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Temat na zamówienie

„Oj dana, dana,
nie ma szatana”,
czyli
o diab³ach polskich
Pozwoli³em sobie w tytule zacytowaæ s³owa
piosenki napisanej przez Agnieszkê Osieck¹, a
œpiewanej przez „Skaldów” (1970, muzyka Andrzeja Zieliñskiego), bo oddaj¹ one istotê problemu, którym chcê siê zaj¹æ. Jak¹ rolê odgrywa diabe³ w polskiej kulturze ludowej i czy
jego obecnoœæ w zwyczajach i wierzeniach ma
coœ wspólnego z satanizmem? Sama postaæ diab³a w polskiej kulturze ludowej i w kulturze
popularnej to zagadnienie obszerne, z którym
z niez³ym skutkiem próbowa³o siê zmierzyæ ju¿
wielu, co istotnie u³atwia zadanie. Nikt z badaczy nie miesza³ jednak „poczciwego” wiejskiego diab³a z satanizmem. Ani z dawnym, ani
dwudziestowiecznym, laveyowskim, ani tym
bardziej ze wspó³czesnym, tym spod znaku ciê¿kiej muzyki rockowej czy psychicznych lub
spo³ecznych patologii (chcia³oby siê powiedzieæ – do diab³a z nimi!, ale tak naprawdê to
w³aœnie oni, ci „domoroœli” sataniœci s¹ prawdziwym wyzwaniem dla pedagogów).
Zacz¹æ nale¿a³oby od pocz¹tku, to jest od chrystianizacji plemion polskich i pomorskich. Wyszczególnianie Pomorza jest o tyle istotne, ¿e zosta³o ono ostatecznie ochrzczone dopiero za Boles³awa Krzywoustego a wiêc praktycznie trzy
wieki póŸniej. Co znaczy, ¿e diab³y trzyma³y siê
tam nieco d³u¿ej ni¿ na pozosta³ych ziemiach polskich, bo przecie¿ najbardziej ze wszystkiego diabe³ boi siê œwiêconej wody. Wiemy dobrze, ¿e
wprowadzanie chrzeœcijañstwa by³o d³ugotrwa³ym

procesem pocz¹tkowo ograniczonym praktycznie
do dworu ksi¹¿êcego i elity w³adzy. Z braku miejscowych si³ kap³anami byli przewa¿nie cudzoziemcy, w g³ównej masie Niemcy, nieznaj¹cy
polskiego jêzyka ani miejscowych obyczajów. Nic
wiêc dziwnego, ¿e d³ugo trwa³ okres „dwuwiary”, a prze¿ytki wierzeñ pogañskich by³y wyraŸne jeszcze pod koniec œredniowiecza. Ostra walka obcego etnicznie i jêzykowo duchowieñstwa
z dawn¹ religi¹ s³owiañsk¹ na terenach, które
odpad³y od Polski i ulega³y stopniowej germanizacji wi¹za³a siê ze zwalczaniem s³owiañskiej
kultury i jêzyka uwa¿anych za pogañskie. Efekty
tego widoczne s¹ do dziœ, gdy patrzymy na próby rekonstrukcji dawnych przedchrzeœcijañskich
wierzeñ plemion polskich i pomorskich. Jeszcze
dziœ wschodni i po³udniowi S³owianie s¹ w stanie odtworzyæ zarówno panteon swych dawnych
pogañskich bóstw, jak i g³ówny zarys dawnych
wierzeñ, a my skazani jesteœmy g³ównie na domys³y. Dlatego te¿ wœród specjalistów zajmuj¹cych siê wierzeniami dawnych S³owian nadal nie
ma jednomyœlnoœci co do wielu szczegó³ów. A
jak wiadomo – diabe³ siedzi w szczegó³ach.
Naturalnym efektem chrystianizacji by³o zepchniêcie pokonanej wiary do sfery demonicznej, a przerwanie ci¹g³oœci przekazu tradycji
spowodowa³o rozerwanie ca³ego kompleksu
dawnych wierzeñ na oddzielne fragmenty, mieszaj¹ce siê z czasem z elementami chrzeœcijañstwa. Nowa wiara nie mog³a siê obejœæ bez diab³a jako Ÿród³a ludzkiego grzechu, a ¿e ludzie
byli grzeszni z natury, potrzebowa³a ca³ej tej
piekielnej armii. Przenoszenie chrzeœcijañskiego diab³a na grunt s³owiañski trwa³o jednak
d³ugo i wi¹za³o siê nie tylko z ewangelizacj¹
ludu, ale tak¿e z formowaniem kultury elitar-
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nej, dworskiej oraz kultury mieszczañskiej.
Pocz¹tkowo to tam w³aœnie pojawia siê i utrwala postaæ diab³a i stamt¹d dopiero przenika do
kultury ludowej.
Bardzo d³ugo lud polski nie u¿ywa³ s³owa „diabe³”, które jest greckiego pochodzenia (diabolos)
i przyjmuje siê bardzo póŸno. Zrazu wynika³o to z
nieznajomoœci nazwy „urzêdowej”, a nastêpnie z
dostosowania siê do powszechnie istniej¹cych w
dawnych kulturach wymogów tabu jêzykowego,
które zakazywa³o nazywania po imieniu postaci
demonicznych. Œladem tego tabu jest znane powiedzenie: nie wywo³uj wilka z lasu (wilk jest
bowiem symbolem z³ych mocy). Zamiast „diab³a”
wykorzystywano wiêc takie terminy, jak: z³y, czart
(czort) albo czarny (s³udzy Pana Ciemnoœci powinni byæ czarni), bies (niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e to od s³owiañskiego bo¿ka, demona o imieniu „bis”), kusy (bo niby nosi siê z cudzoziemska,
we fraku), etc. Lud oczywiœcie nie by³ w stanie
przyswoiæ sobie i zrozumieæ celowoœci istnienia
ca³ych piekielnych zastêpów, a tym bardziej skomplikowanej diabelskiej hierarchii, które tak bardzo
zajmowa³y umys³y duchowieñstwa i mieszczañstwa, zw³aszcza w czasach kontrreformacji i dzia³alnoœci Inkwizycji. Ch³opi spotykali, jak dawniej,
istoty demoniczne w gospodarstwie, na miedzach,
na rozstajach dróg, po lasach czy nad wodami, ale
by³y to ju¿ wyblak³e cienie dawnych wierzeñ obleczone coraz czêœciej w postaæ diabelsk¹.
Nazwy i wygl¹d diab³ów polskich maj¹ swoj¹
regionaln¹ specyfikê, choæ oczywiœcie tak¿e
wiele wspólnych cech. Po pierwsze – nie pojawiaj¹ siê jako „szatani”, bo nazwa bardzo póŸno dociera do ludowej religijnoœci i odbierana
jest jako obca. Po drugie – pod postaciami diab³ów kryje siê ca³a masa demonów leœnych, domowych, gospodarskich, wodnych czy powietrznych. W ró¿nych regionach Polski maj¹ one
oddzielne nazwy i w ró¿nym stopniu uto¿samiane s¹ z oficjalnym, koœcielnym „diab³em”.
Powoduje to spore zamieszanie wœród amatorów klasyfikacji, którzy chcieliby doszukiwaæ
siê w ludowej demonologii „piekielnych” porz¹dków. Nie ma ich i byæ nie mo¿e, bowiem
ludowe wierzenia s¹ dziœ ju¿ tylko mieszanin¹
silnie zubo¿onych (rozbitych i przekszta³conych) wierzeñ przedchrzeœcijañskich wymieszanych z chrzeœcijañstwem, uproszczonym przez
lud podchodz¹cy pragmatycznie do sfery wierzeniowej.
Zanim przejdziemy do opisu polskich diab³ów
musimy zrobiæ jedno wa¿ne zastrze¿enie – coraz
trudniej w dzisiejszej kulturze polskiej wsi oceniæ

udzia³ tradycyjnych, tj. pierwotnie pogañskich
w¹tków, chrzeœcijañstwa (w jego wersji uproszczonej na u¿ytek niewykszta³conych warstw spo³ecznych) oraz tradycji literackiej. Zw³aszcza obecnie,
gdy autentyzm w znacznej mierze przes³oniony jest
ju¿ przez przekaz medialny. Zreszt¹ diabelska tematyka wesz³a do literatury ju¿ bardzo dawno.
Wczesne bo¿onarodzeniowe i pasyjne przedstawienia organizowane od œredniowiecza przez Koœció³
(zgodnie z tradycj¹ jase³ka s¹ wynalazkiem Œw.
Franciszka z Asy¿u), które z czasem pomiesza³y
siê w ludowym wykonaniu z pogañskim kolêdowaniem, odgrywane dla szerszej publicznoœci tak¿e od stuleci oddzia³ywa³y na wyobraŸniê ch³opów i mieszczan. Niektóre w¹tki literackie, jak np.
legenda o Twardowskim, tak¿e trafia³y do ludu i
zaczyna³y ¿yæ w³asnym ¿yciem.

Dwa najbardziej znane polskie diab³y: Boruta i Rokita, zwykle przeciwstawiane sobie
jako szlachecki (Boruta) i diabe³ ch³opski (Rokita) wywodz¹ siê najprawdopodobniej z jednego pnia (jak¿eby inaczej skoro oba s¹
„drzewne”), choæ ten pierwszy przej¹³ czêœæ
cech wodników (utopców) bo zwykle tradycja
ka¿e mu zamieszkiwaæ dziuple w nadrzecznych, wypróchnia³ych wierzbach (rokicinach).
Pierwotnie pogañskim opiekunem lasów i ca³ej ¿yj¹cej w nich zwierzyny by³ Leœny/Borowy – bo¿ek, któremu nale¿a³o okazywaæ szacunek poprzez odpowiednie zachowanie, sk³adanie drobnych ofiar, etc. Wtedy nie szkodzi³
ludziom, a wrêcz móg³ pomagaæ. Na Kaszubach najwa¿niejszym z diab³ów by³ miejscowy Purtek, na Mazurach – Smêtek, wœród górników diabelskie cechy mia³ Skarbek pilnuj¹cy podziemnych bogactw. Inne demony
zwi¹zane z gospodarstwem i zwierzyn¹ domow¹ zwykle utraci³y swe dawne nazwy. Niekiedy tylko zwano je koboldami lub skrzatami, jednak¿e zwykle nie by³y one jednoznacznie kojarzone z diab³em.

6

W tradycji ludowej diabe³ przedstawiany jest
zwykle jako postawny mê¿czyzna, czarnow³osy, czarnooki, o œniadej cerze, zwykle z haczykowato zagiêtym nosem, ró¿norodnie ubrany,
albo w szlachecki kontusz, albo w cudzoziemski frak (wiejski diabe³ mo¿e byæ te¿ w ch³opskiej sukmanie). Na g³owie ma czapkê albo
cylinder, pod którym skrywa swe ma³e ró¿ki.
Jedn¹ nogê zakoñczon¹ ma koñskim lub (czêœciej) koŸlim kopytem. Zreszt¹ mo¿e przybieraæ dowoln¹ postaæ, nie tylko ludzk¹, ale te¿
zwierzêc¹ (najczêœciej konia lub koz³a), mo¿e
to byæ tak¿e drzewo lub kamieñ.
Spotkaæ go mo¿na wszêdzie, ale najczêœciej
pojawia siê na granicach, rozstajach, w miejscach rzadko odwiedzanych przez ludzi, w lasach, na bagnach, szczytach wzgórz, w jarach,
rozpadlinach. Jego mieszkaniem mog¹ byæ
opuszczone domostwa, m³yny, wiatraki, ruiny
zamków, pa³aców, koœcio³ów i kaplic, stare
dziuplaste drzewa, wielkie g³azy narzutowe.
Jednym s³owem miejsca, w których „straszy”.
Zwykle diabe³ pojawia siê noc¹, zw³aszcza w
czasie burzy, a porywisty, œwiszcz¹cy wiatr
zwiastuje jego przybycie. O œwicie wyp³asza go
pianie koguta.
Ale poza przejêciem „obowi¹zków” dawnych
pogañskich demonów, diabe³ mia³ nowe „obowi¹zki” – musia³ zajmowaæ siê przede wszystkim kuszeniem ludzi do grzechu. Œredniowieczny mizoginizm i walka Koœcio³a z ludzk¹
cielesnoœci¹ ³¹czy³y seks z obcowaniem z diab³em. Nic wiêc dziwnego, ¿e pomieszanie walki z prze¿ytkami pogañstwa, oszala³ej z nienawiœci do kobiet i wszystkiego co cielesne,
doprowadzi³o do trwaj¹cych przez kilka stuleci praktyk skazywania kobiet na stos za czary i rzekome kontakty seksualne z diab³em.
Ta zbrodnicza psychoza w mniejszym stopniu
ni¿ miasta objê³a wsie, ale to nie znaczy, ¿e i
tam zawistne s¹siadki czy odrzuceni zalotnicy nie pomawiali kobiet o czary. Wiara w diab³y by³a ju¿ wtedy powszechna i niepodwa¿alna. Najbardziej znany pomorski proces o

czary – Sydonii z Borków spalonej w roku
1619 w Szczecinie, jest tego przyk³adem. Dziœ
w Marianowie, gdzie przebywa³a w klasztorze, odbywaj¹ siê liczne imprezy poœwiêcone
nie tylko procesom o czary, ale tak¿e miejscowemu dziedzictwu kulturowemu. Czary
przypisywane piêknej Sydonii s¹ tu jedynie
pretekstem do artystycznych i naukowych
dzia³añ, a nie propagowaniem satanizmu, jak
twierdz¹ ci, którzy dawne diab³y traktuj¹ ze
œmierteln¹ powag¹. Zreszt¹ dzisiejsza dzia³alnoœæ egzorcystów pokazuje, ¿e niektórzy nadal tkwi¹ g³êboko w œredniowieczu.
W folklorze diabe³ pojawia siê czêsto, a g³ównym motywem jest sprzedawanie mu duszy w
zamian za bogactwo, urodê, szczêœcie w mi³oœci, wiedzê, cudowne umiejêtnoœci, wreszcie
za nieœmiertelnoœæ. Ten rodzaj diabelskiej
dzia³alnoœci, nieobecny wczeœniej w tradycji
pogañskiej, z trudem przyjmowa³ siê na wsi,
st¹d mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem
s¹dziæ, i¿ pojawiaj¹ce siê w kulturze ludowej
tego typu opowieœci s¹ „importem” z kultury
miejskiej lub literatury. Zreszt¹ trzeba by³o
podpisaæ cyrograf, a kto na wsi umia³ czytaæ?
W zamian za duszê diab³y budowa³y te¿ mosty, zamki, a nawet koœcio³y.
Przemiany w mentalnoœci wiejskiej zapocz¹tkowane przez Oœwiecenie, rozbiory, wojny napoleoñskie pozbawi³y ludowe diab³y wiêkszoœci swej „piekielnej” mocy. Co prawda dalej
siê ich bano, ale jakby ju¿ trochê mniej. Zaczêto siê z nich nawet podœmiewaæ i coraz bardziej je „oswajaæ”. Na odpustach sprzedawano ¿artobliwe diabe³ki, a postaæ diab³a w bo¿onarodzeniowej szopce sta³a siê sta³ym jej elementem. Kolêdnicy przedstawiali ¿artobliwego diab³a, czarnego, kosmatego, z rogami i
przyczepionym ogonem, choæ ju¿ z koñskim
kopytem by³o trudniej. Obowi¹zkowym jego
atrybutem by³y wid³y, którymi wyprawia³ diabelskie sztuczki, a na koniec jase³ek nieodmiennie zagania³ nimi Heroda do piek³a. Tak jak
nie sposób wyobraziæ sobie kolêdników bez
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sza specyficzna kultura ludowa, któr¹ znakomicie opisuje Bogdan Mat³awski w swej ksi¹¿ce „Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009” (Szczecin 2011). Œlady i prze¿ytki dawnych wierzeñ
w przedwojennej kulturze Pomorza, w tym tak¿e w diab³a, by³y przedmiotem zainteresowania Magdaleny Bonowskiej („Przemijaj¹c pozostaje …”, Poznañ 2008). Z bardziej popularnych pozycji mo¿na wymieniæ: „W krainie
Gryfitów. Podania, legendy i baœnie Pomorza
Zachodniego”, oprac. S. Œwirko (Poznañ 1986),
„Legendy pomorskie” O. Knoopa (Gdynia
2008) czy "Wró¿ba Swantewita. Wybór baœni,
podañ i legend Pomorza Œrodkowego" (Koszalin 1977). Znacznie bogatsza jest literatura do-

tycz¹ca Kaszub. Prócz zbiorów baœni: „Demony, Purtki i stolemy. Baœnie kaszubskie”: A.
Necla (Warszawa 1975) czy „Bursztynowe drzewo. Baœnie kaszubskie” E. Puzdrowski (Gdañsk
1974) mamy wiele opracowañ naukowych poœwiêconych wierzeniom ludowym.
Nowi przybysze po 1945 roku przynieœli ze
sob¹ na Pomorze jedynie czêœæ „domowych
diab³ów”, resztê zostawiaj¹c gdzieœ na kresach
czy w centralnej Polsce. Tym cenniejsze jest
zebranie rozproszonych wspomnieñ o dawnych
wierzeniach i obyczajach, zanim ostatni dziadkowie nie zabior¹ ich ze sob¹ do grobu. Nie
bójmy siê wiêc tych „ostatnich diab³ów” raczej
ko³ataj¹cych siê we wspomnieniach najstarszych pokoleñ ni¿ strasz¹cych grzeszników
wizj¹ piek³a, pojawiaj¹cych siê w jase³kach czy
wêdruj¹cych wraz z kolêdnikami. Z satanizmem
nie maj¹ one nic wspólnego. S¹ pozosta³oœci¹
dawnej, bogatej kultury duchowej naszych
przodków. Starajmy siê raczej, w miarê mo¿liwoœci ocaliæ je od zapomnienia.
prof. Karol Piasecki
–Zak³ad Etnologii i Antropologii Kulturowej
Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczeciñskiego

Zdjêcia:Internet

gwiazdy betlejemskiej, tak samo niezbêdny
jest im diabe³. I nie ma on nic wspólnego z
satanizmem. Diabe³ bardziej pe³ni tam funkcjê trikstera, postaci demonicznej ambiwalentnej, z³oœliwej, ale czasami te¿ dobrotliwej,
sk³onnej do figlów i ¿artów, czêsto nawet obscenicznych, niekiedy ambiwalentnej seksualnie, swego rodzaju demona-b³azna. Bo wszyscy lubi¹ siê poœmiaæ, ale nikt nie chce s³uchaæ szatañskiego œmiechu.
W dawnej rzeŸbie ludowej, a i we wspó³czesnej (g³ównie ju¿ tylko wzorowanej na tradycyjnej), diabe³ pojawia siê bardzo czêsto, nieco rzadziej spotykamy go w prymitywnym malarstwie. W folklorze, to jest w ludowych opowieœciach i pieœniach tak¿e jest sta³ym elementem. Podobnie jak w baœniach i legendach inspirowanych folklorem.
Literatura poœwiêcona polskim diab³om jest
dosyæ bogata. Wydaje siê, ¿e najbardziej godne
polecenia s¹ takie pozycje, jak: „Polska demonologia ludowa” Leonarda J. Pe³ki (Warszawa 1987),
„Stworze i zdusze, czyli staros³owiañskie boginki i demony. Leksykon” Czes³awa Bia³czyñskiego (Kraków 1993), „Wielka Ksiêga Demonów
Polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej” Barbary i Adama Podgórskich (Katowice
2005) czy nieœmiertelne opracowania Juliana
Tuwima wydane niedawno w ca³oœci jako „Czary
i czarty polskie oraz Wypisy czarnoksiêskie i
Czarna msza” (Warszawa 2010).
Z naszymi „regionalnymi” diab³ami jest trochê trudnej. Na Pomorzu zasz³a po drugiej wojnie œwiatowej wymiana ludnoœci, szczególnie
zaœ na Pomorzu Zachodnim, gdzie wymiana ta
by³a praktycznie kompletna. Osiedli tu przybysze z Polski Centralnej, z dawnej Kongresówki, z Wielkopolski, z Kresów, a tak¿e przesiedleñcy z Akcji „Wis³a” – £emkowie i Ukraiñcy. Pojawili siê Cyganie, Tatarzy Polscy, a
póŸniej Grecy i Macedoñczycy. Ze stopienia
siê ró¿norodnych kultur uformowa³a siê tutej-
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Specjalnoœæ:
technik humanista,
czyli
„VITA-MINA”
radoœci w ZCEMiP
w Szczecinie
Jest! ZnaleŸliœmy sposób na pielêgnacjê wartoœci humanistycznych w szkole technicznej!
Na przekór powszechnemu mniemaniu, ¿e teatr
w szkole to domena liceum, i to dobrego liceum,
gdzie uczniom siê chce robiæ coœ jeszcze po ciê¿kim wysi³ku naukowym i gdzie o ludzkich sprawach mówi siê jakby czêœciej i wiêcej, my w technikum udowadniamy, ¿e… chcieæ – to móc!
U nas widaæ, ¿e technicy te¿ kochaj¹ teatr. Jako
widzowie ogl¹damy spektakle w szczeciñskim
Teatrze Wspó³czesnym czy Teatrze Polskim, a
jako aktorzy – urz¹dzamy teatr… u siebie, na
Ho¿ej 6.
Teatr Szkolny „VITA-MINA” Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie zaprzecza stereotypom i wytacza ciê¿kie dzia³a w walce o przypomnienie, ¿e w codziennej gonitwie za dobr¹
not¹ na lekcji, za sukcesem, pieni¹dzem i karier¹ nie mo¿na zapominaæ o drugim cz³owieku, jego zwyk³ych radoœciach i problemach.
Edukacja teatralna przypomina terapiê, poniewa¿ uœwiadamia nam, ¿e to, co czyni nas wyj¹tkowymi dla nas samych i dla innych, to serce, jakie okazujemy ka¿dego dnia, towarzysz¹c
ludziom w ich zmaganiach z losem. Tak to widzimy i zaskakuj¹co zgodnie pragniemy na scenie pokazywaæ sprawy zwyczajne – ¿ycie domowe, rodzinne, szkolne, przyjaŸñ, mi³oœæ, bohaterów w ka¿dym wieku i w ró¿nej kondycji
spo³ecznej. ¯ycie przecie¿ po mistrzowsku nas
edukuje i pisze najlepsze scenariusze. Z tego
w³aœnie powodu nasze spektakle zakorzeniaj¹
siê w œwiadomoœci widzów, w ich wyobraŸni i
d³ugo pozostaj¹ w pamiêci. ZCEMiP to nie tylko szko³a techniczna, to miejsce sprzyjaj¹ce
rozwojowi kultury i to nie tylko morskiej, kiedy odbywa siê kolejny tradycyjny „KALMAR”
czy „BIESIADA MARYNISTYCZNA”. W ZCEMiP œpiewaj¹ i graj¹, tañcz¹ i recytuj¹: ¿eglarze i marynarze, ¿o³nierze i informatycy, me-

chanicy, logistycy i mechatronicy. Jest dobrze!
Jest weso³o! Krzysiek œpiewa potê¿nym barytonem, Dominik recytuje jak Kolberger, Nicol
z Rus³anem graj¹ na tr¹bkach, Igor na akordeonie, Bartosz na gitarze, Aleksander na perkusji, energiczne dziewczyny z czwartej nawigacyjnej robi¹ show jak na Broadwayu. Wszyscy ciê¿ko pracuj¹, bo wszyscy bardzo wierzymy w transformacyjn¹ si³ê teatru.
M³odzie¿owy teatr „VITA-MINA” sk³ada siê
z aktorów maj¹cych ró¿ne pasje. Pracujemy
od 5 lat, ekipa aktorów wiêc siê zmienia –
kiedy jedni uczniowie koñcz¹ szko³ê, na ich
miejsce natychmiast wskakuj¹ nastêpni i bez
kompleksów graj¹, graj¹, graj¹! Z pasj¹ i niewyobra¿aln¹ energi¹, z radoœci¹ i zaanga¿owaniem, jakby im za to solidnie p³acono. Nagrod¹ s¹ niekoñcz¹ce siê brawa i pytania: Kiedy bêdzie nastêpne przedstawienie? Czy rodzice te¿ bêd¹ mogli to obejrzeæ? Czy mo¿na
skorzystaæ ze scenariusza w domu kultury innego miasta? Fakt, ¿e wzbudzamy w publicznoœci wiele refleksji i zachwytu jest nasz¹
wielk¹ dum¹. Kto widzia³ nas na scenie, ten
potwierdzi, ¿e nawzajem siê nakrêcamy i to
jest OK. Interakcja z publicznoœci¹ porz¹dnie
nas inspiruje. Okazj¹ do pokazania spektaklu
s¹, naturaln¹ w szkolnej rzeczywistoœci kolej¹
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rzeczy, œwiêta, rocznice, jubileusze, Dzieñ
Dziecka, Babci czy Walentynki, a „Jase³ka” w
ZCEMiP to ju¿ legendarne wydarzenia, które
ogl¹da nie tylko wiara szkolna, ale te¿ mieszkañcy dzielnicy, rodzice, mieszkañcy Domu
Kombatanta czy wierni okolicznych parafii.
Zawsze te¿ zapraszani s¹ liczni Goœcie: nauczyciele-emeryci, przedstawiciele w³adz i firm partnerskich Szko³y. „VITA-MINA” to antidotum
na zmêczenie, nudê, stres i ¿yciowe zabieganie. Jak to robimy, ¿e nam siê chce i ¿e po
trudnych lekcjach nawigacji czy mechatroniki zbieramy siê z ochot¹ na próbie? To dziêki
publicznoœci, która jest wci¹¿ nienasycona i
wci¹¿ nas mobilizuje, wiêc nie wymiêkamy i
zabieramy siê za porz¹dn¹ teatraln¹ robotê.
Grupa jest mieszana, ch³opców i dziewcz¹t jest
mniej wiêcej tyle samo. Do ka¿dej sztuki powstaje najpierw pisany przez autorkê niniejszego artyku³u oryginalny scenariusz. Nie korzystamy z „gotowców” z Internetu czy innych
Ÿróde³. Kiedy ju¿ scenariusz jest gotowy, urz¹dzamy spotkanie i d³ugo rozmawiamy o tym,
co i jak chcemy przekazaæ publicznoœci w naszej sztuce. To taka twórcza burza mózgów na
temat: jak wzmocniæ przekaz rekwizytem,
muzyk¹, ruchem scenicznym, scenografi¹, który moment spektaklu zamieniæ w stop-klatkê
na kilka sekund, co wygraæ dos³ownie a z czego zrobiæ inteligentn¹ aluzjê. Jak ironizowaæ,

¿eby motywowaæ, jak krytykowaæ, ¿eby poprawiæ, jak rozœmieszyæ a nie oœmieszyæ i
wreszcie – jak szczerze œmiaæ siê z samego siebie. Kolejne zadanie, które staje przed grup¹
to podzia³ ról i zadañ. Jest to i proste, gdy¿
wielu techników w ZCEMiP to niemal profesjonalni instrumentaliœci i wokaliœci, i trudne,
gdy¿ trzeba oderwaæ siê od symulatora czy
silnika i w kilka minut przeistoczyæ siê w
zimn¹ bizneswoman o cechach Balladyny lub
rozdartego wewnêtrznie romantycznego szofera. Trzeba zdj¹æ mundur i przywdziaæ szaty
króla lub przeobraziæ siê z ¿o³nierza w ksiêdza czy górala. Trzeba zapomnieæ o programowaniu i witrynach i zagraæ dziadka - mentora i przewodnika po ¿yciu, jakiegoœ stypizowanego bohatera jak z molierowskiej komedii, z iœcie fredrowskim humorem pokazaæ
ludzkie wady i spory. Nareszcie trzeba wybraæ
koncepcjê, jak to oprawiæ plastycznie – i tu
wkraczaj¹ do pomocy koledzy pod kierunkiem
niezawodnych Pañ: Doroty Œliwiñskiej i Jolanty Halickiej – i muzycznie, ¿eby „wybrzmia³o” tym, o co nam chodzi³o.
A w ka¿dym spektaklu pada ze sceny jakieœ
wa¿ne przes³anie etyczne lub przestroga: „S³uchawki mam zawsze w uszach, ¿aden p³acz mnie
nie porusza.”, „Leczymy swoje stresy i depresje,
p³ac¹c cenê za wzrost zysków i progresjê!”, czy
„Babcia i dziadek, to nie myœl tylko: spadek!”,
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„By³am u terapeuty, obok w gabinecie, by zapytaæ, jak dobrze wychowaæ i ojca, i dzieciê”.
Edukacja teatralna to narzêdzie kreowania postaw i pogl¹dów, to wychowanie i nauczanie przez sztukê, ale te¿ sztuka
nauczania, solidny wachlarz narzêdzi pedagogicznych. Praca
nad spektaklem buduje atmosferê zaufania, stwarza warunki do
samorealizacji i rozwoju talentu,
uczy pracy w zespole, odpowiedzialnoœci za wspólne zadanie,
polegania na sobie nawzajem.
Umiejêtnoœci nabyte w teatrze
przek³adaj¹ siê potem na codzienne sytuacje
komunikacyjne w szkole, klasie, domu czy w
karierze zawodowej, wp³ywaj¹ na obycie i orientacjê w kulturze oraz samoocenê m³odego cz³owieka. Teatr uczy dzia³ania dla ludzi, dla spo³ecznoœci, dzielenia siê z innymi swoim postrzeganiem œwiata i konfrontowania swojego punktu
widzenia ze stanowiskiem innych. To, czego
siê nauczymy pracuj¹c nad kolejn¹ sztuk¹,
wnosimy w rzeczywisty œwiat, kiedy spektakl
siê skoñczy. Edukacja teatralna to prze³o¿enie
na wyraz artystyczny na scenie tego, co ludzi
trapi, raduje, boli, o czym marz¹. Dlatego zagl¹damy ludziom w okna, pokazujemy paradok-

sy i absurdy ¿ycia, ironizujemy na temat w³asnych wad i lêków. W „VITA-MINIE” na ludzkie przywary patrzymy z przymru¿eniem oka,
ale konsekwentnie obna¿amy egoizm, efekciarstwo, fa³sz czy pospolite œwiñstwo. Promujemy
dobre rozwi¹zania trudnych ludzkich problemów, empatiê i wra¿liwoœæ, pokazujemy piêkne wzory i szlachetne uczynki.
Sztuka zawsze koñczy siê dobrze i optymistycznie, wiêc rozstajemy siê z naszymi widzami, ju¿
za sob¹ têskni¹c. Nasza paczka to „VITA-MINA”
radoœci. Kiedy ogl¹da siê przy pracy aktorskiej
takich pasjonatów teatru jak uczniowie ZCEMiP,
a¿ trudno uwierzyæ, jak zaraŸliwy jest entuzjazm
wyzwolonego technika humanisty na scenie.
Wszystko go cieszy – kostium, muzyka, dekoracje, to, ¿e przyjd¹ koledzy i zobacz¹ go rodzice i
przyjaciele, nawet dobrze smakuje po kilku godzinach prób wspólny, improwizowany naprêdce
obiad – chleb z pasztecikiem drobiowym z pobliskiego sklepiku.
Jak piszemy na stronie szko³y, nie mamy parcia na szk³o i nie jesteœmy medialni, choæ nie
mamy pojêcia - dlaczego? Mo¿e powinniœmy
mieæ menad¿era? Kiedyœ siê nad tym zastanowimy. Tymczasem cieszymy siê tym, co mamy faktem, ¿e pracujemy razem i jesteœmy dumni z
tego, ¿e mo¿emy o sobie powiedzieæ: ludzie teatru. Jak powiedzia³a Aœka, jedna z aktorek
„VITA-MINY”: „Teatr to najwiêksza przyjemnoœæ ucznia w szkole”.
Za œcian¹ auli szkolnej zderzamy siê z prawdziwym ¿yciem, ale patrzymy ju¿ na nie nieco
inaczej. Wiemy, ¿e ¿ycie to te¿ teatr. W Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej technicy – humaniœci solidnie siê
do niego przygotowuj¹.
Tekst i zdjêcia: Violetta Tarnowska
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Szko³a Podstawowa Nr 1

…Mam to od pokoleñ.
Moja mama, moja babcia
to artystyczne dusze…
Z literatury przedmiotu i doœwiadczeñ zdobytych w mojej szkole wynika, ¿e wzbogacenie dziecka o prze¿ycia i doœwiadczenia p³yn¹ce z obcowania z muzyk¹ sprawia, ¿e dzia³a ona wychowawczo. Kszta³tuje wra¿liwoœæ, pomaga w rozwijaniu cech osobowoœci. Jest te¿ czynnikiem wp³ywaj¹cym na lepsze wzajemne zrozumienie siê ludzi, co powszechnie okreœla siê jako miêdzyludzk¹
komunikacjê. Poprawnie, atrakcyjnie prowadzona
edukacja muzyczna w szkole sprzyja rozwojowi
zainteresowañ muzyk¹ o g³êbszych wartoœciach
wykraczaj¹cych poza „wzory” prezentowane przez
media. Wyzwalanie takich zainteresowañ to trudne zadanie dla szko³y i nauczycieli sztuki, ale w
œwietle w³asnych obserwacji i zachowañ uczniów
na lekcjach, wyjœciach na koncerty, ró¿nych konkursach wokalnych i plastycznych wydaje siê to
mo¿liwe do zrealizowania. Niezwykle wa¿na jest
tu rola œrodowiska rodzinnego i lokalnego na
kszta³towanie zainteresowañ artystycznych. W tym
w³aœnie jak¿e wa¿na jest rola szko³y w kszta³towaniu m³odego odbiorcy sztuki.
Dzia³alnoœæ artystyczna w szkole spe³nia szczególnie wa¿n¹ rolê wychowawcz¹, w chwilach odœwiêtnych i uroczystych jako prze¿ycie jednocz¹ce uczniów, nauczycieli a tak¿e rodziców. Przyk³adem tego s¹ uroczystoœci szkolne, przedstawienia, prezentacje osi¹gniêæ artystycznych, konkursy, wyjœcia na koncerty, wycieczki do ró¿nych

instytucji kultury w naszym mieœcie a tak¿e wspó³praca z tymi instytucjami.
Wra¿liwoœæ artystyczn¹ rozwijaæ mo¿emy
dŸwiêkiem, rytmem, kszta³tem, barw¹. W kontakcie z muzyk¹ dzieci szukaj¹ przede wszystkim
urody dŸwiêków, ¿ywo reaguj¹c zainteresowaniem, zachwytem, radoœci¹, powodzenie ma taka
muzyka, która ma urok, prostotê melodii, ¿ywoœæ
rytmu, ³ad formy, piêkno barwy dŸwiêku. W szkole podstawowej od najm³odszych lat powinna by
rozwijana aktywnoœæ muzyczna i plastyczna dla
rozwoju wra¿liwoœci dziecka. Do tego zadania potrzebna jest równie¿ w³asna aktywnoœæ nauczyciela sztuki oraz œwiadomoœæ, ¿e dzia³alnoœæ ta
mo¿e przynieœæ dobre efekty.
Osi¹gniête efekty daj¹ dzieciom du¿e zadowolenie i s¹ Ÿród³em prze¿y estetycznych wynikaj¹cych z uczestnictwa w kulturze. Istotnym momentem decyduj¹cym o powodzeniu lub niepowodzeniu w nauczaniu sztuki jest zainteresowanie (œpiewem, tañcem, gr¹ na instrumentach, tworzeniem
muzyki, a tak¿e s³uchaniem muzyki). Œpiew i piosenka pozostaj¹ szczególnie w klasach m³odszychniezbêdnym i podstawowym œrodkiem umuzykalnienia. Gra na instrumentach przyczynia siê do
kszta³cenia poczucia rytmu, rozwijania wra¿liwoœci na barwê. Improwizacja na instrumentach aktywizuje wyobraŸniê u dziecka, rozbudza myœlenie i
indywidualne odczuwanie muzyki. W tañcu wyzwala siê inwencja muzyczno-ruchowa, taniec wiêc
wprowadza odprê¿enie i element zabawy. S³uchanie muzyki jest okazj¹ do kszta³cenia umiejêtnoœci oceny artystycznej i uwra¿liwienia na dobr¹
sztukê wykonawcz¹, a wiêc wra¿enia z koncertów
muzycznych znacz¹co wp³ywaj¹ na rozwój wra¿liwoœci muzycznej dziecka. Jednoczeœnie uczniowie poznaj¹ instrumenty nie tylko ze s³yszenia:
tak¿e widzi je i widzi sposób gry na
nich, uczy siê te¿ szacunku do wykonawców i w³aœciwego zachowania na
koncercie. Aktywne formy stosowane na lekcjach sztuki oraz inne aktywne formy pracy artystycznej w
szkole i poza szko³¹ maj¹ szczególne
znaczenie w dzisiejszej szkole, poniewa¿ prowadz¹ ucznia na drogê poznawania piêkna, promuj¹ szczeroœæ
wypowiedzi, bycie sob¹, bycie naturalnym. Uczniowie naszej szko³y rozwijaj¹ równie¿ swoje zainteresowania
i uzdolnienia artystyczne w ró¿nych
ko³ach zainteresowañ ( muzycznym,
plastycznym, instrumentalnym, teatralnym).
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….Pamiêtam ten dzieñ, kiedy po raz pierwszy
stanê³am w progu uczelni Akademii Artystycznej
Uniwersytetu Szczeciñskiego na wydziale Edukacji Artystycznej Sztuki Muzycznej.
Ju¿ wtedy powia³o atmosfer¹ profesjonalizmu, zaanga¿owania, aktywnoœci¹, chêci¹ dzia³ania studentów i wszystkich wyk³adowców: doktorów i profesorów tej uczelni. W progach uczelni spotka³am podobnych do siebie: aktywnych, zdolnych ludzi, konsekwentnych w dzia³aniu, z du¿¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami, pasj¹ kompozytorsk¹, dyrygenck¹, wokaln¹,
chóraln¹, a wiêc wszystkich tych, którzy rozwijali w
nas studentach poczucie piêkna, posiadaj¹cych kompetencje w ró¿nych dziedzinach sztuki - wyk³adowców z pasj¹. Po latach nauki na studiach artystycznych i porz¹dnego przygotowania rozpoczê³am swoj¹
dzia³alnoœæ, organizuj¹c zajêcia kulturalne w szko³ach, œwietlicach œrodowiskowych, prywatnych szko³ach podstawowych i gimnazjach. Dziœ mogê powiedzie, ¿e przez 31 lat swojej pracy z uczniami w Szkole Podstawowe Nr 1 w Szczecinie zaszczepi³am w
niektórych uczniach tê chêæ dzia³ania, rozwijania
swoich zami³owañ artystycznych, d¹¿enia do próby
swoich si³ w wielu konkursach i prezentacjach wokalnych, pracy nad swoim g³osem, wyrabianiu kreatywnoœci i poczucia estetyki w pracach plastycznych, organizowaniu czasu wolnego u uczniów i aktywnego dzia³ania w naszej szkole i poza szko³¹...
Szkolna sieæ internetowa w pracowni sztuki
umo¿liwia mi w dalszym ci¹gu korzystanie z
potrzebnych stron i linków w celu uatrakcyjnienia zajêæ. Dobry sprzêt multimedialny daje mo¿liwoœæ poznania wielu elementów zwi¹zanych z
muzyk¹ czy plastyk¹ (p³yty, dodatki multimedialne, strony muzyczne, YOU TUBE, odtwarzanie
filmów o sztuce, fragmentów muzyki i dodatków
na pendrive przynosi oczekiwany efekt) i zwiêksza aktywnoœæ uczniów na lekcjach.
Od lat organizujê koncerty szkolne w Filharmonii Szczeciñskiej a tak¿e proponujê uczniom kon-

certy przygotowane przez Szko³ê Muzyczn¹ I Stopnia w Szczecinie. Wspó³pracujê z wieloma instytucjami kultury bior¹c udzia³ w projektach, konkursach, organizujê warsztaty plastyczne zapraszaj¹c na dodatkowe zajêcia popo³udniowe artystów
naszego miasta aby pokazaæ uczniom ciekawe i
zró¿nicowane formy powstawania dzie³a plastycznego na przyk³ad: rzeŸby, sztuki uk³adania kwiatów, tworzenia patchworku, wykonania stroików
œwi¹tecznych. Organizuj¹c dzieciom koncerty mam
na uwadze równie¿ poznawanie przez dzieci ró¿nych obiektów kultury w naszym mieœcie.
Realizowane przez instytucje artystyczne projekty edukacyjne daj¹ szansê szko³om i uczniom
na poznanie muzyki, wystaw artystycznych, które prezentowane s¹ równie¿ w piêknych salach
wystawowych i salach koncertowych o wspó³czesnej architekturze. Mam tu na myœli Filharmoniê
im. Mieczys³awa Kar³owicza, Ksi¹¿nicê Pomorsk¹
im. Stanis³awa Staszica a tak¿e Akademiê Sztuki
w Szczecinie. Wszêdzie tam uczniowie naszej
szko³y s¹ uczestnikami wielu akcji, programów
edukacyjnych i konkursów z nagrodami. Ponad
to w instytucjach tych równie¿ pracuj¹ ludzie z
pasj¹ o zainteresowaniach muzycznych, plastycznych, teatralnych, a przede wszystkim s¹ dobrymi organizatorami ¿ycia kulturalnego w Szczecinie z ofert których mog¹ korzysta nauczyciele,
uczniowie i rodzice szko³y.
Jako szko³a przyjêliœmy propozycjê Filharmonii
udzia³u w Konkursie na „Szkolne Strefy Harmonii”, uda³o siê wy³oni z klas 4-7 spor¹ grupê
uczniów chêtnych do dzia³ania w strefie ciszy dla
której przygotowaliœmy i nagraliœmy konkursowy
film pod tym samym tytu³em..
Na dwóch du¿ych przerwach, w czwartki i w
pi¹tki, gromadz¹ chêtni uczniowie, którzy chc¹
spêdzaæ przerwê bez ha³asu w pracowni sztuki
przy dŸwiêkach muzyki, chc¹c zaj¹æ siê ulubionymi pracami jak: rysowanie, uk³adanie klocków,
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s³uchanie ulubionej muzyki, granie w gê muzyczn¹, przebywanie w swoich grupkach
uczniowskich bez ha³asu innych osób. W tym
„Strefie Harmonii” prezentowane s¹ równie¿ nowe
p³yty muzyczne, które pracownia sztuki otrzyma³a
dla dzieci za zorganizowanie takiej strefy w szkole.
Stanowi¹ obok innych nagrañ bogaty dorobek
p³ytowy w pracowni sztuki.
W „Strefie Harmonii” prezentujê p³yty ró¿ne tematycznie, s¹ to zarówno klasyczne utwory Fryderyka Chopina jak i utwory Antonio Vivaldiego. Lubiane s¹ równie¿ utwory Jana Sebastiana Bacha czy
Piotra Czajkowskiego.
Uczniowie mog¹ równie¿ pos³uchaæ p³yt z aran¿acjami jazzowymi w wykonaniu zespo³ów kameralnych. W pracowni sztuki znajduj¹ siê równie¿ p³yty
wspó³czesnych aran¿acji z rozbudowan¹ sekcj¹ perkusyjn¹, a tak¿e piosenki o naszym mieœcie Szczecinie, których uczniowie chêtnie s³uchaj¹.
Aktualnie jako nauczyciel przedmiotów artystycznych wspó³pracujê z:
• Rad¹ Rodziców SP Nr 1 (sponsorowanie nagród
dla dzieci w konkursach artystycznych);
• Filharmoni¹ w Szczecinie (organizacja koncertów dla dzieci, konkurs na szkolne „Strefa Harmonii” w czêœci kampanii „S³yszê dobre dŸwiêki”, dofinansowanie nagród w naszych szkolnych
konkursach oraz nagrody za prowadzenie w szkole „Strefy Harmonii”);
• Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹ (projekt edukacyjny „W krainie ¿ycia i twórczoœci Fr. Chopina”, sponsor nagród
rzeczowych i medialnych);
• Teatrem Forte z Wroc³awia (musical edukacyjny w oparciu o teksty literackie – ustalenia, telefony, zamówienia);
• Pañstwow¹ Szko³¹ Muzyczn¹ I stopnia w Szczecinie im Marka Jasiñskiego ( charytatywne koncerty
dla m³odszych i starszych uczniów);
• Akademi¹ Muzyczn¹ w Szczecinie (konsultacje,
konkursy z nagrodami);

• „Stowarzyszeniem Przyjació³ Szko³y „Jedyneczka” przy SP Nr 1 w Szczecinie (konsultacje dotycz¹ce projektu wydania m.in. p³yty z piosenkami
o „Szczecinie i Wybrze¿u” dla uczniów szczeciñskich szkó³);
• Wspó³praca ze szko³ami szczeciñskimi z ofertami konkursów wokalnych i plastycznych, ze Studiem
nagrañ „Elvis” (prowadzenie konsultacji, opracowanie danych do projektu muzycznego);
• Domem Kultury Saniga w Szczecinie – konkursy wokalne, dzia³ania artystyczne, udzia³ dzieci
w klubie piosenki;
Wymieniê te najwa¿niejsze projekty, konkursy,
wystawy, w których brali udzia³ moi uczniowie z
klas 4-7 na skutek aktywnego dzia³ania z dzieæmi w
naszej szkole i pracy nad nimi na lekcjach artystycznych i w ko³ach zainteresowañ:
• „Czytam, wiêc jestem i zmieniam œwiat” – literatura kluczem do dzieciêcej wyobraŸni „Plakat
Muzyczny i Teatralny” – Prace uczniów z klas szóstych zosta³y wybrane przez Jury w fina³owym konkursie – „Skarby Talentu” i oprawione i zaprezentowane na publicznej wystawie w Ksi¹¿nicy Pomorskiej od maja do sierpnia w sali kolumnowej – 2017
roku.
• Sala Kolumnowa Ksi¹¿nicy Pomorskiej – najciekawsze autorskie prace najzdolniejszej uczennicy
z klasy 7 pod koniec roku szkolnego 2017, która
wykona³a pracê równie¿ na Konkurs Miêdzynarodowy.
• Warsztaty plastyczne w ramach kó³ka plastycznego dla klas 4-6 spotkania z twórcami regionalnymi i prace wykonane pod ich opiek¹ (rzeŸby, stroiki,
kwiaty, paczwork).
• Utrzymywanie wspó³pracy z twórcami regionalnymi (dzia³alnoœæ charytatywna i udzia³ w projektach edukacyjnych w naszej szkole).
• V Projekt Artystyczny – Wojewódzki Konkurs
Plastyczny pod patronatem Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie – „Nie Wyrastaj z Marzeñ” – I miejsce
uczennicy Julii Maciejewskiej z klasy 6b za pracê
malarsk¹ Rozdanie nagród w Akademii Sztuki (Pa³ac Zimowy).
• Konkursy Plastyczne „Mamo, tato, niech bêdzie bezpieczne lato” organizator LO Nr 12 Zespó³
Szkó³ Sportowych z nagrodami.
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Techniczny „Eko zabawka” – organizator SP Nr 41.
• Wystawa prac konkursowych „Symbole Narodowe” – klasy 4-6. 3 czo³owe miejsca i 1 wyró¿nienie.
• Wystawy prac plastycznych na parterze szko³y, które uczniowie i rodzice mog¹ ogl¹daæ i podziwiaæ efekty swojej pracy w szkole.
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• Rejonowe Przegl¹dy Piosenki Bo¿onarodzeniowej w Pa³acu M³odzie¿y – wejœcie szkolnego duetu
do fina³u oraz zaproszenie przez innych organizatorów na wystêp wokalny dziewcz¹t wraz z rodzicami
do Starej Cegielni.
• Czerwcowe wystêpy wokalne zdolnych uczniów
na Festynie Rady Osiedla Turzyn.
• Konkurs na kreatywne albumy o Fryderyku Chopinie - uczniowie otrzymali za to atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ w Szczecinie.
• Konkurs „Gwiazdka” przy wspó³pracy z 12 Dywizj¹ Zmechanizowan¹ w Szczecinie – Laureatka.
• Wojewódzki Konkurs kolêd i Pastora³ek "w Klubie Garnizonowym w Szczecinie.
• Program Multimedialny – SP Nr 1 – uczniowie
klasy pi¹tej – „Historia wpisana w ¿o³niersk¹ piosenkê” z udzia³em zaprzyjaŸnionych goœci z ró¿nych
instytucji kultury w naszym mieœcie.
• „Wieczorny Koncert Pieœni Patriotycznych” –
SP Nr 1 – prezentacja kó³ zainteresowañ: wokalnego, recytatorskiego i teatralnego z udzia³em uczniów,
nauczycieli i rodziców naszej szko³y.
• Koncerty szkolne w których bior¹ udzia³ nasi
uczniowie od klas „0” do klas7 w Filharmonii, w
Szkole Muzycznej I stopnia m.in. „Smyki”. „Dêciaki”, „Œwiêta tu¿, tu¿”, „Miêdzynarodowy jêzyk Muzyki”, „W grupie Wyszehradzkiej si³a”, „Instrumenty perkusyjne”, „Us³ysz dobre dŸwiêki”, „By jak
Kar³owicz”, oraz Koncerty Bluesowe w Domu Kultury S³owianin.
• „Skarby Talentu” – SP Nr 1 – Miêdzyszkolny
Konkurs Kreatywny dla zdolnych dzieci ze szkó³
szczeciñskich.
• „Moja Ksi¹¿ka, Mój Teatr” – SP Nr 1 – Konkurs na lalkê teatraln¹ – publiczna wystawa w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie.
• Konkurs na Szkoln¹ Strefê Harmonii – nagranie filmu – przygotowanie strefy dla uczniów – Filharmonia im.
M. Kar³owicza- narody rzeczowe dla
uczniów naszej szko³y.
• Sochaczewski Konkurs Plastyczny „Kocham Polskê, My Polacy”.
• „Szczecin w oczach dziecka” –
3 nagrody ksi¹¿kowe.
• Ogrody P³ywaj¹ce czyli Szczecin 2050 – g³ówna nagroda kl 5 ZSP
w Szczecinie.
• Walentynkowy Konkurs wokalny „Mi³osne Wyznania” – ZS 16dyplomy s³odycze, III nagroda.
• 50 Miêdzynarodowy Konkurs
Plastyczny w Szwedt – „Poka¿cie
jak malujecie” – kl. 7.

• „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e” oraz Festiwal Duetów
Ona i On oraz Solistów" w SP Nr 11 w Szczecinie.
Jest w naszej szkole du¿o dzieci zdolnych artystycznie, które chc¹ i osi¹gaj¹ sukcesy. Cieszê siê, ¿e
czas poœwiêcony moim uczniom w szkole przynosi
dobre efekty. Uœmiech dziecka, radoœæ z otrzymanej
nagrody, duma rodziców towarzysz¹cych czêsto w
ró¿nych zmaganiach konkursowych, koncertach, wyjœciach, projektach edukacyjnych umacnia mnie w
dalszych dzia³aniach. Dla mnie, nauczyciela dwóch
artystycznych przedmiotów, jest to czas , który procentuje, powoduje, ¿e uczeñ stale rozwija swoje zainteresowania muzyk¹ lub plastyk¹. Potrafi zmierzyæ siê
z wymaganiami konkursowymi, innymi zdolnymi
uczniami nie tylko w naszej szkole , ale przede wszystkim w Miêdzyszkolnych Konkursach i Prezentacjach.
Otrzymuje nagrody, dyplomy, zdjêcia, gratulacje p³yn¹ce ze szko³y, nauczycieli, rodziców, przyjació³. Dla
niektórych uczniów wa¿ne jest zainteresowanie siê jego
osob¹ w œrodowisku szkolnym i lokalnym. Pojawia
siê wtedy, podziêkowanie za pracê za opiekê, poœwiêcony uczniowi czas, radoœæ, ³zy i fotografie- niezapomniane pami¹tki ze szkolnych lat.
Z przyjemnoœci¹ przytoczê s³owa mojej autorskiej
piosenki, dedykuj¹c j¹ mojej szkole, która wzmacnia uczniów w d¹¿eniu do rozwijania swoich pasji i
spe³niania marzeñ.
„…Bo moja szko³a stoi tu od lat
Do niej uczêszcza³ Dziadek mój i Brat
Zawsze te mury stare z kamienia
Mog³y us³yszeæ
dzieciêce marzenia…”
Liliana Skarbiñska- Karaœ
– nauczyciel muzyki i plastyki w SP Nr 1
w Szczecinie
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„Czytam, bo lubiê,
a nie bo muszê”
W dzisiejszych czasach czytanie ksi¹¿ek nie jest
ju¿ atrakcyjn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu
wœród wiêkszoœci dzieci i m³odzie¿y. Niepokoj¹ce
sta³o siê to, i¿ m³ody cz³owiek, id¹c za zmianami
komunikacyjno-informacyjno-technologicznymi
nie dostrzega w ksi¹¿kach ¿adnych wartoœci, które
one nios¹. Có¿ zatem mo¿e zrobiæ nauczyciel, rodzic? Na tym etapie rola doros³ego cz³owieka staje siê bardzo wa¿na. Wskazuj¹c dziecku odpowiedni kierunek, w którym ma pod¹¿aæ ku siêgniêciu
po odpowiednie Ÿród³o informacji lub rozrywki,
wskazuje mu klucz do zdobycia wiedzy w ró¿nych obszarach ¿ycia. M³ody cz³owiek, który w
tych czasach niejednokrotnie staje przed trudnymi wyborami, zmaga siê z problemami wieku dorastania, wartoœciowania, szukania odpowiedzi na
nurtuj¹ce go pytania potrzebuje wsparcia, fundamentu, stabilizacji i odnalezienia czegoœ, co go
zainteresuje. I to od doros³ego cz³owieka zale¿y,
czy bêdzie autorytetem w tych zagadnieniach, czy
pozostawi m³odego cz³owieka, aby p³yn¹³ z nurtem rzeki zmieniaj¹cych siê czasów. Rola szko³ynauczyciela, domu rodzinnego- rodzica jest w tym
momencie bezcenna. Powszechnie wiadomo, i¿
wp³yw czytania na ró¿ne obszary ¿yciowe, rozwojowe dziecka jest bardzo wa¿ny. Zatem ju¿ od najm³odszych lat powinno siê „zaprzyjaŸniaæ” dzieci
z ksi¹¿k¹. Wspólne czytanie przed snem, analizowanie ilustracji, prace plastyczne po przeczytaniu
tekstu, to zarówno doskona³e formy
spêdzania czasu z dzieckiem, jak
równie¿ metody zachêcaj¹ce do siêgniêcia po tekst pisany. Chodzi o
to, aby zaszczepiæ w ma³ym cz³owieku zami³owanie do ksi¹¿ek.
Przed tak wa¿nym zadaniem staj¹
w³aœnie rodzice. Rozwijanie pasji do
czytania, ukierunkowanie lektury to
ju¿ rola szko³y, nauczycieli, którzy
powinni do³o¿yæ wszelkich starañ,
aby podnieœæ kompetencje czytelnicze uczniów. Rozbudzenie zami³owania do ksi¹¿ek jest w dzisiejszych czasach trudne, ale nie niemo¿liwe do zrealizowania. Wspólne podejmowanie ró¿norodnych

dzia³añ na szczeblu edukacyjnym, dydaktycznym
pozytywnie wp³ywa na podniesienie poziomu czytelnictwa. Przeznaczeniem ksi¹¿ki (…) jest, ¿eby
by³a przeczytana. Ka¿dy tekst pisany istnieje po
to, ¿eby ktoœ – teraz lub póŸniej, dzisiaj albo za
sto lat – przeczyta³ go, przyj¹³ do wiadomoœci, zapozna³ siê z zawart¹ w nim treœci¹. Inaczej pisanie
nie mia³oby sensu (…). ¯eby jednak nast¹pi³ akt
czytania albo odbioru (innego przekazu), musi pierwej dojœæ do skontaktowania tego przekazu z odbiorc¹ ksi¹¿ki (…) – z czytelnikiem. Umo¿liwienie takich kontaktów w sferze komunikacji pisemnej stanowi zadanie biblioteki.1
Zatem wa¿n¹ funkcjê w procesie czytelniczym pe³ni biblioteka szkolna. Upowszechnianie czytelnictwa mo¿e siê odbywaæ w ró¿nych kierunkach i na ró¿nych p³aszczyznach
szkolnych. Jednym z takich rozwi¹zañ jest za³o¿enie w szkole Klubu Czytaj¹cego Rodzica. Zaanga¿owanie rodzica w proces czytelniczy, odbywaj¹cy siê na terenie szko³y, u³atwia kontakt dziecka z ksi¹¿k¹. W Szkole Podstawowej Nr 1 podejmuje siê bardzo du¿o
dzia³añ rozwijaj¹cych wiele obszarów dydaktycznych i wychowawczych szko³y, a tak¿e
zdolnoœci i umiejêtnoœci dzieci. Szczególny
nacisk po³o¿ony jest na rozwijanie potrzeb
czytelniczych oraz aktywnoœæ kulturaln¹ dzieci. W bibliotece szkolnej od trzech lat prê¿nie dzia³a Klub Czytaj¹cego Rodzica. Cyklicznie odbywaj¹ siê „Pi¹tkowe Spotkania
na Czytanie”, podczas których s¹ zapraszane
dzieci klas m³odszych, którym czytane s¹ bajki, opowiadania. Oprócz wspólnego czytania
odbywaj¹ siê warsztaty plastyczne, teatralne,
recytatorskie.
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Dzia³aj¹cy Klub Czytaj¹cego Rodzica wraz z nauczycielami podnosi rangê tego przedsiêwziêcia i
zaprasza do wspó³pracy goœci zwi¹zanych z propagowaniem kultury i sztuki, przedstawicielami w³adz,
œrodowiska lokalnego, poetów, pisarzy, a w ramach
programu szkolnego: „Od g³oœnego Czytania do
… Grania” równie¿ szczeciñskich sportowców.
Takie spotkania przybli¿aj¹ dzieciom sylwetkê zaproszonego goœcia, a tak¿e wskazuj¹ prawid³owe
postawy czytelnicze ludzi, którzy osi¹gnêli w ¿yciu
sukces i promuj¹ czytanie, co jest zachêt¹ do siêgniêcia po utwory literackie. Ponad to w bibliotece
szkolnej zosta³ utworzony K¹cik cichego czytania,
w którym uczniowie mog¹ siê „zaczytywaæ” w wybranych przez siebie pozycjach ksi¹¿kowych. Jest
to wyj¹tkowe miejsce w szkole, które, poprzez stworzenie odpowiednich warunków (pufy, ³atwy dostêp
do ksiêgozbioru, cisza, odpowiednie œwiat³o), zachêca do wejœcia w œwiat bohaterów ksi¹¿kowych,
bo „Kto czyta ksi¹¿ki, ten ¿yje podwójnie” (Umberto
Eco). W Szkole Podstawowej Nr 1 nie zapomina siê
o czytaniu tak¿e podczas obchodów ró¿nych œwi¹t
zwi¹zanych z ksi¹¿k¹ lub czytelnictwem, np. Dnia
Kubusia Puchatka, Œwiatowego Dnia ¯yczliwoœci,
Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki, Miêdzynarodowego Dnia
Ksi¹¿ki dla Dzieci, Œwiatowego Dnia Pluszowego
Misia, Ogólnopolskiego Dnia Czytania Dzieciom.
Oprócz podejmowanych, podczas obchodów tych
dni, dzia³añ promuj¹cych czytelnictwo, ca³a spo³ecznoœæ szkolna w tym samym momencie, o umó-

wionej godzinie przez 10-15 minut czyta ksi¹¿kê
tematycznie zwi¹zan¹ z danym œwiêtem lub wybran¹
przez dzieci. Uczniowie aktywnie uczestnicz¹ i z
zapa³em anga¿uj¹ siê podczas organizowanych na
terenie szko³y ró¿norodnych dzia³añ czytelniczych.
Zachêcaj¹c m³odego cz³owieka do aktywnoœci czytelniczej, ukierunkowuj¹c jego czytanie, wp³ywamy efektywnie i wymiernie na jego sferê poznawcz¹, wychowawcz¹, estetyczn¹. Pobudzamy
i rozwijamy jego wyobraŸniê, pamiêæ, uczymy
wartoœci, rozwijamy jêzyk, uczymy myœlenia i,
co wa¿ne, pomagamy w zdobywaniu wiedzy na
ca³e ¿ycie i w odniesieniu sukcesu. Kieruj¹c siê
s³owami Jima Treleasea „Bez wzglêdu na to ile
masz zajêæ, najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿esz
zrobiæ dla przysz³oœci swego dziecka, oprócz okazywania mu mi³oœci przez przytulanie, jest codzienne g³oœne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji”, nale¿y pamiêtaæ, ¿e to my, doroœli mo¿emy zaszczepiæ w m³odym cz³owieku
mi³oœæ do ksi¹¿ek. Taka jest nasza powinnoœæ i
takie zadanie, w wype³nienie którego, im wiêcej
damy z siebie, tym wiêksz¹ radoœæ odczujemy patrz¹c na rozwój naszych dzieci.
Ma³gorzata Kaczmarek
– nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz
Szko³a Podstawowa Nr 1
im. Boles³awa Chrobrego w Szczecinie
1
Wojciechowski J. Podstawy pracy z czytelnikiem, Warszawa 1991.

Jak „RAPSODIA”
w SP 51 wkracza
w œwiat kultury
Kulturê tworzy cz³owiek.Im bardziej jest wra¿liwy tym jego zapotrzebowanie na strawê duchow¹
jest wiêksze. Nauczyciel powinien byæ dla uczniów
drogowskazem do kultury szeroko pojêtej.Uczê klasy
m³odsze i jest mi ³atwiej maj¹c codzienny kontakt z
uczniami wprowadzaæ ich w œwiat kultury na lekcjach muzyki, plastyki edukacji polonistycznej jak
równie¿ poprzez odbiór sztuk teatralnych w naszej
szczeciñskiej Pleciudze. Jednak praca z dzieæmi na
zajêciach teatralnych ko³a RAPSODIA to fundament
przysz³ego œwiadomego odbiorcy kultury.Tu uczniowie mog¹ ucz¹c siê od podstaw prawid³owej wymowy, odpowiedniej recytacji, ruchu scenicznego byæ
odtwórcami ról postaci z bajek, baœni, scenek teatralnych. Takie zajêcia rozwijaj¹ u dzieci wyobraŸniê, poczucie w³asnej wartoœci – nawet dzieci nieœmia³e otwieraj¹ siê. Æwiczenia i zabawy teatralne
daj¹ dzieciom mo¿liwoœæ bycia przez chwilê kimœ
innym, pokazania swoich mo¿liwoœci i zdolnoœci
aktorskich.S¹ wspania³¹ zabaw¹ w teatr – zwierciad³o ¿ycia. Dzieci z grupy teatralnej ³atwiej nawi¹zuj¹ kontakt z rówieœnikami, staj¹ siê dojrzalsze
emocjonalnie w porównaniu z innymi rówieœnikami. Chêtnie s³uchaj¹ opowieœci o s³awnych ludziach
kultury. Bior¹ udzia³ w konkursach recytatorskich,
teatralnych, uroczystoœciach szkolnych i innych
imprezach.Ostatnio na imprezie z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprezentowali swoim bliskim scenkê
teatraln¹ „Dziadzio z babuleñk¹”, oraz zagrali aktorsko gitarzystów, graj¹c na tekturowych gitarach.
Powtórzyli wystêp równie¿ pensjonariuszom Domu
Opieki Spo³ecznej przy ul.Broniewskiego w Szczecinie. Myœlê, ¿e ci mali aktorzy w przysz³oœci na
pewno bêd¹ sta³ymi bywalcami szczeciñskich teatrów i bêd¹ œwiadomymi odbiorcami kultury.
Beata Adler-Zaród
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie
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Scenka teatralna pt. „Zakochany kogut” z opisem scen

(Wystêpuj¹: ojciec kogut, syn m³ody kogucik
i kurka)
(kurka siedzi w oddali, kogucik id¹c do domu
spogl¹da na kurkê, w której jest zakochany i mówi
do siebie):
Kogucik: Ach ! Co za Kurka! Jakbym j¹ z³apa³
za te piórka…
Pomarzyæ sobie mogê. Mogê! Dobrze, to idê w
swoj¹ drogê.
(Kogucik wchodzi do domu i krzyczy):
Kogucik – Tato! Tato!
(ojciec Kogut siedzi w fotelu i czyta gazetê
Newsweek)
Ojciec kogut – Po co tyle krzyku, przeszkadzasz mi bo czytam w njus³iku.
Kogucik – Tato ale ja mam problem!
Ojciec kogut – Jaki Koguciku ?
Kogucik – Zakocha³em siê w kurce, co mieszka na górce.
Ojciec Kogut – Synu nareszcie! ( tu a¿ z wra¿enia wstaje) Ju¿ siê martwi³em, ¿e kawalerem
zostaniesz.
(ruchem rêki wskazuje) – Siadaj i ojcu gadaj.(siadaj¹)
Kogucik – Zakocha³em siê, lecz jestem nieœmia³y.
Ojciec Kogut – Nie martw siê synu, taki sam
by³em i siê o¿eni³em.
Kogucik – Tato ale jak?
Ojciec Kogut – Jak kochasz to wiesz, jak nie
kochasz to siê dowiesz.
Kogucik (rozmarzony) – Tato, ta kurka ma piêkne piórka…
Ojciec Kogut – Piórka jak piórka, ale czy sprz¹ta, gotuje i Tobie przytakuje?
Kogucik – Nie wiem, bo z ni¹ nie gada³em.
Ojciec Kogut (wstaj¹c) – To w drogê synu.
Oœwiadczaj siê Koguciku i po krzyku.
Kogucik – Dobrze Ojcze idê.
(Kogucik id¹c powtarza g³oœno) –
Kogucik – Ja kogucik ona kurka z³apiê j¹ za
piêkne piórka.
Ja kogucik ona kurka z³apiê j¹ za piêkne piórka.
(na scenie widaæ kurkê)
Kogucik – Widzê j¹, s³yszê j¹
Kurka – (widz¹c kogucika mówi) Jestem sobie
kurka i mam z³ote piórka.(wskazuje na piórka)
Kogucik – A ja Kogut, a ja Kogut, grzebieñ
mam czerwony ( wskazuje na grzebyk na g³owie)
i szukam piêknej ¿ony.
Kurka (œpiewa zalotnie) – Jestem Kurka, jestem
Kurka ko-ko , ko-ko (akcentuje na drugie "o")
Kogucik – (œpiewa ) – Wpad³aœ mi w oko, oko(
akcentuje na „o”)
Kurka – Mój Ty Koguciku podrapiê Ciê po
grzebyku (dotyka grzebyka Kogucika)
Kogucik – A ja z³apiê Ciê za piórka i ju¿ moja
kurka (przytula Kurkê ) i krzyczy kukuryku!
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Edukacja teatralna
w wychowaniu
przedszkolnym
Zachêta do uprawiania, rozumienia,
umi³owania sztuki teatralnej
mo¿e rozwin¹æ siê tylko wówczas, gdy cz³owiek
w okresie wczesnego dzieciñstwa
nabêdzie umiejêtnoœci pojmowania
specyficznego jêzyka tej dziedziny
i ró¿nych œrodków jej wyrazu.
M. Signorelli
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie
ca³oœciowego rozwoju dziecka , które realizowane
jest poprzez proces uczenia siê gromadzenie doœwiadczeñ na drodze prowadz¹cej do prawdy, dobra i piêkna. Pozwala ona podejmowaæ dzia³ania twórcze, w
wyniku, których dzieci rozwijaj¹ swoje zainteresowania i zdolnoœci. Jedn¹ z nich jest edukacja teatralna, która zapewnia skuteczn¹ drogê do w³aœciwego
rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci.
W ramach edukacji teatralnej niezwykle wa¿ne jest
organizowanie wyjœæ do teatru. Teatr to miejsce wyj¹tkowe. Kszta³tuje wra¿liwoœæ emocjonaln¹ i uczuciow¹ odbiorców. Z uwagi na po³o¿enie naszego
przedszkola w centrum, mamy mo¿liwoœæ czêstego
kontaktu z teatrem. Jesteœmy sta³ymi bywalcami Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, Teatru Lalek Pleciuga , Teatru 13 Muz. Korzystamy równie¿ z oferty teatrów
objazdowych np. Teatr Wroc³awski In- Art., Szczeciñska Agencja Artystyczna. Wra¿enia z obejrzanego przedstawienia s¹ punktem wyjœcia do rozmowy,
tworzenia prac plastycznych, spontanicznych zabaw
w teatr. Tego rodzaju aktywnoœci pomagaj¹ dzieciom w „uporz¹dkowaniu” doznanych prze¿yæ w
czasie spektaklu.
Istotn¹ rolê odgrywaj¹ spotkania z twórcami
sztuki teatralnej: poznanie ludzi pracuj¹cych w
teatrze i wykonywanej przez nich pracy. Realizujemy to poprzez udzia³ w warsztatach teatralnych
organizowanych przez Szczeciñski Teatr Pleciuga, a tak¿e poprzez rodziców pracuj¹cych w zawodach artystycznych.
W naszym przedszkolu doceniamy ogromn¹ rolê
edukacji teatralnej w kszta³towaniu osobowoœci wychowanków. Istot¹ dzieciêcego teatru jest mo¿liwoœæ
spontanicznej zabawy z rówieœnikami. Dzieci w czasie swobodnych zabaw podejmuj¹ ró¿ne role. Organizuj¹ zabawy na podstawie swoich indywidualnych
obserwacji, ale tak¿e wykorzystuj¹ historie, bajki i
baœnie zas³yszane od osób doros³ych, czy te¿ obejrzane podczas spektakli teatralnych. Zabawa ta s³u¿y zaspakajaniu wewnêtrznej potrzeby przyjmowa-

nia przez dziecko roli doros³ego. Dzieci wcielaj¹ siê
w role: mamy, stra¿aka, policjantów, itp. Same wmyœlaj¹ dialogi, dobieraj¹ rekwizyty imituj¹ce rzeczy
naturalne np. klocki – jedzenie. Zabawy te s¹ wstêpem do dzia³alnoœci teatralnej.
Istotnym elementem aktywnoœci teatralnej dziecka jest jej pozytywny wp³yw na rozwój mowy. Przedszkolaki czêsto mówi¹ niewyraŸna i posiadaj¹ ubogie s³ownictwo. Jednym z kluczowych aktywnoœci
edukacji teatralnej w przedszkolu jest kszta³cenie u
ma³ych aktorów zasad starannej wymowy i racjonalnego oddychania, po to, aby byli oni rozumiani przez
swoj¹ publicznoœæ. Dziêki takim dzia³aniom mo¿na
wyeliminowaæ u dzieci niewielkie opóŸnienia w rozwoju mowy, co jest niezwykle istotnym czynnikiem
w kontekœcie ogólnego rozwoju dziecka.
Nauczycielki w naszym przedszkolu w trakcie swej
codziennej pracy stosuj¹ ró¿nego rodzaju formy sceniczne, które s¹ pocz¹tkiem wewnêtrznych prze¿yæ
artystycznych wychowanków. Du¿o przyjemnoœci
sprawiaj¹ dzieciom inscenizacje ruchowe wierszy i
piosenek. Ma³e dziecko bardzo chêtnie œpiewa i tañczy, co wynika z jego naturalnej potrzeby i aktywnoœci. Ekspresja muzyczno- ruchowa w wieku przedszkolnym jest naturalnym zachowaniem. Poprzez
zabawy naœladowcze-np. naœladowanie sposobów
poruszania siê zwierz¹t, pojazdów oraz ich g³osów,
zabawy z elementami dramy i pantomimy, przedszkolaki nabywaj¹ umiejêtnoœæ przekazywania informacji za pomoc¹ ruchu, gestu, mimiki. Zabawy te umo¿liwiaj¹ dzieciom zaspokojenie potrzeby ruchu, roz³adowuj¹ nagromadzone emocje, pomagaj¹ w budowaniu pozytywnego obrazu w³asnego „ja”.
Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ k¹ciki teatralne, w których
s¹ przechowywane pacynki, kukie³ki , elementy strojów. W takich miejscach dzieci wymyœlaj¹ scenariusze i dialogi, przebieraj¹ siê w stroje. K¹ciki teatralne
s¹ wci¹¿ wzbogacane. Rekwizyty wykonane przez
same dzieci uatrakcyjniaj¹ ich zabawy oraz rozwijaj¹ inwencjê twórcz¹.
Jedn¹ z ciekawszych form zabawy w teatr jest tzw.
teatr z ³y¿ki. Dzieci dokonuj¹ przemiany „³y¿kowego aktora”. Widz¹ jak zwyk³y drewniany przedmiot
zmienia siê w bajkow¹ postaæ. Podczas opowiadania
nauczyciela dziecko jest anga¿owane w obrazowanie wydarzeñ. W role aktorów wystêpuj¹cych w przedszkolnym teatrze mog¹ siê tak¿e wcieliæ przyozdobione rêkawiczki, które dzieci zak³adaj¹ na rêce i
tym samym o¿ywiaj¹ je. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy
siê równie¿ teatr kukie³kowy oraz teatr cieni, który
sprawia dzieciom wiele radoœci. Podejmowane dzia³ania ucz¹ wspó³pracy i uœwiadamiaj¹, ¿e wspólnymi
si³ami mo¿na osi¹gn¹æ postawiony sobie cel. Dzieci
dowiaduj¹ siê jak operowaæ g³osem i gestykulowaæ.
Bajki towarzysz¹ dzieciom tak¿e w czasie organizacji zajêæ. W trakcie tygodnia, którego tematem przewodnim by³y emocje, nauczycielki przebrane w bajkowe stroje wprowadza³y dzieci w okreœlony temat .
Grono pedagogiczne naszej placówki zorganizowa-

³o teatr dla dzieci i rodziców. Wiele emocji wywo³a³a bajka pt „Król Bul”. Dzieci by³y zachwycone swoimi paniami w roli aktorek. Opinie rodziców na temat bajki by³y bardzo pozytywne i sta³y siê inspiracj¹ do organizacji Rodzinnego Konkursu Recytatorskiego. I oto rodzice wspólnie z dzieæmi podejmuj¹ wysi³ki na rzecz ca³ej spo³ecznoœci przedszkolnej. W tym roku planujemy ju¿ V edycjê tego przedsiêwziêcia. Wybór utworów jest zwi¹zany z roczn¹
tematyk¹ pracy.
Co roku, w przedszkolu organizujemy przy wspó³udziale rodziców uroczystoœci np. z okazji Dnia Rodziny, po¿egnania jesieni, Jase³ka. Dzieci po zapoznaniu siê ze scenariuszem konkretnego wydarzenia,
samodzielnie wybieraj¹ role i dobieraj¹ rekwizyty
zgodne z przeznaczeniem, lub zupe³nie wymyœlone
nadaj¹c im nowe znaczenie np. klocki na talerzu staja siê wykwintnym daniem. To rozbudza w dzieciach
fantazjê, pozwala im eksperymentowaæ. Prowadz¹
przy tym dialogi, ucz¹ siê stosowaæ formy grzecznoœciowe zarówno w zabawie jak i w ¿yciu codziennym, kszta³tuj¹c mowê i poszerzaj¹c swoje s³ownictwo o nowe wyrazy.
Wybór konkretnego tekstu a tak¿e sposobów jego
realizacji zale¿y od grupy wiekowej dzieci, ich zainteresowañ i mo¿liwoœci rozwojowych. Przygotowana bajka, nie musi byæ realizowana na scenie, dobre
jest ka¿de miejsce zaaran¿owane na potrzeby przedstawienia. Wa¿ny jest nie tylko sam efekt koñcowy
spektaklu, ale równie¿ ca³y proces jego przygotowania, oraz towarzysz¹ce mu zdarzenia.
Warto wykorzystaæ pomys³y dzieci. Doceniaæ ich
wk³ad i samodzielnoœæ. Podczas przygotowywania
bajki anga¿ujemy dzieci w tworzenie oprawy muzycznej. Czêsto wykorzystujemy grê na instrumentach, w³asnorêcznie wykonanych przez dzieci.
Rodzice równie¿ bardzo chêtnie w³¹czaj¹ siê w
przygotowania. Dzieci otrzymuj¹ role, ucz¹ siê jej z
rodzicem a nastêpnie w przedszkolu æwicz¹ dykcjê,
tempo i nasilenie g³osu. W przygotowaniu dekoracji
i strojów równie¿ mo¿na liczyæ na pomoc doros³ych.
Cz³onkowie rodzin naszych wychowanków w³¹czaj¹
siê tak¿e w wykonywanie strojów, staraj¹ siê zaprojektowaæ i wykonaæ ubiór tak, aby by³ on atrakcyjny
dla dziecka.
Kolejnym przedsiêwziêciem realizowanym w naszej placówce jest „Tydzieñ teatralny”. Jednego dnia
dzieci staj¹ siê widzami, ogl¹daj¹ sztukê wystawian¹
przez nauczycielki. Innym razem zamieniaj¹ siê w
aktorów i przedstawiaj¹ scenki dramowe lub pantomimê. Nastêpnie przebieraj¹ siê w stroje dostêpne w
placówce, przynosz¹ z domów ró¿nego rodzaju rekwizyty np. ró¿d¿ki, korony, peruki. Zapoznaj¹ siê z
pojêciami zwi¹zanymi z teatrem takimi jak: rekwizyt, kulisy, charakteryzator, kostium, aktor, dekoracja, widz, scena, pantomima, sufler, spektakl, oraz
kszta³c¹ umiejêtnoœæ kulturalnego zachowania siê w
miejscu publicznym.
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Edukacja teatralna, staje siê okazj¹ osi¹gania osobistego sukcesu dziecka. Kszta³tuje ona twórcz¹ postawê , rozwija wyobraŸniê, pamiêæ, uczy œmia³oœci oraz
umiejêtnoœci wspó³dzia³ania. Dziecko poznaje normy
spo³eczne, styka siê z bohaterami pozytywnymi i negatywnymi i wyra¿a ró¿ne stany uczuciowe.
Edukacja teatralna stanowi integraln¹ czêœæ wychowania w przedszkolu. Ma³e dzieci bardzo lubi¹
œpiewaæ, tañczyæ, przebieraæ siê w kolorowe stroje.
W œwiecie bajek wcielaj¹ siê w wymarzone postaci.
Tu ich nikt ich nie ocenia i nie gani. ¯ycie codzienne to równie¿ sztuka – pe³nimy role matek, ¿on,
mê¿ów, ojców. Poprzez zabawy w teatr dzieci ucz¹
siê funkcjonowania w œwiecie doros³ych. Nabieraj¹
pewnoœci siebie, pokonuj¹ nieœmia³oœæ, odkrywaj¹
w sobie talenty, o których istnieniu nie mia³y pojêcia. Przechodz¹ ze œwiata realnego w œwiat czarów i
fascynuj¹cych fantazji.
Iwona Górska- Majkrzak, Monika Graczyk
– nauczycielki w Przedszkolu Publicznym Nr 32
w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 33

„Ma³ymi krokami
w œlady
wielkich mistrzów”,
czyli jak wprowadzam przedszkolaki w œwiat wielkiej sztuki

„Twórczoœæ dziecka ma swoist¹ wartoœæ,
która mo¿e stanowiæ ¿yzne pod³o¿e dla nauczania i wychowania”.
Celestyn Freinet
G³ównym za³o¿eniem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencja³em i mo¿liwoœciami rozwojowymi, czyli wspieranie holistycznego rozwoju w toku jego w³asnej aktywnoœci.
Twórczoœæ plastyczna odgrywa istotn¹ rolê w
rozwoju dziecka i jest jedn¹ z wa¿niejszych form
dzia³alnoœci w wieku przedszkolnym.
Sztuka poza funkcj¹ zabawow¹ pe³ni miêdzy
innymi funkcje poznawcz¹ i wychowawcz¹ obejmuj¹c¹ ca³¹ osobowoœæ dziecka. Praca umys³u w
po³¹czeniu z prac¹ r¹k sprawia, ¿e zajêcia artystyczne staj¹ siê wa¿nym, niewerbalnym œrodkiem
poznawania otaczaj¹cej rzeczywistoœci.
Kontakt ze sztuk¹ – zarówno z pozycji odbiorcy,
jak i twórcy – rozwija u dziecka ekspresjê i umiejêtnoœci artystyczne oraz zdolnoœæ do dzia³ania i osi¹gania celu; wyrabia te¿ poczucie ³adu, porz¹dku i
estetyki, rozbudza zaciekawienie i wra¿liwoœæ, pomaga równie¿ w odkrywaniu swojego „ja”.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci w naszym Przedszkolu Nr 33 „Koniczynka” w Szczecinie opracowa³am i od wrzeœnia
2017 roku z du¿ym powodzeniem wdra¿am program
rozwijania uzdolnieñ plastycznych pt. „Ma³ymi krokami w œlady wielkich mistrzów”, realizowany w
formie warsztatów plastycznych. W programie
uczestniczy ósemka uzdolnionych plastycznie dzieci
5-6-letnich. Program obejmuje takie dzia³ania, aby
w sposób urozmaicony przybli¿yæ dzieciom zjawiska artystyczne, zak³adaj¹c miêdzy innymi wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych i rozwijanie umiejêtnoœci wypowiadania siê poprzez sztuki plastyczne. Program zawiera innowacyjne metody pracy, w których dziecko doœwiadcza i eksperymentuje np. przy mieszaniu barw, tworz¹c materia³
plastyczny (masê papierow¹); aktywnie poszukuje,
odkrywa np. w ksi¹¿kach i czasopismach informacji

o przerabianym malarzu; w warsztatach wykorzystujemy równie¿ zabawy plastyczno-muzyczne.
Treœci tego programu umo¿liwiaj¹ naszym wychowankom spotkanie ze œwiatem najwspanialszych
artystów, poznanie ich ¿yciorysu, znanych dzie³,
stosowanych przez nich technik i materia³ów, które
staj¹ siê inspiracj¹ do twórczoœci w³asnej dziecka.
Zawarte w programie treœci realizowane s¹ twórczymi, innowacyjnymi metodami, przy pomocy niekonwencjonalnych technik plastycznych, takich jak
np. batik – czyli inaczej wydrapywanka, do której
potrzebne s¹ kredki œwiecowe, czarna tempera oraz
myd³o w kostce; technika kalkografii – do której
u¿ywaliœmy ¿elazka (!); decoupage – praca przy
pomocy serwetek; czy takich technikach jak frottage – wykorzystuj¹c materia³ przyrodniczy. Do
tworzenia naszych ma³ych dzie³ wykorzystujemy
nie tylko pêdzle, pastele czy kredki, pos³ugujemy
siê tak¿e palcami w³asnych r¹k, patyczkami, druciakami, g¹beczkami, w³óczkami, sprejem, tuszem,
mas¹ papierow¹ czy glin¹ oraz materia³ami o ró¿nych strukturach. Dzieci tworz¹c swoje prace ucz¹
siê komponowaæ ca³¹ p³aszczyznê wykorzystuj¹c
zasady stosowania proporcji i perspektywy.
Przygotowuj¹c siê do cotygodniowych zajêæ,
inspiracji poszukujê w ró¿nych Ÿród³ach, czêsto
poœwiêcaj¹c na to sporo czasu. Pragnê ukazaæ
dzieciom szeroki wachlarz mo¿liwoœci wyra¿ania
siebie poprzez sztukê, prace plastyczne.
Do tej pory poznaliœmy takich artystów jak:
Vincent van Gogh – urodzony 30 marca 1853 r. w
Groot Zundert w Holandii malarz holenderski, którego dzia³alnoœæ artystyczna by³a bardzo burzliwa, spowodowana licznymi zawodami mi³osnymi, dopiero
poœmiertnie uzyska³ rozg³os i s³awê. Nasze przedszkolaki poznaj¹c malarza, jego twórczoœæ, sami próbowali naœladowaæ jego techniki maluj¹c farbami za
pomoc¹ drucików kuchennych oraz pastelami olejnymi obraz „Dwanaœcie s³oneczników”; tworz¹c
„GwieŸdzist¹ noc” farbami akrylowymi wykonuj¹c
krótkie, szybkie ruchy przeci¹gaj¹c kart¹ plastykow¹;
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czy wykonuj¹c „Autoportret” zaznaczaj¹c kontury
wêglem rysunkowym na tekturze falistej.
Wykorzystuj¹c ró¿norodne techniki i materia³y plastyczne inspirowaliœmy siê równie¿ takimi
malarzami jak: Claude Monet, Vadim Brodski
(skrzypek); Caspar David Friedrich, Stanis³aw
Wyspiañski oraz w bie¿¹cym miesi¹cu lutym poznajemy Gustawa Klimta.
Wprowadzaj¹c dzieci w wielki œwiat sztuki organizujemy dzieciom warunki do kontaktu ze
sztuk¹ poprzez:
• przybli¿anie i ogl¹danie rzeŸb i pomników charakterystycznych dla regionu w którym mieszkaj¹;
• ogl¹danie reprodukcji dzie³ malarskich, rzeŸb
w albumach, czasopismach, encyklopediach oraz
prezentacjach multimedialnych;
• prowadz¹c zajêcia w innowacyjny sposób np.
przebieraj¹c siê za malarza, naœladuj¹c francuski
akcent przez ca³y czas trwania warsztatów;
• zaplanowanymi spotkaniami z plastykami,
architektami, studentami Akademii Sztuki;
• oraz zwiedzaniu ekspozycji malarstwa i rzeŸby
w Galerii Sztuki „Schowek” w Szczecinie, czy planowanymi na cieplejsze miesi¹ce wizyty w Muzeum
Narodowym i Trafostacji Sztuki w Szczecinie.
Na potrzeby programu zosta³a utworzona w naszej przedszkolnej szatni „Galeria Ma³ego Artysty”, w której systematycznie wywieszane s¹ wszystkie powsta³e ma³e dzie³a naszych wychowanków.

Odnieœliœmy ju¿ pierwszy sukces poza „czterema œcianami” naszego przedszkola, uzyskuj¹c II
miejsce w miêdzyprzedszkolnym konkursie plastycznym na „Zaczarowan¹ choinkê”, a tak¿e wyró¿nieniami w innych konkursach.
Dzieci z wielk¹ pasj¹ uczestnicz¹ w proponowanych zajêciach, daj¹ siê przenosiæ w fascynuj¹cy œwiat wielkiej sztuki, maj¹ poczucie , ¿e robi¹
coœ wa¿nego, tworz¹ coœ piêknego, s¹ dumne ze
swoich dzie³ i maj¹ nadziejê, ¿e zostan¹ w przysz³oœci wielkimi artystami.

Rodzice s¹ zadziwieni i bardzo dumni z mo¿liwoœci i umiejêtnoœci swych pociech. Co chwilê
na korytarzu s³ychaæ odg³osy podziwu oraz odg³osy fleszu pstrykaj¹cych zdjêæ, by uwieczniæ
tak wa¿ne dla rodziców sukcesy swoich pociech.
Prezentowane prace budz¹ zachwyt nie tylko rodziców dzieci objêtych programem, ale tak¿e zwiedzaj¹cych nasz¹ ma³¹ galeriê w szatni przedszkola, którzy ju¿ teraz wychodz¹ z proœb¹ zapisania
swoich dzieci na takie warsztaty plastyczne.
Ja natomiast mam ogromn¹ satysfakcjê, ¿e mogê
w ten sposób pracowaæ z dzieæmi, daj¹c im mo¿liwoœæ doœwiadczania estetycznych prze¿yæ, budz¹c
ich zaciekawienia, zachêcaj¹c do rozwoju w sferze,
w której ju¿ teraz wykazuj¹ du¿e uzdolnienia i
uczestnicz¹c w budowaniu ich poczucia w³asnej
wartoœci, wiary w siebie. Jestem dumna ze swoich
przedszkolaków, ¿e w tak zadziwiaj¹cy sposób z
wielk¹ pasj¹ pod¹¿aj¹ za wyzwaniami, które stawiam na ich drodze, do bycia ma³ym artyst¹.
W „Koniczynce” wspieramy twórcz¹ dzia³alnoœæ
dzieci pamiêtaj¹c o tym by na bie¿¹co doceniaæ i
wzmacniaæ wszelkie dokonania plastyczne dzieci, ich pomys³y i próby rozwi¹zañ, d¹¿enia do
celu, wysi³ku, ciekawych i niebanalnych pomys³ów w tworzeniu swych ma³ych „arcydzie³”.
Pamiêtamy, ¿e pozytywne opinie potêguj¹ starania dziecka, umacniaj¹ ich motywacjê do dzia³ania, utrwalaj¹ zainteresowania. Serdeczna zachêta
i uznanie, pozwala dziecku nabraæ wiary we w³asne si³y i podejmowaæ nowe wyzwania.
Nauczyciele „pokazujmy dzieciom kawa³ek
piêknego œwiata …”.
Monika Sawicka
– nauczycielka w Przedszkolu
Publicznego Nr 33 „Koniczynka” w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 46

„Przedszkolny
artysta”
„Twórczoœæ plastyczna dzieci jest
uniwersalnym œrodkiem
s³u¿¹cym do wypowiadania najg³êbszych
pragnieñ i prze¿yæ.
Jest tak¿e Ÿród³em najwspanialszych
wzlotów myœli twórczej,
realizacj¹ najskrytszych marzeñ
dostarczaj¹cych
uœmiechu i szczêœcia dzieciom…”
Stanis³aw Popek
„Inwestycja w edukacjê kulturaln¹ najm³odszych to inwestycja w przysz³oœæ ca³ego spo³eczeñstwa. Wyrabianie w dzieciach nawyku
obcowania ze sztuk¹, kszta³towanie potrzeby
uczestnictwa w wartoœciowych wydarzeniach
kulturalnych to prawdopodobnie najwa¿niejsze wyzwanie poœród obecnie realizowanych
priorytetów polityki kulturalnej pañstwa”.1
Tworzenie i prze¿ywanie jest naturaln¹ potrzeb¹ dziecka w wieku przedszkolnym, charakteryzuje siê wzmo¿on¹ potrzeb¹ dzia³ania i
doznawania ró¿norodnych wra¿eñ poznawczych, emocjonalnych i estetycznych. Cech¹
charakterystyczn¹ wieku przedszkolnego jest
poznawanie œwiata wszystkimi zmys³ami. Obcowanie z dzie³ami sztuki wzbogaca wyobraŸniê, rozwija kreatywnoœæ i zaspakaja naturaln¹
ciekawoœæ. „Dzieci,
które od najm³odszych lat obcuj¹ ze
sztuk¹, ucz¹ siê
malowaæ, graæ na
instrumentach,
bêd¹ w doros³ym
¿yciu zwiedzaæ wystawy, s³uchaæ koncertów, ogl¹daæ
spektakle, a tak¿e
uczyæ innych”.2
Wspó³czesny
œwiat
wymaga
twórczego podejœcia do wielu dziedzin ¿ycia. Dziec-

ko jest kreatywne z natury, dlatego zdolnoœæ
tê nale¿y pielêgnowaæ i rozwijaæ. „Ma³y artysta” tworzy odruchowo, podœwiadomie i instynktownie, towarzyszy mu radoœæ, dobra zabawa i satysfakcja. W procesie tworzenia dziecko doznaje silnych prze¿yæ, które nie tylko
wynikaj¹ z samego dzia³ania, lecz tak¿e z mo¿liwoœci wyra¿enia œrodkami plastycznymi w³asnych myœli i emocji.
W myœl za³o¿eñ nowej podstawy nadrzêdnym celem wychowania przedszkolnego jest:
„wsparcie ca³oœciowego rozwoju dziecka”, dlatego nauczyciele przedszkola powinni odpowiednio dobieraæ metody dydaktyczno – wychowawcze, które umo¿liwi¹ anga¿owanie, jak
najwiêcej zmys³ów dziecka i pozwol¹ w pe³ni
rozwijaæ jego uzdolnienia i zainteresowania.
Niejednokrotnie to nauczyciele najni¿szych
szczebli edukacyjnych wychwytuj¹ dzieci
uzdolnione tzw. „pere³ki” i to oni odgrywaj¹
bardzo du¿¹ rolê w zaznajamianiu dzieci z
wartoœciow¹ sztuk¹, muzyk¹, literatur¹, kultur¹
s³owa. Przedszkole ma stworzyæ dzieciom warunki, w których znajd¹ odwagê, aby podj¹æ
wyzwania i wykorzystaæ w³asne mo¿liwoœci
oraz zdolnoœci, uczyæ wiary we w³asne si³y. W
przedszkolu twórczoœæ plastyczna pe³ni szczególn¹ rolê, to za poœrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczaj¹cego
œwiata dziecko gromadzi doœwiadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze.
Wychodz¹c naprzeciw wzmo¿onym potrzebom
dzia³ania i wielozmys³owego doznawania wra¿eñ
poznawczych i emocjonalnych nasze przedszkole umo¿liwia dzieciom kontakt ze sztuk¹ rozwi-
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jaj¹c ich aktywnoœæ plastyczn¹. Inspiracj¹ dla
dzieciêcej twórczoœci s¹: utwory literatury dzieciêcej (bajki, baœnie, opowiadania, wiersze), teatrzyki, muzyka klasyczna, ilustracyjna, instrumentalna, odg³osy œwiata przyrody, wycieczki,
uroczystoœci, ilustracje w ksi¹¿kach i ogl¹dane
reprodukcje. Wielk¹ radoœæ daje dzieciom malowanie muzyki. Intuicyjnie oddaj¹ charakter s³uchanego utworu. Chc¹c pobudziæ wyobraŸniê i
wyzwoliæ naturaln¹ radoœæ tworzenia podnosimy
atrakcyjnoœæ zajêæ stosuj¹c urozmaicone techniki plastyczne. Dzieci w naszym przedszkolu maluj¹ na ró¿nych powierzchniach: papier, tkanina,
tapeta, szk³o, u¿ywaj¹c urozmaiconych produktów i narzêdzi malarskich: farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe, klejowe. Tworz¹c swoje ma³e
dzie³a pos³uguj¹ siê pêdzlem, g¹bk¹, wacikami,
paluszkami, rozdmuchuj¹ kolorowe plamy, natryskuj¹, odciskaj¹, stempluj¹. Ka¿de dziecko stoj¹c przy sztaludze czuje siê prawdziwym artyst¹.
Przedszkolaki maj¹ mo¿liwoœæ lepienia z plasteliny, gliny, masy solnej, masy papierowej i
porcelanowej. Wytwory wyra¿aj¹ aktualne stany emocjonalne, mo¿liwoœci manualne i zgromadzone doœwiadczenia dziecka. Oryginalne
prace powstaj¹ przy zastosowaniu techniki collageu. Wykorzystanie materia³u przyrodniczego (muszelki, piórka, liœcie, patyczki), surowców wtórnych (rolki po papierze toaletowym,
nakrêtki, opakowania plastykowe), wyciêtych
ilustracji z czasopism stanowi bazê do powstania kompozycji indywidualnych i zespo³owych.
Chc¹c poszerzyæ zdolnoœci percepcyjne dzieci proponujemy im tworzenie prac w ogrodzie
przedszkolnym. Obserwowanie przyrody jest
dodatkowym impulsem rozbudzaj¹cym wyobraŸniê ma³ego twórcy, uwra¿liwia na piêkno otaczaj¹cego œwiata roœlin i zwierz¹t.

W placówce zwracamy uwagê na prezentacjê
wytworów dzieci. Eksponujemy je tworz¹c galerie poszczególnych grup i zbiorowe w holu przedszkola oraz na terenie ogrodu, zachêcaj¹c spo³ecznoœæ lokaln¹ do ogl¹dania wystawy. Uczestniczymy w konkursach plastycznych miêdzyprzedszkolnych i organizowanych przez placówki kulturalno-oœwiatowe w Szczecinie. Bierzemy
równie¿ udzia³ w ogólnopolskich konkursach plastyczno – technicznych, w których nasi wychowankowie zostaj¹ laureatami. Zwiedzaj¹c wystawy uwra¿liwiamy dzieci na w³aœciwy odbiór dzie³
plastycznych, kulturalne zachowanie siê w galerii, co w przysz³oœci zaowocuje aktywnym uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych.
Wydaje siê oczywiste, ¿e jednym z lepszych,
a byæ mo¿e najlepszym sposobem kszta³towania m³odego cz³owieka, by sta³ siê œwiadomym
odbiorc¹ kultury, jest wszechstronny rozwój
dziecka.
Joanna Markus - Grygielewicz
Anita Micha³owska
– nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 46
w Szczecinie
1
„Kultura dla dzieci” – dzia³ania MKiDN zwi¹zane z edukacj¹ kulturaln¹ i artystyczn¹
2
tam¿e
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Przedszkole Publiczne Nr 72

Jak tworzymy
teatr
Ka¿da istota ¿ywa zanim stanie siê doros³ym
osobnikiem przechodzi rozwój, czyli ,,zmianê w
czasie bêd¹c¹ uruchomieniem istniej¹cych potencja³ów i modyfikacj¹ ich pod wp³ywem czynników zewnêtrznych”1. Edukacja przedszkolna
sprzyja nabywaniu wszelkich umiejêtnoœci niezbêdnych do funkcjonowania w spo³eczeñstwie,
wchodzenia w jego kulturê. Wszystko to odbywa siê dziêki zabawie, która jest dominuj¹c¹ form¹
aktywnoœci dziecka w wieku przedszkolnym.
Na ka¿dym etapie edukacji wa¿ne jest to,
aby umo¿liwiaæ dzieciom sta³y kontakt ze
sztuk¹ i dostarczaæ bodŸców do jej tworzenia.
Zabawa w teatr pozwala dzieciom na rozwijanie spostrzegawczoœci, wyobraŸni, spontanicznoœci, czy te¿ kreatywnoœci. Dziêki udzia³owi
w ma³ych formach scenicznych przedszkolaki
wcielaj¹ siê w ró¿ne postacie i odgrywaj¹ powierzone im role. Doskonal¹ estetykê i p³ynnoœæ ruchów, pracuj¹ nad dykcj¹ i artykulacj¹,
roz³adowuj¹ napiêcia, a przede wszystkim
kszta³tuj¹ swoj¹ osobowoœæ.
Teatr i ró¿ne jego formy maj¹ ogromny wp³yw
na kszta³towanie twórczego postrzegania œwiata
przez dziecko. Sprzyja równie¿ rozwojowi inteligencji wizualno-przestrzennej, która definiowana jest jako umiejêtnoœæ tworzenia w umys³ach
obrazów, wizualizacji, relacji przestrzennych.
Dzieci, u których ta inteligencja dominuje, postrzegaj¹ i rozumiej¹ œwiat poprzez obrazy i formy przestrzenne2 .
Teatr to tak¿e forma komunikacji pomiêdzy
aktorem a publicznoœci¹. Tak
rozumiana edukacja teatralna
zainspirowa³a nauczycieli
Przedszkola Publicznego Nr 72
w Szczecinie do stworzenia
programu teatralnego "Ptasie
Radio". Program jest realizowany od kilku lat w naszej placówce, a jego adresatami s¹
dzieci z najstarszej grupy wiekowej i ich nauczyciele. Ju¿ z
za³o¿enia nie wybieramy do
grupy teatralnej dzieci szczególnie uzdolnionych. Ka¿dy
mo¿e byæ aktorem i znaleŸæ

swoje miejsce w sztuce teatralnej. Punktem wyjœcia jest drama- metoda pedagogiczna polegaj¹ca na improwizacji i wchodzeniu w rolê. Nale¿y
tu dostrzec znacz¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy teatrem
a dram¹. Teatr jest nastawiony na komunikacjê
miêdzy aktorem a publicznoœci¹. Drama polega
na komunikacji pomiêdzy uczestnikami, skupia
siê na doœwiadczeniu jej uczestników. Anga¿uje wyobraŸniê, emocje, gest, ruch, myœl. Zastosowanie dramy jako metody pracy z dzieæmi
umo¿liwia:
– rozwijanie w dziecku wiary we w³asne mo¿liwoœci,
– rozwijanie osobowoœci i pobudzanie harmonijnego rozwoju,
– naukê podejmowania samodzielnych wyborów i œwiadomych decyzji,
– rozszerzanie zakresu aktywnoœci dziecka,
– wykorzystanie wychowawczego oddzia³ywania zespo³u przedszkolnego.
Nauczyciel, który systematycznie odwo³uje
siê do dramy w swojej pracy dydaktyczno–wychowawczej, nie ma najmniejszego problemu
z tworzeniem spektaklu teatralnego. Dzieci s¹
doskonale przygotowane, a punktem wyjœcia
do tworzenia formy scenicznej mo¿e byæ: scenariusz, wiersz, opowiadanie, historyjka obrazkowa, ilustracja lub muzyka. Poni¿ej przedstawiamy wypracowane przez lata zasady pra-
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cy nad spektaklem, które stosujemy podczas
pracy z grup¹:
– przedstawienie powinno byæ atrakcyjne i anga¿owaæ wszystkie dzieci,
– jêzyk powinien byæ zrozumia³y, dostosowany do wieku dziecka,
– przy wydawaniu komunikatów i poleceñ wskazane jest korzystanie z demonstracji, przyk³adów,
rekwizytów,
– scenografiê, rekwizyty, stroje przygotowujemy wspólnie z dzieæmi,
– wa¿na jest ci¹g³a rotacja dzieci pracuj¹cych
nad spektaklem, nie przypisujemy konkretnej roli
dziecku,
– nie uczymy tekstu na pamiêæ, dajemy mo¿liwoœæ improwizacji,
– doceniamy i dostrzegamy pracê ka¿dego dziecka, choæby by³a najmniejsza,
– zachowujemy zasadê elastycznoœci co do sposobu wykonania zadania, czasu jego trwania i reakcji dzieci,
– nauczyciel jest twórczo zaanga¿owany w spektakl ( mo¿e odgrywaæ rolê sceniczn¹, byæ czêœci¹
scenografii, proponowaæ teksty, wspó³tworzyæ muzykê),
– zapewniamy grupie mo¿liwoœci prezentacji w³asnej pracy (nie musz¹ to byæ tylko przegl¹dy, festiwale; wskazane jest, aby dzieci
mog³y zaprezentowaæ siê przed ma³¹ publicznoœci¹: rodzice, koledzy itp.).

Obecnie z dzieæmi 6-letnimi pracujemy nad
spektaklem opartym na klasycznej bajce pt.
„Czerwony Kapturek”. Aby unikn¹æ sytuacji, w
której dzieci powtarzaj¹ wyuczone na pamiêæ
teksty i naœladuj¹ pokazywane przez nauczycielki ruchy i gesty, proponujemy i odwo³ujemy siê do technik dramowych. Okazuj¹ siê one
bardzo pomocne. Umo¿liwiaj¹ dzieciom przedszkolnym poznanie emocji i prze¿yæ bohaterów.
Pozwalaj¹ dostrzec w³asne mo¿liwoœci i predyspozycje. Ucz¹ wyra¿aæ siebie, rozpoznawaæ i
odczytywaæ emocje innych osób oraz nawi¹zywaæ wspó³pracê w zespole. Wiele dzieci pokonuje swoj¹ nieœmia³oœæ, wzmacnia poczucie
pewnoœci siebie, nabiera swobody poruszania siê
w przestrzeni teatralnej.
W Przedszkolu Publicznym Nr 72 dzia³a od
wielu lat Teatr Nauczycieli, który podczas realizacji spektaklu odwo³uje siê do tych samych zasad pracy, które stosujemy z dzieæmi. Nauczyciele wcielaj¹c siê w konkretne postacie sceniczne, nigdy nie ucz¹ siê roli na pamiêæ. Spontanicznie tworz¹ j¹ w trakcie spektaklu nadaj¹c jej
bardzo osobisty i niepowtarzalny charakter. Doroœli aktorzy ¿ywo reaguj¹ na reakcje dzieciêcej
publicznoœci w³¹czaj¹c j¹ tym samym w g³ówne
przedstawienie. Teatr Nauczycieli ma w swoim
dorobku kilka premier a ostatnie przedstawienie
pt. „Jak diabe³ki jase³ka popsuæ chcia³y” by³o
po³¹czeniem aktywnoœci Teatru Nauczycieli i
teatru dzieciêcego. Ca³y spektakl okraszony du¿¹
dawk¹ spontanicznoœci pokaza³, ¿e w Przedszkolu
Publicznym Nr 72 w Szczecinie potrafimy tworzyæ swój teatr, jedyny i niepowtarzalny.
Zdobyte w dzieciñstwie doœwiadczenia bêd¹
decydowa³y o tym, w jaki sposób dziecko bêdzie postrzegaæ siebie i œwiat. Jak pisze J. Andrzejewska: " je¿eli dziecko jest biernym obserwatorem i nie ma wp³ywu na otoczenie, to nie
ma poczucia sprawstwa, a jedynie poczucie, ¿e
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Szko³a Podstawowa Nr 1

Muzykowanie kluczem
do delikatnych strun
wra¿liwej duszy

wykonuje czyjeœ polecenia"3. Umo¿liwienie dzieciom wspó³udzia³u w przygotowywaniu przedstawienia sprzyja wiêc stymulowaniu aktywnoœci poznawczej. Priorytetem nauczyciela powinno byæ wyzwalanie w przedszkolakach poczucia
sprawstwa, rozbudzanie w nich chêci tworzenia,
cieszenia siê z najmniejszych sukcesów osi¹gniêtych samodzielnie lub w wyniku niewielkiej ingerencji osoby doros³ej.
Anna Ogrodnik
Edyta Wojtysiak
– nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 72
w Szczecinie
Encyklopedia Psychologii, Wydanie pierwsze. Pod red. W³odzimierza Szewczuka, Warszawa 1999, Wydawca Fundacja Innowacja, s. 739.
2
M. Zatorska, A. Kopik, Wielorakie podró¿eedukacja dla dzieci, Kraków 2014, s.18.
3
J. Andrzejewska, Zró¿nicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospo³eczne dziecka, Lublin 2013, s. 30.
Zdjêcia:
1

* Ko³o teatralne „Ptasie Radio” – „Legenda o Baszcie
Siedmiu P³aszczy”.
* Ko³o teatralne „Ptasie Radio” – „Krasnoludki w
lesie”.
* Ko³o teatralne „Ptasie Radio” z Teatrem Nauczycieli
– „Jak diabe³ki jase³ka popsuæ chcia³y”.
* Ko³o teatralne „Ptasie Radio” – „Leœna opowieœæ”.
* K¹cik Teatralny.
* Ko³o teatralne „Ptasie Radio” – „Brzydkie Kacz¹tko” – oczekiwania na wystêp.
* Teatr Nauczycieli – „Czerwony Kapturek ratuje œwiêta”.

To na zajêciach muzycznych w Szkole Podstawowej Nr 1, w trakcie których s¹ wykorzystywane doœwiadczenia pana Jacka Tarczyñskiego z systemu Orffa, Wojciecha Wietrzyñskiego z podstaw
gry na fla¿olecie, Beaty Kubiak z aktywnego
s³uchania muzyki wg Batii Strauss – to na tych¿e
zajêciach otwieraj¹ siê bramy œwiata wra¿liwoœci. Zarówno uczeñ, jak i jego mistrz – nauczyciel – pasjonat, doznaj¹ pewnego rodzaju odczuæ.
A st¹d ju¿ blisko do podwalin kultury.
Uczniowie zaczynaj¹ rozsmakowywaæ siê w urokach wynikaj¹cych z eksponowania swoich (na
pocz¹tku niezdarnych i niewielkich) umiejêtnoœci muzycznych, wystêpuj¹c podczas festynów,
na ró¿nych uroczystoœciach i akademiach. W
momencie jednak kiedy wchodz¹ ze swymi wystêpami do odpowiednio adekwatnych miejsc czy
instytucji kultury w naszym mieœcie (Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, budynki sakralne) fakt ten nabiera innego wymiaru. Tu trzeba siê umieæ odpowiednio zachowaæ i nie potrzeba wyjaœniaæ dlaczego, tu nale¿y siê odpowiednio ubraæ i te¿ nikt
nie pyta dlaczego. Tu obowi¹zuj¹ odpowiednie
standardy – standardy cz³owieka kulturalnego.
Muzykuj¹ce dzieci w SP1 zagra³y roku 2018
ju¿ w VIII Szczeciñskich Spotkaniach Fla¿olecistówna 200 instrumentów. Wspó³pracuj¹c z Akademi¹ Sztuki w ramach zajêæ ze studentami i doskonal¹c sw¹ wra¿liwoœæ muzyczn¹, rozwijaj¹ siê
nie tylko muzycznie, ale kszta³tuj¹ po¿¹dane spo³ecznie postawy.
Renata Kaczkowska
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szko³y Podstawowej Nr1 w Szczecinie
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Pañstwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie

Mistrzowie
na pointach

Wspó³czesna edukacja szkolna oferuje doœæ
okrojon¹ liczbê przedmiotów artystycznych,
co ogranicza kontakt dzieci z kultur¹ i
sztuk¹. Szko³y ogólnokszta³c¹ce i instytucje
kultury staraj¹ siê wyjœæ naprzeciw tej sytuacji oferuj¹c szereg pozalekcyjnych form aktywnoœci artystycznej takich jak ko³a zainteresowañ, warsztaty tematyczne czy zwiedzanie oœrodków kulturalnych. Odpowiedzi¹ na
ten problem s¹ równie¿ placówki pracy pozaszkolnej, których dzia³alnoœæ ukierunkowana jest na rozwój artystyczny oraz przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do uczestnictwa w
kulturze. Jedn¹ z takich placówek jest Pañstwowe Ognisko Baletowe, które dzia³a na
terenie Szczecina ju¿ od 1951 roku.
Edukacja w ognisku podzielona jest na dwa
etapy – dzia³ dzieciêcy i dzia³ m³odzie¿owy.
Obejmuje nastêpuj¹ce przedmioty: zabawy ruchowe, akrobatyka, umuzykalnienie, rytmika,
taniec ludowy, taniec ludowy i charakterystyczny, taniec wspó³czesny, technika taneczna oraz
taniec klasyczny. W placówce odbywaj¹ siê
równie¿ teoretyczne zajêcia wiadomoœci o tañcu, z których uczniowie mog¹ zaczerpn¹æ wie-

dzê m.in. na temat twórców i wykonawców
sztuki tanecznej oraz zapoznaæ siê z najwa¿niejszymi dzie³ami baletowymi.
W procesie kszta³towania artystycznej i kulturalnej wra¿liwoœci nale¿y zaznaczyæ rolê instruktorów. Jednym z bardziej zas³u¿onych nauczycieli ostatnich lat historii ogniska jest Iwona Grzegorczyk, która swoje wieloletnie doœwiadczenie w roli solistki baletu Opery na
Zamku w Szczecinie przekazuje na zajêciach
tañca klasycznego. W swojej pracy skupia siê
przede wszystkim na jak najlepszym dopasowaniu oryginalnego, klasycznego repertuaru
do umiejêtnoœci uczennic, zarówno w solowych
wariacjach jak i zespo³owych choreografiach.
Ponadto przygotowuje dla placówki autorskie
choreografie na wydarzenia kulturalne w
Szczecinie i poza jego granicami. Szczególnie wa¿nym aspektem jest równie¿ wykszta³cenie u dzieci poczucia integracji tañca z
muzyk¹, aby ruch sceniczny nie by³ wy³¹cznie dodatkiem do muzyki, ale jej taneczn¹ interpretacj¹.
W roku szkolnym ognisko organizuje trzy
wydarzenia artystyczne w Operze na Zamku
w Szczecinie; Koncert Zimowy, bêd¹cy prezentacj¹ umiejêtnoœci dzia³u dzieciêcego; projekt z okazji Miêdzynarodowego Dnia Tañca, organizowany z myœl¹ o uczniach szczeciñskich szkó³, zawieraj¹cy najczêœciej tematykê edukacyjn¹ (np. projekt „¯ywio³y”, odnosz¹cy siê do ekologii); Artystyczne Zakoñczenie Roku Szkolnego na którym prezentu-

Koncert Zimowy dzia³u dzieciêcego w Operze na Zamku, fot. Monika Ba³ut i Pawe³ Konopczyñski.
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je siê dzia³ m³odzie¿owy, który jest jednoczeœnie ukoronowaniem oœmioletniej pracy i
pokazem programu egzaminacyjnego uczennic klas dyplomowych. Wydarzenia tego typu
s¹ œwietn¹ okazj¹ do zapoznania dzieci z elementami zawodowej pracy w teatrze poprzez
naukê charakteryzacji scenicznej, próby sytuacyjne z oœwietleniem i wystêpy na profesjonalnej scenie, a wyj¹tkowa przestrzeñ opery dodatkowo potêguje te doznania. Garderoby artystów, przejœcia „tylko dla upowa¿nionych”, kulisy czy wydobywaj¹cy siê z
wszechobecnych g³oœników g³os inspicjenta,
który wywo³uje artystów na scenê. Wszystko
to sk³ada siê na idealne warunki do poznawania i prze¿ywania sztuki teatralnej.
Oprócz autorskich projektów w harmonogramie
placówki znajduj¹ siê równie¿ wystêpy w zaprzyjaŸnionych instytucjach kulturalnych takich jak
Filharmonia im. Mieczys³awa Kar³owicza w Szczecinie, Goleniowski Dom Kultury, Barlinecki oœrodek Kultury czy Miejski Oœrodek Kultury w Policach oraz wspó³praca z innym placówkami edukacyjnymi, m.in. Bayreuther Ballettschule w
Niemczech i Pañstwow¹ Szko³¹ Muzyczn¹ I i II
st, im. Witolda Lutos³awskiego w Stargardzie.

Próba do minispektaklu przed premier¹ opery „Pajace”, fot. Ewelina Fogiel.

Próba do spektaklu tanecznego w Operze na Zamku
„Pryzmat”, fot. S³awomir Bartosik.

Szczególnie wa¿nym wydarzeniem dla ogniska by³ udzia³ w minispektaklu poprzedzaj¹cym Superwidowisko Plenerowe „Pajace” Opery na Zamku w Szczecinie w Teatrze Letnim
im. Heleny Majdaniec. Przygotowania objê³y
organizacjê specjalnych warsztatów w placówce ze znakomitym tancerzem i choreografem
Krzysztofem Lubk¹, znanym m.in. z projektów Teatru Tañca „Kiosk Ruchu”. Wspólne zajêcia zaowocowa³y poszerzeniem znajomoœci
technik tañca wspó³czesnego i otworzy³y przed
dzieæmi drzwi do swobodnej improwizacji. W
tym miejscu nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e nie by³y
to pierwsze takie warsztaty. Pan Krzysztof
wcieli³ siê równie¿ w rolê re¿ysera spektaklu
tanecznego „Pryzmat” na jubileusz 65-lecia
ogniska, w którym z pomoc¹ Iwony Grzegorczyk zestawi³ romantyczne piêkno klasycznego baletu z nowoczesn¹, teatraln¹ form¹ tañca
wspó³czesnego.
Pe³ne prze¿ywanie sztuki jest mo¿liwe nie tylko dziêki bezpoœredniemu obcowaniu z ni¹ w
charakterze wykonawcy lub twórcy, ale równie¿
poprzez wykszta³cenie umiejêtnoœci jej odbioru jako widz. Placówka organizuje wyjœcia na
spektakle baletowe, opery i inne wydarzenia artystyczne takie jak Miêdzynarodowy Konkurs
Baletowy „Z³ote Pointy” czy retransmisje w
Multikinie dzie³ baletowych z Teatru Maryjskiego w Petersburgu. Dziêki tym i wczeœniej
wspomnianym formom aktywnoœci artystycznej,
uczniowie maj¹ dostêp do kultury w ka¿dym
jej wymiarze oraz maj¹ mo¿liwoœæ spojrzeæ na
sztukê zarówno z punktu widza, jak i artysty.
Ewelina Fogiel
– nauczyciel – akompaniator Pañstwowego
Ogniska Baletowego w Szczecinie
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”

Nominacje do „Teligi” 2017
– tak¿e szczeciñskie
Tradycyjnie w
po³owie stycznia
br. w redakcji
miesiêcznika
„¯agle” odby³o
siê posiedzenie
jury Nagrody im.
Leonida Teligi,
na którym ustalono listê nominowanych do
Nagrody za 2017
rok. Wœród dziewiêciu nominacji znalaz³y siê trzy
„szczeciñskie”, w tym dwie w kategorii publikacji ¿eglarskich:
• „Przez morze bez kapci” – Katarzyna Wolnik-Sayna, znana morska dziennikarka Polskiego Radia Szczecin, za cykl reporta¿y „dŸwiêkiem
pisanych”,
• „Wyspa Szczêœliwych Dzieci: Noe” – Kazimierz Ludwiñski, ¿eglarz, za dziennik rodzinnego rejsu dooko³a œwiata, oraz w kategorii wyczyn
sportowy:
• Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek
Gliszczynska, za tytu³ mistrzyñ œwiata w kl. 470.
Serdecznie gratulujemy! Trzymamy kciuki za
podium w Warszawie! (WS)
Od 1971 roku miesiêcznik „¯agle” przyznaje co roku nagrodê im. Leonida Teligi za
twórczoœæ literack¹, osi¹gniêcia sportowe i
dzia³alnoœæ przyczyniaj¹c¹ siê do popularyzacji ¿eglarstwa w Polsce. Jej laureatami byli najwybitniejsi pisarze, publicyœci, ¿eglarze, re-

dakcje i organizacje, w tym tak¿e ze Szczecina, m.in. szczeciñski fina³ regat TTSR'2007,
oraz Szczeciñski Program Edukacji Morskiej.
Nagroda im. Leonida Teligi jest jednym z
najstarszych i najbardziej presti¿owych wyró¿nieñ ¿eglarskich w kraju. Przyznawana jest
przez jury pod przewodnictwem redaktora nac z e l n e g o
„¯agli”. Awers
medalu zaprojektowa³
w
1970
roku
Adam Myjak,
dziœ profesor
Akademii
Sztuk Piêknych
w Warszawie.
Rewers projektowa³ jego kolega z ASP,
póŸniejszy
olimpijczyk w
klasie Star w
1980 roku, Zbigniew Malicki. Uroczystoœæ wrêczenia nagród
odbywa siê zawsze na prze³omie kwietnia i
maja w okolicach rocznicy zakoñczenia rejsu
Leonida Teligi. Leonid Teliga by³ pierwszym
Polakiem i S³owianinem, który w latach 19671969 samotnie op³yn¹³ œwiat. Jego rejs na jachcie ¿aglowym „Opty” trwa³ dwa lata i dwa miesi¹ce. Bez zawijania do portu ¿eglowa³ z Fid¿i do Dakaru oraz wokó³ Przyl¹dka Dobrej
Nadziei, pokonuj¹c 13 500 mil morskich nonstop w 165 dni. W tamtych czasach by³ to niezwyk³y wyczyn. Zmar³ rok po zakoñczeniu
swojego wielkiego rejsu.
Ostatnio uroczystoœci wrêczania Nagrody odbywaj¹ siê w Warszawie, podczas marcowych Targów Wiatr i Woda.
Na zdjêciach Szczeciñskie nominacje za 2017
rok i medal Nagrody.
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O Rugii i kajakach

210 kilometrów liczy³a
sobie kajakowa wyprawa
dooko³a niemieckiej wyspy Rugia, w której uczestniczyli sympatycy szczeciñskiego Centrum
¯eglarskiego. O sp³ywie opowiedzia³ jego pomys³odawca – Piotr Owczarski.
Prelekcja pn. „Kajakami dooko³a Rugii” odby³a siê 3
lutego w œwietlicy Centrum ¯eglarskiego przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie. W spotkaniu wzieli udzia³
uczestnicy sp³ywu, którzy w ci¹gu ³¹cznie 15 dni pokonali 210 kilometrów, wios³uj¹c po wodach morskich.
Wyprawa zosta³a podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich odby³ siê w roku 2016, drugi – rok póŸniej. Kajakarze rozpoczêli swoj¹ przygodê w miejscowoœci Altefähr, ko³o Stralsundu. Uczestnicy p³ynêli wzd³u¿ brzegów trzech wysp: Rugii, Ummanz i
Hiddensee. Podczas wyprawy kajakarze zawinêli do
nastêpuj¹cych miejscowoœci i portów: Neuendorf,
Schaprode, Kloster, Dranske, Glowe, Lohme, Sassnitz,
Prora, Baabe, Groß Zicker, Lauterbach, Schoritzer Wiek
(ko³o Zicker), koñcz¹c w Altefähr.
Najwiêkszymi atrakcjami by³y wyspa Hiddensee i
przyl¹dek Kap Arkona oraz Park Narodowy Jasmund.
Jakby tego by³o ma³o… w trakcie sp³ywu m³odzi
kajakarze zorganizowali tak¿e 45-kilometrow¹ wycieczkê rowerow¹ po Rugii, zwiedzaj¹c przy tym
Altenkirche, Glowe i przyl¹dek Kap Arkona.
O tym, co prze¿yli, zobaczyli i co planuj¹ opowiedzieli podczas prelekcji.

Warsztaty z nawigacji
i meteorologii
Odwiedzi³ nas kapitan Mieczys³aw Ircha, który
poprowadzi³ dla m³odzie¿y zrzeszonej w Szkolnym
Kole Edukacji Morskiej warsztaty dotycz¹ce nawigacji i meteorologii. Ka¿dy uczestnik szkolenia
móg³ okreœliæ swoj¹ pozycjê na mapie i wyznaczyæ
samodzielnie kurs jachtu. Okaza³o siê, ¿e dojechanie samochodem do celu jest o wiele ³atwiejsze ni¿
nawigowanie jachtem. Dobrze, ¿e zajêcia odby³y
siê na suchym l¹dzie, bo w przeciwnym razie nie
jeden jacht zakoñczy³by swój rejs na ska³ach.
Tekst i zdjêcia: Barbara Bernat ZS Nr 3

Kapitan
w³asnej duszy

Karol Olgierd
Borchardt
Kapitan ¿eglugi wielkiej K. O. Borchardt urodzi³ siê 25 marca 1905 roku w Moskwie. Po
rozstaniu rodziców z matk¹ wyjecha³ do Pary¿a. Poma³u zaczyna³ zapominaæ jêzyka ojczystego, wtedy matka wróci³a z nim do Wilna,
sk¹d pochodzi³a. W Wilnie K. O. Borchardt zda³
maturê ju¿ w wolnej niepodleg³ej Polsce. W
1928 roku ukoñczy³ Szko³ê Morsk¹ w Tczewie, a osiem lat póŸniej uzyska³ dyplom kapitana ¿eglugi wielkiej. P³ywa³ jako uczeñ na
szkolnym ¿aglowcu Lwów (tam zetkn¹³ siê z
kpt. Mamertem Stankiewiczem), potem jako
marynarz na Rewie, a nastêpnie jako oficer na
naszych transatlantykach.
W 1938 roku obj¹³ stanowisko starszego oficera na ¿aglowcu szkolnym Dar Pomorza, na którym zasta³ go wybuch II Wojny Œwiatowej. ¯aglowiec zosta³ skierowany do Sztokholmu, gdzie
przebywa³ do koñca wojny, zaœ K. O. Borchardt z
uczniami uda³ siê do Wielkiej Brytanii.
W czasie wojny p³ywa³ na transportowcach,
prze¿y³ zatopienie „Pi³sudskiego” i „Chrobrego”. Za akcjê ratowania za³ogi i ¿o³nierzy na
"Chrobrym" otrzyma³ Krzy¿ Walecznych. By³
organizatorem, a potem dyrektorem polskiego
Gimnazjum i Liceum Morskiego w Landwood
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w Anglii. Odpowiada³ za wyszkolenie kadry oficerskiej. Opracowywa³ programy nauczania i
wyk³ada³ nawigacjê, matematykê, astronawigacjê, oceanografiê. W 1949 roku na pok³adzie
statku m/s Batory pe³ni¹c funkcjê I oficera wróci³ do kraju, gdzie zosta³ pozbawiony prawa
p³ywania jak wielu innych, którzy wrócili do
kraju z wojennej emigracji na zachodzie. Rozpocz¹³ pracê w Gdyni w 1951 roku w Szkole
Rybo³ówstwa Dalekomorskiego i Pañstwowej
Szkole Morskiej, jako wyk³adowca astronawigacji, nawigacji i oceanografii. Pracowa³ jako
kapitan w Stoczni imienia Komuny Paryskiej
wyprowadzaj¹c statki w rejsy próbne.
Od 1958 roku K. O. Borchardt publikowa³
artyku³y w czasopismach „Morze” i „Tygodniku Morskim”. W 1960 roku wydana zosta³a jego
najbardziej znana ksi¹¿ka „Znaczy Kapitan”
napisana w ho³dzie dla kapitana Mamerta Stankiewicza. Autor otrzyma³ za ni¹ wiele nagród
i wyró¿nieñ, uznano j¹ za najlepsz¹ ksi¹¿kê
marynistyczn¹ XX-lecia PRL. Zosta³a te¿ nagrana na taœmê przez Polski Zwi¹zek Niewidomych. Wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê
równie¿ jego pozosta³e ksi¹¿ki „Kr¹¿ownik
spod Somosierry” i „Szaman Morski”. Ju¿ po
œmierci pisarza wydane zosta³y „Pod czerwon¹
ró¿¹”, „Znaczy równik na rumbie”, „Potem,
potem” i „Kolebka nawigatorów”.
Poza nauczaniem i prac¹ literack¹ kapitan
interesowa³ siê plastyk¹, malowa³ akwarele i
rzeŸbi³. Wystêpowa³ w programach telewizyjnych „Gawêdy wilków morskich i „Lataj¹cy
Holender”. Zmar³ 20 maja 1986 rok. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Witomiñskim w
Gdyni. Jego imiê nosi ulica w Gdyni, Szko³a
Podstawowa w Strzebielinie Morskim, SP Nr
40 w Gdyni, SP Nr 21 w Gdañsku i SP Nr 9 w
Rumi. 8 paŸdziernika 2011 roku, w Gdañsku
odby³ siê chrzest statku, podczas którego nadano mu imiê „Kapitan Borchardt”.
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¯aglowiec Kapitan Borchardt

Trzymasztowy szkuner gaflowy o d³. 45 m, szer.
7,2 m i pow. ¿agla 600 m?.
Wybudowany w Holandii jako oceaniczny
statek towarowy „Nora” w 1918 roku, a w pomocniczy silnik wyposa¿ono go w 1925 r.
Podczas II wojny œwiatowej s³u¿y³ w Kriegsmasrine jako statek szkoleniowy na Morzu
Ba³tyckim dla szko³y U-Bootów stacjonuj¹cej w Gdyni. W 1989 roku ¿aglowiec przebudowano z przeznaczeniem na czarterowe rejsy pasa¿erskie na Ba³tyku. Portem macierzystym statku sta³ siê Sztokholm.
Pod koniec 2010 roku narodzi³ siê pomys³
zakupu jeszcze jednego ¿aglowca, który by p³ywa³ pod polsk¹ bander¹ i na którym odbywa³y
by siê szkolenia ¿eglarskie. Firma Sk³odowscy
Yachting z o. o. zakupi³a ¿aglowiec, który 30
sierpnia 2011 roku zosta³ oficjalnie wykreœlony ze spisu szwedzkich statków i doprowadzony do portu Nynåshamm jeszcze pod szwedzk¹
bander¹, dawn¹ nazw¹, ale ju¿ z polsk¹ za³og¹.
Po 15 latach pracy na ¿aglowcu kpt. Håkåm
Almstedt opuœci³ szwedzk¹ banderê. Zaraz potem ¿aglowiec zosta³ doprowadzony do portu
Hel. 8 paŸdziernika 2011 roku odby³ siê chrzest
statku w Gdañsku. Matk¹ chrzestn¹ zosta³a Pani
v-ce minister infrastruktury kpt. ¿. w. Anna Wypych-Namiotko. Szkunerowi nadano imiê "Kapitan Borchardt". Od tej pory ¿aglowiec odbywa³ rejsy po Morzu Ba³tyckim, Pó³nocnym i
Œródziemnym. Bra³ równie¿ udzia³ w regatach
The Tall Ships Races. W regatach 2017 roku w
I etapie z Halmstadt do Kotki zaj¹³ I miejsce w
klasie B i I miejsce w klasyfikacji generalnej.
W II etapie z Turku do K³ajpedy zaj¹³ równie¿
I miejsce w swojej klasie. Podczas fina³u regat
w Szczecinie odby³a siê uroczystoœæ przyjêcia
Szczecina jako portu macierzystego. Z okazji

tego wydarzenia Poczta Polska wyda³a znaczek
okolicznoœciowy. Jako, ¿e ¿aglowiec w swoich
za³o¿eniach p³ywa z ludŸmi, którzy ceni¹ zalety aktywnego wypoczynku oraz szkoli m³ode
kadry ¿eglarskie w atmosferze dobrych tradycji morskich, m³odzie¿ Szczeciñskiego Programu
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej prawie stale
goœci na pok³adzie tego piêknego ¿aglowca w
rejsach i portach.
¯aglowiec posiada w³asny „hymn”, do którego
s³owa napisa³a Monika Szwaja, a muzykê skomponowa³ Andrzej Korycki.
Rok 2018 jest rokiem obchodów 100-lecia
¿aglowca Kapitan Borchardt.

Hymn Kapitana Burchardta
Ch³odny Syriusz œwieci nad Gdyni¹
Pies Orion nad siódmym niebem
Horyzontu niebiesk¹ lini¹
Tniesz jak no¿em drogê do siebie
Ale My p³yniemy twym œladem
Pr¹dy gniewu mijaj¹c rozs¹dnie
I wyznaj¹c twoj¹ zasadê
Wszystko ma byæ znaczy porz¹dnie
Ref: Póki ¿agle bia³e nad naszym pok³adem
Damy radê kapitanie damy radê 2x
Œwiat pozorów zosta³ za nami
Morze w³asn¹ prawd¹ siê rz¹dzi
Staroœwiecki sekstant sumienia
Dopomo¿e by nie zab³¹dziæ
Nie pomna¿aæ z³a nienawiœci
Co na sercach szronem osiada
Kapitanie Twój sen siê ziœci
Nie na l¹dzie lecz na pok³adach
Ref: Póki ¿agle bia³e nad naszym pok³adem
Damy radê Kapitanie damy radê 2x
Morska g³êbia wspomnienia kryje o okrêtach o kapitanach
Jak to dobrze ¿e z nami ¿yje Twoje imiê na oceanach
Wiatr co ¿agli p³ótna napina, jakieœ struny w sercu poruszy
Mo¿e kiedyœ uda siê zostaæ kapitanem swej w³asnej duszy
Ref: Póki ¿agle bia³e nad naszym pok³adem
Damy radê kapitanie damy radê 2x
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Tajemnice i sekrety
Pomorza Zachodniego…
Jest ich tyle, ¿e powsta³a ju¿ o nich niejedna ksi¹¿ka i niejeden przewodnik turystyczny, a kolejne s¹ z
pewnoœci¹ przygotowywane. W³aœnie w Domu Kultury 13 MUZ odby³o siê spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem, znanym ich „tropicielem”, promuj¹cym „Sekrety Pomorza Zachodniego”.
Pomorze Zachodnie – to jeden z najbardziej zagadkowych i tajemniczych rejonów Polski. My te¿
mamy tu „swoj¹” Bursztynow¹ Komnatê zaginion¹ w
czasie ucieczki w marcu 1945 roku. To nad Zalewem
Szczeciñskim testowano najbardziej tajemnicz¹ broñ
III Rzeszy czyli s³ynne V-3. W³aœnie tu do swojej ostatniej akcji ruszy³ komandos komandosów Otto Skorzenny. Czego szuka³ w Trzciñsku-Zdroju? Dlaczego
zaryzykowa³ ¿ycie ¿o³nierzy elitarnej dywizji spadochronowej SS i czy to prawda, ¿e w³aœnie tu ukryto
prywatn¹ kancelariê samego Führera?!
„Sekrety Pomorza Zachodniego” to historie znane
mi³oœnikom Pana Samochodzika. Bo koœcio³y z tajemniczymi szachownicami istniej¹ naprawdê! Równie prawdziwa jest opowieœæ o „Ksiêdze Strachów”, inne s¹ tylko nazwy miejscowoœci oraz konkretne nazwiska.
A mo¿e najciekawsze s¹ tajemnice z czasów PRLu? Okryta tajemnic¹ katastrofa rz¹dowego samolotu
An-24 w Goleniowie-Glewicach w lutym 1973 roku.
Supertajna operacja polskiego wywiadu i schowany w
dawnej niemieckiej bazie w Dziwnowie Szpital Polowy nr 250. Dziwne statki przyp³ywaj¹ce pod os³on¹
nocy do Œwinoujœcia, a póŸniej d³ugie kolumny ciê¿arówek i autobusów jad¹ce w nieznanym kierunku. Albo
polski Specnaz czyli okryty legend¹ 1 Batalion Szturmowy oraz amerykañskie ³aziki, spadochroniarze i akcja „Dunaj” z 1968 roku?
Pomorze Zachodnie to te¿ zagadkowy Krzywy Las i
najwy¿sza latarnia morska (na zdjêciach), i jej sekretna
historia. Litewski eksterytorialny pomnik ukryty w œrodku
lasu ko³o Myœliborza. Znany ka¿demu z naszych smartfonów znak Bluetooth oraz Harald Sinozêby albo romantyczna Dolina Mi³oœci w zapomnianej wiosce nad

brzegiem Odry. To równie¿ najwiêksza w Europie winda mog¹ca zabraæ do œrodka ca³e statki czy te¿ zamaskowane na „normalnych” drogach lotniska przygotowane na wypadek III wojny œwiatowej. I s³oñ z Trzebiatowa, który zachwyci³ samego Rembrandta. Autorem
jest Roman Czejarek, popularny dziennikarz i kolekcjoner pami¹tek, pocztówek z Pomorza Zachodniego,
cz³owiek który o tajemnicach Szczecina i jego okolic
wie prawie wszystko. Polecamy!
Roman Czejarek Dziennikarz Programu Pierwszego
Polskiego Radia (Lato z Radiem, Cztery pory roku,
Sygna³y Dnia, Muzyka i Aktualnoœci, Z kraju i ze
œwiata). Publikowa³ m.in. w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Przegl¹dzie Tygodniowym”, „Gazecie Wyborczej”, „Spotkaniach” i
„Karuzeli”. Autor kilkunastu ksi¹¿ek o podró¿ach po
Polsce, historii Pomorza Zachodniego oraz o mediach.
Przez wiele lat prowadzi³ w Telewizji Polskiej takie
programy jak „Pytanie na œniadanie” (TVP2), „Kawa
czy herbata” (TVP1), „Nocne rozmowy” (TVP1) oraz
teleturnieje „Gilotyna” (TVP2) i „Telemilenium”
(TVP1). Pracowa³ te¿ w mediach komercyjnych, w telewizji TTV (Grupa TVN) oraz w Radiu VOX FM (Grupa
ZPR). W latach 1992-2015 by³ szefem Lata z Radiem, poprowadzi³ na scenie setki wielkich koncertów
plenerowych tej audycji. Laureat nagród za reporta¿e
oraz fotografie. Honorowy Ambasador miasta Szczecina. Kolekcjoner, zbiera stare pami¹tki z Pomorza Zachodniego. Wiêcej na www.czejarek.pl
Zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Rejs Niepodleg³oœci – 2018
Za³oganci "Daru M³odzie¿y"
tak¿e ze Szczecina

Na Uniwersytecie Kardyna³a S.
Wyszyñskiego odby³ siê w
styczniu br. drugi i ostatni etap
ogólnopolskiego konkursu Rejs
Niepodleg³oœci – POLSKA100
2018. Po dwóch etapach spoœród prawie 600 chêtnych
m³odych osób zosta³o wy³onionych 400 laureatów, oraz
50 w rezerwie, którzy op³yn¹ œwiat na ró¿nych etapach
rejsu, ³¹cznie z udzia³em w 34. Œwiatowych Dniach
M³odzie¿y w Panamie, w styczniu 2019 roku. Wœród
szczêœliwych wybrañców s¹ tak¿e m³odzi ludzie ze
Szczecina i naszego województwa, jak m.in. Bogna
Sayna i B³a¿ej Giermakowski. S¹ te¿ z pewnoœci¹ (?)
jeszcze inni uczestnicy i laureaci naszego Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej, ze
Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej. Czekamy na informacje od Opiekunów SKEM, lub od samych zakwalifikowanych uczestników rejsu – poczt¹ elektroniczn¹,
na adres: wietan@o2.pl Chcemy coœ wiêcej napisaæ i
promowaæ "szczeciñsk¹" grupê uczestników tego wspania³ego Rejsu. Bêd¹ w nim te¿ uczestniczyæ praktykanci, studenci obu Akademii Morskich – gdyñskiej i szczeciñskiej. (WS)
*****
Na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego odby³ siê ju¿ drugi i ostatni etap konkursu Rejs
Niepodleg³oœci, zorganizowanego z okazji obchodzonej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci. Laureaci pierwszego etapu
konkursu przybyli do Warszawy, by napisaæ test
wiedzy z zakresu historii dzia³añ niepodleg³oœciowych, od Powstania Koœciuszkowskiego do odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 r., podstaw
wiedzy ¿eglarskiej oraz tematu morze w Biblii.
Po dwóch etapach spoœród prawie 600 m³odych osób
zosta³o wy³onionych 400 laureatów, którzy op³yn¹
œwiat na ró¿nych odcinkach przez takie porty jak miêdzy innymi: Lizbona, Teneryfa, Kapsztad, D¿akarta,
Singapur, Szanghaj i Panama. Ponadto Laureaci konkursu bêd¹ mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w 34. Œwiatowych Dniach M³odzie¿y w Panamie w styczniu 2019

roku. Jak mówili zgodnie uczestnicy konkursu, Rejs
Niepodleg³oœci to dla nich szansa na przygodê ¿ycia,
ale równie¿ niepowtarzalna okazja, by reprezentowaæ
Polskê na œwiecie na najpiêkniejszym polskim ¿aglowcu, jakim jest „Dar M³odzie¿y”. „Jako polska m³odzie¿ mamy ogromn¹ energiê, któr¹ mo¿emy przekazywaæ dalej” – podkreœlali.
„Cieszymy siê, ¿e konkurs spotka³ siê z tak dobrym
przyjêciem ludzi m³odych i tak wielu m³odych Ambasadorów chce opowiadaæ o Polsce na œwiecie i spotkaæ siê z Papie¿em Franciszkiem w Panamie. Zrobiliœmy wszystko co w naszej mocy, by umo¿liwiæ, jak
najwiêkszej liczbie osób udzia³ w tym niezwyk³ym
wydarzeniu” – powiedzia³a Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i
¯eglugi Œródl¹dowej.
Rejs Niepodleg³oœci to wspólna inicjatywa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,
Akademii Morskiej w Gdyni i Salezjañskiego Wolontariatu Misyjnego „M³odzi Œwiatu”, która symbolicznie rozpocznie siê 2 maja w Krakowie. Natomiast 20
maja 2018 roku „Dar M³odzie¿y” wyruszy w ten
rejs dooko³a œwiata z macierzystego portu w Gdyni.
•ród³o: „Biul. Gosp. Morska”, 23.01.2018
PS: Tegoroczny sezon nawigacyjno-szkoleniowy
"Daru M³odzie¿y" zainaugurowa³a uroczystoœæ podniesienia nowej bandery, podczas obchodów 35. urodzin ¿aglowca, po³¹czonej z promocj¹ drugiej jego
podró¿ dooko³a œwiata, czyli Rejsu Niepodleg³oœci
2018- 2019. – Naszym marzeniem jest, aby w Panamie goœciæ na pok³adzie Papie¿a Franciszka - powiedzia³ przy tym komendant ¿aglowca kpt.¿.w. Ireneusz
Lewandowski.
Przypomnê, ¿e w ramach naszego Szczeciñskiego
Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej tak¿e planowany i ju¿ przygotowywany jest nasz Rejs Niepodleg³oœci 2018 - Szlakiem Miast Partnerskich Miasta
Szczecina, z udzia³em ponad 200 laureatów Programu, w okresie czerwiec – sierpieñ br., na ¿aglowcu i
trzech miejskich jachtach Centrum ¯eglarskiego – na
„Darze Szczecina”, „Zrywie” i „Urtice”, o czym napiszê osobno (WS)
Na zdjêciach: My na „Darze M³odzie¿y”.
Wies³aw Seidler
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