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Czytaj na stronie 6
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Postaci Józefa Pi³sudskiego nikomu ju¿ chyba
nie trzeba specjalnie przedstawiaæ. Poœwiêcono mu
kilka biografii, setki artyku³ów i przyczynków. W
wielu polskich miastach ma „swoje” ulice, ronda,
pomniki i tablice pami¹tkowe. Jest ci¹gle jedn¹ z
najbardziej znanych, a jednoczeœnie uznanych
postaci w naszej historii, rywalizuj¹c o poczesne
miejsce w „narodowym panteonie” z papie¿em
Polakiem. Niemal co rok, z okazji œwiêta niepod-
leg³oœci przypomina siê jego zas³ugi i dokonania
(oczywiœcie w sposób selektywny), niektóre wyol-
brzymiaj¹c, inne zaœ marginalizuj¹c. O niektórych
zaœ dzia³aniach marsza³ka wolimy nie pamiêtaæ,
albo je nieco pokrêtnie t³umaczyæ, jak choæby w
przypadku przewrotu majowego, procesu brzeskie-
go, itd. Tak, czy inaczej trudno sobie chyba dziœ
wyobraziæ transmisjê telewizyjn¹ 11 listopada bez
Pi³sudskiego. A jeszcze trudniej obchody tego
œwiêta bez upamiêtnienia jego postaci. To w³aœnie
pomniki Pi³sudskiego staj¹ siê najczêœciej miej-
scem zbiorowej pamiêci, noœnikiem samoœwiado-
moœci narodowej, identyfikacji z przesz³oœci¹ i tra-
dycj¹, zw³aszcza we wspólnotach lokalnych. To
tutaj rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ okolicznoœcio-
we marsze niepodleg³oœci. To tutaj dzieñ póŸniej
pal¹ siê lampiony i znicze os³oniête mnóstwem
wi¹zanek kwiatów. S³owem Pi³sudski zosta³ dziœ
otoczony szczególnym pietyzmem. Jest ikon¹ Nie-
podleg³ej, a jednoczeœnie nieod³¹czn¹ czêœci¹ kul-
tury popularnej, a nawet garderobianego stylu (my-
œlê tutaj o tzw. „odzie¿y patriotycznej”).

Pocz¹tkowo legenda i mit Pi³sudskiego rodzi³
siê spontanicznie, be zewnêtrznej ingerencji czyn-
ników pañstwowych. W pierwszych latach II Rze-
czypospolitej, zw³aszcza w œrodowiskach belwe-
derskich (zwolenników i sympatyków marsza³ka)
zrodzi³a siê legenda legionowego Komendanta,
nastêpnie Naczelnika Pañstwa (siêgaj¹ca pierwo-
wzorem do naczelnika Tadeusza Koœciuszki), wresz-
cie równie¿ „pierwszego ¿o³nierza Rzeczypospo-
litej”, spadkobiercy wielkich hetmanów i królów,
który powstrzyma³ bolszewików pod Warszaw¹. Ta
legenda zaczê³a wzrastaæ, po wycofaniu siê Pi³-
sudskiego z bie¿¹cej polityki. Osiad³ wówczas w
Sulejówku, otoczony wielka estym¹ przez by³ych
legionistów. Kolejne miasta nadawa³y mu tytu³y
honorowego obywatela, ods³aniano rokrocznie

kolejne tablice pami¹tkowe i pomniki jemu po-
œwiêcone. Przez swoich zwolenników, wywodz¹-
cych siê z krêgów niepodleg³oœciowej lewicy, acz-
kolwiek nie tylko, postrzegany by³ jako m¹¿ opatrz-
noœciowy, jedyna osoba w Polsce, która jest w sta-
nie wyprowadziæ kraj z kryzysu politycznego i
gospodarczego. Jego krytyka demokracji, sejmo-
kracji, salonowego establishmentu, elit politycz-
nych szybko zjedna³a mu tak¿e sympatiê spo³e-
czeñstwa, a przynajmniej jego znacznej czêœci.

Po zamachu majowym legenda Pi³sudskiego za-
czê³a przeradzaæ siê w kult, który szybko sta³ siê
oficjaln¹ ideologi¹ pañstwow¹. Postaæ Komendan-
ta sta³a siê doskona³ym motywem wielu utworów
literackich, teatralnych, filmowych. By³ obiektem
zainteresowania malarzy, rzeŸbiarzy i karykatu-
rzystów. Stale powiêksza³a siê liczba kolejnych
miast i miasteczek zabiegaj¹cych o nadanie mu
tytu³u honorowego obywatela. Otrzymywa³ rów-
nie¿ tytu³ honorowego cz³onka dziesi¹tek orga-
nizacji i stowarzyszeñ od cz³onkostwa w Towa-
rzystwie Wiedzy Wojskowej, P³ockim Towarzy-
stwie Muzycznym, po tytu³ honorowego koman-
dora Oficerskiego Yacht Klubu Rzeczypospoli-
tej, czy przewodnicz¹cego komitetu honorowego
Tour de Pologne w 1928 r. Podobizny marsza³ka
widnia³y na znaczkach pocztowych, medalach,
monetach, a jego portrety wisia³y w urzêdach i
szko³ach. Nagrano p³ytê gramofonow¹ z jego prze-
mówieniami, wydano te¿ 10 tomów pism zebra-
nych, z przedmow¹ Walerego S³awka.

Pi³sudski, jego ¿ycie i dokonania sta³y siê
wreszcie sta³ym „komponentem” wychowania pa-

Józef Pi³sudski –
miêdzy legend¹

a kultem
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triotycznego. Minister Wyznañ Religijnych i
Oœwiecenia Publicznego, a jednoczeœnie autor
reformy oœwiaty – Janusz Jêdrzejewicz tak mówi³
w 1932 r.: S¹d nasz o dziejach odzyskania na-
szej niepodleg³oœci jest ustalony; w dziejach tych
starannie odró¿niamy ludzi nie szczêdz¹cych swe-
go ¿ycia i krwi, ludzi czynu, decyzji, walki, od-
powiedzialnoœci, od ludzi tchórzostwa, ugody, a
czêsto zaprzañstwa narodowego. I bêdziemy –
bêdziemy na pewno, szerzyli kult pierwszych, a
pogardê drugich. A uwa¿aj¹c, ¿e osoba Marsza³-
ka Pi³sudskiego jest ¿ywym symbolem tego, co
wznios³e i wielkie, ¿e jest jednym z najpiêkniej-
szych w naszej tradycji wzorów wychowawczych,
mi³oœæ dla niego i szacunek szko³a polska musi
szerzyæ i kultywowaæ.

Poœwiêcony Badaniu Najnowszej Historii Polski,
który legendê i kult marsza³ka popularyzowa³. W
tym samy roku rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ Na-
czelny Komitet Uczczenia Pamiêci Marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskiego, który swoja misjê kontynuowa³
do 1939 r. Wreszcie, w 1938 r. Sejm uchwali³ usta-
wê, która pod kar¹ wiezienia zakazywa³a szkalo-
wania dobrego imienia Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego. We wszystkich sferach ¿ycia publicznego,
tak¿e w kulturze i w sporcie postaæ komendanta
by³a nieprzerwanie obecna.

Dziœ Pi³sudski jest przede wszystkim symbo-
lem Odrodzonej Polski. Symbolem, który zmo-
nopolizowa³ ca³kowicie przestrzeñ publiczn¹.
Przestrzeñ, w której mamy mnóstwo pomników
jemu poœwiêconych, obelisków, tablic pami¹tko-
wych, ulic, alei, placów. Tak¿e w Szczecinie, w
którym Pi³sudski nie by³, i chyba nawet nigdy
nie wspomina³. Z kultem tej postaci jest w stanie
konkurowaæ dziœ ju¿ chyba jedynie Papie¿ Jan
Pawe³ II. W ka¿dej niemal szkole na gazetce œcien-
nej przygotowywanej przed 11 listopada mamy
portrety Pi³sudskiego. Ka¿da 45 minutowa lekcja
wychowawcza z okazji œwiêta niepodleg³oœci,
przygotowana skrupulatnie przez nauczyciela –
wychowawcê jest w 3/4 poœwiêcona Marsza³ko-
wi. W og³aszanych, co jakiœ czas konkursach na
temat œwiêta niepodleg³oœci dzieci, zapewne po
konsultacjach z rodzicami, si³uj¹ siê z wizerun-
kiem Pi³sudskiego. Dzieci Pi³sudskiego maluj¹,
kredkuj¹, szkicuj¹, koloruj¹, wyklejaj¹, lepi¹ Mar-
sza³ka z modeliny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
postaæ, o której ma³y cz³owiek wie sporo, a na pew-
no wiêcej ni¿ o innych bohaterach naszego pante-
onu. Pi³sudski poniek¹d sta³ siê równie¿ komer-
cyjnym „towarem”. Jego podobiznê mo¿na nosiæ
w klapie marynarki. Wizerunek Pi³sudskiego mo¿e
staæ siê ciekawym motywem na m³odzie¿owym T-
shircie. Figurka Pi³sudskiego, kupiona w sklepie z
souvenirami mo¿e nam po latach przypominaæ o
niezapomnianej szkolnej wycieczce do Warszawy,
czy Krakowa. Jest wreszcie Pi³sudski swoistym sym-
bolem kultury popularnej. Dzia³alnoœæ Pi³sudskie-
go, jego czyny i geniusz sta³y siê motywem nie-
jednego wspó³czesnego filmu i sztuki teatralnej.
Pi³sudskiego siê recytuje, o Pi³sudskim siê mówi,
a nawet œpiewa. My historycy - pisa³ Piotr Wan-
dycz nie powinniœmy pisaæ panegiryków na czêœæ
marsza³ka, ale te¿ nie powinniœmy szargaæ jego
pamiêci¹. Powinniœmy byæ przede wszystkim rze-
czowi i obiektywni w ocenach.

prof. Tomasz Sikorski
– Uniwersytet Szczeciñski

(historyk, politolog)

Krótko przed œmierci¹ Pi³sudskiego wsuniêto po-
mys³ usypania kopca – pomnika walki o niepod-
leg³oœæ, który po œmierci marsza³ka nazwano jego
imieniem. Krakowski kopiec nie by³ zreszt¹ jedy-
nym, podobne, choæ mniejsze usypano na przy-
k³ad w: Kêpnie i Zawadach. Pi³sudski zmar³ 12
maja 1935 r. Trumna z jego cia³em spoczê³a w
Krypcie œw. Leonarda na Wawelu. W 1937 r. prze-
niesiono j¹ do krypty pod wie¿¹ Srebrnych Dzwo-
nów, co wywo³a³o konflikt z w³adzami pañstwo-
wymi. Po œmierci marsza³ka w 1935 r. jego kult,
sterowany przez sanacyjnych decydentów jeszcze
bardziej przybra³ na sile. Przeœcigano siê w pomy-
s³ach uczczenia marsza³ka. Zastanawiano siê na
zmian¹ nazwy „Wilno” na „Pi³sudsk”, wybudowa-
niem autostrady ³¹cz¹cej Wilno z Krakowem, ob-
sadzonej p³acz¹cymi wierzbami, podjêto pomys³
budowy mauzoleum, dyskutowano nad w³¹czeniem
Pi³sudskiego do panteonu polskich œwiêtych. Pro-
wadzono te¿ badania medyczne nad mózgiem
marsza³ka, czego pok³osiem by³a obszerna mono-
grafia Mózg Józefa Pi³sudskiego Maksymiliana
Rose (dyrektora Polskiego Instytutu Badañ Mó-
zgu). S¹dzono wówczas, ¿e zmar³y posiada³ cechy
przys³uguj¹ce jedynie jednostkom genialnym. W
1935 r. powo³ano Instytut Józefa Pi³sudskiego Z
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11 listopada minê³a 99 rocznica odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci (1918 r.). Tegoroczne obcho-
dy s¹ jednoczeœnie wstêpem do œwiêtowania stule-
cia tego faktu. Datê 11 listopada poznaj¹ ju¿ dzieci
w przedszkolu, którym próbuje siê wyt³umaczyæ w
najprostszy sposób czym dla Polski i Polaków by³a
niewola zaborów, a czym odzyskanie niepodleg³o-
œci. Przez kolejne lata edukacji wiedza na ten temat
(szczególnie w okolicach rocznicowych dni) jest
poszerzana, dodawane s¹ kolejne w¹tki, konieczne
do zrozumienia procesów historycznych, jakie mia-
³y wówczas miejsce. Ale to nie wszystko. Œwiêta
narodowe to znakomita okazja do nauki wspó³cze-
snego patriotyzmu, kszta³towania postaw obywa-
telskich i manifestowania przywi¹zania do Ojczy-
zny. Wszystkie przygotowania powinny zmierzaæ
do tego, by œwiêtowanie Niepodleg³oœci by³o jak
najlepsze, najradoœniejsze i najg³êbsze.

Bo co przede wszystkim tego dnia œwiêtujemy?
Rocznicê przekazanie zwierzchniej w³adzy nad pol-
skim wojskiem Józefowi Pi³sudskiemu? Zakoñcze-
nie I wojny œwiatowej aktem kapitulacji Niemiec?
Pocz¹tek kszta³towania polskiej pañstwowoœci zna-
nej w historiografii jako II Rzeczpospolita, której
istnienie tak szybko zosta³o przerwane? Wydaje siê,
¿e to nie wszystko, nawet nie czêœæ tego, co naj-
wa¿niejsze. Œledz¹c historiê listopadowych dni 1918
r. mo¿na natkn¹æ siê na bardzo istotny fenomen, o
którym warto mówiæ na okr¹g³o, powtarzaæ na ró¿-
ne sposoby. Fenomenem tym by³ fakt, ¿e idea nie-
podleg³oœci po³¹czy³a Polaków ponad wszelkimi ró¿-
nicami - politycznymi, spo³ecznymi, œwiatopogl¹-
dowymi. Zasadniczo byli zgodni przede wszystkim
w jednym: Polska ma powróciæ na mapy Europy. I
zapominaj¹c na chwilê o swoich partykularnych in-
teresach, skutecznie do tego doprowadzili. Wyko-
rzystali sytuacjê miêdzynarodow¹, w³asn¹ si³ê mili-
tarn¹ (niejednokrotnie ukszta³towan¹ w zaborczych
armiach), wykorzystali ofiarnoœæ i gotowoœæ do po-
œwiêceñ ca³ych rzesz spo³eczeñstwa. W warunkach
powojennego chaosu, ci¹g³ego i bardzo realnego
zagro¿enia ze strony sfrustrowanych i ogarniêtych
rewolucjami Niemiec oraz bolszewickiej Rosji - uzy-
skanie niepodleg³oœci i odtworzenie pañstwa pol-

skiego trzeba uznaæ za majstersztyk naszych przod-
ków. Jest wiêc co œwiêtowaæ!

W jaki sposób mo¿na to zrobiæ? Pomys³ów ju¿
teraz jest co niemiara, a ich liczba z pewnoœci¹ wzro-
œnie i wzrastaæ bêdzie przez ca³y kolejny rok. Mo¿-
liwoœci technologiczne, kreatywnoœæ mog¹ sprawiæ,
by by³o to rzeczywiœcie œwiêtowanie, a nie „odha-
czenie” kolejnej akademii. Powstaj¹ kolejne wysta-
wy, publikacje naukowe i popularne, gry edukacyj-
ne opowiadaj¹ce tê historiê. Próbuje siê pokazaæ
wydarzenia z 1918 r. przez pryzmat ludzi, którzy
brali w nich udzia³, a niejednokrotnie byli ich ini-
cjatorami. Wa¿nym elementem s¹ i bêd¹ tak¿e sym-
bole narodowe. Równie¿ ich historia jest wa¿na i
ciekawa, a w niej zawarte s¹ kluczowe elementy
dziejów Polski. Ju¿ teraz funkcjonuj¹ strony inter-
netowe – jak niepodlegla.gov.pl niepodlegla.dzie-

Moja Niepodleg³a
– 99 rocznica
odzyskania

Niepodleg³oœci

je.pl albo mojaniepodlegla.pl – na których mo¿na
znaleŸæ wiele ciekawych informacji i artyku³ów, a
tak¿e dzieliæ siê refleksjami, pomys³ami, rozumie-
niem czym dziœ jest dla nas niepodleg³oœæ – po pro-
stu wspólnie œwiêtowaæ.

Sto lat temu nasi przodkowie po³¹czyli si³y, ta-
lenty, mo¿liwoœci i wspólnie dokonali czegoœ na-
prawdê wielkiego. Dzia³aj¹c wspólnie, solidarnie
odbudowali Polskê niemal z niczego. Mimo wielu
s³aboœci tego pañstwa, mimo kryzysów demokra-
cji, trudnoœci gospodarczych i ró¿nic spo³ecznych
– to pañstwo trwa³o i w dodatku umia³o stworzyæ
kolejny fenomen – Polskie Pañstwo Podziemne w
czasie II wojny œwiatowej. W stulecie niepodleg³o-
œci warto wyci¹gn¹æ wnioski i szukaæ przede
wszystkim tego, co nas ³¹czy. Tak, by by³o to dla
wszystkich œwiêto radoœci.

Fotoreporta¿ na str. 2
dr Zofia Fenrych

– Oddzia³owe Biuro Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie
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Zacz¹æ powinniœmy od odpowiedzi na pytanie:
czym ró¿ni siê patriotyzm od nacjonalizmu? Pa-
triotyzm nie oznacza zamykania oczu na to, co
by³o w naszym narodzie i w naszej przesz³oœci nie
najlepsze. Oznacza umiejêtnoœæ krytycznej oceny
w³asnej narodowej przesz³oœci, aby  unikaæ w przy-
sz³oœci pope³nianych b³êdów. Patriotyzm nie ozna-
cza tylko troski o kraj, o nasz¹ du¿¹ ojczyznê, ale
tak¿e o tê ma³¹ – nasz dom, miejscowoœæ, w której
mieszkamy, szko³ê. Jak uczyæ patriotyzmu? Przede
wszystkim w dzia³aniu, nie tylko na lekcjach. Z
patriotyzmem nierozerwalnie ³¹czy siê solidarnoœæ
i wspó³praca dla wspólnego dobra. Je¿eli coœ jest
z³e dla mojej ma³ej, czy du¿ej ojczyzny, co mogê
robiæ, ¿eby temu z³u przeciwdzia³aæ? Co ja – uczeñ
– mogê robiæ? Jak mogê dzia³aæ zarówno dla do-
bra mojej ma³ej ojczyzny - w³asnej rodziny, jak i
tej wiêkszej - szko³y, miasta, w którym mieszkam,
Polski? Ale ¿eby takie postawy kszta³towaæ, trze-
ba pokazaæ co by³o pozytywne, a co negatywne w
przesz³oœci, o której dziecko akurat siê uczy.

/…/Nauczyciel musi wykorzystywaæ wszystkie do-
stêpne Ÿród³a wiedzy. Historia ¯ydów na ziemiach
polskich to nie tylko Zag³ada. Mamy piêkn¹ trady-
cjê tolerancji – to do nas przed wiekami przeœlado-
wani ¯ydzi uciekali z innych krajów Europy. Po-
ka¿my te karty naszej historii. Musimy te¿ umieæ
siê przyznaæ, ¿e w czasie Holokaustu, dokonywa-
nego przez niemieckich nazistów na naszych zie-
miach, nie wszyscy Polacy byli solidarni wobec
¯ydów. Byli tacy, którzy ich ratowali nara¿aj¹c siê
na œmieræ i tacy, którzy donosili na ukrywaj¹cych
siê. Musimy umieæ zmierzyæ siê z t¹ trudn¹ prawd¹.
Nauczyciel musi wykorzystywaæ wszystkie dostêp-
ne Ÿród³a wiedzy. Historia ̄ ydów na ziemiach pol-
skich to nie tylko Zag³ada. Mamy piêkn¹ tradycjê
tolerancji - to do nas przed wiekami przeœladowani
¯ydzi uciekali z innych krajów Europy. Poka¿my
te karty naszej historii. Musimy te¿ umieæ siê przy-
znaæ, ¿e w czasie Holokaustu, dokonywanego przez
niemieckich nazistów na naszych ziemiach, nie
wszyscy Polacy byli solidarni wobec ¯ydów. Byli
tacy, którzy ich ratowali nara¿aj¹c siê na œmieræ i
tacy, którzy donosili na ukrywaj¹cych siê. Musimy
umieæ zmierzyæ siê z t¹ trudn¹ prawd¹.

/…/Uczyæ prawdy historycznej powinniœmy wszê-
dzie - w czasie wycieczek do muzeów czy miejsc
pamiêci, w czasie omawiania lektur, czy podczas
kontaktów z cudzoziemcami. Trzeba te¿ zapraszaæ
œwiadków wydarzeñ, pielêgnowaæ pamiêæ.

/…/…obecnie s¹ trzy wa¿ne problemy, o któ-
rych powinniœmy rozmawiaæ z naszymi uczniami.

Po pierwsze: czym jest demokracja? M³odzi lu-
dzie powinni dobrze rozumieæ zasady demokracji,
¿eby móc samodzielnie oceniæ wydarzenia, które
maj¹ miejsce w dzisiejszej Polsce. W naszym Ze-
spole Szkó³ uczniowie poznaj¹ w praktyce pod-
stawow¹ zasadê ustroju demokratycznego, jak¹ jest
trójpodzia³ w³adzy. W naszych szko³ach mamy w³a-
dzê ustawodawcz¹ – czyli Sejm Szkolny, w³adzê
wykonawcz¹ – czyli Radê Szko³y pe³ni¹c¹ rolê
szkolnego rz¹du i niezawis³y S¹d Szkolny. W ka¿-
dym z tych organów zasiadaj¹, wybierani w demo-
kratycznych wyborach, przedstawiciele trzech
szkolnych stanów – uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. To nie zabawa, szkolne demokratyczne w³a-
dze podejmuj¹ decyzjê w sprawach istotnych dla
funkcjonowania naszych szkó³. I chcemy te szkol-
ne instytucje demokratyczne wzmocniæ, aby na-
wet dzieci z m³odszych klas podstawówki mia³y
œwiadomoœæ, ¿e mog¹ mieæ rzeczywisty wp³yw na
to, co dzieje siê w szkole. Wspó³odpowiedzialnoœæ
za ma³¹ ojczyznê, jak¹ jest szko³a – to pierwszy
krok do przysz³ej ich obywatelskiej wspó³odpo-
wiedzialnoœci za pañstwo, czyli do w³aœciwie ro-
zumianego patriotyzmu.

/…/Trzeba uœwiadamiaæ m³odym ludziom, czym
nacjonalizm ró¿ni siê od patriotyzmu. Obecnie ist-
nieje bowiem prawdziwe niebezpieczeñstwo rady-
kalizacji m³odzie¿y w odradzaj¹cych siê organi-
zacjach nacjonalistycznych. Trzeba tej tendencji
przeciwdzia³aæ ju¿ na etapie szkolnym. Przekazy-
waæ historyczn¹ prawdê o programie i dzia³aniach
ONR-u i M³odzie¿y Wszechpolskiej, równoczeœnie
rozwijaj¹c w uczniach postawê tolerancji i akcep-
tacji dla kulturowej ró¿norodnoœci.

/…/a¿ 70 proc. polskiego spo³eczeñstwa nie
chce przyjmowania w kraju uchodŸców. Powin-
niœmy przekazywaæ m³odzie¿y prawdê histo-
ryczn¹ o losie Polaków, którzy w przesz³oœci tak-
¿e czêsto byli skazani na los uchodŸców i spoty-
kali siê z pomoc¹ i ¿yczliwoœci¹ innych naro-
dów. Tak wysoko notowana w nowym programie
polska literatura romantyczna by³a przecie¿ two-
rzona przez polskich uchodŸców! Nasz Zespó³
Szkó³ nosi imiê Jam Saheba Digvijai Sinhj – hin-
duskiego maharad¿y, który w czasie II wojny
œwiatowej przyj¹³ ponad tysi¹c polskich dzieci –
uchodŸców z syberyjskich gu³agów, daj¹c im dom,
mo¿liwoœæ nauki i opiekê. Polakom uchodz¹cym
z terenów Zwi¹zku Radzieckiego granicê otwo-
rzy³ Iran - kraj muzu³mañski.

/…/Solidarnoœæ – Nasi uczniowie obcuj¹c na co
dzieñ z kolegami z innych krajów zrozumieli –
sami! – ¿e uchodŸca to nie jest ukryty terrorysta
lub ktoœ, kto mo¿e przenosiæ zarazki, jak mówi
Jaros³aw Kaczyñski. Zrozumieli, ¿e  to cz³owiek
taki sam jak oni! Cz³owiek, który jednak znalaz³
siê w szczególnie trudnej sytuacji i potrzebuje ich
kole¿eñskiego wsparcia.

Fragmenty wywiadu z Krystyn¹ Starczewsk¹
za³o¿ycielka I SLO im. Dobrego Maharad¿y w
Warszawie zamieszczonego w „Gazecie” 6.11. br.

Jak uczyæ
patriotyzmu
w szkole?
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Kolejna rocznica i zbli¿aj¹ce siê 100-lecie Od-
zyskania Niepodleg³oœci jest dla spo³ecznoœci
Szko³y Podstawowej Nr 23 w Szczecinie czasem,
kiedy mo¿emy pokazaæ „Jak pojmujemy patrio-
tyzm?”, „Dlaczego jesteœmy dumni z naszego kra-
ju”, „Co mo¿emy zrobiæ dla naszej Ojczyzny”.
Aby pokazaæ uczniom wartoœci, tradycje, historiê
odzyskania niepodleg³oœci ju¿ w listopadzie zor-
ganizowaliœmy z udzia³em kombatantów oraz
by³ych nauczycieli naszej szko³y uroczysta aka-
demiê. Jak co roku uczniowie z bia³o-czerwony-
mi kotylionami obejrzeli czêœæ artystyczn¹ ws³u-
chuj¹c siê w melodiê „Roty”, „Przybyli u³ani”
oraz „My Pierwsza Brygada”. Te marszowe me-
lodie rozbudzi³y ciekawoœæ najm³odszych i wpro-
wadzi³y nutkê wzruszenia wœród zaproszonych
goœci. Po uroczystoœci odby³a siê „¯ywa lekcja
historii” w klasie 6b, z udzia³em zaproszonych
goœci. Uczniowie z zainteresowaniem s³uchali
opowiadañ z okresu tworzenia siê oœwiaty na zie-
miach zachodnich, o pracy w trudnych warun-
kach, w jakich przywracano Polskoœæ, odbudo-
wywano Polskie tradycje. Ten historyczny w¹tek
by³ wstêpem do przeprowadzenia w styczniu 2018 r.
konkursu dotycz¹cego postaci Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Ponadto podczas zajêæ ko³a historycz-
nego „Badacz historii” jednym z celów pracy jest
wyjœcie do Muzeum Narodowego w Szczecinie –
Centrum Dialogu Prze³omy, w którym uczniowie bêd¹
poszukiwaæ pocz¹tków i tworzenia siê polskiego
Szczecina.

Z okazji og³oszonego przez MEN „Roku Nie-
podleg³ej” biblioteka szkolna zorganizuje dzia-
³ania, które bêd¹ mia³y radosn¹ i wznios³¹ opra-
wê. Wielki Test dla uczniów „Co wiem o odzy-
skaniu Niepodleg³oœci przez Polskê?”. Ucznio-
wie bêd¹ pracowaæ w grupach, odpowiadaj¹c na
pytania, rozwi¹¿¹ krzy¿ówki, kalambury. Podsu-
mowaniem testu bêd¹ wykonane przez uczniów
krótkie inscenizacje o tematyce niepodleg³oœcio-
wej. Ciekawym pomys³em jest zorganizowanie
wieczoru poezji z udzia³em uczniów klas VI i VII
„Wolnoœæ kocham i rozumiem”, w której ucznio-
wie prezentuj¹ poezjê patriotyczn¹ i wspó³czesn¹
poruszaj¹c¹ temat wolnoœci. Ca³oœæ oprawiona
piosenkami i pieœniami patriotycznymi. Kolejn¹
i bardzo popularn¹ form¹ wyrazu artystycznego

bêdzie stworzenie lapbooka na temat postaci li-
terackich i historycznych zas³u¿onych w odzy-
skaniu Niepodleg³oœci. Biblioteka szkolna pla-
nuje równie¿ stworzyæ wystawê wykonanego
przez uczniów projektu plakatu „100-lecie Odzy-
skania Niepodleg³oœci przez Polskê” z udzia³em
uczniów klas IV-VI. Dla najm³odszych bibliote-
ka szkolna organizuje konkurs na zak³adkê do
ksi¹¿ki z motywami plastycznymi nawi¹zuj¹cy-
mi do „Roku Niepodleg³ej”. Nie zabraknie tra-
dycyjnych wystawek ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w
bibliotece o tematyce patriotycznej oraz gazetek
przybli¿aj¹cych uczniom wiedzê na temat rocz-
nicy odzyskania niepodleg³oœci.

Podejmowane dzia³ania wpisuj¹ siê równie¿ w
lekcje jêzyka polskiego. Pieœni Legionów stan¹
siê materia³em komiksu. Pieœñ „Przybyli u³ani pod
okienko” jest ³atwa do prze³o¿enia na jêzyk ko-
miksu, poniewa¿, jako twórcza adaptacja ballady
ludowej, ma epick¹ formê, a spor¹ jej czêœæ zaj-
muj¹ partie dialogowe, które mo¿na wpisaæ w
dialogi bohaterów. Do tej formy zaprosimy
uczniów klas IV. Ta weso³a marszowa piosenka
mo¿e staæ siê przy okazji pretekstem do dyskusji
na temat roli komizmu w twórczoœci wojennej,
czy w ogóle: roli humoru w prze¿ywaniu grozy i
cierpienia. Podobnie, tekstami o wyraŸnie zary-
sowanej „fabule” nieszczêœliwej historii mi³osnej
s¹ pieœni „Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿” i „O mój
rozmarynie”. Uczniowie klas VI napisz¹ na ich
podstawie krótkie opowiadania. Z kolei pieœni
„Szara piechota” lub „Wojenko, wojenko” s¹ sil-
nie zmetaforyzowane i przy ich interpretacji

„Rok dla Niepodleg³ej”
– na tropach historii

Szko³a Podstawowa Nr 23
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uczniowie klas V mog¹ rysowaæ metafory, na przy-
k³ad drzewa salutuj¹ce ¿o³nierzom lub pani¹ wo-
jenkê, której ukochani gin¹. Ilustrowanie pieœni
patriotycznych wzbogaca s³ownictwo uczniów,
którzy musz¹ poznaæ znaczenie terminów i wyra-
zów ¿argonowych, by odwzorowaæ treœæ pieœni.
W ten sposób prze³amuj¹ oni barierê jêzykow¹,
która zwykle pojawia siê przy interpretowaniu
pieœni patriotycznych.

Z okazji 11 listopada na lekcjach jêzyka pol-
skiego mo¿na te¿ przedstawiæ uczniom Józefa Pi³-
sudskiego jako wybitnego aforystê. Poprzez
wspóln¹ interpretacjê z uczniami klas VII wypo-
wiedzi Marsza³ka mo¿na osi¹gn¹æ przeró¿ne cele,
w zale¿noœci od doboru cytatów: æwiczyæ rozpo-
znawanie komizmu s³ownego i omawiaæ jego
funkcje, w starszych klasach – przeprowadziæ dys-
kusjê na temat aktualnoœci lub nieaktualnoœci spo-
strze¿eñ Pi³sudskiego na temat Polski i Polaków,
lub okreœliæ, jaki wzorzec osobowy wy³ania siê z
jego wypowiedzi (cz³owieka zdeterminowanego,
samodzielnego, o silnej woli). Józef Pi³sudski jest
bohaterem Internetu; liczba memów z jego wize-
runkiem œwiadczy o tym, jak atrakcyjne s¹ jego
wypowiedzi dla m³odzie¿y.

Zapraszamy do wykorzystania naszych pro-
pozycji.

Ewa Œliwiñska
– nauczyciel biblioteki

Rafa³ Sularz
– nauczyciel historii

Ma³gorzata Kosiorek
– nauczyciel jêzyka polskiego

Zespó³ Szkó³ Rzemieœlniczych, to szko³a
kszta³c¹ca specjalistów w zawodach rzemieœl-
niczych. W sk³ad Zespo³u Szkó³ Rzemieœlni-
czych wchodzi Bran¿owa Szko³a I stopnia Nr
5, Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7 oraz
Oœrodek Dokszta³cania i Doskonalenia Zawo-
dowego Nr 1 w Szczecinie. Nasi uczniowie s¹
przede wszystkim pracownikami. Zawodu ucz¹
siê u rzemieœlników, gdzie odbywaj¹ prakty-
ki. W procesie edukacji k³adziemy szczegól-
ny nacisk na przedmioty teoretyczne zawodo-
we, aby umo¿liwiæ im zdanie egzaminu zawo-
dowego organizowanego przez  Izby Rzemieœl-
nicze lub OKE.

Naszym zadaniem jest kszta³cenie, ale i wy-
chowywanie m³odzie¿y, dlatego te¿ podczas
lekcji przedmiotów ogólnokszta³c¹cych jak i
lekcji przedmiotów zawodowych, nauczycie-
le kszta³tuj¹ wartoœci patriotyczne wœród
uczniów. Robimy to w bardzo ró¿norodny spo-
sób. Co roku organizowana jest w szkole uro-
czysta akademia z okazji Dnia Niepodleg³o-
œci. W tym roku zosta³a uœwietniona wystê-
pem chóru „Kombatant”, z którym szko³a
wspó³pracuje od kilku lat. Wystêpy seniorów
ucz¹ naszych uczniów obok wartoœci patrio-
tycznych, historii naszego kraju i szacunku do
ludzi starszych. Goœciliœmy te¿ w naszej szkole
osoby, które prze¿y³y piek³o II wojny œwiato-
wej: pana Henryka B³aszkiewicza oraz pani¹
Stanis³awê Koœcie³owicz. Dziêki opowieœciom
autentycznych œwiadków historii w uczniach
rozwija siê wra¿liwoœæ na los drugiego cz³o-
wieka i œwiadomoœæ patriotyczna.

Zespó³ Szkó³ Rzemieœlniczych

Kszta³ciæ
i wychowywaæ
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Nie by³o to jedyne

dzia³anie propaguj¹ce
patriotyzm. Przeprowa-
dzony zosta³ konkurs
plastyczny pt. „100 lat
niepodleg³oœci Polski”.
Jego efektem by³a wysta-
wa prac uczniów i wy³o-
nienie zwyciêzcy, któ-
rym  zosta³a Weronika
Zuzewicz z klasy I „b”.
Przez pierwszy tydzieñ li-
stopada podczas przerw
miêdzy lekcjami ucznio-
wie s³uchali polskich pie-
œni patriotycznych.

Obok konkursu pla-
stycznego, odby³ siê
tak¿e konkurs na wykonanie naj³adniejszego ko-
tylionu.  Oryginalne prace zosta³y zaprezento-
wane w gablocie szkolnej. Listopad, to w naszej
szkole miesi¹c bia³o-czerwony, ze wzglêdu na
to wszystkie gabloty tematyczne w szkole i in-
ternacie zosta³y udekorowane emblematami pa-
triotycznymi oraz przedstawia³y informacje na
temat 11 Listopada. W bibliotece szkolnej od-
by³a siê wystawa na temat  ¿ycia i twórczoœci
Ignacego Jana Paderewskiego.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Rzemieœlniczych
wziêli udzia³ w wyk³adach tematycznych organi-
zowanych przez Archiwum Pañstwowe w Szcze-
cinie pt. „Rozbrajanie ¿o³nierzy niemieckich w
Warszawie 11 listopada 1918r w pamiêtniku ¿o³-
nierskim”, które przeprowadzi³ dr hab. Pawe³ Gut.
Zwiedzili gmach Archiwum i poznali historiê
Szczecina sprzed 1945 roku. Ponadto uczniowie
10.11.2017 roku uczestniczyli  w „Spotkaniu
pokoleñ” i Jubileuszu 45-lecia Chóru „Komba-
tant” w Teatrze Polskim.

Poprzez takie dzia³ania uczymy m³odych Po-
laków szacunku do seniorów  oraz poszanowa-

nia ich wk³adu w odzyskanie wolnoœci  i odbu-
dowê Polski.

Okres dwudziestolecia miêdzywojennego by³
czasem szczególnie wa¿nym w dziejach naszego
narodu i odbudowie polskoœci, dlatego aby przy-
bli¿yæ m³odzie¿y ten okres w szerokim kontek-
œcie  spo³eczno – kulturalnym, 1.12.2017 roku
uczniowie Zespo³u Szkó³ Rzemieœlniczych wezm¹
udzia³ w wystawie w Muzeum Miasta Szczecin
nt. „Awangardy”.

Zale¿y nam na tym, aby nasi uczniowie szanowa-
li takie wartoœci jak ojczyzna, tradycja, flaga naro-
dowa, wiedzieli czym jest polskoœæ oraz pamiêtali o
przesz³oœci Polski, dlatego nie tylko w listopadzie
nauczyciele w sposób ró¿norodny propaguj¹ w na-
szej szkole patriotyzm i wartoœci z nim zwi¹zane.

        Agnieszka Ogórek
– nauczycielka historii, wos-u

i przedmiotów zawodowych
        Monika Karzkowiak

– nauczycielka jêzyka polskiego
i przedmiotów zawodowych
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Gdy wczytujemy siê w tê ksi¹¿kê, to okazu-
je siê, ¿e nie by³o ga³êzi ¿ycia, w której przez
minione stulecia kobiety nie pozostawi³yby
trwa³ego œladu - aktorki, œpiewaczki, emancy-
pantki, ¿o³nierki, poetki., malarki. One wszyst-
kie tworzy³y we Lwowie, dzia³a³y na jego
rzecz. Autorka – Beata Kost polska dzienni-
karka ze Lwowa pisz¹ca od wielu lat o histo-
rii miasta i jego mieszkañcach – posz³a tro-
pem wybitnych Polek. W do³¹czonej do ksi¹¿ki
mapie zaznacza ulicy, przy których mieszka³y
nieprzeciêtne pani np., Ujejeskiego, Chor¹¿-
czyzny, Teatralna, Kurkowa, Brajerowska…
Niektórych z tych ulic ju¿ dawno nie ma, tak
jak i ludzi, którzy zajmowali domy przy nich.
Ale pamiêæ sk³adana mozolnie z okruchów
dziêki takim ludziom jaki m.in. Beata Kost po-
zostaje. Ksi¹¿ka ma bardziej charakter doku-
mentu minionych epok, ale dla badaczy bê-

dzie wnikliwym uzupe³nieniem tematu. Dodat-
kowym walorem s¹ zdjêcia mocno czasem sfa-
tygowane. Z fotografii patrz¹ oczy silnych, in-
teresuj¹cych kobiet, które potrafi³y wybraæ
w³asn¹ drogê ¿ycia, tak jak Faniola, która by³a
natchnieniem poetów czy Jadwiga £uszkow-
ska – mi³oœnica królów. A Maria Bartusów-
na, która jako pierwsza prze³amywa³a lody
skostnia³ego zaszufladkowania roli kobiet w
¿yciu i oœmieli³a siê byæ wojuj¹c¹ feministk¹,
w czasach, gdy panie karnie zajmowa³y siê
tylko domem i dzieæmi? Przyk³adów kobiet jest
wiele, ze wspomnê jeszcze o jednym – o nie-
co zapomnianej Aleksandrze Zagórskiej –
dzia³aczce niepodleg³oœciowej, komendantce
Ochotniczej Legii Kobiet – pierwszej polskiej
¿eñskiej formacji wojskowej wspieraj¹cej pol-
skich ¿o³nierzy, matki Orl¹tka Lwowskiego,
dla której Ojczyzna stanowi³a najwy¿sz¹ war-
toœæ.

Oprócz zapomnianych postaci s¹ te¿ te zna-
ne na ca³y œwiat np. pierwsza Miss Zofia Ba-
tycka, która usi³owa³a robiæ karierê filmow¹ i
mia³a zaproszenie do Hollywood, Gabriela
Zapolska – literatka, której sztuki teatralne
t³umaczono na wiele jêzyków, czy Helena Mo-
drzejewska Muza Henryka Sienkiewicza, ak-
torka i œpiewaczka znana tak¿e w Ameryce.

Interesuj¹cym akcentem ksi¹¿ki s¹ dzieje Mi-
chaliny Moœcickiej – ¿ony pierwszego Prezy-
denta RP, Ignacego Moœcickiego, która jak
nikt zaanga¿owa³a siê w budowanie zrêbów
pañstwa polskiego po 1918 roku. To o niej w
samych superlatywach mówi³ zawsze Naczel-
nik, podziwia³ energiê, godnoœæ, zaradnoœæ i
pracowitoœæ. Z ni¹ za³atwia³ ró¿nego rodzaju
sprawy, gdy mê¿a nie by³o w pobli¿u. I to w
koñcu dziêki takim niewiastom jak pani Mi-
chalina Polki szybciej dosta³y prawo wybor-
cze ni¿ inne kobiety w Europie. Jest czym siê
chwaliæ? Zapewne tak, tak samo jak warto przy-
pominaæ dzielne Polki, by ich dziejów i do-
konañ nie przykry³a patyna czasu.

Beata Kost – „Kobiety ze Lwowa”, Wydaw-

nictwo Marginesy, Warszawa 2017.

Lwów
ma twarz kobiety

Lektury o Niepodleg³ej
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Z przyjemnoœci¹ przeczyta³am tê ksi¹¿kê – o
wielkiej Damie polskiej poezji, o kobiecie nie-
z³omniej, nieprawdopodobnie zdyscyplinowanej
i jak niektórzy znajomi (wœród nich Maria D¹-
browska) o niej mówili – „ekscentryczce” Kazi-
mierze I³³akowiczównie. Jedno jest pewne, jest
to powieœæ o kobiecie, która wyrasta³a ponad prze-
ciêtnoœæ i to pod ka¿dym wzglêdem – talentu,
pracowitoœci, dumy i godnoœci osobistej oraz
odwagi. To, czego doœwiadczy³a w ¿yciu wystar-
czy³oby zapewne na kilka ¿yciorysów. A ¿y³a
d³ugo, bo przesz³o dziewiêædziesi¹t lat. I w wiêk-
szoœci by³ to czas wymagaj¹cy wielkiego hartu
ducha i wyrzeczeñ, by pokonaæ i g³ód i niedosta-
tek. Pocz¹wszy od dzieciñstwa, gdy jako nieœlub-
ne dziecko ju¿ na starcie skazana na gorszy byt.
PóŸniej wychowywanej przez szlachciankê w Inf-
lanatch, która zamiast posagu da³a Jej gruntow-
ne wykszta³cenie i maniery. To zaowocowa³o by-
tem samodzielnym, bez wspierania siê, niczym
winoroœl, na mê¿czyŸnie. By³a poliglotk¹, zna³a
szeœæ jêzyków biegle, ci¹gle uczy³a siê nowych.
Tak jak na uchodŸctwie w Rumuni, do której wraz
z polskim rz¹dem dotar³a w 1939 roku. Osiem lat
przetrwa³a na obczyŸnie dziêki wykszta³ceniu –
uczy³a jêzyków. Do Polski wróci³a w 1947 roku i
choæ spotka³ J¹ mur niechêci i dyskryminacji za-
chowa³a godnoœæ i poczucie wartoœci. Nie druko-
wano Jej poezji, nie zapraszano do elit literac-
kich, którym oferowano mieszkania, zaszczyty i
splendory. Cichutko przycupnê³a w Poznaniu, wy-
najmuj¹c pokój u wielodzietnej rodziny. Przetrwa-
³a, choæ towarzyszy³o Jej poczucie goryczy i od-
rzucenia. Gdy czasy siê zmieni³y, odeszli drêczy-
ciele i uzurpatorzy, zdrowie nie pozwoli³o cie-
szyæ siê ¿yciem. Straci³a ca³kowicie wzrok, za-
le¿na by³a od pomocy innych. To dla wyeman-
cypowanej, samodzielnej kobiety by³a zapewne
udrêka.

Ksi¹¿ka napisana jest w arcyciekawy sposób.
Narracja przeplata siê z wierszami Pani Kazimie-
ry, dokumentami, zdjêciami. To daje wszechstron-
ny obraz tej zapomnianej nieco Poetki. Dobrze
siê sta³o, ¿e Autorka zechcia³a siê podzieliæ zgro-
madzon¹ wiedz¹ (ogromn¹!) na temat polskiej Sa-
fony. I to w czasie, gdy zbli¿a siê 100-rocznica

Z delikatnoœci
liryk, stali

charakteru stworzona,
czyli Safona polska

odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê, w któ-
rym to dziele Pani Kazimiera ma niew¹tpliwie
swoje zas³ugi - propañstwow¹ postawê, uczciw¹ i
solidn¹ pracê najpierw jako wolontariuszka, sio-
stra mi³osierdzia, w okopach I wojny œwiatowej,
póŸniej jako wzorowa urzêdniczka Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (dwadzieœcia lat nienagan-
nej pracy!). Poœwiêci³a te¿ swój czas i energiê
sprawie polskiej, gdy jako osobisty sekretarz Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego, rozwi¹zywa³a proble-
my Polaków, którzy s³ali liczne listy do Marsza³-
ka z proœbami o wsparcie i pomoc. Tak, Pani Ka-
zimiera by³a wyj¹tkowa i odwa¿na – mia³a odwa-
gê robiæ i mówiæ rzeczy niepopularne, wbrew
koniunkturze i uk³adom. Jak wówczas, gdy wy-
powiada³a siê w obronie ¯yda Juliana Tuwima
(„mój brat Tuwim”) niszczonego w dwudziesto-
leciu miêdzywojennym. Gdy w czasach komuni-
stycznych stanê³a w obronie poznañskich robot-
ników Czerwca 56 roku, dedykuj¹c im strofy po-
ezji. I taka pozosta³a do ostatnich dni – wierna
swoim zasadom i dekalogowi, wierna sympatiom
i znajomoœciom. Ekscentryczna, starsza pani, w
dziwnych kapeluszach. Pozosta³y po niej strofy
piêknej poezji, która nadal wzrusza, wywo³uje
obrazy, przenosi w inny œwiat.

Joanna Kuciel-Frydryszak – „I³³a. Opowieœæ
o Kazimierze I³³akowiczównie”, Wydawnictwo
Marginesy, Warszawa 2017.
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„Mo¿liwoœci œwiêtowania jest tak wiele! Z
okazji polskich œwiat mo¿na przeczytaæ jak¹œ
ksi¹¿kê historyczn¹, mo¿na pójœæ do muzeum
albo na wycieczkê a w jakieœ miejsce zwi¹zane
z histori¹ Polski” – mówi Wiktor, jeden z bo-
haterów ksi¹¿ki, któr¹ polecam uwadze rodzi-
ców i nauczycieli w tym miesi¹cu.

Wiktor nale¿y  do PACZKI. Jego dziadek ju¿
nie „bo to jednak doros³y, ale zwykle krêci siê
gdzieœ w pobli¿u”. Co jest bardzo cenne, jak siê
oka¿e po lekturze ca³ej ksi¹¿ki.

Czym jest PACZKA? To grupa kilkulatków z
jednej klasy – Jacek, Malinowski, Wiktor oraz
Jagoda i jej m³odsza siostra.

Niedzisiejsze to trochê dzieci bo du¿o cza-
su spêdzaj¹ na œwie¿ym powietrzu. Maj¹ swoj¹
bazê w parku. Tam siê spotykaj¹, odpieraj¹
ataki nieprzyjaciela, czyli rodzeñstwa Maciup-
ków i Milcz¹cego Bruna.  Ale maj¹ te¿ czas
na odpoczynek i œwiêtowanie (koniecznie w
strojach organizacyjnych!). Dziadek Wiktora
czêsto siedzi na ³awce w parku. Jest ich Ÿró-
d³em wiedzy. To w³aœnie on opowiada im o
znacz¹cych datach w historii Polski i czêsto
motywuje do dzia³ania:

„Nie po to mój ojciec walczy³ pod Pi³sudskim,
rozbraja³ wroga i wyszarpywa³ mu ka¿d¹ piêdŸ
ziemi, ¿eby jego wnuk poddawa³ siê przemocy
najeŸdŸcy! NIE DAJCIE SOBIE WYDRZEÆ NIE-
PODLEG£OŒCI!” – wali piêœci¹ w stó³ na wieœæ
o tym, ¿e banda Maciupka napad³a na BAZÊ.

Przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji Dziadek Wik-
tora wyjaœnia, t³umaczy, wspomina… Czym jest
NIEPODLEG£OŒÆ? Po co ludzie STRAJKUJ¥?
Dlaczego SYMBOLE s¹ tak wa¿ne? Po co pañ-
stwom KONSTYTUCJA? To tylko niektóre cie-
kawe tematy, które w rozmowach z dziadkiem
porusza NASZA PACZKA.

Zofia Stanecka znana wielu czytelnikom z se-
rii o Basi (i nie tylko) przy pomocy krótkich
historii o grupie przyjació³, przemyca w tej
ksi¹¿ce wiele ciekawych informacji. Przybli¿a

dzieciom historiê naszego kraju, lekko i bez
zadêcia. A co najwa¿niejsze w prosty sposób
wyjaœnia dzieciom, dlaczego obchodzimy wa¿-
ne, narodowe œwiêta:

• 11 listopada – Narodowe Œwiêto Niepodle-
g³oœci

• 1 maja – Œwiêto Pracy
• 2 maja – Dzieñ Flagi RP
• 3 maja – Œwiêto Konstytucji Trzeciego Maja
• 4 czerwca – Dzieñ Wolnoœci i Praw Obywa-

telskich
• 15 sierpnia – Œwiêto Wojska Polskiego

To ksi¹¿ka zabawna i m¹dra. Œwietnie zilu-
strowana. Wiele w niej dat, faktów historycz-
nych i ciekawostek. Autorka po³¹czy³a teraŸ-
niejszoœæ z przesz³oœci¹ – wysz³a z tego bar-
dzo dobra ksi¹¿ka edukacyjna. Takie lektury,
które w ciekawy i przystêpny sposób przeka-
zuj¹ wiedzê – s¹ na wagê z³ota! Warto o nich
przypominaæ.

Nasza paczka i niepodleg³oœæ. O szeœciu pol-
skich œwiêtach

autor: Zofia Stanecka
ilustracje: Daniel de Latour
Wydawnictwo Egmont, 2014, Muzeum Józefa

Pi³sudskiego w Sulejówku.

Poleca –
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

RELAKS
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Ju¿ po raz trzeci uczniowie naszej szko³y wziê-
li udzia³ w nietypowej dla siebie przygodzie, jak¹
by³a niew¹tpliwie impreza pt.: „Noc kodowania”.

Dwie poprzednie imprezy okaza³y siê du¿ym
sukcesem i ju¿ na pocz¹tku roku uczniowie pyta-
li czy i w tym roku bêdzie nocowanie w szkole,
wiêc nie mog³o byæ inaczej. Najwa¿niejszy punkt
wieczoru i atrakcja dla uczniów z klas IV-V roz-
poczê³a siê o godzinie 18:30.

Program jak zawsze by³ bardzo ciekawy.
Goœciliœmy kapitana Stra¿y Po¿arnej pana £uka-

sza £ysiaka, który przekaza³ uczestnikom zasady
bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.

By³o te¿ budowanie z Lego oraz programowa-
nie i kodowanie z u¿yciem dwóch robotów - Ozo-
bota i Photona. Dziêki uprzejmoœci firm eduka-
cyjnych roboty dojecha³y na czas z Gdañska i
Kielc.

Rewia zabawnych strojów to zawsze weso³y
punkt programu.

O godzinie 20:00 do szko³y przyjecha³a pizza,
wiêc tym razem by³a kolacja we w³oskim stylu.

Po wszystkich zadaniach, okrzykach zachwytu
i radoœci wyra¿onej licznymi piskami uczniowie
przyst¹pili do przygotowania miejsc do spania.
Ich „sypialni¹” by³a biblioteka i sala lekcyjna, a
„³ó¿kami” materace, karimaty i szkolne materace
gimnastyczne.

Po zakoñczonej zabawie jak zawsze nadszed³
czas na wieczór filmowy. Po seansie wszyscy po-
³o¿yli siê spaæ. Niektórzy zasnêli od razu, ale byli
równie¿ tacy, którym emocje nie pozwoli³y zmru-
¿yæ oka a¿ do póŸnych godzin nocnych.

Nastêpnego dnia dzieci wsta³y o 6:00 i rozpo-
czê³y dzieñ gimnastyk¹, póŸniej by³o œniadanie.
Pamiêtaliœmy równie¿, by po sobie posprz¹taæ.
Wszyscy uczestnicy zabawy zgodnie twierdz¹, ¿e
noc w szkole to udana impreza!

W trakcie tego wyj¹tkowego spotkania dzieci
uczy³y siê samodzielnoœci i odpowiedzialno-
œci, a tak¿e umiejêtnoœci podejmowania wa¿-
nych dla siebie decyzji. Dzieciaki mia³y mo¿-
liwoœæ poznania innych ni¿ na co dzieñ form
spêdzania wolnego czasu i bycia wspó³orga-
nizatorami naprawdê dobrej zabawy. Spêdze-
nie nocy poza domem, w warunkach szkolnych,
na pewno uczyni³o z uczestników tego wyda-
rzenia osoby bardziej dojrza³e i odpowiedzial-
ne. Taka noc w szkole to doskona³a okazja do
lepszego poznania siebie, do g³êbszej integra-
cji, prze³amywania ró¿norodnych barier, umac-
niania wiêzi.

Szko³a  Podstawowa Nr 69 w Szczecinie

„Noc kodowania”
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Podczas „nocy w szkole” dzieci zobaczy³y to

miejsce od innej, mniej oficjalnej strony. Atmos-
fera zabawy, akceptacji, ¿yczliwoœci, która towa-
rzyszy³a tej imprezie, na pewno pozwoli³a
uczniom jeszcze bardziej polubiæ szko³ê i odna-
leŸæ tu swoje miejsce, a przejœcie wieczorem po
szkolnych korytarzach w domowych kapciach
pomog³o traktowaæ j¹ jak drugi dom.

P.S. Ogromne podziêkowania dla Rady Rodzi-
ców naszej szko³y za pomoc w przygotowaniu tej
imprezy!!!

Jolanta Kawalec-Szymborska
– nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 69

w Szczecinie
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Muzyk¹ i œpiewem
malowany œwiat

Nauczyciele z pasj¹

Barbara Marcinkowska-
Boruszak – od niemal 30
lat zwi¹zana jest z Pa³acem
M³odzie¿y – PCE w Szcze-
cinie. Jako nauczyciel, ko-
repetytor, akompaniator,
choreograf, nauczyciel œpie-
wu i rytmiki wspó³tworzy
bardzo dobre warunki do
rozwoju artystycznego kolejnych pokoleñ dzieci.
Rozpoczynaj¹c edukacjê muzyczn¹ ju¿ dla dzieci
2-letnich poprzez podopiecznych w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. Jest cenionym animatorem i
organizatorem imprez i przedsiêwziêæ dla dzieci. Wy-
stêpuje te¿ w roli jurora podczas festiwali i konkur-
sów wokalnych. W tym roku wyda³a X ju¿ p³ytê z
cyklu „Piosenki Pani Basi”. Nagrywa równie¿ ko-
lêdy i pastora³ki, wspó³tworzy klimat miasta prowa-
dz¹c zajêcia muzyczno-rytmiczne w wielu placów-
kach szkolnych, przedszkolnych oraz domach kul-
tury na terenie województwa zachodniopomorskie-
go. Niew¹tpliwie jest bardzo zapracowanym nauczy-
cielem.

Jesienne spotkania
Najm³odsi uczestnicy zajêæ rytmicznych p. Basi

Marcinkowskiej-Boruszak podczas udzia³ w „Je-
siennym spotkaniu” w Kluboksiêgarni Kulturka.
Spotkanie zaowocowa³o mnóstwem piêknych, je-
siennych prac, w tym je¿y z szyszek. Nie zabra-
k³o jesiennych lektur.

Dzieci z Pracowni Wokalnej i Rytmiki wziê³y udzia³
w imprezie plenerowej z okazji „Powitania Jesie-
ni”. Impreza odby³a siê na terenie malowniczego
oœrodka – Camping „Marina” PTTK nad po³udnio-
wym brzegiem Jeziora D¹bie w Szczecinie. Dzieci
uczestniczy³y w zorganizowanych specjalnie dla nich
grach i zabawach. Imprezie towarzyszy³ Klaun „B¹-
bluœ” oraz malowanie buziek. Atmosferê zabawy
podgrzewa³a ¿ywa muzyka, a imprezê uœwietni³ po-
czêstunek na ciep³o i na s³odko przygotowany przez
gospodarzy obiektu. Poogoda dopisa³a.



17

Muzyk¹ i œpiewem malowany œwiat
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Miasto na weso³o
Kolejn¹ atrakcj¹ dla ma³ych uczestników zajêæ

rytmicznych prowadzonych przez p. Barbarê Mar-
cinkowsk¹ by³a wizyta w Teatrze Gwitajcie i spek-
takl pt. „Bezpieczne miasto – na weso³o”. Dzieci
wraz z opiekunami obejrzeli to edukacyjne przed-
stawienie w pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika.

Bawimy Seniorów
Po raz pierwszy grupa wokalna Piccoli Vocci i

grupa 2-latków wystêpuj¹cych na scenie z rodzica-
mi rozpoczê³a cykliczne spotkania muzyczne w
Dziennym Domu Pomocy Spo³ecznej Nr 3 przy
ul. Œciegiennego 62 w Szczecinie. Inauguracyjne
spotkanie odby³o siê z okazji Œwiatowego Dnia
Seniora, a zosta³o zainicjowane przez pani¹ Ma³go-
rzatê Jasiñsk¹ – kierowniczkê Oœrodka oraz pani¹
Elwirê Rewcio – dyrektorkê Pa³acu M³odzie¿y –
PCE w Szczecinie. W
programie mali woka-
liœci zaprezentowali
piosenki o tematyce
dzieciêcej, które mo¿-
na równie¿ us³yszeæ na
nagranej p³ycie „Pio-
senki Pani Basi – je-
sieni¹”… W podziêko-
waniu za piêkne wystê-
py dzieci zosta³y ura-
czone s³odkim poczê-
stunkiem w³asnego
wypieku Seniorów.
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Lubiê zanurzyæ siê
w sonecie. Daæ siê
oczarowaæ wersom.
Poczuæ jego ch³odny
dotyk formy, delikat-
ny smak s³owa,
kunsztown¹ precyzjê
wersów, wywa¿on¹
pointê zamykaj¹c¹
obraz myœli. Kiedy w
nim jestem, wiem cze-
go siê spodziewaæ.
Nie porazi mnie nag³a
kakofonia porozrzuca-
nych dŸwiêków, nie-
³ad niedomówieñ, karko³omne skoki pojêæ czy
zwyczajna pospolitoœæ obrazowania. Nic z tych rze-
czy w sonecie zdarzyæ siê nie mo¿e. Jego arysto-
kratyczne, z natury poezji wynikaj¹ce, pochodze-
nie daj¹ mu certyfikat zaufania. Gwarancja poetyc-
koœci tekstu, bez wzglêdu na treœæ i styl, bo nawet
pomieszanie tych¿e, nie odbiera mu klasy. Forma
nobilituje. Tak¿e Autorkê, która skromnie uwodzi
czytelnika ju¿ w pierwszym wierszu cyklu uspra-
wiedliwieniem swojej sonetowej „niesprawnoœci”:

Sonety nie dla ciebie, poetko niedzieli!/ Twoje
wersy to ledwie stokrotki na skwerze./

Jednak sonet towarzyszy jej wiernie od lat, o
czym œwiadczy ponowne, drugie wydanie tych¿e
wierszy. Pierwsze wydanie z 2008 roku to arkusz
jedenastu Sonetów dla bliskich. Obecny tomik
to dwadzieœcia wierszy, w tym owe przywo³ane z
pierwszego, poprawione i zmienione nieco tek-
sty, czasem z nowym tytu³em albo ze zgrabniejsz¹
fraz¹. Zbiór dope³niony o dziewiêæ nowych wier-
szy z lat ostatnich, ale w tej samej konwencji czy
to dedykacji czy to reakcji pro publico bono lub
zauroczenia przyrod¹. Czyli przestrzeñ i czas, lu-
dzie i zdarzenia w swoim codziennym uniwersal-
nym wymiarze. Pory roku wpisane w codzienn¹
przestrzeñ naszych ludzkich spraw, wyznaczaj¹-
ce rytm naszego bytu. I ka¿dy z dedykowan¹ so-
bie twarz¹. W³aœnie z twarz¹! Dope³nieniem to-
miku s¹ rysunki Artystki, ale ich nowy wybór i
odmiennoœæ, to odejœcie od pejza¿y czy bukie-
tów kwiatowych na rzecz twarzy, co ma swoj¹
wymowê wieloznaczn¹, wpisuj¹c¹ siê w tytu³ so-
netów …z twarz¹ w³aœnie.

Okazuje siê bowiem, ¿e i wiersze maj¹ swoje
twarze, jedne o rysach wyrazistych treœci, rozpo-

znawalne w kolorach pory roku czy w kszta³tach
idei, wa¿nych zarówno dla Autorki jak i Czytel-
nika. Inne wizerunki zapomniane, odleg³e, zatar-
te przez czas, za zas³on¹ przesz³oœci, jedynie z
rysami minionych zdarzeñ. Twarze s³ów, twarze
zdañ, oblicza surowe i pogodne, ¿yczliwe w utka-
nej impresji albo bolesne w wykrzyczanej praw-
dzie realnego protestu…

Wiersze jak ludzie nosz¹ maski lub ods³aniaj¹
œmia³o swoje czo³a, pojawiaj¹c siê na stronach z
sonetami… rysuj¹ siê delikatn¹ kresk¹ piórka,
kryj¹ oczy za okularami czy uœmiechaj¹ skrywa-
nym grymasem ust sumiastego w¹sa. Uroda œwia-
ta, uroda dnia, który kryje lub ods³ania twarz w
pojawiaj¹cych siê wersach.

Helena Pilarska tworzy samoswój sonetowy
œwiat, jak napisa³ o Jej wierszach nieod¿a³owanej
pamiêci, poeta i krytyk, Marian Yoph ¯abiñski,
którego pozwalam sobie przywo³aæ jako mentora
i przyjaciela Poetki. Oto co napisa³ o sonecie PaŸ-
dziernik z roku 2007: (…) muszê przyznaæ, ¿e taki
np. utwór, jak „PaŸdziernik” to prawdziwa per³a
w sonetopisarstwie o nachyleniu moralno-histo-
rycznym. Ten w³aœnie sonet polickiej poetki k³a-
dê na szalê przeciw tysi¹cu innych wierszy i wier-
szyków o treœci spo³eczno-politycznej, jakie na
przestrzeni ostatniego pó³wiecza zrodzi³y siê pod
piórem poetów wielkich, œrednich i ma³ych. Nie
ubli¿aj¹c nikomu, nietrudno stwierdziæ, ¿e nawet
Szymborskiej, Mi³oszowi czy Herbertowi zdarza-
³y siê wiersze o treœci politycznej „s³uszne”, lecz
lirycznie u³omne i zakalcowate. W tym znaczeniu
Pilarska pokaza³a umiar i klasê.*

Ta wysoka ocena kunsztu poetyckiego Autorki
Sonetów dla bliskich oœmiela mnie do zareko-
mendowania Czytelnikowi nowego zbioru poezji
czyli Sonetów …z twarz¹, w których jak w lu-
strze bêdzie mo¿na obejrzeæ liczne odbicia swo-
ich w³asnych doznañ, refleksji œwi¹tecznych, obu-
rzeñ politycznych, nieporozumieñ z bliskimi,
wynurzeñ przyjacielskich, zachwytów jesiennych,
zwierzeñ erotycznych, têsknot bezsilnych, uwi-
k³añ w przemijanie i samotnoœæ… a wszystko to
w p³yn¹cej szemrz¹co regularnej frazie sonetu,
który czaruje, uwodzi i odœwie¿a wiarê w poetyc-
kie s³owo, mimo odwiecznych w¹tpliwoœci:

To sk¹d w mej g³owie nieœmia³a obawa/ Czy to
jest sonet? Czy tylko zabawa.../

I co ty na to? Odpowiedz mi, Serce. //
Ró¿a Czerniawska-Karcz

*Marian Yoph-¯abiñski, „Sonety dla bliskich”
i dla innych, w „Pegaz Policki”, w „Wieœci Polic-
kie” nr ??? s. ???

Czy polubiæ sonet…
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Niezwyk³y konkurs plastyczny, pod has³em -
„Moje ulubione miejsce w Szczecinie” – skiero-
wany do przedszkolaków i uczniów szkó³ pod-
stawowych, organizowany przez ¯eglugê Szcze-
ciñsk¹. Prace nale¿y sk³adaæ do koñca listopada
br., czekaj¹ cenne nagrody i wystawa. Szczegól-
ne pole do popisu dla Szkolnych Kó³ Edukacji
Morskiej  (WS)

Wyj¹tkowa filharmonia, tajemniczy zamek, uro-
kliwe bulwary i nowoczesny port jachtowy to
miejsca, które chêtnie odwiedzaj¹ szczecinianie i
turyœci. Które upodobali sobie najm³odsi? Co zro-
bi³o na nich najwiêksze wra¿enie? Gdzie lubi¹
wracaæ? Dowiemy siê tego z konkursu „Moje ulu-
bione miejsce w Szczecinie”.

Konkurs plastyczny organizowany przez ̄ eglu-
gê Szczeciñsk¹ skierowany jest do dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów, zarówno ze Szczecina, jak i
mieszkaj¹cych tu¿ za nasz¹ zachodni¹ granic¹ -
na Pomorzu Przednim. Prace bêd¹ oceniane w
dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku
od 3 do 6 oraz od 7 do 15 lat.

Zadaniem w konkursie jest wykonanie pracy
plastycznej, dowoln¹ technik¹, w której autor lub
autorka zaprezentuj¹ swoje ulubione miejsce w
Szczecinie. Mo¿e byæ to zarówno plac zabaw, park,
pobliskie podwórko, jak równie¿ budynek filhar-
monii, Ró¿anka czy Wa³y Chrobrego. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e o gustach siê nie dyskutuje, dla-
tego chêtnie przyjmiemy ka¿d¹ pracê, która pre-
zentuje dowolny skrawek naszego miasta. Warun-
kiem jest zachowanie p³a-
skiego formatu pracy (A4).

Autor najlepszej pracy z
ka¿dej kategorii wiekowej
otrzyma bon dla dwóch do
szczeciñskiego parku
trampolin oraz voucher na
2-godzinny rejs moto-
rówk¹ w sezonie 2018. W
konkursie przewidziano
równie¿ wyró¿nienia, któ-
rych laureaci otrzymaj¹
pami¹tkowe upomin-
ki.Prace mo¿na nadsy³aæ
lub z³o¿yæ osobiœcie w ter-
minie do 30 listopada:

• w siedzibie ¯eglugi Szczeciñskiej, ul. Jana z
Kolna 7, 71-603 Szczecin

• RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V.,
Agnieszka Misiuk, Marktstraße 4 (Bürgerhaus),
17321 Löcknitz

Wszystkie nades³ane prace zaprezentowane zo-
stan¹ na specjalnej wystawie, która stanie na Alei
Kwiatowej podczas Jarmarku Bo¿onarodzeniowe-
go w grudniu bie¿¹cego roku. Wyniki konkursu
og³oszone zostan¹ 16 grudnia 2017 roku. Do pu-
blicznej wiadomoœci podane zostan¹ na stronie
internetowej www.zegluga.szn.pl. Tam znajduje
siê tak¿e regulamin konkursu.

Celem Konkursu jest kszta³towanie aktywnej,
twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i
przyrody Szczecina oraz rozbudzanie wra¿liwo-
œci estetycznej dziecka i jego indywidualnych
zdolnoœci plastycznych. Mamy nadziejê, ¿e tego
typu inicjatywy pozytywnie wp³yn¹ na promocje
miasta wœród najm³odszych mieszkañców i goœci
zza zachodniej granicy.

Tomasz Owsik-Koz³owski
– rzecznik prasowy miasta ds. ¿eglarstwa
i turystyki, ¯egluga Szczeciñska Sp. z o.o

Poka¿ nam
swój Szczecin!

Konkurs plastyczny
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Edukacja Morska na ¿aglowcu
W dniach 12-15

paŸdziernik 2017
24 uczniów
u c z e s t n i k ó w
SKEM SP 11, ZS 4,
ZS 3, ZSMiP, ZS 8,
ZSEE i ZS 5 za-
okrêtowa³o siê na
STS Kapitan Bor-
chardt, aby zasmakowaæ ¿eglarskiej przygody. Po
zapoznaniu siê z ¿aglowcem i zasadami bezpieczeñ-
stwa, ka¿dy zosta³ przydzielony do wachty. Rano
wyp³ynêliœmy na morze i uczyliœmy siê stawiaæ i
zrzucaæ ¿agle, pe³niæ wachty : nawigacyjn¹ i kam-
buzow¹. Ka¿dy z nas pe³ni³ funkcjê sternika, sta³ na
„oku” i pomaga³ w kambuzie. Najwiêkszym wyzwa-
niem  podczas ¿eglowania by³o sterowanie tak du-
¿ym ¿aglowcem, co równie¿ sprawia³o nam wielk¹
frajdê. Wieczorami w messie rozmawialiœmy o tra-
dycjach i historii  ¿eglarstwa, etykiecie ¿eglarskiej.
Poznaliœmy postaæ Kapitana Karola Olgierda Bor-
chardta, którego imieniem nazwano ¿aglowiec po-
przez projekcjê filmu.  Podczas rejsu przep³ynêli-
œmy 59,2 Mm w czasie 18 godz. i 5 min.

Tekst Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcia J. Ga³êzowska i M. Ircha

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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By³ to krótki ba³tycki rejs szkoleniowy dla na-
uczycieli – opiekunów szczeciñskich Szkolnych
Kó³ Edukacji Morskiej, w dniach 15-18 paŸdzier-
nika br., na trasie Œwinoujœcie – Peenemunde -
Szczecin, na pok³adzie ¿aglowca „Kapitan Bor-
chard” (o tym rejsie pisa³em ju¿ wczeœniej). Ba³tyk
akurat wtedy uspokoi³ siê po silnym sztormie, spo-
wodowanym przez tragiczny w skutkach huragan
Ophelia, który kilka dni wczeœniej przeszed³ przez
Wschodni Atlantyk, Europê i Polskê. My ¿eglo-
waliœmy ju¿ relaksowo, po sztormie, przy s³abych
wiatrach, a przez dwa dni, w poniedzia³ek i wtorek
16 i 17 paŸdziernika, po po³udniu, obserwowali-
œmy nawet doœæ niezwyk³e s³oñce i wrêcz krwawe
jego zachody. Zrobi³em w poniedzia³ek zdjêcia
tych zachodów s³oñca, przy ¿egludze przez Zato-
kê Greifswaldzk¹, pomiêdzy Uznamem a Rugi¹,
kiedy towarzyszy³ nam w pobli¿u ¿aglowiec oldti-
mer „Lovis” z Greifswaldu, a we wtorek fotografo-
wa³em nadal krwawe s³oñce „wisz¹ce” nad wyspa-
mi Ruden i Greifswalder Oie, a nawet – po kilku
próbach – uda³o mi siê równoczeœnie „z³apaæ” i i
to s³oñce i rozb³ysk tamtejszej latarni morskiej…

Dopiero póŸniej powi¹za³em te nietypowe efek-
ty wizualne nie tylko z Opheli¹, ale te¿ z …Sa-
har¹, a nawet z po¿arami, które akurat niszczy³y
lasy w Hiszpanii i Portugalii (!). Okaza³o siê bo-
wiem, ¿e obserwowaliœmy w³aœnie z pok³adu  rzad-
kie zjawisko tzw. „krwawego deszczu”, który po-
jawia siê wtedy, gdy atlantyckie wiatry i huragany
nios¹ nad Europê nie tylko gor¹ce powietrze znad
Afryki, ale wraz z nim tak¿e py³ znad Sahary, co
tym razem spotêgowa³y jeszcze dymy pochodz¹ce
z po¿arów trawi¹cych Pó³wysep Iberyjski. Te pia-
ski i py³y zawieszone w powietrzu powoduj¹ wte-
dy za³amania i odbicia œwiat³a s³onecznego, czego
efektem jest czerwone zabarwienie nieba j S³oñca,
oraz nietypowe, krwisto-czerwone jego zachody
(jak na zdjêciach). Zdarza siê, ¿e zjawisko to noto-

wane jest równie¿ w Polsce, jak by³o np. w kwiet-
niu ubieg³ego roku, gdy saharyjski py³ obserwo-
wano nad Œl¹skiem. Tak samo by³o teraz - niebo
nad wieloma miastami w Wielkiej Brytanii, Fran-
cji i Niemczech by³o pomarañczowo-czerwone, a
czerwone S³oñce by³o widoczne tak¿e nad Polsk¹,
od poniedzia³ku a¿ do œrody.18 paŸdziernika br.,
na pó³nocy i zachodzie kraju, co odnotowa³y rów-
nie¿ media, m.in.: http://www.gp24.pl/pogoda/a/
dym-z-pozarow-w-hiszpanii-i-portugalii-nad-slup-
skiem,12589208/, czy  http://www.dziennikzachod-
ni.pl/polska-i-swiat/a/saharyjski-pyl-nad-europa-
wszystko-przez-ophelie-wideo,12587546/

Synoptycy TVN Meteo tak¿e potwierdzali, ¿e pa-
nuj¹ca wtedy cyrkulacja atmosfery sprzyja³a nap³y-
wowi saharyjskiego py³u nad nasz kraj. Na wschód
od Polski znajdowa³o siê centrum silnego wy¿u Leo,
a na zachodzie Europy wystêpowa³ ni¿, wskutek
czego utworzy³a siê szeroka strefa nap³ywu powie-
trza z po³udnia i po³udniowego wschodu, a taka
cyrkulacja powoduje, ¿e te ciep³e masy powietrza
mog¹ przynieœæ tak¿e py³ znad Sahary, nawet do
Polski. Skutkuje to zmêtnieniem atmosfery, daj¹-
cym takie efekty zarówno na zwyk³ych zdjêciach,
jak i na obrazach satelitarnych, gdzie py³ saharyjski
mo¿na zauwa¿yæ jako bia³awe smugi.

My widzieliœmy te efekty nad wodami ba³tyc-
kiej Zatoki Greifswaldzkiej, z pok³adu „Kapitana
Borchardta”, a z tego spotkania pozosta³y nam
liczne nastrojowe ¿eglarskie zdjêcia. Podobne
niebo i morze zamglone piaskami nawiewanymi
z Sahary ogl¹da³em kiedyœ tak¿e na ³owiskach
Zachodniej Afryki, z "zakurzonych" nimi pok³a-
dów rybackich trawlerów…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

S³oñce i „krwawy deszcz”
nad Ba³tykiem

Z pok³adu „Kapitana Borchardta”
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W Tawernie

„Pod Zardzewia³¹ Kotwic¹”
– Camping Marina PTTK

Od wielu lat zwi¹zany z programem Edukacji
Wodnej i ̄ eglarskiej, p³ywaj¹c jako oficer w rej-
sach z m³odzie¿¹ na ¿aglowcu Kapitan G³owacki
i S/y Dar Szczecina. Obecnie spe³nia swoje ma-
rzenia p³yn¹c w wyprawie „7 kontynentów 4 oce-
any czyli najd³u¿sz¹ drog¹ dooko³a œwiata”. Ka-
pitan Wojciech Maleika znany jako Bolo z in-
nymi œmia³kami wybra³ siê w trzyletni rejs na sta-
lowym 14 metrowym keczu „Wasyl”.

¯egnaliœmy ich na Wa³ach Chrobrego 25 wrze-
œnia 2015 roku. Korzystaj¹c z krótkiej przerwy w
rejsie kpt. Maleika opowiada³ o rejsie od Szcze-
cina do D¿akarty.  Wraz z kapitanem „pop³ynêli-
œmy” przez morza i oceany podziwiaj¹c kolor
wody, przyrodê,  kulturê egzotycznych spo³ecz-
noœci. Podziwialiœmy przywitanie 2016 roku w
Rio de Janeiro, op³ynêliœmy os³awiony Horn, p³y-
nêliœmy kana³ami Patagonii, odwiedziliœmy wy-
spy Robinsona Crusoe i  Wielkanocn¹. Na swo-
jej trasie ¿eglarze napotkali wyspê Puka-Puka oraz
odwiedzili Bora-Bora. Na pok³adzie jachtu odby³
siê chrzest równikowy podczas , którego wszy-
scy byli chrzczeni i wszyscy chrzcili. V i VI etap
to Pacyfik Zachodni z wysp¹ Cooka i Indonezj¹
ze swoj¹ oryginaln¹ dla nas kultur¹. Nie sposób
wymieniæ wszystkich odwiedzonych portów i
przystani, które odwiedzi³a za³oga. Opowieœci ka-
pitana i Natalii Ptasiñskiej, uczestniczki wypra-
wy, ubarwia³y doskona³e technicznie zdjêcia i
filmy. Na pytanie, które miejsce najbardziej ich
urzek³o, trudno by³o im odpowiedzieæ. We wto-
rek wylatuj¹ z powrotem na jacht, by kontynu-
owaæ swoj¹ ¿eglarsk¹ przygodê. Latem 2018 roku
bêdziemy ich wypatrywaæ przy Wa³ach Chrobre-
go.

Za³odze ¿yczymy pomyœlnych wiatrów i wspa-
nia³ych przygód.

Tekst: Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcia: Mieczys³aw Ircha
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Dar M³odzie¿y

nastêpca Daru Pomorza
Dar M³odzie¿y – dane techniczne:
D³ugoœæ 108,8 (z bukszprytem).
Szerokoœæ 14 m.
O¿aglowanie – trzymasztowy pe³norejowiec

(fregata)
Powierzchnia o¿aglowania 3015 m2.
Za³oga – 40 osób za³ogi sta³ej oraz 150

uczniów.
12.11.1981 zwodowano kad³ub zaprojektowa-

ny przez Zygmunta Chorenia.
4.07.1982 uroczyste podniesienie polskiej ban-

dery (wyhaftowanej przez bydgoskie kobiety) i
wcielenie statku do s³u¿by po³¹czone z wycofa-
niem z czynnej s³u¿by „Daru Pomorza”. Komen-
dantem zostaje Kpt. ¿. w. Tadeusz Olechnowicz.

10.07. – 08.09.1982 pierwszy rejs i pierwszy
zagraniczny port – Rostock oraz udzia³ w rega-
tach „Operacja ¯agiel'82” na trasie  Falmouth,
Lizbona, Vigo, Southampton. Polska fregata przy-
sz³a pierwsza na metê, ale po przeliczeniu sklasy-
fikowano j¹ na drugim miejscu.

3.09.1987 – 1.06.1988 podró¿ dooko³a œwiata
przez Atlantyk do Rio de Janerio, nastêpnie wokó³
Przyl¹dka Dobrej Nadziei i Ocean Indyjski do Au-
stralii i Nowej Zelandii. Szczególne wra¿enie zro-
bi³o przejœcie pod mostem pod pe³nymi ¿aglami
w Sydney, gdzie mia³a miejsce parada ¿aglow-
ców. Powrót do kraju wokó³ Przyl¹dka Horn, któ-
ry okr¹¿ono 6.03.1988.

28.12.1996 – 26.07.1997 drugi w historii statku
rejs do Japonii przez Kana³ Sueski i Ocean Indyjski.
Celem podró¿y by³ udzia³ w regatach Osaka Sail'97
i w uroczystoœciach
100-Lecia portu
Osaka. W regatach
zaj¹³ I miejsce w
klasie A.

27.06. –
6.08.2001 na trasie
Antwerpia-Alesund
i Bergen-Esbjerg
Dar M³odzie¿y
uczestniczy³ w re-
gatach „Cutty Sark
2001”, zajmuj¹c I
miejsce na I etapie
i zdobywaj¹c
„Cape Horn Tro-
phy 2001”.

5 .09.  –
25.09.2010 –

Rok Chopinowski sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do
zorganizowania historycznego rejsu podró¿y
Fryderyka Chopina z Francji do Wielkiej Bry-
tanii, oddaj¹c tym samym ho³d kompozytoro-
wi w 200 rocznicê jego urodzin. Nad pok³adem
fregaty górowa³ ¿agiel z podobizn¹ jubilata. W
podró¿ t¹ wybra³a siê Narodowa Orkiestra Sym-
foniczna Polskiego Radia. Podczas tej podró¿y
odby³o siê 7 koncertów g³ównie z utworami
Fryderyka Chopina.

Od samego pocz¹tku swojego p³ywania Dar
M³odzie¿y jest sta³ym uczestnikiem œwiatowych
spotkañ pod ¿aglami. Jest statkiem kszta³c¹cym
znakomitych, cenionych oficerów i kapitanów
œwiatowej floty. Szkolenie studentów realizowa-
ne jest w oparciu o tradycyjne wartoœci, przez
wieki wypracowane w realiach œwiatowej ¿eglu-
gi. Posiada nowoczeœnie wyposa¿ony mostek,
szkoln¹ salê nawigacyjn¹, salê dydaktyczn¹.
Wachty prowadzone na realnych stanowiskach
czyni¹ z niego prawdziwe p³ywaj¹ce laborato-
rium. Dar M³odzie¿y to jeden z najpopularniej-
szych ¿aglowców œwiata. W ci¹gu minionych lat
odby³ 211 podró¿y, przep³yn¹³ 565 tys. mil
morskich, 702 razy zawija³ do portów ca³ego
œwiata. Na pok³adzie przeszkoli³o siê prawie 19
tys. uczniów i studentów szkó³ morskich pol-
skich i zagranicznych.

Oto niektórzy komendanci ¿aglowca Kapitano-
wie ¿eglugi wielkiej: Tadeusz Olechnowicz, Leszek
Wiktorowicz, Henryk Œniegocki, Leszek Szczuka,

Miros³aw £ukawski, Roman Marcinkowski.

Tekst Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcie: Mieczys³aw Ircha
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Zakoñczenie

sezonu ¿eglarskiego 2017
Coraz mniej jachtów stoi na wodzie. Jesienne

barwy wszystkim mówi¹, ¿e to ju¿ czas. Czas koñ-
czyæ p³ywanie i szykowaæ siê do zimy.

W sobotê 21 paŸdziernika na przystani Centrum
¯eglarskiego ¿eglarze zakoñczyli sezon. Przy dŸwiê-
kach Mazurka D¹browskiego i t³umnie przyby³ej
braci ¿eglarskiej, poczet sztandarowy opuœci³ ban-
derê. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy najm³odszych
adeptów ¿eglarstwa z Przedszkola „¯agielek”.

Ale to nie koniec naszego ¿eglarskiego ¿ycia.
Za chwilê rozpoczn¹ siê remonty, a w umys³ach
¿eglarzy powstaj¹ przysz³oroczne plany rejsów
ma³ych i du¿ych.

Tekst: Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcia: J. Ga³êzowska i W. Seidler

Pasowanie na Marynarza
Co dzieñ rano buziê mieæ zawsze rozeœmian¹,

(PRZYRZEKAMY)
Zabawki szanowaæ i dooko³a wszystko porz¹d-

kowaæ, (PRZYRZEKAMY)
Choæ jesteœcie jeszcze mali, zgodnie siê bawiæ

w sali (PRZYRZEKAMY)
Pi¿amê samemu zak³adaæ i na spaniu nie ga-

daæ, (PRZYRZEKAMY)
Tymi s³owami trzylatki z Przedszkola Publiczne-

go Nr 65 „Zatoczka” (27.10.2017 r.) rozpoczê³y uro-
czyste Pasowanie na Marynarza. W obecnoœci ro-
dziców i zaproszonych goœci Kapitan Andrzej Mi-
mier dokona³ pasowania przysz³ych wilków mor-
skich. By³y œpiewy, tañce i wiersze w wykonaniu
dzieci, upominki i dyplomy. Na koniec wjecha³a
niespodzianka w postaci du¿ego, smacznego tortu.

Tekst i zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska
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ABC ¯eglarskie – rejs

szkoleniowy opiekunów SKEM
W samo po³udnie 15 paŸdziernika 2017 roku roz-

poczê³a siê moja najwiêksza przygoda ¿ycia - rejs
szkoleniowo-edukacyjny na ¿aglowcu STS Kapitan
Borchardt. Wraz w pozosta³ymi uczestnikami rejsu -
opiekunami SKEM spotka³am siê podczas zbiórki w
Pa³acu M³odzie¿y przy al. Piastów w Szczecinie.
Autokarem udaliœmy siê do Œwinoujœcia gdzie cze-
ka³ na nas przepiêkny ¿aglowiec. Po zaokrêtowaniu,
przydzieleniu kajut oraz podziale na wachty zostali-
œmy zaproszeni przez wspania³ego kuka Krzysztofa
na smakowity posi³ek. Wieczór i noc spêdziliœmy w
Œwinoujœciu.

Poniedzia³ek powita³ nas piêknym s³oneczkiem i
wymarzon¹ pogod¹ do ¿eglowania dlatego po œnia-
daniu oraz odbyciu wszystkich szkoleñ z zakresu
¿eglarstwa wyruszyliœmy na g³êbokie wody. Obrali-
œmy kurs na Peenemünde. Neptun okaza³ siê byæ
bardzo ³askawy, pogoda dopisywa³a nam podczas
ca³ego rejsu i na miejsce uda³o nam siê dotrzeæ w
godzinach popo³udniowych. Wszyscy za³oganci czuli
siê wspaniale. Pod czujnym okiem kapitana Wojcie-
cha Drewniaka oraz pozosta³ych cz³onków za³ogi
mogliœmy zg³êbiæ swoj¹ wiedzê ¿eglarsk¹, meteoro-
logiczn¹ oraz poæwiczyæ wi¹zanie wêz³ów ¿eglarskich.

W Peenemünde zostaliœmy do wtorku. Mieliœmy
okazjê zwiedziæ tam Muzeum Historyczno-Tech-
niczne - najwiêksze centrum zbrojeniowe w Euro-
pie w latach 1936-1945. Nie mogliœmy równie¿

nie zwiedziæ Muzeum U-Boot – radzieckiego okrê-
tu podwodnego U-461. Pe³ni wra¿eñ oraz nowej
wiedzy jeszcze przed po³udniem wyruszyliœmy w
drogê powrotn¹ do Szczecina. Ta czêœæ rejsu wy-
wo³a³a u mnie najwiêksze emocje. Podczas pe³nie-
nia wachty nawigacyjnej mia³am okazjê uczestni-
czyæ w manewrach ¿eglarskich. Stawialiœmy ¿agle,
staliœmy na tzw. „oku?” oraz mieliœmy mo¿liwoœæ
poczuæ siê jak kapitan steruj¹c ¿aglowcem. Nie-
stety wraz z zapadniêciem zmroku okaza³o siê, ¿e
widocznoœæ na morzu jest ograniczona a porusza-
nie siê po pok³adzie okazuje niebezpieczne, gdy¿
wszêdzie panuje ciemnoœæ. Jeszcze przed kolacj¹
na pok³ad sprowadzi³ nas sygna³ alarmowy „do
¿agli”, okaza³o siê, ¿e trzeba ustawiæ ¿agle. Wszy-
scy za³oganci zakasali rêce do pracy. Po skoñczo-
nych manewrach obejrzeliœmy film dokumentalny
pt. „Kapitan w³asnej duszy” przybli¿aj¹cy sylwet-
kê kapitana ¯eglugi Wielkiej – Karola Olgierda
Borchardta. Po filmie udaliœmy siê na zas³u¿ony
odpoczynek, który zosta³ przerwany o 6:15 z po-
wodu kolejnego alarmu „do ¿agl”. Za³oganci uwi-
jali siê jak w ukropie poniewa¿ nale¿a³o zrzuciæ
¿agle, gdy¿ wchodziliœmy do portu w Œwinoujœciu.
Ze Œwinoujœcia udaliœmy siê kana³em Piastowskim
oraz wodami Odry Zachodniej do Szczecina. W
godzinach popo³udniowych zacumowaliœmy przy
Wa³ach Chrobrego. Po sklarowaniu pok³adu oraz
posprz¹taniu kajut odby³o siê uroczyste zakoñcze-
nie rejsu, po¿egnanie z kapitanem i za³og¹ oraz
z³o¿enie ¿yczeñ urodzinowych naszemu kukowi
Krzysztofowi. Myœlê, ¿e dla wszystkich by³a to
ogromna przygoda oraz niesamowita przyjemnoœæ
móc zg³êbiaæ wiedzê ¿eglarsk¹ na tak wspania³ym
¿aglowcu, aby dalej przekazywaæ j¹ naszym pod-
opiecznym. ¯egnaj¹c siê wszyscy uczestnicy oraz
za³oganci obiecali spotkaæ siê na pok³adzie Kapi-
tana Borchardta w niedalekiej przysz³oœci. AHOJ!

Monika Rutkowska
– nauczyciel PP 50 w Szczecinie
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W obiektywie Wies³awa Seidlera

Rejs edukacyjny
dla nauczycieli

STS Kapitan Borchardt
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