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Narzêdziownik nauczyciela jêzyka polskiego,
czyli z czego warto korzystaæ,
gdzie warto zagl¹daæ

W toku pracy, nabieraj¹c z ka¿dym rokiem doœwiadczenia, nauczyciel buduje krok
po kroku swój warsztat pracy. Jest to warsztat unikatowy, jedyny i niepowtarzalny.
Nauczyciel zbiera ciekawe materia³y, zwraca uwagê na te przynosz¹ce spodziewane,
zamierzone rezultaty, które s¹ przyjazne dla uczniów. Ca³y czas wybiera,
selekcjonuje, musi bowiem nad¹¿yæ za zmieniaj¹cym siê œwiatem, sprostaæ
wyzwaniom, które ka¿dego dnia stawia szko³a nastawiona na kszta³cenie i utrwalanie
umiejêtnoœci cyfrowych. Metody pracy wci¹¿ siê zmieniaj¹, s¹ zdecydowanie inne
ni¿ te 20, 30 lat temu. Bo choæ czyta siê nadal te same teksty literackie z kanonu
lektur, to ich opracowanie omówienie, podanie uczniom jest zasadniczo inne.

Dobrze mieæ swoist¹ bazê ciekawych Ÿróde³, miejsc, materia³ów, z których mo¿na
skorzystaæ zarówno w przestrzeni klasy, jak i podczas lekcji zdalnych. Poni¿szy zbiór
stanowi bardzo subiektywny wybór stron, aplikacji, narzêdzi, z których korzystam
najczêœciej. Jest to z pewnoœci¹ zbiór nieskoñczony i niewyczerpany. Ka¿dego dnia
powstaj¹ bowiem wartoœciowe materia³y.

Dzielenie siê dobrymi praktykami pedagogicznymi od pokoleñ stanowi chlubn¹
czêœæ codziennych dzia³añ nauczycieli. Wczeœniej odbywa³o siê to w zaciszach
pokojów nauczycielskich, dziœ przenios³o siê do Internetu, co ma jeden ogromny plus
– niemal nieograniczony zasiêg.

1. Strony z zasobami

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ strony internetowe, które s¹ swoistymi
bibliotekami, zawieraj¹ zbiory ksi¹¿ek, filmów, przedstawieñ teatralnych, audycji
i s³uchowisk radiowych, ale te¿ utworów muzycznych, zdjêæ i grafik. Na co dzieñ
polecam uczniom korzystanie ze strony wolnelektury.pl – szczególnie w czasie
zamkniêcia bibliotek tradycyjnych i utrudnionego dostêpu do lektur w formie
papierowej. Dodatkowe materia³y dŸwiêkowe (np. zarejestrowane g³osy poetów
i pisarzy, audycje z ich udzia³em, spektakle) znaleŸæ mo¿na w zbiorach ninateka.pl.
Przedstawienia teatralne zrealizowane w ramach Teatru Telewizji oraz adaptacje
filmowe lektur udostêpnia Telewizja Polska w bezp³atnym serwisie VOD.
Bezp³atne zdjêcia, grafiki i video to przede wszystkim Pixabay i Pexels.

2. Kana³y na Youtubie

Œwietnym miejscem, w którym uczniowie znajda materia³y filmowe wyjaœniaj¹ce
wprowadzane zagadnienia, porz¹dkuj¹ce informacje, utrwalaj¹ce zdobyt¹ ju¿ wiedzê,
jest Youtube. ZnaleŸæ tam mo¿emy zarówno wyk³ady prof. Miodka i prof.
Bralczyka z zakresu gramatyki i zagadnieñ jêzykowych, jak i treœci omawiaj¹ce
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Katarzyna Chabowska

Absolwentka filologii polskiej na
Uniwersytecie Szczeciñskim, od ponad 15
lat nauczycielka jêzyka polskiego. Wiele
lat pracowa³a w szczeciñskich gimnazjach,
ostatni czas to Wroc³aw
i szko³a podstawowa.

Poetka zwi¹zana ze szczeciñskim
Zwi¹zkiem Literatów Polskich. Wyda³a
trzy tomy poetyckie: rozb³yski posenne
(2013), pod naskórkiem codziennoœci
(2015) oraz horyzonty samotnoœci (2018).

najnowsze zmiany zachodz¹ce w rozwijaj¹cym siê nieustannie jêzyku. Polecam
szczególnie kana³ Pauliny Miku³y Mówi¹c inaczej.

Na  kanale Wiedza z wami mo¿na dokonaæ powtórek z treœci lektur, przypomnieæ
sobie g³ówne motywy, cechy bohaterów. Mo¿na równie¿ utrwalaæ wiedzê z zakresu
ró¿nych ga³êzi gramatyki (sk³adnia, fonetyka, s³owotwórstwo).  Pani Izabela piêkn¹
polszczyzn¹, w przystêpny i ciekawy sposób przybli¿a uczniom materia³. Tym,
którzy maj¹ wyj¹tkowe problemy z czytaniem i rozumieniem lektur, proponujê
opatrzone piêkn¹ grafik¹ opowieœci o nich zamieszczone na kanale lekturek.pl

3. Blogi nauczycielskie

Wielu nauczycieli tworzy internetowe dzienniki, czyli blogi. W mniej lub bardziej
regularnych wpisach zamieszczaj¹ tam pomys³y na lekcje, ciekawe materia³y –
æwiczenia, karty pracy, teksty do analizy. Miejsca takie s¹ prawdziwymi skarbnicami
inspiracji. Lubiê zagl¹daæ do Moniki Iwanowskiej (motylewdzienniku.pl), Izabelli
Bartol (polskizklasa.pl) i Joanny Heftowicz (polonistkaprzytablicy.blogspot.com).
Panie na lekcjach jêzyka polskiego proponuj¹ stosowanie najnowoczeœniejszych
metod pracy – WebQuest, grywalizacja, projekty, kodowanie. Materia³y
przygotowuj¹ w najró¿niejszych formach – prezentacje ca³ych jednostek lekcyjnych
(przygotowane w Canvie lub Genially), gry, notatki przestrzenne, obrazkowe, stacje
zadaniowe i wiele, wiele innych.

4. Notatki obrazkowe

Coraz popularniejszym narzêdziem codziennej pracy na lekcji staja siê sketchnotki,
notatki obrazkowe (ryœlografia, gryznotki, rysonotki, myœlografia). Zminimalizowany
opis s³owny, zast¹pienie go obrazem sprawia, ¿e uczeñ znacznie szybciej
i efektywniej siê uczy. Tworz¹c w³asne notatki, staje siê bardziej samodzielny
i kreatywny. Porz¹dkuj¹c wiedzê, zwraca uwagê na najwa¿niejsze aspekty
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poznawanych zagadnieñ. Myœlenie wizualne przydaje siê nie tylko do nauki, ale
tak¿e w codziennym ¿yciu.

Uczniom czêsto proponujê, by tworzyli notatki z zajêæ w formie graficznej lub
udostêpniam im gotowe schematy do uzupe³nienia i pokolorowania. Lubiê piêkne
notatki Irminy ̄ arskiej (Rysunkowy jêzyk polski), Sylwii Oszczyk (Polski jak
malowany) i Moniki Iwanowskiej (Motyle W Dzienniku oraz materia³y
wydawnictwa Nowa Era)

5. Aplikacje do tworzenia quizów interaktywnych i sprawdzianów

Powtarzanie, æwiczenie, utrwalanie to bardzo istotne elementy edukacji. Mo¿na
w tym celu wykorzystywaæ wiele narzêdzi – tych tradycyjnych, jak choæby
wype³nianie zeszytów æwiczeñ, wykonywanie pisemnie zadañ w zeszycie. Mo¿na te¿
skorzystaæ z narzêdzi internetowych. Warte uwagi s¹ strony wordwall.net
i LearningApps.org, które zawieraj¹ materia³y w formie ciekawej, atrakcyjnej dla
uczniów. Znajduj¹ siê tam przeró¿ne zadania na dopasowanie, labirynty, teleturnieje,
ko³o fortuny, magiczne pude³ka, anagramy zadania typu prawda-fa³sz, wykreœlanki...
W aplikacjach takich jak np. kahoot.com mo¿na dodatkowo wprowadziæ elementy
rywalizacji.

Doœæ wa¿ne jest tak¿e sprawdzanie wiedzy podczas zdalnej nauki. W tym celu
u¿ywam wielofunkcyjnego Google Forms. Mo¿na w nim tworzyæ zadania otwarte,
testowe, wielokrotnego wyboru, siatkê odpowiedzi, nawet escape room.

Przy okazji tematu korzystania z zasobów i dzielenia si¹ nimi warto wspomnieæ
o prawie autorskim i dba³oœci o jego przestrzeganie. Szko³a to jedno z tych miejsc,
które mo¿e wykorzystywaæ zasoby Sieci – co trzeba dodaæ – do celów
edukacyjnych. Nie znaczy to jednak, ¿e dziaæ siê to mo¿e w sposób nieograniczony,
zupe³nie swobodny, bez zasad. Zawsze warto sprawdziæ licencjê zamieszczanych
materia³ów, a wykorzystuj¹c je, podaæ autora.

W pracy zdalnej lepiej dzia³aj¹ te szko³y, które zdecydowa³y siê na wprowadzenie
jednej, obowi¹zuj¹cej platformy do prowadzenia lekcji. Przeszkolenie nauczycieli
z wybranego narzêdzia równie¿ nie pozostaje bez znaczenia. Dobrze równie¿ jeœli –
w podstawowym bodaj zakresie – ustandaryzowane zosta³y materia³y, dokumenty,
sposób wymiany zadañ pomiêdzy nauczycielami a uczniami, archiwizowanie prac.
Uczniowie pewniej siê czuj¹, kiedy na wielu lekcjach korzysta siê z podobnie
dzia³aj¹cych aplikacji, poruszaj¹ siê w obszarze oswojonym. Czuj¹ siê zagubieni
i zwyczajnie przebodŸcowani, kiedy proponuje im siê ka¿dego dnia coœ innego.
Oczywiœcie nowoœci s¹ ciekawe, wa¿ne jednak, by zachowaæ umiar i nie sprawiæ,
aby uczniowie byli zwyczajnie przemêczeni. Warto mieæ to na uwadze przy
planowaniu kolejnych lekcji.
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Maria Deskur

Poradnik, który trzymasz w jest efektem
wielu lektur, poszukiwañ, spotkañ
i rozmów z ró¿nymi m¹drymi ludŸmi.
Nie jest to praca naukowa, raczej
próba zebrania w krótkiej i przystêpnej
formie fundamentów, które wydaj¹ siê
nieodzowne dla upowszechnienia
czytania w Polsce.
A przysz³oœæ naszego kraju zale¿y
od tego, na ile uda siê nam wspólnie
podnieœæ poziom czytelnictwa.
Uda siê nam, jeœli bêdziemy pracowali
razem ku wspólnemu celowi.
Wydajemy Supermoc ksi¹¿ek.
Poradnik upowszechniania czytania
w pi¹tkê i mamy ogromn¹ nadziejê,
¿e bêdzie to pocz¹tek tworzenia wielkiej
sieci wspó³pracy profesjonalistów,
instytucji, firm i ludzi dobrej woli!
Zapraszamy do kontaktu.
Wydawcy:
Fundacja Powszechnego Czytania
Kraków Miasto Literatury UNESCO
Wroc³aw Miasto Literatury UNESCO
Polska Izba Ksi¹¿ki
Fundacja Olgi Tokarczuk

Niniejsza publikacja powsta³a z myœl¹ o profesjonalistach i wolontariuszach
anga¿uj¹cych siê w najró¿niejszy sposób na rzecz zwiêkszenia liczby Polaków
czytaj¹cych ksi¹¿ki. Chcielibyœmy, by sta³a siê pomoc¹ w pracy, katalizatorem
rozmów, zaczynem do tworzenia wspó³pracuj¹cych œrodowisk i inspiracj¹ do
dalszych dzia³añ. Tekst dotyczy czytania ksi¹¿ek: powieœci, reporta¿y, opowiadañ,
zbiorów wierszy, a tak¿e d³u¿szych tekstów naukowych czy popularnonaukowych.
U¿ywaj¹c skrótowo s³owa „czytanie”, zawsze odnosimy siê do czytania ksi¹¿ek.

Powody
Czyli po co upowszechniaæ czytanie

Poniewa¿ przysz³oœæ Polski zale¿y od upowszechnienia czytania. Zdrowie naszej
spo³ecznoœci, poziom edukacji, si³a kapita³u spo³ecznego, przedsiêbiorczoœæ, wreszcie

Super moc ksi¹¿ek
Poradnik upowszechniania czytania
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równoœæ obywateli i przysz³oœæ demokracji – to wszystko wynika ze skali
upowszechnienia czytania w danej spo³ecznoœci. Wa¿ne jest, by to podkreœlaæ!
Czytanie nie jest ¿adnym przywilejem – jest warunkiem koniecznym wychowywania
m¹drych, odpowiedzialnych obywateli bior¹cych udzia³ w ¿yciu demokracji.

ZDROWIE
Rola ksi¹¿ek zaczyna siê bardzo wczeœnie.

Mózg cz³owieka rozwija siê najintensywniej w ci¹gu pierwszych trzech lat naszego
¿ycia i najlepiej w kontakcie z bliskim cz³owiekiem. To w tym czasie buduj¹ siê
po³¹czenia synaptyczne w naszym mózgu – a intensywnoœæ ich powstawania zale¿y od
bodŸców, którym go poddamy. Wspólne czytanie, a w³aœciwie ogl¹danie, omawianie,
zabawa i interakcja wokó³ ksi¹¿ki jest doskona³ym stymulatorem rozwoju poznawczego,
emocjonalnego i spo³ecznego dziecka. W tym procesie budowanie relacji z rodzicem oraz
kszta³towanie poczucia w³asnej wartoœci dziecka s¹ fundamentalne! Pediatra amerykañski,
który jako pierwszy na œwiecie zacz¹³ rekomendowaæ rodzicom niemowlaków regularne
czytanie i rozmowê z dzieckiem, stwierdzi³, ¿e jego pacjenci poddani takiej interwencji
mniej choruj¹, kiedy zaczynaj¹ szko³ê.

Czytajmy i rozmawiajmy z dzieæmi - bêd¹ zdrowsze.

EDUKACJA

Czytanie jest fundamentem edukacji – zdecydowanie nie tylko humanistycznej,
ale ka¿dej. Oczywistoœæ? A jednak – czy zdajemy sobie sprawê, jak bardzo wa¿ne
jest czytanie dla rozumienia matematyki? Badania pokazuj¹, ¿e czytanie ksi¹¿ek
rozwija myœlenie krytyczne, ciekawoœæ i umiejêtnoœæ analizy wyszukiwawczej,
rozumienie powi¹zañ przyczynowo-skutkowych, zdolnoœæ d³u¿szej koncentracji.
Czytanie ksi¹¿ek zwiêksza zatem szanse ucznia na sukces we wszystkich
dziedzinach, równie¿ œcis³ych. Dziecko ma siê najpierw nauczyæ czytaæ, by
w drugim kroku czytaæ, aby siê uczyæ (po angielsku Learn to Read. Read to Learn).
Potê¿nym problemem jest dziœ oczywiœcie dysleksja. Czytanie na g³os dziecku
z dysleksj¹ przynosi wielorakie pozytywne skutki, jest nawi¹zaniem relacji, wejœciem
w dialog, budowaniem semantyki – to wszystko fundamentalnie wa¿ne. Oczywiœcie
dzia³anie to wymaga œwiadomoœci i poœwiêcenia czasu przez rodzica.

Bez czytania nie ma edukacji.

Kapita³ spo³eczny
Czytanie – czynnoœæ prywatna?

Czytanie beletrystyki podnosi nasze kompetencje spo³eczne, rozwija empatiê. To
stwierdzenie byæ mo¿e zaskakuj¹ce, ale potwierdzone w wielu badaniach. Czytaj¹c,
wchodzimy w czyj¹œ opowieœæ, uczymy siê przyjmowaæ czyjœ punkt widzenia,
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zaczynamy rozumieæ czyjeœ emocje, przyjmujemy do wiadomoœci, ¿e ktoœ mo¿e coœ
czuæ lub postrzegaæ inaczej. W tym procesie nasze kompetencje spo³eczne rosn¹.
Paradoksalnie zatem ksi¹¿ka, ta prywatna i osobista przyjemnoœæ, staje siê
æwiczeniem, które buduje nasz¹ umiejêtnoœæ nawi¹zywania relacji z innymi.
Cz³owiek czytaj¹cy staje siê cz³owiekiem pewniejszym siebie – bo kompetencje
spo³eczne to przecie¿ fundament naszego funkcjonowania we wspólnocie; czytaj¹c,
uczymy siê rozumienia innych, lepiej siê wœród ludzi czujemy, ³atwiej
wspó³pracujemy, budujemy pewnoœæ siebie. Budujemy kapita³ spo³eczny.

Czytajmy ksi¹¿ki, nauczmy siê czytaæ ludzi.

Przedsiêbiorczoœæ
Dlaczego liderzy czytaj¹?

Kompetencje przysz³oœci, czyli umiejêtnoœci, których pracodawcy bêd¹ poszukiwali
u pracowników w najbli¿szych dekadach, to oczywiœcie przedsiêbiorczoœæ,
innowacyjnoœæ i kreatywnoœæ, lecz tak¿e kompetencje spo³eczne, empatia,
umiejêtnoœæ wspó³pracy. Czytanie ksi¹¿ek buduje w nas wszystkie te kompetencje –
rozwija empatiê, pobudza do zrozumienia innych, aktywizuje krytyczne myœlenie.
Czytanie jest te¿ fundamentem innowacyjnoœci i kreatywnoœci. To w³aœnie powolne
tempo czytania ksi¹¿ek buduje w naszych g³owach zbiór danych, który
w odpowiednim momencie staje siê Ÿród³em nowych skojarzeñ, i dziêki któremu
zaczynamy w sposób innowacyjny ³¹czyæ ze sob¹ dane dot¹d przez nikogo nie
rozwa¿ane razem. Tak siê rodzi innowacja. Powolnoœæ czytania sprzyja
nowoczesnoœci. Czytanie okazuje siê fundamentem innowacyjnej przedsiêbiorczoœci
i silnej gospodarki. Twórca Tesli, Elon Musk, zapytany o to, jak nauczy³ siê
budowaæ rakiety, odpowiada: „czyta³em ksi¹¿ki”.

Czytanie tworzy innowatorów.

Równoœæ
Czy da siê zniwelowaæ nierównoœci spo³eczne?

Wydawa³oby siê, ¿e oczywiœcie nie. Dzieci bogatszych ludzi maj¹ dostêp do
lepszej edukacji – i tyle. Tymczasem w 2011 roku PISA opublikowa³a s³ynne dziœ
badania „Czytanie dla zmiany”, w których wykaza³a, ¿e jeœli uczeñ lubi czytaæ (czyta
dla przyjemnoœci), to ma to wiêkszy wp³yw na jego sukces edukacyjny ni¿ jego
pochodzenie socjoekonomiczne. Innymi s³owy – udowodniono, ¿e mo¿na
zniwelowaæ nierównoœci spo³eczne, ¿e czytanie ksi¹¿ek ma tê niezwyk³¹ moc.
Okazuje siê zatem, ¿e nie musimy dysponowaæ ogromnymi funduszami, by pomagaæ
dzieciom ze œrodowisk ubo¿szych. Wystarczy zachêciæ je do polubienia regularnego
czytania, po jakimœ czasie ró¿nice zaczn¹ siê zmniejszaæ.

Czytanie czyni nas równymi.
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Demokracja

Czytanie, rozumienie i analiza tekstu to umiejêtnoœci, z którymi siê nie rodzimy,
musimy je wykszta³ciæ, trochê jak sprawnie dzia³aj¹ce miêœnie. I tak samo jak miêœnie,
te umiejêtnoœci wymagaj¹ æwiczeñ, a nieu¿ywane – s³abn¹. Czytanie ksi¹¿ek jest
czynnoœci¹, która utrzymuje w formie nasze mo¿liwoœci analityczne i krytyczne
myœlenie, niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania obywatela wspó³czesnych
demokracji. Musimy umieæ zrozumieæ i oceniæ

Wszechobecne teksty reklamowe, umowy cywilno-prawne, dyskurs polityczny,
regulaminy u¿ytkowników i wiele innych skomplikowanych tekstów. Czytaj¹cy, dziêki
swoim kompetencjom, maj¹ wiêksze poczucie sprawczoœci, wiêkszy ich odsetek chodzi
na wybory, anga¿uje siê w ¿ycie spo³eczne czy obywatelskie. Rezygnuj¹c z czytania
jako æwiczenia analizy krytycznej, stajemy siê grup¹ zarz¹dzan¹ przez innych, którzy
dbaj¹ o swoje wysokie kompetencje analityczne i perswazyjne (np. firmy sprzedaj¹ce
s³abe produkty, aplikacje u¿ywaj¹ce naszych danych). Spo³ecznoœæ, która nie æwiczy
czytania, sama rezygnuje ze swojego wp³ywu, os³abiaj¹c w ten sposób demokracjê na
rzecz oligarchii.

Mamy prawo do czytania. Korzystajmy z tego.

Z³ote regu³y,
czyli kluczowe elementy sukcesu, o których nale¿y pamiêtaæ

Programy o udowodnionych sukcesach wypracowa³y regu³y, których przestrzeganie
sprzyja osi¹ganiu efektów. Korzystajmy z cudzych doœwiadczeñ i próbujmy
sprawdzaæ swoje pomys³y przez pryzmat wiedzy wypracowanej. Grupa docelowa,
dostêp do ksi¹¿ek, przyjemnoœæ, autorytet, regularnoœæ, nawyk oraz bezpoœredni
kontakt to elementy, które warto dobrze dopracowaæ.

Grupa docelowa

Do kogo mówiæ?

a) nieczytaj¹cy
Upowszechnienie czytania oznacza literalnie zwiêkszenie liczby czytaj¹cych, czyli

sprawienie, ¿e wiêcej ludzi bêdzie czyta³o. Wiadomo, ¿e w statystycznej rodzinie czytaj¹cej
czytanie „przenosi siê” z pokolenia na pokolenie. Dlatego doœwiadczeni dzia³acze
podkreœlaj¹, ¿e dzieci z rodzin wykszta³conych nie s¹ ich najwa¿niejsz¹ grup¹ docelow¹.
Swoje dzia³ania staraj¹ siê skupiaæ wokó³ dzieci ze œrodowisk spo³ecznie i ekonomicznie
najubo¿szych: w imiê niwelowania ró¿nic, fundamentalnej sprawiedliwoœci spo³ecznej.

b) im wczeœniej tym lepiej
Mózg dziecka rozwija siê najgwa³towniej do trzeciego roku ¿ycia – najwiêcej

osi¹gniemy, rekomenduj¹c czytanie i rozmowê z niemowlakiem od jego szóstego
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miesi¹ca ¿ycia. Takie dziecko bêdzie w wieku trzech lat rozumia³o oko³o dwukrotnie
wiêcej s³ów, ni¿ gdyby by³o wychowywane bez ksi¹¿ek i rozmowy. Oczywiœcie
wspieranie dzieci starszych równie¿ jest wskazane, ale jeœli mamy wybór, to warto
pamiêtaæ, ¿e wczesna interwencja skokowo niweluje ryzyko póŸniejszych
problemów. Du¿o ³atwiej jest te¿ zaszczepiæ nawyk wczeœniej ni¿ póŸniej. W Polsce
60 proc. doros³ych nie czyta nawet jednej ksi¹¿ki rocznie. Na pewno du¿a czêœæ
z nich ma dzieci. Grupa docelowa jest zatem potê¿na.

Kontakt
Celem jest zmiana postaw, nie sama komunikacja.

„Badaj¹c efektywnoœæ naszych akcji, zakazaliœmy sami sobie wysy³ania paczek
z ksi¹¿kami. Bez kontaktu z wolontariuszem nie osi¹galiœmy w rodzinach obdarowanych
¿adnych zmian”. Takie zdanie us³ysza³am od szefowej programowej BookTrust. Ewaluacje
pokaza³y pracownikom tej organizacji, ¿e namówiæ na czytanie z dzieckiem rodziców
nieczytaj¹cych jest w stanie jedynie osoba w bezpoœrednim kontakcie, która opowie, o co
chodzi, poka¿e, jak pracowaæ z ksi¹¿k¹, „zaprzyjaŸni” rodzinê z tematem. Wolontariusze
BookTrust s¹ najpierw szkoleni, a nastêpnie docieraj¹ do rodzin bezpoœrednio. Podkreœlaj¹,
¿e bez tego cz³owiek nieczytaj¹cy po prostu ignorowa³ paczkê, która przychodzi³a poczt¹.
Osobisty kontakt z cz³owiekiem, który pokazuje, ¿e mu na nas zale¿y i który nie pozwala
nam pozostaæ biernymi odbiorcami, to niesamowita si³a mog¹ca zmieniæ nasze obyczaje.

Dostêp
Nie da siê czytaæ bez ksi¹¿ek.

Najwiêksz¹ udowodnion¹ barier¹ dla czytelnictwa jest brak ksi¹¿ek w domu. W wielu
krajach dzia³aj¹ olbrzymie organizacje zajmuj¹ce siê dostarczaniem ksi¹¿ek tam, gdzie ich
nie ma, czyli do dzielnic i œrodowisk najubo¿szych. Wieloletnie doœwiadczenie brytyjskie
pokazuje, ¿e rozdawanie ksi¹¿ek nie umniejsza sprzeda¿y rynkowych. To bardzo wa¿na
informacja, poniewa¿ wielu wydawców mo¿e obawiaæ siê rozdawnictwa jako formy
zabicia sprzeda¿y. A jednak statystyki pokazuj¹ odwrotny trend – przez ostatnie 25 lat
organizacja World Book Day rozdawa³a coraz wiêcej, w ostatnich latach by³ to milion
egzemplarzy w ci¹gu czterech tygodni dzia³añ zwi¹zanych ze Œwiatowym Dniem Ksi¹¿ki
– i w tym samym czasie sprzeda¿e ros³y. Akcja bowiem napêdza³a zainteresowanie
literatur¹, a tak¿e generowa³a popyt, bo wiêkszoœæ obdarowanych dzieci natychmiast
chcia³a dostaæ nastêpn¹ ksi¹¿kê – bo czytanie jest po prostu naprawdê fajne! Wspierajmy
pomys³y na rozdawanie czy wymianê ksi¹¿ek. W Polsce 20 proc. rodzin nie ma w domu
¿adnej, kolejne 10 proc. ma wy³¹cznie podrêczniki szkolne. To razem 30% naszych
wspó³obywateli – bez ¿adnej ksi¹¿ki do czytania.

Nawyk
Regularny trening jedyn¹ s³uszn¹ metod¹.

Nie chcemy namawiaæ ludzkoœci do czytania przez ca³y dzieñ raz na kwarta³. Jest
odwrotnie. Celem jest wypracowanie nawyku codziennej lektury – nawet bardzo
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krótkiej. Koniecznymi krokami do osi¹gniêcia tego celu prawdopodobnie bêd¹:
prze³amanie bariery strachu przed nieznanym (st¹d koniecznoœæ kontaktu), pokazanie
potê¿nych zysków do osi¹gniêcia (lepsze wykszta³cenie dzieci) w zamian za bardzo
niewielki wysi³ek (kilka minut dziennie), podkreœlenie absolutnej koniecznoœci
codziennego æwiczenia (jak mycie zêbów!). Warto z jedn¹ rodzin¹ rozmawiaæ
kilkakrotnie, by za pierwszym razem opowiedzieæ, pokazaæ i niejako „zadaæ”,
a potem dopytaæ, czy im jakoœ pomóc, czy maj¹ ksi¹¿ki, czy maj¹ pomys³ na to, co
czytaæ. Jeœli uda siê prze³amaæ pierwszy opór, a potem zbudowaæ regularnoœæ
krótkich chwil czytania, wprowadziæ ksi¹¿kê jako przedmiot „swojski”, w³asny,
„udomowiony”, bêdziemy na dobrej drodze do powstania nawyku.

Przyk³ad autorytetu
„Przyk³ad dzia³a cuda”, wiadomo.

Na tym sk¹din¹d zasadza siê przekazywanie czytania w rodzinach czytaj¹cych. Ale
przyk³ad autorytetu jako potê¿ne narzêdzie sprawdza siê oczywiœcie te¿
w namawianiu do czytania. Lekarze, pielêgniarki, po³o¿ne, pracownicy oœrodków
opieki spo³ecznej, nauczyciele czy bibliotekarze – to wszystko autorytety. Warto u¿yæ
swojego autorytetu i szukaæ grup, które s¹ autorytetami dla rodzin nieczytaj¹cych.
Dobrym przyk³adem s¹ pi³karze uczestnicz¹cy w potê¿nych akcjach czytelniczych
skierowanych do dzieci, dla których ci sportowcy s¹ w zasadzie pó³bogami. Robert
Lewandowski namawiaj¹cy do czytania mo¿e byæ przekonuj¹cy. Warto wychodziæ
poza schematy! W USA dzia³a program z udzia³em fryzjerów. To oni proponuj¹
czytanie w trakcie strzy¿enia – analiza wykaza³a, ¿e to s¹ autorytety dla
afroamerykañskich ch³opców. Zaanga¿owanie Fundacji Olgi Tokarczuk to wsparcie
wspania³ego autorytetu, ale nie bójmy siê szukaæ odpowiedzi w miejscu, w którym
dzia³amy. Mo¿e najwiêkszym autorytetem bêdzie znana biznesmenka, mo¿e
uwielbiany w okolicy nauczyciel, mo¿e prawniczka czy fryzjer, a mo¿e ktoœ jeszcze
inny. Kimkolwiek s¹, proœmy ich o wsparcie. Niech czytaj¹ publicznie, daj¹ siê
fotografowaæ z ksi¹¿k¹, mówi¹, jak wa¿ne jest czytanie. Sprawa potrzebuje
zaanga¿owania bardzo wielu autorytetów.

Przyjemnoœæ
Do przyjemnoœci nie trzeba nikogo zmuszaæ.

Powtarzamy czynnoœci, które sprawiaj¹ nam przyjemnoœæ. Rzeczy przyjemne staj¹
siê naszymi potrzebami. Dlatego jeœli chcemy zbudowaæ jakiœ nawyk, warto
spróbowaæ oprzeæ go o przyjemnoœæ i tak budowaæ potrzebê. Pójdzie nam szybciej,
³atwiej, naturalniej. Badania PISA wykaza³y, ¿e czytanie dla przyjemnoœci ma
olbrzymi wp³yw na sukces edukacyjny. Pod³o¿em jest w³aœnie ta najprostsza
naturalna zasada powracania do rzeczy, które sprawiaj¹ nam przyjemnoœæ. Dzieci
czytaj¹ce „dla przyjemnoœci„, czyli „z w³asnego wyboru„ po prostu czytaj¹ wiêcej
i czêœciej. Szybciej zdobywaj¹ kompetencje i wiedzê potrzebne do sukcesu
szkolnego. Programy koncentruj¹ce siê na przekazaniu dzieciom przyjemnoœci
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z czytania absolutnie nie wykreœlaj¹ lektur klasyków i innych trudniejszych tekstów.
Po prostu w pierwszym kroku koncentruj¹ wysi³ek na zaszczepieniu przyjemnoœci
i potrzeby, wiedz¹ bowiem, ¿e czytanie Flauberta, Gogola czy Norwida z klas¹,
która lubi czytaæ, bêdzie – dla prowadz¹cego – du¿o ³atwiejsze, a dla m³odzie¿y –
zrozumia³e i dostêpne.

Wzory:
Przyk³ady skutecznych dzia³añ

BookTrust – ksi¹¿ka dla ka¿dego niemowlaka w kraju!

Brytyjski BookTrust od ponad 25 lat realizuje program dostarczania ksi¹¿ek
rodzinom z dzieæmi. Dziêki niemu ka¿de dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii
dostaje paczkê trzech ksi¹¿eczek przed ukoñczeniem roku, nastêpnie zaœ miêdzy
trzecim a czwartym rokiem ¿ycia. Ksi¹¿ki s¹ co roku nowe, dobierane pod k¹tem
adekwatnoœci do rozwoju dziecka. Do paczki do³¹czony jest miniprzewodnik dla
rodziców oraz kartka z rymowank¹.

Jak to siê ma do z³otych regu³?

BookTrust pracuje ze wszystkimi (!) gminami w Wielkiej Brytanii, w ka¿dej ma
koordynatora, którego zadaniem jest stworzenie zespo³u „rozdawaczy” (gifters),
którzy z kolei chodz¹ po  domach, rozdaj¹c pakiety w czasie wizyty, w kontakcie
bezpoœrednim. S¹ to wolontariusze – pracownicy gmin, bibliotekarze, pracownicy
spo³eczni, którzy u¿ywaj¹ swojego autorytetu, by pomóc rodzinom, jeœli widz¹, ¿e
ksi¹¿ka jest przedmiotem nieoswojonym. Maj¹ za zadanie skupiaæ swoje wysi³ki na
rodzinach o najni¿szym statusie, to do nich adresowany jest prosty przewodniczek.
Dziêki pracy z lokalnymi wolontariuszami BookTrust ma szansê na kontakt z rodzin¹
i pomoc w budowaniu nawyku, druga paczka dla 3-4-latka to kolejna okazja do
wizyty i wsparcia. Wszystkie ksi¹¿ki s¹ dobierane zgodnie z etapami rozwoju dzieci
i maj¹ im sprawiaæ przyjemnoœæ. Z³ote regu³y s¹ zastosowane.

Jak to siê ma do nas?

Program Instytutu Ksi¹¿ki „Ma³a ksi¹¿ka. Wielki cz³owiek” jest zbudowany na
podobnych zasadach. Dziêki temu programowi 95 proc. noworodków w Polsce
dostaje ksi¹¿kê! Niektóre polskie miasta (np. Wroc³aw, Kraków, Warszawa) daj¹
wyprawki z ksi¹¿k¹. Zdecydowanie warto wspieraæ te programy: przypominaæ
m³odym rodzicom, ¿e dostali tak¹ ksi¹¿kê i ¿eby koniecznie zrobili z niej u¿ytek –
czytali j¹ i rozmawiali o niej z dzieckiem! Warto próbowaæ wesprzeæ takie
rozdawnictwo kontaktem i dedykowan¹ rozmow¹ na temat czytania. Po³o¿na
œrodowiskowa wspominaj¹ca w czasie wizyty domowej o koniecznoœci czytania,
spotkania dla rodziców niemowlaków w bibliotekach po³¹czone z æwiczeniem
czytania dialogowego (czytanie po³¹czone z interakcj¹ z dzieckiem), neonatolodzy
w szpitalu pokazuj¹cy ksi¹¿kê, któr¹ rodzic w³aœnie dosta³ i t³umacz¹cy, ¿e wa¿ne,
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by j¹ czytaæ i siê ni¹ bawiæ z dzieckiem – to wszystko œwietne wsparcie dla
istniej¹cych ju¿ programów.

ROR - autorytet lekarza trafi do nieprzekonanych

Fundacja Reach Out and Read (Odwa¿ siê i czytaj, ROR) zosta³a za³o¿ona ponad
30 lat temu w Bostonie przez pediatrów przejêtych losem swoich pacjentów. Profesor
Barry Zuckerman opowiada, ¿e zorientowa³ siê, ¿e niektóre dzieci choruj¹ po pójœciu
do szko³y. Zauwa¿y³ korelacjê miêdzy problemami psychofizycznymi dzieci
a faktem, ¿e ich rodzice nie czytali im w domu. Postanowi³ w³¹czyæ rekomendacjê
regularnego czytania i rozmowy od niemowlêctwa do punktów obowi¹zkowych
ka¿dej wizyty. Po kilku latach by³ ju¿ w stanie udowodniæ wynikami badañ, ¿e jego
dzia³ania odnosz¹ skutek – dzieci rozwijaj¹ siê lepiej. ROR rozrós³ siê do potê¿nej
organizacji, która dziœ dzia³a we wszystkich stanach, i jest uwa¿any za jeden
z najlepszych programów proczytelniczych i prorozwojowych na œwiecie.

Jak to siê ma do z³otych regu³?

ROR nieustannie pracuje nad doborem ksi¹¿ek, które maj¹ zostaæ ofiarowane
dzieciom – by by³y adekwatne do etapu rozwoju dziecka i sprawia³y mu
przyjemnoœæ. Lekarze ROR pracuj¹ w bezpoœrednim kontakcie z rodzinami ma³ych
dzieci, skupiaj¹ swoje dzia³ania na œrodowiskach ubo¿szych, ofiarowuj¹ rodzicom
ksi¹¿kê w czasie wizyty, æwicz¹ z nimi czytanie i relacjê z dzieckiem, u¿ywaj¹
swojego autorytetu, by zachêciæ rodziców do wysi³ku, pokazuj¹c jednoczeœnie, ¿e to
przyjemnoœæ dla dziecka i rodzica, podkreœlaj¹, ¿e warto zacz¹æ od dos³ownie
kilkuminutowej lektury. Przy kolejnej wizycie wracaj¹ do tematu, pytaj¹, jak idzie
czytanie, pomagaj¹ zbudowaæ nawyk. Dzia³aj¹ w 100 proc. zgodnie ze z³otymi
regu³ami.

Jak to siê ma do nas?

Fundacja Zaczytani organizuje zbiórkê ksi¹¿ek, które trafiaj¹ do szpitali i s¹ tam
czytane. Akcja Fundacji Powszechnego Czytania „Ksi¹¿ka na receptê. Recepta na
sukces” zbudowana jest na wzór ROR. Mo¿na w³¹czyæ siê w te dzia³ania: zapraszaæ
pediatrów, neonatologów, po³o¿ne, pielêgniarki, by w³¹czali rekomendacjê czytania
do swojej listy zadañ obok wypisania witamin. Organizowanie zbiórek na rzecz
dostarczania ksi¹¿ek do przychodni, umo¿liwienie pediatrom rozdawania ksi¹¿ek,
wspó³praca biblioteki z przychodni¹, polegaj¹ca na wywieszeniu w przychodni
plakatu zapraszaj¹cego do biblioteki – to wszystko œwietne kierunki dzia³ania.

Kolejny etap - szko³a

Reading Partners (Partnerzy do Czytania – RP) i World Book Day (Œwiatowy
Dzieñ Ksi¹¿ki – WBD) to przyk³ady znakomitych programów dzia³aj¹cych na rzecz
dzieci szkolnych. RP dziêki gêstej sieci wolontariuszy zapewnia dzieciom „partnera
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do czytania”, czyli osobê, która przez kilka miesiêcy pracuje z dzieckiem, by
wyrównaæ jego poziom czytania wzglêdem klasy. WBD co roku rozdaje wszystkim
dzieciom szkolnym bon na darmow¹ ksi¹¿kê. Klasy id¹ do ksiêgarni z nauczycielami
i tam mog¹ wymieniæ bon na jeden z dziesiêciu tytu³ów zaproponowanych
w programie w danym roku, lub kupiæ inny po cenie promocyjnej. Oba programy
obudowane s¹ systemowym regularnym czytaniem w szko³ach.

Jak to siê ma do z³otych regu³?

Oba programy zapewniaj¹ dziecku osobisty kontakt z kimœ, kto mu pomaga czytaæ
lub wybraæ ksi¹¿kê. W przypadku RP jest to kontakt indywidualny. Oba buduj¹
regularnoœæ – RP przez cykliczne spotkania z partnerem, WBD przez pracê
z nauczycielami nad wprowadzaniem regularnego czytania przez dzieci w szkole.
Oba próbuj¹ zachêciæ do czytania, pokazuj¹c przyjemnoœæ, oba zapewniaj¹ dzieciom
dostêp do ksi¹¿ek, oba s¹ adresowane do dzieci. Pracownicy WBD badaj¹, ile
z rozdanych ksi¹¿ek stanowi³o pierwsz¹ w ¿yciu lekturê obdarowanego dziecka
(w dwudziestej edycji programu 25 proc. dzieci dosta³o dziêki nim pierwsz¹ ksi¹¿kê
w ¿yciu!), RP pracuj¹ wy³¹cznie z dzieæmi, które maj¹ trudnoœci. Trzymaj¹ siê
z³otych regu³.

Jak to siê ma do nas?

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dzia³a ju¿ wiele lat i przekazuje miliony
z³otych na zakupy dla bibliotek publicznych, szkolnych, a od tego roku tak¿e
przedszkolnych – koniecznie powinniœmy interesowaæ siê mo¿liwoœciami, które ten
program stwarza i skutecznie z niego korzystaæ. Program Ca³a Polska Czyta
Dzieciom od 20 lat zaleca codzienne czytanie. By³oby wspaniale wprowadziæ we
wszystkich szko³ach w Polsce czytanie przez 20 minut codziennie, np. na pocz¹tek
dnia w klasach m³odszych nauczyciel czyta dzieciom, w klasach starszych ka¿de
dziecko czyta sobie samo. W przedszkolach warto wprowadziæ czytanie na g³os
przez zaproszonych w tym celu rodziców lub przez nauczycieli. To s¹ dzia³ania
ca³kowicie darmowe.

A ich efekty bêd¹ zaskakuj¹co pozytywne. Rekomendacje lektur mo¿na znaleŸæ
np. na stronach Fundacji Edico, Czasdzieci.pl oraz IBBY. Œwietnym pomys³em do

wdro¿enia na wzór WBD jest rozdawanie bonów na ksi¹¿ki i w ten sposób masowe
„œci¹gniêcie” dzieci do ksiêgarñ. Na pewno mo¿na zacz¹æ od wspó³pracy jednej
ksiêgarni z jedn¹ szko³¹. Taki projekt móg³by staæ siê zal¹¿kiem potê¿nej akcji.
Ka¿dy z nas ma moc tworzenia sieci.

Postawy,
Czyli jak dzia³aæ, by dzia³aæ skutecznie?

W dzia³aniach organizacji w wielu krajach dominuj¹ postawy, które wydaj¹ siê
warte odnotowania jako sposób na przeprowadzanie zmian. Konsekwentne opieranie
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siê na badaniach, mocne podkreœlanie wspó³pracy, widoczne myœlenie
perspektywiczne i cierpliwe d¹¿enie do celu wydaj¹ siê s³usznymi œrodkami do
osi¹gniêcia skali i wypracowania narracji koniecznych do przeprowadzenia trwa³ej
zmiany spo³ecznej.

Merytorycznoœæ
O co chodzi z tymi badaniami?

Powo³ywanie siê na wyniki badañ nie jest zabiegiem promocyjnym. Warto
wiedzieæ czy dzia³ania, które podejmujemy, s¹ uzasadnione w œwietle licznych badañ
wokó³ czytelnictwa – poniewa¿ sprawdzaj¹c to, po prostu dajemy sobie wiêksz¹
szansê na sukces. Dobrze przeprowadzone badania pokazuj¹ nam, jak pracowaæ, by
osi¹gaæ zamierzone skutki. Po og³oszeniu wspomnianych badañ PISA Ministerstwa
Edukacji wielu krajów przebudowa³y swoje podejœcie do nauki czytania
i przekierowa³y cele edukacyjne na „czytanie dla przyjemnoœci”. Decydenci uwierzyli
badaczom, ¿e dziêki temu osi¹gn¹ lepsze wyniki (i sami bêd¹ lepiej oceniani). Przy
budowaniu fundamentu merytorycznego dzia³añ szalenie istotna jest te¿
autoewaluacja – sprawdzenie, co przynios³y dzia³ania, które podjêliœmy. Ten etap jest
na ogó³ bardzo trudny, zarówno organizacyjnie, jak i mentalnie. Ale nie nale¿y siê
poddawaæ. Autoewaluacja jest Ÿród³em postêpu, bo dziêki niej wyci¹gamy
prawid³owe wnioski na przysz³oœæ.

Buduj¹c na solidnych fundamentach, osi¹gniemy lepsze efekty.
Wspó³praca

£atwo powiedzieæ, trudniej wprowadziæ.

Upowszechnienie czytania w Polsce, gdzie obecnie niewiele ponad 10 proc.
doros³ych czyta regularnie, jest zadaniem trudnym i wielow¹tkowym. Jednoczeœnie –
od tego, jak sobie poradzimy z tym tematem, zale¿y nasza przysz³oœæ. A zatem,
mówi¹c wprost: nie staæ nas na konkurowanie miêdzy sob¹. Ka¿dy upowszechniacz
czytania powinien dzieliæ siê z innymi swoj¹ wiedz¹, doœwiadczeniem i efektami.
Warto, abyœmy nag³aœniali nie tylko swoje, lecz tak¿e cudze akcje i sukcesy, dzia³ali
razem, wspierali siê, dzielili mo¿liwoœciami, obni¿ali koszty poprzez ³¹czenie
projektów, rozmawiali ze sob¹. To sprawa fundamentalna.

D³ugofalowoœæ
Nie gramy w rozgrywkach sezonowych.

Budowanie nawyków czytelniczych to d³ugi, powolny proces. Trochê jak
z szorowaniem zêbów czy æwiczeniami fizycznymi. Nie da siê wymyæ zêbów na
ca³y rok do przodu. Nie da siê te¿ zbudowaæ nawyku mycia zêbów, nie myj¹c ich
codziennie. Po prostu. Zbudowanie nawyku czytania w rodzinie, w której siê nie
czyta, jest przedsiêwziêciem tego typu. Lepsze efekty przynios¹ niewielkie, ale za to
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bardzo regularne i dobrze dobrane æwiczenia (regularne, króciutkie, atrakcyjne
tematycznie lektury) ni¿ takie czy inne dzia³ania skokowe. Myœlmy d³ugofalowo,
niech nas nie z³oœci, ¿e 5 minut czytania to za ma³o. Jeœli bêdzie regularnie, bêdzie
te¿ d³u¿ej.

Dzia³ajmy konsekwentnie, zmienimy œwiat.
Skala

Wielka pustynia to niby tylko ma³e ziarenka piasku.

Osi¹gniêcie jakiejkolwiek zmiany w skali narodu czy pañstwa oczywiœcie wymaga
dzia³añ na ogromn¹ skalê. Ale nie musi to byæ jedna ogromna akcja organizowana
przez oœrodek dysponuj¹cy wielkim bud¿etem. Dzia³aj¹c w swoim œrodowisku, na
swoim terenie, w sposób merytorycznie przemyœlany, uzasadniony, konsekwentny
i we wspó³pracy z innymi – stajemy siê ogniwem sieci, której skala mo¿e znienacka
okazaæ siê zdecydowanie wiêksza, ni¿ myœleliœmy. A wtedy dokonamy zmiany na
zupe³nie inn¹ skalê. Takie budowanie skali jest w zasiêgu ka¿dego z nas. Ka¿dy
z nas jako element sieci mo¿e dzia³aæ u siebie merytorycznie, d³ugofalowo, we
wspó³pracy. Wtedy razem zmienimy œwiat.

Stawajmy siê mocnymi ogniwami wielkiej sieci.

A na koniec: Narracja
Dobieranie odpowiednich s³ów to wielka sztuka.

Czy powinno siê obiecywaæ m³odym rodzicom sukces szkolny dziecka w zamian za
inwestycjê w czytanie w niemowlêctwie? Czy mo¿e straszyæ ich problemami
psychofizycznymi zwi¹zanymi z nadu¿ywaniem smartfonów? A mo¿e nale¿y podkreœlaæ,
¿e mamy „prawo do czytania", prawo, by ktoœ nas nauczy³ porz¹dnie czytaæ – bo bez
tego nie jesteœmy w stanie poradziæ sobie we wspó³czesnej gêstwinie informacyjnej? Lub
wreszcie podkreœlaæ, ¿e czytanie niweluje ró¿nice statusowe? Wszystkie powy¿sze
argumenty s¹ prawdziwe, ka¿dy z nich na swój sposób bardzo mocny. A jednak temat
koniecznoœci czytania przez wszystkich nie trafia na pierwsze strony gazet. Warto o tym
rozmawiaæ, próbowaæ wypracowaæ narracjê, która poruszy; bêdzie na tyle emocjonalna,
mo¿e osobista, mo¿e jakoœ szokuj¹ca, ¿e wygeneruje zainteresowanie i uruchomi
wszechw³adn¹ klikalnoœæ. To te¿ czêœæ zadania – przebiæ siê z komunikatem.

Analizujmy i udoskonalajmy komunikat.

Jeœli dobrn¹³eœ/dobrnê³aœ do koñca,
to znaczy, ¿e temat nie jest Ci obojêtny.
Nam te¿. Pozostañmy w kontakcie,
budujmy wzajemnie wspieraj¹c¹ siê
sieæ. Napisz do nas na:
sekretariat@fpc.org.pl
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Pasjê czytania u najm³odszych, trzeba rozbudzaæ dobrymi tytu³ami. Szkolne lektury,
czêsto nudne i niezrozumia³e przez m³ode pokolenia, ³atwo mog¹ zniechêciæ do
czytania. Dlatego mówi¹c – Nie podsuwam dziecku ksi¹¿ek, bo ma tyle szkolnych
lektur - dzia³amy na jego szkodê….

Jeœli chcemy by nasze dzieci pokocha³y czytanie, w jego ¿yciu nie mo¿e zabrakn¹æ
ksi¹¿ek dostosowanych do jego wieku i zainteresowañ. Opowieœci detektywistyczne,
przygodowe, historie o zwierzêtach, smokach i odleg³ych krainach… Kto zacznie
przygodê z czytaniem od najm³odszych lat, ten na widok ksi¹¿ek nie bêdzie ucieka³
w dal!

A jak zainteresowaæ dzieci mitami oraz klasyk¹ literatury? Z pewnoœci¹ trzeba
podsuwaæ im jak najciekawsze, wybrane pozycje. Tak¹ misjê ma Wydawnictwo
Tandem, które archaiczne i niezrozumia³e czasami teksty wydaje dostosowuj¹c do
potrzeb wspó³czesnego m³odego czytelnika. Myœlê, ¿e to œwietny pomys³! Na ich
stronie mo¿ecie sprawdziæ jakie do tej pory ukaza³y siê tytu³y w serii KLASYKA
DLA DZIECI. S¹ tam m.in. ksi¹¿ki o Sherlocku Holmesie, legendy arturiañskie,
powieœci Jane Austin oraz opowieœci o antycznym œwiecie.

Ostatnio ukaza³y siê dwie skrócone wersje znanych powieœci Charlesa Dickensa.
Myœlê, ¿e bêd¹ œwietnym wprowadzeniem do zainteresowania twórczoœci¹ tego
autora. Ka¿da z nich liczy nieca³e sto stron, bo to wersje mocno okrojone, ale
ciekawie oddaj¹ce losy bohaterów. Do tego du¿a czcionka i ilustracje z pewnoœci¹
u³atwiaj¹ czytanie. Bohaterami obu ksi¹¿ek s¹ ch³opcy. Obaj biedni, osieroceni, zdani
na samych siebie. Na ich drodze staj¹ najczêœciej Ÿli ludzie, lecz oni siê nie poddaj¹,
a ich los zmienia siê na lepsze.

Historia biednego Olivera Twista, urodzonego w przytu³ku, chwyta za serce. Takim
dzieciom nie by³o ³atwo. Wiecznie g³odne, Ÿle ubrane l¹dowa³y czêsto na ulicy
zarabiaj¹c na swe ¿ycie w nieuczciwy sposób. Nie inaczej by³o z Oliverem, który
szukaj¹c schronienia nie wiedzia³ jak wiele bêdzie go kosztowa³ nowy dom. Dickens
zabiera w tej powieœci swoich czytelników na biedne londyñskie ulice, gdzie ma³e
dzieci na swój kawa³ek chleba i k¹t do spania musz¹ ciê¿ko zapracowaæ.

RELAKS Z KSI¥¯K¥

„Pasja czytania”



21
„Wielkie nadzieje” to historia biednego sieroty, na którego drodze pewnego dnia

staje przestêpca zbieg³y z wiêzienia. Pip decyduje siê mu pomóc w ucieczce. Potem
w ¿yciu ch³opca pojawia siê pewna bogata, starsza dama i m³oda dziewczyna, Estella
u których zaczyna bywaæ. A jeszcze póŸniej okazuje siê, ¿e jest jakiœ dobroczyñca,
który chce aby ch³opiec wyjecha³ do Londynu i uczy³ siê byæ d¿entelmenem. I tak
ch³opak zaczyna wieœæ dostatnie ¿ycie do czasu, gdy dobroczyñca objawi siê i teraz
on poprosi o pomoc.

Seria KLASYKA DLA DZIECI przeznaczona jest dla m³odszych czytelników
i w krótkich wersjach brak jest wielu opisów prze¿yæ wewnêtrznych bohaterów,
biedy i trudnoœci z jakimi siê zmagali. Jednak mog¹ byæ œwietnym pocz¹tkiem do
zainteresowania konkretnym autorem i sprawiæ, ¿e w póŸniejszym wieku czytelnicy
siêgn¹ po orygina³.  „Oliver Twist” oraz „Wielkie nadzieje” to pierwsze dwa tytu³y
z kolekcji Dickensa. Wkrótce kolejne tego autora, wœród nich m.in. „David
Copperfield”, „Ma³a Dorrtit” i „Opowieœæ wigilijna”. Ju¿ dziœ polecam!

Oliver Twist (tom 1) i Wielkie nadzieje (tom 2), adaptacje na podstawie
oryginalnego tekstu Charlesa Dickensa: Philip Gooden, przek³ad: Magdalena
Patryas, ilustracje: Pipi Sposito, Wydawnictwo Tandem, 2021

Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl



22

To s³owa bohatera z powieœci Carlosa Ruiza Zafona, Cieñ wiatru. Czy mo¿na siê
z nimi nie zgodziæ? Coraz g³oœniej mówi siê o kryzysie czytelnictwa. Pisarze,
wydawnictwa, ksiêgarnie, bibliotekarze, nauczyciele bij¹ na alarm! Nie czytamy! Nie
siêgamy po ksi¹¿ki! Akcje czytelnicze nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów.
Czytelnictwo i zainteresowanie ksi¹¿k¹, dobr¹ ksi¹¿k¹, wci¹¿ maleje! Coraz mniej
ksiêgarñ! Coraz mniej bibliotek!

*
 Nie bêdê nawet próbowaæ analizowaæ tego zjawiska. Zapewne statystyki nie k³ami¹.

Zapewne te¿ istniej¹ przyczyny tej gwa³townie postêpuj¹cej niechêci do czytania, braku
zainteresowania ksi¹¿k¹. Pierwsze, co mi przychodzi na myœl, to brak nawyku
obcowania z ksi¹¿k¹, brak wzoru czytaj¹cej osoby, który by siê utrwala³
w œwiadomoœci m³odych ludzi. W moim domu zawsze by³y ksi¹¿ki, by³ zwyczaj
regularnego odwiedzania biblioteki. By³ zwyczaj obdarowywania siê przede wszystkim
ksi¹¿kami. Tylko ksi¹¿ka by³a prawdziwym i... upragnionym prezentem. Wszyscy
w domu czytali i... czytaj¹ do dziœ. Obcowanie z ksi¹¿k¹ jest czymœ tak naturalnym, jak
codzienny posi³ek. I nie zmieni³ tego ani telewizor, ani komputer, ani inne media.
I wiem, ¿e jest wiele takich domów i tych, którzy bez ksi¹¿ki nie potrafi¹ ... zasn¹æ.

*
Rok temu w maju dosta³am zaproszenie od redaktor portalu SzczecinCzyta.pl,

Moniki Wilczyñskiej, abym podzieli³a siê swoimi refleksjami o … najwa¿niejszej dla
mnie ksi¹¿ce. Podjê³am wyzwanie, aczkolwiek samo ujêcie tematu
NAJWA¯NIEJSZA KSI¥¯KA  ju¿ kry³o w sobie ograniczenie. Jedna, jedyna gdy
siê przeczyta³o tysi¹ce, byæ mo¿e najwa¿niejszych. Potraktowa³am wiêc temat jako
skrót myœlowy i… rozpisa³am siê.

Ksi¹¿ka najwa¿niejsza! Gdy jest siê uzale¿nionym od czytania, to chyba nie ma
ksi¹¿ki najwa¿niejszej. W ka¿dym momencie, gdy czytam, to ta czytana jest wa¿na…

Ró¿a Czerniawska-Karcz

 ten „intymny rytua³”...  w którym „ksi¹¿ka jest lustrem i mo¿emy
w niej znaleŸæ tylko to,  co ju¿ nosimy w sobie”... bowiem... „w czytanie
wk³adamy umys³  i duszê, te zaœ nale¿¹ do dóbr coraz rzadszych”.

„Sztuka czytania powoli zamiera...”
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Czy stanie siê najwa¿niejsz¹? Nie wiem… Te wa¿ne trafiaj¹ na moje pó³ki od
dziesi¹tków lat…  o ile to mo¿liwe. I zostaj¹.

Najwa¿niejsza ksi¹¿ka?  Trudny wybór. To tak jak wskazaæ tylko jednego
przyjaciela, a ma siê ich ca³e grono, i ka¿dy jest wa¿ny, w³aœciwie
najwa¿niejszy…

Wydaje mi siê, ¿e najproœciej mo¿na skatalogowaæ czas czytania, który jest
równoleg³y do codziennoœci doœwiadczanej, etapami ¿ycia… Ale czy ktoœ
prowadzi katalog przeczytanych ksi¹¿ek? Od tej pierwsze do ostatniej?

Moje najwczeœniejsze spotkania z ksi¹¿k¹ gin¹ w niepamiêci… wiem za to na
pewno, ¿e zawsze ksi¹¿ki by³y wokó³ mnie, przy mnie, na wyci¹gniêcie rêki.

Etapy! Na pewno moje czytanie zaczê³o siê od baœni… Ju¿ wtedy by³y
spotkania z Autorami!

Z Andersenem, Grimmami,  Perraultem,  poprzez urokliwe polskie bajki
i baœnie Janiny Poraziñskiej czy Ewy Szelburg-Zarembiny, cudnie ilustrowanymi
przez Jana Szancera czy Antoniego Uniechowskiego; przez baœnie Orientu, nie
tylko z Ksiêgi tysi¹ca i jednej nocy, ale np. z Ksiêgi papugi czy z Klechd
sezamowych, w niepowtarzalnej wersji literackiej Boles³awa Leœmiana. Mam je
do dzisiaj. I powracam. To by³y pierwsze lekcje poezji.

Tymczasem do dzisiaj nie wiem,  jak trafi³am wtedy, poœród tych baœni, na
egzemplarz Mitologii greckiej… i to Kosidowskiego, nie Parandowskiego czy
Markowskiej. Czy to mia³o znaczenie… nie wiem. Ale od tamtego czasu na
zawsze jestem zanurzona w mitach, myœlê nimi… odnoszê… poszukujê…
powracam. Z nich moja fascynacja nieustanna antykiem, mitologiami innych
kultur, literatur¹ i sztuk¹, powieœciami, np. R. Gravesa, A. Krawczuka,
E. Dored, M. Waltariego, ale te¿ popularnonaukowymi, np. Z³ota ga³¹Ÿ Frazera,
Bogowie, groby i uczeni, Cerama, podró¿ami ksi¹¿kowymi do zaginionych
cywilizacji Sumeru czy Egiptu, Rzymu albo Grecji, tak¿e dalekiego Wschodu,
mitologie Japonii czy Pañstwa Œrodka w ró¿nych ods³onach… w czarnej serii
Mitologie œwiata, WAiF. I nasze rodzime s³owiañskie.

By³ te¿ etap literatury grozy z  Opowiadaniami Allana Edgara Poego i jego
wierszy, których uczy³am siê na pamiêæ… Wci¹¿ powracam, odnajduj¹c jego
nowe wydania.

Historie niesamowite jego nastêpców w powieœci koñca XIX i pocz¹tków XX
wieku, np. Stefana Grabiñskiego, nazywanego „polskim Poem” lub „polskim
Lovecraftem”.

Do tego przywo³anego dotar³am ostatnio w Internecie i… siê rozczytujê.
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Odnajdujê dreszcze grozy we wspó³czesnych thrillerach Cobena, Deavera,

Larssona, gdy mam potrzebê nakarmienia strachu! Ostatnio odkry³am mocnego
Szczepana Twardocha w jego Królu czy w Królestwie, a teraz równolegle z innymi
ksi¹¿kami czytam Morfinê..

Od zawsze by³y na moich pó³kach tomy poetyckie, od antologii pallatyñskiej  po
symbolistów (bardziej Mallarme ni¿ Valery) czy surrealistów francuskich np. Paul
Eluard… Moje ulubione tomiki Cwietajewej czy Achmatowej obok Anny
Œwirszczyñskej, Szymborskej… niedaleko Emily Dickinson w piêknym przek³adzie
Stanis³awa Barañczaka. Tytu³y Julii Hartwig, Urszuli Kozio³ czy Ewy Lipskiej.
Ma³gorzata Hillar i Poœwiatowska. Oprócz tomów wierszy, biografie, monografie,
interpretacje…  Poeci - od pierwszych m³odzieñczych fascynacji mrocznym
S³owackim w szkole œredniej, poprzez modernistów z mistrzem Staffem, (chocia¿
pracê magistersk¹ pisa³am o Tetmajerze)… Imion ca³e pó³ki… od wieków znanych
lub zapoznanych autorów.

W krakowskim studenckim czasie pozna³am Jerzego Harasymowicza, czyta³ swoje
wiersze na wieczorach autorskich… Bez Ró¿ewicza, Herberta, Krynickiego, bez
Adama Zagajewskiego trudno by³oby mi siê obejœæ, do nich do³¹cza³ obowi¹zkowo
Ga³czyñski, Tuwim i… poeci szczeciñscy: Józef Bursewicz, odkryty Eliasz Rajzman
po wydaniu wznowienia jego wierszy, za wczeœnie odesz³y Henryk Banasiewicz
i jego Ekbatana czy Tartessos, wybrane poezje Heleny Raszki. Bez tomów i
tomików ks. Jana Twardowskiego nie by³oby radoœci czytania wierszy. Dobrze, ¿e s¹
pó³ki z tomami wokó³ mnie… jak rodzinne fotografie.

Osobne miejsce zajmuj¹ tomiki i zeszyty z poezj¹ Emila Zegad³owicza ofiarowane
mi przez Ewê Wegenke (wnuczkê poety) z prywatnej introligatorni ojca . Unikatowe
ma³e dzie³a autora Kolêdzio³ków beskidzkich, liryków mi³osnych, tak¿e powieœci,
które bulwersowa³y pokolenie dwudziestolecia. Kr¹g, Dziewczyna, Wrzosy, Lampka
oliwna. Obok fotografia córki poety, Atessy i Ewy oraz medal  Franciszka
Suknarowskiego wybity na stulecie urodzin Poety. Pami¹tki gorzeñskie. Osobny
rozdzia³ fascynacji.

Nie sposób wybraæ z pamiêci ksi¹¿ki, które w jakiœ sposób zawa¿y³y albo
ukszta³towa³y moje widzenie œwiata … ka¿da z nich we mnie coœ poprawia, czegoœ
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siê uczê, zmieniam os¹d… przede wszystkim poznajê… np. Przebudzenie
Anthony'ego de Mello, to du¿y krok w g³¹b siebie. Wa¿na ksi¹¿ka.

*
To by³o dawno…

Ostatnie doœwiadczenia czytelnicze s¹ najwyraŸniejsze… Mo¿e tu tkwi odpowiedŸ
na pytanie o najwa¿niejsz¹ ksi¹¿kê?  Teraz! Tyle emocji mia³am przy lekturze, np.
ksi¹¿ek Marcina Szczygielskiego. Pocz¹tek roku 2020, styczeñ… planowane
spotkanie w lutym i … w ci¹gu tygodnia 8 ksi¹¿ek jednego autora, trzy powieœci dla
doros³ych: dwa lekkie tomy zabawnych, bo trochê groteskowych perypetii bohaterki
Les Farfocles, a potem… Poczet Królowych Polskich, która to powieœæ, oparta na
niezwyk³ych, i nieznanych dot¹d, losach Iny Benity, polskiej przedwojennej aktorki,
z szerokim rozmachem przedstawia trzy pokolenia kobiet, w tak ró¿nych
i dramatycznych dla nich czasach – miêdzywojnia, okupacji, Polski peerelowskiej
oraz w czasach wspó³czesnych.  Intryguj¹cym zabiegiem, rozpoznawanym tylko
przez uwa¿nego czytelnika, wyprowadza Autor wojenny w¹tek (ucieczki z
warszawskiego getta) z tej¿e powieœci do  innej, do Arki Czasu, powieœci dla
m³odzie¿y, której czas oraz akcja rozgrywaj¹ siê tak¿e w okupowanej Warszawie
i w tym¿e likwidowanym getcie. Odkrycie tego zabiegu by³o dla mnie czytelnicz¹
przygod¹. Zreszt¹ kolejne  ksi¹¿ki Marcina Szczygielskiego, które czyta³am z coraz
wiêkszym apetytem na jeszcze… pog³êbia³y moje zadowolenie ze spotkania.
Poruszy³ mnie i przygnêbi³ jednoczeœnie ponurym tematem stanu wojennego Teatr
Niewidzialnych Dzieci z niezwykle barwn¹, ekscentryczn¹  wychowank¹ Domu
Dziecka – Sylwi¹; zauroczy³ mnie klimat baœniowego (z elementami grozy) œwiata
Za niebieskimi drzwiami, rozbawi³ pogodny nastrój wakacyjnych przygód Majki
w Szczecinie, w powieœci Czarownica piêtro ni¿ej. A ca³¹ przygodê ze spotkania
z proz¹ Marcina Szczygielskiego uwieñczy³a monografia Filipinek…  Jakby radoœci
czytania by³o ma³o, zakoñczy³o siê to wszystko dwuipó³godzinnym spotkaniem
z Autorem! Nie lada gratka dla ka¿dego czytelnika. Pozosta³ niedosyt i czas na
dalsze lektury… Wszystkie polecam w ciemno…

Czas pandemii pozwoli³ mi  na odœwie¿enie czytelniczych przyjaŸni: Opowieœci
bizarne Olgi Tokarczuk spowodowa³y powrót do jej wczeœniejszych ksi¹¿ek
i ponownie powêdrowa³am do Prawieku, potem z Biegunami spêdzi³am wiele
godzin, nieco wolniej doœwiadcza³am Podró¿y ludzi ksiêgi… Bardzo lubiê wracaæ do
kilku opowiadañ z Szafy… Czy przeczytam ponownie Dom Dzienny Dom Nocny…
nie wiem. Za to naby³am Czu³ego narratora oraz wznowiony tom opowiadañ Gra na
wielu bêbenkach. Po prostu uczta!

*
Wiosn¹ ubieg³ego roku mój piêtnastoletni wnuk zachêci³ mnie do siêgniêcia po

powieœæ fantasy… gdy¿ bardzo chce porozmawiaæ o serii ksi¹¿ek G.R.R Martina,
Gra o Tron… które czyta w oryginale… Gdy siêga³am po pierwszy tom, nie
wiedzia³am, czy sprostam jego oczekiwaniom… nie przepadam za fantasy… Nie
poci¹gaj¹ mnie Hobbity, WiedŸminy i inne Zmierzchy. Jednak zaczê³am czytaæ…
Od³o¿y³am… powróci³am i… mam za sob¹ 8 tomóworaz pobyt na kontynencie
Westeros  w Siedmiu Królestwach, w bli¿ej nieokreœlonych zamierzch³ych czasach,
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z sympatycznymi postaciami takimi jak Jon Snow i jego rodzina szlachetnych
Starków, ale te¿ z odra¿aj¹cymi typami jak okrutni Lanisterowie czy waleczni
potomkowie smoczego rodu Targaryenów.  Potwierdza siê, ¿e intrygi  rodem
z Szekspira, a tak¿e ze znanych nam historii walki o w³adzê z naszych rodzimych
czy oœciennych kronik, s¹ nieustaj¹cym Ÿród³em inspiracji dla autorów wszystkich
czasów – czerpi¹ z Biblii i Mitologii a¿ po zapisy z teraŸniejszoœci. Wa¿nym dla
czytelnika jest, jak to robi¹ i na ile interesuj¹co. Przede mn¹ zapewne kolejne tomy
R.R. Martina.  Jeszcze jest sporo do odkrycia… I w czasie przesz³ym ju¿
wielogodzinne rozmowy  o ksi¹¿kach z moim m³odym czytelnikiem-odkrywc¹, który
zachêca! To te¿ przygoda…Najwa¿niejsza!

*
A na bie¿¹co… wyzwanie! Kolejny zestaw lektur ofiarowany mi przez wnuka,

który zobowi¹zuje do powrotu niektórych tytu³ów, odœwie¿enia albo odczytania na
nowo. Zestaw jak na szesnastolatka ambitny. Oto on:

• Sztuka wojny – Sun Tzy Ksi¹¿ê – Niccolo Machiavelli
• Skromna propozycja – Jonatan Swift – Wêdrówka na Zachód – Wu Cz'eng-en
• Paragraf 22 – Joseph Heller 1984 – George Orwell
• Folwark zwierzêcy – George Orwell Nowy wspania³y œwiat – Aldous Huxley
• Fahrenheit 451 – Ray Bradbury W³adca much – William Golding
• Widmo nad Innsmouth – H.P. Lovecraft Kolor z przestworzy – H.P. Lovecraft
• Zew Cthulhu – H.P. Lovecraft Iliada – Homer
• Ferdydurke – Witold Gombrowicz

Muszê go wpisaæ pomiêdzy ksi¹¿ki ustawiane na pó³ce przy ³ó¿ku i e-booki
w laptopie, by podzieliæ czas spotkañ z innymi moimi ulubieñcami.

PS
Odnoszê siê na zakoñczenie do katastroficznej wizji Zafona… Chyba nie mogê siê

z ni¹ zgodziæ do koñca… Przynajmniej moje doœwiadczenia jej nie potwierdzaj¹, bo
raczej œwiadcz¹ o szerokim zainteresowaniu ksi¹¿k¹ i czytelnictwem powstaj¹ce
portale promuj¹ce pisarzy, ksi¹¿ki, spotkania literackie i imprezy towarzysz¹ce owym
prezentacjom w Szczecinie. Portal Moniki Wilczyñskiej SzczecinCzyta.pl, który
w tym roku œwiêtuje 10-lecie swojej dzia³alnoœci. A jaki ma dorobek w promowaniu
ksi¹¿ki i autorów oraz wydarzeñ literackich, wiedz¹ Ci, którzy regularnie goszcz¹ na
stronie SzczecinCzyta.pl!  Na mapie miasta wyró¿nia siê coraz wyraŸniej ma³a, ale
jak¿e wa¿na ksiêgarnia FIKA, Ma³gorzaty Naro¿nej, której nawet pandemia nie
przestrasza, bo promocje dziej¹ siê nieustannie.

Ogólnopolskie akcje i festiwale czytania, od lat promuj¹ce czytelnictwo i ksi¹¿ki
wœród najm³odszych i ich rodziców oraz wœród doros³ych czytelników, dowodz¹
troski i chêci uratowania tego, co jest istot¹ naszej cywilizacji – czyli KSI¥¯KI.

Dlatego ufam, ¿e nie bêdzie potrzeby zamykania bibliotek i likwidowania ksiêgarñ,
¿e wydawnictwa bêd¹ siê mia³y dobrze, a pisarze, z satysfakcj¹ obopóln¹, spotykaæ
siê bêd¹ zawsze z zainteresowaniem czytelników, a wkrótce na targach ksi¹¿ek jak
i na spotkaniach literackich.
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Nauczyciel z pasj¹ – Dorota Lindner-Baran

Pracownia gimnastyczno-taneczna to po³¹czona pasja nauczyciela
prowadz¹cego i m³odych podopiecznych. To tak¿e wieloaspektowa ich
twórczoœæ – ³¹czenie muzyki, œwiat³a, choreografii.  Choreografia to zaœ
po³¹czenie ró¿nych technik tañca z elementami gimnastycznymi.  Uczestnicy
pracowni specjalizuj¹ siê w tañcu z rekwizytami tanecznymi i przyborami
gimnastyki artystycznej. W swoim repertuarze maj¹ uk³ady ze skakankami,
obrêczami, pi³kami, wst¹¿kami, chustami, kapeluszami, laseczkami, parasolkami
i pomponami. Dziêki tej ró¿norodnoœci  uk³ady s¹ oryginalne i ciekawe.
Potwierdzeniem tego s¹ najwy¿sze laury na imprezach wojewódzkich,
ogólnopolskich i miêdzynarodowych. Taniec to  pasja, a zajêcia to odkrywanie
nowych, drzemi¹cych w m³odych ludziach mo¿liwoœci. M³odzi tancerze
zg³êbiaj¹ tajniki tañca i gimnastyki artystycznej, nawi¹zuj¹ d³ugotrwa³e
przyjaŸnie. Przez te wszystkie lata w zajêciach uczestniczy³o oko³o 1000
dziewcz¹t. Obecnie kilka z nich jest instruktorkami tañca!

Jest nauczycielem dyplomowanym, posiadaj¹cym wykszta³cenie wy¿sze
magisterskie  z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto jest instruktorem tañca
i gimnastyki artystycznej. Taniec jest jej ¿yciow¹ pasj¹ od dzieciñstwa – wieku 8 lat
rozpoczê³a uprawianie gimnastyki artystycznej w Pa³acu M³odzie¿y pod kierunkiem
pani Sabiny Gajewskiej i Ma³gorzaty Cieœlak. 12 lat wyczynowo uprawi³a
gimnastykê artystyczn¹. Jest zawodniczk¹ klasy mistrzowskiej, wieloletni¹
reprezentantka Polski, dwukrotn¹ dru¿ynow¹ Mistrzyni¹ Polski w klasie pierwszej
i mistrzowskiej. Uczestniczka Mistrzostw Œwiata w Sarajewie, medalistka
i finalistka turniejów miêdzynarodowych, miêdzy innymi w Austrii, Korei, Stanach
Zjednoczonych, Holandii, £otwie. Po zakoñczeniu kariery,  jeszcze w trakcie
studiów, rozpoczê³a przygodê z tañcem. Jako choreograf i tancerka wraz z grup¹
taneczn¹ wystêpowa³a m.in. w Japonii, Jordanii, na Karaibach, w S³owenii oraz
kilkakrotnie na Seszelach, w Kenii. Mayott, Zanzibarze, Turcji, Madagaskarze. Po
zakoñczeniu kariery tanecznej, w roku 2000  rozpoczê³a pracê jako nauczyciel
tañca w pracowni gimnastyczno- tanecznej PM-PCE. W paŸdzierniku 2020 roku
dosta³a nagrodê Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osi¹gniêcia w pracy
dydaktycznej i wychowawczej.

Pracownia Gimnastyczno-Taneczna
w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie

Wytañczone
sukcesy



28

Minione lata  dla wszystkich uczestniczek i ich opiekunki artystycznej by³
czasem pracy, rozwijania talentów i wspólnych sukcesów. Oprócz zmagañ
konkursowych dziewczêta wystêpowa³y wielokrotnie podczas koncertów,
pokazów, benefisów w kraju i za granic¹.Ka¿de z tych wydarzeñ dostarcza³o im
wielu emocji i nios³o nowe doœwiadczenie artystyczne, a widzom  pozwala³o na
uczestniczenie w artystycznym wydarzeniu. Œwiêtuj¹c swoje 20-lecie Pracownia
mo¿e pochwaliæ siê takimi osi¹gniêciami:

Do roku szkolnego 2018/2019 uczestniczki pracowni gimnastyczno-
tanecznej zdoby³y: 176 - I miejsc, 168 - II miejsc, 94 - III miejsc oraz 98
wyró¿nieñ, stawa³y na podium 436 razy!

Najwa¿niejsze sukcesy:

• GRAND PRIX PREZYDENTA MIASTA GDYNIA 2009
• GRAND PRIX TURNIEJU TAÑCA NOWOCZESNEGO MAGNOLIA

SZCZECIN 2010
• NAGRODÊ SPECJALN¥ STAROSTY S£UPSKIEGO ZA WYSOKI

POZIOM ARTYSTYCZNY W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU TAÑCA
KWAKOWO 2010

• NAGRODÊ MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010
• NAGRODÊ KURATORA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
• NAGRODÊ DYREKTORA PA£ACU M£ODZIE¯Y
• NAGRODÊ RADY RODZICÓW PA£ACU M£ODZIE¯Y
• NAGRODÊ PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
• NAGRODY DLA NAUCZYCIELA ZA NAJLEPSZE CHOREOGRAFIE

NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU Gim-show GDYNIA 2007,2008
• NAGRODY ZA INDYWIDUALNOŒÆ TANECZN¥ NA

FESTIWALACH TANECZNYCH
• NAGRODY KWALIFIKACYJNE NA FESTIWALE PRZYZNAWANE

PRZEZ JURY KONKURSÓW ZA WYSOKI POZIOM ARTYSTYCZNY
• GRAND PRIX INTERNATIONALE DANCE CONTEST GOHREN

2016
• GRAND PRIX FESTIWALU TAÑCA O PUCHAR DNIA DZIECKA

SZCZECIN 2017
• GRAND PRIX POLSKI GOLENIÓW 2018, 2019
• 3 KROTNE MISTRZOSTWO POLSKI WADF GOLENIÓW 2018
• WICEMISTRZOSTWO POLSKI WADF GOLENIÓW 2019
• 3 KROTNE MISTRZOSTWO POLSKI WADF GOLENIÓW 2019

Fotoreporta¿ str. 2
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Najwy¿sza pora zwodowaæ ³odzie i rozpocz¹æ kolejny sezon ¿eglarski.
Centrum ̄ eglarskie od soboty, 8 maja oficjalnie rozpoczê³y siê tegoroczne
dzia³ania na wodzie.

Od wielu lat na pocz¹tku maja plac apelowy w Centrum ̄ eglarskim wype³nia³ siê
¿eglarzami, którzy oficjalnie startowali z sezonem ¿eglarskim. Uroczyste podniesienie
bandery i wspólne ¿yczenia pomyœlnych wiatrów sta³y siê dla nas ju¿ tradycj¹.
Dlatego równie¿ i w tym roku nie mo¿e tego zabrakn¹æ.

W sobotê, 8 maja punktualnie o godzinie 12.00 profilu na Facebooku
Centrum ̄ eglarskie wyemitowany zosta³ film otwieraj¹cy sezon ¿eglarski
2021.

Przed nami intensywny sezon. Pierwsze du¿e wyœcigi – Regaty o Puchar Magnolii
ju¿ za dwa tygodnie! A zaraz po nich Puchar Dnia Dziecka, aktywny wypoczynek
na wodzie, pó³kolonie, rejsy i zlot wielkich ¿aglowców, czyli fina³ the Tall Ships
Races. Liczymy, ¿e wszystkie zaplanowane wydarzenia odbêd¹ siê w terminie, a na
zakoñczeniu sezonu bêdziemy mogli ju¿ spotkaæ siê tradycyjnie na naszej przystani.

Stopy wody pod kilem!

Rozpoczynamy sezon ¿eglarski

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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22-23 maja na wodach Zalewu Szczeciñskiego odbêd¹ siê Regaty o Puchar
Magnolii. Do 14 maja przyjmowane s¹ elektroniczne zapisy dla jachtów
balastowych.

Regaty o Puchar Magnolii maj¹ swoj¹ d³ug¹ historiê. Od blisko dwudziestu lat
odbywaj¹ siê na wodach Jeziora D¹bie i ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem.
Patronk¹ regat jest s³ynna szczeciñska Magnolia - ponad 50-letni jacht
zbudowany w Szczeciñskiej Stoczni Jachtowej. Ta jednomasztowa jednostka
typu Vega, której kad³ub zosta³ wykonany z drewna, jest w³asnoœci¹ Miasta
Szczecin. Sezon 2020 by³ ostatnim sezonem Magnolii na wodzie, w tym roku nie
zostanie ju¿ zwodowana, jednak zale¿y nam na kontynuacji Regat o Puchar
Magnolii.

Tegoroczne zawody rozegrane zostan¹ na Zalewie Szczeciñskim, a baz¹ dla
jachtów bêdzie Marina w Trzebie¿y. Wszyscy uczestnicy w ramach wpisowego
bêd¹ mieli zagwarantowany bezp³atny postój w Marinie Trzebie¿ od pi¹tku do
niedzieli.

Regaty o Puchar Magnolii
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Regaty zosta³y objête Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin Piotra
Krzystka oraz Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda
Geblewicza.

W regatach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy jednokad³ubowy jacht morski, zdolny do
¿eglugi na akwenie regat. Regaty zostan¹ rozegrane w nastêpuj¹cych klasach:

• ORC
• KWR I, KWR II
• OPEN I - do 8 m, OPEN II - od 8,01
Podzia³ na grupy mo¿e byæ inny. Klasy KWR I i KWR II mog¹ byæ po³¹czone

w jedn¹. Ostateczny podzia³ na grupy nast¹pi po zg³oszeniu jachtów i zostanie
podany na liœcie startowej.

Szczegó³owe informacje znajdziemy na stronie www.centrumzeglarskie.pl
w zak³adce Regaty.
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Obok „Daru Szczecina”i „Zrywa” jest trzecim pe³nomorskim miejskim jachtem
naszego miasta, i jednym z najbardziej  zas³u¿onych w dziejach polskiego ¿eglarstwa
na Pomorzu Zachodnim.  Nasza s/y „Magnolia”. to drewniana jednostka typu Vega,
zwodowana w 1966 roku w by³ej Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi na
Golêcinie. Do sezonu 2020 roku dumnie reprezentowa³a Szczecin na wodzie, od
pocz¹tku w barwach Oœrodka Morskiego Pa³acu M³odzie¿y, obecnego Centrum
¯eglarskiego (C¯). Na jej pok³adzie wyszkoli³y siê tysi¹ce m³odych adeptów
¿eglarskiego Szczecina. Ma za sob¹ bujn¹ historiê, m.in. w 1975 roku, ze œp.  kpt.
Zdzis³awem Pask¹, odby³a za³ogowy rejs do Archangielska, zawijaj¹c w drodze
powrotnej do Murmañska,  pokonuj¹c w 62 dni ponad 5 tys. Mm! By³o to pierwsze od
1917 roku wp³yniêcie jachtu zagranicznego na morskie wody by³ego ZSRR. Zaledwie
trzy lata póŸniej „Magnolia” op³ynê³a Islandiê, ponownie w stylu niewyobra¿alnym dla
dzisiejszych ¿eglarzy - bez silnika i bez GPS!!!

„Magnolia" startowa³a póŸniej w wielu regatach, zlotach i rejsach, organizowanych
zarówno w kraju, jak i za granic¹. Kilkukrotnie - z sukcesami - reprezentowa³a te¿
Szczecin na atlantyckich i ba³tyckich trasach wielkich miêdzynarodowych regat
i imprez, w tym OpSail i w „tolszipach". Uczy³a morza wielu wspania³ych polskich
¿eglarzy, wielu nadaj j¹ pamiêta, a we wrzeœniu 2016 r. œwiêtowa³a swoje Z³ote Gody,
które by³y swoistym nostalgicznym wspólnym rejsem przez minionych 50 lat jachtu.
Spotkali siê wtedy w œwietlicy  C¯ byli i obecni za³oganci i kapitanowie Jubilatki,
w tym m.in. ¿yj¹cy jeszcze wtedy Zdzis³aw Paska, i œp. Danuta Kopacewicz, matka
chrzestna „Daru Szczecina”, i kolejni jej kapitanowie - m.in. Mieczys³aw Ircha czy
Jerzy Szwoch, i ich nastêpcy, ju¿ wychowankowie C¯ - jak Mateusz Szubski,
i najm³odszy - Przemek Dziarnowski (na zdjêciach)…

Niestety, sezon 2020 roku by³ dla „Magnolii" ostatnim na wodzie, chocia¿ podobnie
jak inne zachowane Vegi mo¿e jeszcze p³ywaæ d³ugie lata, co dobrze œwiadczy
o kunszcie polskich szkutników. Na razie pozostaje na l¹dzie, a ewentualny jej powrót
na wodê wymaga kosztownego generalnego remontu, czyli sporych nak³adów ze
strony miasta i gminy Szczecin, bêd¹cej w³aœcicielem jachtu.  Czy s¹ szanse na jej
uratowanie, podobnie jak ponad 100-letniego „Nadira”,  czy „Poloneza”? Mo¿e jednak
znajdzie siê ktoœ - np. spoœród jej by³ych wychowanków i z by³ej maszoperii - kto nie
pozwoli, aby jej zas³ugi nie tylko przypomina³y Regaty o Puchar Magnolii, ale aby
„Magnolia” nadal p³ywa³a po morzach i oceanach przez kolejne dziesiêciolecia?

W³aœnie Centrum ̄ eglarskie  zaprasza na tradycyjne tegoroczne Regaty o Puchar
Magnolii 2021, dla jachtów balastowych,  które odbêd¹ siê w dniach 22-23 maja,  na
wodach Zalewu Szczeciñskiego, z baz¹ w Marinie Trzebie¿ (komunikat
i zawiadomienie w za³¹czeniu). Wœród jachtów uczestnicz¹cych w regatach zabraknie
niestety s/y „Magnolii”, ale mo¿e bêdzie to okazja nie tylko do wspomnieñ o niej, ale
i do zainteresowania siê jej dalszym losem, i podjêcia ewentualnych dzia³añ, by
p³ywa³a nadal, pod Bia³o-Czerwon¹, i pod banderk¹ Szczecina pod salingiem?

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Regaty jednak bez s/y „Magnolii”...
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Ruszy³y zapisy na pó³kolonie w Centrum ¯eglarskim. Na najm³odszych
czeka piêæ dni aktywnego wypoczynku na œwie¿ym powietrzu. Rodzice
musz¹ spieszyæ siê z zapisami, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Dopiero co przywitaliœmy wiosnê, a w Centrum ̄ eglarskim ju¿ planuje siê
wakacje. Otó¿ to. 1 kwietnia ruszy³ nabór na letnie pó³kolonie. W tym roku
dostêpnych bêdzie a¿ siedem terminów piêciodniowego wypoczynku nad wod¹.
Na zajêcia zapraszamy dzieci i m³odzie¿ od 7 do 14 roku ¿ycia. Uczestnicy bêd¹
mogli spróbowaæ swoich si³ na kajaku i na jachcie ¿aglowym. Chêtni rozpoczn¹
naukê windsurfingu. Wszyscy z pewnoœci¹ zasmakuj¹ prawdziwej ¿eglarskiej
przygody.

Uczestnicy naszych kolonii dowiedz¹ siê jak aktywnie i bezpiecznie mo¿na
spêdzaæ czas nad wod¹. Wykwalifikowani instruktorzy naucz¹ wyplatania lin,
wybijania szklanek i wi¹zania wêz³ów. W przerwach zaœ na uczestników
czekaæ bêd¹ drugie œniadanie i obiad, a ostatniego dnia – ognisko
z kie³baskami.

Pó³kolonie otwarte s¹ dla wszystkich dzieci, nie trzeba byæ cz³onkiem Centrum
¯eglarskiego, aby rozpocz¹æ swoj¹ wakacyjn¹ przygodê z wod¹. Zajêcia
odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.30-16.00 i organizowane
s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi wypoczynku dzieci
i m³odzie¿y, a tak¿e wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz s¹ zg³oszone do
Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie.

Terminy pó³kolonii:

1. 05–09.07.2021
2. 12–16.07.2021
3. 19–23.07.2021
4. 26–30.07.2021
5. 02–06.08.2021
6. 09–13.08.2021
7. 16–20.08.2021

Rekrutacja na pó³kolonie rozpoczê³a siê w poniedzia³ek, 1 kwietnia. Liczba
miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Rekrutacja odbywaæ siê
bêdzie internetowo. By wzi¹æ w niej udzia³ nale¿y odwiedziæ stronê internetow¹:

www.centrumzeglarskie.pl > zak³adka e-rekrutacja.

Wakacje – C¯–2021

Wakacje na wodzie, podczas pó³kolonii
w Centrum ¯eglarskim
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ZAPISY KROK PO KROKU

1. Za³ó¿ konto u¿ytkownika w systemie e-rekrutacja
2. Wybierz interesuj¹cy Ciê termin pó³kolonii.
3. Dokonaj zapisu.
4. Wydrukuj zg³oszenie do udzia³u w imprezie ¿eglarskiej oraz kartê

kwalifikacyjn¹ wypoczynku (w przypadku, gdy jest wymagana, pojawia siê w
systemie, jako plik pdf do pobrania).

5. Podpisz ww. dokumenty i za³¹cz do systemu lub przeœlij na adres:
rekrutacja@centrumzeglarskie.pl

Celina Wo³osz
Rzecznik Prasowy Centrum ¯eglarskie

Ponadto informujemy, ¿e Centrum ̄ eglarskie prowadzi obecnie nabór
uzupe³niaj¹cy do kilku sekcji (szkó³ka ¿eglarska Optimist, sekcja sportowa
Windsurfing, sekcja turystyczna, sekcja regatowa 29er, sekcja kajakarstwa
turystycznego, sekcja ¿eglarstwa morskiego – „Dar Szczecina”). Informacje
szczegó³owe znajduj¹ siê na naszej stronie internetowej https://
centrumzeglarskie.pl/aktualnosci/aktualnosci/429-ruszaj¹-zapisy-do-sekcji

Zapisy mo¿liwe s¹ jedynie przez zak³adkê e-Rekrutacja https://cz.erk24.pl/
edziekanat/index.php

b.hendlik@centrumzeglarskie.pl



35

Nasz czo³owy windsurfer
z przytupem rozpoczyna sezon.
Cz³onek Regatowej Reprezentacji
Szczecina zaj¹³ drugie miejsce
podczas weekendowych Regat
Pamiêci Micha³a Srzednickiego
w Pucku. Kuba GuŸlecki stan¹³
na drugim miejscu podium
w kategorii Forum³a Foil
Juniorów M³odszych.

Gratulujemy!

Sukces
Kuby
GuŸleckiego
w Pucku
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Pa³ac
M³odzie¿y

Pracownia
Plastyczna

(op. art.

Magdalena

Kucharska)

Motyle

– prace
3–4–latków
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Pa³ac M³odzie¿y
Pracownia
Plastyczna
(op. art.
Magdalena
Kucharska)
Bociany
– prace
6–latków
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