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Wychowanie
dziecka

to nie zabawa
…Z odrobin¹ sukcesu, zachêty i zaufania,
w œrodowisku sprzyjaj¹cym pracy dziecko mo¿e

dotrzeæ do krañców œwiata.
                                    Celestyn Freinet

Przedszkole odgrywa czêsto niedocenian¹, na-
tomiast fundamentaln¹, rolê w procesie edukacji.
Okres przedszkolny rozpoczyna siê od 3 do 6 roku
¿ycia dziecka. Trzylatek rozpoczyna okres ada-
ptacji przestêpuj¹c progi przedszkola, wchodzi w
zupe³nie nowe œrodowisko. Adaptacja ma³ego
dziecka odbywa siê w ró¿nych obszarach. Dziec-
ko poznaje pomieszczenia placówki, nauczyciel-
ki oraz nowe kole¿anki i kolegów. Nawi¹zuje
pierwsze interakcje i rozpoczyna proces socjali-
zacji, dziêki której nabywa umiejêtnoœæ wspó³-
dzia³ania i wspó³pracowania grupie, oraz zdoby-
wa wiedzê o otaczaj¹cym go œwiecie. Nad po-
prawnym przebiegiem procesu dydaktycznego
czuwa profesjonalna kadra pedagogiczna, która
uwzglêdnia indywidualne predyspozycje, zainte-
resowania i talenty ka¿dego dziecka.

W wychowaniu przedszkolnym niezwykle istot-
ne jest zaspokajanie potrzeb poszczególnych dzie-
ci, organizowanie czasu w przedszkolu tak, aby
by³ on pe³en atrakcji, ciekawych doœwiadczeñ, a
wszystko to w poczucie w³asnego sprawstwa.
Nauczycielki w naszym przedszkolu, aby osi¹-
gn¹æ wskazane efekty w swojej pracy wykorzy-
stuj¹ innowacyjne metody, oraz chêtnie wdra¿aj¹
programy autorskie.

Poszczególne sfery rozwoju dziecka wymaga
wielu bodŸców i sytuacji sprzyjaj¹cych groma-
dzeniu doœwiadczeñ potrzebnych do funkcjono-
wania m³odego cz³owieka na poszczególnych eta-
pach jego edukacji. Nie inaczej jest w przypadku
kszta³towania wiadomoœci i umiejêtnoœci mate-
matycznych.

Z programem „Bawiê siê i liczê” pracujemy
ju¿ trzeci rok. Inspiracj¹ do napisania go by³y
doœwiadczenia z codziennej pracy wychowawczo
- dydaktycznej  z dzieæmi. Program skierowany
jest do dzieci 4,5-letnich. G³ównym za³o¿eniem
programu jest wyrównanie szans, zoptymalizowa-
nie wejœcia do klasy szkolnej dziecka, poprzez
stymulowanie i wspomaganie jego dzia³añ w ob-
szarze edukacji matematycznej, a w konsekwen-
cji osi¹gniêcie dojrza³oœci do podjêcia nauki w

Przedszkole Publiczne Nr 32 ZABAWY MATEMATYCZNE

W ramach projektu „M¹dra
sówka, czyli matematyka z fan-
tazj¹ goœciliœmy wolontariuszy,
którzy przeprowadzili zajêcia z
edukacji matematycznej.



5
szkole podstawowej. Za³o¿enia programu „Bawiê
siê i liczê” s¹ skorelowane z celami zawartymi w
Podstawie Programowej Wychowania Przedszkol-
nego i obejmuj¹ zdobywanie kompetencji mate-
matycznych w toku zabawy oraz rozwijanie umie-
jêtnoœci praktycznego zastosowania kompetencji
matematycznych na bazie doœwiadczeñ.

Dzisiejsze tempo ¿ycia sprawia, ¿e zapomina-
my, i¿ ma³y cz³owiek czêsto zostaje pozbawiony
mo¿liwoœci gromadzenia doœwiadczeñ mog¹cych
wspomagaæ jego mo¿liwoœci poznawcze w zakre-
sie rozumienia pojêæ matematycznych.

Trzylatek mo¿e doœwiadczaæ umiejêtnoœci li-
czenia poprzez np.: chodzenie z mam¹ po scho-
dach. Oczywiœcie, to doros³y liczy ka¿dy stopieñ,
ale dziecko w tej sytuacji automatycznie utrwala
w swej pamiêci nazwê liczebnika za pomoc¹
dŸwiêku i towarzysz¹cego mu ruchu.

Jest to wielozmys³owe poznawanie rzeczywi-
stoœci, ukierunkowuj¹ce rozwój dziecka na suk-
ces w przysz³oœci.

Takich naturalnych sytuacji edukacyjnych jest
mnóstwo, jednak wiêkszoœæ opiekunów nie dostrze-
ga ich i np. znosz¹c dziecko ze schodów nieœwia-
domie zuba¿a jego mo¿liwoœæ zdobycia doœwiad-
czenia, jak¿e cennego dla ka¿dego dziecka.

Zadaniem wychowania przedszkolnego jest za-
pewnienie dzieciom osi¹gniêcia gotowoœci do

nauki w szkole podstawowej, st¹d te¿ treœci tego
obszaru wychowania s¹ tak dobrane, aby ich re-
alizacja uchroni³a przysz³ych uczniów przed nie-
powodzeniami w uczeniu siê matematyki bêd¹-
cej wszak „królow¹ nauk”.

Program zosta³ skonstruowany tak, aby w ka¿-
dym miesi¹cu, zaczynaj¹c od wrzeœnia wprowa-
dzaæ jedno zagadnienie matematyczne.

Wzorujemy siê na „Dzieciêcej matematyce” prof.
E. Gruszczyk-Kolczyñskiej, E. Zieliñskiej, wyko-
rzystujemy Mapê Pojêciow¹, Symulacje, Pedago-
gikê Zabawy,

Nauczycielki z naszego przedszkola staraj¹ siê
równie¿ o zdobycie œrodków na materia³y dydak-
tyczne potrzebne do realizacji programów m.in.
napisa³y projekt sfinansowany przez Urz¹d Mar-
sza³kowski „M¹dra sówka, czyli matematyka z
fantazj¹”. Celem tego przedsiêwziêcia by³a pro-
mocja edukacji matematycznej wœród dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz zintensyfikowanie zacho-
wañ przedsiêbiorczych dzieci. Przedszkole otrzy-
ma³o dotacjê na kwotê 3000 z³ i dziêki niej zo-
sta³y pozyskane pomoce matematyczne, które s¹
wykorzystywane ka¿dego dnia do aktywnoœci
przedszkolaków. Podczas zajêæ z ca³a grup¹ i w
kontaktach indywidualnych dzieci manipulowa-
³y kostkami – przelicza³y, uk³ada³y rytmy przy
pomocy liczmanów i figur geometrycznych, za-
pozna³y siê z pojêciami takimi jak np.: ciê¿ar,
odwa¿niki, waga. Mia³y mo¿liwoœæ poznaæ pracê
ksiêgowej i architekta, dziêki przeprowadzonym
na terenie placówki warsztatom ukazuj¹cym spe-
cyfikê tych zawodów. Takie dzia³ania w ramach
projektu bardzo pomog¹ w osi¹gniêciu przez dzie-
ci ponad przeciêtnych umiejêtnoœci i kompeten-
cji z zakresu matematyki, co w przysz³oœci bê-
dzie procentowaæ w ich dalszym ¿yciu, gdy¿ ju¿
na kolejnym etapie edukacji bêd¹ swobodnie
pos³ugiwa³y siê pojêciami z zakresu matematyki

W RATUSZU MIEJSKIM
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i przedsiêbiorczoœci. Spowoduje to równie¿ p³yn-
niejszy, szybszy rozwój w pozosta³ych sferach.
Pozytywny efekt uczêszczania przez dziecko do
przedszkola bêdzie widoczny w odniesieniu do
ró¿nych obszarów funkcjonowania spo³ecznego
i emocjonalnego.

Jeœli zapewnimy dziecku odpowiednio du¿¹
liczbê bodŸców, postawimy go w przeró¿nych
sytuacjach ¿yciowych, w których bêdzie ono
mia³o okazjê do manipulowania przedmiotami,
liczenia, poznawania stosunków jakoœciowych
i iloœciowych, poznawania schematu w³asnego
cia³a i dokonywania wielu operacji myœlowych
na ka¿dym etapie jego rozwoju (pocz¹wszy od

pierwszego roku ¿ycia, a¿ do rozpoczêcia uda-
nej nauki w szkole), wówczas mo¿emy byæ spo-
kojni, ¿e nasza pociecha osi¹gnie sukces, a co
za tym idzie nie zazna stresu zwi¹zanego z nie-
powodzeniami szkolnymi w zakresie edukacji
matematycznej. Dzieci przekraczaj¹ce próg
przedszkola bardzo ró¿ni¹ siê jakoœci¹ i iloœci¹
doœwiadczeñ w³asnych.

Z tego powodu istotne jest okreœlenie poziomu
posiadanych umiejêtnoœci i wiadomoœci dziecka
poprzez przeprowadzenie wstêpnej diagnozy ju¿
na etapie grupy najm³odszej, aby w dalszych eta-
pach edukacji przedszkolnej móc skutecznie wy-
równaæ istniej¹ce miêdzy dzieæmi ró¿nice.

XXI wiek to wiek migracji, coraz czêœciej mo¿-
na spotkaæ dzieci z krajów Unii Europejskiej w
polskim przedszkolu, a tak¿e przybywa Polaków
poza granicami naszego kraju.

Zmiany spo³eczno-polityczne, pêd cywilizacyj-
ny powoduje, ¿e czêsto zapomina siê o takich po-
jêciach jak: patriotyzm, ojczyzna, naród. W zwi¹z-
ku z tym w naszym przedszkolu powsta³ program
„Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”. Ma
on na celu nie tylko przybli¿yæ dzieciom polskie
symbole narodowe, dzie³a artystyczne i kultural-
ne, ale równie¿ uwra¿liwiæ je na innoœæ i odmien-
noœæ, oraz pozwala zrozumieæ kulturê i obyczaje
ludzi spoza naszego krêgu kulturowego. Dzieci
coraz czêœciej wykazuj¹ zainteresowania krajami
Unii Europejskiej, gdy¿ wyje¿d¿aj¹ poza granice
kraju np.: na wakacje, ferie i weekendy. Pos³uguj¹
siê równie¿ jêzykiem angielskim – znaj¹ podsta-
wowe zwroty, nauka jêzyka obcego sprawia im
du¿o radoœci i satysfakcji.

Z tego powodu nale¿y przybli¿aæ dzieciom kul-
turê innych narodów, zwracaæ uwagê na ich tra-
dycje i obyczaje, by ³atwiej by³o zrozumieæ ota-
czaj¹cy œwiat, tak ró¿ny od tego bliskiego, zna-

WARSZTATY W ZAMKU
KSI¥¯¥T POMORSKICH

POZNAJEMY ZNAKI DROGOWE
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nego. Pomo¿e w tym wykorzystywanie przez na-
uczyciela aktywizuj¹cych metod np. burzy mó-
zgów, mapy pojêciowej, czy gry z k³êbkiem we³-
ny na zajêciach warsztatowych maj¹cych na celu
przybli¿enie m³odym obywatelom istoty Unii
Europejskiej oraz roli Polski we Wspólnocie.

Przedszkole pe³ni funkcjê wychowawcz¹, opie-
kuñcz¹ i dydaktyczn¹ przy wspó³pracy z rodzi-
cami. To rodzice jako pierwsi pokazuj¹ œwiat
dziecku, mówi¹c, co jest dobre, a co z³e, kszta³-
tuj¹ jego osobowoœæ i zaspokajaj¹ potrzeby psy-
chiczne i biologiczne.

Rol¹ rodziców jest okazywanie zainteresowania
sprawami zwi¹zanymi z edukacj¹, gdy¿ nauczy-
ciele coraz czêœciej postrzegaj¹ ich jako wspó³-
partnerów maj¹cych wp³yw na proces dydaktycz-
ny i wychowawczy. Wspó³praca jest niezbêdnym
czynnikiem warunkuj¹cym powodzenie w naucza-
niu. Jednoœæ oddzia³ywañ warunkuje prawid³owy
rozwój dziecka. Z wychowawczego punku widze-
nia te dwa najwa¿niejsze ogniwa, czyli rodzina i
przedszkole musz¹ byæ spójne i wzajemnie siê
uzupe³niaæ. Tylko wtedy jest szansa na wychowa-
nie wra¿liwego i m¹drego cz³owieka.

Pamiêtajmy, ¿e dziecko szczêœliwe, to dziecko zdro-
we i bezpieczne. Zatem nale¿y jak najwczeœniej roz-
pocz¹æ systematyczne dzia³ania zmierzaj¹ce do uœwia-
domienia dzieciom gro¿¹cych im niebezpieczeñstw.

WYCIECZKA
DO TEATRU

NA SPEKTAKL
„BRZECHWO-

LANDIA”

W tym celu istotn¹ rolê odgrywa program „Bezpieczny
przedszkolak w domu, w przedszkolu i na drodze”.
Myœl¹ przewodni¹ jest takie zorganizowanie sytu-
acji edukacyjnych, zajêæ i zabaw, aby dzieci poprzez
aktywny udzia³ mog³y poznaæ sposoby radzenia so-
bie w sytuacjach zagro¿enia, a tak¿e ludzi, którzy im
pomog¹. Proponowany przez nas cykl zajêæ promu-
j¹cy bezpieczne zachowanie skierowany jest do ca-
³ej spo³ecznoœci naszego przedszkola, to jest dzieci z
wszystkich grup wiekowych, rodziców, pracowników
przedszkola oraz ró¿nych instytucji odpowiedzial-
nych za nasze bezpieczeñstwo. Realizacja programu
odbywa siê w ci¹gu ca³ego roku szkolnego podczas
realizacji tygodniowych obszarów tematycznych a
tak¿e w trakcie pojedynczych zajêæ realizowanych
przy wspó³pracy Policji oraz innych s³u¿b i instytu-
cji, np. Stra¿y Miejskiej, Stra¿y Po¿arnej, mog¹cych
wspieraæ nauczycieli i dzieci w pozyskiwaniu infor-
macji i nabywaniu umiejêtnoœci dotycz¹cych bez-
pieczeñstwa. W programie wykorzystywana jest me-
toda twórczego myœlenia J. Osborne „Burza mózgów”,
Metoda dramy, technika zmiany ról „Pantomima”,
które pomagaj¹ wyrabiaæ samodzielnoœæ w myœleniu
i dzia³aniu dziecka, rozwijaj¹ wyobraŸniê oraz eks-
presjê s³own¹.

Czêsto niedoceniane jest pierwszych kilka lat ¿ycia
dziecka, a to one determinuj¹ chêæ tworzenia, to wów-

DRONY W HEJNA£KU
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biektywny. Po to, by w przysz³oœci doros³y cz³owiek
dokona³ rzeczy wielkich, twórczych i kreatywnych,
musi jako dziecko pozyskaæ niezbêdn¹ bazê dla póŸ-
niejszego rozwoju. Najlepszym momentem do pod-
jêcia tego typu dzia³añ jest wiek przedszkolny. Twór-
cze myœlenie, dzia³anie, rozwi¹zywanie problemów
nie dostaje jednostka w pakiecie genotypowym. Wska-
zane cechy musz¹ byæ poddawane treningowi, inten-
syfikowane, aby mog³y byæ wykorzystane w doro-
s³ym ¿yciu. Oko³o 5 roku ¿ycia ujawniaj¹ siê u dziec-
ka zdolnoœci twórcze. PóŸniej, jeœli nie s¹ one rozwi-

czas kszta³tuje siê umiejêtnoœæ „dziwienia siê”, twór-
cze postrzeganie codziennych sytuacji. Ma³e dzieci
bezustannie dokonuj¹ „wielkich” odkryæ, a codzien-
ne zwyk³a aktywnoœæ ma posmak unikatowy, bo su-

WARSZTATY FLORYSTYCZNE

jane ulegaj¹ zahamowaniu. Aktywnoœci dziecka w
postaci ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej
czy ruchowej, bardzo wyraŸnie uwidaczniaj¹ siê w³a-
œnie w wieku przedszkolnym. To w przedszkolu bu-
dujemy w dzieciach podwaliny pod ca³e przysz³e
doros³e ¿ycie. Tu dowiaduj¹ siê, co jest dobre, a co
z³e, przy pomocy m¹drej kadry pedagogicznej roz-
poznaj¹ swoje mocne strony, talenty, rozwijaj¹ zain-
teresowania. Bardzo czêsto przedszkole opuszczaj¹
dzieci, które dok³adnie wiedz¹, co je interesuje, na
jakie zajêcia poza szkolne bêd¹ uczêszczaæ, potrafi¹
w sposób nie banalny, twórczy, niestandardowy pod-
chodziæ do codziennych zjawisk i problemów. To w
przedszkolu dzieci, przy ogromnym wsparciu nauczy-
cielek rozpoznaj¹ swój potencja³, pozyskuj¹ twardy
grunt do dalszego rozwoju. Rola przedszkola w kszta³-
towaniu twórczoœci w ró¿nych obszarach ¿ycia ma-
³ego dziecka jest tak ogromna, jak niewielka jest zna-
jomoœæ tego faktu w œwiadomoœci spo³ecznej.

Iwona Gorska-Majkrzak
Monika Graczyk

– nauczycielki PP Nr 32 w Szczecinie
Bibliografia:
Delo M. „Bezpieczeñstwo dzieci” Ma³gorzata

Delo Wychowanie w Przedszkolu nr.2 2008,
l Limont W., Zdolnoœci twórcze dzieci w wieku przed-

szkolnym, Wychowanie w Przedszkolu 2002, nr 8.
Kopczyñska-Sikorska J., Perspektywy rozwoju

wychowania przedszkolnego w XXI wieku – wy-
st¹pienie z konferencji OMEP 2000 r.

l Lotkowska K., Twórcze myœlenie u ma³ych dzieci
– jak je rozwijaæ?, Bli¿ej Przedszkola 2012, nr 4.

Ow³asiuk E. Bezpieczne dziecko: Poradnik dla
dzieci i rodziców, Bia³ystok Printex, 2010.

Szczepañska M, Sztuka dzia³añ innowacyjnych.
Program autorski, ODN S³upsk 2003/2004. WoŸ-
niak B., Œwiêto Niepodleg³oœci, "Wszystko dla
Szko³y" 2008, nr 7-8, s. 12-13.

PROJEKT ARCHI- PRZYGODA



9

Rodzina to pierwsze i najwa¿niejsze œrodowi-
sko spo³eczne, które odgrywa istot¹ rolê w wy-
chowywaniu ma³ej istoty. Pierwsze lata ¿ycia cz³o-
wieka s¹ niezmiernie wa¿ne dla rozwoju jego psy-
chiki, a zw³aszcza sfery uczuciowej i pozostawiaj¹
najmocniejszy œlad w osobowoœci. Podstawow¹
funkcj¹ rodziny s¹ funkcje rodzicielskie. Byæ ro-
dzicem to du¿a odpowiedzialnoœæ. Rodzice po-
dejmuj¹ najciê¿sze i najtrudniejsze zadanie, ja-
kim jest wychowanie dziecka na wartoœciowego,
odpowiedzialnego cz³owieka, zdolnego do wspó³-
¿ycia i wspó³dzia³ania w spo³eczeñstwie. Jak pisa³
o wychowaniu pedagog z powo³ania Janusz Kor-
czak „Wychowanie dziecka to nie mi³a zabawa,
a zadanie, w które trzeba w³o¿yæ wysi³ek bezsen-
nych nocy, kapita³ ciê¿kich prze¿yæ i wiele my-
œli….”. To rodzice pierwsi wprowadzaj¹ dziecko
w œwiat kultury, dostarczaj¹ mu norm i wzorów
postêpowania, wpajaj¹ pojêcia dobra oraz z³a, ko-
ryguj¹ niew³aœciwe formy zachowania. To przede
wszystkim rodzice zaspokajaj¹ podstawowe po-
trzeby biologiczne i psychiczne dziecka. Rodzi-
ce poprzez sta³e przebywanie z dzieckiem, do-
starczaj¹ mu wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie, a co
najwa¿niejsze staj¹ siê modelami osobowoœci i
wzorami zachowañ w konkretnych sytuacjach
¿yciowych. Przyk³ad rodziców, nakazy i zakazy
przez nich wydane dzia³aj¹ na dziecko przez d³u-
gie lata, a nawet, gdy wejdzie
w kr¹g szerszych kontaktów
spo³ecznych, czasem przez ca³e
¿ycie. W trakcie rozwoju dziec-
ko staje wobec nowych, stale
zmieniaj¹cych siê sytuacji
¿yciowych. Pomoc rodziców w
przystosowaniu siê do nowych
warunków jest mu niezbêdnie
potrzebna. Rol¹ rodziców jest
kochaæ i wychowywaæ swoje
dzieci, budowaæ w nich poczu-
cie w³asnej wartoœci oraz pew-
noœ siebie. M¹dra mi³oœæ rodzi-

ców do dzieci jest podstawow¹ metod¹ wycho-
wania rodzinnego.

Inne grupy spo³eczne, czy instytucje takie jak
np. przedszkole uzupe³niaj¹ jedynie wp³yw ro-
dziny na dziecko. Pójœcie dziecka do przedszko-
la jest czêsto momentem prze³omowym w ¿yciu
nie tylko samego dziecka, ale i ca³ej jego rodzi-
ny. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu
przedszkola – cel pracy pedagogicznej przedszko-
la i cel rodziny powinien byæ wspólny. Przed-
szkole jest pierwsz¹ placówk¹ opiekuñczo - wy-
chowawcz¹, gdzie wspó³dzia³anie z rodzicami od-
grywa istotn¹ rolê. Rozpoczyna siê ono ju¿ w
czasie rekrutacji dzieci do przedszkola. Od tych
pierwszych kontaktów, opartych na zaufaniu oraz
¿yczliwoœci, zale¿y dalsza wspó³praca i przebieg
procesu wychowawczego. Tadeusz Kotarbiñski
uwa¿a, ¿e „Wspó³dzia³anie jest w³aœciwe dopie-
ro wtedy, gdy cel jest wspólny”, a troska o dobro,
rozwój dziecka jest celem zarówno rodziców jak
i przedszkola. Rodzicom nale¿y uœwiadomiæ, i¿
przedszkole jest to drugie – obok domu rodzin-
nego - œrodowisko rozwojowe, których wspólnym
i najwa¿niejszym celem jest wszechstronny roz-
wój dziecka, czyli rozwój poznawczy, emocjo-
nalny, spo³eczny oraz ruchowy.

Nieprawd¹ jest, ¿e prawdziwa nauka zaczyna
siê dopiero w szkole. Trwa ona od pocz¹tku ¿ycia
dziecka, rozpoczynaj¹c siê w jego rodzinie pierw-
szymi kontaktami z rodzicami. Im lepiej dzieci
s¹ przygotowywane do tego w pierwszych latach
¿ycia w swoich rodzinach, tym owocniej bêdzie
przebiega³a ich edukacja w przedszkolu. Jak pi-
sze w swojej ksi¹¿ce Robert Fulghum pt. „Wszyst-
kiego, co naprawdê trzeba wiedzieæ o tym, jak
¿yæ, co robiæ i jak postêpowaæ, nauczy³em siê w
przedszkolu. (...). Tam siê nauczy³em, ¿e trzeba:
dzieliæ wszystko, postêpowaæ uczciwie, nie biæ
innych, odk³adaæ na miejsce ka¿d¹ znalezion¹

Przedszkole Publiczne Nr 46

Wspó³praca
nauczycieli i rodziców

to fundament
w procesie

wychowawczym
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rzecz, sprz¹taæ po sobie, nie braæ nic, co do mnie
nie nale¿y, powiedzieæ „przepraszam”, jeœli siê
kogoœ urazi³o, myæ rêce przed jedzeniem, spusz-
czaæ wodê, jeœæ ciep³e bu³eczki i popijaæ zimnym
mlekiem, prowadziæ zrównowa¿one ¿ycie, trochê
siê uczyæ i trochê myœleæ, malowaæ i rysowaæ, i
œpiewaæ, i tañczyæ, i bawiæ siê, i codziennie tro-
chê popracowaæ, po po³udniu zdrzemn¹æ siê”.

 Opublikowane piêtnaœcie lat temu credo jest
dowodem na to, ¿e przedszkole nie jest przecho-
walni¹, tylko instytucj¹, która, uczy norm oraz
zasad. To w piaskownicy przedszkolnej dziecko
uczy siê tego, co bêdzie mu potrzebne do prawi-
d³owego funkcjonowania w spo³eczeñstwie.

Pamiêtaj¹c o tym, ¿e rodzina zaspokaja podsta-
wowe potrzeby ma³ego dziecka, do których nale¿¹
m.in. potrzeba mi³oœci, przynale¿noœci, akcepta-
cji, bezpieczeñstwa, kontaktu emocjonalnego,
aktywnoœci i samodzielnoœci, przedszkole powin-
no œciœle wspó³pracowaæ z domem rodzinnym
wychowanków. Wspó³pracy przedszkola z domem
rodzinnym powinna towarzyszyæ troska o przy-
sz³e losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych
ró¿norodnych potrzeb i jego wychowanie. Wo-
bec rodziców placówka przedszkolna pe³ni funk-
cjê doradcz¹ oraz wspieraj¹c¹ dzia³ania wycho-
wawcze, a nauczyciele jedynie powinno iœæ po
œladach zostawionych przez rodzinê i poszerzaæ
kompetencje dziecka.

Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji ma-
³ego dziecka, dlatego te¿ wspó³praca z rodzicami
odgrywa tu szczególnie wa¿n¹ rolê. To w³aœnie ro-

dzina, a potem równie¿ i przedszkole s¹ pierwszy-
mi i najwa¿niejszymi œrodowiskami wychowaw-
czymi cz³owieka. W³aœnie te œrodowiska odpo-
wiedzialne s¹ za wprowadzanie dziecka w œwiat
ludzi doros³ych i uczenie go sztuki ¿ycia. Doroœli
stawiaj¹ przed dzieckiem ró¿ne oczekiwania, ucz¹
je rzeczy po¿ytecznych w dalszym ¿yciu, mówi¹ o
tym, co dobre i co z³e, co wolno, a czego nie wol-
no, ale przede wszystkim jednak stale stawiaj¹ je
przed coraz trudniejszymi zadaniami. Jeœli chce-
my wychowaæ szczêœliwe, pewne siebie dzieci
musimy daæ im dobry przyk³ad, gdy¿ dzieci ucz¹
siê przez naœladowanie. Przytaczaj¹c s³owa El¿biety
Czerwiñskiej ,,Doros³y to nie ktoœ, kto „ulepi”
dziecko wed³ug jakiegoœ wzoru czy idea³u, ale ktoœ
kto pomaga mu rozwijaæ siê, ujawniaæ swoje mo¿-
liwoœci", uœwiadamiamy sobie, ¿e jako rodzice i
nauczyciele mamy decyduj¹cy wp³yw na wielo-
stronny rozwój ma³ego cz³owieka. Wp³yw ten jest
tym korzystniejszy, im czêœciej nauczyciele oraz
rodzice nawi¹zuj¹ ze sob¹ bliskie kontakty i s¹
sk³onni do wzajemnego wspó³dzia³ania. Tak jak
wiek przedszkolny, zwany te¿ wiekiem zabawy,
ma do spe³nienia wa¿n¹ rolê w procesie rozwoju
cz³owieka, tak i zarówno rodzina oraz przedszkole
s¹ podstawowym i nierozerwalnym fundamentem
w procesie wychowawczym.

mgr Anita Micha³owska
mgr ¯aneta Felusiak

– nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 46
w Szczecinie

Literatura:
• D. Waloszek „Edukacja dzieci w wieku przed-
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• Sawicka „Wspó³praca przedszkola z rodzica-

mi”
• Wychowanie w przedszkolu Nr 2/99 „Rodzi-

ce bli¿ej przedszkola"
• Klim-Klimaszewska A: Pedagogika przed-

szkolna. Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa
2005.

• R. Fulghum, Wszystkiego, co naprawdê mu-
szê wiedzieæ, nauczy³em siê w przedszkolu, Wy-
dawnictwo Kos, 2011
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Trafi³ nam siê ostatnio, podczas Dnia Otwarte-
go, szczególny Rodzic. Taki, który o wszystko wy-
pytuje, który zwraca uwagê na ka¿dy szczegó³ wy-
powiedzi, który mocno stresowa³ siê pocz¹tkiem
przedszkolnej drogi swojego dziecka. Podczas d³u-
giej rozmowy, w trakcie której stara³yœmy siê jak
mog³yœmy rozwiaæ wszystkie jego obawy i w¹tpli-
woœci (a musia³yœmy siê dwoiæ i troiæ, bo nawet
schody prowadz¹ce do szkolnej sto³ówki budzi³y
w¹tpliwoœci i zaburza³y poczucie bezpieczeñstwa
tego¿ Rodzica ..) pad³o pytanie, które na chwilê
zbi³o nas z tropu… Niby zwyczajne, nietrudne, ale
jednak… nas za¿y³ (u¿ywaj¹c ma³o profesjonalne-
go jêzyka).  Otó¿ Rodzic ten zapyta³, czym jako
przedszkole mo¿emy siê pochwaliæ? Ju¿ zaczê³y-
œmy podejrzewaæ, ¿e mo¿e jednak nie chce zapi-
saæ do nas dziecka, tylko za chwilê wyjmie proto-
kó³ pokontrolny i zacznie go wype³niaæ… Ale
zainteresowanie na jego twarzy by³o ¿ywe i praw-
dziwe. Wiêc i my zaczê³yœmy siê g³êboko zastana-
wiaæ nad odpowiedzi¹. No bo co? Kuchnia? Wia-
domo, ¿e u nas jest rewelacyjna. Budynek? No….
po remoncie bêdzie jak w Wersalu. Có¿ mu odpo-
wiedzieæ..? I czy wypada siê tak chwaliæ? Oczywi-
œcie, ¿e wypada (tu obudzi³a siê nasza kobieca
natura, spychaj¹c pedagogiczn¹ na lekko boczny
tor), bo w koñcu poœwiêcamy swój czas, szukamy
ci¹gle nowych pomys³ów, wychodzimy naprzeciw
potrzebom dzieci - jest siê czym chwaliæ. I to w
ka¿dej placówce.

Nasze oddzia³y przedszkolne s¹ pierwszym
miejscem, w którym dzieci dotykaj¹ edukacji. Naj-
czêœciej po zakoñczeniu przedszkola, kontynu-
uj¹ naukê w szkole podstawowej. Œrodowisko
naszych przedszkolaków jest wymagaj¹ce i czê-
sto nie³atwe wychowawczo. Staramy siê jednak
pod¹¿aæ za potrzebami spo³ecznymi, wychowaw-
czymi i dydaktycznymi dzieci i ich rodzin.

Wspieramy naszych uczniów w ramach wspó³-
dzia³ania w akcji „Szlachetna Paczka” i  „Iskier-
ka radoœci”. Dzieci ucz¹ siê wzajemnego wspar-
cia i opieki w oddzia³ach integracyjnych. Orga-
nizujemy dwa miêdzyprzedszkolne konkursy pla-
styczne ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem:
„Mój przyjaciel Kot” oraz Konkurs Plastyczny z
okazji Dnia Ziemi.

Nauczyciele dwoj¹ siê i troj¹ próbuj¹c coraz to
nowych metod, wprowadzaj¹c innowacje, uatrak-

Szko³a Podstawowa Nr 54 cyjniaj¹c pomoce dydaktyczne. Sama ostatnio po-
stanowi³am zaanga¿owaæ siê  w modn¹ „Wymia-
nê pocztówkow¹”, dziêki której dzieci maj¹ oka-
zjê w przystêpny i atrakcyjny sposób poznaæ ró¿-
ne miasta Polski i nie tylko, a tak¿e wprowadzi-
³yœmy  do swojej codziennej pracy dydaktycznej
elementy matematyki z wykorzystaniem Darów
Froebla. Kolorowe klocki w ró¿nych kszta³tach
i kolorach wywo³uj¹ uœmiech dzieci i sprawiaj¹,
¿e nauka staje siê zabaw¹. Wykorzystujemy tak-
¿e na co dzieñ tablicê interaktywn¹ – ta nowo-
czesna technologicznie pomoc dydaktyczna
uatrakcyjnia zajêcia i jest przydatna w³aœciwie w
ka¿dej tematyce.

Od kilku lat, najpierw samodzielnie, a od ja-
kiegoœ czasu we wspó³pracy ze sto³ówk¹ szkoln¹
prowadzimy „Pi¹teczki-Kanapeczki” (nazwê wy-
myœli³y oczywiœcie dzieci), które polegaj¹ na sa-
modzielnym przygotowywaniu przez dzieci ka-
napek z podanych sk³adników. Przedszkolaki
ucz¹ siê pos³ugiwania sztuæcami, poznaj¹ ró¿no-
rodne produkty, ucz¹ siê nowych smaków. Zain-
spirowa³ nas do tego jeden z przedszkolaków,
który mia³ k³opot z próbowaniem nowych sma-
ków, a „Pi¹teczki-Kanapeczki” sprawi³y, ¿e œnia-
dania i nowe produkty sta³e siê atrakcyjne.

Drugi rok propagujemy tak¿e czytelnictwo wœród
dzieci i rodziców. Dzieci kolejno zabieraj¹ do domu
teczkê z kilkoma ksi¹¿eczkami. Maj¹ za zadanie
wspólnie z rodzicami przeczytaæ jedn¹ z nich,    a
nastêpnie wykonaæ do niej rysunek. W ten sposób
powstaje wystawa prac z ca³ego roku przedszkolne-
go. Dzieñ Ksi¹¿ki œwiêtujemy przez ca³y tydzieñ,
fragmentami wprowadzaj¹c wybrany wiersz – do
ka¿dego fragmentu, codziennie jest zadanie plastycz-
ne – w ten sposób ka¿de dziecko ilustruje swoj¹
w³asn¹ ksi¹¿kê, ucz¹c siê jednoczeœnie jej budowy.
Na korytarzu przed sal¹ umieœci³yœmy równie¿ pó-
³eczkê, której mo¿na po¿yczaæ i dok³adaæ ksi¹¿ecz-
ki – zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Ka¿dy
mo¿e z pó³eczki skorzystaæ przestrzegaj¹c zasady
„Chcesz poczytaæ? WeŸ ksi¹¿eczkê. Skoñczysz?
Od³ó¿ na pó³eczkê”. Zachêcamy równie¿ cz³onków
rodzin dzieci do czytania dzieciom w naszej sali. I
choæ Rodzice bywaj¹ oporni i czasem siê bardzo
wstydz¹, to z czasem, coraz wiêcej osób odwiedza
nas z now¹ lektur¹, a nasza szkolna biblioteka spe-
cjalnie dla oddzia³ów przedszkolnych organizuje
zajêcia czytelnicze otwieraj¹c dla nas swoje podwoje.
W zesz³ym roku szkolnym zorganizowa³yœmy rów-
nie¿ Tydzieñ Ksi¹¿ki. W tym czasie towarzyszy³
nam utwór J. Tuwima pt. „S³oñ Tr¹balski”. Codzien-
nie dzieci zapoznawa³y siê z kolejnym fragmentem
wiersza i wykonywa³y zadania z nim zwi¹zane. Co-

Mamy siê
czym chwaliæ
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dziennie powstawa³y ilustracje do danego fragmen-
tu, dzieci wykona³y te¿ ok³adkê i stronê tytu³ow¹.
Mia³y okazjê zapoznaæ siê z budow¹ ksi¹¿ki i pro-
cesem jej powstawania. Ka¿de dziecko stworzy³o
swoj¹ w³asn¹ ksi¹¿eczkê, któr¹ mog³o zabraæ do
domu. Chcemy, aby Tydzieñ Ksi¹¿ki na sta³e wpi-
sa³ siê w nasz Przedszkolny Rok.

Co roku w maju organizujemy Tydzieñ Œwia-
towy – ka¿da grupa losuje jeden kraj i ma za
zadanie przygotowaæ dla ca³ego przedszkola dzieñ
dotycz¹cy tego kraju. Poznajemy wtedy ró¿ne
krañce œwiata wielozmys³owo poczynaj¹c od
kuchni, poprzez muzykê, przyrodê, stroje, jêzyk,
mieszkañców, a na tradycjach i kulturze koñcz¹c.
S¹ to bardzo barwne dni w naszym przedszkolu,
nastawione na wspó³pracê z rodzicami, którzy
zaskakuj¹ nas pami¹tkami z wakacji, z ró¿nych
regionów œwiata, swoimi kulinarnymi umiejêtno-
œciami i przygotowaniem dzieci do ka¿dego ko-
lejnego dnia. Równie¿ nasza przedszkolna kuch-
nia stara siê sprostaæ naszym pomys³om serwuj¹c
dzieciom w Dniu W³oskim spaghetti, a w Dniu
Hawajskim sa³atkê owocow¹.

Ostatnim dokonaniem (bo to rzeczywiœcie by³o
wyzwanie), by³o zorganizowanie dzieciom        z
przedszkolnej „zerówki” wycieczki dwudniowej
do Dziwnówka. Uda³o siê nam to zrobiæ na razie
raz – w 2015 r., gdy¿ póŸniej z oddzia³ami inte-
gracyjnymi niestety by³o to niemo¿liwe na eta-
pie przedszkola. Wycieczka okaza³a siê strza³em
w dziesi¹tkê, noc poza domem by³a chyba naj-
wiêkszym prze¿yciem dla rodziców, a dzieci wy-
bawione, wypoczête wróci³y z wycieczki pytaj¹c
kiedy znów pojedziemy.  By³a to chyba pierwsza
wycieczka dwudniowa dla tak ma³ych dzieci w
naszej placówce, jednak okaza³a siê sukcesem i z
pewnoœci¹ wrócimy do tego pomys³u w najbli¿-
szym czasie.

To koniec samochwa³ki. Rodzic, który musia³
tego wszystkiego wys³uchaæ (a my niestety jak
ju¿ czasem zaczniemy mówiæ, to musimy napraw-
dê wyczerpaæ temat..) nie mia³ wiêcej pytañ. I
chyba to chwalenie siê by³o potrzebne, bo nie
doœæ, ¿e zapisa³ do nas swoje dziecko, to okaza³
siê wspania³ym kompanem do wspó³organizacji
naszych przedszkolnych przedsiêwziêæ. A
my?…Dopiero wtedy zorientowa³yœmy siê jak
wiele naszego serca wk³adamy w pracê w przed-
szkolu. I jak rzadko siê chwalimy za t¹ pracê,
chocia¿by przed samym sob¹.

Marta Œwie¿ewska
Katarzyna Bielawska

– nauczycielki wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie
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Zosta³am nauczycielk¹ przedszkola, bo zawsze
tego chcia³am. Bo mam powo³anie. Bo nie by³a-
bym szczêœliwa robi¹c co innego. Jednak czy bycie
nauczycielk¹ przedszkola w dzisiejszych czasach
jest rzeczywiœcie spe³nieniem tego marzenia, ja-
kie zrodzi³o siê w sercu szeœciolatki ponad æwieræ
wieku temu…?

Czym dzisiaj jest przedszkole? Czym zajmuje
siê nauczyciel? Co podcina mu skrzyd³a? A co
sprawia, ¿e jednak czêœæ z nas trwa w tym swoim
powo³aniu?

Przede wszystkim pragnê przypomnieæ jak
wa¿n¹ rolê w procesie edukacyjno-wychowaw-
czym odgrywa przedszkole. To w³aœnie w przed-
szkolnych murach dzieci ucz¹ siê samodzielno-
œci, nawi¹zuj¹ pierwsze przyjaŸnie, buduj¹ rela-
cje z wychowawcami, ucz¹ siê przestrzegania za-
sad i radzenia sobie w sytuacjach podobnych do
tych, z jakimi kiedyœ zmierzyæ siê bêd¹ musia³y
w codziennym ¿yciu w spo³eczeñstwie. To tutaj
dzieci buduj¹ w du¿ej mierze swój œwiat warto-
œci, po raz pierwszy stykaj¹ siê z elementami kul-
tury i sztuki. W przedszkolu odkrywaj¹ czêsto po
raz pierwszy œwiat liter i cyfr i to tu systematy-
zuj¹ i wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê ogóln¹ tworz¹c
podwaliny dla dalszej nauki  na kolejnych eta-
pach edukacji.

To przedszkole jest miejscem gdzie po raz
pierwszy dzieci poddawane s¹ obserwacji
i diagnozie. To nauczyciele przedszkola czêsto
zauwa¿aj¹ trudnoœci lub talenty dziecka i kie-
ruj¹ jego dalszym rozwojem oraz otaczaj¹
opiek¹ i wsparciem rodziców. I wreszcie to
przedszkole jest przys³owiowym „drugim do-
mem” dziêki sercu wk³adanemu w codzienn¹
pracê z dzieæmi przez wszystkich pracowników.
To ich uœmiech, profesjonalizm, empatia, wra¿-
liwoœæ i m¹droœæ, oraz chêæ i umiejêtnoœæ po-
d¹¿ania za dzieckiem gwarantuje rodzicom spo-
kojn¹ g³owê i serce, oraz mo¿liwoœæ pracy za-
wodowej  bez zamartwiania siê o poziom opie-
ki nad ich najwiêkszym skarbem.

A jednak… choæ przedszkole ma fundamen-
talne znaczenie w ¿yciu m³odego cz³owieka,
choæ czas w nim spêdzony mo¿e byæ tak cenny
i tak wa¿ny dla dalszego procesu edukacji i tak
istotny w wychowaniu dziecka to w¹skim gar-

d³em edukacji staje siê brak satysfakcji. I to brak
przez wielke B.

W dzisiejszych czasach nauczyciele przedszkola
maj¹ dostêp do najlepszych lub ca³kiem dobrych
pomocy dydaktycznych, posi³kuj¹ siê Internetem,
nowymi technologiami, maj¹ w³aœciwie nieogra-
niczon¹ ofertê szkoleñ, warsztatów, studiów po-
dyplomowych. Maj¹ czêsto piêknie wyposa¿one
sale, dobry sprzêt, programy komputerowe i prze-
bogat¹ ofertê konkursów, programów, wydarzeñ
dla dzieci i o dzieciach. Lecz có¿ z tego? Nie
maj¹ SATYSFAKCJI.

Nauczyciel przedszkola zarabia œmiesznie ma³e
pieni¹dze – nie ma szans, ¿eby wynagrodzenie
nauczyciela przedszkola stanowi³o punkt zacze-
pienia przy wyborze kierunku studiów. I w zasa-
dzie chyba nie ma tu nic do dodania – jakkol-
wiek nie spojrzeæ na pensjê „przedszkolanki”, ni-
jak ma siê ona do odpowiedzialnoœci jak¹ niesie
ze sob¹ ten zawód.

Kolejnym punktem zapalnym s¹ ci¹g³e zmiany.
Politycy ci¹gle coœ zmieniaj¹ w systemie oœwiaty.
Ka¿dy ma genialne, nowe pomys³y, cudowne in-
nowacyjne reformy… Ile¿ mo¿na?! Ledwo nauczy-
ciel wdro¿y siê w jedno rozporz¹dzenie, ju¿ jest
nastêpne i kolejne… rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie… A ka¿dy nowy pomys³ w ¿ycie
wdra¿a… nauczyciel. A ka¿da zmiana w prawie
oœwiatowym to tony dokumentów do stworzenia…
Mój dziadek, który ca³e ¿ycie uczy³ w szkole, kie-
dy widzi ile „papierów” musi produkowaæ nauczy-
ciel dokumentuj¹cy prawie ka¿dy krok swojej pracy
pyta mnie czêsto „kiedy Wy macie czas uczyæ te
dzieci?”. No w³aœnie, kiedy..?

I chyba ostatnim, ale bardzo wa¿nym elemen-
tem, który pozbawia nauczycieli satysfakcji jest
brak praw. Pewnie, formalnie jakieœ tam prawa
mamy, ale z moich obserwacji wynika, ¿e m³odzi
nauczyciele szybko trac¹ zapa³ do pracy, potyka-
j¹c siê o najwiêkszy kamieñ w edukacji przed-
szkolnej jakim jest totalny brak szacunku dla ich
pracy. Spo³eczeñstwo uwa¿a nas za chyba naj-
bardziej leniw¹ grupê zawodow¹, wytykaj¹c nam
ci¹gle i przy ka¿dej okazji nasz ogrom urlopu. Z
ka¿dym rokiem roœnie liczba rodziców, którzy
szukaj¹ przys³owiowej dziury w ca³ym, którzy nie
próbuj¹ budowaæ relacji z nauczycielem, a chc¹
pe³niæ rolê jego nadzorcy. Trudno pracowaæ w
takich warunkach – staraj¹c siê zaspokoiæ ocze-
kiwania pracodawcy, ustawodawcy, dzieci, rodzi-
ców, a jednoczeœnie pogodziæ to z funkcj¹ mamy
czy taty we w³asnym domu… Na dodatek ocze-
kiwania rodziców dzieci czêsto bywaj¹ ca³kowi-
cie oderwane od rzeczywistoœci, od poziomu roz-
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woju dziecka, od zakresu obowi¹zków nauczy-
ciela. Zdarza siê, ¿e zderzenie idea³ów z jakimi
m³ody nauczyciel wkroczy³ do pracy w przed-
szkolu z przedszkoln¹ rzeczywistoœci¹ sprawia,
¿e m³odzi nauczyciele szukaj¹ innej drogi zawo-
dowej, wykorzystuj¹c wiedzê zdobyt¹ na studiach
pedagogicznych do kszta³cenia i wychowywania
swoich prywatnych dzieci.

Efekt jest ju¿ widoczny go³ym okiem – mnó-
stwo, wolnych etatów niewzbudzaj¹cych jakoœ
zainteresowania bezrobotnych nauczycieli.
Brak satysfakcji w jakiejkolwiek sferze spra-
wia niestety, ¿e to w³aœnie wypalenie, brak
pewnoœci siebie, ci¹g³a huœtawka zmian, ogrom
dokumentów i brak wzmocnieñ pozytywnych
chocia¿ w formie godnej pensji zaciskaj¹ gar-
d³o edukacji przedszkolnej. Nauczyciele do-
chodz¹ do œciany – i coraz czêœciej podejmuj¹
z bol¹cym sercem decyzjê o zmianie zawodu.
Zmieniaj¹ pracê na tak¹, której nie nios¹ do
domu w g³owie i ciê¿kiej torbie pe³nej „pa-
pierów”, na tak¹, w której nie bêdê mo¿e czuæ
ognia w sercu, ale która nie bêdzie nios³a ze
sob¹ tak wielkiej odpowiedzialnoœci. W któ-
rej zamkn¹ codziennie drzwi i bêd¹ mieæ czas
wolny. I mo¿e satysfakcja z takiej pracy bê-
dzie inna, ale bêdzie. Mo¿e nawet przyjdzie
wraz finansowym poczuciem bezpieczeñstwa?
A zaciskaj¹ca siê co roku na  edukacji przed-
szkolnej pêtla pozbawi nasz system oœwiaty
dobrych nauczycieli. Takich, którzy czuli szczê-
œcie pracuj¹c w wymarzonym zawodzie. Takich
z powo³ania. Takich, którym siê chcia³o…

Tylko czy wtedy nadal bêdziemy wtedy chcie-
li widzieæ w przedszkolu tê fundamentaln¹ rolê
jak¹ edukacja przedszkolna odgrywa w ¿yciu cz³o-
wieka?

Marta Œwie¿awska
– nauczycielka wychowania przedszkolnego w

Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie

¯yj¹c w œwiecie nowej generacji cz³owiek za-
pomina o tym, co tak naprawdê jest wa¿ne, a prze-
cie¿ dom, najbli¿sza przestrzeñ cz³owieka jest
miejscem, w którym mo¿e on prawid³owo funk-
cjonowaæ. Stanowi fundament dla rozwoju i pie-
lêgnowania wartoœci, norm, wiary i idei ¿ycio-
wych oraz historii rodzinnej. Pe³ni donios³¹ rolê
w wychowaniu i socjalizacji m³odego cz³owieka.

Dom to najbli¿sza przestrzeñ cz³owieka, naj-
wa¿niejsze miejsce jego pobytu. „¯ycie cz³o-
wieka jest œciœle zwi¹zane z rodzin¹ i domem.
Dom jest dla niego najwa¿niejszym miejscem
na ziemi. Kto nie ma domu, ten nie ma bli-
skich sercu osób, nie ma g³êbokich prze¿yæ,
nie ma cudownych wspomnieñ, nie ma korze-
ni, nie ma do kogo i do czego wracaæ. Kto
traci dom, traci wszystko…”1. £ono matki to
„pierwszy dom” dla rozwijaj¹cego siê organi-
zmu, w nim to dziecko czuje siê bezpiecznie.
Ma bowiem niezak³ócony niczym spokój, ma
wszystko czego jemu najbardziej potrzeba.
Przychodz¹c na œwiat wydaje krzyk, mo¿na by
rzec „krzyk rozpaczy”, poniewa¿ ktoœ pozba-
wia je przestrzeni, w której czu³o siê dobrze.
Teraz ju¿ tylko na osobach jemu bliskich spo-
czywa obowi¹zek stworzenia nowego, równie
bezpiecznego miejsca, w którym ta ma³a isto-
ta bêdzie mog³a odpowiednio funkcjonowaæ.
Dziêki rodzinie dziecko zaspokaja potrzebê
poczucia przynale¿noœci, bezpieczeñstwa, mi-
³oœci. Wszystko wyniesione z domu rodzinne-
go uwa¿a za coœ swojego, niepowtarzalnego,
co stajê siê podstaw¹ do „tworzenia siebie”
na kolejnych szczeblach ¿ycia.

W³asny k¹t jest miejscem samorealizacji, sfer¹
tworzenia, miejscem skutecznej obrony przed in-
gerencj¹ nieprzyjació³. Dom a w³aœciwie jego
mieszkañcy kszta³tuj¹ cz³owieka, jego wartoœci,
pozwalaj¹ i ucz¹ patrzeæ na œwiat, siebie i in-
nych. To rodzina tworzy ³ad moralny, normy, za-
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sady, prawdy, które póŸniej staj¹ siê fundamen-
tem ¿ycia m³odych ludzi.

Dziecko przychodz¹c na œwiat jest jak czysta
kartka, dopiero dom – rodzice – dostarczaj¹
jemu wiedzy o œwiecie. W miarê jak m³ody cz³o-
wiek nabiera wprawy i coraz lepiej radzi sobie
z wykonywaniem okreœlonych zadañ, doroœli
powinni zachêcaæ go do samodzielnoœci. Dziê-
ki temu zdobêdzie ono wiele umiejêtnoœci oraz
doœwiadczeñ, które s¹ niezwykle wa¿ne do
funkcjonowania w otaczaj¹cym go œwiecie.
Naœladuj¹c cz³onków rodziny, internalizuj¹c ich
wartoœci, przyswoi przekazywane przez nich tre-
œci i umiejêtnoœæ jako swoje. Wraz z rozwojem
dziecka, zmianie ulega tak¿e jego jêzyk – z
mowy egocentrycznej na dialog wewnêtrzny. W
du¿ej mierze to zas³uga ogniska rodzinnego,
bowiem w domu dziecko uczy siê rozmawiaæ z
innymi, rozwija swoje s³ownictwo. To rodzice,
opiekunowie kszta³tuj¹ pogl¹d m³odego cz³o-
wieka na temat rzeczywistoœci, oni dostarczaj¹
mu wiedzy i to od nich bêdzie zale¿a³o w jaki
sposób bêdzie on wypowiada³ siê na okreœlone
tematy. Wœród czynników ¿ycia rodzinnego,
które wyznaczaj¹ ¿ycie spo³eczne dziecka mo¿-
na tak¿e wymieniæ sposób zachowywania siê
rodziców w okreœlonych sytuacjach.

Dom – rodzina, to miejsce, w którym dziecko
po raz pierwszy spotyka siê z regulacjami moral-
nymi. Dziecko naœladuj¹c wzory zachowañ rodzi-
ców, którzy s¹ dla niego osobami znacz¹cymi stop-
niowo respektuje narzucone z zewn¹trz regu³y
postêpowania. Czyni to, nie dlatego, ¿e tego ocze-
kuj¹ od niego domownicy, lecz dlatego, bo uznaje
to za s³uszne z w³asnego punktu widzenia2. Wów-
czas to w domu dziecko uczy siê kompromisu,
równego podzia³u, sprawiedliwej wymiany, umo-
wy. Kszta³tuje w sobie szacunek dla starszych do-
mowników, liczy siê z ich zdaniem, uwa¿nie s³u-
cha. Potrafi zrozumieæ, ¿e pewne jego ,,zachcian-
ki" zaspokojone zostan¹ póŸniej lub po wywi¹-
zaniu siê z okreœlonych obowi¹zków. Dziecko staje
siê odpowiedzialne za siebie i swoj¹ rodzinê,
wywi¹zuje siê z zadañ jemu powierzonych, gdy¿
wie, ¿e ma to s³u¿yæ wszystkim domownikom.

Wraz z wiekiem ¿ycie emocjonalne m³odego
cz³owieka staje siê bogatsze. Poszerza siê zakres
wiêzi emocjonalnych, które bardzo mocno loka-
lizuj¹ siê wœród domowników, a z czasem prze-
nosz¹ siê one na rówieœników i nauczycieli. W
du¿ym stopniu to rodzina odpowiada za to w jaki
sposób te wiêzi bêd¹ kszta³towane. Jeœli domow-
nicy bêd¹ sprzyjali i inicjowali spotkania potom-

ka z jego rówieœnikami, wówczas te relacje bêd¹
siê w³aœciwie rozwija³y. Podobnie ma siê sprawa
z nauczycielami, jeœli opiekunowie wypracuj¹
sobie odpowiedni kontakt z wychowawc¹ dziec-
ka, wtedy jego relacje z nauczycielem te¿ bêd¹
w³aœciwe. W domu dziecko powinno zetkn¹æ siê
tak¿e z jak¹œ sytuacj¹ trudn¹, bowiem nauczy siê
radzenia sobie z problemami, odrzuci egoizm i
bêdzie potrafi³o siê wczuæ w sytuacjê innych osób.

Dziêki rodzinie m³ody cz³owiek staje siê bar-
dziej œwiadomy oczekiwañ spo³ecznych wobec
niego. Funkcjonowanie w zdrowym uk³adzie sto-
sunków rodzinnych z jasnym podzia³em ról jest
Ÿród³em bogatych i ró¿norodnych doœwiadczeñ
o charakterze spo³ecznym. Rodzice od samego
pocz¹tku przygotowuj¹ dziecko do ¿ycia, two-
rz¹c wiêzi emocjonalne i spo³eczne. St¹d tak wa¿-
ny jest kontakt z domownikami, wspólne space-
ry, zabawy, mi³oœci troska rodziców, ponadto w
rodzinie dziecko musi nauczyæ siê odpowiedzial-
noœci i obowi¹zkowoœci. W³aœciwe relacje rodzic-
dziecko mog¹ przynieœæ wiele korzyœci: dokony-
wanie odpowiednich wyborów, akceptacji norm,
tradycji i obyczajów grupowych, pewnoœci sie-
bie, samodzielnoœci.3

Dom jest oaz¹ spokoju, kolebk¹ dzieciñstwa,
fundamentem dla rozwoju i prze¿ywania ¿ycio-
wych trudnoœci. St¹d te¿ pierwszym i najwa¿-
niejszym wzorem dla dziecka powinni byæ ro-
dzice, bowiem oni decyduj¹ o edukacji m³o-
dego cz³owieka, jego œwiatopogl¹dzie, wybo-
rze wartoœci. To oni s¹ odpowiedzialni za za-
spokojenie potrzeb rozwojowych wydanego
przez siebie na œwiat dziecka. Maj¹ jemu po-
móc staæ siê w pe³ni odpowiedzialnym cz³o-
wiekiem spo³eczeñstwa, co w dzisiejszych cza-
sach jest bardzo trudne.

Ewelina Nagalska
Edyta Wojtysiak

– nauczyciele Przedszkola Publicznego Nr 72
w Szczecinie
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W ostatnim czasie zauwa¿yæ mo¿na spadek
autorytetu nauczyciela. Nie tylko pracuj¹cego  w
przedszkolu, ale równie¿ w szkole. Coraz czêœciej
spotkaæ mo¿na siê z opini¹, ¿e pani pracuj¹ca w
przedszkolu na stanowisku nauczyciela, ci¹gle tyl-
ko bawi siê z dzieæmi i nic innego nie robi. A
poza tym, czym ma siê zmêczyæ pracuj¹c tylko 5
godzin dziennie, gdzie statystyczny Polak pracu-
je co najmniej 8 godzin?

Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa uwa¿a, ¿e praca w
przedszkolu polega g³ównie za zabawie  z dzieæ-
mi i pilnowaniu, ¿eby podczas pobytu w placów-
ce nie zrobi³y sobie krzywdy. Ponadto, nauczycie-
la przedszkolnego, postrzega siê jako tego, który
wyciera dzieciom nosy, pomaga siê ubraæ i najeœæ,
przytula, gdy p³acz¹, czyli jest tak¹ dobr¹ cioci¹.
S¹dzi siê, ¿e praca w przedszkolu nie jest mêcz¹ca,
a wi¹¿e siê tylko i wy³¹cznie z przyjemnoœciami.
Spotkaæ mo¿na siê z komentarzami typu: „A czym
Ty jesteœ zmêczona? Przecie¿ tylko siê tam bawisz
z dzieæmi. To sama przyjemnoœæ!”. Niestety, takie
przekonanie utrwali³o siê równie¿ wœród nauczy-
cieli pracuj¹cych na wy¿szych szczeblach eduka-
cji. Przykre ale prawdziwe.

Obecnie, aby pracowaæ na stanowisku nauczy-
ciela wychowania przedszkolnego nale¿y ukoñczyæ
studia wy¿sze, daj¹ce takie kwalifikacje. Inaczej
by³o dawniej, kiedy to wystarczy³o studium na-
uczycielskie. Ca³y czas wymaga siê równie¿ pod-
noszenia kwalifikacji, brania udzia³u w ró¿norod-
nych formach doskonalenia zawodowego (szkole-
nia, kursy, granty, studia podyplomowe). Coraz czê-
œciej mo¿na spotkaæ nauczyciela pracuj¹cego w
przedszkolu, który posiada kilka specjalizacji.

Nauczyciel przedszkolny to nie tylko osoba or-
ganizuj¹ca dzieciom zabawy i pilnuj¹ca bezpieczeñ-
stwa. To osoba, która musi posiadaæ kompetencje
do pracy z dzieæmi. Nie ka¿dy mo¿e zostaæ nauczy-
cielem. Nie ka¿dy ma do tego predyspozycje. Oso-
ba, która chce pracowaæ na stanowisku nauczyciela
przede wszystkim musi cechowaæ siê cierpliwoœci¹.
Musi umieæ zapanowaæ nad gromadk¹ 25 tempera-
mentnych dzieci, co w obecnych czasach i sposo-
bach wychowywania przez rodziców nie jest sztuk¹
³atw¹. Ponadto nauczycielka przedszkola jako pierw-
sza wprowadza dziecko w œwiat nauki. To w³aœnie
w przedszkolu dziecko uczy siê jak prawid³owo po-
s³ugiwaæ siê narzêdziem pisarskim, jak trzymaæ kred-
kê podczas rysowania, pêdzel podczas malowania
farbami, jak wycinaæ no¿yczkami itp. Niby rzeczy
oczywiste ale jak¿e trudne dla ma³ego dziecka i
istotne na dalszych etapach edukacji. W wiêkszoœci
przypadków, w placówce przedszkolnej, dzieci po
raz pierwszy spotykaj¹ siê z koniecznoœci¹ stoso-

wania siê do ustalonych regu³ (np. Kodeks przed-
szkolaka, Kodeks grupowy), uczy siê okreœlaæ i pa-
nowaæ nad swoimi emocjami. Rol¹ nauczyciela
przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do funk-
cjonowania w spo³eczeñstwie i przestrzegania norm
spo³ecznych. Jest to niezwykle trudne i odpowie-
dzialne zadanie.

Obok przygotowania dziecka do funkcjonowa-
nia w spo³eczeñstwie, a tak¿e przygotowania do
nauki w szkole, nauczyciel przedszkolny ma sze-
reg innych obowi¹zków. To na jego barkach spo-
czywa obowi¹zek dostrzegania ró¿norodnych pro-
blemów rozwojowych dzieci, jak i szczególnych
zdolnoœci, predyspozycji. Zadaniem nauczyciela
wychowania przedszkolnego jest obserwowanie po-
stêpów, jak równie¿ dostrzeganie nieprawid³owo-
œci w rozwoju w ró¿nych sferach.  S¹ to najwa¿-
niejsze obowi¹zki, które musi wype³niaæ nauczy-
ciel przedszkolny, obok nauki wierszyków, piose-
nek, rysownia, malowania, konstruowania, zabaw,
organizowania wycieczek, przedstawieñ itp.

Praca w przedszkolu to nie tylko praca z dziec-
kiem. To równie¿ obowi¹zek wype³niania ogromnych
iloœci dokumentów. Ka¿dy etap pracy z dzieckiem
musi byæ udokumentowany. O tym wiêkszoœæ spo³e-
czeñstwa, która twierdzi, ¿e panie w przedszkolu siê
tylko bawi¹, nie pamiêta, czêsto nie ma œwiadomo-
œci. Nauczyciel pracuje nie tylko w przedszkolu, ale
tak¿e w domu. I nie jest to kwestia nieumiejêtnego
organizowania czasu pracy, jak by siê mog³o niektó-
rym wydawaæ. Jest to wpisane w zawód nauczyciela.
Nauczyciel przedszkolny przygotowuje swój „warsz-
tat” po godzinach pracy w przedszkolu. Szukanie
inspiracji, poszukiwanie ciekawych eksperymentów,
sposobów przekazywania wiedzy, scenariuszy przed-
stawieñ itp. Wszystko to ma na celu uatrakcyjnianie
pobytu dziecka w przedszkolu, ¿eby ka¿dego dnia
doœwiadcza³o czegoœ nowego, innego. Wszystko to,
jest niestety pracoch³onne i czasoch³onne.

Z drugiej strony presja spo³eczeñstwa, wyma-
ganie coraz to ciekawszych i urozmaiconych
metod nauczania. Korzystanie z nowoœci, z tech-
nologii informatycznej. Tak wiêc, jak ju¿ wcze-
œniej wspomnia³am nauczyciel uczy siê przez ca³y
swój okres pracy, nieustannie siê dokszta³ca, aby
„iœæ z duchem czasu”.

Podsumowuj¹c, nauczyciel wychowania przed-
szkolnego, to nie tylko "ciocia", która przytula,
czyta bajki, œpiewa piosenki, bawi siê, czuwa nad
bezpieczeñstwem czy wyciera nos. Jest to osoba,
która wprowadza ma³ego cz³owieka w œwiat war-
toœci, œwiat wiedzy i doœwiadczeñ. To osoba, któ-
ra przygotowuje dziecko do ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie oraz do nauki na wy¿szych szczeblach edu-
kacji. Jest to osoba, która troszczy siê o wszech-
stronny rozwój dziecka. Z powy¿szych przyk³a-
dów nasuwa siê jeden wniosek: praca na stanowi-
sku nauczyciela wychowania przedszkolnego jest
niezwykle odpowiedzialna i wymagaj¹ca.

Marlena Sukiennicka
– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej

i przedszkolnej, nauczyciel przedszkolny,
obecnie na awansie zawodowym

na nauczyciela mianowanego

Nauczyciel wychowania
przedszkolnego –

nauczyciel gier i zabaw?
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Co maj¹ wspólnego Dorota Gellner (znana au-
torka ksi¹¿ek dla dzieci), Maciej Szymanowicz
(bardzo uzdolniony i wielokrotnie nagradzany ilu-
strator) i Filharmonia w Szczecinie? Od wrzeœnia
tego roku ju¿ wiemy! Wspólnie stworzyli nieba-
naln¹ ksi¹¿kê dla dzieci, która przybli¿a najm³od-
szym orkiestrê i graj¹ce w niej instrumenty. Jej
premiera odby³a siê 11 wrzeœnia w Filharmonii w
Szczecinie, podczas której zabawne rymowanki
czyta³a sama autorka, czyli Dorota Gellner, z to-
warzyszeniem instrumentów.

To nie pierwsze wydawnictwo ksi¹¿kowe dla
najm³odszych, jakie ukazuje siê dziêki ogrom-
nemu zaanga¿owaniu dyrekcji Filharmonii i jej
zespo³u. Lodowy Pa³ac (tak budynek filharmo-
nii nazywaj¹ niektórzy szczecinianie) to miej-
sce chêtnie odwiedzane przez m³odych ludzi,
dziêki bogatej ofercie edukacyjnej. Publikacje
ksi¹¿kowe wspieraj¹ te projekty. Warto podkre-
œliæ, ¿e ka¿da z nich jest dopracowana w ka¿-
dym calu, jeœli chodzi o tekst i ilustracje. Fil-
harmonia kszta³tuje nie tylko gust muzyczny ale
równie¿ graficzny m³odych odbiorców!

Pierwszy by³ komiks „Bon Ton” o przygodach
rozbitka, który tyle lat przebywa³ na bezludnej
wyspie, ¿e ju¿ kompletnie zapomnia³, jak nale¿y
siê zachowywaæ w cywilizowanym œwiecie…
Autorem scenariusza jest Grzegorz Janusz, a zilu-
strowa³ j¹ Ernesto Gonzales..

„Pierwszy dyrygent” to ksi¹¿eczka kontrasto-
wa z instrumentami muzycznymi, dedykowana
dzieciom od 3 miesi¹ca ¿ycia.

Poleca –
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

RELAKS
Z
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W niezwyk³¹, rymowan¹ podró¿ przez historiê mu-
zyki – od czasów prehistorycznych a¿ do wspó³-
czesnoœci zabiera m³odych czytelników publikacja,
”Z historii muzyki dla wszystkich – wierszyki”. Dziêki
niej poznajemy kompozytorów i ich twórczoœæ. Au-
torem wierszyków jest znany dziennikarz muzycz-
ny i satyryk Grzegorz Wasowski. Portrety kompo-
zytorów stworzy³ Ernesto Gonzales.

Tym razem, 70-lecie Orkiestry Symfonicznej,
które œwiêtujemy w tym sezonie, sta³o siê okazj¹
do przybli¿enia dzieciom graj¹cych w niej instru-
mentów. Do wspó³pracy zaproszono znanych i
cenionych twórców, którzy wspólnie stworzyli
rymowan¹ i œwietnie zilustrowan¹ ksi¹¿eczkê.

Ju¿ na pierwszej stronie ma³y czytelnik dowia-
duje siê, ¿e w filharmonii bêdzie koncert! Instru-
menty spiesz¹ wiêc przez ulice miasta. Naszego
miasta. Co tego nie ma najmniejszych w¹tpliwo-
œci. Ilustrator, Maciej Szymanowicz zadba³ o to,
by dzieci mog³y z radoœci¹ odkrywaæ ró¿ne deta-
le zwi¹zane ze Szczecinem. Jest budynek filhar-
monii, bilety na koncert z logo filharmonii, tram-
waj nr 1 jad¹cy w kierunku jeziora G³êbokie…

Dziêki krótkim rymowankom maluchy poznaj¹
nazwy wielu instrumentów, które mo¿na us³y-
szeæ podczas koncertów. S¹ wiêc skrzypce, al-
tówki, wiolonczele, kontrabasy, flety i oboje….
S¹ puzony a nawet harfa. Wszystkie one spiesz¹
siê na koncert, by na ostatniej stronie ksi¹¿ecz-
ki zebraæ siê wœród oklasków (dodajmy, ¿e w
„z³otej sali pe³nej blasku”) na scenie. W oczeki-
waniu na dyrygenta stroj¹ siê instrumenty w
kakofonii dŸwiêków. Jednak zaraz po jego wej-
œciu zapada cisza. A dyrygent niczym czarodziej
rozpoczyna koncert….

Kolorowa, piêknie zilustrowana, kartonowa
ksi¹¿eczka ma zaokr¹glone brzegi, a jej strony
otwieraj¹ siê równie¿ do góry, co mo¿e byæ œwietn¹
odmian¹ i zaskoczeniem dla maluchów. To przy-
k³ad edukacji poprzez zabawê, przy zastosowa-
niu pozytywnych emocji i wra¿eñ. Po takiej lek-
turze mali melomani z radoœci¹ bêd¹ rozpozna-
waæ podczas koncertów instrumenty poznane w
ksi¹¿ce. Zatem czytajmy, ogl¹dajmy, s³uchajmy!
Naprawdê warto!

W filharmonii koncert bêdzie
tekst: Dorota Gellner
ilustracje: Maciej Szymanowicz
Wydawca: Filharmonia im. M. Kar³owicza

w Szczecinie, 2018
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W mojej pracy peda-
gogicznej zawsze bli¿ej
mi by³o do dzia³añ prak-
tycznych. Owszem teo-
ria to fundament, poczy-
naj¹c od psychologii
rozwojowej koñcz¹c na
nowych koncepcjach
wychowawczych z
wszystkimi ich celami, zasadami i metodami. Mnie
zawsze jednak poci¹ga³a obserwacja uczestnicz¹-
ca, która daje mo¿liwoœæ bycia blisko dziecka, ws³u-
chania siê w jego potrzeby, jego „chcenia” i „nie-
chcenia” jego smutki, radoœci, pora¿ki i sukcesy. I
tak od dwudziestu lat ucz¹ mnie dzieci – ucz¹ jak
malowaæ ich obraz – najlepsze dzie³o mojego ¿ycia.
“A czym go malujê? Mi³oœci¹, empati¹, zrozumie-
niem, akceptacj¹, zaanga¿owaniem, asertywnoœci¹,
cierpliwoœci¹, uczciwoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹.
To moje narzêdzia badawcze, mój warsztat pracy.
Dziewiêæ „barw” w rêkach „doœwiadczonego arty-
sty” i „niedoœwiadczonej mamy”, któr¹ od prawie
trzech lat mam szczêœcie byæ. Po³¹czê zatem w PRO-
JEKCIE C.U.D. te dwie role, by moje i Wasze wi-
dzenie dziecka nie ogranicza³o siê tylko do na-
szych wyobra¿eñ o nim i oczekiwañ z nim zwi¹za-
nych , lecz sta³o siê realnym, prawdziwym i niepo-
wtarzalnym obrazem.

Zacznê od asertywnoœci czyli bezpoœredniego,
uczciwego i stanowczego wyra¿ania siebie wo-
bec innej osoby. Nieoczywiste, prawda? Gdyby-

œmy robili zak³ady, to „mi³oœæ” by wygra³a, je-
stem prawie pewna. A co Ty wiesz o mi³oœci? Jak
Ty j¹ rozumiesz? Gdzie j¹ widzisz w swoim ¿yciu?
Jak j¹ chcesz czuæ? Jak chcesz by by³a okazywa-
na? Jak korzystasz z prawa, ¿e jesteœ kochana\ny?

Premierê asertywnoœci naszego dziecka mamy ju¿
na porodówce. I jest to dla nas zazwyczaj najpiêk-
niejsza premiera, w której braliœmy udzia³....do cza-
su. Dziecko roœnie i w toku rozwoju wchodzi w fazê
egocentryzmu. Zaczyna przejawiaæ agresywn¹ aser-
tywnoœæ. Jego potrzeby s¹ najwa¿niejsze, musz¹ byæ
zaspokojone natychmiast, nie wa¿ne jakim i czyim
kosztem. Koñczy siê to zazwyczaj naszym ulega-
niem w imiê „œwiêtego spokoju”.... Tak na margine-
sie: jak¿e czêsto spotykamy siê ze zwrotem „œwiêty
spokój”. Coraz powszechniej zyskuje on ma³o za-
szczytne, dla mnie, miano „zwodniczego kusicie-
la” – wê¿a z wychowawczego raju. Przez chwilê
jest mi³o, to fakt, uda³o siê przecie¿ unikn¹æ histe-
rio-tupanio-piszczenia, ale póŸniej dopada nas po-
czucie winy, ¿e ulegliœmy, ¿e to nie pomaga, ¿e
praktykujemy z³e postawy, ¿e to siê na nas zemœci.
I mamy ca³kowit¹ racjê. Wiêc co tu pocz¹æ? Jak siê
broniæ przed agresywna postaw¹? Asertywnoœci¹
w³aœnie! Mi pomaga myœlenie „jestem wa¿na dla
siebie”, „moje potrzeby s¹ wa¿ne”, „nie pozwolê
tak do siebie mówiæ”, „to mnie rani i czujê siê z tym
Ÿle”, „muszê coœ zmieniæ, tak d³u¿ej byæ nie mo¿e”...
i te s³owa zazwyczaj s¹ katalizatorem do przemiany.
Pierwszy przyk³ad jaki przychodzi mi do g³owy to
rozstania z dzieæmi przed sal¹ w przedszkolu. Naj-
czêœciej katastrofa – dziecko p³acze, ¿e nie chce, nie
wejdzie, kocha mamê, z mam¹ chce byæ i koniec!
Mama lub tata, najczêœciej nie wiedz¹ co zrobiæ –
zastygaj¹ schyleni przy swoim dziecku i wypatruj¹
pomocy w oczach nauczyciela. Nauczyciel nierzad-
ko te¿ w konsternacji – przecie¿ nie wyrwie rodzi-

com dziecka z r¹k.
Historie rozstaniowe to tyl-

ko niewielka przestrzeñ na
poligonie treningowym z aser-
tywnoœci. Zajrzyjmy pod w³a-
sne strzechy. Czy maszynista-
mi  „poci¹gu zwanego
¿yciem” jesteœmy wspólnie z
wspó³ma¿onkiem lub partne-
rem? Czy wszyscy „pasa¿ero-
wie” (czytaj dzieci), s¹ infor-
mowani na bie¿¹co o  obra-
nym kursie i pomagaj¹, jak po-
trafi¹, by „sk³ad” siê nie wy-
kolei³? A dziadkowie znaj¹
zasady, które wspólnie z do-
mownikami zosta³y przepraco-
wane i uchwalone? Wszak s¹

Czego
Ucz¹ Dzieci (1)
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czêstymi pasa¿erami naszego
„poœpiesznego”. Jest jeszcze
praca, a w niej szef, nierzadko
chemicznie wyprany z poczu-
cia empatii. Bywaj¹ równie¿
„wszechwiedz¹cy” wspó³pra-
cownicy, udaj¹cy, ¿e Ciê nie
s³ysz¹ jak masz problem lub w
najlepszym przypadku po-
wiedz¹, ¿e przesadzasz...nato-
miast plotki, ploteczki, plotu-
sie w mig ³api¹ i podsycaj¹. Jest
w tej naszej pracy czasem mnó-
stwo przemilczanych przykro-
œci, przeczekanych pretensji i
niedomówieñ, które staj¹ siê z
czasem po¿ywk¹ dla bezradno-
œci. Dochodz¹ jeszcze interesowni znajomi, którzy
s³uchaj¹ z uwag¹ a tak naprawdê ju¿ szykuj¹ w g³o-
wie tzw. „dobr¹ radê”. Wreszcie s¹siedzi, co to widz¹
„drzazgê” w naszych drzwiach, a belki za swoim
progiem ju¿ niekoniecznie... Uff, koniec z tym mal-
kontenctwem. Doœæ! Czas zdj¹æ wygodne buty marki
„biernoœæ” i odkurzyæ kufer z napisem „w³asne zda-
nie”. Zawalczyæ o swój punkt widzenia, swoje po-
gl¹dy i przekonania, swój system wartoœci i pojmo-
wanie rzeczywistoœci. Grunt to nie pompowaæ balo-
nika ze wspomnian¹ bezradnoœci¹, bo prêdzej czy
póŸniej wybuchnie i rykoszetem oberw¹ najs³absi
– nasze dzieci.

Zadbajmy o siebie! O rodzinê i przyjació³ –
choæby tych drugich mia³a byæ tylko garsteczka
(w tym przypadku zawsze warto iœæ na „jakoœæ”
nie na „iloœæ”). Przyjrzyjmy siê z bliska temu, na
co mamy wp³yw, a na co wp³ywu nie mamy. W
to, na co mamy, przenikajmy sob¹ a  to, na co nie
mamy, zostawmy tak , jak jest...bo czasami po
prostu...lepiej byæ nie mo¿e:)

Iga Kamela
– Nauczyciel Akademii Edukacji Przedszkola-

ka w Pa³acu M³odzie¿y oraz animator zajêæ
muzycznych w szczeciñskich placówkach

oœwiatowych
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Nie lubiê sprawozdañ. Jak wiêc opowiedzieæ wy-
darzenie, a nie pisaæ sprawozdania? Jak unikn¹æ
formu³y: tego to a tego dnia, w takim to a takim
miejscu…? A i tak trzeba przecie¿ przedstawiæ in-
formacje. Trudno. Jakoœ trzeba z tego wybrn¹æ.
Mo¿e krakowskim targiem, czyli pó³ na pó³… Za-
cznê jednak ab ovo… czyli od pocz¹tku.

KIEDYŒ…
Ponad trzydzieœci lat temu pewien ch³opiec na-

pisa³ wiersz.
Wiersz zosta³ przez nauczycielkê wys³any na

ogólnopolski konkurs. W jury zasiada³a poetka
Danuta Wawi³ow, która takie wydarzenia inicjo-
wa³a w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.

Wiersz ch³opca zosta³ zauwa¿ony i nagrodzo-
ny. Opublikowano go w prasie regionalnej i ogól-
nopolskiej.

Minê³o 10 lat. W 1998 roku ten sam ch³o-
piec, a w³aœciwie ju¿ dziêwiêtnastolatek wyda³
swój pierwszy tomik wierszy, w nastêpnych la-
tach ukaza³y siê jeszcze cztery. Dorobek lite-
racki m³odego poety, dziennikarza i autora tek-
stów piosenek powiêkszy³ siê o dwadzieœcia
ksi¹¿ek w latach 2007-2018. Przybywa³o pisa-
rzowi nie tylko publikacji, ale te¿ doœwiadcze-
nia … i sukcesów w dzia³alnoœci literacko-ar-
tystycznej. Œwiadczy³y o tym odznaczenia i
nagrody ogólnopolskie za dzia³alnoœæ na rzecz
polskiej kultury i literatury.

St¹d 11 paŸdziernika 2018 roku Rafa³ Podra-
za móg³ obchodziæ swoje Trzydziestolecie debiutu
literackiego i pracy twórczej.

Równie¿ dwadzieœcia lat temu (w 1998 roku)
pewna nauczycielka jêzyka polskiego w jed-
nym ze szczeciñskich gimnazjów wyda³a w Kra-
kowie swój pierwszy tomik wierszy. Nie przy-

puszcza³a wówczas, ¿e rok póŸniej uka¿e siê
drugi i nastêpne.

Nie mog³a te¿ wtedy wiedzieæ, ¿e w 2009 roku
na zebraniu Zwi¹zku Literatów Polskich w Szcze-
cinie, którego cz³onkini¹ bêdzie ju¿ od lat sze-
œciu (z powodu wydania tych¿e trzech czy ju¿
mo¿e czterech tomików wierszy) spotka m³odego
cz³owieka, który zamieszka w Szczecinie. W 2010
roku wypromuje swoj¹ drug¹ ksi¹¿kê, a na kon-
cie bêdzie mia³ te¿ trzy tomiki poezji.

Wczesn¹ wiosn¹ tego roku z inicjatywy Ró¿y
Czerniawskiej -Karcz a z pomys³u Rafa³a Pod-
razy, oboje powziêli decyzjê, ¿e warto zorgani-
zowaæ konkurs poetycki dla m³odzie¿y, najlepiej
regionalny, a nawet ogólnopolski. A ¿e by³ to
rok z 65. rocznic¹ œmierci Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, wiêc o Jej wers mieli ubiegaæ
siê m³odzi laureaci stuki poetyckiej.

Pod egid¹ szczeciñskiego ZLP, we wspó³pracy
z Pa³acem M³odzie¿y PCE w Szczecinie i pod
patronatem Dialogów, Miesiêcznika Pedagogicz-
nego, ze wsparciem finansowym Miasta Szczeci-
na, odbywa³y siê przez 5 lat edycje Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej”.

Wspó³praca nauczycielki i dziennikarza,
obojga poetów, zamieni³a siê w dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹. Prezesowali szczeciñskiemu od-
dzia³owi przez 5 lat, promuj¹c Miasto a w nim
nie tylko szczeciñskich pisarzy. Publikowali

W Pa³acu literacko
i Jubileuszowo



21
kolejne ksi¹¿ki. Nie ustawali w krzewieniu czy-
telnictwa, promowaniu ksi¹¿ek wydawanych w
serii:akcent i Oficynie R. Za dzia³ania byli ho-
norowani kolejnymi odznaczeniami i nagro-
dami, w tym przez Miasto Szczecin, Marsza³-
ka Województwa Zachodniopomorskiego czy
przez prezesa Zwi¹zku Literatów Polskich w
Szczecinie.

DZISIAJ…
W tym¿e roku, 2018, Rafa³ Podraza ponownie

zainicjowa³ wydarzenie, a mia³ byæ nim wspólny
jubileusz: Jego trzydziestolecia debiutu literac-
kiego a dwudziestolecia pracy literackiej Ró¿y
Czerniawskiej- Karcz.

Pod has³em z piosenki „Trzydzieœci lat minê-
³o…” (a has³o nie mog³o byæ inne, bo Rafa³ jest
nie tylko fanem polskiej piosenki, ale te¿ publi-
cyst¹ w tej dziedzinie oraz sam pisze teksty pio-
senek) zrealizowaliœmy projekt w ramach „Mece-
natu kulturalnego Miasta Szczecin”. Wydaliœmy
p³ytê z piosenkami Rafa³a Podrazy, pt. WE ŒNIE
oraz ksi¹¿kê Ró¿y Czerniawskiej-Karcz, Z AK-
CENTEM NA…

Do Pa³acu M³odzie¿y, do sali multimedialnej,
11 paŸdziernika o godz. 17.30 przybyli licznie
zaproszeni goœcie. 54. wieczór W PA£ACU lite-
racko zwyczajowo rozpoczê³a od powitañ Ró¿a
Czerniawska-Karcz. Nie oby³o siê bez tremy i dr¿¹-
cego g³osu. Widocznie 54 wieczory to wci¹¿ za
ma³o, by siê oswoiæ z publicznoœci¹. Jednak z
up³ywem trudnych minut przybywa³o swobody…

Kolejna czêœæ wieczoru, ju¿ ze wsparciem dru-
giego Jubilata, potoczy³a siê bez przeszkód.

W uznaniu wieloletnich zas³ug na rzecz szerze-
nia literatury i kultury w regionie i w Szczecinie

Dyrektor Gabinetu Marsza³ka Województwa Za-
chodniopomorskiego, Krzysztof Barczyk, uho-
norowa³ Jubilatów najwy¿szym odznaczeniem re-
gionu – z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Gryfa Zachod-
niopomorskiego.

Dyrektor Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta
Szczecin, Agata Stankiewicz, wrêczy³a Jubilatom
grawerowane  gratulacje jubileuszowe od Prezy-
denta Miasta Szczecina.

Listy gratulacyjne od prezesa ZG ZLP w War-
szawie, Marka Wawrzkiewicza, przeczytali pre-
zesi szczeciñskiego oddzia³u ZLP: kpt. Eugeniusz
Daszkowski s³owa uznania wyrazi³ Ró¿y Czer-
niawskiej-Karcz, natomiast kpt. Józef Gaw³owicz
gratulowa³ Rafa³owi Podrazie.

By³y te¿ nagrody.
Anna Alina Cybulska-Lebioda z oddzia³u byd-

gosko-toruñskiego ZLP odczyta³a list intencyjny
i wrêczy³a Rafa³owi Podrazie „Feniksa”, nagro-
dê im. Tadeusza Miciñskiego, przyznan¹ za ksi¹¿-
kê Anna Jantar Ikona z przypadku?,

Wyst¹pi³a p. wicedyrektor Ksi¹¿nicy Pomor-
skiej, Bo¿ena Winiarska, która przekaza³a gra-
tulacje od dyrektora Lucjana B¹bolewskiego.

Laudacje prezesa Leszka Dembka i upominki
w postaci obrazów autorstwa Edwarda Siekierzyñ-
skiego niezwykle wzruszy³y Jubilatów.

Upominki – ceramiczne rêkodzie³a, z r¹k wice-
dyrektor Pa³acu M³odzie¿y, Katarzyny Lubiñskiej
uwieñczy³y czêœæ uroczystoœci honorowania bo-
haterów wieczoru.

Napiêcie spad³o, emocje powróci³y do nor-
my, kiedy potoczy³a siê swobodna rozmowa
pomiêdzy szacown¹ Jubilatk¹ a jeszcze sza-
cowniejszym Jubilatem na tematy ich osi¹-
gniêæ literackich i wspólnych dokonañ. Pre-
zentacje – piosenek z p³yty WE ŒNIE oraz
fragmenty ksi¹¿ki Z AKCENTEM NA… po-
szukiwanie znaczeñ, które przeczyta³a Autor-
ka, zamyka³y kolejn¹ czêœæ tego bogatego
repertuarowo wieczoru.

Lecz nie by³ to koniec podziêkowañ, gdy¿, tak jak
powiedzia³a Ró¿a Czerniawska-Karcz, „przyjemno-
œci¹ jest nie tylko branie, ale i dawanie”, st¹d prezes
oddzia³u ZLP Leszek Dembek wraz z Ró¿¹ Czer-
niawsk¹-Karcz, Rafa³em Podraz¹ i Edwardem Siekie-
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rzyñskim podziêkowali Dyrektor
Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta
Szczecin – Agacie Stankiewicz – za
wieloletni¹ satysfakcjonuj¹c¹ wspó³-
pracê i wrêczyli medal okoliczno-
œciowy PRO MEMORIA... autorstwa
Edwarda Siekierzyñskiego.

Medal Oddzia³u ZLP w Szcze-
cinie „GLORIA CULTURA” de-
cyzj¹ kapitu³y Zarz¹du Oddzia³u
wrêczono Joannie Kozakowskiej
za wieloletni¹ wspó³pracê i
wspieranie dzia³añ oddzia³u, oraz
dla uhonorowania Jej 25-lecia
pracy w Urzêdzie Miasta.

Wzruszenia, kwiaty, s³owa ser-
deczne i pe³ne ¿yczliwoœci… œmiech i ¿arty…
dope³ni³y swobodn¹ ju¿ atmosferê wieczoru, gdy
szanowni goœcie wraz z jubilatami i wiern¹ a
wytrzyma³¹ publicznoœci¹ degustowali wyœmie-
nity tort, oczywiœcie jubileuszowy.

I refleksja… jak z piosenki: trzydzieœci lat mi-
nê³o, jak jeden dzieñ…, a przynajmniej jak jeden
wieczór, pe³en niepowtarzalnych wra¿eñ… za któ-
ry… wszystkim OBECNYM i tym, którzy byæ nie
mogli, ale byli przez te trzydzieœci, dwadzieœcia i
mniej …lat z nami…

DZIÊKUJEMY – Jubilaci.
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Jubileusz 20-lecia pracy twórczej Poetki

Czas wchodzi
dyskretnie

pomiêdzy nas
Z Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz roz-

mawia Krystyna Rodzewicz

Krystyna Rodzewicz: Chcia³abym zatytu³owaæ
nasz¹ rozmowê wersem z jednego z Twoich wier-
szy z tomiku „Namaluj mnie”. Jest to zbiór wier-
szy z gatunku ekfraz, odnosz¹cych siê do obra-
zów holenderskiego malarza z XVII wieku, Jana
Vermeera van Delft. Czy obrazy, a mo¿e fotogra-
fie, czêsto stanowi¹ inspiracjê dla Twoich utwo-
rów? A mo¿e ten malarz ma dla Ciebie szczegól-
ne znaczenie?

Ró¿a Czerniawska-Karcz:
Czy wiesz, ¿e prawdopodob-
nie na wiêkszoœci obrazów
jest ¿ona malarza Catharina?
OdpowiedŸ na pytanie pierw-
sze; tak fotografie czy obrazy
by³y i s¹ inspiracj¹ do wier-
szy… nawet jest sporo wier-
szy o fotografiach, o fotografowaniu, o zatrzy-
mywaniu stop-klatk¹ chwili, s¹ teksty do obra-
zów mistrzów: Rembrandta, Moneta, Van Go-
gha…w ogóle do dzie³ sztuki… czy to o œwi¹t-
kach i Jêdrzeju Wowrze z Gorzenia, czy powsi-
nogach beskidzkich Suknarowskiego, do surre-
alistycznych obrazów ¯echowskiego, do Piety
Micha³a Anio³a… du¿o tych inspiracji… trud-
no przywo³aæ bez spisu treœci…

A Vermeer z drugiego pytania… pojawi³ siê
wraz z projektem holenderskim, który robi³am w
gimnazjum z uczniami… oraz z wra¿eñ po wy-
cieczce do Holandii… to d³uga historia… natu-
ralnie obrazy, które poznawa³am z albumów i z
Internetu przemawia³y do mnie wymownymi twa-
rzami kobiet zamkniêtych w czasie i przestrzeni
jak w… perle, jak w kropli czasu… to by³ kolej-
ny temat cyklu… kobiety… , bo du¿o kobiet w
moich wierszach…

KR: Czas wchodzi dyskretnie pomiêdzy nas...
Ró¿a Czerniawska-Karcz: To z wiersza „gra-

j¹ca na lutni”.

KR: Ten tytu³owy wers wybra³am nie tylko ze
wzglêdu na jego sens, ale tak¿e dlatego, ¿e czas
jest czêstym „goœciem” w Twojej twórczoœci. Wy-
da³aœ ju¿ kilkanaœcie tomów wierszy i arkuszy
poetyckich. Jeden z nich nosi tytu³ „…skrawki
czasu” a inny „… w kropli czasu”. Pozwolisz, ze
przedstawiê jeden z wierszy?

szczelnie
wype³nia nas czas
czas przesz³y
systematycznie
dodaje
ka¿d¹ chwilê
jest JEST
i ju¿ mija

ten moment
w³aœnie odesz³y
jest/by³
b³yskiem flesza

Jesteœmy –
najbardziej z³udne
ze s³ów
Ró¿a Czerniawska-Karcz: Ten wiersz jest dla

mnie bardzo wa¿ny… wokó³ niego budujê swój
czas w innych wierszach… wci¹¿ próbujê pochwy-
ciæ chwilê, której ju¿ nie ma, przecie¿ tak na-
prawdê, to nale¿ymy do przesz³oœci…

KR: Kiedy zaczê³aœ pisaæ wiersze?
Ró¿a Czerniawska-Karcz: Dawno (w szkole

jeszcze, na studiach, ale czy to by³y wiersze? „te
dzieciêce bardzo niedojrza³e, te doros³e, wci¹¿
niedoskona³e”); i niedawno, lata 90. Te œwiado-
me z warsztatem i doœwiadczeniem, z rozpozna-
waniem i kontrol¹ redakcyjno-korektorsko-kry-
tyczn¹, gdy zaczê³am oceniaæ cudze teksty jako
juror czy redaktor wydawca, tak¿e jako nauczy-
cielka polonistka.

KR: Gdy zdecydowa³aœ siê podzieliæ nimi ze œwia-
tem, wydaj¹c pierwszy tomik, jakie odczucia Tob¹
kierowa³y, gdy trzyma³aœ ksi¹¿kê w d³oni?

Ró¿a Czerniawska-Karcz: Mój pierwszy tomik
wierszy, wydany za namow¹/zachêt¹ moich przyja-
ció³ w Krakowie w 1999 roku nie zapowiada³ „wysy-
pu” kolejnych. By³am szczêœliwa, ¿e ten pierwszy
ujrza³ œwiat³o dzienne i ¿e znalaz³ swoich czytelni-
ków… Pamiêtam z tamtego czasu, a to prawie ju¿ 20
lat, ¿e mia³am dziwne odczucie spe³nienia, jakiejœ
radoœci nie do opisania… poczucie jakiegoœ bli¿ej
nieokreœlonego pocz¹tku… i rozmowê z moim mê-
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¿em… gdy zapyta³am go, co mam robiæ dalej, odpo-
wiedzia³ pytaniem – Czy przestaniesz pisaæ? Wtedy
powiedzia³am: – Nie, pisaæ bêdê pewnie zawsze… –
Oto masz odpowiedŸ. – odrzek³. A potem wychodzi-
³y nastêpne tomiki, z pomoc¹ mojego domowego me-
cenasa i trwa³a moja literacka przygoda… do dzisiaj.

KR: Piszesz nie tylko wiersze. Jesteœ eseistk¹,
publicystk¹ a w³aœnie wydana antologia „Prze-
p³ywaj¹cy œwiat s³owa” zawiera równie¿ Twoje
krótkie formy prozatorskie.

Ró¿a Czerniawska-Karcz: Tak, kiedyœ nawet
by³ zamys³ na powieœæ, tak¹ sagê rodzinn¹, in-
spirowan¹ opowieœciami przeciekawymi babci i
mamy… gdzieœ pozostaj¹ notatki… pierwsze
kartki rozdzia³u… Dzisiaj wielu pisze podobne
wspomnienia…

I ja mo¿e kiedyœ. Natomiast krótkie formy tak,
stylizacje baœni, legendy, opowiadania z tu i te-
raz (np. w szkole integracyjnej o moim uczniu
niewidomym) albo z bli¿ej nieokreœlonego czasu
i przestrzeni (np. o Mucharzu, beskidzkiej wsi, z
ruinami stanicy z grup¹ Czartaka, przy pniu ol-
chy zwalonej) daj¹ tyle mo¿liwoœci wypowiedze-
nia, co w duszy gra lub j¹ targa… albo uwiera
pamiêæ w czu³ym miejscu… Czasem nie wiem,
czy wiersza nie zamieniæ w poetycki tekst albo
odwrotnie… granice s¹ takie p³ynne… sama
wiesz… Lubiê pisaæ eseje do nowych tomów wier-
szy, prozy czy prozy poetyckiej, takie moje wstê-
py do nowych ksi¹¿ek w serii: akcent. (I nieko-
niecznie recenzje, bo te oceniaj¹, a ja odczytujê,
poszukujê kontekstów, odniesieñ). Uzbiera³o siê
ich ju¿ sporo, w samej serii 50, a innych …

KR: Proza i Poezja œrodowiska Zwi¹zku Litera-
tów Polskich Oddzia³ w Szczecinie to podtytu³ tej
antologii. Jest to pierwsza tak obszerna publikacja
od 60 lat. Jesteœ cz³onkiem ZLP od 2001 roku. Kil-
ka lat by³aœ prezesem oddzia³u i nadal owocnie
dzia³asz w tym zwi¹zku, jako cz³onek jego zarz¹du.
Jakie zadania zwi¹zku uwa¿asz za najistotniejsze?

Ró¿a Czerniawska-Karcz: Najogólniej oczywi-
œcie… to promocja literatury, zawsze i wszêdzie, i
na ró¿ne sposoby. Konkretniej… to wspieranie siê
wzajemne w naszym niezbyt licznym œrodowisku i
wychodzenie na zewn¹trz… upowszechnianie
ksi¹¿ki i czytelnictwa, przypominanie, ¿e jest ksi¹¿-
ka… tak¿e poezja, ¿e mo¿na/trzeba czytaæ wier-
sze, ¿e mo¿na je mówiæ na konkursie recytator-
skim, ¿e mo¿na je pisaæ na konkurs literacki…

Statki poezji – Szczecin 2017Fot. K. Rodzewicz

Wiem, ¿e to zabrzmi patetycznie, ale musimy
g³osiæ s³owo, bo ono zanika, jak organ nieu¿y-
wany lub u¿ywany niew³aœciwie… wychodzi z
u¿ycia… to bardzo przygnêbiaj¹ce. Tyle ksi¹¿ek
wokó³, nawet te w wydaniu nieksi¹¿kowym (ebo-
oki, audiobooki) a ilu czyta?

KR: Jakich dzia³añ oczekuje œrodowisko lite-
ratów zrzeszone w zwi¹zku?

Ró¿a Czerniawska-Karcz: S¹dzê, ¿e ci, któ-
rzy przychodz¹ do zwi¹zku, przede wszystkim
chcieliby wydaæ swoj¹ twórczoœæ, wiersze, opo-
wiadania, powieœæ. I wypromowaæ siebie. A do-
wiaduj¹ siê, ¿e nie jesteœmy wydawnictwem.
Oczekujemy raczej w³¹czenia siê dzia³ania na
rzecz realizacji upowszechniania kultury, a w
niej literatury. Œrodowisko literatów, w tym
cz³onkowie, pragnêliby przede wszystkim po-
wa¿nego wsparcia dzia³añ tak ze strony w³adz
Miasta jak i Województwa, tak¿e mediów. Je-
¿eli twórczoœæ ma trafiæ do czytelnika, to musi
byæ rozpoznawalny autor, a jak ma byæ znany,
gdy nie ma mo¿liwoœci zaistnienia ani w naj-
bli¿szym œrodowisku, ani tym bardziej w re-
gionie czy kraju (gdzie mu do pó³ek ksiêgar-
skich czy bibliotecznych?!). Na miarê naszych
mo¿liwoœci wiêc (bardzo skromnych) wycho-
dzimy tym oczekiwaniom naprzeciw. Zabiega-
my o dofinansowania, realizujemy wydawnic-
twa, publikujemy w mediach, promujemy na
spotkaniach literackich. Organizujemy ogólno-
polskie konkursy lub takowym patronujemy.
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KR: Wzbogacasz szczeciñski oddzia³ TVP „K¹-
cikiem literackim”.

Ró¿a Czerniawska-Karcz: To by³o. Kilka lat
na regionalnej antenie. Œciœle 5 lat. Ma³y jubile-
usz „K¹cika literackiego” i dziesi¹tki dobrych
ksi¹¿ek, w tym szczeciñskich autorów, trafi³o do
telewidzów w formie materialnej jak i wirtualnej.
Tak¿e ca³a dotychczasowa seria akcent, no mo¿e
poza ostatnimi pozycjami z VI edycji, bo nie zd¹-
¿yliœmy. Niestety, na razie wspó³praca z TVP3
Szczecin siê skoñczy³a. Szkoda. Mo¿e nawi¹¿e-
my j¹ ponownie, z korzyœci¹ dla pisz¹cych jak
dla promowanych i prezentowanych ksi¹¿ek, a
tak¿e ku zadowoleniu rozczarowanych a oczeku-
j¹cych telewidzów.

KR: Jesteœ absolwentk¹ polonistyki na Uni-
wersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Polonistk¹
z wieloletnim doœwiadczeniem pedagogicznym.
Czy bycie poetk¹, prozatork¹ u³atwia pracê z
m³odzie¿¹ czy utrudnia?

Ró¿a Czerniawska-Karcz: Nie wiem, mój de-
biut literacki, czyli stanie siê autork¹ kolejnych
tomików wierszy, bo te by³y pierwsze, przypad³

KR: A jakie dzia³ania szczeciñskiego oddzia³u
ZLP s¹ najbardziej rozpoznawalne?

Ró¿a Czerniawska-Karcz: S¹dzê, ¿e w ostat-
nich latach szczeciñski oddzia³ i jego pisarze
s¹ rozpoznawani nie tylko w mieœcie, w regio-
nie czy w kraju. Z³o¿y³y siê na to intensywne
prace wszystkich zaanga¿owanych cz³onków,
kandydatów i sympatyków wspó³pracuj¹cych
z instytucjami kulturalnymi Szczecina oraz
wspieranymi przez Miasto Szczecin. Wspo-
mniane konkursy, ale te¿ cykliczne projekty
(Szczeciñska Wiosna Poezji, Statki Poezji;
Korytowskie Noce Poezji), w³¹czanie siê w
miejskie i regionalne wydarzenia, wspó³praca
z instytucjami kultury, ze stowarzyszeniami,
wspó³dzia³ania z mediami, w tym z TVP3
Szczecin.

KR: Jesteœ redaktork¹ serii akcent. Twoja pra-
ca, na wielu p³aszczyznach z tym zwi¹zanych, za-
owocowa³a wydaniem… 50 ksi¹¿ek od 2012 roku.
Kim s¹ autorzy? Jakie to ksi¹¿ki?

Ró¿a Czerniawska-Karcz: Wydajemy w serii
tomy poetyckie, opowiadania, w tym marynistycz-
ne, bo mamy marynistów w swoim gronie. Uka-
za³y siê te¿ powieœci, proza poetycka, wywiady,
biografie. Tomy s¹ ilustrowane obrazami czy fo-
tografiami autorstwa samych pisarzy lub zapro-
szonych artystów.

Za³o¿eniem serii: akcent jest pomoc przy wy-
dawaniu ksi¹¿ek poetyckich i prozatorskich tak
twórcom debiutuj¹cym jak i pisarzom ju¿ z ja-
kimœ dorobkiem literackim i dzia³aj¹cym na rzecz
oddzia³u. Kiedy Miasto Szczecin wspar³o nasze
projekty pomoc¹ finansow¹ w kolejnych edycjach
wydawniczych, skorzystaliœmy z tego i wspomo-
gliœmy wielu autorów. Niektórzy z nich dziêki
naszej dzia³alnoœci mogli opublikowaæ kilka ksi¹-
¿ek i wyst¹piæ do ZG ZLP z deklaracj¹ wst¹pie-
nia do stowarzyszenia. Wydaniu ka¿dej ksi¹¿ki
towarzysz¹ promocje nie tylko na spotkaniach
autorskich, ale te¿ medialne na ³amach TVP3
Szczecin, Radia Szczecin, szczeciñskiej prasy czy
w elektronicznych Dialogach, na portalach inter-
netowych.

KR: Jesteœ animatork¹ kultury. Od wielu lat
organizujesz i prowadzisz "spotkania z pisarza-
mi nie tylko szczeciñskimi" w ramach autorskie-
go cyklu „W Pa³acu literacko”.

Ró¿a Czerniawska-Karcz: To moje ulubio-
ne dzia³anie. Doskonale i satysfakcjonuj¹co
pracuje mi siê od lat (to nawet ju¿ bêdzie chy-
ba 15 albo i wiêcej) z Pa³acem M³odzie¿y. Naj-

pierw by³a to „Grupa literacka” przy Klubie
Nauczyciela u p. Iwony Tararako w Pa³acu M³o-
dzie¿y, w willi Lentza, przy Wojska Polskie-
go, a od 2010 roku odbywaj¹ siê spotkania
czwartkowe z cyklu W PA£ACU literacko, pro-
muj¹ce autorów oraz ich twórczoœæ. Prezentu-
jê pisarzy nie tylko z naszego oddzia³u, nie
tylko ze œrodowiska, ale te¿ goœci spoza Szcze-
cina, regionu, tak¿e z kraju. Odby³o siê ju¿
50. takich spotkañ, ka¿de w innym wystroju
scenograficznym i klimacie… sama te¿ by³aœ
goœciem takiego wieczoru ze swoim pierwszym
tomem poezji Indeks Szczêœcia.

Zachodniopomorska Wiosna Poezji
– Szczecin 2016

Fot. K. Rodzewicz
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na ostatnie lata pracy w szkole. Ale te¿ owe lata
by³y najintensywniejsze i to chyba one sprawi³y
moje przyspieszone „dojrzewanie literackie”.

Czy coœ by³o ³atwiejsze w pracy z m³odzie¿¹?
Chyba nie. To by³ czas równoleg³y. Tylko mo-
mentami te œcie¿ki siê krzy¿owa³y… jakieœ ja-
se³ka, wiersze okolicznoœciowe, mo¿e konkur-
sy poetyckie, w których by³am jurork¹ czy re-
daktork¹ almanachów pokonkursowych… tam
doœwiadczenie poetyckie siê przydawa³o. Wte-
dy sama nie postrzega³am siebie jako poetki.
Po prostu pisa³am wiersze. A w szkole mówi-
³am o poezji, o fascynacjach literatur¹, bawi-
liœmy siê w teatr, uczyliœmy siê wierszy na pa-
miêæ, du¿o … i nie tylko na konkursy recyta-
torskie… dla samej przyjemnoœci mówienia
wierszy… szkoda, ¿e dzisiaj nie ma na to cza-
su… w pospiesznym realizowaniu programu…

KR: Jak postrzegasz dzisiejsz¹ m³odzie¿ w
aspekcie umiejêtnoœci literackich? Jesteœ jurork¹
w wielu konkursach literackich, recytatorskich?
By³aœ wspó³twórc¹ piêciu edycji ogólnopolskie-
go konkursu poetyckiego „O wers Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej”.

Ró¿a Czerniawska-Karcz: To by³o kolejne
bardzo inspiruj¹ce doœwiadczenie. Mia³am ju¿
za sob¹ dzia³ania w 10 projektach kulturalno-
edukacyjnych w gimnazjum. Ale wyzwaniem
sta³ siê konkurs ogólnopolski. Potwierdzi³y siê
moje doœwiadczenia. M³odzie¿ by³a wspania-
³a. Zdolni, oryginalni, zaanga¿owani poeci z
Polski, z bardzo wysokim poziomem wiedzy
literackiej, w tym poetyckiej, ze znakomitym
jêzykiem… to by³a sama przyjemnoœæ obco-
wania z poezj¹. Œwiadcz¹ o tym kolejne alma-
nachy oraz antologia wieñcz¹ca piêæ edycji
tego konkursu. Szkoda, ¿e siê zakoñczy³. A
inne konkursy? To du¿a radoœæ, ¿e jeszcze s¹
ludzie, którzy wk³adaj¹ tyle serca w takie dzia-
³ania i anga¿uj¹ dzieci i m³odzie¿ do udzia³u.
Mam na myœli coroczny Szczeciñski Parnas,
tak¿e dzielnicowe i miejskie eliminacje w Pa-
³acu M³odzie¿y, polick¹ Wierszomaniê dla
przedszkolaków, konkursy recytatorskie w po-
lickiej bibliotece. Literackie konkursy w szcze-
ciñskich szko³ach.

KR: Jak znajdujesz na to wszystko czas?
Ró¿a Czerniawska-Karcz: To czas odnajduje

ci¹gle mnie, nawet kiedy zniechêcona, pragnê zre-
zygnowaæ, odpuœciæ, wycofaæ siê… ale kiedy

dzwoni telefon i jest zaproszenie do nastêpnego
dzia³ania… ulegam… przyjmujê i… spostrzegam
czas, który tak naprawdê ani na chwilê mnie nie
odstêpuje. To ja siê oci¹gam, rozgl¹dam, szukam
chwili, która jest. Bo to:

Czas wchodzi dyskretnie pomiêdzy nas
(…)
i zatrzymuje
chwilê zapisan¹ w³aœnie

KR: Dziêkujê za rozmowê.

Ró¿a Czerniawska-Karcz
Poetka, eseistka, publicystka, redaktorka se-

rii: akcent, animatorka kultury. Szczecinian-
ka. Absolwentka polonistyki na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim w Krakowie. 35 lat pracy w
zawodzie nauczyciela. Od 2001 roku w szcze-
ciñskim oddziale ZLP, w latach 2011-2015
prezes oddzia³u.

Autorka tomów poetyckich:
– po prostu wiersze, Kraków 1999
– jak s³oñce w kroplach…, Kraków 2000
– makija¿ jesienny…, Szczecin 2001
– Sny motyli, Szczecin 2002
– A w moim oknie kwitnie jesieñ, Szczecin

2006
– … w kropli Czasu, Szczecin 2010,
– … skrawki Czasu, Szczecin 2013
– Namaluj mnie…, Szczecin 2014
– zapytaj jab³oni, Szczecin 2017
oraz arkuszy poetyckich:
– Strofy Ksiê¿ycowej Pani, Szczecin 2001
– Tulipanowe pejza¿e, Szczecin 2004
tak¿e z Rafa³em Podraz¹ wspó³autorka

ksi¹¿ki:
Madzia i… Magdalena czyli o Samozwa-

niec inaczej…
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Z AKCENTEM NA…
wiersz…prozê…prozê poetyck¹
Moja przygoda

z czytaniem trwa
od zawsze, a z
pisaniem tylko
nieco krócej. Jed-
nak czymœ od-
miennym jes t
czytaæ dla w³a-
snej przyjemno-
œci i nie t³uma-
czyæ siê z odbio-
ru przed nikim,
czym innym pi-
saæ swoje w³asne
œwiaty liryczne,
egzotyczne, wy-
imaginowane… A ca³kowicie ró¿nym jest od-
czytywanie obcych autorów i opisywanie ich
œwiata, wykreowanego w moim w³asnym, wca-
le nie lustrzanym, odbiciu. Wiedz¹c przy tym,
¿e to moje interpretowanie stanie siê podpo-
wiedzi¹ dla kolejnych czytelników i bêdzie, byæ
mo¿e, kszta³towaæ czyjeœ opinie. Nie powstrzy-
ma³o mnie to przed pisaniem.

Powstawa³y kolejne interpretacje. Nie chcia-
³am nazywaæ ich recenzjami, bo te zawsze ko-
jarzy³y mi siê w³aœnie z opiniowaniem. Bar-
dziej sk³ania³am siê do eseju, swobodnego,
luŸnego snucia myœli na interesuj¹cy temat,
zadany przez kolejnego autora. Mog³am siê
odnosiæ bez zobowi¹zañ do krytyki, dawaæ
upust emocjom, odkrywaæ w³asne przestrzenie,
w których jest miejsce dla ka¿dego, kto tylko
ma chêæ obcowania ze s³owem, i da siê wci¹-
gn¹æ: do tomiku poezji na zwierzenia lirycz-
ne, miêdzy kunsztowne zdania prozy poetyc-
kiej poszukuj¹cej odwiecznych definicji czy
w zawi³e narracje prozy.

Obfity wysyp "wstêpów" nast¹pi³ w momen-
cie inicjacji serii:akcent, któr¹ zaczê³am reda-
gowaæ i wydawaæ w szczeciñskim oddziale ZLP
w latach 2012-2018. Powstawa³y ksi¹¿ki debiu-
tantów i pisarzy z dorobkiem literackim. Ka¿-
da publikacja by³a kolejnym doœwiadczaniem
nowego prze¿ywania spotkania z dzie³em sztu-
ki. Tak do tego podchodzi³am. Kolejne edycje,
ksi¹¿ek przybywa³o.

Kole¿anki i koledzy, autorzy z serii, i nie tyl-
ko, sugerowali, abym te swoje "wstêpy" opubli-
kowa³a, ¿e s¹ warte samodzielnego bytu. D³ugo
siê waha³am.

W koñcu po kolejnej zachêcie i zaproszeniu
przez Rafa³a Podrazê do Oficyny R, zdecydowa-
³am siê dokonaæ wyboru co ciekawszych tekstów.
I… powsta³a ksi¹¿ka.

Z AKCENTEM NA…
(…wiersz …prozê …prozê poetyck¹) to zbiór

kilkudziesiêciu esejów poœwiêconych reflek-
sjom po lekturze dziesi¹tków tomów wierszy,
opowiadañ, powieœci, które przygotowa³am do
wydania w serii:akcent. Poszukiwanie znaczeñ
ukrytych pomiêdzy wersami, zdaniami, w¹tka-
mi, ideami, to motyw przewodni moich recen-
zenckich tekstów.

Ró¿norodnoœæ zaprezentowanych ksi¹¿ek i
autorów, moje osobiste interpretacje, skojarze-
nia i odniesienia nie tylko literackie, nadawa-
³y jedyny w swoim rodzaju kszta³t pojawiaj¹-
cym siê w ka¿dej ksi¹¿ce oryginalnym akcen-
tom… Bo zgodnie z nazw¹ serii - AKCENT
by³ leitmotivem tych odczytañ. Interesuj¹ca
by³a dla mnie iloœæ tych odniesieñ… wielo-
krotnoœæ odkrytych niepowtarzalnych znaczeñ,
aczkolwiek bardzo ze sob¹ spokrewnionych
przez s³owo.

Teksty kilkudziesiêciu autorów zaœwiadczaj¹
najlepiej, jak bardzo jesteœmy ró¿ni w postrzega-
niu i opisywaniu, w wyra¿aniu tego samego œwia-
ta, rzeczywistoœci, osób i wydarzeñ w wymiarach
fizycznych i transcendentalnych, przefiltrowanych
przez artystyczn¹ wra¿liwoœæ. W kreowaniu no-
wych œwiatów na ró¿ne sposoby… wizj¹, stylem
czy jêzykiem.

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ i nieustaj¹c¹ cieka-
woœci¹ próbowa³am wœlizn¹æ siê w te arty-
styczne kombinacje s³ów i ods³oniæ nieco r¹-
bek tajemnicy tych kreacji… pod wzglêdem
formalnym, strukturalnym, rodzajowym. Bo
przecie¿ ilu autorów, tyle indywidualnych
wypowiedzi w mniej lub bardziej oczekiwa-
nych poetykach, od ascezy tekstu i formy,
przez klasyczne harmonijne rodzaje i gatunki,
przez wybuja³e barokowe obrazowanie treœci
wspomaganej barwn¹ ilustracj¹, po grotesko-
wy purnonsens czy fantasy, a nawet science
fiction.

Z radoœci¹ odnajdywa³am pokrewieñstwa po-
etyckie ze swoimi dokonaniami i… podziwia³am
odmiennoœci, nawet te bêd¹ce w sprzecznoœci z
moim odbiorem czy z moimi przekonaniami es-
tetyczno-œwiatopogl¹dowymi.

Dziêkujê wszystkim, którzy mi w tych eksplo-
racjach towarzyszyli.
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1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przyk³adanie wagi

do estetycznego i czytelnego zapisu treœci listu (np. u¿ycie papeterii); rozwijanie wyobraŸni i
umiejêtnoœci swobodnego wyra¿ania siebie poprzez w³asne teksty.

 2. TEMAT
W bie¿¹cej edycji konkursu s¹ dwa tematy:
– „Czas nas uczy pogody...” – dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i powy¿ej)
– „A jak bêdê doros³y…” – dla I, najm³odszej kategorii wiekowej (10 -12 lat).
List mo¿e byæ skierowany do osoby istniej¹cej w rzeczywistoœci lub fikcyjnej, mo¿e to byæ tak¿e list

otwarty. Ka¿dy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwiniêcie wg w³asnego uznania.
3. FORMA
Uczestnik konkursu mo¿e przes³aæ JEDEN LIST napisany odrêcznie czytelnym pismem w jêzyku

polskim. Listy nieczytelne nie bêd¹ oceniane. Prace konkursowe musz¹ byæ napisane na papierze
(kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie do³¹czaæ ilustracji) i mieæ formê listu w kopercie.

W kopercie powinna siê znajdowaæ tak¿e osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwi-
skiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgod¹ na publikacjê i prze-
twarzanie danych osobowych (wy³¹cznie w celach promocyjnych konkursu).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie oceniane bêd¹ utwory w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA: 10-12 lat
II KATEGORIA: 13-15 lat
III KATEGORIA:           16 lat i powy¿ej
5. OCENA I NAGRODY
Oceny nades³anych listów dokona Komisja Konkursowa z³o¿ona z literatów. Organizator zapew-

nia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch m³odszych kategorii, a dla laureatów kate-
gorii doros³ych oprócz rzeczowych tak¿e bony upominkowe. Ich wysokoœæ jest uzale¿niona od
werdyktu Komisji Konkursowej i iloœci nagrodzonych miejsc.

6. TERMIN I MIEJSCE
Prace nale¿y przesy³aæ na adres:
Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Boles³awcu z s. w Kruszynie;
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Boles³awiec, w terminie do 26.10.2018 roku
(uwaga: liczy siê data stempla pocztowego).
Laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni telefonicznie o terminie wrêczenia nagród. Fina³ prze-

widziany jest na 30 listopada 2018 roku, a wyniki konkursu podane bêd¹ na stronie www.gokis.bo-
leslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu w Boles³awcu z s. w Kruszynie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez wzglêdu na miejsce zamieszkania.

ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIA£ W SZCZECINIE

oraz
GMINNY OŒRODEK KULTURY I SPORTU

W BOLES£AWCU z s. w KRUSZYNIE
zapraszaj¹ do udzia³u w Konkursie Literac-

kim na list napisany odrêcznie. Konkurs zosta³
objêty patronatem Szczeciñskiego Oddzia³u
ZLP, ma zasiêg ogólnopolski, a jego pisarze

zostali zaproszeni przez Organizatorów
do Jury Konkursu.

R  E  G  U  L  A  M  I  N
KONKURSU NA NAJPIÊKNIEJSZY LIST PISANY ODRÊCZNIE



29

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Rejs Odkrywców
Szlakiem Miast Partnerskich
Wyprawa zosta³a zorganizowana z okazji Stulecia

odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w ramach
projektu „Codziennie Polskê TworzyMY” i Szcze-
ciñskiego Programu Edukacji Wodnej I ¯eglarskiej.

Wyprawê zorganizowa³o Miasto Szczecin i Pa³ac
M³odzie¿y Pomorskie Centrum Edukacji w czasie
wakacji. By³a podzielona na cztery etapy z podmia-
nami m³odzie¿owych za³óg w portach etapowych.

• etap I: Szczecin – K³ajpeda – Karlskrona –
Gdañsk/ Œwinoujœcie,

• etap II Œwinoujœcie/Gdañsk – Kil – Bremer-
haven – Esbjerg

• etap III Harlingen – Rostock – Lübecka –
Arhus

• etap IV Arhus – Malmö – Greifswald/Pe-
enemünde – Szczecin

Rejsy odbywa³y siê na dwóch miejskich jach-
tach – „Darze Szczecina”, (Ambasador Szczecina)
i Urttice oraz wyczarterowanym ¿aglowcu STS Ka-
pitan Borchardt. W trakcie wyprawy odwiedzono
22 porty w tym miasta partnerskie: K³ajpeda, Bre-
menhaven, Esbjerg, Rostock, Lübecka, Malmö,
Greifswald. W ka¿dym mieœcie partnerskim za³o-
gi spotyka³y siê z przedstawicielami w³adz i wrê-
cza³y okolicznoœciowy dyplom z okazji Stulecia
odzyskania niepodleg³oœci Polski. Wszystkie spo-
tkania uœwietnia³y barwne korowody i tañce wy-
konane przez uczestników wyprawy. We wszyst-
kich miejscowoœciach witano ich serdecznie

W wyprawie, która trwa³a 56 dni, udzia³ wziê³o 200
uczniów szczeciñskich szkó³, odwiedzono 22 porty,
przep³yniêto ponad 2000 mil. Na postojach m³odzie¿
zwiedza³a zabytki i atrakcje miast, mia³a te¿ okazjê
spotkaæ siê z m³odzie¿¹ innych narodowoœci. Spotka-
nie te odbywa³y siê w serdecznej atmosferze.

Autorami wyprawy byli Mieczys³aw Ircha i Je-
rzy Szwoch.

Mieczys³aw Ircha

12.07.2018
Od czterech dni znajdujemy siê na statku Kapi-

tan Borchardt. Najpierw musieliœmy dojechaæ do
Gdañska co zajê³o nam oko³o 6 godzin. Gdy we-
szliœmy ju¿ na pok³ad ¿aglowca  zaczê³o siê przy-
dzielanie do kajut oraz do poszczególnych wacht.
Ja razem z Oliwi¹, Hani¹  Krzyœkiem, Karolem oraz
Kub¹ dostaliœmy siê do wachty czwartej. Od razu
trafiliœmy na przygotowanie obiadu. Nastêpnego
dnia zaczêliœmy wachtê od czwartej do ósmej. Po
apelu oraz wybiciu szklanek zaczê³o siê szkole-
nie. Po zakoñczeniu zajêæ udaliœmy siê do mu-
zeum II Wojny Œwiatowej. Wieczorem od dwudzie-
stej do pó³nocy czeka³a nas kolejna wachta.

Wyp³ynêliœmy dopiero trzeciego dnia, ale wcze-
œniej zd¹¿yliœmy zwiedziæ muzeum morskie oraz sta-
tek So³dek. Z portu wyruszyliœmy o 2200. Ju¿ pod-
czas drogi mieliœmy niezwykle mêcz¹c¹ wachtê.

Dziœ jest ju¿ czwarty dzieñ podró¿y. Tak na-
prawdê dopiero dzisiaj zaczê³a dopadaæ niektó-
rych choroba morska. Wiele osób stara siê prze-
spaæ jak najwiêksz¹ czêœæ dnia. Wachta ju¿ za
nami. Niektórzy s¹ w kajutach, inni le¿¹ na sie-
dziskach, a my przygotowujemy kolacjê. Zoba-
czymy co jeszcze przyniesie nam ten rejs.

14.07.2018
Najlepsza pogoda by³a wczoraj. Ca³y dzieñ œwieci-

³o s³oñce i by³o bardzo ciep³o. Od rana za³ogê czeka³o
mycie pok³adu, ale wcale nie by³o to takie nudne.
Mycie odby³o siê przy tañcach i œpiewach. Nasza wach-
ta w tym czasie mia³a wachtê kambuzow¹. W po³u-
dnie zosta³y zorganizowane zawody sportowe.

Dziœ od rana miêliœmy wachtê od 0400 do 0800.
Niestety nie do koñca siê w nocy wyspa³am wiêc
zasnê³am w kambuzie podczas wachty. Podczas ocze-
kiwania na œniadanie zaczêliœmy graæ w karty. W
czasie tego rejsu nauczy³am siê wielu nowych gier.

15.07.2018
Dziœ od 0600 rano jesteœmy w Kanale Kiloñ-

skim. Niestety nie uda³o nam siê byæ na pok³a-



30

13 sierpnia 2018r. wyruszyliœmy autokarem z
Pa³acu M³odzie¿y do Rostocku. Po przyjeŸdzie
do portu zaokrêtowaliœmy siê na ¿aglowcu STS
Kapitan Borchardt. Po przywitaniu przez za³ogê
zostaliœmy przydzieleni do wacht. Pierwszy dzieñ
zakoñczyliœmy próbami tañców. Nastêpnego dnia
przedstawiliœmy je przed przedstawicielami w³adz
miasta Rostock oraz m³odzie¿¹ z tamtejszej szko³y
¿eglarskiej w zwi¹zku z przekazaniem pami¹tko-
wego ryngrafu dotycz¹cego 100-rocznicy odzy-
skania przez Polskê Niepodleg³oœci. Po 2 dniach
spêdzonych na zwiedzaniu miasta Rostock zaczê-
liœmy rejs. W trakcie ¿eglugi pe³niliœmy wachty
nawigacyjne i kambuzow¹ oraz uczestniczyliœmy
w praktycznym szkoleniu ¿eglarskim. Drugim por-
tem, który odwiedziliœmy by³a Lubeka. Od razu
po zacumowaniu ruszyliœmy zwiedzaæ miasto. Naj-
wa¿niejszym punktem tej wyprawy by³ Ratusz.
Kolejnego dnia spotkaliœmy siê w nim z senato-

Oko³o miesi¹c przed koñcem roku szkolnego
w 2017/18 dowiedzia³am siê o dwutygodniowym
rejsie statkiem o nazwie Kapitan Borchardt. Ni-
gdy wczeœniej nie wyp³ywa³am w ¿aden rejs, ale
postanowi³am podj¹æ siê wyzwania.

Mia³am kilka obaw co do rejsu, lecz pomyœla-
³am, ¿e to bêdzie przygoda mojego ¿ycia. Po-
sz³am z mam¹ do sklepu i kupi³am bieliznê ter-
miczn¹, rêkawiczki, czapkê, buty i parê jeszcze
kilka potrzebnych rzeczy. W przebieralni spêdzi-
³am chyba ponad godzinê. Ba³am siê, ¿e nikt ze
znajomych nie pop³ynie. Okaza³o siê jednak, ¿e
p³yn¹ jeszcze cztery osoby z mojej klasy i na-
uczycielka z mojej szko³y ucz¹ca klasy 1-3.

Ogólnie ca³y rejs mi siê podoba³, a towarzy-
stwo by³o bardzo fajne, ale choroba morska

najgorsza. Mia³am jej dosyæ.
Ola Zaj¹c SP 11

Fotoreporta¿ z rejsów na str. 2, 31, 32

dzie podczas wp³ywania do tego kana³u , po-
niewa¿ odsypialiœmy wachtê. Po ca³ym dniu do-
p³ynêliœmy do œluzy , która wpuœci³a nas na
Morze Pó³nocne. Nastêpnego dnia od rana mie-
liœmy byæ ju¿ w porcie.

17.07.2018
Przedwczoraj rano dop³ynêliœmy do Bremerha-

ven. Po obiedzie udaliœmy siê do muzeum "Kli-
mahaus". Znajdowa³o siê tam bardzo du¿o cieka-
wych rzeczy. Uda³o nam siê wróciæ na kolacjê.
Po posi³ku zrobiliœmy sobie próbê wszystkich
tañców , które mieliœmy przygotowane. Nastêp-
nego dnia rano mia³a przyjœæ do nas pani vice-
burmistrz. a po po³udniu m³odzie¿ , któr¹ mieli-
œmy uczy naszych tañców.

Dzisiaj ju¿ po wszystkim, udaliœmy siê do ZOO,
a nastêpnie na miasto. Najbardziej chcieliœmy pójœæ
do sklepu , aby zrobiæ jakieœ zakupy. O godzinie
1800 mieliœmy ju¿ opuszczaæ Bremerhaven. ale
musieliœmy przeczekaæ zmianê pogody. Wyp³ynê-
liœmy z portu oko³o godziny 2200.

18.07.2018
Dzisiaj jesteœmy ju¿ w drodze do Danii. Pla-

nowany czas przybycia tam jest przewidziany
na jutro o godzinie 0800,poniewa¿ póŸniej mamy
siê spotkaæ z prezydentem miasta Szczecina oraz
Esbjergu . Do domu wracamy za dwa dni. Tak
szybko min¹³ ten rejs.

Uczestniczka II etapu Rejsu Szlakiem
Miast Partnerskich na STS Kapitan Borchardt.

rem m. Lubeka. Pokaza³ nam on zabytkowy ra-
tusz od wewn¹trz opowiadaj¹c ciekawe historie z
nim zwi¹zane. Tak jak w Rostocku spotkanie z
przedstawicielami miasta zakoñczyliœmy tañcami
z za³ogami jachtów s/y Dar Szczecina i s/y Urti-
ca, przekazuj¹c rocznicowe przes³anie oraz zwra-
caj¹c na siebie uwagê mieszkañców miasta. Pod-
czas pobytu w Lubece zwiedziliœmy tak¿e Hansa
Museum, którego ekspozycje prezentowane by³y
z wykorzystaniem sprzêtu multimedialnego. Nie-
stety opuœciliœmy port w Lubece i udaliœmy siê w
kierunku Aarhus w Danii. Po drodze zacumowa-
liœmy w miejscowoœci Sonderborg, gdzie zwie-
dziliœmy muzeum na zamku Sonderborg Slot.
Kolejnego dnia wyp³ynêliœmy do Aarhus. W trak-
cie ¿eglugi doskonaliliœmy praktyczne umiejêt-
noœci oraz prowadziliœmy wachty nawigacyjne.
¯eglowaliœmy 30 godzin, co by³o dla nas du¿ym
wyzwaniem ale dzielnie mu podo³aliœmy. Pomi-
mo zmêczenia bardzo cieszyliœmy siê widz¹c
upragniony port. W Aarhus zwiedzaliœmy piêkny
Skansen - Den Gamle By. Jednak wszystko co
dobre, szybko siê koñczy. 22 sierpnia zakoñczy-
liœmy nasz¹ wakacyjn¹ przygodê na pok³adzie STS
Kapitan Borchardt. Ten rejs na d³ugo pozostanie
w naszej pamiêci. Mamy te¿ nadziejê, ¿e zawarte
kole¿eñstwa rozwin¹ siê w d³ugotrwa³e przyjaŸ-
nie. Wszystko czego nauczyliœmy siê podczas tego
rejsu na pewno przyda nam siê w dalszej ¿eglar-
skiej przygodzie.

Karolina £obodziñska
Ula Michalak
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Kotwice szczeciñskie – w Starej RzeŸni

Zapomniane pomniki techniki,
historii, nadziei…

Krzy¿, kotwica i serce to bodaj¿e najbardziej
popularne w dziejach symbole graficzne, oznacza-
j¹ce kolejno – wiarê, nadziejê i mi³oœæ. Kotwice
okrêtowe na ogó³ koñcz¹ s³u¿bê i ¿ywot razem ze
statkiem, ale czasem staj¹ siê eksponatami i zdo-
bi¹ wiele muzeów morskich, albo jako swoiste
pami¹tki morskiej historii zdobi¹ te¿ wiele miast
portowych – i innych, w tym równie¿ Szczecin

Kotwica (dawniej kotew albo kotwa), to wg „En-
cyklopedii ¿eglarstwa” – „urz¹dzenie do utrzymy-
wania statku w miejscu na wolnej przestrzeni wod-
nej…”. Niew¹tpliwie pierwszym rodzajem kotwicy
by³ przywi¹zany na powrozie odpowiedni kamieñ,
a dzisiaj najbardziej rozpowszechnione w u¿yciu
s¹ dwa podstawowe modele kotwic – kotwice ad-
miralicji i kotwice patentowe. Popularny rysunek i
znak graficzny kotwicy, jako symbolu nadziei, to
w³aœnie stylizowana kotwica admiralicji…

Wa³ów Chrobrego, Placu Mickiewicza i Parku
¯eromskiego, a tak¿e w wielu innych miejscach,
czêsto przypadkowych (?), jak niektóre na zdjê-
ciach. Bodaj¿e najwiêksz¹ i najciekawsz¹ jest
potê¿na „kotwica Sediny”, nazywana nawet „Po-
mnikiem z Kotwic¹”, zdobi¹ca fontannê na Placu
Tobruckim, ustawiona na cokole by³ej przedwo-
jennej tzw. Fontanny Manzla. Spacer potencjal-
nym „szlakiem pami¹tkowych szczeciñskich ko-
twic” proponujê rozpocz¹æ jednak od Wa³ów
Chrobrego, gdzie oprócz wspomnianej kolekcji
Muz. Narodowego a¿ siedem kotwic znajdziemy
przed gmachami Akademii Morskiej, a dalsze przy
Trasie Zamkowej, w miejscu Masztu Maciejewi-
cza, a tak¿e przy by³ym Domu Marynarza, przy
ul. Matejki, i przy al. Wyzwolenia... Do najbar-
dziej symbolicznych dla morskiego Szczecina na-
le¿y z pewnoœci¹ tzw. Kotwica Trzech Kapitanów,
obok bazyliki archikatedralnej, czy dwie podob-
ne kotwice admiralicji wkomponowane w otocze-
nie Pomnika „Tym, którzy nie powrócili z mo-
rza”, na Cmentarzu Centralnym. Takie pami¹t-
kowe kotwice – tym razem najczêœciej patentowe
– s¹ te¿ przed niektórymi szczeciñskimi szko³a-
mi, maj¹cymi morskich patronów, jak SP 56, SP
37, SP 63, ZCEMiP (by³e ZSBO), Pogotowie Opie-
kuñcze przy ul. £abêdziej, i przed innymi, m.in.
LO III i SP 65, na Prawobrze¿u…

„Swoje” kotwice – oprócz AM – maj¹ te¿ nie-
które uczelnie, najwiêcej ZUT, ³¹cznie z „kotwic¹
Jana Paw³a II”, przy ul. Kordeckiego. Du¿a przy-
padkowo (?) stoi przy ul. Santockiej.

 Ciekawe pami¹tkowe kotwice s¹ te¿ na szcze-
ciñskich przystaniach jachtowych i marinach,
najciekawsze w Camping Marina PTTK i w Cen-
trum ¯eglarskim, czy w JK AZS. Jedna z naj-
wiêkszych, przy tym jedyna na wysokim, beto-

Kotwice na ogó³ koñcz¹ s³u¿bê i ¿ywot razem
ze statkiem, ale czasem staj¹ siê eksponatami i zdo-
bi¹ wiele muzeów morskich, czego przyk³adem jest
ciekawa kolekcja ró¿nych kotwic okrêtowych w
Muzeum Narodowym w Szczecinie, przed wejœciem
i na zapleczu gmachu na Wa³ach Chrobrego (na
zdjêciu). Ró¿ne kotwice okrêtowe trafiaj¹ zreszt¹
nie tylko do muzeów, ale jako swoiste pami¹tki
morskiej historii zdobi¹ te¿ wiele miast portowych,
w tym równie¿ Szczecin, Œwinoujœcie i Ueckermun-
de, czy Ko³obrzeg, Gdyniê, Gdañsk, i inne. Sporo
takich oryginalnych, historycznych i zabytkowych
kotwic przekaza³y na te cele nasze firmy i instytu-
cje morskie, jak DRAGMOR, stocznie, P¯M, by³e
PPDiUR „Gryf” i „Odra”, i inne; czêœæ z nich jest
na stanie Muzeum Narodowego…

Tylko w Szczecinie takich pami¹tkowych
„ulicznych” kotwic mo¿na naliczyæ i znaleŸæ co
najmniej kilkadziesi¹t (?), najwiêcej w rejonie
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Co mierzymy skal¹ Beauforta wszyscy ¿eglarze
wiedz¹, ale jak ciekaw¹ postaci¹ jest jej twórca to
mo¿e nie wszyscy. Podzia³ skali Beauforta jest dzie-
³em Francisa Beauforta, który urodzi³ siê 27.05.1774
r. w Irlandii. W wieku trzynastu lat wst¹pi³ do bry-
tyjskiej marynarki wojennej, gdzie p³ywa³ jako ch³o-
piec okrêtowy na statku "Aquilon". Ta 32-dzia³owa
fregata w 1794 roku bra³a udzia³ w s³ynnej bitwie
miêdzy Francuzami dowodzonymi przez Villaretta
Joyeuse'a, a Anglikami, którymi dowodzi³ Howe.
Mia³ wiêc Beaufort do czynienia zarówno z ¿ywio-
³em morza jak i z ¿ywio³em wojny. W 1800 roku
dowodzi³ ³odziami okrêtu „Phaeton” podczas wy-
prawy wojennej.  £odzie te mia³y za zadanie pod-
p³yn¹æ w ca³kowitej ciszy i pod os³on¹ nocy do nie-
przyjacielskiego okrêtu stoj¹cego w porcie, po czym
odci¹æ jego cumy i zaw³adn¹æ nim. Podczas tych
awanturniczych wypraw Francis Beaufort by³ dwu-
dziestokrotnie ranny.

Ca³y czas podczas pe³nienia s³u¿by uczy³ siê, co
pozwoli³o mu zostaæ hydrografem. W 1805 roku do-
wodzi³ okrêtem „Woolwich”, na którym poprowa-
dzi³ wyprawê hydrologiczn¹ do Rio de la Plata. By³a
to dla niego pierwsza okazja do pokazania swoich
umiejêtnoœci hydrograficznych. Zbada³ on tam trud-
ne do ¿eglugi brzegi rzeki La Plata na d³ugoœci 150
mil i prawie tyle samo szerokoœci.

Podczas sprawowania dowództwa wprowadzi³ i
rozpowszechni³ Skalê Si³y Wiatru i Oznaczeñ Pogo-
dy. Okreœla³a ona liczbê ¿agli, jak¹ mog³a nieœæ
wojenna fregata pe³norejowa przy aktualnym stanie
pogody na morzu. Ówczesna skala by³a odwrotna w
porównaniu do dzisiejszej, huragan równa³ siê 0 stop-
ni. W latach 1829-1855 Beaufort kierowa³ s³u¿b¹
hydrograficzn¹ i wprowadzi³ do powszechnego u¿y-
cia skalê we flocie brytyjskiej. Za wniesiony wk³ad
w hydrografiê skala stanu morza nosi nazwê skali
Beauforta, czyli skali mierz¹cej si³ê wiatru.

Na jego czeœæ, czêœæ Morza Arktycznego nazwa-
no jego Imieniem. W1874 roku skala zosta³ zmody-
fikowana i uznana za miêdzynarodow¹. W 1939 roku
przyjêto dwunastostopniow¹ skalê i wprowadzono
bardziej precyzyjnie opisy dzia³ania wiatru na mo-
rze i przedmioty na l¹dzie. Ca³a skala jest dok³adnie
opisana i ujêta w specjalne rubryki w ka¿dym dzien-
niku jachtowym.

27.05.1774

17.12.1857

Sir Francis
Beaufort

Z kart historii

nowym postumencie, stoi przy trasie S3, w D¹-
biu, kiedyœ jako „witacz”, dzisiaj zapomniana
(niektóre na zdjêciach). Kotwice szczeciñskie
gdzie i jakie s¹, ka¿dy (?) widzi. Czêœæ z pew-
noœci¹ ma jak¹œ opisan¹ i znan¹ historiê, by³y
takie próby np. na portalu „Sedina”, ale wiêk-
szoœæ pozostaje „nieznana”. S¹ jednak swoistym
pierwszym kontaktem z morskimi tradycjami
naszego miasta, zas³uguj¹ te¿ na „odnalezie-
nie”, zinwentaryzowanie i odnowienie, a w nie-
których przypadkach mo¿e tak¿e na przenie-
sienie w bardziej reprezentacyjne miejsca?

Na popularnoœæ kotwicy w naszej tzw. przestrze-
ni publicznej nak³ada siê te¿ bardo mocno nie-
zwykle wymowny i utrwalony w chlubnej histo-
rii naszej Ojczyzny Znak – Kotwica – Polski Wal-
cz¹cej, który najpierw pojawi³ siê podczas II woj-
ny œwiatowej na murach walcz¹cej Warszawy.
Znak ten jest niezwykle prostym a równoczeœnie
genialnym po³¹czeniem liter „P” – jak Polska,
oraz „W” – jak Walka, wpisanych dodatkowo w
uproszczony rysunek Kotwicy, co w³aœnie mia³o
symbolizowaæ nie tylko niez³omn¹ wolê dalszej
walki z niemieck¹ okupacj¹ stolicy i kraju, ale
te¿ nadziejê na ostateczne zwyciêstwo i odzyska-
nie niepodleg³oœci. Ten Znak, „zapomniany” w
PRL-u, jest znowu jednym z najbardziej popular-
nych znaków narodowych, prawnie chronionym
od 2014 roku, ale równoczeœnie by³ i jest czêsto
modyfikowany i „poprawiany”, w efekcie czego
nie zawsze pozostaje Kotwic¹ Polski Walcz¹cej?
Nawet logo Muzeum Powstania Warszawskiego
odbiega – moim zdaniem – od pierwotnego wzo-
ru Kotwicy Polski Walcz¹cej? Dlaczego tak siê
sta³o i dlaczego tak dzieje siê nadal? O tym te¿
dyskutowaliœmy na spotkaniu 15 paŸdziernika w
Starej RzeŸni.

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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