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„Ostatni jesienny d(r)eszczyk”
Zdjêcia: Jerzy Miszuk
W grudniu ubr. Pracownia Teatralna oraz Pracownia Muzyczna
DO DE KA zorganizowa³y spotkanie z teatrem formy. To teatr
przeœmiewczy, czêsto groteskowy i ironiczny. Celem by³o po¿egnanie
jesieni przez rozprawienie siê z patetyczn¹ zadum¹, ekstatycznym
uniesieniem, demonicznym strachem oraz paroma innymi poetyckomelancholijnymi nalecia³oœciami. Zamiast tego zobaczyæ mogliœmy
œmieræ na weso³o, wszechogarniaj¹ce szaleñstwo tworzenia i kpinê ze
stereotypów. WYST¥PILI: ANATOMIA KOSZMARU. Zespó³
„CORAZ BLI¯EJ ŒWIÊTA”. Kierownictwo muzyczne: Mariusz
Zygmunt. Re¿yseria: Marcel Mroczek
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Gimnazjum na rozdro¿u

Ten numer Dialogów oddajemy nauczycielom gimnazjów. Ich
przemyleniom, dowiadczeniom i
opiniom na temat jak¿e aktualny przysz³oci polskich gimnazjów.
Czy bêd¹ one likwidowane/ wygaszane? Jeszcze tego nie wiemy, ale
warto ju¿ dzi ws³uchaæ siê w g³os
najwa¿niejszy  nauczycieli oraz
rodziców. To bardzo liczna grupa
spo³eczna praktyków, którzy od kilkunastu lat istnienia gimnazjów realizuj¹ podstawê programow¹, wychowuj¹ i obserwuj¹ jakie efekty
przynosz¹ ich starania. Nades³ane
do redakcji g³osy pokazuj¹ jak dobrze funkcjonuj¹ szczeciñskie gimnazja, jakie maj¹ osi¹gniêcia, jak zaanga¿owana jest ich kadra pedagogiczna i rodzice. I jakie rzeczywiste osi¹gniêcia maj¹ uczniowie.
Czy zatem warto poddawaæ kolejnym rewolucyjnym zmianom
obecn¹ strukturê? Jak pisz¹ nasi
Autorzy £atwo jest co zlikwidowaæ, trudniej prowadziæ debatê publiczn¹ ws³uchuj¹c siê w
g³osy stron, wyci¹gn¹æ wnioski. Mo¿e zatem lepiej wspieraæ
zastan¹ strukturê tym, o co od lat
apeluj¹ nauczyciele  mniej licznymi oddzia³ami gimnazjalnymi,
lepiej wyposa¿on¹ baz¹ szkoln¹,
dodatkowymi etatami pedagogów i psychologów?
Mo¿e nasz wspólny g³os wemie
pod uwagê MEN?

Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.
Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³onienie w systemie dwiêkowym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje. Gwarantujemy pomoc techniczn¹ przy
obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61
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Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie

Nie takie
gimnazjum straszne,
jak je maluj¹
Od kilku tygodni toczy siê dyskusja nad s³usznoci¹ pozostawienia trójszczeblowego systemu edukacji. Z niepokojem ledzimy dzia³ania zmierzaj¹ce
do likwidacji/wygaszania gimnazjów. Jako nauczyciele pracuj¹cy na co dzieñ z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹
pragniemy przybli¿yæ wszystkim realny obraz naszej pracy.
Gimnazjum Nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinie jest szko³¹, w której dbamy o wszechstronny rozwój ka¿dego ucznia i przygotowujemy
go do funkcjonowania we wspó³czesnym wiecie.
Szczycimy siê posiadaniem tytu³ów: Szko³y z
Klas¹, Szko³y Promuj¹cej Zdrowie, a tak¿e
Nowoczesnej Szko³y. W szkole panuje ¿yczliwa
atmosfera oraz dobrze pojêta dyscyplina. Zajêcia
odbywaj¹ siê w czystych, kolorowych, odnowionych salach, wyposa¿onych w pomoce dydaktyczne, m.in. tablice interaktywne.
Za najwa¿niejsze osi¹gniêcie Gimnazjum Nr
5 uwa¿amy to, ¿e nasi uczniowie co roku osi¹gaj¹ wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Na przestrzeni ostatnich lat redni wynik procentowy uzyskany przez uczniów naszej szko³y
jest wy¿szy zarówno od wyniku uzyskanego w
okrêgu, województwie zachodniopomorskim, jak
i w kraju. W Gimnazjum Nr 5 dbamy nie tylko o
efekty kszta³cenia z poszczególnych przedmiotów, ale równie¿ rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów.
Dla przybli¿enia naszych osi¹gniêæ, sukcesy m³odzie¿y i dzia³ania nauczycieli wspieraj¹ce rozwój gimnazjalistów podzieli³ymy na 6 obszarów:
I. Rozwijanie umiejêtnoci jêzykowych uczniów:
 Zainteresowania dziennikarskie uczniowie naszego gimnazjum rozwijaj¹ pracuj¹c w redakcji gazetki szkolnej Przybij pi¹tkê. Ko³o dziennikarskie wspó³pracuje z redakcj¹ Kuriera Szczeciñskiego, gdzie publikowane s¹ wybrane artyku³y
naszych uczniów. W roku szkolnym 2013/14 gazetka nominowana by³a do nagrody g³ównej w konkursie w konkursie Szkolny Pulitzer 2013.
 W ramach kszta³cenia jêzykowego corocznie
organizujemy wycieczki zagraniczne do wybranych
krajów europejskich.

 Nauczyciele jêzyka polskiego naszego gimnazjum s¹ pomys³odawcami i organizatorami Miêdzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
 Nauczyciele jêzyka niemieckiego i angielskiego organizuj¹ dla uczniów wszystkich klas szko³y
Festiwal Jêzyków Obcych. W czasie jego trwania uczniowie poprzez konkursy, gry i zabawy
poznaj¹ kulturê i zwyczaje wybranych pañstw.
Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ wizyty zagranicznych goci (wolontariusze ze Studenckiego Stowarzyszenia AISEC).
II. Rozwijanie umiejêtnoci matematycznologicznych uczniów:
 Od roku 2014/15 w szkole realizowany jest innowacyjny program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego.
 Gimnazjum Nr 5 jest siedzib¹ Szczeciñskiego Towarzystwa Matematycznego KANGUR.
III. Rozwijania umiejêtnoci przyrodniczych
uczniów:
 W naszym gimnazjum bardzo aktywnie dzia³a
Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej, w ramach którego
dla uczniów organizowane s¹ wycieczki kajakowe,
rejsy po jeziorze D¹bie, nauka p³ywania na basenie
oraz wakacyjne rejsy na ¿aglowcach. Latem 2014
roku uczniowie brali udzia³ w kilku rejsach na
¯aglowcu Kapitan Bord chardt.
 W listopadzie 2013 r. 40 uczniów z naszej szko³y
uczestniczy³o w Projekcie STOP niskiej emisji 
nauka poprzez realizacjê programów edukacyjnych. O udzia³ w Projekcie ubiega³o siê ponad 200
szkó³ a tylko 15 szkó³ z województwa zachodniopomorskiego znalaz³o siê w gronie szczêliwców.
 Od wielu lat w szkole prê¿nie dzia³a Szkolne Ko³o
Krajoznawczo Turystyczne, w ramach którego m³odzie¿ bierze udzia³ w licznych rajdach i miejskich
spotkaniach turystycznych.
 Jestemy organizatorami Wojewódzkiego
Konkursu Eko  zdrowotnego pod patronatem
Wydzia³u Zdrowia Publicznego Zachodniopo-
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morskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie
oraz Szczeciñskiego Oddzia³u Ligi Ochrony Przyrody.
 Od lat nasz¹ chlub¹ jest szkolny ogród, który
kilkakrotnie by³ nagradzany w konkursie Ca³y
Szczecin w kwiatach. Ogrodem opiekuj¹ siê nim
uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli.
IV. Rozwijanie umiejêtnoci artystycznych
uczniów:
 Uczniowie klas 2. objêci s¹ edukacj¹ muzyczn¹
w formie cyklicznych koncertów muzycznych. Organizowane w szkole, s¹ okazj¹ do obcowania z muzyk¹, to tak¿e szansa na kszta³towanie postawy
melomana i przygotowania siê do poruszania siê w
wiecie muzycznym.
 W roku szkolnym 2014/15 rozpoczêlimy
wspó³pracê z Teatrem Polskim w ramach cyklicznego programu edukacji teatralnej. Trzyletni cykl
lekcji tematycznych prowadzonych przez profesjonalnych aktorów realizowany jest w atrakcyjnym i nietypowym kszta³cie, który poszerza i uzupe³nia program dydaktyczny z takich przedmiotów jak: jêzyk polski, historia, wychowanie plastyczne, muzyczne i fizyczne.
 Muzyczn¹ chlub¹ szko³y jest zespó³ wokalny
Slajd uwietniaj¹cy swoimi wystêpami wszystkie
uroczystoci szkolne. Zespó³ jest laureatem presti¿owych nagród zdobywanych w konkursach miejskich.
V. Rozwijanie umiejêtnoci sportowych uczniów:
1. Gimnazjum Nr 5 nale¿y do sportowej czo³ówki szczeciñskich szkó³. Organizacj¹ pozalekcyjnego ¿ycia sportowego uczniów zajmuj¹ siê nauczyciele wychowania fizycznego realizuj¹cy zajêcia
sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego CELTA G5.

VI . Rozwijanie umiejêtnoci spo³ecznych
uczniów:
 Wieloletni¹ tradycj¹ szko³y jest organizacja
obozów integracyjnych dla uczniów klas 1. S¹ one
doskona³¹ okazj¹ do poznania siê, zarówno uczniów
ze sob¹, jak i z gronem pedagogicznym.
 W roku szkolnym 2014/15 w ramach wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i by³ych Wiêniów Politycznych, uczniowie naszej szko³y regularnie odwiedzali Cmentarz
Centralny w Szczecinie i dbali o czystoæ Kwatery
Kombatanckiej.
 Uczniowie bior¹ udzia³ w warsztatach zawodoznawczych, które maj¹ im pomóc w prawid³owym
wyborze dalszego kszta³cenia. Odwiedzamy szko³y
ponadgimnazjalne , poznajemy specyfikê kszta³cenia, uczestniczymy w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery organizowanym przez Powiatowy Urz¹d Pracy, spotykamy siê z doradcami zawodowymi.
 O ucieczkê od szkolnej rutyny dba Samorz¹d
Uczniowski, który jest pomys³odawc¹ i organizatorem wielu imprez i akcji.
 Od 9 lat pedagog szkolny we wspó³pracy z
ró¿nymi instytucjami organizuje Tydzieñ Bezpieczeñstwa, w ramach którego prowadzone s¹ tematyczne zajêcia profilaktyczne. Nale¿¹ do nich nastêpuj¹ce formy:
 Od dziewczynki do kobiety  zajêcia maj¹ce
na celu uwiadomienie
m³odym dziewczêtom,
jak wa¿na jest profilaktyka zdrowotna, robienie
okresowych badañ czy
samobadanie piersi.
 Warsztaty ratownicze przygotowuj¹ce
uczniów do udzielania
pierwszej
pomocy
przedmedycznej prowadzone przez pracowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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 Stop przemocy  handel ¿ywym towarem  zajêcia ukazuj¹ce specyfikê zjawiska i sposoby dzia³ania przestêpców handluj¹cych ludmi.
 Warsztaty prowadzone przez pracowników Monaru: B¹d sob¹ bez chemicznych wsporników
 G³ównym za³o¿eniem programu jest ograniczenie
u¿ywania substancji psychoaktywnych oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki wród
dzieci i m³odzie¿y w województwie zachodniopomorskim.
 Prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy policji Gimnazjalisto  nie warto ryzykowaæ  zapoznanie m³odzie¿y z naszego gimnazjum z odpowiedzialnoci¹ prawn¹ osób nieletnich oraz z tym,
jak nale¿y postêpowaæ, aby nie staæ siê ofiar¹ b¹d
sprawc¹ czynu zabronionego.
 Zajêcia dotycz¹ce profilaktyki uzale¿nieñ prowadzone przez przedstawicieli Akcji Humanitarnej
¯ycie wspólnie z aktorami z gdyñskiej grupy teatralnej To¿sami.
 Profilaktyka z rapem  przedstawiciele Akcji Humanitarnej ¯ycie za porednictwem rapu i muzyki
hip hop uwiadamiali uczniom jak niebezpieczne jest
eksperymentowanie z u¿ywkami.
 Zajêcia z profilaktyki antynikotynowej prowadzone przez funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.
 Program profilaktyczny UNPLUGGED  zajêcia maj¹ za zadanie ograniczyæ inicjacjê i/lub opóniæ przejcie z etapu eksperymentowania do regularnego za¿ywania u¿ywek takich jak alkohol, papierosy czy konopie.
 Warsztaty profilaktyczne Jestem mocarzem 
nie potrzebujê dopalaczy  zajêcia prowadzone
przez Stowarzyszenie sztuka Tak i policjê , maj¹ce na celu uwiadomienie m³odzie¿y zagro¿eñ wynikaj¹cych z eksperymentowania z nowymi rodkami odurzaj¹cymi.
Jestemy zdania, ¿e powy¿sze przyk³ady naszych
dzia³añ s¹ dowodem na to, ¿e szkolnictwo w Polsce
nie wymaga rewolucyjnych zmian i posuniêæ. My
nauczyciele i pedagodzy podczas codziennej pracy z
m³odzie¿¹ dbamy o to, by rozwija³a siê ona intelektualnie, mentalnie i spo³ecznie. rodowisko ka¿dego gimnazjum przez kilkanacie lat istnienia wypracowa³o w³asne rytua³y, tradycje, jak te¿ wiêta.
M³odzie¿ kultywuje pamiêæ o patronach szkó³, bohaterach narodowych. Podczas licznych akademii
dbamy o integracjê ca³ej wspólnoty gimnazjalnej.
Ka¿dorazowe opinie o trudnej, zdemoralizowanej
m³odzie¿y krzywdz¹ dzieci, ich rodziców i nas osoby pracuj¹ce nad ich edukacj¹, i socjalizacj¹ w spo³eczeñstwie. Polska szko³a potrzebuje reform, wie
to niemal ka¿dy, kto orientuje siê w jej strukturach

i sposobie funkcjonowania. By praca nauczycieli by³a
bardziej efektywna, nale¿y zmniejszyæ liczbê
uczniów w oddzia³ach klasowych, zwiêkszyæ liczbê
pedagogów, psychologów szkolnych i doradców zawodowych. To oni ( jako eksperci) najskuteczniej pomagaj¹ m³odzie¿y w sytuacjach kryzysowych, których jest wiele w trudnym wieku dojrzewania.
Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa gimnazjalistów
nale¿y zmieniæ narzêdzia postêpowania w stosunku do uczniów bêd¹cych w konflikcie z prawem, a
nie wy³¹cznie g³osiæ fa³szywe teorie o gimnazjum
jako siedlisku demoralizacji i przemocy. Z ca³ym
przekonaniem mo¿emy stwierdziæ, ¿e polscy gimnazjalici to ludzie inteligentni, znaj¹cy kodeks
moralny. Trzeba jedynie pochyliæ siê nad popraw¹
jakoci ich kszta³cenia, a nie nad burzeniem zastanego porz¹dku. Ju¿ Vincent Van Gogh stwierdzi³: Wielkie rzeczy nie powstaj¹ w wyniku impulsu, a w wyniku posk³adania ma³ych rzeczy w jedn¹
ca³oæ.
Monika Cis-Sza³añska
Ma³gorzata Jakubowska
Kamila Kuniszewska

Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków

Wspólnota
pokoleniowa
najlepszym
wychowawc¹

wiat powinien nieustannie nas zadziwiaæ, ale czy
dziwiæ? Jednak my, nauczyciele Gimnazjum Nr 7 im.
Sybiraków w Szczecinie, dziwimy siê i to coraz bardziej. Dziwimy siê, bo mamy wspania³¹ m³odzie¿.
Dziwimy siê, bo radzimy sobie z problemami wychowawczymi. Dziwimy siê, bo jak tu pogodziæ siê z
faktem, ¿e tyle wieloletniej pracy mo¿e pójæ na
marne i to z powodu stereotypów, które powsta³y w
ostatnich latach na temat m³odzie¿y gimnazjalnej.
Nastolatek to nie wróg, ale, bywa, wietny uczeñ,
sportowiec, aktor, rysownik czy spo³ecznik. Czasem

oczywicie zdarza siê te¿ trzpiot, z którym trzeba sobie
poradziæ. Pokazaæ drogê, ale nie wyjcie, daæ wskazówki, ale nie wyrêczaæ. Otoczony opiek¹ i pomoc¹ rodziców oraz szko³y osi¹gnie sukces. M³odych ludzi nale¿y
wspieraæ w trudnym dla nich czasie poszukiwania swojej to¿samoci, a tak¿e drogi, któr¹ chc¹ w ¿yciu pod¹¿aæ. Takie wsparcie otrzymuje ka¿dy uczeñ naszego
gimnazjum. Nasza wspólna droga z ka¿dym z nich rozpoczyna siê ju¿ pierwszego dnia w szkole. Trzy lata szybko min¹, wiêc staramy siê zd¹¿yæ opowiedzieæ o bezpiecznym i zdrowym stylu ¿ycia  bez na³ogów i agresji,
o zawodzie i pracy, ale te¿ o tym, co byæ mo¿e banalne,
a jednak w ¿yciu najwa¿niejsze  rodzinie, domu, ojczynie. Aby rzetelnie i odpowiedzialnie wykonywaæ
nasze obowi¹zki, my, nauczyciele, ca³y czas siê dokszta³camy. Wielu z nas jest s³uchaczami studiów podyplomowych, uczestnikami konferencji i warsztatów. Czêæ
z nas jest w trakcie awansu zawodowego, a czêæ nale¿y do grupy pedagogów o najwy¿szym stopniu awansu. W naszym gronie s¹ tak¿e egzaminatorzy z ró¿nych
przedmiotów. Staramy siê kszta³towaæ wiadomych, odpowiedzialnych i m¹drych przysz³ych doros³ych.. W

naszej szkole nie jestemy sami. W pracy dowiadczeniem i pomoc¹ s³u¿¹ nam Sybiracy  nasz patron. Patron nie tylko na papierze, ale cz³onek naszej spo³ecznoci. Razem tworzymy wspólnotê miêdzypokoleniow¹,
która dla wszystkich jest wartoci¹ bezcenn¹. Dowodem jak¿e owocnej wspó³pracy s¹ lekcje historii prowadzone przez Sybiraków, ale te¿ nasze publikacje przygotowane przez uczniów. Ksi¹¿ka Z daleka Coraz dalej  jest zbiorem wspomnieñ Sybiraków, które zredagowane zosta³y przez uczniów przy niewielkim wsparciu nauczycieli. Spotkania uczniów z Sybirakami by³y
spotkaniami wyj¹tkowymi. Ka¿de z nich to by³o wiêto,
a ka¿de wypowiedziane s³owo celebrowane i starannie
zapisane. Z kolei zbiór wierszy pt. Przystañ w Szczecinie powsta³ych pod wp³ywem spotkañ z Sybirakami
jest ksi¹¿k¹ szczególn¹, bo zawiera teksty poetyckie i
ilustracje gimnazjalistów. Te relacje uwra¿liwiaj¹ naszych
uczniów. £¹cz¹ pokolenia, ucz¹ historii, ale te¿ szacunku, patriotyzmu, mi³oci. Wcale nie przesadzamy. Organizujemy te¿ inne ciekawe przedsiêwziêcia, które pozwalaj¹ uczniom naszej szko³y wykazaæ siê kreatywnoci¹ w wolnym czasie. A czasu mo¿e zabrakn¹æ, bo naprawdê wiele siê dzieje: tematyczne otrzêsiny, turniej
Matematyka w sporcie, Noce z czytad³em, Noce filmowe, Noce sportowe, Tydzieñ Bezpieczeñstwa, konkursy recytatorskie, ró¿norodne, czêsto kilkujêzyczne,
przedstawienia, Miêdzynarodowe Dni Teatru, konkurs
piosenki francuskiej, Miêdzygimnazjalny Konkurs piosenki angielskiej, Konkurs kolêd w jêzyku niemieckim,
Tydzieñ Patrona, udzia³ w Marszach ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru, udzia³ w warsztatach chemicznych, miêdzygimnazjalne turnieje sportowe, warsztaty artystyczne, tak¿e dla uczniów zaprzyjanionej SP 37, Maraton
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Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema

Gimnazjum
okiem dyrektora

pisania listów Amnesty International, prelekcje na temat praw cz³owieka, turniej Frazeologia w sporcie, warsztaty pierwszej pomocy medycznej, pikniki naukowe i
wiele innych.
Dowodem czêci z naszych dzia³añ s¹ przyznawane nam certyfikaty: m.in. Szko³a Odkrywców
Talentów, Bezpieczna i przyjazna szko³a. Chronimy dzieci, Szko³a promuj¹ca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem, Szko³a promuj¹ca zdrowie, Dobrze zaPROJEKTowana
szko³a, Szko³a wspó³pracy. Uczniowie i rodzice
kapita³em spo³ecznym nowoczesnej szko³y.
Sprawne funkcjonowanie szko³y zapewniaj¹ w³anie równie¿ rodzice. Ta wspó³praca tak¿e jest u nas
niesamowita. Razem realizujemy ró¿norodne projekty na rzecz m³odzie¿y, m.in.: dni ³asucha i kiermasze
wi¹teczne, dni otwarte szko³y, konkursy, festyn
rodzinny, zbiórki makulatury.
Wszystkie wspomniane wczeniej dzia³ania jasno
pokazuj¹, ¿e gimnazjum to nie tylko miejsce nauki i lekcji, ale miejsce, które kszta³tuje m³odego cz³owieka, pokazuje mu ró¿ne warianty ¿ycia, pozwala odnaleæ w³asne pasje. Jestemy przekonani, ¿e jest to potrzebne i
spe³nia swoj¹ rolê, bo nie znamy sytuacji, ¿eby do jakiego przedsiêwziêcia zabrak³o chêtnych do udzia³u, jak i
r¹k do pracy wród uczniów naszej szko³y. Patrz¹c na to
wszystko, na iloæ przedsiêwziêæ organizowanych TYLKO w naszej szkole, a prawie w ka¿dym z gimnazjów
dziej¹ siê rzeczy niezwyk³e, prosimy zadaæ sobie pytanie, czy nie wiadczy to dobrze o wspó³pracy uczniów,
rodziców i nauczycieli, czy nie wiadczy to dobrze o
gimnazjum? Dlatego po wielu latach wspólnej pracy
dziwimy siê, ¿e tak ³atwo mo¿na to przekreliæ. Edukacja m³odego cz³owieka to nie kwestia chwili, ale
mozolna, cierpliwa i konsekwentna praca, która wiadomie wykonywana przynosi efekty naprawdê Prosimy wiêc uwierzyæ i siê nie dziwiæ.
Renata Ogielska
Sylwia Gumowska-Rak
nauczycielki jêzyka polskiego
Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie

Jestem dyrektorem Gimnazjum Nr 12 im. Stanis³awa Lema w Szczecinie.
Mój sta¿ pracy wynosi 31 lat, z czego przez 15 lat
pe³ni³em funkcjê wicedyrektora i dyrektora gimnazjum. Moje dowiadczenia zawodowe zwi¹zane s¹
równie¿ ze starym systemem, tj. 8-letni¹ szko³¹
podstawow¹.
Ca³e moje ¿ycie zawodowe zwi¹zane jest z owiat¹,
dlatego czujê potrzebê podzielenia siê swoimi przemyleniami i propozycjami zwi¹zanymi z planowanym wygaszaniem gimnazjów.
Z wielk¹ uwag¹ obserwujê troskê Pañstwa Polskiego o jakoæ polskiej edukacji, 15-letnie dowiadczenie pracy w gimnazjum i wczeniejsze lata pracy
w szkole podstawowej upowa¿niaj¹ mnie do podzielenia siê poni¿szymi uwagami.
Okres istnienia gimnazjów by³ czasem wielkiego
wyzwania dla dyrektorów, nauczycieli i ca³ego rodowiska zwi¹zanego z tym typem szkó³. Z racji, tego,
¿e gimnazjum by³o zupe³nie now¹ jakoci¹ we wspó³czesnym polskim systemie owiatowym, sporód
wszystkich etapów edukacji to w³anie w gimnazjach wykonano najwiêcej pracy ukierunkowanej
na jakoæ kszta³cenia i wychowania.

Niestety na negatywny wizerunek gimnazjów w
spo³eczeñstwie mia³y wp³yw pojedyncze epizody
nag³aniane przez media i nie tylko media, brakowa³o ¿yczliwoci i zrozumienia specyfiki pracy z m³odymi ludmi borykaj¹cymi siê z problemami wieku
dojrzewania. Nauczyciele gimnazjów znaleli metody i sposoby pracy z m³odymi ludmi szukaj¹cymi
w³asnej to¿samoci, podejmuj¹cymi krytykê wobec
otaczaj¹cej ich rzeczywistoci. Szukanie w³asnej
to¿samoci zaowocowa³o wspania³ymi sukcesami
zwi¹zanymi z wizerunkiem poszczególnych gimna-

zjów i wielk¹ aktywnoci¹ uczniów w ró¿nego rodzaju projektach, konkursach, festiwalach, dzia³alnoci wolontariackiej.
Wracaj¹c do moich dowiadczeñ w pracy z rówienikami obecnych gimnazjalistów z poprzedniego
systemu, mogê powiedzieæ, ¿e uczniowie gimnazjów
z racji znalezienia siê w innej rzeczywistoci, staj¹
siê bardziej dojrzali, kreatywni i odwa¿ni w podejmowaniu nowych dzia³añ. Poprzedni system powodowa³ pewn¹ stagnacjê, a przecie¿ wspó³czesny
wiat wymaga od szko³y, aby uczy³a gotowoci do
zmian. Czêsto pojawiaj¹cy siê zarzut zwi¹zany z problemami wychowawczymi, które rzekomo masowo
wystêpuj¹ w gimnazjach jest nieprawdziwy, krzywdz¹cy samych uczniów gimnazjów i nauczycieli. Problemów wychowawczych by³o zdecydowanie wiêcej w poprzednim systemie, a powa¿ne zaczyna³y
siê ju¿ od klasy VI.

Tworzeniu gimnazjów towarzyszy³o wiele ró¿nych
hase³, jedno szczególnie utkwi³o mi w pamiêci
uczniowie w gimnazjum dowiadcz¹ przygody z
nauk¹. Rzeczywistoæ okaza³a siê brutalna. Samorz¹dów nie by³o staæ na finansowanie pracowni
przedmiotowych, w których uczniowie mogliby dowiadczyæ prawdziwego kontaktu ze wiatem nauki. Chocia¿ dziêki aktywnoci dyrektorów, nauczycieli zrobiono wiele, by gimnazjalici mogli realizowaæ wymogi programowe zwi¹zane z udzia³em w dowiadczeniach. W tym celu nawi¹zano wspó³pracê
ze szko³ami ponadgimnazjalnymi  w szczególnoci
szko³ami zawodowymi, instytucjami naukowymi w
tym wy¿szymi uczelniami.
Irytuj¹cy jest fakt, ¿e dyskredytuje siê wyniki
badañ PISA, z których wynika, ¿e nasi 15-latkowie znajduj¹ siê nie tylko w czo³ówce europejskiej,
ale i wiatowej.
Wyniki polskich uczniów w zakresie umiejêtnoci matematycznych (mathematical literacy) daj¹
im miejsce w grupie najlepszych krajów Unii Europejskiej, na równi z Holandi¹, Estoni¹ i Finlandi¹. redni wynik z matematyki polskich uczniów

wzrós³ a¿ o 23 punkty. Polska jest jedynym krajem
europejskim, który tak znacznie poprawi³ wyniki.
Od 2009 r. zasz³a równie¿ znacz¹ca zmiana w zakresie umiejêtnoci z³o¿onych: polscy uczniowie
rozwi¹zuj¹ zadania dotycz¹ce rozumowania i argumentacji oraz u¿ycia i tworzenia strategii lepiej
ni¿ uczniowie z krajów OECD.
W zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych (scientific literacy) wynik polskich uczniów
poprawi³ siê o 18 punktów, co lokuje Polskê w
czo³ówce badanych krajów. W UE lepsze wyniki
uzyskali jedynie uczniowie z Finlandii i Estonii.
W badaniu umiejêtnoci czytania i interpretacji
(reading literacy) polscy uczniowie równie¿ znaleli siê w grupie najlepszych w UE, na równi z
uczniami z Finlandii i Irlandii. redni wynik z czytania polskich uczniów poprawi³ siê o 18 punktów.
Wbrew zatwardzia³ym wrogom gimnazjów, jest to
przede wszystkim sukces w³anie gimnazjów.
Jestem przekonany, ¿e nale¿y reformowaæ obecnie istniej¹cy system, a zmiany powinny iæ w kierunku zracjonalizowania liczby godzin z poszczególnych przedmiotów oraz wprowadzaniu nowych,
które bêd¹ odpowiadaæ wymogom wspó³czesnego
wiata, rynku pracy. Trzeba zwróciæ uwagê na rozwijanie kompetencji miêkkich oraz kszta³towanie
umiejêtnoci pracy w zespole.
Wysi³ek naszego pañstwa powinien iæ w kierunku lepszego wyposa¿enia szkó³ w prawdziwe klasopracownie. Przedmiotem niedocenianym, a który
móg³by odegraæ wielk¹ rolê w realizacji kszta³cenia
zawodowego, jest wychowanie techniczne. Odpowiednio wyposa¿one sale do prowadzenia tego
przedmiotu, sta³yby siê miejscem odkrywania umiejêtnoci i rozwijania zainteresowañ zwi¹zanych z
ró¿nymi zawodami.
W³¹czenie gimnazjów do polskiego systemu edukacji ma równie¿ aspekt historyczny, nawi¹zuje do
okresu II Rzeczypospolitej, w którym gimnazja odegra³y istotn¹ role w kszta³towaniu wiadomoci narodowej. Wychowanie patriotyczne znajduje nale¿ne miejsce we wspó³czesnych gimnazjach.
Rozumiem problem szkó³ ponadgimnazjalnych, a
w szczególnoci liceów ogólnokszta³c¹cych, gdzie
okres nauki trwa trzy lata, to rzeczywicie ma³o.
Omielam siê przedstawiæ nastêpuj¹c¹ propozycjê rozwi¹zuj¹c¹ problem przepe³nionych szkó³ podstawowych i zbyt krótkiego czasu nauki w szko³ach
ponadgimnazjalnych;
5-letnia szko³a podstawowa (bez szóstej klasy)
3-letnie gimnazjum
4-letnie liceum (gimnazja oddaj¹ klasê III)
Zbigniew Mytkowski
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Gimnazjum Nr 21

Gimnazjum?
Jestem za !

I. Ju¿ w czasach staro¿ytnych
Choæ gimnazjum w obecnej formie powsta³o
nie tak dawno, to tak naprawdê ma bardzo d³ug¹
tradycjê, bo jego pocz¹tki siêgaj¹ staro¿ytnoci. W staro¿ytnej Grecji gimnazjon by³o miejscem przeznaczonym do æwiczeñ sportowych, w
póniejszym czasie s³u¿y³o spotkaniom towarzyskim, w czasie których dyskutowano, wymieniano pogl¹dy, ostatecznie w miejscu tym powsta³a szko³a rednia. Taka zamiana a¿ tak bardzo nie
dziwi, bo sport i dysputy, szczególnie w staro¿ytnej Grecji, to jak najbardziej dobry grunt pod
szko³ê. Gimnazja, jak wiele innych owiatowo kulturalnych instytucji, prze¿ywa³y swoje wzloty i upadki; ich pozycja zale¿a³a od miejsca i czasu. By³y wa¿ne w systemie kszta³cenia lub te¿
zupe³nie zepchniête na margines, zw³aszcza w
polskiej porozbiorowej rzeczywistoci / Stefan
¯eromski: Syzyfowe prace/. Trwa³y krótko lub
d³ugo, a do XIX wieku przyjmowa³y tylko ch³opców; panienkom musia³y wystarczyæ tzw. pensje /Boles³aw Prus: Emancypantki/.
Polskie gimnazja najbardziej kojarz¹ siê z
dwudziestoleciem miêdzywojennym; warto te¿
podkreliæ, ¿e mia³y swoj¹ rangê, bo wiadectwo ukoñczenia, nazywane by³o ma³¹ matur¹,
niestety ich dzia³alnoæ usta³a z chwil¹ wybuchu drugiej wojny wiatowej, by ostatecznie w
1948 roku na d³ugo znikn¹æ z przestrzeni publicznej. Nasta³a era powszechnej szko³y podstawowej, a z czasem równie powszechna krytyka tej instytucji, przyczyni³a siê do reaktywowania gimnazjum.
Nast¹pi³o to 1 wrzenia 1999 roku, zatem
gimnazja funkcjonuj¹ ju¿ 17 lat i dawno maj¹ za
sob¹ czas nieustannej lustracji, przesadnej ciekawoci przeciwników, pytañ czy na pewno siê

uda? Moim zdaniem uda³o siê, gimnazja zakorzeni³y siê w naszej szkolnej rzeczywistoci i
rozwijaj¹ siê.
II. Gimnazjum - reaktywacja

Dobrze pamiêtam d³ugie zapowiedzi reformy
szkolnictwa i dyskusje, które towarzyszy³y tej
du¿ej zmianie. Tak jak dzisiaj tematem dy¿urnym
s¹ szeciolatki w szkole, tak wówczas mówi³o siê
o reaktywacji gimnazjum. Jak ze wszystkim, co
nowe, du¿o by³o znaków zapytania. Jedni straszyli, jakby mia³ nadejæ kataklizm, inni w reformie szkolnictwa widzieli nadziejê na lepsz¹ przysz³oæ. Przyznam, ¿e mnie równie¿ towarzyszy³y
ró¿ne obawy, mo¿e nie co do sensu zmiany, ale
mia³am wra¿enie, ¿e s³abo jestemy przygotowani. Oczywicie pocz¹tki by³y trudne. Tylko gimnazjum czy gimnazjum przy szkole podstawowej,
a mo¿e przy liceum na przyk³ad? £¹czenie b¹d
rozdzielanie szkó³, rodzi³o wiele napiêæ; jednym
s³owem, zmiana mia³a swój wydwiêk, równie¿
medialny, podobnie jak obecnie nasze szeciolatki! Dzisiaj, kiedy minê³o ju¿ sporo lat, mo¿na
pokusiæ siê o pewne uogólnienia.
III. Dlaczego jestem za ?

Mylê, ¿e zarówno kiedy, jak i dzisiaj, byli i s¹ przeciwnicy i zwolennicy nowego gimnazjum, choæ mam wra¿enie, ¿e jednak wiêcej jest tych drugich. Ja do nich nale¿ê.
Nie przyjmujê oczywicie bezkrytycznie naszej szkolnej
rzeczywistoci, bo podwórko raczej skromne, ale go³ym
okiem widaæ, ¿e gimnazja ju¿ okrzep³y i wiele z nich ma siê
ca³kiem dobrze. Niektóre s¹ wietnie wyposa¿one, zadbane, a m³odzie¿ ma do wyboru wiele ciekawych zajêæ.
Musi tylko chcieæ w nich uczestniczyæ. Nie bardzo mogê
sobie ju¿ wyobraziæ powrotu do starego systemu, bo jak
by to mia³o byæ  szeciolatek, bo takie roczniki bez wzglêdu na sytuacjê te¿ bêd¹, i piêtnastolatek w jednym miejscu? Ju¿ 17 lat temu takie po³¹czenie to by³a mieszanka
wybuchowa, a co dopiero dzisiaj? Jeli ju¿ zmiany, których domagaj¹ siê przeciwnicy obecnego gimnazjum, to
mo¿e warto pomyleæ o skróceniu szko³y podstawowej i wyd³u¿eniu gimnazjum przynajmniej o rok, tym bardziej, ¿e tylko kwesti¹ czasu jest, kiedy us³yszymy  piêciolatki do szkó³!
Uwa¿am, ¿e teraz gimnazjum
trwa za krótko, tym bardziej, ¿e
przypada na trudny czas adolescencji; dodatkowy rok
pozwoli³by m³odym ludziom wyszumieæ siê, ale i uspokoiæ. Uwa¿am, ¿e ³atwiej by³oby te¿ rodzicom i nauczycielom, bo obecnie czêsto mamy poczucie jakiego nieustannego galopu. Mylê równie¿, ¿e taka zmiana to raptem kosmetyka w porównaniu z rewolucyjnym wywróceniem wszystkiego do góry nogami. Szko³a potrzebuje
spokoju, a nie ci¹g³ych zmian, czêsto chaotycznych, drogich i nieuzasadnionych. Moim zdaniem nie ma ju¿
powrotu do punktu wyjcia, tj. omioletnich podstawówek. Zmiany  tak, byle m¹dre!
Jeli wrócimy do etymologii s³owa gimnazjon, co
przypomnê, znaczy³o miejsce /budowla, palestra,
stadion/, które s³u¿y³o kszta³towaniu tê¿yzny fizycznej, ale i charakteru, pogl¹dów, to chcia³oby
siê, ¿eby tak pozosta³o, aby wspó³czesne gimnazja
by³y miejscem propaguj¹cym zdrowe i m¹dre ¿ycie,
ale równie¿ potrafi³y przygotowaæ m³odego cz³owieka do korzystania z coraz bardziej rozwiniêtej technologii, a wiêc równie¿ bogactwa wiedzy, któr¹ ona
niesie i oczywicie, by³y dobrym etapem na drodze
do kolejnego stopnia edukacji.
Wiem, ¿e tak mo¿e byæ, dlatego jestem za!

Jadwiga Adamczewska
 wieloletni nauczyciel jêzyka
polskiego
ZSO nr 2, obecnie nauczyciel i
dyrektor Gimnazjum Nr 21

Gimnazjum Nr 34
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Czy ca³e z³o jest
w gimnazjach?
Rozwa¿ania belferki

Czy to prawda, ¿e gdyby zlikwidowano gimnazja, w szkole by³oby lepiej, bezpieczniej, mniej stresuj¹co?
Rano w radio s³yszê wypowied pani dyrektor
(zreszt¹ jednego z presti¿owych liceów w Polsce), która twierdzi, ¿e narkotyki, problemy z alkoholem, przemoc w szkole i wszystko inne zaczyna siê i jest w gimnazjum. I to tam powinien byæ po³o¿ony nacisk na
przeciwdzia³anie tym zjawiskom. Ludzie w gimnazjum
zach³ystuj¹ siê wolnoci¹ i nie bardzo wiedz¹, co z ni¹
zrobiæ. To w³anie jest niebezpieczeñstwo  dodaje.
Ja sobie mylê, czy na pewno?
 Mam kole¿ankê, która pracuje w gimnazjum,
mówi, ¿e tam jest strasznie  dodaje radiowy rozmówca  pedagog z krakowskiego LO.
Znów mylê, czy na pewno?
 Przeciwnicy pogl¹du, ¿e wszystkiemu winne s¹
gimnazja twierdz¹, ¿e tak trudne zachowania by³y i
s¹, zdarza³y siê wczeniej, tylko nikt, o tym tak g³ono nie mówi³  dodaje prowadz¹cy audycjê.
Znów mylê no nareszcie!
 Wydzielenie gimnazjów jako osobnych szkó³
da³o mo¿liwoæ skupienia siê na problemach dotycz¹cych m³odzie¿y i wypracowania tego, co z ósmoklasistami czêsto nie udawa³o siê zrobiæ. Dlaczego?
Odchodzilimy ju¿ do innych szkó³  wtr¹ca jeden z
uczestników radiowej debaty.
Ponownie mylê brawo!
Co s¹dz¹ licealici?
 Nie podoba mi siê pomys³ zlikwidowania gimnazjów  twierdzi Paulina ze szczeciñskiego technikum 
sama skoñczy³am gimnazjum i wiem, ¿e to miejsce to
nie piek³o, jak wielu ludzi pragnie go przedstawiæ, ale
miejsce, w którym prze¿y³am najwspanialszy okres
mojego ¿ycia. Do swojego gimnazjum, proszê mi wierzyæ, wracam, jak do domu. Niektórzy twierdz¹, ¿e lepiej by by³o gdyby do 14. czy 15. roku ¿ycia uczniowie
przebywali ca³y czas z ludmi, których dobrze znaj¹,
by³oby im ³atwiej. I tak by³o, kiedy do szko³y chodzili
moi rodzice. Ale co z tego? Przecie¿ w gimnazjum i tak
spotykaj¹ siê ludzie z by³ych klas i szkó³. Ochronka
teraz, a co potem? Za³amanie, stres, kiedy pójd¹ do
innych szkó³?
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 Sadzê, ¿e ród³o pewnych z³ych zachowañ, tkwi
nie tylko w szkole, ale w samych ludziach i w ich
domach  dodaje Maciej kolega Pauliny.
Ponownie mylê jeszcze raz brawo!
Recepta na z³o?
 W moim gimnazjum jest bardzo fajnie  opowiada Marysia szczeciñska gimnazjalistka. Prawie w
wiêkszoci przyszlimy tutaj ze starej podstawówki. Dla mnie niewiele siê zmieni³o. Tylko budynek
jest inny. A my zachowujemy siê praktyczne tak samo
jak dawniej. Nie muszê siê baæ chodziæ do szko³y.
Mylê sobie zuch dziewczyna!
Zadajê sobie pytanie : czy wszyscy znaj¹ prawdê
o gimnazjum? Czy tylko strach ma wielkie oczy?
W momencie wejcia w ¿ycie reformy owiaty,
wprowadzaj¹cej do polskiego szkolnictwa nowy typ
szko³y  gimnazjum, wyodrêbni³a siê nowa grupa
spo³eczna: m³odzie¿ gimnazjalna. O uczniach koñcz¹cych szóst¹ klasê nie mówimy raczej m³odzie¿,
o uczniach gimnazjum nie mówimy dzieci. Stworzona zosta³a wród nastolatków wyrana cezura
wiekowa, rozwojowa. By³o to celowe zamierzenie
pomys³odawców reformy, aby dostosowaæ metody
nauczania i wychowania w gimnazjum do wymagañ
i mo¿liwoci wynikaj¹cych m.in. z psychologii rozwojowej ucznia w okresie adolescencji. W moim
odczuciu powierzone nam zadania spe³nilimy 
jako pedagodzy i wychowawcy ucz¹cy w gimnazjach.
Nie oszukujmy siê zawsze by³y i bêd¹ w¹tpliwoci: czy to bezradnych rodziców, czy te¿ nas nauczycieli. Pytamy siê nawzajem  czêsto z niepokojem  jak pomóc m³odemu cz³owiekowi? Nie ma
szans na gotowe, jednakowe rozwi¹zania, poniewa¿ ró¿ni s¹ m³odzi ludzie, ich rodziny, dowiadczenia i sytuacje szkolne. Niemniej jest co pewnego i sta³ego, co pomaga odnieæ sukces w pracy wychowawczej: nasze ju¿ d³ugoletnie dowiadczenie, wra¿liwoæ, szacunek dla m³odego cz³owieka, powiêcony czas i uwaga, czujna myl i intuicja. Tego uczylimy siê wspólnie z naszymi wychowankami. Czêsto s³yszê: Bo¿e pani pracuje w
gimnazjum?! odpowiadam: I co z tego! Nie jest
³atwo byæ w ogóle nauczycielem, nie tylko pracuj¹cym w gimnazjum. Nie mo¿na po drodze zgubiæ
wie¿oci patrzenia i skupienia uwagi na uczniu w
swoim dobrze pojêtym interesie. Wtedy praca w
szkole  nawet w gimnazjum  bêdzie owocn¹, interesuj¹c¹ oraz twórcz¹.
Gimnazjalisto, jaki jeste? Komu przeszkadzasz?
Nie istniej¹ czarodziejskie metody porozumiewania siê, czy postêpowania z nastolatkami. W ci¹gu wielu lat wypracowalimy sobie w³asne sposo-

by, które pozwalaj¹ nam wspó³pracowaæ z m³odym
cz³owiekiem. Mylê, ¿e najwy¿szy czas odmitologizowaæ okres dojrzewania, odczarowaæ gimnazjalistê z obowi¹zku bycia niezrównowa¿onym, odebraæ mu niezdrow¹ wyj¹tkowoæ. Pozwoli to podejæ
do niego bez lêku, przestaniemy tym samym, obawiaæ siê tylko i wy³¹cznie k³opotliwych, czy trudnych zachowañ ze strony m³odzie¿y. Pamiêtaj¹c o
"wyczerpuj¹cej walce" gimnazjalistów o w³asn¹ to¿samoæ, czyli tak naprawdê o siebie mo¿emy i powinnimy w innym wietle zobaczyæ m³odych ludzi,
kiedy za¿arcie broni¹ swojego zdania, eksperymentuj¹ z ubiorem, muzyk¹ (nie zawsze chodzi tylko o
u¿ywki!), chc¹ wiêkszej swobody, krytykuj¹ wiele
norm i zasad. Oni po prostu sprawdzaj¹ kim chc¹ i
mog¹ byæ!
Ciekawym pogl¹dem wzbogacaj¹cym nasze widzenie m³odzie¿y, jest przekonanie czêci badaczy,
które trafnie scharakteryzowa³ polski socjolog J.
Cha³asiñski:
( ) M³odoæ, podobnie jak m¹droæ, p³eæ i uroda, s¹ spo³ecznymi wyobra¿eniami, spo³ecznymi
wartociami, które kszta³tuj¹ siê rozmaicie, zale¿nie od struktury i kultury spo³eczeñstwa. [Cha³asiñski J. Spo³eczeñstwo i wychowanie, PWN, Warszawa 1969].
Janusz Korczak twierdzi³: Czy nie przystroilimy
nieco sztucznie dojrzewaj¹cej m³odzie¿y w taki sam
uniform niezrównowa¿enia, niepokoju, jak dzieci
 pogody i beztroski, czy nie udzieli³a siê jej ta
sugestia? [ Korczak J. Jak kochaæ dziecko, Jacek
Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa., 1999]
Mo¿e niektórym trudno wyobraziæ sobie dzisiejszych gimnazjalistów bez tego uniformu niezrównowa¿enia, niemniej gdyby niektórzy przeciwnicy
pokusili siê o pozbawienie m³odzie¿y owego prawie
przymusu k³opotliwego, trudnego zachowania,
mo¿e uda³oby im siê zobaczyæ ka¿dego nastolatka
indywidualnie. Tak, jak nam nauczycielom gimnazjum od wielu lat siê udaje. Mo¿e wtedy pobudzony, niepos³uszny, egzaltowany, pyskaty 14-15 latek
by³by po prostu ¿ywym, m³odym cz³owiekiem próbuj¹cym poznaæ i okreliæ siebie?
I jeszcze kilka s³ów na koniec
Myla³am, ¿e napiszê tekst przepe³niony pretensjami dotycz¹cymi finansów, zmian programów, podrêczników, niesprawiedliwoci itp. Tak naprawdê niechc¹co powsta³ tekst, w którym spróbowa³am przedstawiæ odpowied na pytania: Czy gimnazjalici i
gimnazja to faktycznie takie z³o? Czy kolejne zmiany naprawdê pozytywnie wp³yn¹ na m³odych ludzi?
Agnieszka Kachniarz
 nauczyciel Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie
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Likwidacja
gimnazjów
lekiem na ca³e z³o?
Jest jedno zjawisko, którego owiata bardzo
nie lubi. Tym zjawiskiem s¹ ci¹g³e, nierzadko
rewolucyjne zmiany. Tak jako w Polsce siê
dzieje, ¿e nasza edukacja prze¿ywa wstrz¹sy z
ka¿d¹ zmian¹ w³adzy. I nie by³oby w tym absolutnie nic z³ego, bo przecie¿ jeli co siê nie
sprawdza, to warto to zmieniæ. Z jednym
wszak¿e zastrze¿eniem - musimy byæ absolutnie pewni, co chcemy zmieniæ i dlaczego. Dobra zmiana bowiem powinna byæ poprzedzona
przede wszystkim rzeteln¹ diagnoz¹ i analiz¹
przyczyn ka¿dej reformy. Jeli tego elementu
zabraknie, oznaczaæ to bêdzie niebezpieczne
majstrowanie na ¿ywym organizmie.
Takim w³anie majstrowaniem wydaje siê byæ
og³oszona reforma edukacji polegaj¹ca na zlikwidowaniu gimnazjów. W spo³ecznym odbiorze bowiem gimnazja to siedlisko wszelkiego
z³a, patologii spo³ecznych, kumulacji problemów dorastaj¹cych nastolatków. To narkotyki, alkohol, kradzie¿e, przemoc, leniwe dzieciaki i bezradni nauczyciele. Niewa¿ne, ¿e dane
statystyczne mówi¹ co innego. ¯e wyniki egzaminów stawiaj¹ naszych gimnazjalistów
wród najlepszych w wiecie. Nieistotne s¹
raporty policji czy analizy Instytutu Badañ Edukacyjnych wskazuj¹ce, ¿e wiêcej przypadków
agresji wród uczniów odnotowuje siê dzisiaj
na poziomie starszych klas szkó³ podstawowych, a nie gimnazjów. Nie ma te¿ znaczenia,
¿e gimnazja wyd³u¿aj¹ obowi¹zkow¹ naukê, co
czêsto pozwala utrzymaæ dzieci w systemie
edukacji. ¯e s¹ wietnym ³¹cznikiem pomiêdzy
edukacj¹ dzieciêc¹ a t¹ prawie doros³¹. Gimnazja s¹ z³e, nale¿y je zlikwidowaæ i problemy
same siê magicznie rozwi¹¿¹.
Otó¿ nie. Problemy wychowawcze dorastaj¹cej m³odzie¿y jak by³y, tak bêd¹. Tylko teraz
poradziæ sobie z nimi bêd¹ musieli inni nauczyciele. Byæ mo¿e jest jaka wartoæ w tym, ¿e

uczeñ przez dwa lata d³u¿ej bêdzie pozostawa³
pod opiek¹ jednego wychowawcy, który czêsto od podszewki zna jego sytuacjê domow¹
czy mo¿liwoci edukacyjne. Ale czy nie ma
czasem te¿ du¿ej wartoci w tym, ¿e uczniowie rozpoczynaj¹c gimnazjum maj¹ szansê na
czysty start? Nie obci¹¿eni histori¹ dzieciêcych wybryków, nie ci¹¿y im etykieta prymusa czy lenia. Dla wielu dzieci taki nowy
start jest wa¿nym etapem w ¿yciu. Po likwidacji gimnazjów bêdzie on odsuniêty w czasie, co mo¿e te¿ prze³o¿yæ siê na jego wybory
edukacyjne. Gimnazjum bowiem wyd³u¿a o rok
podjêcie decyzji co do dalszej cie¿ki edukacyjnej. Pozwala  przynajmniej w teorii  zastanowiæ siê nad ¿yciowymi wyborami: dalsza edukacja ogólnokszta³c¹ca, czy mo¿e zawodowa? Powrót do 8-klasowej podstawówki czas zastanowienia siê i podjêcia decyzji
skróci. W wieku 14-15 lat ten jeden rok jest
na wagê z³ota.
Mo¿emy oczywicie pozamykaæ gimnazja,
przemieszaæ dzieci i nauczycieli. Kilka osób z
administracji szkolnej straci pracê, kilka zyska
now¹, chocia¿by przy przygotowaniu nauczycieli do nowej podstawy programowej. Zarobi¹ na pewno drukarnie i wydawnictwa, wydaj¹c nowe podrêczniki. Sporo urzêdników w
ministerstwie i urzêdach gmin równie¿ bêdzie
mieæ zajêcie na d³ugi czas. Dzieci i rodzice jako
siê przyzwyczaj¹. Pytanie jednak brzmi, czy za
zmian¹ szyldów i miejsca nauki pójd¹ jeszcze
inne elementy reformy? Czy zwiêkszy siê liczba pedagogów i psychologów w szko³ach? Czy
szko³y pomieszcz¹ dodatkowe roczniki, skoro
ju¿ dzisiaj pêkaj¹ w szwach po przyjêciu najm³odszych uczniów z ostatniego wy¿u demograficznego? Czy wreszcie kto przeanalizuje
plusy i minusy z funkcjonowania gimnazjów,
wyci¹gnie wnioski i wdro¿y je w ¿ycie? Bo jeli specjalici nie odbêd¹ rzetelnej debaty nad
systemem edukacji, niewiele siê zmieni. Mo¿emy oczywicie zlikwidowaæ egzamin po szkole podstawowej i udawaæ, ¿e polskie dzieci
wietnie siê ucz¹ w nowej, 8-klasowej szkole
podstawowej. Reforma skoñczy siê sukcesem
na papierze, tylko dla dzieci niewiele z tego bêdzie dobrego. Jak w tym powiedzeniu  operacja siê uda³a, ale pacjent zmar³.
Dorota Korczyñska
 Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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M³odzie¿owy Orodek Wychowawczy
w Szczecinie

Podsumowanie
Roku wiêtego
Jana Paw³a II

W listopadzie ubr. w naszym orodku odby³a siê
uroczystoæ z okazji Podsumowania Roku wiêtego Jana Paw³a II. Spotkanie mia³o na celu przybli¿enie naszym wychowankom sylwetki Wielkiego Polaka, wiêtego Kocio³a Katolickiego, papie¿a, poliglotê, poetê, dramaturga i pedagoga.
Na uroczystoæ przybyli zaproszeni gocie, a
wród nich: Magdalena Bogus³awska i Gra¿yna
Wojtczak  z Teatru Lalek Pleciuga, Barbara Dominiczak  poetka, Adam Komorowski  dyrektor
Domu Kultury Skolwin, ks. Artur Rasmus, ks. Tomasz Ceniuch  ksiê¿a z parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie.
W czasie spotkania klasy gimnazjum: 2a, 2b, 3
oraz klasa 1 i 2 Zasadniczej Szko³y Zawodowej zaprezentowa³y przygotowane konkurencje, zdobywaj¹c punkty w nastêpuj¹cych zadaniach:
1. przedstawienie teatralne pt. Przed sklepem
jubilera  ragment na podstawie dramatu Karola
Wojty³y,
2. konkurs wiedzy o wiêtym Janie Pawle II,
3. s³odki poczêstunek,
4. praca plastyczna  plakat do przedstawienia
teatralnego.
Przygotowania do uroczystoci trwa³y oko³o 2
miesiêcy. W tym czasie uczennice uczêszczaj¹ce na
Ko³o Teatralne Melpomenki, pod opiek¹ nauczycielki jêzyka polskiego p. Anny Krysiukiewicz-Mazurek, przygotowywa³y wspomniane przedstawienie. Dziewczêta zagra³y Teresê, g³ówn¹ bohaterkê
w piêciu ods³onach. Piêæ uczennic: Weronika Ja-

kusz i Lilliana Idaszewska z klasy 3 gimnazjum., Beata Stateczna z klasy 2a i Sandra Wieczorek z klasy2
b gimnazjum oraz Karolina Dzie¿bicka z kl. 1 ZSZ
zagra³o tê sam¹ bohaterkê. T³em przedstawienia by³
dodatkowo teatr cieni, który wprowadza³ widzów w
atmosferê miejsca akcji.
Du¿e wra¿enie na widowni zrobi³y stroje, w których wystêpowa³y aktorki. By³y to sukienki uszyte
na zajêciach praktycznych z krawiectwa. Wszystkie
dziewczêta wyst¹pi³y w takich samych sukienkach:
granatowych w bia³e groszki. Urokliwym dope³nieniem stroju by³y rêcznie wykonane kapelusze z tiulowymi kwiatami, koronkowe rêkawiczki i skarpetki
wykoñczone koronk¹. Wielka w tym zas³uga pani
Bo¿eny Lei, nauczycielki krawiectwa. To ona zaprojektowa³a krój sukni i dodatki tak, aby przenieæ
widzów w klimat lat 30-tych  czas akcji utworu.
Ona te¿ czuwa³a nad szyciem strojów i wyborem
dodatków. Tak wyposa¿one wykonawczynie roli
dobrze u³o¿onej panienki zagra³y swe partie z ogromnym wdziêkiem, ku radoci widowni.
W konkursie wiedzy o wiêtym Janie Pawle II
wziê³y udzia³ wszystkie klasy (po dwie reprezentantki z ka¿dej klasy). Dziewczêta losowa³y pytania i po
krótkiej naradzie udziela³y odpowiedzi.
Du¿o radoci wnios³o kolejne zadanie: s³odki poczêstunek. Dziewczêta ju¿ du¿o wczeniej wybra³y

przepis na wykonanie czekoladek. Przepisy by³y
zaproponowane przez pani¹ Urszulê Iwañczuk, nauczycielkê gastronomii i pod jej okiem przygotowywane. Ka¿da klasa w³asnorêcznie wykona³a nadzienie do czekoladek, a póniej  w foremkach  nada³a
kszta³t swoim wyrobom.
Klasa 2a zrobi³a czekoladki orzechowe  snikersy. Przygotowa³y je Ola Jarosz i Oliwia Kalkowska.
Sandra Wieczorek i Asia Lewandowska z klasy
2b wykona³y czekoladki mietankowo-kokosowe.
W klasie 3 czekoladki kokosowo-czekoladowe
wykona³y Weronika Jakusz i Ola Kolek, a w klasie
ZSZ Kasia Tuczyk i Asia Bro¿ek zrobi³y kinderki.
Dodatkowo uczennice specjalizuj¹ce siê z gastronomii przygotowa³y poczêstunek dla wszystkich zgromadzonych na tej uroczystoci, a by³y to s³ynne kremówki papieskie. Znów wielka zas³uga pani Uli, która
dopilnowa³a, aby dla nikogo nie zabrak³o s³odkoci.
Ostaniem zadaniem by³o zaprezentowanie plakatu do przedstawienia Przed sklepem jubilera.
Okaza³o siê, ¿e chocia¿ wszystkie prace by³ na ten
sam temat, jednak ka¿da nich by³a inna. To pokazuje, jak ró¿nie mo¿emy odbieraæ na pozór to samo.
Prace wykona³y: z kl.2a Klaudia Szraga i Beata
Stateczna, z kl.2b Nikola Telec i Wiktoria Roguska, z
kl.3 Agnieszka D¹browska a w kl. ZSZ plakat zrobi³a
Milena Turowska.
Po zakoñczonej prezentacji jury uda³o siê na obrady, które przynios³y liczne nagrody i wyró¿nienia. Przyznano nagrody wszystkim aktorkom, a tak¿e dziewczêtom graj¹cym w teatrze cieni, bo choæ nie by³o ich
widaæ, wnios³y wiele ciekawych pomys³ów, wzbogacaj¹c przez drugi plan to, co dzia³o siê na scenie. Nagrodzono wszystkie dziewczêta z gastronomii, które
przygotowywa³y pralinki i trzy klasy za plakat do przedstawienia. W sumie szesnacie uczennic otrzyma³o
dyplomy i w nagrodê pojecha³y 6 grudnia do Opery
na Zamek na balet pt. Alicja w krainie czarów. Dodatkowo aktorki otrzyma³y nagrody ksi¹¿kowe - Pismo wiête. Fundatorami nagród by³a Rada Osiedla
Skolwin, której jestemy bardzo wdziêczni za wspieranie nas w uroczystociach i przedsiêwziêciach.
Podsumowanie Roku odby³o siê w naszym orodku po raz czwarty. Ogólny schemat spotkañ wygl¹da
bardzo podobnie, a jednak za ka¿dym razem jest inaczej. Walorem takich uroczystoci jest to, ¿e odkrywaj¹ bogactwo duchowe, jakie pozostawili po sobie
nasi Wielcy Rodacy, a tak¿e fakt, ¿e ujawniaj¹ siê w
ich trakcie niezwyk³e talenty naszej m³odzie¿y, co
podkrelaj¹ wszyscy jurorzy. Najwa¿niejsze, w moim
odczuciu, jest to, ¿e nie pozwalamy zapomnieæ o
wybitnych Polakach, maj¹cych szczególny wp³yw na
losy naszej Ojczyzny, a nawet losy wiata.
Anna Krysiukiewicz-Mazurek
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Szko³a Podstawowa Nr 42

Od pasji
do mistrzostwa
W grudniu ubr. w Szkole Podstawowej Nr 42 w
Szczecinie goci³ szczeciñski wiolarz - z³oty medalista olimpijski z Pekinu, czterokrotny mistrz
wiata i mistrz Europy, radny miasta Szczecina,
pracownik naukowy Wydzia³u Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczeciñskiego
 pan Marek Kolbowicz.
Rozbudzanie zainteresowañ uczniów aktywnoci¹
fizyczn¹, ró¿nymi formami spêdzania czasu wolnego oraz poszerzenie wiedzy o s³awnym sportowcu i
uprawianej przez niego dyscyplinie sportu to g³ówne cele, jakie przywieca³y organizatorce tego spotkania nauczycielce wychowania fizycznego  Lenie ¯bikowskiej.
Uczniowie przywitali wybitnego gocia gromkimi
brawami. Póniej mogli pochwaliæ siê wiadomociami, jakie posiedli przygotowuj¹c siê do spotkania z
Mistrzem. Dwa tygodnie wczeniej ogl¹dali prezentacjê o sportowcu wykonan¹ przez studentkê III roku
Wydzia³u Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczeciñskiego  pani¹ Annê Iwañsk¹.
Dodatkowo chêtne dzieci bra³y udzia³ w konkursie
wiedzy o Marku Kolbowiczu. Aby znaæ odpowiedzi

na niektóre pytania musieli wys³uchaæ wywiadu radiowego, który przeprowadzi³a z wiolarzem tyczkarka  Monika Pyrek.
Na pocz¹tku spotkania pani Lena ¯bikowska
przedstawi³a Gocia, a póniej stawiaj¹c pytania
uczniom uzyskiwa³a od nich poprawne odpowiedzi na temat Jego najwa¿niejszych osi¹gniêæ i zainteresowañ.
Po wizycie w szkole pan Marek napisa³ na swoim profilu na facebooku ciekawe by³o pos³uchaæ o sobie rzeczy, o których sam powinienem
opowiadaæ .
Potem olimpijczyk z pasj¹ i zaanga¿owaniem mówi³
o swojej drodze do mistrzostwa. Przedstawi³ prezentacjê multimedialn¹ dokumentuj¹c¹ nie tylko
zwyciêski wycig na olimpiadzie w Pekinie, ale równie¿ pechowy wycig na olimpiadzie w Atenach,
gdzie czwórka wiolarska w sk³adzie: Marek Kolbo-
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wicz, Adam Korol, Micha³ Jeliñski i Konrad Wasielewski zajê³a w fina³owym wycigu na dystansie 2000 metrów czwarte miejsce ze strat¹ czasu zaledwie siedmiu setnych sekundy do zdobywców
trzeciej lokaty.
Podczas spotkania goæ wspomina³, jak odnalaz³
swoj¹ drogê do sportowej pasji, jakie emocje prze¿ywa³ podczas dekoracji z³otym medalem przy dwiêkach polskiego hymnu. Mówi³ o treningach, trudnych zmaganiach podczas przygotowañ do zawodów, piêknych chwilach spêdzonych w egzotycznych miejscach i historii wiolarstwa. Wszyscy
obecni z ogromnym zainteresowaniem s³uchali opowieci, jak przez samodyscyplinê, wytrwa³oæ i systematyczn¹ zespo³ow¹ pracê osi¹gn¹³ sukces.
Nastêpnie uczniowie zadawali pytania, na które
pan Marek wyczerpuj¹co odpowiada³.
Póniej Mistrz Olimpijski wrêczy³ zwyciêzcom
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Mistrzu Olimpijskim Marku Kolbowiczu (który odby³ siê w dniu
17.12.2015) pami¹tkowe medale i dyplomy przygotowane dziêki uprzejmoci pana Piotra Kuli z Sekcji
Wiolarskiej AZS Szczecin.
W dalszej czêci spotkania sportowiec upamiêtni³ wizytê wpisem do kroniki szko³y, a tak¿e cierpliwie rozdawa³ liczne autografy.
Fina³owym akcentem by³o wrêczenie sportowcowi przez pani¹ dyrektor Sylwiê Lichaczewsk¹ i nauczycielkê wychowania fizycznego  pani¹ Lenê
¯bikowsk¹ w imieniu Grona Pedagogicznego oraz

uczniów wi¹tecznego upominku wraz z podziêkowaniem za odwiedzenie Szko³y Podstawowej Nr 42.
Przez ca³y czas dokumentacjê fotograficzn¹ donios³ego wydarzenia wykonywa³ pan Igor Skawiñski
ze Studia Fotograficznego Foto Everest w Szczecinie.
Pan Marek Kolbowicz wprost oczarowa³ publicznoæ swym poczuciem humoru, dowcipem i serdecznoci¹, które sprawi³y, i¿ ca³e spotkanie przebieg³o
w sympatycznej i mi³ej atmosferze. Podpowiedzia³
uczniom, jak stawiaæ pierwsze kroki w d¹¿eniu do
osi¹gania zaplanowanych celów oraz wskaza³ mo¿liwoci rozwoju w³asnych pasji i uzdolnieñ sportowych. Serdecznie dziêkujemy!
Lena ¯bikowska
 nauczycielka wychowania fizycznego w SP 42
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Decyzje edukacyjnozawodowe uczniów
szkó³ gimnazjalnych
(2)
Uczucia i emocje towarzysz¹ce
procesowi decyzyjnemu
zwi¹zanemu z wyborem szko³y

Decyzje zwi¹zane z wyborem szko³y wi¹¿¹ siê z
silnymi emocjami. W praktyce jest to zespó³ rozmaitych uczuæ o wielorakim natê¿eniu.Zdecydowanie
przewa¿aj¹ emocje negatywne, które potêgowane
s¹ przez napiêcie, stres, dylematy, obawy, szukanie
wsparcia,zmêczenie. Z perspektywy uczniów (ale
tak¿e rodziców i nauczycieli) jest to kilka miesiêcy
up³ywaj¹cych dzieciom w bardzo du¿ym napiêciu.
 Smutek i dezorientacja
Stres zwi¹zany ze zbli¿aj¹cym siê egzaminem, obawa o trafny wybór szko³y a tak¿e zagubienie spowodowane nat³okiem informacji o szko³ach ponadgimnazjalnych sprawiaj¹, ¿e m³odzie¿ dowiadcza
d³ugotrwa³ego funkcjonowania w poczuciu smutku
i dezorientacji.
 Z³oæ i wyczerpanie
Ta mieszanka odczuæ spowodowana jest tym, ¿e
m³odzie¿ funkcjonuje w wewnêtrznym konflikcie
koniecznoci podjêcia decyzji o wyborze drogi
kszta³cenia przy braku klarownego obrazu swojej
osoby. Nie maj¹c ukszta³towanej wizji swojego rozwoju edukacyjnego, nastolatki przyt³oczone pozyskiwanymi informacjami zaczynaj¹ odczuwaæ
znu¿enie i przesyt. Poczucie up³ywu czasu oraz
koniecznoci podjêcia decyzji powoduje zdenerwowanie i wyczerpanie.
 Wstyd i zak³opotanie
M³odzi ludzie obawiaj¹ siê tego, jak koledzy
oceni¹ podjête przez nich decyzje i dokonane
wybory edukacyjne. Maj¹c siln¹ potrzebê akceptacji wyboru, mówili, ¿e martwi¹ siê, jakie bêd¹
konsekwencje ujawnienia im swojej decyzji. Trudnoci w powiedzeniu, jak¹ szko³ê i jakie kierunki
rozwa¿aj¹, potêguje obawa przed negatywn¹ opini¹ kolegów. Uczucia, jakie towarzysz¹ osobom
chroni¹cym siê przed ocen¹ rówieników, to
wstyd i zak³opotanie. M³odzie¿ silnie prze¿ywa
wewnêtrzny konflikt. Odczuwa lêk przed ocen¹
kolegów, z drugiej za strony ma chêæ powiedzenia o swoim wyborze, poniewa¿ samo podjêcie
decyzji postrzegane jest jako bycie osob¹ skuteczn¹, a tak¿e przynosi poczucie ulgi.
 Zazdroæ i rywalizacja
Poczucie cichej rywalizacji towarzyszy od momentu pierwszych wstêpnych deklaracji m³odzie¿y odnonie wytypowanych szkó³. M³odzie¿ porównuje
punkty z rankingu, dokonuje kalkulacji przewidy-

wanych wyników egzaminów gimnazjalnych. M³odzi ludzie dokonuj¹ oceny w³asnej skutecznoci i
sprawczoci, odnosz¹c siê do wstêpnych decyzji
kolegów. Przera¿enie i zazdroæ pojawiaj¹ siê, gdy
uczeñ, który ma lepsze wyniki w nauce, deklaruje,
¿e sk³ada dokumenty do tej samej szko³y, któr¹ rozwa¿a uczeñ maj¹cy gorsze oceny.
 Panika
Podczas dyskusji grupowych rozmówcy ujawniali, ¿e czêsto w kwietniu i maju stres przeradza siê w
niemal panikê, a objawem trudnoci w radzeniu sobie z napiêciem bywa tak¿e bezsennoæ.
 Ciekawoæ i nadzieja
Przy tej szerokiej gamie negatywnych stanów
uczniowie dowiadczaj¹ tak¿e pozytywnych odczuæ.
Mówi¹, ¿e pomimo d³ugotrwa³ego napiêcia towarzyszy im te¿ wiara, ¿e wszystko siê u³o¿y, oraz nadzieja,
¿e poszczególne dzia³ania doprowadz¹ do pomylnego zakoñczenia procesu. Si³ê i motywacjê daje ciekawoæ oraz postrzeganie kolejnego etapu edukacyjnego jako szansy na realizacjê swoich marzeñ.
 Duma i satysfakcja
Te uczucia pojawiaj¹ siê po napisaniu egzaminu
gimnazjalnego i otrzymaniu wyników rekrutacji do
szko³y. Czasem pojawia siê te¿ zaskoczenie, gdy m³odzie¿ otrzymuje wyniki lepsze, ni¿ siê spodziewa³a.
 Spokój i zadowolenie
Fala pozytywnych emocji pojawia siê od opublikowania wyników egzaminu. Po egzaminach gimnazjalnych pojawia siê czêciowy spadek napiêcia,
wewnêtrzna zgoda na to, co przyniesie najbli¿sza
przysz³oæ: Bêdzie, co ma byæ, na pewno siê gdzie
dostanê, zawsze musz¹ mnie gdzie przyj¹æ.
Wzglêdna równowaga psychiczna rodzi siê wraz z
og³oszeniem wyników naboru do szkó³.
Warto pamiêtaæ, ¿e jest grupa uczniów, których
spotka rozczarowanie, gdy dostan¹ siê do szko³y
drugiego lub trzeciego wyboru, nie zostanie utworzona klasa z jêzykiem, na jaki siê zdecydowali,
itd., co powoduje utrzymuj¹cy siê stan napiêcia.
Warto podkreliæ, ¿e uczniowie, którzy dokonali
wyboru szko³y, maj¹cy ju¿ w drugiej b¹d na pocz¹tku trzeciej klasy sprecyzowan¹ wizjê swojego rozwoju, dla których dylematy decyzyjne nie
by³y tak dotkliwe, przywo³ywali w swojej pamiêci
zdecydowanie wiêcej pozytywnych uczuæ. Nastrój towarzysz¹cy oczekiwaniu na przejcie z gimnazjum do szko³y ponadgimnazjalnej wspominaj¹
jako ekscytuj¹cy, budz¹cy w nich sporo ciekawoci i radoci, ¿e skoncentruj¹ siê na nauce tego,
co ich najbardziej interesuje. Uczniowie te¿ mówili bardzo otwarcie o potrzebie wsparcia i okazania zrozumienia dla wahañ nastrojów w momencie kumulacji wydarzeñ pod koniec klasy III. W
tym okresie czuj¹ ogromn¹ potrzebê troski i opieki. Adresuj¹ swoje oczekiwania wobec najbli¿szych. W procesie wyboru szko³y ponadgimnazjalnej trudno mówiæ o wyranym impulsie inicjuj¹cym poszukiwanie cie¿ek kszta³cenia. Jest to
raczej narastaj¹ce osaczanie ucznia pytaniami z
jego najbli¿szego rodowiska.

Widaæ zatem, ¿e w poszukiwaniu w³asnej cie¿ki
kszta³cenia trudno mówiæ o motywacji wewnêtrznej
uczniów. Jest ona indukowana z zewn¹trz. Lêk za rozpoczyna i jednoczenie spaja ca³y proces negatywnych emocji uczniów.

Rola osób z otoczenia w procesie
decyzyjnym dotycz¹cym wyboru
drogi edukacyjno-zawodowej

W procesie decyzyjnym wyboru przez uczniów szko³y ponadgimnazjalnej bior¹ udzia³ takie osoby jak: rodzice, czasami starsze rodzeñstwo, znajomi, nauczyciele
(w tym wychowawcy) i doradcy zawodowi. Stopieñ
zaanga¿owania tych osób oraz ich postrzegana wa¿noæ przez uczniów jest zró¿nicowana (odmienna w zale¿noci od etapu procesu decyzyjnego, ale tak¿e od
jakoci relacji dziecka z rodzicem). Ka¿dy z tych podmiotów ma wp³yw, a decyzja ucznia jest wypadkow¹
wszystkich porad i sugestii (przekazu od rodziców, nauczycieli itp.). W deklaracjach uczniowie przyznaj¹ jednak, ¿e zdecydowanie najwiêkszy ciê¿ar decyzji spoczywa na nich samych.
Respondenci podczas wywiadów grupowych proszeni byli o oszacowanie roli poszczególnych osób w
procesie i podali przybli¿ony procentowy udzia³ wszystkich osób zaanga¿owanych:
Przyk³ad udzia³u poszczególnych decydentów w decyzji (poni¿ej przedstawiono jakociow¹ analizê, ma ona
charakter przyk³adowy, nie mo¿e byæ uogólniania):
Uczniowie technikum:
 80%  ja, 10% - rodzice, 5%  nauczyciele, 5% znajomi.
Uczniowie LO :
 50%  ja, 25% - rodzice (rodzina), 20%  znajomi, 5%
- nauczyciele.
Przyk³adowy udzia³ poszczególnych decydentów jeszcze przed ostateczn¹ decyzj¹:
Uczniowie trzecich klas gimnazjum:
 50%  ja, 25%  rodzice (rodzina), 20%  znajomi, 5%
 nauczyciele.
Uczniowie pytani o to, jaki jest udzia³ ró¿nych osób
w procesie decyzyjnym, najwiêksz¹ rolê przypisywali sobie. To na nich (w ich ocenie) spoczywa kluczowy ciê¿ar decyzji. W nastêpnej kolejnoci rodzice
lub rodzina (do tego grona zalicza siê najbli¿sze osoby z rodziny). Znaczny udzia³ w procesie maj¹ tak¿e
znajomi, czyli rówienicy, oraz osoby, które skoñczy³y szko³ê - do tej grupy zalicza siê opinie starszego
rodzeñstwa. Najmniejszy udzia³ w procesie przypisywany jest nauczycielom (z grona nie wyró¿nia siê np.
wychowawców czy nauczycieli przedmiotu WOS).
W zasadzie w relacji uczniów znikomy jest udzia³ doradców zawodowych.
Spontanicznie m³odzi ludzie nie wskazywali doradców zawodowych jako maj¹cych udzia³ w procesie decyzyjnym, w jakim uczestniczyli uczniowie.
Nieco inaczej swoj¹ rolê widz¹ doradcy - swój udzia³
w procesie szacuj¹ jako wiêkszy ni¿ udzia³ rodziców i
nauczycieli czy znajomych. Doradcy widz¹ korzyci dla
uczniów, jakie wynikaj¹ z kontaktu z nimi, ale nie kore-
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sponduje to z ogóln¹ ocen¹ uczniów dotycz¹c¹ wa¿noci roli doradczej.

Samodzielnoæ, nie samotnoæ

W momencie wyboru szko³y wa¿nym zasobem, z
jakiego mo¿e czerpaæ m³ody cz³owiek, jest gotowoæ i umiejêtnoæ proszenia o wsparcie i korzystania z niego. Jest to umiejêtnoæ, któr¹ zaczyna
siê kszta³towaæ ju¿ w okresie przedszkolnym, kiedy dziecko podejmuje zadania, które realizuje albo
w grupie, albo samodzielnie, ale pod okiem osoby
doros³ej. W okresie rozwoju w wieku przedszkolnym rola osoby doros³ej jest bardzo wa¿na, to ta
osoba, bacznie obserwuj¹c mo¿liwoci i ograniczenia dziecka, poddaje zadania i wspiera w ich
realizacji, tak by ono uczy³o siê radziæ sobie z kolejnymi, trudniejszymi wyzwaniami. Rodzic kszta³tuje samodzielnoæ dziecka poprzez codzienne, proste, powtarzane czynnoci. Chocia¿by danie szansy samodzielnego ubrania siê, zapinania kurtki,
butów, wyboru zabawki, a nie wyrêczanie dziecka,
stanowi ogromny wk³ad w budowanie poczucia
sprawczoci.
Umiejêtnoæ podejmowania decyzji rodzice kszta³tuj¹, daj¹c mo¿liwoci wyboru, wczeniej dokonuj¹c
selekcji mo¿liwoci  pocz¹wszy od wyboru ubrania,
kiedy dziecko pytamy, czy chce za³o¿yæ spodnie niebieskie, czy zielone, poprzez wybór ksi¹¿ki, wskazuj¹c dwie bajki do wyboru, a¿ do decyzji bardziej z³o¿onych. Od rodziców wymaga to du¿ej cierpliwoci,
poniewa¿ ka¿dy stoi przed pokus¹ zrobienia za dziecko. Jednak ju¿ w ten sposób buduje siê podwaliny
do samodzielnoci, szalenie wa¿nej w przechodzeniu
na kolejne etapy edukacji.
Przechodz¹c ze szko³y gimnazjalnej do szko³y ponadgimnazjalnej, m³ody cz³owiek podejmuje kolejne
trudne wyzwanie: wyboru drogi swojego rozwoju, i
w tym okresie winien otrzymaæ pomoc, by nie pozosta³ w tym procesie samotny.

Rola rodzica

Jak wspieraæ w procesie decyzyjnym dziecko w wieku gimnazjalnym? - to pytanie szczególnie wa¿ne ze
wzglêdu na intensywnie zmieniaj¹cy siê w tym okresie charakter relacji rodzic-dziecko. M³ody cz³owiek
zaczyna silniej i wyraziciej zaznaczaæ swoj¹ autonomiê; koncentruje siê na budowaniu relacji ze swoj¹
grup¹ rówienicz¹, os³abia intensywnoæ relacji z rodzicami, postêpuje separacja. Proces ten powoduje
wiele napiêæ. Pytanie, jak¹ rolê mo¿e odegraæ rodzic
w procesie wyboru drogi kszta³cenia, kiedy jednoczenie trwa etap separacji i wzrostu niezale¿noci?
Jak wspieraæ dziecko w procesie poszukiwania drogi
edukacyjno-zawodowej, by nadal kszta³tuj¹c jego samodzielnoæ, nie zachwiaæ w nim rodz¹cego siê poczucia autonomii? Wydaje siê, ¿e ten moment wymaga
ogromnej dojrza³oci rodzicielskiej i takiego przez rodziców okrelenia swojej roli, by nie zaburza³a ona procesu przechodzenia od pe³nej zale¿noci do partnerstwa.
Zrozumienie zmian sprawia, ¿e rodzic z jednej strony
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przejmuje rolê doradcy i konsultanta, z drugiej za tworzy obszary i okazje do rozwijania u dziecka samodzielnoci i niezale¿noci w podejmowaniu decyzji. Tak zdefiniowana rola da szanse m³odemu cz³owiekowi pozytywnie konfrontowaæ siê ze swoimi poszukiwaniami.

Wybór szko³y 
perspektywa rodziców

Twój wybór i odpowiedzialnoæ
Rodzice uwa¿aj¹, ¿e przyjmuj¹ zwykle postawê otwartoci i akceptacji zapatrywañ swoich dzieci (staraj¹ siê
tak¹ postawê przyjmowaæ, choæ nie s¹ wolni od wewnêtrznych lêków). Maj¹ wiadomoæ, ¿e wybór szko³y
ponadgimnazjalnej to pierwsza powa¿niejsza decyzja
dziecka, dlatego unikaj¹ postawy autorytarnej (nawet
jeli maj¹ swoj¹ wizjê rozwoju dziecka) na rzecz deklarowania: To Twoje ¿ycie, wybierz m¹drze, rób to, co lubisz, ale siê ucz; niezale¿nie, co zrobisz, ja jestem z
Tob¹. Rodzice, godz¹c siê z wyborami dzieci, pozbywaj¹ siê jednoczenie odpowiedzialnoci, antycypuj¹c
przysz³e niepowodzenie dziecka i mo¿liwe obarczanie
rodzica win¹ za z³¹ sugestiê (¿eby potem dzieci nie mia³y do nas pretensji).
Bli¿sza analiza postaw rodziców wykazuje, ¿e pozostawiaj¹c podjêcie decyzji dziecku, rodzice sami czuj¹
siê niepewni wyboru dziecka (zweryfikuje to w przysz³oci m.in. rynek pracy). Jednoczenie nie maj¹ pomys³u na bardziej konstruktywne wsparcie swoich dzieci,
poza rozmowami w domu (subiektywny odbiór ca³ej
sytuacji nie dostarcza jednak rodzicom i dzieciom obiektywnej informacji o predyspozycjach dziecka w kontekcie jego wyborów).

Rozpoznaæ potencja³

Rodzice przyznaj¹, ¿e jest im trudno wspieraæ dzieci w
wyborach edukacyjno-zawodowych. Z racji swojej roli
widz¹, jakie ich dzieci maj¹ zainteresowania, co przeradza siê w pasje, a jakiego typu aktywnoci nie sprawia³y
im przyjemnoci, a wrêcz stanowi³y trudnoæ. Rodzice
przez lata pe³ni¹ ogromnie wa¿n¹ rolê w pobudzaniu i
rozwijaniu zainteresowañ dziecka. Wydaje siê, ¿e moment wyboru szko³y jest pewnego rodzaju zwieñczeniem obserwacji i towarzyszenia dziecku w rozwoju zainteresowañ, bo te stanowi¹ bazê do poszukiwania kierunku kszta³cenia.
Niezale¿nie od predyspozycji dzieci rol¹ rodziców jest
pomaganie w rozwijaniu umiejêtnoci trafnej samooceny (w deklaracjach uczniów widaæ, ¿e im bli¿ej ostatecznej oceny swych kompetencji i wyborów, tym wiêksza
potrzeba wsparcia ze strony rodziców).
Wielu rodziców uczniów klas I szkó³ ponadgimnazjalnych podczas wywiadów indywidualnych przyznawa³o, ¿e s¹ w stanie powiedzieæ wiele o zainteresowaniach
swoich dzieci. Maj¹ jednak k³opot z okreleniem, jak
dane zainteresowania mog¹ prze³o¿yæ siê na konkretne
cie¿ki edukacyjne, jak znaleæ dla dziecka kierunek
kszta³cenia (g³ównie dotyczy to techników), by mog³o
rozwijaæ siê w kierunku zgodnym z predyspozycjami i
mo¿liwociami. Rodzice wyra¿ali wiele obaw i niepewnoci, czy to, co sugeruj¹ i podpowiadaj¹ swoim dzie-

ciom, jest na pewno dobrym wyborem i czy z powodu
braku wiedzy o innych mo¿liwociach nie pominêli innego, ciekawego i adekwatnego kierunku.
Poni¿ej przedstawiona zosta³a lista zidentyfikowanych obszarów, w których rodzice potrzebuj¹ uzyskaæ
informacje od specjalistów.
Kolejno zaprezentowane zosta³y tematy, które w ocenie rodziców mog¹ stanowiæ przedmiot rozmowy z doradc¹ zawodowym:
 Przysz³oæ dziecka - szersza perspektywa, czyli otwartoæ na mylenie o ró¿nych (niekoniecznie oczywistych)
kierunkach rozwoju dziecka, pomoc w dostrze¿eniu innego obszaru potencja³u dziecka.
 Opisanie mo¿liwych cie¿ek edukacji i przekazanie
wytycznych dotycz¹cych wymogów (np. jakie s¹ wymagania danej szko³y w procesie rekrutacji, co pozwala
rodzicom oszacowaæ szansê ich dziecka).
 Dostêp do listy potencjalnych, ale dobrze okrelonych miejsc pracy, w których po zakoñczeniu
szko³y (technikum lub ZSZ) mo¿na podj¹æ pracê
(np. gdzie mo¿e pracowaæ mechanik maszyn - w jakich zak³adach, na jakich stanowiskach, z jakim zakresem obowi¹zków).
 Nabycie umiejêtnoci wspierania dziecka w procesie decyzyjnym (nie tylko organizacyjnie, ale te¿ emocjonalnie), w tym rozmowa o konsekwencjach wyboru
dziecka i nauczenie otwartoci/tolerancji na zmianê.
Rodzice szanuj¹ wybory swoich dzieci, ale tak¿e
maj¹ w³asne zapatrywania. Dla wielu rodziców gimnazjalistów wa¿ne jest przede wszystkim to, aby szko³a
ponadgimanzjalna dobrze przygotowa³a do matury lub
do zawodu, nauczy³a jêzyków obcych. Dobra realizacja tych aspektów jest przez rodziców rozpatrywana
w wymiarze ekonomicznym/finansowym (dobra edukacja to mniejsze nak³ady na korepetycje, na kursy
jêzykowe czy inne formy dokszta³cania).
Inni rodzice (dowiadczeni w ró¿nych cie¿kach edukacyjnych swoich starszych dzieci) maj¹ bardziej elastyczne podejcie, w którym wa¿ne jest to, by dziecko
chêtnie chodzi³o do szko³y ponadgimnazjalnej, chêtnie
siê uczy³o i dopuszcza³o prawo do pomy³ki, zmiany
zainteresowañ czy wyborów.

Rola rodzeñstwa
i starszych kolegów

W rodzinach, w których jest wiêcej dzieci, widaæ
wp³yw starszego rodzeñstwa na proces decyzyjny m³odszego dziecka. Starsze rodzeñstwo odgrywa niebagateln¹ rolê w procesie wyboru drogi dalszego kszta³cenia gimnazjalisty. Dla potrzeb badania przyjêto hipotezê, ¿e starszy brat czy siostra
s¹ ród³em wielu wa¿nych informacji dla swojego
m³odszego rodzeñstwa. Hipoteza ta zosta³a potwierdzona. Jednak dziêki temu, ¿e w badaniu prowadzono rozmowy z rodzicami uczniów klas III oraz
uczniów klas
I szkó³ ponadgimnazjalnych, uzyskano wiedzê na
temat tego, jak wa¿nym i cennym dowiadczeniem dla
rodzica jest fakt, ¿e jedno z jego dzieci przesz³o ju¿
proces wyboru edukacyjnego.

Obserwacja dowiadczeñ starszego rodzeñstwa,
unikanie pewnych b³êdów.
Wywiady wykaza³y, jak wa¿ne s¹ dla rodziców dowiadczenia w wyborze szko³y i cie¿ki edukacyjnej
ich starszych dzieci. Z uwag¹ obserwuj¹ inne procesy
rozwojowe swoich dzieci, porównuj¹ wyniki w nauce,
preferencje do przedmiotów, zainteresowania, preferowany styl funkcjonowania w grupie. Dowiadczenie ze starszym dzieckiem stanowi wa¿ny punkt odniesienia i pomaga w przejciu ponownej drogi wyboru z m³odszym dzieckiem. Rodzice maj¹ wiêcej wiedzy
na temat:
* funkcjonowania ró¿nych szkó³
* systemu i procedury rekrutacji
* wymagañ w szkole starszego dziecka
* praktyk zawodowych
* informacji, jakie nale¿y sprawdziæ/pozyskaæ podczas dni otwartych
* nowej organizacji ¿ycia dziecka po zmianie szko³y
(np. dojazdy).
Dziêki temu dowiadczeniu rodzice s¹ w stanie podpowiedzieæ kolejnemu ze swoich dzieci, na co warto
zwróciæ uwagê przy wyborze szko³y ponadgimnazjalnej. Nie oznacza to, ¿e proces ten powoduje mniejsze
natê¿enie emocji. Rodzice przyznaj¹, ¿e ka¿dy kolejny
wybór w pewien sposób jest wyborem nowym i innym, z racji tego, ¿e ka¿de z dzieci wybiera odmienn¹
drogê, ale pogl¹dy i prze¿ycia starszego rodzeñstwa
wzbogacaj¹ kompetencje doradcze rodziców. Ale jednoczenie z dowiadczenia i opinii rodzeñstwa m³odsze z nich czerpie te¿ bezporednio. Uczniowie przypisuj¹ du¿¹ rolê tak¿e swoim znajomym  zw³aszcza na
etapie szukania i weryfikowania informacji o szko³ach.
W ich ocenie, ze wzglêdu na wielkoæ miejscowoci
(Tarnów, 110 tys. mieszkañców),doæ szybko i ³atwo
s¹ w stanie dotrzeæ do tych, którzy ucz¹ siê w konkretnej ponadgimnazjalnej szkole.

Rola nauczyciela

Wychowawca klasy
Wychowawca jest wa¿nym uczestnikiem procesu
decyzyjnego. Nauczyciele obserwuj¹ uczniów przez kilka
lat, potrafi¹ wskazaæ pewne ich predyspozycje. Od pocz¹tku gimnazjum stopniowo anga¿uj¹ siê w kwestiê
wyboru kolejnej szko³y swoich uczniów. Ju¿ w I klasie
nauczyciele subtelnie zaczynaj¹ mówiæ o przysz³oci
ponadgimnazjalnej, daj¹c sygna³, ¿e zwieñczeniem tej
szko³y jest kontynuacja nauki na wy¿szym poziomie. W
II klasie nasilaj¹ ten przekaz, za w III wyranie wzmacniaj¹ swoj¹ perswazjê (sk³aniaj¹ do nauki, poprawiania
ocen, skupiaj¹ siê na dobrym wyniku egzaminu, niekiedy te¿ w percepcji uczniów  strasz¹, pokazuj¹c wizjê
pracy nudnej i nisko p³atnej).
Nauczyciele, w ocenie uczniów, mog¹ byæ dobrym
ród³em informacji:
 znaj¹ nauczycieli swoich przedmiotów w szko³ach
ponadgimnazjalnych
 wiedz¹, jak w tych szko³ach s¹ wykorzystywane
dostêpne mo¿liwoci nauczania przedmiotu
 mog¹ doradziæ w zakresie wyboru szko³y czy profilu

21

 znaj¹ absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych, zapraszaj¹ ich na godzinê wychowawcz¹, by opowiedzieli
o szkole.
A w ocenie uczniów nauczyciele maj¹ du¿o wiedzy
praktycznej, któr¹ powinni dzieliæ siê podczas godzin wychowawczych. Uczniowie nie oczekuj¹, ¿e nauczyciele bêd¹ doradcami i w sposób konstruktywny bêd¹ potrafili rozwi¹zaæ dylematy dotycz¹ce dalszego kszta³cenia.
O ile nauczyciele (w tym wychowawcy) s¹ potencjalnie cennym ród³em praktycznych informacji w procesie edukacji, o tyle nie s¹ zorientowani odnonie do
samego procesu podejmowania decyzji, zainteresowania wyborem uczniów -zwykle nie wykracza ono poza
standardowe pytanie do ucznia: Gdzie chcesz iæ?.
W odczuciu uczniów to zaanga¿owanie nie jest zbyt
du¿e i w du¿ej mierze bazuje na podstawowej wiedzy
nauczyciela o swoich uczniach - jak siê ucz¹, jakie maj¹
oceny, jakie maj¹ umiejêtnoci. W ocenie nauczycieli i
doradców to uczniowie s¹ postrzegani jako bierni, co
niekoniecznie jest zgodne z prawd¹ i mo¿e byæ myl¹ce
w ocenie konkretnej osoby. Jak siê okazuje, uczniowie
maj¹ swoje pasje, ale je skrywaj¹. Nie zawsze s¹ gotowi
i czuj¹ potrzebê mówienia o swojej pasji w szkole czy na
forum. To powoduje, ¿e rodowisko szkolne nie zawsze
wie, co interesuje dan¹ osobê, czemu powiêca czas i
uwagê oraz z czym wi¹¿e swoje plany zawodowe.
Nawet jeli s¹ uczniowie bardzo wiadomi swoich
zainteresowañ i wyborów, to bywa tak, ¿e na forum klasy nie ujawniaj¹ tego. Dobrym przyk³adem ilustruj¹cym
brak chêci i potrzeby rozmowy na te tematy w grupie
rówieników s¹ uczestnicy badania; trzecioklasici gimnazjum dopiero podczas wywiadów indywidualnych
otwarcie mówili o swoich planach edukacyjnych wynikaj¹cych z pasji (by³y to taniec i lenictwo), za podczas
wywiadów grupowych na forum nie byli gotowi, by
ujawniæ swoje plany.
Potwierdzili, ¿e podczas zajêæ z doradztwa zawodowego uczniowie pytani o zainteresowania niechêtnie
ujawniaj¹ to, czym siê zajmuj¹, i co w zwi¹zku z tym
planuj¹ robiæ
Wskazywali na indywidualne przypadki zainteresowania do nauczyciela procesem wyboru, przez jaki przechodz¹. Nie s¹ to pedagogiczne dzia³ania programowe, ale wynikaj¹ z indywidualnego podejcia nauczyciela (uczniowie wskazuj¹ przyk³ady pozytywne, ale
tak¿e negatywne, gdy wychowawca nie przejawia³ zainteresowania wyborami uczniów). Jednak ogólny
obraz, jaki wy³ania siê z badania, prezentuje nauczycieli jako osoby, których wiedza o uczniu nie jest w
pe³ni wykorzystana w procesie dokonywania wyboru
nastêpnej szko³y.

Nauczyciel przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie
(WOS)
Badaniem zostali objêci nauczyciele przedmiotu WOS,
poniewa¿ na III etapie edukacyjnym w ramach postawy
programowej pojawi¹ siê zagadnienia cile zwi¹zane z
rynkiem pracy. Podstawa programowa  wiedza o spo³eczeñstwie, tematy zajêæ z obszaru  edukacja i rynek
pracy Podstawa programowa zak³ada, ¿e uczeñ nabê-
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dzie umiejêtnoci rozumienia zasad rynku pracy, a tak¿e
zdobêdzie umiejêtnoæ planowania swojej drogi edukacji i pracy. Poni¿ej przedstawiono wyci¹g tych punktów
podstawy programowej z przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie, gdzie poruszane s¹ zagadnienia dotycz¹ce
planowania dalszej nauki i rozwoju zawodowego.
Podstawa programowa WOS-u  fragmenty
Wiedza o spo³eczeñstwie, podstawa programowa, III
etap edukacyjny
Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. Uczeñ rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego
gospodarowania w ¿yciu codziennym; analizuje mo¿liwoci dalszej nauki i kariery zawodowej.
Pkt 30. Wybór szko³y i zawodu. Uczeñ: 1. Planuje
dalsz¹ edukacjê (w tym wybór szko³y ponadgimnazjalnej, uwzglêdniaj¹c w³asne preferencje i predyspozycje).
2. Wyszukuje informacje o mo¿liwociach zatrudnienia
na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzêdy pracy, og³oszenia, Internet). 3. Sporz¹dza ¿yciorys i
list motywacyjny. 4. Wskazuje g³ówne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowoci, regionie, Polsce; ocenia jego skutki.
Wiedza o spo³eczeñstwie, podstawa programowa, IV
etap edukacyjny (zakres podstawowy)
Uczeñ ( ) wykorzystuje informacje wa¿ne do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej.
Pkt 4. Edukacja w XXI w. Uczeñ: 1. Omawia zasady
przyjmowania do szkó³ wy¿szych. 2. Omawia ogólne
zasady podejmowania pracy i zak³adania w³asnych
przedsiêbiorstw w UE, sporz¹dza Europass - CV. Wiedza o spo³eczeñstwie, podstawa programowa, IV etap
edukacyjny (zakres rozszerzony)
Pkt 10. Edukacja i praca w Polsce i UE. Uczeñ ( ) 3.
Wyjania zale¿noæ miêdzy systemem edukacyjnym a
rynkiem pracy; wskazuje przyk³ady ich niedopasowania. 4. Wyjania, w jaki sposób mo¿na podnosiæ lub
zmieniaæ swoje kwalifikacje zawodowe i dlaczego uczenie siê przez ca³e ¿ycie jest jednym z warunków sukcesu
w karierze zawodowej.
WOS  przedmiot blisko ¿ycia
Wydaje siê, ¿e przedmiot WOS i dzia³ Cz³owiek w
gospodarce rynkowej powiêcony funkcjonowaniu w
kontekcie rynku pracy mo¿e stanowiæ przyczynek do
rozmawiania z uczniem o wyborach edukacyjno-zawodowych. Niektórzy nauczyciele WOS-u podejmuj¹ ten
temat, inni traktuj¹ go pobie¿nie (uwa¿aj¹, ¿e barier¹ jest
brak czasu w III klasie gimnazjum). Nauczyciele WOS-u
maj¹ wiadomoæ, ¿e tematy rynku pracy s¹ istotne, ale
ich treci realizuj¹ dopiero pod koniec III klasy gimnazjum, kiedy wiêkszoæ uczniów ma ju¿ podjêt¹ decyzjê.
Przyznaj¹, ¿e celem nauczania w klasach III jest omówienie z uczniami podstawowych zagadnieñ, które prawdopodobnie pojawi¹ siê na egzaminie gimnazjalnym.
Wiedza o rynku pracy (dzia³ Cz³owiek w gospodarce
rynkowej o funkcjonowaniu jednostki na rynku pracy)
do nich nie nale¿y.
Dlatego wiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹ do dzia³ów wiat
wspó³czesny (powiêconego organizacjom i instytucjom miêdzynarodowym),

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej (powiêconego zjawiskom makroekonomicznym) ni¿ do dzia³u Cz³owiek w gospodarce rynkowej.
Pensja, podatki, bud¿et domowy  trudna lekcja ¿ycia/
przesi¹kniêci lêkiem
W badaniu pojawia³ siê g³os nauczyciela WOS-u, ¿e
temat dotycz¹cy funkcjonowania m³odego cz³owieka
na rynku pracy jest bardzo trudny, poniewa¿ dotyka
bezporednio problemów, z jakimi zmagaj¹ siê rodziny
uczniów. Wielu z nich pochodzi z rodzin dotkniêtych
wieloletnim bezrobociem. S¹ te¿ dzieci okrelane mianem eurosierot (których rodzice wyjechali do pracy
za granicê, a one s¹ wychowywane przez dziadków lub
starsze rodzeñstwo).W takiej sytuacji, zdaniem nauczycieli, trudne jest wprowadzanie pojêæ typu: zarobki, podatki, bud¿et domowy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Kiedy w klasie s¹ uczniowie przesi¹kniêci
lêkiem o finanse domowe, temat dotycz¹cy pracy dotyka potencjalnego bezrobocia, a to u uczniów z takich
rodzin uruchamia silne emocje, bo bezrobocie jest dziedziczone. Nauczyciele wskazuj¹, jak ogromn¹ trudnoci¹ jest mówienie o zarz¹dzaniu bud¿etem domowym,
gdy w domach uczniów brakuje pieniêdzy.Na tym tle
ciê¿ko mówiæ o ¿yciowych aspiracjach zawodowych.

Rynek pracy  zderzenie
z rzeczywistoci¹

Nauczyciele dostrzegaj¹ trudnoæ w mówieniu o
rynku pracy w sytuacji, kiedy sami nie widz¹ i nie potrafi¹ dostrzec perspektyw zawodowych dla swoich
uczniów (taka opinia dominowa³a przede wszystkim w
Tarnowie). Nauczyciele w obu lokalizacjach badania
wskazywali na brak wyranych pozytywnych dla
swych uczniów perspektyw rozwoju. Pomimo tego
chc¹ uwiadomiæ im mo¿liwoæ powrotu do swojego
miasta i np. prowadzenia w nim w³asnej firmy.
Niektórzy, jak nauczyciele w S³upsku, szukaj¹ argumentów w pozytywach gospodarczego krajobrazu
miasta, rozwoju turystyki i bliskiej lokalizacji drogi ekspresowej Szczecin-Gdañsk, co aktywizuje zatrudnienie w regionie. Przedmiot WOS, jak stwierdzi³a jedna z
nauczycielek, jest przedmiotem blisko ¿ycia. W podstawie programowej s¹ tematy, które wprost odnosz¹
siê do rynku pracy i w opinii nauczycieli stanowiæ mog¹
impuls do podjêcia dyskusji i rozwa¿añ o przysz³oci
zawodowej uczniów. Jednak lekcje z obszaru rynku
pracy traktowane s¹ jako mniej wa¿ne ni¿ tematy, które
powtarzaj¹ siê na egzaminach gimnazjalnych. Ponadto tak u³o¿ony jest program nauczania, ¿e zagadnienia zwi¹zane prac¹ i finansami przypadaj¹ na okres
egzaminów w klasie trzeciej, a jest to moment, kiedy
uczniowie w zasadzie s¹ bliscy podjêcia ostatecznej
decyzji. W tej sytuacji mo¿na pokusiæ siê o tezê, ¿e
zajêcia WOS-u s¹ kolejn¹ niewykorzystan¹ szans¹.
Poruszaj¹c zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem
cz³owieka na rynku pracy ju¿ w klasie II, mo¿na daæ
uczniom impuls do rozpoczêcia rozwa¿añ o przysz³oci edukacyjno-zawodowej.
Magdalena Kamieniecka
 Instytut Badañ Edukacyjnych

Akcent
Kolejne tomy serii: akcent w IV edycji,
wydane nak³adem ZLP Oddzia³ w szczecinie z dofinansowania Miasta Szczecin
tom 32.  Katarzyna Chabowska, pod naskórkiem codziennoci

Pulsuje akcent wiersza
pod naskórkiem codziennoci

Pod naskórkiem codziennoci, pospolitoci,
powierzchownoci pulsuje delikatna materia
wiersza. P³ynie wartkim strumieniem przez Krainê £agodnoci Poetki, dla której s³owa znacz¹
to, co znacz¹, ale czasami przekornie, po Lemianowsku ( ) udaj¹, ¿e znacz¹ co wiêcej, ni¿
znacz¹.
Wiersze kie³kuj¹ i dojrzewaj¹, obrazy w nich
i na p³ótnie ¿yj¹ swoim w³asnym bytem, nas¹czone b³êkitem, bo przekroczy³y granicê wiatów w czasie przesz³ym nieodwracalnym.
Wchodzê z du¿¹
przyjemnoci¹ w
drugi tomik poezji
Katarzyny Chabowskiej pod naskórkiem codziennoci i zapraszam
Ciebie, Czytelniku,
w przestrzeñ, której nie odwiedza
siê na co dzieñ.
W³aciwie to nie
jest podró¿, tylko spojrzenie w g³¹b za szybê
sp³ukan¹ deszczem - wyciszeniem, za przejrzystoæ wody  za cienk¹ cianê wiat³a, mo¿e w
taflê lustra. To wejcie w miejsce, w którym ca³y
czas jestemy, tylko zrogowacia³y naskórek codziennoci nie pozwala nam go postrzegaæ w
jego czystych barwach, harmonijnych kszta³tach
czy niera¿¹cych wiat³ocieniach. Poetka dokonuje na wierszu kosmetycznego zabiegu dermabrazji. Poddaje swoistemu oczyszczeniu s³owa,
frazy, zdania Odnowione, odwie¿one brzmi¹
lekko, wyranie, bez zak³óceñ w akcencie bez
fa³szywych nut podtekstu, bez skaz czy rozmazañ odniesieñ Sekunduje tym zabiegom malarka Kamila Bartków. Na obrazach artystki wiersze, wydobyte spod owego naskórka przez Katarzynê Chabowsk¹, nabieraj¹ swego prawdziwego koloru, rysunku, wiat³a czy cienia zbli-
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¿aj¹ siê do swoich znaczeñ, nie ukrywaj¹ siê pod
tward¹, spierzch³¹ skórk¹ powszednioci. Poetka i malarka zgodnie kreuj¹ niecodziennoæ 
Poezji w S³owie a S³owa w Obrazie! Obie artystki
harmonijnie wspó³graj¹ swoimi wyobraniami,
tworz¹ kameralny duet, w którym akcentuj¹,
znów dla Ciebie, Czytelniku, niepowtarzalny
obraz wiata, którego nie widaæ go³ym okiem,
ale który jest tu¿ pod
W swoim drugim tomie, ju¿ w pe³ni wiadomie, z dowiadczeniem, aczkolwiek nie bez twórczego lêku, tworzy Autorka coraz wyraniejsz¹
konstrukcjê swojego poetyckiego wnêtrza. Z
Rozb³ysków posennych, które by³y, i s¹ nadal,
czêci¹ jej lirycznej rzeczywistoci, kreuje niecodzienne przestrzenie w krainie wiersza. Delikatnymi poci¹gniêciami pióra kreli, jak japoñski mistrz pêdzelkiem swoje haiku, miniatury 
ma³e dzie³a s³ów.
Subtelne tonacje b³êkitu dominuj¹ w warsztacie poety, do którego niezazdronie zaprasza Katarzyna Chabowska. Odpowiada na pytanie
ucznia (czy naiwne?): a pani pisze wiersze/ czy
tylko/ te poezje (?) I staje siê mimo woli lekcja
pisania wierszy? Malowania obrazu? Wyg³adzanie onirycznych wizji z posennych rozb³ysków,
kosmetyczne zabiegi (tylko!)  prostowanie karbowanych zdañ, polerowanie s³ów w zapiskach,
dopiskach, rozb³yskach, odkurzanie w¹tków, nab³yszczanie motywów, przycinanie ulotnych tematów pozbieranych z codziennoci. Po takich
warsztatowych zabiegach, po chropawym naskórku codziennoci nie zostaje ladu, natomiast
w miejscu zaakcentowanym rozkwita wiersz
Ta podnaskórkowa codziennoæ mo¿e byæ odczytywana dwojako  raz jako kosmetyczny/poetycki zabieg na materii wiersza, gdzie potrzeba
w³anie warsztatu i narzêdzi, dwa  jako usuniêcie defektów zrutynowanej codziennoci i przywrócenie jej prawdziwego obrazu, w pe³nej urodzie i blasku. Zdejmowanie pseudo-wspó³czesnej
maski, któr¹ nak³ada jej ¯ycie, ods³ona niezdeformowanej cywilizacj¹ natury rzeczy, tego, co
proste i piêkne w swej nieska¿onej formie.
Codziennoæ Katarzyny Chabowskiej pod naskórkiem pulsuje akcentami szarego b³êkitu, lirycznymi tytu³ami obrazów stanu zawieszenia
czy wyciszeniem przyczajonym, splata i rozplata
deszczu bia³o-niebiesk¹ myl¹, rozkwita drog¹,
rozlewa s³onecznym pejza¿em dnia oderwanego
od rzeczywistoci i ta sama poetycka tonacja
przenika obrazy Kamili Bartków, która udziela kole¿eñskiej rady Poetce: temperê/nale¿y spryskaæ
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werniksem/ ¿eby nie sp³ynê³a/ ³zami wzruszeñ/
dziewczêcych//.
Wieloznacznoæ zawoalowana oczywistoci¹
prostych s³ów , zdañ , wersów , tak bym
okreli³a czytanie nowego tomu poezji Katarzyny Chabowskiej, w którym ów naskórek codziennoci odwraca ju¿ uwagê od rozb³ysków posennych, wyprowadza ze snów(s³ów) w przestrzeñ,
gdzie na granicy wiatów/ swoboda/ wype³nia
krwiobieg/ zadumy.
Jeli jednak wydaje Ci siê Czytelniku, ¿e poezja Katarzyny Chabowskiej jest prosta i lekka
w swej nieskomplikowanej formie, to jeste w
b³êdzie Wszystko to tylko pozór lekkoci i
braku wagi Wiersze skryte pod naskórkiem
codziennoci pulsuj¹ bowiem znaczeniem znaczeñ , skrywaj¹ nieodkryte przestrzenie warsztatu poety, które  mêcz¹/ niedostateczn¹/
wymownoci¹ s³ów/, które akcentuj¹  te same
s³owa/ powtarzane/ do utraty znaczenia/.
A jak przekroczyæ ramê s³owa, jak dojæ do j¹dra rzeczy, czyli do nazwy, czyli do znaczenia?
Jak wydobyæ spod powierzchni codziennoci
wiersz... myl, emocjê, wizjê niesenn¹, przeczuwan¹ tylko w wyobrani? Jak przekroczyæ granicê, jak dostaæ siê pod naskórek oczywistoci?
Naturalnie, sonduj¹c s³owem, chocia¿  s³owa strasz¹/ dos³ownoci¹/ obna¿aj¹ ból/ odurzaj¹ zawodem/, zg³êbiaj¹c wersem, zamykaj¹c
koj¹c¹ strof¹, bo w koñcu  smutek czekania/
wybrzmiewa/ spokojem myli//.
Domena s³owa, to przestrzeñ Katarzyny Chabowskiej. Poetka doskonale trzyma w ryzach i
s³owa, i wersy, i strofy. Zamyka w wybranych
formach, jak obraz na blejtramie, a przestrzeñ na
nich jest perspektyw¹ wiod¹c¹ w g³¹b niecodziennoci poetyckiej: obok s³ów / zdarzenia/
przybrudzone (codziennoci¹)/ ziemi¹ wyrastania// w oczekiwaniu/ na ci¹g dalszy wiersza//.
Proces twórczy nie jest procesem skoñczonym.
Pisanie jest ci¹g³ym szukaniem, np. wci¹¿ szukam/ stajni pegaza. A ta przecie¿ na Parnasie ?
Tak wiêc Poetka wci¹¿ w drodze w poszukiwaniu stylu, w doskonaleniu formy, w nieustaj¹cym wysi³ku, by: ( ) pobudzaæ umys³ leniwy/
s³owem zapomnianym/ by kie³kowa³o// i dojrzewa³o wierszem/ usytuowanym pod/ naskórkiem/ codziennoci//.
A Ty, Czytelniku, poczuj przyspieszony puls
akcentu tego wiersza.
Promocja odby³a siê 2 padziernika 2015,
Szczeciñski Inkubator Kultury.

tom 33.  Zenon Lach-Ceraszyñski, pi¹te ko³o
u s³owa

Gra s³ów i znaczeñ
w akcentach przeinaczeñ

Odpowiednie
daæ rzeczy s³owo, to
tak¿e zdeformowaæ
jego znaczenie, ukazaæ podteksty nim
rz¹dz¹ce, otworzyæ
jak kluczem, drzwi
do pomieszczeñ
niedostêpnych. W
b³ysku flesza myli
utrwaliæ urodê niepozornego wiersza, skrywaj¹cego bogactwo nieprzebranych jeszcze znaczeñ-przeinaczeñ Ot, chocia¿by tak: Dooko³a S³oñca/ Æma/ Wokó³ Ksiê¿yca/ Strach/ Piercienie Jowisza/ To Ja//.
Poezja jest Pani¹ przewrotn¹, nieprzewidywaln¹,
zmienn¹. Nie darmo kszta³ci³y j¹ Muzy, od Radosnej
Euterpe, przez Umi³owan¹ Erato, Rozkoszn¹ Taliê po
Klio G³osz¹cej s³awê Nie przypadkiem wiod³a j¹ po
swoich niebiañskich cie¿kach Kochaj¹ca taniec Terpsychora, a piewaj¹ca Melpomene w masce tragicznej
oddawa³a j¹ do hartowania Nieuniknionej Nemezis.
Czy to odby³o siê w³anie tak? ZaLni³o/ ZaJania³o witem/ ZaMalowa³o jutrem// Pomknê³o/ ku/
innym brzaskom// Przeznaczenie//.
Wydaje mi siê, ¿e nie przypadkiem i nie z przekory,
ale z natchnienia Muz (albo z ich przymusu!) wy³oni³ siê z niebytu dziesiêcioleci debiutancki tomik
Zenona Lacha-Ceraszyñskiego o sparafrazowanym
prowokuj¹co tytule Pi¹te ko³o u s³owa
Otó¿, uwiadamiam sobie w tym oto miejscu, ¿e
to nie pierwszy taki tomik IV edycji serii: akcent, w
którym wywo³ujê z niepamiêci Czasu niewydane
dot¹d zapiski. Przecie¿ w podobny sposób ukaza³y
siê w naszej serii m³odzieñcze wiersze Janusza Kondratowicza czy mini-powieæ o Szczecinie 1947 roku
Wojciecha B. Jasiñskiego.
Jednak do rzeczy. Pochylam siê wraz z Autorem
nad po¿ó³k³¹ teczk¹ zapisanych kartek To wiersze
z przesz³oci Pierwsze publikacje na ³amach "Kaktusa", gazety szkolnej w s³ynnym V LO w Szczecinie. Do³¹cza³y do Tej teczki wiersze piosenek pisanych nie tylko na ¿o³nierskie festiwale. St¹d muzyczne frazy w wierszach piewaj¹cych np.: Nocy
to moje godziny/ beztroski jedyny to czas/ gdy ciszê us³yszê/ gdy ciszê zobaczê en face//.
Zapewne obecny kszta³t tomu pt. Pi¹te ko³o u s³owa (przywo³uj¹cy wprost znane powiedzenie pi¹te

ko³o u wozu, ale ju¿ na pewno nie w znaczeniu tego
powiedzenia) dojrzewa³ wiele lat. Zmienia³ ko³a Poeta i
jak: Wielki Ko³odziej/ montowa³ pi¹te ko³o/ u s³owa/
/. Albowiem wiersz, nim uzyska swój kszta³t ostateczny, musi ulegaæ kolejnym metamorfozom, musi dojrzewaæ w nim s³owo, aby w zamyle uzyskaæ swój ostateczny kszta³t ko³a, figury przecie¿ doskona³ej. Nie
bez przyczyny ko³o by³o atrybutem Adrastei Nemezis.
I chocia¿ Poeta wie jak nie napisaæ wiersza, to
przekornie w³anie poszukuje owego pi¹tego ko³a
gdy¿ pisanie to tylko d¹¿enie do doskona³oci, æwiczenie, by ( ) zrozumieæ/ Czym TO jest//.
Roi siê wiêc tomik Zenona Lacha-Ceraszyñskiego
od tych poszukiwañ znaczeñ-przeinaczeñ one dominuj¹, one akcentuj¹ wersy, frazy, tytu³y a wszystko dla wydobycia jak najwiêkszej iloci odniesieñ do
alegorycznej Nemezis  Losu, Doli, Przeznaczenia. Ale
i te s³owa nie wyprowadzaj¹ Czytelnika na drogê oczywistej interpretacji, a tylko ponownie na manowce
podtekstów a ile przy tym ról konfiguruj¹? I wszystkie, spersonifikowane czy nie, odnajduj¹ swoje miejsce w wierszach. Okazuje siê, ¿e Kieszonkowiec wcale
nie musi byæ tramwajowym z³odziejem, Asekurant zdaje
siê na ³askê losu, nawet Poezja jest czasem dziewczyn¹ lekkich obyczajów, a nie podopieczn¹ Muz. Zaludniaj¹ siê wersy i tytu³y t³umem znacz¹cych zaimków, a wród nich Ja i My, Ty i On, jacy Oni albo Nic
i Nikt, wszyscy za w wêdrówce donik¹d czy do tutaj.
I ka¿dy jest bohaterem wiersza z w³asn¹ histori¹, z uniwersalnymi dylematami, np. ¿o³nierza: Do kogo strzelaæ/ seriami gniewu/ Kogo zabijaæ / w odwecie/
Tworzy Zenon Lach-Ceraszyñski niepowtarzalne
klimaty w bliskich nam przestrzeniach, np. szczeciñskich. Wiersze, nawet bez konkretnych znamion, s¹
utkane Miastem, nasycone jego histori¹. Przynale¿noci¹ do Niego  samego Autora, który ten w¹tek
zawi¹zuje ju¿ w dedykacji i  kroi go jak chleb/ na
s³owa/. Szczeciñskie s¹ podteksty wyznañ i niedopowiedzeñ. Szczeciñska jest tragedia najwiêkszej katastrofy tramwajowej: ONI/ w tramwaju nr 6/ do Stoczni ich czas// ( ) Ulica Wyszaka// Gdzie te skrzyd³a?/ ONI tutaj codziennie s¹// Niech fruwaj¹!//
I szczeciñski jest zabawnie wyakcentowany pogodny obrazek z Turzyna: Szczecin/ na Turzynie/
bez dzieñ dobry/ rozmowa z pani¹ Leokadi¹
Schramm. A tu¿ obok pejza¿ prawie naturalistyczny
w Balladzie z obrazka s¹siaduje z lirycznym wyznaniem, niemal z Ga³czyñskiego, o Matce: Przenoszenie polszczyzny ( ) ze szczebrzesz¹cej polskoci/ sz³a do tutaj/ z szuwarów i trzcin/ z matczyzny
kielecczyzny/ ze wiêtokrzyskiej jedliny/ do Szczecina/ wartociowany w oczekiwaniu/ z Ni¹ i dla
Niej przyszed³em/ jestem szczecinianinem//.
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Debiutancki tomik Zenona Lacha-Ceraszyñskiego obfituje w kontrasty, wiadomie budowane z najprostszych zdañ. Najczêciej s¹ to zwarte formy kilku wersowe, o melodyjnej frazie, nosz¹ce pointy
niekoniecznie wyakcentowane.
Ale te¿ Poeta potrafi wywieæ czytelnika w zau³ki
uliczek, na schody kocio³a, gdzie: dziadom przed
kruchtami/ serca bij¹ kryszta³owo.// a ¿ebrak: Ckliwie klepie ojczenasze/ g³osem wietnie zachrypniêtym.// Potrafi zostawiæ czytelnika w bylejakoci;
w akordach brudnej ciszy/ miêdzy cianami zw¹tpieñ/, by za moment kilka wierszy dalej: zimn¹ noc¹
listopadow¹/ rozcudniæ roztulipaniæ i?//.
Nie stroni te¿ od dotykania naj¿ywiej bol¹cych codziennoci za pomoc¹ kolokwialnych wyrazów (i mocniejszych), ale to one, czêsto jak przyprawa, wydobywaj¹ ukryte znaczenia, staj¹ siê tymi poszukiwanymi
ko³ami, na których toczy siê nasz wykreowany wiat
s³owa Tak, tak To my, wcale nie w krzywym zwierciadle; to te¿ poezja przez ma³e p, sprowadzona do rynsztoka; to wartoci unurzane w ekskrementach; to artyci
wystawieni na wyprzeda¿y, ( ) malarze, muzycy, poeci, zagubieni w odhumanizowanym materializmie, stechnicyzowanym wiecie gad¿etów gdzie nie ma ju¿ Muz
ani herosów  bo wszystko albo prawie wszystko: w
oszukanym przeznaczeniu  odtytaniono/ odcz³owieczono/ odduchowiono//. S³owem  Wyprzeda¿.
Jednak, ¿eby siê odnalaz³ Czytelniku, Poeta znów dla
odmiany rzuca dla Ciebie akcent na wiersz jak ko³o ratunkowe i zaczyna grê od nowa. Wydobywa wielobarwn¹ urodê
metafor sporód zdeformowanych znaczeñ-przeinaczeñ.
S³u¿¹ Mu do tego obrazy Miros³awy Kucharskiej, choszczeñskiej artystki. Jej proste kreacje kwitn¹cej konwalii czy
tulipanów pomagaj¹ rozproszonym wersom ponownie siê
rozcudniæ na co dzieñ. Jej £owca cieni czy Wielobarwnoæ
ja (impresja) doskonale koresponduj¹ z przestrzeniami wierszy. Odczyta³ Poeta w tych barwach i kszta³tach surrealistyczne klimaty z fascynacjiArtystki. Odnalaz³ w jej wiecie
dope³nienie swego, czêsto nadrealnego, wiata.
Czy obrazy Miros³awy Kucharskiej to te¿ owo magiczne pi¹te ko³o u s³owa? Zapewne. Tak jak obraz
 Pokonany? nie  Zbigniewa Jahnza symbolicznie pozwala wyp³yn¹æ czytelnikowi na poetyckie wody i po¿eglowaæ w przestrzenie nieuniknione, tak obrazy Miros³awy Kucharskiej staj¹ siê egzotycznymi portami w tej artystycznej podró¿y, która trwa od zawsze: i w poszukiwaniu Edenu/ zw¹tpieniami i nadziejami/ p³ynie//.
Jeli wyruszysz i Ty w tê podró¿, Czytelniku, zabierz
ze sob¹ na wszelki wypadek pi¹te ko³o u s³owa
Promocja odby³a siê 29 padziernika 2015,
Pa³ac M³odzie¿y
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Powieci¹ szczeciñskiego autora zachwycaj¹ siê
czytelnicy w ca³ej Polsce.
Wszystkim, którzy jeszcze
nie przeczytali ksi¹¿ki
Leszka Hermana Sedinum. Wiadomoæ z podziemi, szczerze polecam
lekturê tej ponad 800-stronicowej ksi¹¿ki. Sam autor
podczas jednego ze spotkañ okreli³ jako powieæ awanturnicz¹, której
bli¿ej do ksi¹¿ek Joanny Chmielewskiej ni¿ Dana
Browna. Jedno jest pewne, jej treæ z pewnoci¹
zainteresuje mi³oników naszego miasta i ciekawych, czêsto niewyjanionych historii. W ka¿dej
legendzie jest ziarno prawdy, dlatego lektura rozpala ciekawoæ i sprawia, ¿e zaczynamy patrzeæ na
Szczecin zupe³nie z innej perspektywy. Dlaczego
nie mia³oby wydarzyæ siê tutaj nic ekscytuj¹cego?
To nie Szczecin jest byle jaki, tylko my, jego aktualni mieszkañcy!  mówi na kartach powieci g³ówny bohater.
Zachêcam do przeczytania wywiadu z autorem na
stronach portalu SzczecinCzyta.pl
Sedinum. Wiadomoæ z podziemi
Leszek Herman
Wydawnictwo MUZA SA, 2015
W grudniu 2015 roku w
wydawnictwie Warstwy,
ukaza³o siê wznowienie
Dziennika we dwoje
Jadwigi Stañczakowej,,
niewidomej poetki, autorki tomów poetyckich i
krótkich opowiadañ.
Dziennik zaczê³a prowadziæ z inspiracji Mirona
Bia³oszewskiego, z którym ³¹czy³a j¹ przyjañ, i
który by³ dla niej autorytetem oraz literackim
wzorem. Pisanie dziennika by³o dla autorki m.in.
form¹ terapii, jako pomoc w radzeniu sobie z
depresj¹. Bia³oszewski dopisywa³ swoje kwestie,
dodawa³ opisy czyjego wygl¹du czy zachowania, opuszczone numery z wtorków, a nawet

historie z w³asnej przesz³oci  pisze we wstêpie Jadwiga Stañczakowa.
Fragmenty dziennika zosta³y zaprezentowane publicznie po raz pierwszy w audycji radiowej w 1985
roku, a w latach 1992-1994 ukaza³y siê w niewielkim
nak³adzie jego dwa tomy, co sprawi³o, ¿e ksi¹¿ka
przez ostatnie kilkadziesi¹t lat by³a bia³ym krukiem.
Nowe wydanie "Dziennika we dwoje" zawiera
pe³ne opracowanie tekstu wraz z przypisami i obszernym pos³owiem, a tak¿e zosta³o wzbogacone o
film "Parê osób, ma³y czas" (2005) w re¿yserii Andrzeja Barañskiego z Krystyn¹ Jand¹ i Andrzejem
Hudziakiem w rolach g³ównych.
Dziennik we dwoje
Jadwiga Stañczakowa
Wydawnictwo Warstwy, 2015
Pod koniec stycznia 2016 r.
uka¿e siê w ksiêgarniach wyj¹tkowa ksi¹¿ka Micha³a Rusinka. Ekscentryczna. Rozchichotana, czasami frywolna.
Melancholijna. Surowa w s¹dach. Perfekcjonistka. Wis³awa Szymborska, której do tej
pory nie znalimy. Piêtnacie
lat sekretarzowania takiej osobie? Doprawdy, nie by³o w
tym nic zwyczajnego. Ona wie¿o upieczona Noblistka, On  magister filologii
polskiej. Mia³ jej pomagaæ przez trzy miesi¹ce, miêdzy przyznaniem a wrêczeniem nagrody w 1996 roku.
Zosta³ d³u¿ej. Poetka i jej Pierwszy Sekretarz. W tej
ksi¹¿ce spotykamy Wis³awê Szymborsk¹, której do
tej pory nie znalimy. To portret osoby nieprzeciêtnej, damy o niezwyk³ym poczuciu humoru, a zarazem umiejêtnoci mówienia o sprawach najistotniejszych. Osoby, która wola³a rozmowy ze zwyk³ymi
ludmi ni¿ kongresy poetów i dyskusje z intelektualistami, które nic jej nie dawa³y oprócz, jak mówi³a,
pustych kalorii.
Po Noblu powtarza³a, ¿e zrobi wszystko, ¿eby nie staæ
siê osobistoci¹, lecz pozostaæ osob¹. Kiedy rozpozna³ j¹ taksówkarz i powiedzia³: To dla mnie zaszczyt
wieæ tak¹ osobliwoæ. Trochê racji mia³: by³a doæ
osobliwym przedstawicielem naszego gatunku.
Nic zwyczajnego. O Wis³awie Szymborskiej
Micha³ Rusinek
Wydawnictwo ZNAK, 2016
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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Podaruj radoæ
Dla ka¿dego z nas wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
wyj¹tkowym prze¿yciem. Jest to okres radoci, spokoju. Wielu z nas podczas wi¹t jednoczy siê i wspólnie prze¿ywa ich magiê.
wiêta to wyj¹tkowy czas dla ludzi, dla których
rodzina i ciep³o domowego ogniska s¹ najwiêksz¹
wartoci¹ w ¿yciu. W ten czas obdarowujemy siebie
równie¿ prezentami siedz¹c w zaciszu domowego
ogniska. Niestety s¹ wród nas tacy, którym tego
brakuje. Nie mo¿emy zapomnieæ równie¿ i o nich ,
ofiaruj¹c im swoj¹ pomoc aby wiêta by³y dla potrzebuj¹cych wyj¹tkowym prze¿yciem.
Od wielu lat w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Jagielloñskiej 65 tradycj¹
sta³o siê organizowanie kiermaszu.
Przygotowanie i tworzenie prac zawsze wzbudza w nas wiele pozytywnych emocji, rozwija kreatywnoæ uczniów, otwartoæ na potrzeby drugiego cz³owieka, osi¹ganie ma³ych ale bardzo wartociowych osobistych sukcesów i pozwala w
sposób atrakcyjny przygotowaæ siê do wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Wród prac wykonanych przez uczniów znaleæ
mo¿na : piêkne drewniane anio³ki, brzozowe miko³aje, smakowite wi¹teczne pierniki, florystyczne stroiki w formie choinek oraz mnóstwo pomys³ów na
prezenty: sztalugi z ramkami, wieczniki, komplety
kuchenne, zapaski i fartuszki , torby ekologiczne i
woreczki zapachowe zdobione technik¹ decoupage, d¿insowe m³odzie¿owe ok³adki na zeszyty z kieszonka na telefon i d³ugopis, drewniane pude³eczka
i tacki zdobione technik¹ wypalania.
Wszystkie prace wykonywane s¹ przez naszych
uczniów a dochód przeznaczany jest na paczki dla
najbardziej potrzebuj¹cej m³odzie¿y oraz wycieczki
szkolne.

W naszym Orodku odbywaj¹ siê równie¿ Staropolskie Spotkania Op³atkowe dla osób z Polskiego Zwi¹zku Niewidomych oraz mieszkañców
dzielnicy ródmiecia przygotowywane przez
wychowawców i
m³odzie¿ mieszkaj¹c¹ w internacie.
Spotkania s¹ bardzo uroczyste 
m³odzie¿ piêknie
nakrywa sto³y,
dzieli siê z goæmi
Betlejemskim wiate³kiem Pokoju,
serwuje potrawy i
napoje. Prezentowany jest program
artystyczny oraz
gocie obdarowywani s¹ drobnymi, w³asnorêcznie wykonanymi przez wychowanków upominkami. Spotkaniu towarzyszy zawsze wspania³a
atmosfera, niejednokrotnie równie¿ wzruszenie.
Corocznie odbywaj¹ siê Spotkania Wigilijne
dla wszystkich uczniów i pracowników SOSW
Nr 2, przygotowywane wspólnie z ogromnym
pietyzmem i zaanga¿owaniem, tak aby ka¿dy
móg³ chocia¿ przez chwilê poczuæ magiê nadchodz¹cych wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wszyscy dziel¹ siê op³atkiem i sk³adaj¹ ¿yczenia. Podczas wieczerzy piewane s¹ wspólnie kolêdy, pojawia siê wiêty Miko³aj obdarowuj¹c zebranych
s³odyczami.
W tym piêknym czasie nie zapominamy tak¿e
o naszych braciach mniejszych. Samorz¹d
uczniowski z pomoc¹ opiekunów organizuje
zbiórkê rzeczy oraz ¿ywnoci, które przekazywane s¹ do schroniska dla bezdomnych zwierz¹t,
by równie¿ one mog³y zaznaæ odrobinê ciep³a i
mi³oci
Malwina Kowalczyk-Dworzyñska
Iwona Roszyk
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Wigilia ¯eglarska nad jeziorem
D¹bie, Grzegorz i Wassyl
na Atlantyku

 Wigilia w Centrum ¯eglarskim  ta Wigilia
¯eglarska jest ju¿  od kilku lat  radosn¹ tradycj¹
szczeciñskiego miejskiego i m³odzie¿owego Centrum
¯eglarskiego nad jeziorem D¹bie (by³ego Orodka
Morskiego Pa³acu M³odzie¿y). Co roku spotyka siê
na niej najpierw sama za³oga, czyli kadra Centrum,
a póniej du¿e grono dzieci i ich rodziców, armatorzy jachtów i przyjaciele C¯  teraz to kilkaset osób
(!)  by si¹æ razem przy wi¹tecznym stole. Dotychczas Wigilia odbywa³a siê w g³ównym hangarze, obok zimuj¹cych i remontowanych tam jachtów, raz by³a nawet na wie¿ym powietrzu, a tym
razem  po raz pierwszy  wiêtowano i kolêdowano w nowej sali konferencyjnej, o któr¹ wraz z kolejnymi budynkami wzbogaci³o siê niedawno Centrum.
Tu tak¿e zawita³a magia wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
by³a choinka, ¿yczenia i kolêdy, zapiewane przez
niezast¹pione maluchy z PP ¯agielek, i przez za³ogê C¯ (na zdjêciach). Zjedzono 300 porcji pierogów, barszczu, bigosu i pierników, a w. Miko³aj
rozda³ 200 firmowych kubków i ba³wanków. By³o
¿eglarsko, t³umnie, wyj¹tkowo...

 Grzegorz p³ynie dalej  non-stop dooko³a wiata, now¹ tras¹  ma³o wieci dociera do kraju od
szczeciñskiego ¿eglarza Grzegorza Wêgrzyna, który bez rozg³osu wyruszy³ samotnie na wielk¹ pêtlê
w czerwcu br. z ambitnym zamiarem op³yniêcia wiata non-stop, tras¹ Szczecin  Szczecin, na swoim
jachcie Regina R, w czasie poni¿ej 300 dni! By³
ju¿ na rodkowym Atlantyku, gdy sztormy i awarie
zmusi³y go do zawrócenia do portu Santiago na
Wyspach Zielonego Przyl¹dka, sk¹d po d³u¿szym
postoju i usuniêciu awarii podobno (?) ruszy³ ju¿
dalej, nadal samotnie, nadal non-stop wokó³ wiata, tyle ¿e ju¿ nie tras¹ Szczecin-Szczecin, a Santiago-Santiago. Donosi³ nawet z Santiago, ¿e teraz
jego marzeniem jest zawi¹zanie kokardki na ziemi, czyli powtórne op³yniêcie globu, ale w odwrotn¹ stronê! Na wyspach spotka³ siê z za³og¹
jachtu Wassyl, w trakcie ich za³ogowej wokó³ziemskiej wyprawy. Oni s¹ ju¿ gdzie po drugiej
stronie Atlantyku, mo¿e w porcie?. Trzymajmy kciuki za plany Grzegorza i za³ogi Wassyla, l¹c im
Bo¿onarodzeniowe ¿yczenia

 Miejska marina na miejskiej wyspie  naprzeciwko reprezentacyjnych szczeciñskich Wa³ów
Chrobrego, na Wyspie Grodzkiej, z basenem i pomostami cumowniczymi pomiêdzy wysp¹ a historycznym nabrze¿em Starówka, na £asztowni, z któr¹
po³¹czy³ marinê most zwodzony. Mia³a gociæ ¿egla-

rzy ju¿ w 2013 roku, ale dopiero w tym roku przyjê³a
pierwsze jachty, chocia¿ trwaj¹ jeszcze prace wykoñczeniowe w budynku g³ównym, na wyspie. Na zimê opustosza³a, ale zielone wiat³o na mocie i widok z niego
(na zdjêciach) zachêca do zacumowania wiosn¹

 Co dalej z CO¯ PZ¯ w Trzebie¿y  widok z mostu szczeciñskiej Trasy Zamkowej na now¹ miejsk¹
marinê na Wyspie Grodzkiej napawa optymizmem,
czego nie mo¿na powiedzieæ o nadal wy³¹czonej z
eksploatacji kiedy s³ynnej trzebieskiej szkole ¿eglarskiej, czyli CO¯ PZ¯. Ca³a ¿eglarska Polska pyta od
roku, co dalej? Czy CO¯ PZ¯  razem z piêknymi tradycjami i historyczn¹ nazw¹  odejdzie w niebyt,
wskutek sporu pomiêdzy PZ¯ a ostatnim dzier¿awc¹?
Podobno ostatnio pojawi³a siê szansa na wyjcie z
tego klinczu? Oby tak siê sta³o

 ¯eglarz Roku 2015 Magazynu Wiatr  omioro ¿eglarzy (w tym dwie za³ogi dwuosobowe), zosta³o
nominowanych do nagrody w trzeciej edycji internetowego plebiscytu ¯eglarz Roku Magazynu Wiatr. G³osowaæ mo¿na ju¿ od 15 grudnia, raz dziennie, poprzez
aplikacjê przygotowan¹ na komputery, tablety i smartfony, potwierdzaj¹c swój g³os przez e-mail lub konto na
Facebooku.
Link: www.wiatr.pl/konkurs. Tym razem nie ma niestety szczeciñskich czy zachodniopomorskich nominacji?
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

XVI Biesiada Marynistyczna
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Ju¿ po raz 16ty odby³a siê
Biesiada Marynistyczna w
ZCEMiP przy ul.
Ho¿ej. G³ównym
tematem biesiady by³a opowieæ o wyprawie Narwik 2015
na jachcie Stary, widziana
oczami Kpt Macieja Krzeptowskiego. O swoich prze¿yciach opowiadali te¿ m³odzi uczestnicy rejsu, uczniowie ZCEMiP.
Kpt Wiktor Czapp opowiada³ o pocz¹tkach
morskoci i ¿eglarstwa w Polsce. Od Powstania Szko³y Morskiej w Tczewie po czasy wspó³czesne.
By³a te¿ nuta wspomnieñ, któr¹ wprowadzi³
Dyrektor ds. Pedagogicznych Maksymilian
Dunst, nieistniej¹cego Liceum Morskiego, którego siedziba mieci³a siê na statku Konstanty
Maciejewicz przycumowanym przy Wa³ach
Chrobrego.
Ca³oæ spotkania ubarwi³y maluchy z PP Nr 65
Zatoczka.
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U Prezydenta

30grudnia o godz. 12.40 Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek przyj¹³ podziêkowania i statuetkê 20-lecia Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej z r¹k Ma³gorzaty Pokorskiej, Dyrektora PM oraz Wies³awa Seidlera.
W spotkaniu uczestniczy³ p. Grzegorz Janowski,
inspektor WO i Monika Chmielewska.

20 Lat Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej
Z wiatrem w ¿aglach
Z okazji 20-Lecia Programu Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej w Starej Rzeni na £asztowni 15 grudnia odby³a siê uroczysta Gala. Na sali spotkali siê
wszyscy ci, którzy pracowali przy tym programie,
ci którzy go wspierali, jak równie¿ jego przyjaciele. Wród przyby³ych goci byli Zastêpca Prezydenta Miasta Krzysztof Soska, Dyrektor Wydzia³u Owiaty Lidia Roga, Prezes ZOZ¯ Zbigniew
Zalewski, Matka Chrzestna S/y Dar Szczecina
Danuta Kopacewicz , kapitan Wiktor Czapp, byli
pracownicy Urzêdu Miasta Barbara Nowakowska
i S³awomir Str¹kowski, Inspektor Wydzia³u Owiaty Grzegorz Janowski, wieloletni prowadz¹cy Program Wies³aw Seidler, oraz kapitanowie Mieczys³aw Ircha i Jerzy Szwoch. Obecni byli równie¿
dyrektorzy szkó³ wraz z opiekunami Szkolnych Kó³
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej. Czêæ artystyczna
Gali prowadzona by³a przez Marcela Mroczka i
uczniów Gimnazjum Nr 6.
Tak jak jest w za³o¿eniach programu Od przedszkolaka do kapitana rozpoczê³a siê ona wystêpem maluchów z PP 27 ¯agielek. Kolorowo
i barwnie ubrani odtañczyli Taniec piratów.
Zespó³ CDN z Zespo³u Szkó³ Nr 1 zapiewa³ szanty, za gimnazjalici przybli¿yli wiedzê o partnerskim miecie Szczecina-Rostocku. M³odzie¿
z zespo³u Markato i Cantaro Pa³acu M³odzie¿y
zapiewa³ znane szanty, jak równie¿ szanty autorskie opiekuna pracowni wokalnej Dariusza
Chmielewskiego. Na scenie pojawili siê i zapiewali nauczyciele, którzy byli przy programie od
pocz¹tku jego powstania. Prezentowane by³y
równie¿ filmy o tematyce ¿eglarskiej zrealizowane przez Andrzeja Faderê. W przerwach miêdzy
wystêpami mia³o miejsce wrêczanie nagród i podziêkowañ. Skierowane one by³y do dyrektorów
placówek realizuj¹cych Program, opiekunów
SKEM, kapitanów prowadz¹cych rejsy jak równie¿ przyjacielom Programu. Pamiêtano o mediach
szczeciñskich: radiu, telewizji i Kurierze. Szczególne podziêkowania na rêce V-ce Prezydenta
Krzysztofa Soski zosta³y z³o¿one Prezydentowi
Miasta Szczecin Piotrowi Krzystkowi.
W sali w której odbywa³a siê Gala, mo¿na by³o
obejrzeæ wystawê fotograficzn¹, która obejmowa³a
20 lat istnienia programu.
Jak na Jubilata przysta³o by³ równie¿ ogromny
tort.
Zdjêcia z uroczystoci na stronie 31.

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Bal Karnawa³owy
z Babci¹ i Dziadkiem
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

