) Bez wzglê-
du na umiejscowienie, czy klasyfikacjê har-
cerstwa w nauce pedagogicznej stanowi
ono swoisty fenomen. W toku stuletniej
ewolucji nie zatraci³o bowiem swojej spe-
cyfiki: idea³ów wychowawczych, metod,
obrzêdowo�ci czy struktury, jako fundamen-
talnych wyznaczników tego ruchu.
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ca uwagê na aktualno�æ problemu oraz wskazuje �ró-
d³a. Jak zawsze w tekstach Kamiñskiego, s¹ istotne i
dobrze przedstawione zagadnienia maj¹ce charakter
definicyjny i metodologiczny.

Postaram siê odnie�æ do kilku fundamentalnych
tez zawartych w tej publikacji. Cytujê: �Samorz¹d-
no�æ jest odmian¹ zasady postuluj¹cej doprowadze-
nie wychowanka do samodzielnego i �wiadomego
kierowania swym postêpowaniem, czyli do autody-
scypliny jako formy wy¿szej od zasady karno�ci ze-
wnêtrznej (...) Zasada wychowania indywidualnej
samodzielno�ci i samodyscypliny przeniesiona na
grunt spo³eczny przybiera postaæ samorz¹dno�ci.
Samorz¹dno�æ grupy pobudza jej cz³onków do iden-
tyfikowania siê z celami i zadaniami grupy, uzna-
wania ich za w³asne i d¹¿enia do realizacji zadañ
grupy i w³asnej inicjatywy, w³asnymi sposobami,
w³asnymi poczynaniami, z poczuciem w³asnej za nie
odpowiedzialno�ci�. Jest to bardzo wa¿ne i orygi-
nalne ujêcie wprowadzaj¹ce do dalszych analiz pro-
blematyki samorz¹dno�ci w procesie wychowania.
Kamiñski uznaje, ¿e �wychowanie w samorz¹dno�ci
mo¿e byæ realizowane w ró¿nych grupach spo³ecz-
nych i w ró¿nych postaciach oraz przybieraæ ró¿ne
formy�. Wskazuje na bogate mo¿liwo�ci samorz¹d-
no�ci w rodzinie, w zak³adach wychowawczych typu
rodzinnego, w dru¿ynach i �wietlicach podwórko-
wych, w grupach dzieci i m³odzie¿y wzorowanych na
stowarzyszeniach spo³ecznych.

Genealogia samorz¹du jest bogata i ma dawne tra-
dycje wywodz¹ce siê z odwiecznej funkcji dzieciêcych
pomocników, prób nauczania pogl¹dowego w formie
republik szkolnych, sejmików, s¹dów, a tak¿e kó³ek
uczniowskich dla najzdolniejszych oraz form samo-
rz¹dno�ci m³odzie¿y uniwersyteckiej znanej i rozwija-
nej od �redniowiecza.

A. Kamiñski utwierdza czytelnika w przekonaniu, ¿e
samorz¹d nie jest tylko zasad¹ wychowania i struktur¹
instytucjonaln¹, jest tak¿e swoist¹ metod¹ wycho-
wawcz¹, ale �Nauczyciele i wychowawcy na ogó³ nie
u�wiadamiaj¹ sobie owej metodycznej swoisto�ci sa-
morz¹du. Nie wiedz¹, jak ma postêpowaæ wychowaw-
ca, jakie ma stosowaæ �rodki, aby samorz¹d sta³ siê
nasycony atmosfer¹ autentycznej samorz¹dno�ci, in-
strumentem kszta³towania postawy samorz¹dno�ci i
w ogóle wychowania spo³eczno-moralnego�.

Mówi¹c o �ród³ach swego ujêcia zagadnieñ samo-
rz¹dno�ci, zwraca A. Kamiñski uwagê na brak pe³niej-
szych opracowañ, ale skrupulatnie gromadzi wskaza-
nia Korczaka, Przanowskiego, Wójcika, a przede
wszystkim Ferriere, Foerstera, Kerschensteinera oraz
do�wiadczeñ polskich nauczycieli i wychowawców z
lat 1918-1939 w opracowaniu pod redakcj¹ Heleny Ka-
sperowiczowej. Wykorzysta³ tak¿e liczne publikacje i

sprawozdania z lat powojennych oraz materia³y i wy-
niki z dwu konferencji naukowych: z Warszawy z 1958
roku i £odzi z 1959 roku.

Odnosz¹c siê do zakresu i sensu spo³eczno-wycho-
wawczego samorz¹du m³odzie¿y, Kamiñski zauwa¿a,
¿e wiêkszo�æ nauczycieli i autorów zaczyna swoje pro-
pozycje �od przekazania samorz¹dowi odpowie-
dzialno�ci za czysto�æ lokalu, za higienê osobist¹
kolegów, za karno�æ, ³ad i porz¹dek�. Ale to nie wy-
starcza, gdy¿ samorz¹d ma s³u¿yæ zaspokajaniu po-
trzeb najbardziej odczuwalnych  przez m³odzie¿: �pe³-
ny samorz¹d wznosi siê nie na jednym, lecz dwóch
filarach: na zainteresowaniach i potrzebach m³odzie-
¿y oraz na jej obowi¹zkach�.

Samorz¹dno�æ to nie aktyw m³odzie¿y, lecz ca³a m³o-
dzie¿owa spo³eczno�æ. �Tam, gdzie samorz¹d spro-
wadza siê tylko do niewielkiej grupki aktywistów �
nie ma samorz¹du. Jest zespó³ m³odocianych pomoc-
ników wychowawcy � nic wiêcej (...) Samorz¹d w³a-
�ciwy to organizacja m³odzie¿owa szko³y (domu
dziecka, internatu), obejmuj¹ca ca³¹ spo³eczno�æ
m³odzie¿ow¹ ca³ej placówki wychowawczej (...) Sa-
morz¹d to ca³y m³odzie¿owy kolektyw danej szko³y
zorganizowany samorz¹dnie i wychowywany metod¹
samorz¹dno�ci�. Z bogatej literatury przytacza autor
trafne i wyraziste ilustracje tych za³o¿eñ, a nastêpnie
przedstawia podstawowe postacie wychowania spo-
³eczno-moralnego. S¹ to: percepcja spo³eczna, przy-
stosowanie siê do grup spo³ecznych, wychowanie
spo³eczne ukierunkowane przez wychowawcê.

Podstawowym zadaniem wychowania i samorz¹d-
no�ci jest przygotowanie do wczasów, czyli realizowa-
nia czasu wolnego. S³u¿y temu nie tylko aktywno�æ w
szkole, ale tak¿e w rodzinie i formach edukacji pozasz-
kolnej. Autor przewiduje, ¿e: �w niedalekiej przysz³o-
�ci wychowanie stanie siê nie tylko wychowaniem
do spo³eczeñstwa ludzi pracy, ale tak¿e wychowa-
niem do spo³eczeñstwa ludzi maj¹cych sporo wolne-
go czasu na odpoczynek, samouctwo, zajêcia ama-
torskie, oraz ochotnicz¹ pracê spo³eczn¹�.

Szczególnie wa¿n¹ form¹ wychowania spo³eczno-
moralnego i o¿ywienia samorz¹dno�ci jest wychowa-
nie przez uczestnictwo. Podstaw¹ tego wychowania
jest aktywna i rozs¹dna dzia³alno�æ wychowawcy, któ-
ry jest g³ównym realizatorem zasady. Ustala, ¿e wy-
chowawcami s¹ nie tylko nauczyciele ró¿nego typu
szkó³, ale tak¿e wychowawcy domów dziecka, interna-
tów, kolonii, instruktorzy �wietlic, klubów, domów kul-
tury i inni pracownicy kulturalno-o�wiatowi.

Z du¿¹ trosk¹ autor zauwa¿a, ¿e nie ka¿dy wycho-
wawca nadaje siê do kierowania samorz¹dem. Naj-
wiêksz¹ przeszkodê w tworzeniu samorz¹du stanowi
silny �instynkt autorytetu� i tak zwany �samorz¹d dy-
rektorski�. Nauczyciele o przesadnie rozwiniêtym po-
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czuciu autorytetu nie nadaj¹ siê na wychowawcê ini-
cjuj¹cego i inspiruj¹cego samorz¹d m³odzie¿y.

Opiekun samorz¹du szeroko wykorzystuje wspó³-
pracê z rodzicami oraz pomoc innych cz³onków rady
pedagogicznej. Nale¿y zapewniæ m³odzie¿y samorz¹d-
no�æ, ale tak¿e w³a�ciw¹ kontrolê: m³odzie¿ �pragnie
byæ kontrolowana�.

Fundamentem metody samorz¹du jest umiejêtne
operowanie potrzebami i zainteresowaniami m³odzie-
¿y. �W ró¿nych fazach ¿ycia ró¿ne s¹ zainteresowa-
nia, tak jak ró¿ne s¹ potrzeby rozwijaj¹cej siê psychi-
ki i rozwijaj¹cych siê kontaktów spo³ecznych�.

Samorz¹d najlepiej funkcjonuje w grupach spo³ecz-
nych, s¹ to grupy formalne lub czê�ciowo formalne.
Podstaw¹ samorz¹du jest zespó³, dzia³aj¹cy na zasa-
dzie dobrowolno�ci. Grupy wychowawcze w ramach
samorz¹du stanowi¹ narzêdzie wychowawcze. Orga-
nizuje siê nowe grupy, rozwija dzia³aj¹ce, dezintegruje
nieformalne szkodliwe wychowawczo.

Ka¿dy zespó³ mo¿e staæ siê o�rodkiem krystaliza-
cyjnym samorz¹du. Wa¿n¹ rolê w samorz¹dzie pe³ni¹
przywódcy � przewodnicy, trzeba ich typowaæ i przy-
gotowywaæ. Przywódcy i cz³onkowie samorz¹du wy-
rastaj¹ na dzia³aczy spo³ecznych i samorz¹dowych.
Samorz¹d rozwija postawy i nawyki spo³eczno-moral-
ne po¿¹dane w spo³eczeñstwie obywatelskim i demo-
kratycznym. Autor przytacza bogate przyk³ady dzia-
³añ samorz¹dnych w szko³ach jako form wychowania
po�redniego i wskazuje uzyskane korzy�ci wychowaw-
cze. Obok w³asnych do�wiadczeñ i przemy�leñ zawar³
tak¿e propozycje i rezultaty aktywno�ci wychowaw-
czej licznych praktyków � wychowawców i opieku-
nów dzia³añ samorz¹du w naszych szko³ach przed
wojn¹ i do czasu ukoñczenia tej ksi¹¿ki. Siêga tak¿e
Kamiñski do prac i pogl¹dów innych znanych auto-
rów, a przede wszystkim, Korczaka, Nawroczyñskie-
go, Suchodolskiego, Hessena, Ferriere, Piageta i wielu
innych. Bogata literatura ilustruje nie tylko rzetelny
warsztat Kamiñskiego, ale ukazuje podstawowe w cza-
sie publikacji inne opracowania, co pozwala rozsze-
rzyæ i wzbogaciæ zagadnienia samorz¹du jako metody
wychowawczej.

Dyskusja nad rol¹, fenomenem samorz¹dno�ci i jej
znaczeniem w wychowaniu w polskiej my�li pedago-
gicznej jest nadal aktualna. Wielu autorów w dalszym
ci¹gu podejmuje tê tematykê. Warto przytoczyæ nie-
które pogl¹dy.

Wed³ug Juliana Radziewicza � wychowanie przez
dzia³anie samorz¹dne sprzyja:

� uczeniu siê przez dzieci i m³odzie¿ demokratycz-
nych form wspó³¿ycia spo³ecznego;

� kszta³towaniu postaw gotowo�ci do zachowañ
prospo³ecznych, bezinteresownych �wiadczeñ i po-
mocy dla innych ludzi;

� g³êbszym pojmowaniu odpowiedzialno�ci moral-
nej, znaczenia prawdziwego autorytetu, prawa do od-
rêbno�ci przekonañ, tolerancji dla innych, zdolno�ci
empatii i rozwijania uczuæ wy¿szych;

� rozwijaniu poczucia godno�ci i wolno�ci osobi-
stej (jako osób prywatnych i jako cz³onków grupy);

� wzmocnieniu poczucia bezpieczeñstwa dzieci i m³o-
dzie¿y � dziêki istnieniu mechanizmów samoobrony
grupy wobec zagro¿eñ z zewn¹trz.

Walory samorz¹dno�ci dzieci i m³odzie¿y wg. Julia-
na Radziewicza i M. Mirgos mo¿na dostrzec nie tylko
w wymiarze osobowo�ciowym, ale tak¿e �rodowisko-
wym, tj. kszta³towaniu korzystnego �rodowiska wy-
chowawczego w placówkach edukacyjnych i opiekuñ-
czo-wychowawczych. Samorz¹dno�æ szeroko rozumia-
na i respektowana sprzyja:

� powstawaniu wewn¹trzgrupowych norm spo³ecz-
no-moralnych, reguluj¹cych postêpowanie dzieci i m³o-
dzie¿y, u³atwiaj¹cych odró¿nianie zachowañ godziwych
od niegodziwych, prospo³ecznych od egoistycznych;

� kszta³towaniu poczucia posiadania równych szans
we wspó³¿yciu z innymi cz³onkami grupy, okre�lonej
wspólnoty funkcjonuj¹cej samorz¹dnie; dotyczy to
ich pozycji wobec praw i obowi¹zków, ale tak¿e szans
w zakresie realizacji w³asnych aspiracji, zamierzeñ, pla-
nów bli¿szych i dalszych;

� tworzeniu siê w grupie sieci wsparcia spo³eczne-
go, ukierunkowanego na niesienie sobie wzajemnej
pomocy w ró¿nych postaciach, branie wspó³odpo-
wiedzialno�ci za losy jednostek i grupy, rzecznictwo
interesów rówie�niczych i korzystania zeñ przez ró¿-
nych cz³onków;

� spontanicznemu nieformalnemu tworzeniu siê
mniejszych zespo³ów o odpowiedniej strukturze
uwzglêdniaj¹cej potrzeby, zainteresowania, cele i za-
dania akceptowane przez jej cz³onków;

� wyodrêbnianiu siê liderów, w wyniku pozytywnie
i jawnie dzia³aj¹cych mechanizmów selekcyjnych, a
tak¿e powstawaniu i funkcjonowaniu autentycznego
przedstawicielstwa dzieci i m³odzie¿y w postaci orga-
nów samorz¹dowych;

� rozwijaniu podmiotowo�ci dzieci i m³odzie¿y w pro-
cesie wychowania przez tworzenie odpowiednich wa-
runków do kszta³towania postaw aktywnych i zaan-
ga¿owanych, zaradno�ci w ró¿nych sytuacjach, po-
staw kreatywnych, umiejêtno�ci podejmowania decyzji,
samokontroli, samooceny, a tak¿e samodyscypliny.

Szczególna rola samorz¹dno�ci dzieci i m³odzie¿y, jak
konstatuj¹ dalej J. Radziewicz i M. Mirgos, uwidacznia
siê w sferze ich �wiadomo�ci spo³ecznej, zasobie umie-
jêtno�ci sprawno�ci prospo³ecznych oraz postawach
spo³eczno-moralnych. Przyczynia siê ona wydatnie do:

� opanowania okre�lonej wiedzy m.in. na temat spe-
cyfiki grupy spo³ecznej, ¿ycia zespo³u rówie�niczego,
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praw i norm rz¹dz¹cych funkcjonowaniem grup dzieciê-
cych, m³odzie¿owych formalnych i nieformalnych oraz
tych spo³eczno�ci, swoisto�ci, struktury i typów inte-
rakcji spo³ecznych miêdzy samymi uczniami, wycho-
wankami a doros³ymi; zasad demokracji spo³ecznej oraz
norm spo³eczno-moralnych; zadañ i zasad funkcjono-
wania organizacji dzieciêcych i m³odzie¿owych;

� przyswojenia pewnych umiejêtno�ci i sprawno�ci
spo³ecznych oraz organizatorskich, np. wspó³dzia³a-
nia w zespole i w ramach ca³ej spo³eczno�ci dzieciêcej,
m³odzie¿owej, wspó³dzia³ania z doros³ymi; stanowie-
nia i przestrzegania norm spo³ecznego postêpowania,
umowy spo³ecznej; pe³nienia ró¿nych ról spo³ecznych;
postêpowania partnerskiego, rozumienia innego cz³o-
wieka, jego potrzeb i wspomagania go w trudnych
sytuacjach; rozumienia wzajemnej zale¿no�ci praw i
obowi¹zków uczniów, wychowanków konkretnej pla-
cówki oraz cz³onka okre�lonego zespo³u; pe³nienia
funkcji kierowniczych i przywódczych; demokratycz-
nego rozwi¹zywania konfliktów spo³ecznych; podej-
mowania decyzji w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych;

� kszta³towania postaw spo³eczno-moralnych, pro-
spo³ecznych, aktywnej postawy wobec problemów
swojej placówki, swojej grupy oraz rodziny i wspólno-
ty lokalnej.

Godne uwagi s¹ równie¿ przemy�lenia A. Smo³al-
skiego dotycz¹ce walorów pedagogicznych i spo³ecz-
no-politycznych samorz¹dno�ci dzieci i m³odzie¿y, któ-
re pozwalaj¹ na prze³amanie bierno�ci i w³a�ciwe ukie-
runkowanie ich aktywno�ci:

� sprzyja lepszemu i bardziej pog³êbionemu pozna-
waniu ró¿nych wymiarów rzeczywisto�ci przyrodniczej
i spo³eczno kulturalnej, politycznej i gospodarczej;

� przyczynia siê wydatnie do zaspakajania niektó-
rych potrzeb psychicznych (potrzeby nowych do-
�wiadczeñ, samodzielno�ci, potrzeb afiliacyjnych, po-
znawczych itp.);

� stwarza okazjê do bogatych prze¿yæ, jest tak¿e
�ród³em satysfakcji i rado�ci;

� pozwala lepiej poznaæ samych siebie oraz kole-
gów;

� u³atwia rozwi¹zywanie problemów wychowaw-
czych pojedynczych osób, grup lub ca³ej spo³ecz-
no�ci;

� umo¿liwia w³a�ciwe wykorzystanie czasu wol-
nego.

       Samorz¹dno�æ uczniów wg. A. Smo³alskiego, jest
tak¿e no�nikiem szczególnych warto�ci wychowaw-
czych ze spo³eczno-politycznego punktu widzenia.
Przyczynia siê wydatnie do:

� ³atwiejszego zrozumienia przez uczniów mechani-
zmów ¿ycia zbiorowego;

� kszta³towania u uczniów poczucia odpowiedzial-
no�ci za sprawy ponadosobiste i publiczne;

� zrozumienia warto�ci sensownego podzia³u
pracy;

� szybszego i g³êbszego dojrzewania spo³ecznego,
obywatelskiego, narodowego;

� uczuciowego zwi¹zania ucznia ze szko³¹ oraz z in-
nymi instytucjami spo³ecznymi, kulturalnymi, gospo-
darczymi;

� rozwoju zmys³u krytycznego w odniesieniu do
urz¹dzeñ spo³ecznych oraz zaanga¿owania w ich prak-
tyczne doskonalenie;

� naturalnego wyrastania jednostek przywódczych,
bez których ¿adne spo³eczeñstwo obej�æ siê nie mo¿e.

£atwo dostrzec, ¿e wiedza o spo³ecznym funkcjo-
nowaniu cz³owieka, grupy spo³ecznej i szerszej spo-
³eczno�ci, umiejêtno�ci i sprawno�ci spo³eczne oraz
postawy spo³eczno-moralne, jakie przyswajaj¹ dzieci i
m³odzie¿ w trakcie aktywno�ci samorz¹dowej, stano-
wi¹ istotne warunki przygotowania ich do efektywne-
go uczestnictwa w ¿yciu doros³ym, procesie wspó³-
pracy miêdzyludzkiej, w szczególno�ci pe³nieniu ról
rodziców, nauczycieli, wychowawców itp.

Ideê samorz¹dno�ci najpe³niej rozwinê³o harcer-
stwo. W okresie stulecia istnienia i rozwoju tego
ruchu wypracowa³o uniwersaln¹ metodê wspoma-
gania indywidualnego rozwoju i uspo³ecznienia
dzieci i m³odzie¿y w ramach w³asnej organizacji.
Ukszta³towa³o odrêbny, spójny system wychowaw-
czy w oparciu o:

� harcerskie idea³y (s³u¿by, pracy nad sob¹, brater-
stwa);

� metodê harcersk¹ osadzon¹ na zasadach pozy-
tywno�ci, indywidualno�ci, dobrowolno�ci, wzajem-
no�ci oddzia³ywañ i �wiadomo�ci celów;

� kodeks postêpowania wyznaczony Obietnic¹ i Pra-
wem Zucha, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim;

� osobisty przyk³ad instruktora harcerskiego (star-
szego brata) i partnerskie stosunki miêdzy instrukto-
rem i harcerzem;

� strukturê organizacyjn¹ preferuj¹c¹ uczestnictwo
w ma³ych samorz¹dnych zespo³ach (gromady zucho-
we, zastêpy, dru¿yny harcerskie, starszoharcerskie, wê-
drownicze, krêgi instruktorskie, krêgi seniorów) z w³a-
snymi organami samorz¹dowymi np. rady dru¿yny;

� uczenie i wychowanie przez dzia³anie. Dla ka¿dej
grupy wiekowej wypracowany zosta³ system meto-
dyczny, bazuj¹cy na zabawie w dru¿ynach zuchowych,
grze � w dru¿ynach harcerskich oraz wspólnym wy-
czynie w dru¿ynach starszoharcerskich i wêdrowni-
czych;

� program harcerski twórczo dostosowany do po-
trzeb zuchów i harcerzy oraz oczekiwañ spo³ecznych;

� osi¹ganie celów wychowawczych dziêki awanso-
wi organizacyjnemu poprzez pe³nienie funkcji, system
stopni i sprawno�ci.
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Wszystkie elementy harcerskiego systemu wycho-

wawczego s¹ podporz¹dkowane celom nadrzêdnym:
wychowaniu �wiadomego obywatela, aktywnego
uczestnika spo³eczno�ci, do której nale¿y, inicjuj¹-
cego dzia³ania i podejmuj¹cego siê pe³nienia ró¿nych
ról spo³ecznych, wcielaj¹cego w czyn ideê s³u¿by Oj-
czy�nie, sobie i innym.

Niektóre elementy harcerskiego systemu wycho-
wawczego s¹ stosowane z powodzeniem miêdzy innymi
w nowoczesnej pedagogice szkolnej. W latach siedem-
dziesi¹tych podjêto nawet próbê transmisji harcerskie-
go systemu wychowawczego do szkó³, wprowadzaj¹c
realizacjê jednolitego systemu wychowawczego autor-
stwa prof. Heliodora Muszyñskiego. Próbowano wpi-
saæ teoretyczn¹ i praktyczn¹ wiedzê o harcerstwie w
zakres nauk o wychowaniu, co skutkowa³o na jaki� czas
wy³onieniem siê pedagogiki harcerskiej. Oba przedsiê-
wziêcia nie przyjê³y siê na d³u¿ej z ró¿nych zreszt¹ po-
wodów, ale to temat do odrêbnej dyskusji. Z punktu
widzenia wspó³czesnej pedagogiki nie ma pedagogiki
harcerskiej. Harcerstwo jest traktowane jako pedago-
gia, czyli spo³eczna praktyka wychowawcza, czy uni-
wersalna metoda wspomagania indywidualnego roz-
woju i uspo³ecznienia dzieci i m³odzie¿y w harcerstwie
jako wyj¹tkowym �rodowisku socjalizacyjnym. (Wyj¹t-
kowym ze wzglêdu na wymienione we wstêpie cechy).

Harcerstwo jest obiektem badañ pedagogiki, jako
odrêbnej dyscypliny naukowej i jest przez ni¹ trakto-
wane jako doktryna pedagogiczna, ideologia wycho-
wawcza, czy ukryty program wychowania. Bez wzglê-
du na umiejscowienie, czy klasyfikacjê harcerstwa
w nauce pedagogicznej stanowi ono swoisty feno-
men. W toku stuletniej ewolucji nie zatraci³o bo-
wiem swojej specyfiki: idea³ów wychowawczych,
metod, obrzêdowo�ci czy struktury, jako fundamen-
talnych wyznaczników tego ruchu. Dziêki temu har-
cerstwo stanowi interesuj¹cy obszar badawczy dla
pedagogiki i psychologii, nauk spo³ecznych i innych
dziedzin naukowych.

Literatura:
1. Kamiñski A., Samorz¹d m³odzie¿y jako metoda

wychowawcza. PZWS, Warszawa 1965 r.
2. Radziewicz J., Mirgos M., O samorz¹dno�ci

uczniów w procesie wychowania szkolnego. NK,
Warszawa 1988 r.

3. Smo³alski A., Samorz¹dno�æ jako kierunek po-
prawy pracy nauczyciela i szko³y. �Studia pedago-
giczne� 1989 r.

dr hab. prof. W³odzimierz Krysiak
� Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Szczeciñski
* Referat zosta³ przygotowany na konferencjê naukow¹

�Harcerstwo i jego metoda jako element wspieraj¹cy system
wychowawczy wspó³czesnej szko³y�.

Jest 21 grudnia 2012 roku. Noga za nog¹ wlokê siê
ze swoim siostrzeñcem Marcinem przez hol szpitala na
Unii Lubelskiej z nadziej¹, ¿e lekarze odejm¹ mi trochê
bólu p³on¹cego gard³a. Mijamy po drodze studentów
medycyny. Mignê³a znajoma postaæ, ale postradaw-
szy mowê, dopiero po d³u¿szej chwili zosta³am przez
dziewczyny zrozumiana i oto Stefan stoi przede mn¹.
No i co? � jak siê wy¿ar³e�, to ju¿ ludzi nie poznajesz?
� mówiê mu na powitanie. Odcina siê od takich insy-
nuacji, cieszy siê i martwi. I co pani dyrektor � papie-
roski? � mówi Stefan konfidencjonalnie (zawsze mia³
tendencje do skracania dystansu). No i co mam po-
wiedzieæ? Oczywi�cie, przyznaæ racjê � papieroski. Jesz-
cze parê ciep³ych s³ów, ¿yczenia �wi¹teczne, padniê-
cie sobie w objêcia i� po Stefanie w pamiêci figlarny
u�miech oraz mi³e wra¿enie. Aha, jeszcze zdziwienie w
oczach kole¿anek, gdy ze s³owami: �Zawsze mile wspo-
minam� Stefan rzuci³ mi siê na obola³¹ szyjê.

A do mnie jak ¿ywa wróci³a przesz³o�æ. Przydzieli³am
sobie wychowawstwo w klasie 3 �a�, bo po rezygnacji
z byle jakiej nauczycielki nie mia³am komu daæ tej nie³a-
twej klasy. A naprawdê trudno jest ³¹czyæ obowi¹zki
dyrektora z obowi¹zkami wychowawcy klasy! To by³
dla mnie bardzo trudny rok. A najlepsza matura 2008r.
Ca³a historia ze Stefanem w roli g³ównej. Dzi� ju¿ nie
pamiêtam, jaki to by³ dzieñ, w ka¿dym b¹d� razie pisano
biologiê i podstawow¹, i rozszerzon¹. Zegar wskazywa³
godzinê 8:30, gdy otworzy³y siê drzwi sekretariatu.
Wparowa³ Stefan z pretensj¹, ¿e nie ma go na li�cie z
rozszerzon¹ biologi¹, a on przecie¿ idzie na medycynê.
Nerwy, sprawdzanie� W deklaracji jak wó³ w³asnorêcz-
ny wpis Stefana, ¿e wybiera biologiê poziom pp. Od-
wrotu nie ma, regulamin nie dopuszcza przed egzami-
nem ¿adnych zmian. Wyt³umacz to cz³owieku, Stefano-
wi. Pani dyrektor, co teraz mo¿na zrobiæ? � pyta. Mó-
wiê, zgodnie z wszelakimi regulaminami i prawd¹, ¿e nic.
Stefan nie wierzy. S³yszê: Jak siê pani boi dzwoniæ do
tego OKE to biorê to na klatê! Mam ochotê waln¹æ go
w ³eb, a z drugiej strony �miaæ mi siê chce. Jaki wojow-
niczy, a wystarczy³o poprawnie wype³niæ deklaracjê.

Stefan dosta³ za swoje. Najpierw pisa³ biologiê pp,
potem wszyscy: szko³a, mama Stefana i on sam wypisy-
wali episto³y do Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej, by
w koñcu uzyskaæ zgodê na napisanie przez Stefana roz-
szerzonej biologii w terminie poprawkowym. Napisa³,
zda³, jest na czwartym roku medycyny. Jego historia
jako przestroga przed niefrasobliwo�ci¹ od¿ywa przed
ka¿d¹ kolejn¹ matur¹.

To tylko jedna z historii ze Stefanem jako bohate-
rem w roli g³ównej, a trochê ich by³o. Nigdy nie
wynika³y ze z³o�liwo�ci, premedytacji itp. Wszyst-
ko dzia³o siê jako� tak mimo woli Stefana, obok Ste-
fana, bez jego specjalnego zaanga¿owania. Wszy-
scy lubili�my tego lekkoducha, który musi teraz
�braæ na klatê� swoje w³asne problemy. I nawet mu
to zgrabnie idzie. Tylko siê cieszyæ.

Danuta Rodziewicz

�Dzi� piêkno�æ Tw¹
w ca³ej ozdobie
 widzê i opisujê, bo��.
       Adam Mickiewicz Stefan

Portrety
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Zespó³ Szkó³ nr 6 w Szczecinie uczestniczy³ za-
wsze w zadaniach na rzecz promocji zdrowia, a w
ostatnim czasie szczególnie zintensyfikowa³ swoje
przedsiêwziêcia. W ramach Zachodniopomorskiej
Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie prowadzimy
wiele akcji niezbêdnych do uzyskania w najbli¿-
szym czasie certyfikatu. Przyst¹pili�my do nowe-
go programu KIK w ramach projektu SPPW. Na-
pisali�my program pt. �Moda na Zdrowie�, któ-
ry ma na celu zwiêkszanie �wiadomo�ci ¿ywie-
niowej w szko³ach programowo ni¿szych. Reali-
zowali�my ju¿ trzeci raz z rzêdu program oparty o
�Kszta³towanie zdrowego modelu ¿ywieniowe-
go poprzez spo¿ycie ryb i ich przetworów w�ród
m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych w Szczeci-
nie nt. �Ryba w roli g³ównej� w ramach wspó³-
pracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym. Ponadto bierzemy aktywny
udzia³ w wyk³adach �Szko³y Zdrowia� w Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, których gospo-
darzem jest profesor Jacek Rudnicki dr hab. nauk
medycznych PUM w Szczecinie. Organizowane
by³y Dni Zdrowia, jak: Dzieñ wody, Dzieñ oty³o-
�ci, Dzieñ ró¿owej wst¹¿eczki, Dzieñ bez papie-
rosa oraz Dni zdrowia na Dniach Otwartych Szko-
³y. W ramach propagowania zdrowego stylu ¿ycia
w obrêbie spo³eczno�ci szkolnej zrealizowali�my
program �W zdrowym ciele zdrowy duch � wie-
dza, dieta oraz ruch�.

Ponadto w szkole m³odzie¿ poszerza swoj¹ wie-
dzê, któr¹ mo¿e pochwaliæ siê na Olimpiadach o
¯ywieniu i ¯ywno�ci realizowanych chyba od za-
wsze, ale w ostatnim czasie tak¿e swoim udzia³em i
osi¹gniêciami w kolejnej olimpiadzie o Promocji
Zdrowego Stylu ̄ ycia i PCK.

W 2012 roku przyst¹pili�my do ogólnopolskie-
go konkursu �Czas na Zdrowie�. To przedsiê-
wziêcie równie¿ mia³o na celu promocjê zdrowia
w szerokim tego s³owa znaczeniu. Konkurs sk³a-
da³ siê z dwóch etapów. I etap � to �Rozgrzew-
ka�, II � to �Festyn Zdrowia�. Przyst¹pili�my
do akcji, realizuj¹c szereg dzia³añ oddzielnie dla
ka¿dego z nich.

Zdrowa �Rozgrzewka�
Akcjê rozpoczêli�my �Rozgrzewk¹�, do której zo-

sta³a u³o¿ona prezentacja multimedialna sk³adaj¹-
ca siê � zgodnie z wymaganiami � z maksymalnie
15 slajdów. Do³¹czono mapkê z gospodarstwami
ekologicznymi naszego regionu, co równie¿ by³o
wyzwaniem dla zespo³u. Na apelu przedstawili�my
scenkê z podzia³em na role pt. �¯yj zdrowo�. Pre-
zentacja mia³a za zadanie rozbawiæ, ale równie¿
u�wiadomiæ wszystkich, jak prowadziæ higienicz-
ny tryb ¿ycia. Bohaterem scenki by³a oty³a cebula,
która dziêki radom przyjació³ zmieni³a siê w wio-
senny szczypior. Aktorzy byli przebrani za warzy-
wa i owoce. Wystrój równie¿ nawi¹zywa³ do pre-
zentacji. Ogl¹daj¹cy przyjêli przedstawienie o proz-
drowotnych tre�ciach z aplauzem i zainteresowali
siê kolejnymi wydarzeniami, jakie mia³y mieæ miej-
sce w formie �Festynu Zdrowia�. Zaproszenie zo-
sta³o przekazane t¹ drog¹, jak równie¿ drog¹ elek-
troniczn¹ na stronie internetowej naszej szko³y;
zosta³y tak¿e przygotowane plakaty i ulotki infor-
macyjne. W tym celu m³odzie¿ poprowadzi³a rów-
nie¿ happening w klasach.

Szko³ê reprezentowa³ zespó³ �EKO kucharzy�
w liczbie dziesiêciu uczniów wraz z opiekunem,
czyli moj¹ osob¹, a tak¿e szerok¹ grup¹ ca³ej spo-
³eczno�ci szkolnej, bardzo zaanga¿owanej w po-
wy¿sze przedsiêwziêcie. Wyniki mówi¹ same za

Warto by³o daæ z siebie du¿o, ale jeszcze
wiêcej zyskaæ� Zw³aszcza, ¿e tu zdrowie
jest zwyciêzc¹, a ono jest nieocenione�

Uczestnicy konkursu �Czas na Zdrowie�. Od lewej: Alek-
sandra Kêdzierska, Mirella Soliñska, Joanna Jaremek,
Ma³gorzata Wnuk, Ma³gorzata Krasa, Natalia Bajorek,
Katarzyna Pospycha³a, Elwira Sajkowska, Karolina Ru-
gal, Micha³ Czecholiñski.

Pan prof. Jacek Rudnicki.

W szczeciñskim �Gastronomiku��

Czas na zdrowie
Monika Kroehnke
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siebie. Zdobyli�my pierwsze miejsce za Festyn
Zdrowia i trzecie za Rozgrzewkê na poziomie
szkó³ ponadgimnazjalnych w Polsce. Wyniki kon-
kursu zosta³y podane na stronie akcji www.cza-
snazdrowie.fundacjabos.pl

Festyn zdrowia
W czasie Festynu Zdrowia go�cili�my w murach

szko³y osobisto�ci naszego miasta. Zaproszenie
przyj¹³ pan profesor Jacek Rudnicki, dr hab. nauk
medycznych, neonatolog, ordynator Kliniki Pato-
logii Noworodków PUM w Szczecinie, który wy-
g³osi³ prelekcjê �Natura najlepszym nauczycielem
lekarza�. Specjalist¹ w dziedzinie sportu by³ czo³o-
wy polski maratoñczyk, trener, autor wielu ksi¹¿ek
o tematyce sportowej m.in. pt. �Maraton�, �Bie-
giem przez ¿ycie� � Jerzy Skar¿yñski. Pan Jerzy
Skar¿yski by³ reprezentantem Polski w pucharze
�wiata i Europy w maratonie, w 1989 roku zwy-
ciêzc¹ Maratonu Warszawskiego, trzykrotnym
medalist¹ mistrzostw Polski. Podzieli³ siê wiedz¹
na temat sportu i jego wp³ywu na nasze ¿ycie, mówi³
o korzystnym uzale¿nieniu od aktywno�ci fizycz-
nej, pozytywnych efektach sportu.

Naszym go�ciem by³ tak¿e wicedyrektor Agen-
cji Rynku Rolnego Oddzia³u Terenowego w
Szczecinie pan W³odzimierz Ró¿añski, repre-
zentuj¹cy w dniu Festynu Zdrowia pana dyrek-
tora Marka Jakubiaka, pe³ni³ on równie¿ funk-
cjê sponsora nagród w konkursie �Ekologia to
nie moda�, w którym wziê³a udzia³ nasza m³o-
dzie¿. Przedsiêwziêcie zosta³o opisane i opatrzo-
ne licznymi fotografiami na stronie Agencji Ryn-
ku Rolnego www.arr.gov.pl

Na Festynie Zdrowia by³a z nami pani Alicja
Hoffman, makrobiotyk, udzielaj¹ca konsultacji i
lekcji gotowania, absolwentka The Kusi Institute
of Europe w miêdzynarodowym centrum edukacji
makrobiotycznej w Amsterdamie, która ofiarowa-
³a szkole swoj¹ ksi¹¿kê �Cafe Credo� oraz dwa
wydania nowego pisma ekologicznego Eco Styl.
Nawi¹zali�my wspó³pracê, aby szerzyæ wiedzê na
temat wp³ywu po¿ywienia na los cz³owieka. Tego
dnia i nie tylko towarzyszy³y nam pani Ewa Mir-
kowicz z Centrum Dietetyki i Edukacji ̄ ywienio-
wej �Salvere�, dziêki której istnia³a mo¿liwo�æ
dokonywania pomiarów antropometrycznych i ich
analizy, pani Agnieszka Cie�licka z sekcji Infor-
macji i Promocji Oddzia³u Terenowego Agencji
Rynku Rolnego w Szczecinie, pani Alicja Naro¿-
na � koordynator do spraw programów prozdro-
wotnych i zdrowego od¿ywiania, która przedsta-
wi³a �Zasady ¿ywienia m³odzie¿y w wieku 16-18
lat� w wybranych klasach w dogodnym dla nas
terminie.

Zaproszenia równie¿ otrzymali: pani Magdalena
Stachel � kierownik Oddzia³u O�wiaty Zdrowotnej
i promocji zdrowia PSSE w Szczecinie, pani Lidia
Ordysiñska � w³a�cicielka gospodarstwa ekologicz-
nego �Kozi Gródek� w Wo³czkowie oraz pani Bar-
bara Gondek z Polskiego Radia Szczecin.

Nasi go�cie reprezentowali specjalno�ci w swo-
ich dziedzinach, tj. medycynê i zdrowie, aktywno�æ
fizyczn¹, kulinaria i zasady ¿ywienia oraz ekologiê i
inne wa¿ne dzia³ania prozdrowotne, a co najwa¿-
niejsze � zaszczycili nas swoj¹ obecno�ci¹ w tak
wa¿nym dla nas wydarzeniu.

Zgodnie z zadaniami konkursu zosta³y spopu-
laryzowane filmy o wspólnym tytule ��mietnik w
mojej g³owie�, których prelekcja odbywa³a siê za-
równo w sali gimnastycznej, jak i w wyznaczo-
nych salach. Powy¿sze materia³y uzyskali�my od
organizatora konkursu z mo¿liwo�ci¹ wykorzysty-
wania ich równie¿ w innym czasie i zale¿nie od
potrzeb. A na pewno takie wyst¹pi¹, co zaobser-
wowali�my po reakcji m³odzie¿y�

Nasi go�cie (od lewej): wicedyrektor ARR OT w Szcze-
cinie pan W³odzimierz Ró¿añski, pan prof. Jacek Rud-
nicki dr hab. nauk medycznych PUM w Szczecinie, pani
dyrektor Janina Krajewska, pani wicedyrektor Ewa
Chmiela, pani wicedyrektor Ma³gorzata Tacza³a, opie-
kun zespo³u Monika Kroehnke.

Pan Jerzy Skar¿yñski.
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Oczywi�cie na Festynie Zdrowia nie mog³o za-
brakn¹æ aktywno�ci fizycznej, jak i poczêstunku
zdrow¹ ¿ywno�ci¹, ale i nie tylko�.Wszystkie te
elementy naszego �wiêta by³y wzajemnie przeplata-
ne, a zarazem chronologicznie pouk³adane.

W zdrowym ciele�
Zajêcia sportowe w formie uk³adu tanecznego

przy akompaniamencie muzyki, do którego w³¹czy-
³a siê wiêkszo�æ obecnych poprowadzi³a nasza ko-
le¿anka wychowania fizycznego. Mimo ¿e uk³ad wy-
maga³ niema³o si³y, nie mówi¹c ju¿ o wdziêku i wy-
trzyma³o�ci, bo trwa³ kilkadziesi¹t minut, dali�my
radê, i to z u�miechem.

Ta sama osoba zorganizowa³a rajd rowerowy do
rezerwatu przyrody w �widwiu, który wystartowa³
spod Zespo³u Szkó³ nr 6 w Szczecinie, a wziêli w nim
udzia³ uczniowie, absolwenci, nauczyciele i inni chêt-
ni. Po przejechaniu ok. 70 km trasy na szlaku: Szcze-
cin � Mierzyn � Skarbimierzyce � Do³uje � Dobra �
Stolec � �widwie � Szczecin, wspólnym ognisku i
prelekcji ze znakomitym pokazem slajdów poprowa-
dzonej przez gospodarza rezerwatu pana Kazimie-
rza Olszanowskiego, rajd dobieg³ koñca.

M³odzie¿ podczas tej wycieczki pozna³a walory
przyrodnicze okolic Szczecina, nauczy³a siê spê-
dzaæ czas wolny inaczej ni¿ przed komputerem, z
po¿ytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Ponadto nauczy³a siê tak¿e orientacji w terenie,
rzetelno�ci i wytrwa³o�ci w d¹¿eniu do celu, wspó³-
pracy z innymi, poszanowania dla dziedzictwa kul-
turowego i tradycji oraz dba³o�ci o sprawno�æ fi-
zyczn¹ i zdrowie, a tak¿e kszta³towania postaw pro-
ekologicznych. Rajd okaza³ siê przys³owiowym
strza³em w dziesi¹tkê. M³odzie¿ kipia³a energi¹ i
wyrazi³a ochotê udzia³u w podobnych formach ak-
tywno�ci ruchowej w przysz³o�ci.

Zdrowie na talerzu
Tego dnia, przy wspó³pracy z producentami i skle-

pami zdrowej ¿ywno�ci z naszego regionu przygoto-
wane by³y stoiska. W�ród wystawców nale¿y pod-
kre�liæ obecno�æ: Wakame, Bli¿ej Natury, Tast, Eko

Vitae i innych. Wystawiono stoiska z ¿ywno�ci¹ cha-
rakterystyczn¹ dla okre�lonych sklepów, restauracji
czy hodowców. By³y produkty zbo¿owe, takie jak ma-
karony, kasze, by³y suszone owoce, nabia³ ekologicz-
ny. Inni zaprezentowali ciasta, ciasteczka i pieczywo
wykonane na bazie zdrowych produktów. Kolejny sklep
podzieli³ siê z nami wy�mienitymi herbatami i sokami,
wyciskanymi ze �wie¿ych owoców. Podkre�lono rów-
nie¿ wagê olejów i innych cennych produktów z pozo-
sta³ych grup produktów spo¿ywczych.

Przy innych stoiskach nasi uczniowie udzielali in-
formacji o okre�lonych produktach ekologicznych.
Nauczyciele przekazali materia³y edukacyjne z tere-
nów ekologicznych, np. z gospodarstwa ekologicz-
nego �Domek na Górce�. Dziêki temu utworzono ko-
lejne stoisko ekologiczne. Dostali�my jab³ka i mar-
chewki, a tak¿e snopki siana, które �ci�le nawi¹zywa-
³y do bliskiego naturze stylowi ¿ycia i bardzo podkre-
�la³y klimat spotkania. Nasza kole¿anka sporz¹dzi³a
chleb oraz d¿em, domowej roboty oczywi�cie, które
degustowali�my podczas Festynu Zdrowia.

Wszystkie gospodarstwa opatrzone by³y swoim
logo, przygotowano gabloty tematyczne (z infor-
macjami i zdjêciami), a tak¿e roz³o¿one by³y ulotki
informuj¹ce o produktach.

Stoiska cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, bardzo
czêsto pada³y pytania o zdrowy tryb ¿ycia oraz pro�-
by o rady zwi¹zane ze zdrowym od¿ywianiem. Swoje
stoiska wystawi³o i wspiera³o nas Centrum Dietetyki i
Edukacji ̄ ywieniowej �Salvere� oraz Sekcja Informacji
i Promocji Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku Rolne-
go w Szczecinie.

Zespó³ reprezentuj¹cy �EKOkucharzy�, przy po-
mocy nauczycieli zajêæ technologii gastronomicz-
nej oraz kolegów z innych klas, przygotowa³ na
festyn poczêstunek, który serwowali uczniowie
wybranych klas z nauczycielk¹ obs³ugi konsumen-
ta. Potrawy by³y sporz¹dzone zgodnie z zasadami
zdrowego ¿ywienia, z produktów eko, przede
wszystkim z marchwi, jab³ek i jaj oraz kaszy.

Zajêcia sportowe.

Wrêczenie nagród przez pana W³odzimierza Ró¿añskiego
za udzia³ w konkursie �Ekologia to nie moda�.
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Bardzo istotne dla zdrowia jest uzupe³nianie
p³ynów, tote¿ przygotowali�my napoje: sok z
marchwi (marchew, jab³ka, cytryna, cukier trzci-
nowy, woda mineralna), serwowali�my równie¿
wodê z cytryn¹.

By³y te¿ surówki. W sk³ad serwowanej �su-
rówki m³odo�ci� wchodz¹: seler, jab³ka, orze-
chy w³oskie, rodzynki, �mietana 12 %, miód na-
turalny, ³y¿ka soku z cytryny. Wykonali�my rów-
nie¿ �surówkê wielowarzywn¹� sk³adaj¹c¹ siê
z marchwi, kukurydzy, rodzynek, oleju i przypraw
do smaku. Inn¹ sporz¹dzon¹ przez nas surówk¹
by³a wykonana na bazie kapusty, pora, koperku,
pietruszki zielonej, oleju i przypraw do smaku
�surówka zielona�, bogata w kwas foliowy, któ-
rego nam brakuje  szczególnie po d³ugiej zimie i
wio�nie. Nastêpnie ró¿ne warzywa pokroili�my
w s³upki i umie�cili�my na pó³miskach. Koloro-
we, bogate w witaminy, mo¿na ³¹czyæ z ró¿nymi
�dipami�, np. ogórkowym, czosnkowym, musz-
tardowym, tatarskim oraz naturalnym. Do tych
sosów równie¿ idealnie pasowa³y �kotleciki
gryczane�, które sporz¹dzone zosta³y z jaj, mle-
ka, m¹ki, kaszy gryczanej, oleju, soli, jogurtu na-
turalnego i �wie¿ego tymianku.

Nasi cukiernicy wraz z nauczycielami przygoto-
wali co� na s³odko � pyszne i zdrowe ciasteczka
owsiane. W tym przypadku zadbali�my o obecno�æ
b³onnika pokarmowego zawartego w p³atkach owsia-
nych ciasteczek.

Dni zdrowia
Wa¿nym akcentem ogólnopolskiego konkursu

�Czas na Zdrowie� by³y systematycznie przygo-
towywane tablice informacyjne o promocji zdrowia,
zgodnie z obchodzonymi w Polsce, Europie i na
�wiecie wydarzeniami temu po�wiêconymi.

 Zorganizowano Dni Zdrowia, takie jak:
� dzieñ wody, gdzie umieszczono tablice z infor-

macj¹ o bilansie wodnym, gospodarce wodnej, ro-
dzajach wód mineralnych i mineralizowanych itd.;

Poczêstunek na Festynie Zdrowia.

� dzieñ zdrowia, podczas którego podano zasa-
dy racjonalnego od¿ywiania, talerz zdrowia, pirami-
dê ¿ywienia itd.;

� dzieñ oty³o�ci � tym razem pokazane zosta³y
zasady obliczani BMI i WHR, siatka centylowa,
czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój chorób cywilizacyj-
nych, profilaktyka i inne;

� Dzieñ Ró¿owej Wst¹¿eczki zwi¹zany by³ z
umieszczeniem informacji dotycz¹cych badañ cy-
tologicznych, mammograficznych i innych;

� dzieñ bez papierosa zawiera³ informacje doty-
cz¹ce �miertelno�ci, rozwoju chorób pod wp³ywem
dymu tytoniowego itp. szkolnej.

Tablice wraz z dodatkowymi materia³ami eduka-
cyjnymi znalaz³y swoje miejsce na Festynie Zdro-
wia, gdzie stanowi³y g³ówny element dekoracji wraz
z aforyzmami o ¿ywieniu, w tym naszego patrona
Miko³aja Reja.

Informacje o wybranych dniach i podobnych
wydarzeniach mo¿na znale�æ na stronie naszej szko³y
w zak³adce Promocja Zdrowia-Czas na Zdrowie lub
w aktualno�ciach.

Widaæ warto by³o daæ z siebie du¿o, ale jeszcze
wiêcej zyskaæ� Zw³aszcza, ¿e tu zdrowie jest zwy-
ciêzc¹, a ono jest nieocenione�

Stoiska z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹.

Monika Kroehnke
� nauczyciel podstaw ¿ywienia
w Zespole Szkó³ nr 6 w Szczeci-
nie. Absolwentka Akademii
Rolniczej w Szczecinie na Wy-
dziale Rybactwa Morskiego
i Technologii ¯ywno�ci. Studia
podyplomowe: Poradnictwo
Dietetyczne na SGGW na Wy-
dziale Nauk o ¯ywieniu Cz³o-
wieka i Konsumpcji w Katedrze
Dietetyki w Warszawie oraz Or-
ganizacji i Zarz¹dzania
O�wiat¹ na Akademii Rolniczej
w Szczecinie na Wydziale Eko-
nomii i Organizacji Gospodarki
¯ywno�ciowej, a tak¿e Studium
pedagogiczne na Akademii
Rolniczej w Szczecinie
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Ko³o Pomocy Dzieciom z ADHD Towarzystwa Przy-
jació³ Dzieci, Zachodniopomorski Oddzia³ Regionalny
wraz z partnerami: Zachodniopomorskim Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz �Poza Sche-
matami� w Warszawie zorganizowa³o 1 marca 2013 roku
kurs i konferencjê pod has³em �Nastolatek z ADHD �
stary problem, nowe wyzwania�. Odby³y siê dwa bloki
szkoleniowe � wyk³ad �Nastolatek z ADHD � stary
problem, nowe wyzwania� oraz warsztat �Strategie
pracy z nastolatkiem z ADHD w szkole � motywacja,
zaburzenia koncentracji uwagi i planowania�.

Wyk³ad by³ kierowany do szerokiego spektrum od-
biorców, tj. rodziców dzieci z ADHD, nauczycieli, wycho-
wawców, pedagogów, psychologów szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których
ucz¹ siê dzieci z ADHD oraz do osób zainteresowanych
t¹ tematyk¹. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele,
którzy bezpo�rednio pracuj¹ z m³odzie¿¹ z ADHD.

Szkolenia prowadzi³ dr n. med. Artur KO£AKOW-
SKI, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzie-
ci i m³odzie¿y, psychoterapeuta poznawczo-behawio-
ralny, superwizor � dydaktyk PTTPiB, specjalista w dia-
gnozie i leczeniu ADHD oraz w terapii behawioralnej i
poznawczej trudnych zachowañ.

Motywem przewodnim spotkania by³o ukazanie funk-
cjonowania dziecka z ADHD i ró¿nic w metodycznym
podej�ciu rodziców i nauczycieli do dziecka z ADHD w
dwóch obszarach:

* zanim skoñczy siê �ochrona�, tj. do gimnazjum
* gdy skoñczy siê �ochrona�, tj. po gimnazjum.
Celem kursu i konferencji by³o u�wiadomienie ich

odbiorcom  konieczno�ci wspólnego dzia³ania na ka¿-
dym etapie nauki dziecka z ADHD, pokazanie korzy�ci,
jakie mo¿e przynie�æ wzrost �wiadomo�ci i znajomo�ci
problemu, a nastêpnie ewentualnych powik³añ ADHD.
Praca rodziców i nauczycieli z nastolatkiem z ADHD na
prze³omie szko³y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ukie-
runkowana jest na dwa cele: zapanowaæ nad objawami
choroby i nie dopu�ciæ do powik³añ ADHD.

Przej�cie dziecka z gimnazjum na kolejny etap edu-
kacji jest wyrwaniem go z otoczenia, w którym wszy-
scy znaj¹ �regu³y gry�. Z oswojonego obszaru dziec-
ko wkracza do nowego �rodowiska, w którym nie chroni
go ju¿ ustawa o obowi¹zkowej edukacji, wiêc bez
u�wiadomienia problemu nauczycielom i rodzicom nie
mo¿e byæ mowy o wspólnym dialogu. Nauczyciele w
szko³ach ponadgimnazjalnych, odnajduj¹c w �wiado-
my sposób ucznia z ADHD mog¹ zastosowaæ techniki
radzenia sobie z objawami choroby, aby:

* nie dopu�ciæ do zaprzepaszczenia pracy swoich
poprzedników ze szko³y podstawowej i gimnazjum,

* nie dopu�ciæ do faktu przerwania nauki przez na-
stolatka z ADHD, b¹d� kontynuacji tej nauki na gruncie
nieprzystosowanym do jego mo¿liwo�ci,

* usprawniæ prowadzenie codziennych zajêæ z nasto-
latkiem z ADHD,

* umo¿liwiæ m³odemu cz³owiekowi przej�cie przez
okres edukacji w taki sposób, by nie dopu�ciæ do po-
wstania powik³añ choroby, a tym samym pozwoliæ mu
na wej�cie w doros³e ¿ycie bezkolizyjnie.

Zespó³ hiprekinetyczny (ADHD) jest najczêstszym
zaburzeniem wieku rozwojowego, dotyczy �rednio
3-5 % dzieci w m³odszym wieku szkolnym, ok. 3-15 %
populacji dzieci w wieku szkolnym, oznacza to wiêc, ¿e
w przeciêtnej polskiej klasie jest od l do 4 uczniów,
którym choroba skutecznie utrudnia prawid³owe funk-
cjonowanie. Na podstawie licznych badañ szacuje siê,
¿e na ca³ym �wiecie zaburzeniem tym dotkniêtych jest
od 2 % do 9,5 % dzieci. W�ród 70% dzieci z ADHD po
10 roku ¿ycia wystêpuj¹ zaburzenia zachowania (je¿eli
wcze�niej nie podejmie siê odpowiednich interwencji
terapeutycznych). Osoby te nara¿one s¹ na uzale¿nie-
nia, niepowodzenia w pracy, niepowodzenia w zwi¹z-
kach partnerskich. Du¿ym niebezpieczeñstwem jest
równie¿ wst¹pienie do grup przestêpczych, problemy
z przestrzeganiem prawa.

Województwo Zachodniopomorskie nie posiada ofi-
cjalnych statystyk mówi¹cych o liczbie dzieci chorych
na ADHD (GUS, NFZ). Dziêki dziewiêcioletniej dzia³al-
no�ci Ko³a Pomocy Dzieciom z ADHD, TPD ZOR mo-
gli�my stworzyæ w³asn¹ statystykê i policzyæ dzieci z
ADHD, które pojawi³y siê przez te lata w naszej orga-
nizacji. Oto wyniki:

Stary problem, nowe wyzwania

Nastolatek z ADHD

Powy¿sze dane liczbowe �wiadcz¹ o tym, i¿ skala
problemu jest bardzo wysoka, maj¹c �wiadomo�æ, ¿e
du¿a liczba dzieci chorych i z podejrzeniem choroby
nie trafi³a jeszcze do naszego Ko³a i Placówki Wspar-
cia Dziennego Dla Dzieci i M³odzie¿y z ADHD. Bior¹c
pod uwagê tak szeroki aspekt zagro¿eñ spo³ecznych
wynikaj¹cych z objawów choroby, Ko³o Pomocy Dzie-
ciom z ADHD dzia³a na rzecz tworzenia coraz lepszych
warunków spo³ecznych, które umo¿liwi¹ dzieciom nad-
pobudliwym wykorzystanie talentu i drzemi¹cego po-
tencja³u intelektualnego, z po¿ytkiem dla nich samych,
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jak równie¿ dla spo³eczno�ci, w
której przyjdzie im ¿yæ. Zadaniem
nas doros³ych: rodziców, nauczy-
cieli, lekarzy, psychologów jest
wszechstronna pomoc dziecku
(w³a�ciwe metody wychowawcze,
wczesna diagnostyka, psychotera-
pia, socjoterapia, dostosowanie
metod edukacyjnych do mo¿liwo-
�ci dziecka, farmakoterapia).

x x x
Patronatem honorowym wydarze-

nie objêli: prezes TPD Zachodnio-
pomorskiego Oddzia³u Regionalne-
go Zygmunt Pyszkowski, dyrektor
Zachodniopomorskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Urszula
Pañka, przewodnicz¹cy Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego
Oddzia³ w Szczecinie prof. dr hab.
Jerzy Samochowiec.

Patronem medialnym by³a TVP
Oddzia³ w Szczecinie, organizato-
rów wspar³o medialnie tak¿e Ra-
dio Szczecin, Radio Eska, Kurier
Szczeciñski.

Zorganizowanie tak du¿ego
przedsiêwziêcia nie by³oby mo¿li-
we, gdyby nie partnerzy projektu:
Janssen Ciiag Polska � koncern
farmaceutyczny, Beata Rolak � ab-
solwentka Wy¿szej Szko³y Sztuki
U¿ytkowej, grafik, Marek ¯ak �
Us³ugi Reklamowe.

Wydarzenie wsparli szczególni
go�cie: Barbara Bora�-Bogumi³ �
wiceprezes TPD Zachodniopomor-
ski Oddzia³ Regionalny, Henryk Za-
brocki � wiceprezes Zarz¹du Od-
dzia³u Okrêgowego TPD w Koszali-
nie, Izabela Gorzkowska � lekarz
specjalista psychiatrii dzieci i m³o-
dzie¿y, certyfikowany psychotera-
peuta PTP, Ma³gorzata Mo� � wy-
k³adowca Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego, Wydzia³u Humanistyczne-
go, Instytutu Pedagogiki, która spe-
cjalizuje siê w dyscyplinach: peda-
gogika i teoria wychowania.

Opracowa³y:
� Tamara Olszewska,

psychopedagog
� Joanna Rysz,

trener coachingu

Po 7-miesiêcznej nieobec-
no�ci powróci³ do kraju nasz
piêkny bryg STS �Fryderyk
Chopin�, gor¹co powitany
10 bm. w porcie macierzy-
stym czyli w Szczecinie. Na
powracaj¹c¹ z Karaibów �
via Azory � drug¹ podmia-
nê m³odzie¿owej �Niebie-
skiej Szko³y� czeka³a na Wa-
³ach Chrobrego du¿a grupa
rodziców, kolegów i za³o-
gantów pierwszej zmiany, a tak¿e ¿eglarzy i wszystkich przyjació³ i sympa-
tyków ¿aglowca i ¿agli. Przedstawiciel w³adz Szczecina zastêpca prezyden-
ta miasta Krzysztof Soska przekaza³ piêkny bochen chleba kapitanowi To-
maszowi �Ostremu� Ostrowskiemu, potem by³y ³zy rado�ci powitania � ale
tak¿e po¿egnania z za³og¹ � pó�niej wspomnienia, rozmowy, wywiady, se-
sje zdjêciowe na pok³adzie i na nabrze¿u...

By³a te¿ konferencja prasowa, z udzia³em armatora ¿aglowca Piotra Kul-
czyckiego, obu kapitanów � �Ostrego� i Andrzeja Mendygra³a, a tak¿e
Jerzego Raduchy, wicedyrektora Wydzia³u Kultury UM Szczecin, odpo-
wiadaj¹cego za przygotowanie reprezentacji Szczecina do udzia³u w s³yn-
nych tegorocznych regatach TTSR i ich szczeciñskiego fina³u. Wspomina-
no te¿ ubieg³oroczne zwyciêstwo ¿aglowca w regatach, a kapitan �Ostry�
odbiera³ dodatkowe gratulacje jako laureat presti¿owej Nagrody im. Leszka
Wiktorowicza. Po jednodniowym postoju w Szczecinie ¿aglowiec ruszy³ do
Gdyni, gdzie przejdzie tradycyjny wiosenny remont i ju¿ w po³owie maja
wróci na morze, pozostaj¹c tym razem a¿ do po³owy wrze�nia na Ba³tyku,
realizuj¹c kolejne rejsy. Najwiêksz¹ wakacyjn¹ przygod¹ na pok³adzie �F.Cho-
pina� bêdzie kolejny udzia³ ¿aglowca w tegorocznej ba³tyckiej edycji TTSR,
z oficjaln¹, m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina na pok³adzie, z kapitanem
�Ostrym�. Na trasie zapowiada siê ostra walka i du¿a konkurencja, do udzia-
³u w regatach zg³osi³o siê ju¿ ponad 100 jednostek, w tym rekordowa liczba
du¿ych ¿aglowców klasy A. Rewelacyjnie zapowiada siê wspomniany szcze-
ciñski fina³ regat � oby równie zwyciêski dla naszych za³óg jak w ubieg³ym
roku. Na ba³tyckiej trasie regat z pewno�ci¹  bêdzie co najmniej kilkadziesi¹t
polskich jachtów i za³óg (np. w 2007 r. by³o 30 naszych), a kolejne wybieraj¹
siê na ich zakoñczenie i fina³owy zlot ¿aglowców w Szczecinie, w dniach 3-
6 sierpnia br. Bêdzie to z pewno�ci¹ prawdziwe ¿eglarskie �wiêto Polski i
Ba³tyku. Szczecin ju¿ zaprasza...

Tymczasem ruszaj¹ te¿ ogólnopolskie nabory m³odych ¿eglarzy �
uczniów szkó³ gimnazjalnych i �rednich, na kolejn¹ III. edycjê �Nie-
bieskiej Szko³y � lekcji na ca³e ¿ycie�  na pok³adzie �F. Chopina�,
tradycyjnie z zimowym transatlantyckim rejsem ze Szczecina na Kara-
iby i z powrotem. ̄ aglowiec wyruszy ze Szczecina ju¿ 15 wrze�nia br.,
wróci do kraju 1 kwietnia 2014 r., a dwie dwumiesiêczne tury �Szko³y�
odbêd¹ siê w miêdzyczasie na trasie Lizbona � Martynika i Martynika
� Szczecin (szczegó³y na �3oceans-sts fryderyk chopin�). Niezapo-
mniana przygoda na Atlantyku i pod s³oñcem Karaibów czeka na chêt-
nych. Oczywi�cie w�ród za³ogi ¿aglowca s¹ te¿ nauczyciele, którzy
podczas rejsu realizuj¹ z uczniami obowi¹zkowy program szkolny.

Warto dodaæ, ¿e w�ród krajowych i miêdzynarodowych za³óg ¿aglow-
ca wielokrotnie by³a te¿ nasza m³odzie¿, m.in. laureaci naszego Progra-
mu, i oczywi�cie oficjalna reprezentacja Szczecina i Pomorza Zachod-
niego podczas regat TTSR, czyli tak¿e szczeciñscy uczniowie i studen-
ci. Równie¿ na powitaniu ¿aglowca byli przedstawiciele naszych Kó³, w
tym m.in. najliczniej z niezawodnego �¿eglarskiego� przedszkola PP 27,
i uczniowie ZCEMiP (na zdjêciach). Niektórzy � starsi z nich � bêd¹ z
pewno�ci¹ na pok³adach �Daru Szczecina�, �Magnolii�, �Zrywa�, �Urti-
ci�, �Fryderyka Chopina� i �Kapitana Borchardta�, na trasie TTSR'2013...

Tekst i zdjêcie: Wies³aw Seidler

Na stoczni i na Ba³tyku
�Fryderyk Chopin� w kraju



29

Agnieszka ¿egluje...
13 marca 2013 r. go�ciem Zespo³u Szkó³ nr 5 w Szcze-

cinie by³a Agnieszka Skrzypulec, reprezentantka Pol-
ski w ¿eglarstwie w klasie 470, uczestniczka Letnich
Igrzysk Olimpijskich 2012 i wielokrotna mistrzyni Pol-
ski. Na spotkanie zorganizowane przez nauczycieli �
opiekunów Szkolnych Kó³ Edukacji Wodnej i ̄ eglar-
skiej przy ZS nr 5 przybyli liczni go�cie oraz ucznio-
wie Szko³y Podstawowej nr 53, 68, Gimnazjum nr 12,
43 oraz liceali�ci z ZS nr 8 i ZCEMiP.

Pani Agnieszka opowiada³a o swojej przygodzie z
¿eglarstwem i ciê¿kiej pracy sternika. Zachêca³a m³o-
dzie¿y do nauki geografii i fizyki, bo wiedzê zdobyt¹
na tych przedmiotach wykorzystuje dzi� w ¿eglarstwie.
Z u�miechem na twarzy odpowiada³a na liczne pyta-
nia zadawane przez dzieci i m³odzie¿.

Na pytanie �czym zajmuje siê poza ¿eglar-
stwem?�, odpowiedzia³a, ¿e jest studentk¹ IV roku
budownictwa na Zachodniopomorskim Uniwersy-
tecie Technologicznym. Najwiêcej pytañ zadawa³y
dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 68, zaanga¿owane
w Program Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej.

Marzenie pani Agnieszki to � zdobyæ medal olim-
pijski Rio2016. Na zakoñczenie spotkania, ka¿dy z
uczestników móg³ jeszcze porozmawiaæ z bohaterk¹
spotkania i otrzymaæ jej autograf.

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

� z wiatrem w ¿aglach�

Tomek najlepszy
14 marca 2013 r. odby³a siê VII edycja konkursu

�Z wiatrem w ¿aglach po oceanach wiedzy� orga-
nizowany przez Gimnazjum nr 37 przy Zespole
Szkó³ nr 10. Tematem wiod¹cym konkursu jest
¿ycie kpt. Ludomira M¹czki.

Do konkursu przyst¹pi³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr
6, 8, 27, 37 oraz Centrum ̄ eglarskiego. Konkurs po-
dzielony zosta³ na dwa etapy. W pierwszym ucznio-
wie otrzymali testy wielokrotnego wyboru, sk³ada-
j¹ce siê z 20 pytañ. Po rozwi¹zaniu testów komisja
konkursowa wy³oni³a 5 najlepszych zawodników,

którzy przeszli do drugiego etapu. Byli to: Tomasz
Paku³a, Micha³ Król, Micha³ Kancia³a, Klaudia Le-
wandowska i Julia Banaszek. Zawodnicy prezento-
wali wysoki poziom przygotowania, a ich rywaliza-
cja by³a bardzo wyrównana. Po chwili odpoczynku
zawodnicy stanêli do dalszych zmagañ.

Najlepszym okaza³ siê Tomasz Paku³a z Centrum
¯eglarskiego, który w obu etapach zdoby³ naj-
wiêksz¹ ilo�æ punktów i zaj¹³ I miejsce w konkursie.

�Statek moich marzeñ�
Miêdzyszkolny konkurs plastyczno-informatyczny pt.

�Statek moich marzeñ� zosta³ rozstrzygniêty. Druga edy-
cja konkursu zosta³a zorganizowana w Szkole Podsta-
wowej nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie przez
opiekunki Szkolnego Ko³a Edukacji Morskiej i ̄ eglar-
skiej, p. Emiliê Piskorowsk¹ oraz p. Jadwigê Pi³atowsk¹.
Og³oszenie wyników, w�ród licznie zgromadzonych
uczestników i rodziców, odby³o siê 15 marca br. Prace
wykonywane by³y w kilku kategoriach; praca kompute-
rowa, praca przestrzenna oraz praca plastyczna. Komi-
sja konkursowa mia³a du¿¹ trudno�æ w wyborze najlep-
szych prac ze wzglêdu na ich ogromn¹ ilo�æ, wysoki
poziom wykonania oraz zró¿nicowanie technik.

Ostatecznie nagrody zdobyli:
W kategorii: Praca komputerowa
I miejsce � Jakub Kocimski z SP 37 w Szczecinie,

nauczyciel p. Joanna £ykowska
II miejsce � Kacper K³embowski z SP 53 w Szcze-

cinie, nauczyciel p. Iwona Król-Ostrowska
III miejsce � Anna Karwowska z SP 37 w Szczeci-

nie, nauczyciel p. Joanna £ykowska
W kategorii: Praca przestrzenna, ze wzglêdu

na wysoki poziom przyznano dwa pierwsze i dwa
drugie miejsca:

I miejsce � Gabriela Wietecha z SP 51 w Szczeci-
nie, nauczyciel p. Marta Hanczewska

I miesce � Katarzyna K³embowska z SP 53 w Szcze-
cinie, nauczyciel p. Gra¿yna Wawrzyniak

II miejsce � Eliza Kubus z SP 68 w Szczecinie,
nauczyciel p. Jolanta Piñkowska

II miejsce � K. £yziak z SP 45 w Szczecinie, na-
uczyciel p. Agnieszka Dybis³awska

III miejsce � Patryk Ma³yszko z SP 42 w Szczeci-
nie, nauczyciel p. Jolanta Pieszak

W kategorii: Praca plastyczna, równie¿ przyzna-
no po dwa pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz
3 wyró¿nienia:

Tekst i zdjêcia: Wojciech Tomczak
Spotkania, konkursy...
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I miejsce � Wiktoria Paszko z SP 42 w Szczecinie,

nauczyciel p. Ura i Joanna Pieszak
I miejsce � Aleksander Byczyñski z SP 45 w Szcze-

cinie, nauczyciel p. Ma³gorzata Szczygielska
II miejsce � Ma³gorzata Bajor z Centrum ̄ eglarskie-

go w Szczecinie, nauczyciel p. Wojciech Zakrzewski
II miejsce � Klaudia £yczykowska z SP 5 w Szcze-

cinie, nauczyciel p. Ewa Bana�
III miejsce � Natalia Kwiatkowska z Zespo³u

Szkó³ Szpitalnych w Szczecinie, nauczyciel p. Ka-
tarzyna Rupert

III miejsce � Kornelia Siemiñska z SP 68 w Szcze-
cinie, nauczyciel p. Jolanta Piñkowska

Dyplom wyró¿nienia � Dawid Przybylski z SP
37 w Szczecinie, nauczyciel p. Dorota Klimek;
Patryk Jakubowski z SP 44 w Szczecinie, nauczy-
ciel p. Karina Czerechowicz; Maciej Bolesta z
Zespo³u Szkó³ nr 10 w Szczecinie, nauczyciel p.
Jolanta Perepecza.

Znaj¹ morze, znaj¹ Pomorze
18 marca br. w Pa³acu M³odzie¿y odby³y siê elimi-

nacje do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Ligi Morskiej i Rzecznej pt. �M³odzie¿ na Morzu
2013�. Konkurs skierowany jest do dzieci i m³o-
dzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popu-
laryzowanie w�ród dzieci i m³odzie¿y wiedzy o:

* morzu i oceanach oraz ich gospodarczym wy-
korzystaniu,

* ochronie �rodowiska wodnego,
* ¿eglarstwie,
* Marynarce Wojennej,
* zas³u¿onych dla Polski ludziach morza,
* szkolnictwie morskim,
* Pomorzu Zachodnim,
* Pomorzu Wschodnim,
* polskich rzekach i ich walorach turystycznych.
W eliminacjach wystartowali zawodnicy z Centrum

¯eglarskiego w Szczecinie, którzy odpowiadali na
pytania w dwóch kategoriach konkursowych: �Wie-
dzy o morzu� i �Wiedzy o Pomorzu Zachodnim�.

W efekcie, w kategorii �Wiedzy o morzu� I miej-
sce zdobyli: w�ród gimnazjalistów Aleksander

Wertman oraz w�ród uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych Pawe³ Kulis.

W kategorii �Wiedzy o Pomorzu Zachodnim�
I miejsce zdobyli: w�ród uczniów szkó³ podstawo-
wych Aleksandra Król, w�ród gimnazjalistów Ja-
kub Król, oraz w�ród uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych Bogdan Bielski.

¯eglarstwo po... angielsku
21 marca, tradycyjnie, w Szkole Podstawowej nr 45

w Szczecinie odby³ siê III Konkurs Wiedzy ̄ eglarskiej
po³¹czony z jêzykiem angielskim pod nazw¹ �Yellow
Submarine�. Organizatorkami konkursu by³y Katarzy-
na Matusiak � opiekun SKEM i Jolanta Jastrzêbska �
nauczyciel j. angielskiego. W konkursie udzia³ wziê³o
osiem dwuosobowych dru¿yn z SP 5, SP 14, SP 23, SP
42, SP 45, SP 56, SP z Czarnog³ów oraz dru¿yna z Cen-
trum ¯eglarskiego. Podczas rozpoczêcia gospodarze
zaprezentowali czê�æ artystyczn¹ w wykonaniu m³o-
dego zespo³u szantowego.

W�ród wielu zadañ konkursowych, dru¿yny mu-
sia³y wykazaæ siê znajomo�ci¹ szant, które po roz-
poznaniu nale¿a³o za�piewaæ, wykonywa³y marzan-
ny, które pó�niej prezentowa³y po angielsku, a tak-
¿e zademonstrowa³y wysoki poziom wiedzy ¿eglar-
skiej w obu jêzykach.

Rywalizacja by³a bardzo ostra, ostatecznie po sied-
miu konkurencjach III miejsce zajê³a dru¿yna z Cen-
trum ̄ eglarskiego, II miejsce � Szko³a Podstawowa
nr 56, a najlepszymi okazali siê uczniowie ze Szko³y
Podstawowej nr 14. Zwyciêzcy otrzymali nagrody
rzeczowe, a tak¿e puchary i dyplomy uznania. Dyplo-
my uznania otrzymali równie¿ opiekunowie Szkolnych
Kó³ Edukacji Morskiej, a tak¿e pozostali uczestnicy.
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