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Teatr Moralnego Niepokoju

Teatr Moralnego Niepokoju1(TMN) rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 2012 roku
w M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym2 nr 4 przy ul. Dolnej 19 w Warszawie.
Adresatami Teatru Moralnego Niepokoju s¹ ch³opcy w normie intelektualnej w wieku
14–18 lat, przebywaj¹cy w MOW ze wzglêdu na niedostosowanie spo³eczne. Projekt
teatralny realizowany jest w obrêbie jednej grupy wychowawczej, a udzia³ w nim jest
dobrowolny – nie ma selekcji ze wzglêdu na predyspozycje aktorskie. Jednak
z powodów organizacyjnych, podczas zajêæ obecni s¹ wszyscy wychowankowie
z grupy. Próby teatralne odbywaj¹ siê w specjalnie przygotowanej do tego sali,
wyposa¿onej w oœwietlenie i nag³oœnienie sceniczne. Wystêpy TMN odbywaj¹ siê
najczêœciej poza placówk¹, przewa¿nie w domach kultury na terenie Warszawy.

Nazwa grupy nawi¹zuje do nurtu w polskiej kinematografii, wystêpuj¹cego
w latach 1976–1981 i znanego jako – kino moralnego niepokoju3 Metoda mojej
pracy – arteterapeutyczna, inspirowana filozofi¹ Sokratesa4 prowokuje do refleksji,
zmusza rozmówców do samodzielnego szukania odpowiedzi na pytania: czym jest
m¹droœæ, sprawiedliwoœæ, prawda.

Od pocz¹tku istnienia grupy w projekcie wziê³o udzia³ ponad 50 wychowanków.
Z ró¿nymi grupami zrealizowa³em 8 przedstawieñ, które w porz¹dku
chronologicznym przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

• „Rozmowa z ojcem” – (2012 r.),
• „¯ywi zamykaj¹ oczy zmar³ym, zmarli otwieraj¹ oczy ¿ywym” – (2013 r.),

Teatr jako metoda pracy
wspieraj¹ca rozwój dziecka

1 Zob. strona Teatru Moralnego Niepokoju na portalach Facebook oraz YouTube –
online: https://www.facebook. com TeatrMoralnegoNiepokoju [dostêp: 6.11.2020],

https://www.youtube.com/channel UCoJomGKwgL0kHLHZw2KmOuQ/videos
[dostêp: 6.11.2020].

2 Zob. strona internetowa M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego nr 4
w Warszawie: http://www.mowdolna. pl/ [dostêp: 6.11.2020].

3 Zob. definicja kina moralnego niepokoju: https://olafeliszek.wordpress.com/kino-
moralnego-niepokoju/ [dostêp: 14.10.2020]; Lubelski T., (2010), Kino Moralnego
Niepokoju, [w:] Syska R. (red.), S³ownik filmu, Kraków: Krakowskie Wydawnictwo
Naukowe, online: https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia–polskiego–filmu/
artykuly/kino–moralnego–niepokoju/321 [dostêp: 14.10.2020].

4 Sokrates s¹dzi³, i¿ ka¿dy cz³owiek nosi w sobie prawdziw¹ wiedzê, której nie jest
œwiadomy; zadaniem nauczyciela jest j¹ z ucznia wydobyæ za pomoc¹ odpowiednio
dobranych pytañ. Zob. has³o: Majeutyczna metoda – online: https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/majeutyczna-metoda;3936344.html [dostêp: 16.10.2020].,



5

• „Bydlak” – (2014 r.),
• „Ania” – (2015 r.),
• „Rozmowa z matk¹” – (2016 r.),
• „Wyspa” – (2017 r.),
• „Chcê ¿yæ” – (2018 r.),
• „Wataha” – (2019 r.).

Scenariusze wymienionych sztuk s¹ autorskimi pomys³ami, poruszaj¹cymi
konkretne problemy etyczne lub spo³eczne. Celem dzia³añ pedagogicznych jest
wyposa¿enie wychowanków MOW w wiedzê o œwiecie, ludziach i o nich samych
oraz zmniejszanie niedostosowania spo³ecznego.

Etapy pracy nad spektaklem

Teatr pe³ni nie tylko funkcjê artystyczn¹ – przedstawienie jest powodem do
rozmowy o sprawach osobistych, ró¿norodnych charakterach, relacjach spo³ecznych
czy wartoœciach etycznych. Praca nad spektaklem pozwala nazwaæ, zrozumieæ
i œwiadomie okazywaæ emocje. To ma ogromne znaczenie resocjalizacyjne.

W procesie pracy nad przedstawieniem wyró¿niam trzy etapy:
• integracyjny;
• emocjonalny;
• artystyczny.

Pierwszy etap – integracyjny – to praca nad stworzeniem jednoœci w grupie,
usuniêciem nieformalnych podzia³ów, wytworzeniem twórczej atmosfery zajêæ, opartej na
¿yczliwoœci, zaufaniu i wsparciu. Jednym z wielu elementów æwiczeñ, które
wprowadzam na tym etapie pracy, s¹ gry dramowe, takie jak np. naœladowanie zwierz¹t,
odgrywanie improwizowanych scenek, zabawa w skojarzenia, wspólne uk³adanie
opowieœci. Pracujê nad poprawianiem relacji w grupie, umiejêtnoœciami interpersonalnymi
– w szczególnoœci nad dobr¹ komunikacj¹ i umiejêtnoœci¹ wspó³pracy. Istotnym
zagadnieniem jest wprowadzenie pewnych norm i zasad postêpowania podczas zajêæ.
Zawieramy kontrakt grupowy, w którym ustalamy, ¿e zajêcia s¹ dobrowolne, pracujemy
zespo³owo i wspieramy siê.

mgr Marcin Kostyra – absolwent filozofii na Uniwersytecie Marii Curie–
Sk³odowskiej w Lublinie. Ukoñczy³ studia podyplomowe z zakresu pedagogiki

resocjalizacyjnej, arteterapii i terapii pedagogicznej oraz Szko³ê Trenerów

Dramy. Wychowawca i nauczyciel etyki w M³odzie¿owym Oœrodku

Wychowawczym nr 4 w Warszawie oraz nauczyciel filozofii i filozofii spo³ecznej

w M³odzie¿owym Oœrodku Socjoterapii nr 1 "SOS". Otrzyma³ I Nagrodê za

projekt edukacyjny Teatr Moralnego Niepokoju podczas Warszawskiej Gie³dy

Programów i Projektów Edukacji Kulturalnej w 2013 roku oraz II Nagrodê

w V edycji Przegl¹du Innowacji i Twórczoœci w Edukacji w kategorii „kreatywny

nauczyciel, pedagog, metodyk, innowator”.
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Aby uatrakcyjniæ i wzmocniæ relacje w zespole, wprowadzam elementy edukacji,

opieraj¹ce siê na wspólnym uczestnictwie w kulturze – m.in. organizujê wyjœcia do
muzeów oraz teatrów. Sta³ymi elementami pracy z m³odzie¿¹ s¹ równie¿ wyjazdy
integracyjne i survivalowe5 podczas których wychowankowie nabywaj¹ nowych
umiejêtnoœci oraz wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê o ¿yciu. Ciekawym doœwiadczeniem
integruj¹cym grupê by³a wyprawa do Gdañska. Dziêki nagrodzie, otrzymanej
podczas udzia³u w jednym z festiwali teatralnych, mog³em zakupiæ bilety na samolot
dla wychowanków i zorganizowaæ im jednodniowe zwiedzanie miasta oraz k¹piel
w morzu.

Ten etap nie ró¿ni siê zbytnio od pracy socjoterapeutycznej czy wychowawczej.

Drugi etap – emocjonalny – to analiza problemu sztuki, czyli najwa¿niejszy etap
z punktu widzenia pedagogiki resocjalizacyjnej. Podczas czytania scenariusza
wychowankowie dziel¹ siê swoimi ¿yciowymi doœwiadczeniami. Rozmowom
towarzyszy du¿o emocji – ch³opcy opowiadaj¹ o rodzinnych dramatach, które s¹ dla
nich bardzo wstydliwe, i w codziennej rzeczywistoœci oœrodka te zwierzenia nie
mia³yby okazji zaistnieæ. Dopiero teatralnie zaaran¿owana sytuacja, w której
wychowankowie czuj¹ siê bezpiecznie, pozwala im otwarcie mówiæ o emocjach.
Budowanie zaufania to wa¿ny moment pracy z podopiecznymi ze wzglêdów
terapeutycznych i wychowawczych.

W ramach tego etapu prowadzê warsztaty, które pomagaj¹ nazwaæ poszczególne
stany emocjonalne, a nastêpnie je wyraziæ. Podczas pracy warsztatowej dokona³em
wa¿nej obserwacji, dotycz¹cej wyra¿ania emocji przez wychowanków – bardzo
naturalnie okazuj¹ z³oœæ, agresjê, frustracjê, irytacjê, natomiast maj¹ du¿¹ trudnoœæ
w okazywaniu dumy, szczêœcia czy têsknoty. Zapewne ma to zwi¹zek z ich
doœwiadczeniami ¿yciowymi, w których negatywne emocje pojawiaj¹ siê czêœciej ni¿
pozytywne. M³odzie¿y ³atwiej wyraziæ agresjê ni¿ poczucie dumy.

W procesie poprzedzaj¹cym publiczne prezentacje korzystam z pomocy specjalistów
– g³ównie psychologa i logopedy. Zadaniem psychologa jest wsparcie podopiecznych
w przypadku poruszania przez nich trudnych i osobistych spraw. Zadaniem logopedy
jest pomoc w uzyskaniu poprawnej wymowy – praca nad dykcj¹ i emisj¹ g³osu.

Trzeci etap – artystyczny – to próby i wystêpy. Praca skupia siê wokó³
zapamiêtywania tekstu, poznawania technik aktorskich i wdra¿ania koncepcji
re¿yserskich. Dla wychowanków nauka ról nie zawsze jest ³atwa i stanowi dla nich
du¿e wyzwanie. W ramach warsztatów ch³opcy rysuj¹ komiksy lub ilustracje do
spektaklu – przedstawiaj¹ swoj¹ wizjê sceny. Ponadto zadaniem ka¿dego uczestnika
zajêæ jest napisanie portretu psychologicznego swojego bohatera. Próby s¹ mozolne
i wymagaj¹ wielu powtórzeñ, nauki ruchu scenicznego, gestów, modulowania g³osu,
g³oœnego i wyraŸnego mówienia. Nauka wszystkich elementów, sk³adaj¹cych siê na

5 Zob. online: Zimowy wypad pod namioty – survival w lutym, http://
www.mowdolna.pl/component/content/ article/203–zimowy–wypad–pod–namioty–
survival–w–lutym.html [dostêp: 13.11.2020].
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ca³oœæ przedstawienia, wymaga ciê¿kiej pracy i samodyscypliny m³odzie¿y. Fakt ten
stanowi du¿e wyzwanie dla prowadz¹cego, poniewa¿ przeciêtny wychowanek
oœrodka nie jest do tego przyzwyczajony.

Podczas prób dochodzi do wielu zmian w obsadzie spektaklu – aktorzy rezygnuj¹
z zadañ aktorskich, gdy¿ nie wytrzymuj¹ presji zwi¹zanej z nauk¹ roli na pamiêæ.
Rezygnacja wynika równie¿ z trudnoœci w odgrywaniu danej postaci scenicznej,
w przypadku gdy wychowanek czuje siê w niej Ÿle. Zmiany dotycz¹ tak¿e
scenariusza, gdy¿ niektóre kwestie dialogowe oraz monologi s¹ za trudne lub
niedostosowane w warstwie s³ownej. Przygotowanie premiery nie mo¿e byæ d³ugim
procesem, poniewa¿ ch³opcy chc¹ szybkich efektów. Z jednej strony ka¿da próba to
przybli¿anie do dobrego odtwarzania ról, z drugiej – im wiêcej prób, tym wiêksze
ryzyko znudzenia i przeci¹¿enia.

Na ka¿dy etap pracy z grup¹ przeznaczam inn¹ iloœæ czasu. Czêsto zdarza siê, ¿e
ró¿ne etapy pokrywaj¹ siê – na przyk³ad zajêcia integruj¹ce odbywaj¹ siê przez ca³y
okres trwania projektu, ale stopniowo zajmuj¹ mniej czasu ni¿ na pocz¹tku tworzenia
siê grupy teatralnej. Bywa i tak, ¿e w trakcie pracy nad spektaklem do³¹cza nowa
osoba i wtedy trudno powtórzyæ ca³y proces integracji, a konieczne jest, by aktor
czu³ siê dobrze, wspó³pracuj¹c z grup¹ i mia³ do niej zaufanie. Zadbanie o poczucie
bezpieczeñstwa i wzajemne zaufanie jest wa¿ne ze wzglêdu na problematykê
poruszan¹ w sztuce oraz osobiste doœwiadczenia uczestników. Dziêki temu zespó³
lepiej siê rozumie.

Wystêpy publiczne

Wyró¿niam dwa rodzaje wystêpów. Pierwszy odbywa siê w trakcie konkursów,
festiwali, spotkañ teatralnych, podczas których ma miejsce rywalizacja i jury ocenia
spektakle pod k¹tem ogólnego wyrazu artystycznego. Jurorzy to przewa¿nie osoby
z doœwiadczeniem aktorskim, re¿yserskim, pedagogicznym. Komunikat zwrotny od
specjalistów z dziedziny teatru – niezale¿nie od tego czy pozytywny, czy negatywny
– jest wa¿n¹ czêœci¹ samorozwoju i dalszego kierunku doskonalenia. Cenn¹ zalet¹
udzia³u w konkursach teatralnych jest konfrontacja z uczniami z innych szkó³.
Ch³opcy z m³odzie¿owego oœrodka wychowawczego wystêpuj¹ na scenie obok
licealistów, niekiedy z renomowanych szkó³. Na jednym z przegl¹dów
organizowanych w 2014 roku – Warszawskim Festiwalu Teatralnym M³odych
w Starej Prochowni zdobyliœmy trzecie miejsce. Ch³opcy byli tym faktem bardzo
podbudowani, wrêcz uskrzydleni, poniewa¿ zostali ocenieni wy¿ej ni¿ uczniowie,
którzy swoj¹ sztukê zagrali w ca³oœci po hiszpañsku. Gdy wracaliœmy z gali
fina³owej do oœrodka, moi wychowankowie z radoœci – niczym kibice na ulicy –
œpiewali: „Kto trzecie miejsce ma? Oczywiœcie MOW Dolna!”. Spontaniczna reakcja
by³a wyrazem dumy z otrzymanej nagrody – œwiadczy³a o wa¿nym efekcie
pedagogicznym, który mo¿na uzyskiwaæ nielicznymi dzia³aniami.

Osi¹gniêcia artystyczne i ocena spektakli dokonywana przez niezale¿ne i fachowe
jury s¹ tak¿e elementem ewaluacji pracy nad spektaklem. Uczestnictwo w takiej
rywalizacji jest istotne nie tylko ze wzglêdu na werdykt, ale równie¿ na kontakt
z m³odzie¿¹ spoza oœrodka. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ¿ycie w murach oœrodka zamyka
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mo¿liwoœæ skonfrontowania nabytych w drodze resocjalizacji umiejêtnoœci
spo³ecznych i ewentualne ich skorygowanie. Podczas kontaktów ze œrodowiskiem
zewnêtrznym zdarzaj¹ siê trudne sytuacje – na przyk³ad ujawniaj¹ siê: tak zwany
brak manier, trudnoœci komunikacyjne, czy k³opoty w zrozumieniu dystansu
spo³ecznego. Jednak to w³aœnie dziêki uczestnictwu w wydarzeniach kulturalnych
jest mo¿liwa ich póŸniejsza analiza. Rozmowy z wychowankami o zaistnia³ych
problemach s¹ okazj¹ do pracy wychowawczej nad kolejnymi obszarami wspó³¿ycia
spo³ecznego.

Drugi rodzaj wystêpów nie podlega ocenie jurorów. Spektakle – organizowane
w szkole z okazji ró¿nych wydarzeñ i uroczystoœci – skierowane s¹ do rodziców
i kolegów z oœrodka. Jest to sytuacja odmienna ni¿ na festiwalach teatralnych, gdy¿
widzowie znaj¹ aktorów i kontekst powstawania spektaklu. Po prezentacji przedstawienia
organizowane jest spotkanie widzów z wychowankami. M³odzi aktorzy maj¹ wiêcej
miejsca i czasu, aby opowiedzieæ o kulisach pracy nad spektaklem oraz napotykanych
trudnoœciach, podczas grania swojej roli. Stworzenie przestrzeni do dyskusji daje te¿
okazjê publicznoœci do zadawania pytañ, dotycz¹cych etapów powstawania spektaklu
oraz wyra¿enia pochwa³ i wdziêcznoœci m³odym aktorom. Z terapeutycznego punktu
widzenia wystawianie przedstawieñ to równie¿ wa¿na dzia³alnoœæ. Widownia jest
nieodzownym elementem sztuki teatralnej, a szkolna publicznoœæ reprezentantem ogó³u
spo³eczeñstwa. Dlatego tak wa¿na jest reakcja widowni, która informuje aktorów o
zainteresowaniu sztuk¹. Aplauz publicznoœci wywo³uje w wychowanku poczucie
zadowolenia i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy scenicznej. W ten sposób widownia
zaspokaja w aktorze potrzebê uznania i akceptacji. Jeœli uczeñ jest podziwiany i dostaje
pozytywny komunikat zwrotny od widza, to wie, ¿e spo³eczeñstwo jest mu przychylne
i potrzebuje go. Dlatego ka¿dy wystêp dla publicznoœci – czy podczas konkursów, czy
w oœrodku – wp³ywa na budowanie pozytywnego wizerunku wychowanków i zwiêksza
ich akceptacjê spo³eczn¹.

Sztuka oddzia³uje nie tylko na widza, ale i na twórcê, który czuje zadowolenie ze
swojej pracy. Dobrostan podczas tworzenia sztuki sprzyja samorealizacji oraz
pomaga osi¹gn¹æ szczêœcie. Pozytywne nastawienie do siebie i do œwiata jest
powodem do przewartoœciowania swojego ¿ycia, motywacj¹ do rezygnacji
z za¿ywania œrodków psychoaktywnych w celu osi¹gniêcia dobrostanu.

Cele projektu

G³ównym celem TMN jest resocjalizacja nieletnich. Poprzez wspieranie rozwoju
twórczego, moralnego wychowanków oraz wzbudzanie w nich refleksji etycznej,
nastêpuje zmniejszanie demoralizacji i eliminacja postawy aspo³ecznej.

G³ówny cel TMN dzielê na cztery cele szczegó³owe: artystyczne, psychologiczno–
pedagogiczne, edukacyjne i spo³eczne.

1. Cele artystyczne:
• stworzenie przez wychowanków placówki resocjalizacyjnej autorskiego spektaklu

teatralnego, który wywo³a refleksjê etyczn¹ u aktorów i widzów;
• wystawienie spektaklu dla publicznoœci jako zwieñczenie pracy twórczej.
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2. Cele psychologiczno–pedagogiczne:
• wzmacnianie poczucia w³asnej wartoœci i podniesienie samooceny;
• wywo³anie refleksji etycznej i filozoficznej;
• rozwijanie empatii;
• odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowañ dzia³aniami twórczymi;
• wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego;
• wzmacnianie poczucia sprawczoœci;
• nauka rozpoznania i wyra¿ania emocji;
• stwarzanie sytuacji pedagogicznych, sprzyjaj¹cych okazywaniu poczucia dumy

i dobrostanu psychicznego;
• stymulacja silnych wra¿eñ w sposób akceptowalny spo³ecznie;
• stwarzanie warunków do rozmów dotycz¹cych trudnych prze¿yæ;
• rozwijanie umiejêtnoœci wyst¹pieñ publicznych i radzenia sobie z trem¹;
• nauka systematycznej pracy i d¹¿enia do wyznaczonych celów;
• rozwijanie odpowiedzialnoœci i wspó³pracy zespo³owej;
• rozwijanie poprawnej komunikacji interpersonalnej.

3. Cele edukacyjne:
• rozwijanie kreatywnoœci i ekspresji;
• zainteresowanie sztuk¹ teatraln¹;
• doskonalenie wymowy, dykcji, modulacji i emisji g³osu;
• rozwijanie pamiêci;
• rozbudzanie zainteresowañ twórczych;
• nauka techniki teatralno–scenicznej;
• rozwijanie kompetencji aktorskich;
• partycypowanie w œwiecie kultury;
• uczestniczenie w wydarzeniach o charakterze ludycznym.

4. Cele spo³eczne:
• wype³nianie czasu wolnego konstruktywnymi zajêciami;
• poprawa wizerunku, a dziêki temu zwiêkszanie atrakcyjnoœci spo³ecznej

wychowanków oœrodka wychowawczego;
• promocja kultury i sztuki oraz w³¹czanie do aktywnego udzia³u w ¿yciu

kulturalnym;
• stwarzanie sytuacji sprzyjaj¹cych powstawaniu u wychowanków œwiadomoœci ich

roli jako spo³ecznych edukatorów;
• burzenie stereotypu nieczu³ej, bezmyœlnej i aspo³ecznej jednostki oraz ukazanie

wra¿liwego na cierpienie nastolatka;
• wyposa¿anie wychowanków w nowe kompetencje spo³eczne, które pozwalaj¹ im

œwiadomie projektowaæ swoj¹ przysz³oœæ.
 Powy¿sze wymienione cele realizowane s¹ w trakcie trwania ca³ego projektu.

Granice miêdzy nimi s¹ bardzo p³ynne – niejednokrotnie nak³adaj¹ siê. Tak dzieje siê
w przypadku opanowywania roli na pamiêæ, które mo¿e s³u¿yæ osi¹ganiu celów
zarówno edukacyjnych, jak i artystycznych. Wszystkie cele zmierzaj¹ jednak do tego,
aby zmniejszaæ niedostosowanie spo³eczne wychowanków poprzez wykreowanie
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w nich indywidualnych cech, stwarzaæ warunki do akceptacji spo³ecznej oraz
wyposa¿aæ w umiejêtnoœci, które pozwol¹ im lepiej radziæ sobie w doros³ym ¿yciu.

Ewaluacja projektu

Ewaluacja umo¿liwia uzyskanie wiedzy na temat przydatnoœci prowadzonego
projektu – Teatru Moralnego Niepokoju i poznanie wp³ywu na rozwój
osobowoœciowy wychowanków.

Proces ewaluacji naj³atwiej podsumowaæ, bior¹c pod uwagê cele artystyczne.
W trakcie oœmioletniej dzia³alnoœci Teatru Moralnego Niepokoju powsta³o 8 autorskich
spektakli, które m³odzie¿ zaprezentowa³a ponad 90 razy – najwiêcej w roku szkolnym
2014/2015. Wartoœæ artystyczn¹ przedstawieñ potwierdzaj¹ nagrody otrzymane
w konkursach i na przegl¹dach teatralnych.

Trudniejsze do oceny s¹ cele psychologiczno–pedagogiczne, bowiem swoje
wnioski opieram na obserwacjach, rozmowach oraz badaniach ankietowych.

Podczas zajêæ warsztatowych TMN przeprowadzi³em badanie ankietowe,
a zadaniem wychowanków by³o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce zagadnienia:

1. Napisz swoje najmilsze wspomnienie zwi¹zane z teatrem.
– Nauczy³em siê wspó³pracy i pokaza³em, ¿e mam talent.
– Zdobycie nagrody na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Artystycznym „Kowad³o”

w KuŸni Raciborskiej.
– Zdobycie III miejsca podczas konkursu w Starej Prochowni.
– Zdobycie III miejsca podczas konkursu w Starej Prochowni – wtedy

dowiedzia³em siê, ¿e jednak coœ umiem.
– Po wystêpie dostawa³em gratulacje i dziewczyny powiedzia³y, ¿e jestem bardzo

dobry w tym.
– Zdobycie podium na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Artystycznym „Kowad³o”.
– To, jak pierwszy raz wyst¹pi³em i jak publicznoœæ p³aka³a po spektaklu.
– Wtedy, gdy po kiepskim wystêpie (w naszym odczuciu) w Starej Prochowni,

i tak uda³o siê nam zaj¹æ III miejsce.
– Mo¿liwoœæ pokazania siê na scenie.

2. Opisz swoje najgorsze doœwiadczenie zwi¹zane z teatrem.
– Ucieczka z oœrodka dwóch kolegów na kilka dni przed premier¹.
– Nieudany wyjazd do P³ocka na przegl¹d teatrów6

– To, ¿e przeze mnie i dwóch moich kolegów nie mogliœmy pojechaæ na przegl¹d do P³ocka.
– Nie mia³em.
– Jak graliœmy na Stra¿ackiej i tekst mi siê pomyli³.
– To, gdy publicznoœæ z KuŸni gada³a podczas spektaklu, naszego wystêpu.

6 Spektakl „Ania” zosta³ zakwalifikowany do udzia³u w XXV Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych HECA w P³ocku. Niestety, na
kilka dni przed festiwalem, trzech uczestników projektu bardzo powa¿nie naruszy³o
regulamin placówki, czego efektem by³o odwo³anie udzia³u w przegl¹dzie.
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– Kiedy aktorzy rezygnuj¹, a w naszym przypadku, jeœli ktoœ ucieknie lub nie

wróci, to plany strasznie siê psuj¹.
– Du¿o prób i strach przed wystêpem.

3. Co chcia³byœ przekazaæ prowadz¹cemu zajêcia teatralne?
– Dziêki grupie teatralnej nasze zachowanie mo¿e siê zmieniæ na lepsze. Jeœli nie

teatr, to nie bylibyœmy tak zgran¹ paczk¹.
– Podziêkowaæ za to, ¿e pan nam pomóg³.
– Podziêkowaæ za poœwiêcony nam czas i – ¿e mimo naszych ró¿nych mo¿liwoœci,

da³ nam pan szansê pokazania siê.
– Dziêkujê, ¿e zagra³em w teatrze.
– Bardzo dziêkujê za to, ¿e dosta³em szansê zagrania w teatrze. Ten teatr odmieni³

moje ¿ycie.
– Podziêkowaæ za poœwiêcony czas i za zaanga¿owanie, za to, ¿e „wkrêci³” pan

ka¿d¹ osobê, ¿e chce nas nauczyæ, jak wygl¹da prawdziwe ¿ycie.
– Dziêkujê za ten trud, który pan w³o¿y³, by napisaæ ten spektakl, ale tak¿e, ¿e

w³¹czy³ mnie pan do tego.
– Podziêkowaæ za to, ¿e wk³ada³ pan i wk³ada du¿o wolnego czasu i serca w teatr.
– Podziêkowaæ za wszystko i przeprosiæ, ¿e zawiod³em.

Odpowiedzi wychowanków œwiadcz¹ o du¿ej wdziêcznoœci i zaufaniu do
wychowawcy. Opiekun grupy teatralnej, który zapewnia dobr¹ komunikacjê
w zespole, ma du¿e oddzia³ywanie pedagogiczne oparte na autorytecie.

Dziêki projektowi TMN zak³adane cele artystyczne, psychologiczno–pedagogiczne,
edukacyjne i spo³eczne zosta³y osi¹gniête. Wychowankowie chêtniej anga¿owali siê
w ró¿ne formy pracy twórczej – zg³aszali siê do konkursów recytatorskich
i uroczystoœci szkolnych. M³odzie¿ – wczeœniej zaniedbana wychowawczo –
zainteresowa³a siê teatrem, z którym mia³a dotychczas niewielki kontakt. Zaanga¿owanie
przejawia³o siê miêdzy innymi w g³êbokim prze¿ywaniu sukcesów, ale i pora¿ek. Analiza
losów bohaterów sztuki zachêci³a uczestników zajêæ do osobistych zwierzeñ na forum
grupy. Zauwa¿y³ to jeden z ch³opców, sytuuj¹c wysoko
w hierarchii atrakcyjnoœci zajêæ – „szczere rozmowy na œwietlicy”. Pozwoli³o to
wychowawcom lepiej poznaæ problemy wychowanków i dostosowaæ metody pomocy
psychologiczno–pedagogicznej. Bliski kontakt wychowawców z wychowankami, który
powsta³ dziêki zajêciom teatralnym, pozwala³ na szybk¹ reakcjê w sytuacjach
konfliktowych – rozpoznawalne sta³y siê sygna³y niewerbalne, które umo¿liwi³y
demaskowanie ró¿nych prób manipulacji. Niezwykle pomocne by³y treningi aktorskie,
oparte na pracy z cia³em, polegaj¹ce na wyra¿aniu i rozpoznawaniu stanów
emocjonalnych. Zadaniem uczestników by³o nazwanie emocji, a nastêpnie ich
zaprezentowanie. Przed przyst¹pieniem do projektu stany emocjonalne nie by³y tak
oczywiste dla wychowanków, pojawia³y siê problemy z kontrol¹ i panowaniem nad nimi.

Mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e udzia³ w projekcie da³ m³odzie¿y mo¿liwoœæ prze¿ycia
wielu pozytywnych chwil w relacji z rówieœnikami, nauczycielami, wychowawcami
i osobami z zewn¹trz oœrodka. Ch³opcy niejednokrotnie zapraszali na wystêpy swoje
rodziny oraz kolegów i im dedykowali powsta³e przedstawienia.
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Grupa dobrze wspó³pracowa³a, co przyczyni³o siê do lepszej komunikacji

i przeciwdzia³ania wykluczeniu jej cz³onków. Wychowankowie docenili wartoœæ
wspólnej pracy, równy podzia³ obowi¹zków i zaanga¿owanie osób
odpowiedzialnych za TMN. Wychowawca przesta³ byæ tylko osob¹ uprawnion¹ do
prawienia mora³ów, ale sta³ siê przewodnikiem i ekspertem. Wspólny cel prze³ama³
polaryzowane role ucznia i nauczyciela, ka¿dy uczestnik czu³ siê wspó³autorem.

W czym jesteœ dobry?

Nowo przyjêtemu wychowankowi zadajê pytanie: w czym jesteœ dobry?
Najczêœciej s³yszê odpowiedŸ: – „w niczym”. Po zagraniu w kilku spektaklach
m³odzie¿ zmienia sposób postrzegania siebie, choæ czêœæ ch³opców nie mówi o tym
wprost lub nie eksponuje swoich osi¹gniêæ teatralnych. Siedemnastoletni
wychowanek we wspomnieniach po swoim pierwszym wystêpie napisa³: „Wtedy po
raz pierwszy od d³u¿szego czasu widzia³em, ¿e mama jest ze mnie dumna i cieszy³em
siê, ¿e mogê w koñcu jej pokazaæ, ¿e do czegoœ siê nadajê i jestem w czymœ dobry.
Po tym wystêpie, koledzy, wychowawcy i nauczyciele z oœrodka, a tak¿e rodzice –
nawet innych ch³opaków – gratulowali mi dobrze zagranej roli, by³em wtedy bardzo
dumny z siebie”.

Emocje zwi¹zane z wystêpem s¹ bardzo wa¿ne: daj¹ pewnoœæ siebie, œwiadomoœæ
nabytych umiejêtnoœci i poczucie w³asnej wartoœci, wynikaj¹ce z zaanga¿owania
w wa¿ne przedsiêwziêcia sceniczne. Aktorzy z TMN nie s¹ wybitnie uzdolnieni,
czêsto s¹ to ch³opcy poni¿ej przeciêtnej normy intelektualnej. Du¿ym problemem jest
dla nich zapamiêtanie d³ugich tekstów. Teatr i sukcesy sceniczne stwarzaj¹
mo¿liwoœci do wzmacniania ich samooceny i wiary we w³asne si³y.

W wychowankach zachodzi ogromna przemiana – prze³amuj¹ bariery, które
zadziwiaj¹ ich samych i innych. Jurorzy s¹ pod wra¿eniem, ¿e zbuntowani ch³opcy
z oœrodka wychowawczego nie wstydz¹ siê okazywania emocji. W przedstawieniu
"Wataha" jest bardzo du¿o scen teatralnych opartych na bliskoœci i kontakcie
fizycznym – nie stanowi to dla ch³opców ¿adnego problemu. Wychowanek
pochodz¹cy z ma³ej wsi pod Wark¹ czêsto wspomina³ scenê zagran¹
w Wyszkowskim Oœrodku Kultury „Hutnik”: „by³a super, du¿a, wielka widownia,
dobre œwiat³o, tam to mo¿na graæ! A Micha³ twierdzi, ¿e jak opowiada
dziewczynom, ¿e gra w teatrze, to bardzo im to imponuje”.

Æwiczenia aktorskie rozwijaj¹ inteligencjê emocjonaln¹ i empatiê. Wchodzenie
w rolê pozwala lepiej zrozumieæ drugiego cz³owieka i uwra¿liwia. Teatr uczy
odczytywaæ, wyra¿aæ ruchem, gestem i mimik¹ ludzkie uczucia, prze¿ycia oraz
emocje. Jest te¿ œwietnym narzêdziem do rozwoju inteligencji emocjonalnej. Nie
istnieje spektakl bez emocji. Wychowankowie maj¹ bardzo du¿e deficyty
w rozumieniu, nazywaniu i wyra¿aniu uczuæ. Aktorstwo jest skutecznym narzêdziem
w rozwijaniu emocji.

Wystêpom na scenie towarzyszy du¿a trema, wiêc wczeœniej rozmawiamy o tym,
jak skutecznie sobie z ni¹ radziæ. Szukamy sposobów relaksacji, które ograniczaj¹
stres. Podopieczni z placówek resocjalizacyjnych czêsto szukaj¹ silnych doznañ,
dlatego mo¿na u nich zauwa¿yæ sk³onnoœæ do zachowañ ryzykownych. Wystêpy
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przed publicznoœci¹ doskonale zaspokajaj¹ potrzebê silnych emocji – ka¿demu
wystêpowi towarzyszy stres i trema, ale i poczucie ulgi po wystêpie. Z jednej strony
trema nie jest przyjemnym uczuciem, z drugiej jednak sprzyja budowaniu odpornoœci
psychicznej, szczególnie, gdy opiera siê na pozytywnym stresie.

Jak ju¿ wspomina³em, m³odzie¿ niedostosowan¹ spo³ecznie cechuje niska
odpornoœæ psychiczna. Osoby te: nie wyznaczaj¹ sobie ambitnych celów, ³atwo
poddaj¹ siê przy pojawiaj¹cych siê trudnoœciach, nie potrafi¹ znaleŸæ
konstruktywnego rozwi¹zania problemu, czêsto siêgaj¹ po destrukcyjne substytuty,
popadaj¹ w uzale¿nienia, okaleczaj¹ siê, stosuj¹ agresjê werbaln¹ i fizyczn¹. Dlatego
losy bohaterów sztuki czêsto splataj¹ siê z biografiami wychowanków, to ich ¿ycie
staje siê dla mnie inspiracj¹ podczas pisania scenariusza. Bliskoœæ fikcji i biografii
daje okazjê do bezpiecznego omawiania osobistych historii, co ma dzia³anie
terapeutyczne.

Problemy

Jednym z problemów jest stworzenie zespo³u teatralnego. Zachêcanie m³odzie¿y
z oœrodka wychowawczego do udzia³u w zajêciach teatralnych jest bardzo
wymagaj¹cym zadaniem. S³owo teatr zazwyczaj ich odstrasza, poniewa¿ maj¹ z nim
z³e skojarzenie – czêœæ nie wie, czym tak naprawdê jest teatr i jaka jest jego rola.
Niektórzy wychowankowie nigdy w nim nie byli, a pozostali kojarzyli teatr ze
szkolnymi akademiami i wystawianymi na nich przedstawieniami. Widzieli jedynie
sztuki z kanonu lektur szkolnych, takie jak „Zemsta” czy „Hamlet”, które by³y dla
nich zbyt trudne w odbiorze. Innym problemem jest brak wiary we w³asne
mo¿liwoœci. Ch³opcy boj¹ siê, ¿e zapomn¹ swoich ról. Obawiaj¹ siê równie¿ reakcji
otoczenia i tego, ¿e zostan¹ oœmieszeni.

Du¿ym wyzwaniem by³o dla mnie pogodzenie funkcji wychowawcy i instruktora
teatralnego. Staram siê motywowaæ m³odzie¿ oraz dbaæ, by podczas trwania ca³ego
projektu panowa³a przyjazna atmosfera, a uczestnicy zajêæ rozumieli siê i wspierali.

Kiedy pe³niê funkcjê wychowawcy, muszê dbaæ o przestrzeganie norm i zasad,
wynikaj¹cych z przebywania w oœrodku – wymagaæ utrzymywania porz¹dku,
rozliczaæ z niestosownego zachowania podczas lekcji czy egzekwowaæ
przestrzeganie regulaminu placówki. W pracy z m³odzie¿¹ pojawiaj¹ siê ró¿ne
problemy wychowawcze. Nieraz wychowankowie wykorzystuj¹ wiedzê, ¿e spektakl
nie mo¿e odbyæ siê bez g³ównego bohatera. Taka sytuacja mia³a miejsce podczas
jednego z dni otwartych placówki, gdy mieliœmy wystawiæ sztukê. Kilka dni
wczeœniej ch³opiec graj¹cy wa¿n¹ postaæ nie wróci³ do oœrodka w wyznaczonym
terminie. Kiedy pojawi³ siê w oœrodku, tu¿ przed wystêpem, zgodnie z regulaminem
mia³ wstrzymane wyjazdy i ograniczone przywileje. Wyci¹gniête konsekwencje
z niedostosowania siê do regulaminu placówki wp³ynê³y na nastrój i decyzjê
wychowanka. Na dwie godziny przed wystêpem zakomunikowa³ wychowawcom, ¿e
nie wyst¹pi w przedstawieniu i wycofuje siê z projektu. Ostatecznie po rozmowach
z dyrektorem oœrodka i innymi wychowawcami uda³o siê przekonaæ ch³opca, by
zagra³. Podobnych problemów wychowawczych by³o du¿o.
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Z takich sytuacji p³ynie du¿a wartoœæ pedagogiczna dla ca³ej spo³ecznoœci oœrodka

– zarówno dla wychowanków, jak i wychowawców. Z kolei udzia³ w zajêciach
teatralnych oraz gra w spektaklu maj¹ du¿y wp³yw na grupê, ucz¹ odpowiedzialnoœci
za siebie i innych. To w³aœnie w takich momentach najbardziej zauwa¿alna jest
sprawczoœæ. Ponadto wa¿na jest motywacja m³odzie¿y i wytrwa³oœæ w d¹¿eniu do
obranego celu. Rezygnacja ma miejsce tylko wtedy, gdy wszystkie mo¿liwoœci
zostaj¹ wyczerpane. Jeœli jednak istnieje choæby najmniejsza szansa na realizacjê,
pracujemy dalej – pomimo udzia³u m³odzie¿y w sytuacjach wymagaj¹cych
emocjonalnego zaanga¿owania. To one stanowi¹ bardzo cenn¹ lekcjê i staj¹ siê
metod¹ pracy.

Innym problemem jest brak wspó³pracy i odpowiedzialnoœci za realizacjê
wspólnego projektu. Pomimo wprowadzania na próbach wielu dzia³añ integracyjnych
czêsto dochodzi do wybuchów werbalnej agresji miêdzy wychowankami. Powodem
do k³ótni bywa b³aha sprawa, która koñczy siê niemi³¹ wymian¹ zdañ. Konflikty
czêœciej wystêpuj¹ na pocz¹tku projektu, ale za ka¿dym razem utrudniaj¹
prowadzenie zajêæ. S¹ one bardzo energoch³onne i wyd³u¿aj¹ pracê, jednak
z pedagogicznego punktu widzenia maj¹ korzystne dzia³anie. Pozwalaj¹ bowiem
odkryæ istotê dobrej komunikacji, zwróciæ uwagê na potrzebê tolerancji, szacunku,
zrozumienia oraz wzajemnego wsparcia – z tym w³aœnie najwiêcej problemów maj¹
nastolatkowie niedostosowani spo³ecznie. Jeœli nawet nie udaje siê nam osi¹gn¹æ celu
artystycznego, to celem wa¿niejszym jest rozwój umiejêtnoœci interpersonalnych.

W osi¹gniêciu celu artystycznego przeszkod¹ s¹ te¿ ograniczenia zwi¹zane
z niskimi mo¿liwoœciami intelektualnymi, s³ab¹ pamiêci¹ (wielu wychowanków przed
trafieniem do oœrodka za¿ywa³o dopalacze lub marihuanê), ma³o rozwiniêtym
jêzykiem emocjonalnym. Chodzi jednak o to, ¿eby mimo tych trudnoœci,
zaktywizowaæ funkcje poznawcze i emocjonalne wychowanków w najbardziej
efektywny sposób, pomijaj¹c swoje ambicje twórcze.

Z moich doœwiadczeñ pedagogicznych wynika, ¿e scenariusz sztuki musi byæ
zrozumia³y dla nastolatka, bliski jego ¿yciu i problemom, dlatego unikam klasycznych
dzie³. Wiêkszoœæ m³odzie¿y z oœrodka wychowawczego reprezentuje niski poziom
œwiadomoœci kulturalnej i wiedzy ogólnej. Z jednej strony teatr nobilituje ich, ale z drugiej
– ambitne sztuki mog¹ zniechêcaæ. Uwa¿am, ¿e klasyczne dzie³a mo¿na realizowaæ
dopiero po szerszym zapoznaniu m³odzie¿y z zagadnieniami z zakresu teatru.

Bardzo powa¿nym problemem jest niska motywacja do pracy intelektualnej,
a takiego zaanga¿owania wymaga przygotowanie przedstawienia. Jedn¹
z dominuj¹cych cech wyró¿niaj¹cych nieletnich z oœrodka wychowawczego jest
niewype³nianie obowi¹zku szkolnego – to najczêstsza przyczyna umieszczenia ich
w placówce. Podczas realizacji spektaklu „Wataha”, dwóch ch³opców, mocno
zaanga¿owanych w powstanie poprzednich wystêpów z dnia na dzieñ wycofa³o siê
z projektu. Wyjaœnienia dotycz¹ce rezygnacji z udzia³u w przedstawieniu by³y
nastêpuj¹ce: „nie chce mi siê”, „teatr mi siê ju¿ znudzi³”, „chcê odpocz¹æ”.

Wychowankowie, którzy nie chc¹ braæ udzia³u w spektaklu lub rezygnuj¹
z powierzonych zadañ scenicznych, nadal uczestnicz¹ w próbach jako obserwatorzy.
W razie nag³ych zmian obsadowych ³atwiej przygotowaæ takie osoby do wystêpu,
nawet w krótkim czasie.
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Zdarzy³o siê, ¿e jeden z ch³opców nie wróci³ do oœrodka w wyznaczonym

terminie. Jego rolê z koniecznoœci przej¹³ kolega z grupy – co wiêcej, nauczy³ siê jej
przez jeden wieczór i poranek. Takie sytuacje s¹ niezwykle wa¿ne pod wzglêdem
wychowawczym. Wyzwalaj¹ ogromny potencja³ oraz mobilizuj¹ i jednocz¹ grupê.
Sprawiaj¹, ¿e w przedstawieniu wystêpuj¹ wychowankowie, którzy wczeœniej
odmawiali w nim udzia³u. Jednak motywacja i odpowiedzialnoœæ za zespó³
przyczyniaj¹ siê do podjêcia nowych ról dla ratowania projektu.

Podczas intensywnego wiosennego okresu i udzia³u w wielu konkursach
teatralnych jeden z ch³opców z³ama³ rêkê – nie by³o ju¿ szans na przygotowanie
dublera. Wtedy zmieniliœmy scenariusz tak, aby bohater te¿ mia³ rêkê w gipsie. Jak
siê póŸniej okaza³o, zmiana by³a ciekawym zabiegiem scenicznym, gdy¿ pomys³
z rekwizytem wszed³ na sta³e do scenariusza. Nag³e zdarzenie przyczyni³o siê do
kreatywnego rozwi¹zania, które pomog³o sfinalizowaæ wystêp.

Podsumowanie

W pracy resocjalizacyjnej stawiam sobie za cel zmianê perspektywy postrzegania
wychowanków MOW przez spo³eczeñstwo. Niezmiernie wa¿n¹ kwesti¹ jest, aby
w moim podopiecznym dostrze¿ono nastolatka wra¿liwego nie tylko na krzywdê
i cierpienie ludzkie, ale równie¿ na sztukê. Sprzyja to inkluzji spo³ecznej
i zmniejszaniu napiêcia miêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem.

Dziêki pozytywnemu wzmacnianiu, silnej motywacji i treningowi pamiêci
wychowanków, znacznie wzrasta ich wydajnoœæ intelektualna. Niektórzy twierdz¹,
¿e dziêki wystêpom w teatrze ³atwiej przyswajaj¹ wiedzê – wiêcej rozumiej¹,
szybciej licz¹. Takie spostrze¿enia maj¹ równie¿ nauczyciele, którzy zauwa¿aj¹
wiêksz¹ otwartoœæ m³odzie¿y i gotowoœæ do podejmowania dyskusji na powa¿ne
tematy.

Teatr uczy nie tylko ról scenicznych, ale i spo³ecznych, co jest szczególnie wa¿ne
w przypadku osób, które nie maj¹ wzorców w domu rodzinnym. Resocjalizacja
metod¹ teatru jest wspania³ym laboratorium ¿yciowym dla aktora. Wychowanek gra
nie tylko dla widza, ale przede wszystkim dla siebie. Wa¿n¹ zalet¹ jest koniecznoœæ
wcielania siê w ró¿ne role. Aktor – wychowanek patrzy przez chwilê na œwiat
z perspektywy drugiego cz³owieka i poprzez rolê rozpoznaje swoje postêpowanie,
którym niegdyœ móg³ krzywdziæ innych. Dziêki temu rozwija empatiê. Wejœcie w
rolê ofiary pozwala m³odemu cz³owiekowi lepiej poznaæ kryteria oceny dobra i z³a
i zmusza do zadania sobie pytania: „czy mo¿na ¿yæ inaczej?”.

W³¹czenie wszystkich wychowanków do twórczej pracy zniwelowa³o podzia³y
grupowe – ka¿dy czu³ siê wa¿ny i potrzebny. Przydzielenie wyznaczonych ról w
zespole i odpowiedzialnoœci za nie spowodowa³o, ¿e ka¿dy mia³ „swoje miejsce”
i okazjê udowodnienia w³asnej przydatnoœci dla innych. Jako instruktor sta³em siê
autorytetem i przewodnikiem po œwiecie teatru – nie by³em ju¿ traktowany jak osoba
„z drugiej strony systemu”.

Teatr wp³ywa na rozwój zainteresowañ i poszerza horyzonty kulturowe.
Uczestnicy projektu czêœciej i chêtniej ni¿ wychowankowie z innych grup ogl¹daj¹
spektakle, anga¿uj¹ siê w konkursy i dzia³alnoœæ pozaszkoln¹. Przygoda z teatrem
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staje siê te¿ czêsto dobrym wstêpem do budowania planów na przysz³oœæ.
Doœwiadczanie pozytywnych emocji po wystêpach motywuje nastolatka do
poszukiwania dalszego rozwoju zainteresowañ w amatorskich grupach teatralnych,
dzia³aj¹cych w domach kultury w ich miastach.

Teatr jest metafor¹ resocjalizacji, poniewa¿ ka¿dej roli spo³ecznej przypisuje
okreœlony katalog praw i obowi¹zków. Brak respektowania norm, wynikaj¹cych
z pe³nionych ról spo³ecznych, przyczynia siê do braku respektowania norm
moralnych i prawnych. Jeœli dziecko pozna zasady i normy postêpowania oraz
bêdzie je stosowaæ w ¿yciu, to otrzyma nagrodê w postaci spo³ecznej akceptacji.

Teatr jest mikroœwiatem, w obrêbie którego do scenicznej roli s¹ przypisane prawa
i obowi¹zki, które aktor musi znaæ. Dlatego uwa¿am, ¿e teatr w pracy
resocjalizacyjnej z nieletnimi niedostosowanymi spo³ecznie jest bardzo skutecznym
narzêdziem.
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1. nauczyciel prowadz¹cy: Kamila Jab³oñska
2. 4 grupy wiekowe w przedziale 3–5 lat (zajêcia dla ka¿dej grupy po 2 razy

w tygodniu).
3. Motto programu autorskiego „Odkrywaæ, to znaczy wiedzieæ to, co wszyscy

widz¹ i myœleæ tak, jak nikt dot¹d nie myœla³” – Albert Szend Gyorg - laureat
nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.

I. Za³o¿enia ogólne:
Dzieci ju¿ od urodzenia s¹ ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Ucz¹ siê przez

dzia³anie. Dzia³ania badawcze s¹ kreatywne, dziêki czemu dzieci poszerzaj¹ swoj¹
wiedzê, uruchomiaj¹ wyobraŸniê, koncentracjê uwagi, spostrzegawczoœæ, wytrwa³oœæ,
mog¹ pokonywaæ przeszkody i próbowaæ ró¿nych mo¿liwoœci. Wykonywane
eksperymenty zachêcaj¹ do myœlenia, porównywania, opowiadania. Z wykonywanych
doœwiadczeñ dzieci czerpi¹ wiele radoœci, jest to dla nich wspania³a zabawa.

Aktywnoœæ badawcza wystêpuje w dwóch postaciach. Pierwszy sposób to ten,
w którym nauczyciel jest inicjatorem ró¿nych dzia³añ. Prowokuje do zadawania
pytañ, udostêpnia pomoce badawcze. W drugim sposobie dziecko ma swobodê
dzia³ania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednoczeœnie jest to uczenie
siê drog¹ prób i b³êdów. Jest ono jednak nara¿one na wiele trudnoœci i pora¿ek.

II. Cele programu:
• Wspomaganie rozwoju dziecka, poprzez œwiadome, wielozmys³owe

podejmowanie odkrywania œwiata,
• Nabywanie nowych doœwiadczeñ,

Pa³ac M³odzie¿y – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

PRACOWNIA  EKSPERYMENTÓW
z elementami ekologii:

By  przedszkolak by³ szczêœliwy

Rozwój naszych dzieci, szczególnie tych najm³odszych w wieku przedszkolnym,
zale¿y od wielu czynników. Najwa¿niejszy z nich to kreatywny, m¹dry nauczyciel.
Nauczyciel-przewodnik, który pokazuje kolorowy œwiat pe³en magii, zachêca do
wêdrówek po nim, a te wêdrówki zostawiaj¹ trwa³y œlad w psychice dziecka,
wp³ywaj¹ na jego rozwój. Takich kreatywnych nauczycieli jest w szczeciñskich
przedszkolach wielu. W tym numerze prezentujemy dwa autorskie programy, które
zas³uguj¹ na wyró¿nienie. Ich autorki nauczycielki Akademii Edukacji Przedszkolaka
w Pa³acu M³odzie¿y - Kamila Jab³oñska i Wioletta Królikowska posiadaj¹ najwy¿sze
kwalifikacje do twórczej pracy z ma³ymi dzieæmi.
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• Wyzwalanie w dziecku postawy zdolnej do spostrzegania, interpretowania
i przekszta³cania otaczaj¹cej rzeczywistoœci,
• Rozwijanie wielostronnej wiedzy,
• Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej,
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych umo¿liwiaj¹cych dziecku rozwijanie twórczej

postawy,
• Samodzielne podejmowanie dzia³añ, prowadzenie obserwacji i eksperymentów
oraz wyci¹ganie wniosków,
• Rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwi¹zywania innych, trudniejszych

zadañ.
• Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie

naturalnej potrzeby poznawczej dziecka,
• Wyposa¿enie dziecka w wiedzê i umiejêtnoœci pozwalaj¹ce mu zrozumieæ

zachodz¹ce procesy na jego poziomie edukacyjnym,
• Doskonalenie umiejêtnoœci przestrzegania zasad bezpieczeñstwa.

III.Metody umo¿liwiaj¹ce realizacjê programu:
• Czynne - samodzielne doœwiadczanie, kierowanie w³asn¹ dzia³alnoœci¹ dziecka,

zadañ stawianych dziecku, przewidywaniu zachowañ i zainteresowañ dzieci,
stwarzanie warunków stymuluj¹cych aktywnoœæ badawcz¹ i twórcz¹ oraz
umo¿liwieniu dzieciom swobodnego wyboru decyzji zwi¹zanych z samodzielnym
rozwi¹zywaniem problemów,,

• Ogl¹dowe – dokonywanie spostrze¿eñ przez zmys³y,
• S³owne – sposoby spo³ecznego porozumiewania siê, wyjaœnienie, t³umaczenie

oraz metody ¿ywego s³owa dzia³aj¹ce na wyobraŸniê i procesy poznawcze,
• Aktywizuj¹ce – umo¿liwiaj¹ce aktywne odkrywania œwiata.

IV.Efekty realizacji programu:
• Dziecko samodzielnie zdobêdzie nowe doœwiadczenia. Dzia³aj¹c myœli, poznaje

zjawiska, ich cechy, w³aœciwoœci, a tak¿e ró¿nego rodzaju zale¿noœci przyczynowo
– skutkowe miêdzy badanymi zjawiskami,

• Zabawy badawcze dostarcz¹ dziecku niezliczonej iloœci nowych prze¿yæ
zwi¹zanych z odkrywaniem w³aœciwoœci rzeczy i zjawisk,

• Podczas eksperymentowania wiele radoœci dzieciom da sam proces odkrywania,
• Dziêki takim zabawom dziecko udoskonali swoj¹ orientacjê w œwiecie,

rozwinie myœlenie przyczynowo – skutkowe, odbierze nowe wra¿enia estetyczne,
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dozna satysfakcji, zaspokoi podstawowe uczucia zwi¹zane z realizacj¹ potrzeby
dzia³ania,

• Zabawy badawcze uatrakcyjni¹ proces dydaktyczny oraz pobudz¹ dzieci do
twórczego dzia³ania i myœlenia,

• Dziecko bêdzie szuka³o odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak siê dzieje?
• Dziêki zabawom badawczym zostanie przybli¿one dzieciom bogactwo zjawisk

zachodz¹cych obok nas w ¿yciu codziennym. Zatem pierwsze kontakty
z eksperymentami prowadzonymi w formie zabaw badawczych, u³atwi¹ dzieciom
dalsz¹ edukacjê w zakresie nauk œcis³ych.

V. Przyk³adowe tematy zajêæ:
1. Zabawa badawcza: „Znikaj¹ca woda”
materia³y: talerzyk, œwieczka, woda, szklanka, zapa³ki
Zapalon¹ œwieczkê stawiamy na talerzyku, na którym znajduje siê woda

i przykrywamy s³oikiem. W trakcie eksperymentu œwieczka zgaœnie, a woda zostanie
wessana z talerzyka do s³oika.

Wniosek: tlen z powietrza podtrzymuje p³omieñ œwiecy, kiedy tlenu pod szklank¹
zabraknie, p³omieñ zgaœnie. Powietrze w szklance siê oziêbi i skurczy. W ten sposób
zrobi miejsce dla wody, która wciœnie siê do szklanki.

2. Zabawa badawcza: „Wulkan”
materia³y: kubki jednorazowe, ocet, p³yn do mycia naczyñ, soda, tace, barwnik

spo¿ywczy, ³y¿eczki
Kubek nape³niamy do po³owy octem, dolewamy trochê p³ynu do naczyñ i barwnik

spo¿ywczy, ostro¿nie mieszamy, kubek stawiamy na tacy dodajemy trzy ³y¿eczki
sody oczyszczonej. Po kilku minutach z butelki zacznie wydobywaæ siê piana.

Wniosek: Gdy mieszamy ocet z sod¹ oczyszczon¹ powstaje gaz zwany
dwutlenkiem wêgla. Tworzy on w occie b¹belki gazu, który reaguje z p³ynem do
naczyñ. Powstaje przy tym tak du¿o piany, ¿e wydostaje siê ona z kubka.

3. Zabawa badawcza: „Rakieta balonowa”
materia³y: cienki sznurek, balon, taœma klej¹ca, s³omka
Sznurek przeci¹gamy przez s³omkê. Sznurek musi byæ naprê¿ony. Nadmuchujemy

balon i mocno zaciskamy ustnik. Szczelnie zatykaj¹c otwór balonu, przymocowujemy
go do s³omki taœm¹ klej¹c¹. Trzymaj¹c balon umieszczamy go na jednym koñcu linki,
nastêpnie odtykamy ustnik i puszczamy balon. Balon poleci wzd³u¿ linki.

Wniosek: kiedy powietrze wylatuje, balon pêdzi w przeciwnym kierunku, jest
pchany na koniec linki.

4.  Zabawa badawcza: „Gumowe jajko, czyli doœwiadczenie z jajkiem i octem”
materia³y:  szklanka, ocet no i oczywiœcie ca³e surowe jajko.
Do szklanki wk³adamy jajko i zalewamy ocet tak, aby ca³e jajko by³o zakryte.

Odstawiamy na 24 godziny i obserwujemy reakcje jakie zachodz¹. Je¿eli ktoœ nie
przepada za zapachem octu, mo¿e przykryæ szklankê pokrywk¹. Ju¿ po chwili mo¿na
obserwowaæ malutkie pêcherzyki gazu unosz¹ce siê do góry. Po oko³o godzinie mo¿na
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zaobserwowaæ na powierzchni szklanki osad, czyli pozosta³oœæ po skorupce. Na drugi
dzieñ po wyjêciu jajka, skorupka znik³a ca³kowicie. Jajko nale¿y umyæ pod wod¹. Widaæ
wtedy dok³adnie p³ywaj¹ce w œrodku ¿ó³tko. Jajo jest teraz jak gumowa pi³eczka.

Wniosek: Skorupka jajka zbudowana jest z wapnia. Kiedy w³o¿ymy je do octu
zachodzi reakcja i kwas octowy rozpuszcza skorupkê a jajko staje siê gumowate.

5. Zabawa badawcza: „Doœwiadczenia z jajkiem - jak dzia³a pasta do zêbów
na szkliwo?”

materia³y: pasta do zêbów, szczoteczka do zêbów, dwa s³oiki, ocet.
Dzieci zapamiêtuj¹ wygl¹d jajek. Jedno jajko porz¹dnie nacieramy past¹ do zêbów,

zostawiamy na dobê, po czym sp³ukujemy pastê. Do dwóch s³oików nalewamy ocet,
do ka¿dej wk³adamy jedno jako. Warto podpisaæ, które jajko mia³o do czynienia
z past¹ do zêbów, a które nie. Po kilkunastu minutach powinny byæ widoczne efekty
dzia³ania octu na skorupki jajek. To z past¹ pozostanie nienaruszone, poniewa¿ pasta
do zêbów zabezpiecza przed dzia³aniem kwasu, skorupka jajka bez pasty zacznie siê
rozpuszczaæ. Jeœli pozostawimy obydwa jajka w occie na kolejnych kilka godzin,
zobaczymy, ¿e równie¿ jako posmarowane wczeœniej past¹ poddaje siê dzia³aniu
kwasu, ale znacznie wolniej ni¿ jajko bez pasty.

Wniosek: Ocet (kwas) rozpuszcza zwi¹zki wapnia w skorupce jajka. Pasta do
zêbów z fluorem chroni zêby przed wp³ywem kwasów bakteryjnych.

6. Zabawa badawcza: Powietrze i roœliny
materia³y: gumowe rêkawice, sadzonki, dwa s³oiki z zakrêtkami, ziemia, woda
Nale¿y za³o¿yæ rêkawice a nastêpnie umieœciæ swoje sadzonki w s³oikach a ich korzenie

musz¹ byæ ca³kowite zakryte przez ziemiê. Nastêpnie trzeba podlaæ lekko sadzonki,
przysypaæ jedn¹ sadzonkê du¿¹ iloœci¹ ziemi, a potem mocno zakrêcie zakrêtkê. Drugi s³oik
nale¿y zostawiæ otwarty. Oba naczynia nale¿y po³o¿yæ na kilka dni w s³onecznym miejscu.

Wniosek: Roœliny potrzebuj¹ powietrza, ¿eby ¿yæ pobieraj¹ one z powietrza dwutlenek
wêgla i przetwarzaj¹ go na swój pokarm. Produktem ubocznym tego procesu jest tlen.
Dlatego dziêki roœlinom powietrze jest czyste i zdrowe dla ludzi i zwierz¹t.

7. Zabawa badawcza: Co to za oczka – sprytna matka natura
materia³y: bulwy ziemniaka z oczkami, no¿yczki, doniczki, wilgotna ziemia, woda.
Nale¿y wyci¹æ no¿em z ziemniaka fragmenty z oczkami, wsypaæ do doniczki warstwê

wilgotnej ziemi o gruboœci oko³o 5 cm, zostawiæ w ziemi wyciête kawa³ki ziemniaka.
Nale¿y podlewa umiarkowanie i obserwowaæ nowe roœliny, które wyrosn¹ w oczek.
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Wniosek: Wiêkszoœæ roœlin rozmna¿a siê wytwarzaj¹c nasiona, które

rozprzestrzeniaj¹ siê w œrodowisku. Kiedy jedno z nich upadnie na ziemiê, kie³kuje
i daje pocz¹tek nowej roœlinie. Niektóre roœliny potrafi¹ rozmna¿aæ siê uœpionych
p¹czków, z których mog¹ wyrastaæ nowe pêdy. P¹czki takie s¹ na przyk³ad ukryte
w oczkach na powierzchni bulwy ziemniaka.

8. Zabawa badawcza: Co w œmieciach piszczy?
materia³y: ziemia, pusty karton po mleku, sa³ata, ma³a plastikowa torebeczka, woda

i patyk
Nale¿y nape³niæ karton do po³owy ziemi¹. Na ziemi umieœciæ sa³atê i torebkê.

W nastêpnej kolejnoœci nale¿y wlaæ wodê do kartonu. Po tygodniu trzeba zajrzeæ do
kartonu oraz poruszyæ zawartoœæ patykiem i sprawdziæ co roz³o¿y³o siê szybciej.

Wniosek: Niektóre przedmioty s¹ biodegradowalne, s¹ one po¿yteczne dla naszej
planety. W procesie rozk³adu u¿yŸniaj¹ glebê. Œmieci, które s¹ ca³kowite naturalne,
jak ogryzki jab³ek albo skórka pomarañczy s¹ w pe³ni biodegradowalne, przedmioty
wykonane przez cz³owieka zwykle nie s¹ biodegradowalne, trafiaj¹ one na
wysypiska i zatruwaj¹ ziemiê.

VI. Ewaluacja programu:
Ewaluacji bêdzie podlegaæ:
• atrakcyjnoœæ programu dla dzieci,
• u¿ytecznoœæ – czego nauczy³y siê dzieci podczas zajêæ,
• strategia – czy stosowane metody s¹ skuteczne.
Zostan¹ zastosowane ró¿norodne formy ewaluacyjne. Narzêdziami zbierania

informacji bêd¹:  anonimowe ankiety dla rodziców, kwestionariusz wywiadu z
dzieckiem, obserwacje, analiza wytworów dzieciêcych.

VII. Podsumowanie.
WyobraŸnia dziecka jest niezwykle bogata, ciekawoœæ niezg³êbiona, a witalnoœæ

i energia maluchów nie ma koñca. Ciekawoœæ œwiata tkwi w ka¿dym z nas, ale u
dzieci jest ona niezwykle rozbudowana. Nasi najm³odsi zadaj¹ nieustannie pytania,
które dotycz¹ najwa¿niejszych zagadnieñ naukowych.

Program pracowni EKSPERYMENTÓW Z ELEMENTAMI EKOLOGII jest najlepszym
sposobem na zaspokojenie ciekawoœci badawczej dzieci. W naszej pracowni bêdziemy
wykonywaæ  ró¿norodne dzia³ania, które bêd¹ mia³y na celu wyzwalanie chêci poznawania
bogactwa i ró¿norodnoœci œwiata. Najlepszym sposobem na zaspokojenie tej ciekawoœci bêd¹
zabawy badawcze, stanowi¹ce podstawê rozwoju dziecka. Odkrywanie, zg³êbianie tajemnic
otaczaj¹cego nas œwiata pozwoli rozwijaæ umiejêtnoœæ krytycznego myœlenia, rozszerzy
horyzonty i zainspiruje do dalszych poszukiwañ. Bêdziemy poszukiwaæ œladów przesz³oœci,
spróbujemy zrozumieæ czym jest nasza planeta i co w sobie kryje. Uczestnicy warsztatów
zamieni¹ siê w ma³ych odkrywców. Bêdziemy poznawaæ œwiat, rozwijaæ wyobraŸniê i
fantazjê przy pomocy ró¿nych metod. Bêdziemy botanikami poznaj¹cymi nowe roœliny i
staniemy siê mi³oœnikami zwierz¹t. Do wykonania prac bêdziemy wykorzystywaæ surowce
wtórne, dziêki czemu poczujemy siê prawdziwymi stra¿nikami przyrody.

Kamila Jab³oñska
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1. nauczyciel prowadz¹cy: Wioletta Królikowska
2. 4 grupy wiekowe w przedziale 3–5 lat (zajêcia dla ka¿dej grupy po 2 razy

w tygodniu)
3. Motto programu autorskiego: „Cz³owiek kochaj¹cy ksi¹¿ki jest bogatszy od

innych. Czasem przeczytanie jakiejœ ksi¹¿ki stanowi o losie cz³owieka.” Ralph Waldo

Emerson

I. Za³o¿enia ogólne:
U dzieci ju¿ od najm³odszych lat intensywnie kszta³tuj¹ siê procesy uczuciowe

i umys³owe oraz tworz¹ siê sta³e nawyki. Jest to doskona³y czas na to, by rozbudzaæ
w dzieciach potrzebê obcowania z ksi¹¿k¹. Ksi¹¿ka jest Ÿród³em nowych
wiadomoœci, utrwala i porz¹dkuje pewne pojêcia o œwiecie, wzbogaca zasób
pojêciowy dzieci. Ksi¹¿ka zachêca do dzia³ania i jednoczeœnie budzi ich aktywnoœæ
umys³ow¹. Bogaci zasób s³ownikowy dzieci, uczy, jak wyra¿aæ swoje myœli
w sposób poprawny, prawid³owy i ³adny. Ksi¹¿ka nie tylko uczy myœleæ i mówiæ
– czêsto bardzo silnie wp³ywa na sferê emocjonaln¹ dziecka, ukazuje przyk³ady
spo³ecznego wspó³¿ycia. Literatura dzieciêca ma zatem bardzo istotne znaczenie
– dotyczy jednoczeœnie dziedziny wychowania umys³owego, estetycznego
i spo³eczno – moralnego. Umiejêtne stopniowanie lektury, podsuwanie ksi¹¿ek
interesuj¹cych, to nie tylko jeden z najskuteczniejszych œrodków dydaktycznych, ale
i sposób na przyzwyczajanie do ksi¹¿ki, mog¹cy staæ siê potem na ca³e ¿ycie
narzêdziem poznania, rozkoszy estetycznej, rozrywki, nawet pomoc¹
i podtrzymaniem w trudnych chwilach ¿ycia.

II. Cele programu:
• rozwijanie wra¿liwoœci dzieci na ¿ywe s³owo i tekst,
• wyzwalanie aktywnoœci ruchowej i pantomimicznej dzieci,
• rozwijanie kreatywnoœci i swobodnej ekspresji artystycznej,

PRACOWNIA BAJEK I BAŒNI
z elementami teatru:
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• rozwijanie emocjonalnego stosunku do literatury i teatru oraz zainteresowañ

i wra¿liwoœci.
Cele szczegó³owe programu:
Dziecko:
• odczuwa potrzebê czêstego kontaktu z ksi¹¿k¹, teatrem, sztuk¹,
• doznaje wielu przyjemnych wra¿eñ poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach

z tekstem,
• nabywa wzorów piêknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury

dzieciêcej,
• nabiera motywacji do czytania podczas zabaw z pismem,
• podejmuje próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów,
• posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do ksi¹¿ki, jako Ÿród³a wiedzy

i prze¿yæ,
• samodzielnie korzysta z biblioteczki i zna zasady kulturalnego obchodzenia siê

z ksi¹¿k¹,
• potrafi opowiedzieæ treœæ przeczytanej ksi¹¿ki, wypowiedzieæ siê na temat

poznanych utworów i ekspresyjnie wyraziæ ich treœæ,
• odkrywa w³asne mo¿liwoœci i uzdolnienia artystyczne,
• potrafi s³uchaæ, patrzeæ, tworzyæ i wyra¿aæ w³asne prze¿ycia,
• kszta³ci i wzbogaca w³asn¹ pomys³owoœæ, wyobraŸniê oraz inwencjê twórcz¹,

w ró¿nych formach aktywnoœci,
• rozwija w³asny potencja³ pozytywnych wartoœci,
• potrafi wspó³dzia³aæ w zespole,
• odczuwa radoœæ z pozytywnych efektów w³asnych dokonañ,
• pozna tajniki pracy aktora, re¿ysera, scenografa,
• rozwinie zainteresowanie teatrem i sztuk¹ aktorsk¹,
• wyzwoli motywacjê do pokonywania trudnoœci w kontaktach z ludŸmi.

III. Metody umo¿liwiaj¹ce realizacjê programu:
• s³owne – opowiadanie, wyjaœnianie, opis,
• problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – dyskusja, burza

mózgów, metoda sytuacyjna,
• eksponuj¹ce (oparte na obserwacji) – inscenizacje, impresje ruchowe i muzyczne,

eksponowanie prac dzieci,
• praktyczne, zabawowe.

IV. Efekty realizacji programu:
• zajêcia prowadzone w ramach programu pomog¹ wkroczyæ dzieciom w œwiat

literatury dzieciêcej, rozwin¹ zainteresowania ksi¹¿k¹, rozwin¹ wyobraŸniê,
s³ownictwo, w³aœciwe postawy prospo³eczne, pobudz¹ do twórczej zabawy

Dziecko realizuj¹ce program:
• z uwag¹ s³ucha tekstu, interesuje siê ilustracjami, korzysta i zdobywa wiedzê

z ksi¹¿ek,
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• szanuje ksi¹¿ki, zna zasady w³aœciwego korzystania z ksi¹¿ek, zna ró¿ne rodzaje
ksi¹¿ek,

• rozumie znaczenie pojêæ: pisarz, ilustrator, autor,
• zna imiona i nazwiska wybranych poetów i pisarzy polskich i zagranicznych,
• na przeznaczenie i role takich instytucji jak: biblioteka, ksiêgarnia,
• wykazuje zrozumienie treœci zawartych w tekstach oraz ilustracjach,
• dostrzega zwi¹zki przyczynowo-skutkowe,
• opowiada treœæ wys³uchanego testu,
• podejmuje swobodne rozmowy i dyskusje na temat ksi¹¿ek, ilustracji,
• odpowiada na pytania zwi¹zane z treœci¹ utworu,
• ocenia postêpowanie bohaterów, odró¿nia dobro od z³a,
• jest wra¿liwe na potrzeby i prze¿ycia innych,
• tworzy w³asne opowiadania,
• ogl¹da przedstawienia teatralne i uczestnicz¹ w spotkaniach z udzia³em

zawodowych twórców teatru,
• wystêpuje jako aktor w pracownianym teatrze, wyra¿a prze¿ycia i uczucia w ró¿nych

formach dzia³alnoœci z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych œrodków wyrazu,
• manipuluje sylwetami kukie³ek, pacynek, tworzy dialogi miêdzy postaciami,
• rozpoznaje i nazywa ró¿ne stany emocjonalne,
• wspó³dzia³a i odnajduje siê w grupie.

V. Przyk³adowe tematy zajêæ

• Podejmowanie prób globalnego czytania.
• S³uchanie baœni, bajek, opowieœci czytanych lub opowiadanych przez doros³ego

(nauczyciela, zaproszonego goœcia).
• S³uchanie opowieœci, bajek, wierszy ilustrowanych muzyk¹ odtwarzanych

z p³yty.
• Ogl¹danie przez dzieci teatrzyków, inscenizacji w wykonaniu nauczyciela

z wykorzystaniem pacynki, kukie³ki, marionetki itp.
• Ogl¹danie teatrów i koncertów organizowanych na terenie placówki lub poza ni¹.
• Uk³adanie historyjek obrazkowych.
• Rozmowy z dzieæmi na temat najwa¿niejszych w¹tków baœni, bajek, opowiadañ,

postêpowania bohaterów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania przeszkód.
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• Dyskutowanie, wymiana pogl¹dów na temat ró¿nych sposobów rozwi¹zywania

konfliktów.
• Inscenizowanie przez dzieci wybranych fragmentów lub ca³oœci baœni, zabawy

dramowe (ewentualne zmiany zakoñczenia, dodawanie w¹tków, kontynuowanie
losów bohaterów wed³ug pomys³u dzieci).

• Wykonywanie prostych kukie³ek, manipulowanie sylwetami, kukie³kami, uk³adanie
dialogów miedzy postaciami, tworzenie wymyœlonych zdarzeñ i sytuacji.

• Wykonywanie ksi¹¿ek przez dzieci (na przyk³ad w formie albumu), wykonanie
ilustracji do poznanych baœni, bajek, opowiadañ itp.

• Wycieczka do biblioteki, ksiêgarni – zapoznanie z prac¹ wykonywan¹ przez
bibliotekarza i ksiêgarza.

VI. Ewaluacja programu:
• obserwacja
• ankieta
• analiza dokumentów
• rozmowa z rodzicami

VII. Podsumowanie.
W dzieciñstwie ogromne znaczenie ma kontakt dzieci z literatur¹ i teatrem.

Odgrywaj¹ one istotn¹ rolê nie tylko w kszta³ceniu umiejêtnoœci intelektualnych,
zw³aszcza jêzykowych, ale tak¿e wp³ywaj¹ na sferê emocjonaln¹ dziecka, ukazuj¹c
przyk³ady spo³ecznego wspó³¿ycia, rozwijaj¹c wra¿liwoœæ i wyobraŸniê. Czytanie
poszerza wiedzê ogóln¹, uczy myœlenia, pomaga zrozumieæ œwiat, siebie i innych
ludzi, bogaci zasób s³ownikowy dzieci, uczy, jak wyra¿aæ swoje myœli w sposób
poprawny i ³adny, rozbudza ciekawoœæ œwiata.

Pracownia BAJEK I BAŒNI Z ELEMENTAMI TEATRU bêdzie inspiracj¹ do
ró¿nych form aktywnoœci intelektualnej, ruchowej, plastycznej lub muzycznej albo
te¿ form¹ relaksacji. Niestety, we wspó³czesnym œwiecie coraz czêœciej o tym
zapominamy. Telewizja, Internet, gry komputerowe wygrywaj¹ z ksi¹¿k¹, dla wielu
s¹ bardziej atrakcyjnym sposobem spêdzania czasu. A przecie¿ nadmierne ogl¹danie
telewizji jest szkodliwe, np. nie rozwija ono u dzieci myœlenia, ogranicza uwagê,
wywo³uje lêki, znieczula na przemoc. Dlatego dziecko powinno ju¿ w najm³odszych
latach otrzymaæ alternatywê w postaci innej formy spêdzania czasu, jak¹ jest
obcowanie z literatur¹ i teatrem. Nale¿y tak¿e do³o¿yæ starañ, by czynnoœæ ta nie by³a
dla dziecka trudna, nudna, mniej atrakcyjna od obrazów w telewizji, ale przynosi³a
mu autentyczn¹ radoœæ, dostarcza³a wzruszeñ oraz doznañ estetycznych
i pozostawi³a wspomnienia na przysz³oœæ. Zdobyte w najm³odszych latach
umiejêtnoœci dzieci bêd¹ mog³y doskonaliæ w starszym wieku w pracowniach
teatralnych Pa³acu M³odzie¿y.

Wioletta Królikowska
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Nauczyciel z pasj¹ – Marcel Mroczek

Pracownia Teatralna pod opiek¹ Marcela Mroczka w 2020 roku  obchodzi³a
swoje dziesiêciolecie. W jej obecny sk³ad wchodzi kilka grup teatralnych:

1) Teatr Ruchu i Maski MASZKARON – zespó³ wyspecjalizowany
w odmiennym ni¿ klasyczny jêzyku teatru. M³odzi adepci zg³êbiaj¹ techniki
pracy cia³em, pracy przedmiotem, lalk¹, a nade wszystko pracy mask¹ – za
ka¿dym razem specjalnie tworzon¹ na potrzeby spektaklu. Podczas zajêæ
wykorzystywane s¹ metody Jacquesa Lecoq'a, praktyka i teoretyka teatru, d¹¿¹cy
do osi¹gniêcia u aktora tzw. cia³a poetyckiego. TRiM Maszkaron jest grup¹
konkursow¹, tzn. je¿d¿¹c¹ i prezentuj¹c¹ swój dorobek na ogólnopolskich
przegl¹dach i festiwalach.

2) Pomorska Trupa Pa³acowa – zespó³ o klasycznych korzeniach,
specjalizuj¹cy siê w spektaklach o wyraŸnej grze psychologicznej aktorów
z wykorzystaniem s³owa mówionego. Trupa siêga w swej pracy zarówno do
tekstów klasycznych, jak i wspó³czesnych, szukaj¹c w nich aktualnoœci mog¹cej
zachêciæ widza do refleksji nad otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœci¹. Podczas zajêæ
wykorzystuje siê elementy metod K. Stanis³awskiego, P. Brooke'a czy
J. Grotowskiego. Pomorska Trupa Pa³acowa równie¿ jest grup¹ konkursow¹.

3) Faktoria – grupa warsztatowa skupiaj¹ca osoby raczkuj¹ce w „bran¿y
teatralnej”. M³odzie¿ przez ca³y rok szkolny uczy siê podstaw aktorstwa, poznaje
i zaznajamia siê z trudnoœciami, jakie czekaj¹ na scenie, nabywa umiejêtnoœci
niezbêdnych do publicznego wystêpowania. Jest to równie¿ czas integracji,
prze³amywania barier i zabaw rozwijaj¹cych wyobraŸniê m³odego aktora czy
aktorki.

z wykszta³cenia filozof-kulturoznawca, pedagog, re¿ysera teatrów dzieciêcych

i m³odzie¿owych, a co wa¿ne absolwent Pa³acu M³odzie¿y, a wczeœniej asystent

œ.p. Danuty Chudzianki, szczeciñskiej aktorki, która przez wiele lat szkoli³a

szczeciñsk¹ m³odzie¿ w aktorskim fachu. W 2014 r. uhonorowany tytu³em

I Wicebelfra przez szczeciñski oddzia³ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Wierzy w

s³owa Platona: „Cz³owiek zupe³nie nietkniêty sza³em nie wejdzie do œwi¹tyni muz”.

Pracownia Teatralna

Uczniowie
Melpomeny
prowadz¹cy:
Marcel Mroczek
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4) Bez Barier – grupa integracyjna teatralno-taneczna, w której sk³ad
wchodz¹ dzieci i m³odzie¿ z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci.  M³odzi
aktorzy przez ca³y rok szkolny skupiaj¹ siê na przygotowaniu spektaklu na
wybrany przez siebie we wrzeœniu temat. Ma za sob¹ ju¿ spektakle o
piratach, kowbojach, Scooby Doo czy Harrym Potterze. Praca teatralna
grupy Bez Barier g³ównie opiera siê na opanowywaniu i pracy nad
choreografi¹ sceniczn¹, uzyskaniu wyrazistoœci i g³oœnoœci mówienia oraz
uczestnictwie w rozwijaj¹cych wyobraŸniê zabawach.

5) Teatr Opowieœci Rolplej oraz Rolplej Junior – wyj¹tkowe (i byæ mo¿e
jedyne) w skali kraju m³odzie¿owe grupy teatralne skupiaj¹ce siê wokó³
zagadnienia narracyjnych gier fabularnych (RPG) i sposobach
wykorzystania w nich technik aktorskich i re¿yserskich. M³odzi
„rolplejowcy” poznaj¹ podstawy pracy aktora i re¿ysera, pisz¹ scenariusze
sesji RPG i zg³êbiaj¹ tajniki ludologii (nauki o grach). Ich celem nie jest
blask reflektorów, lecz zaciszne miejsce w domu, w którym razem
z przyjació³mi mog¹ snuæ opowieœci i prze¿ywaæ przygody dziej¹ce siê
w ich wyobraŸni.

Pomimo „m³odoœci” tej Pracowni Teatralnej ma ona na swoi koncie wielu
absolwentów, którzy swej teatralnej drogi nie ukoñczyli na Pa³acu
M³odzie¿y. M siê ona poszczyciæ jedenaœciorgiem osób, które z
powodzeniem dosta³y siê do szkó³ teatralnych zarówno w kraju jak i za
granic¹. Dwie z nich pracuj¹ obecnie zawodowo, pozosta³e zaœ albo nadal
studiuj¹, albo wykorzystuj¹ aktorskie doœwiadczenia w pracy dziennikarskiej
lub innej zwi¹zanej z publicznym wystêpowaniem. Co ciekawe, absolwenci
zajêæ teatralnych Pa³acu M³odzie¿y bardzo czêsto wybieraj¹ inne ni¿
teatralne sceny w swoim zawodowym ¿yciu – id¹ na studia zwi¹zane
z mediami takimi jak radio czy telewizja, ale równie¿ siêgaj¹ po studia
prawnicze. Wiedzê i umiejêtnoœci nabyte na zajêciach (m.in. pewnoœæ siebie,
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umiejêtnoœæ wyrazistego i ekspresyjnego mówienia, nieszablonowe
i kreatywne myœlenie) wykorzystuj¹ z powodzeniem w innych dziedzinach
¿ycia.

Zanim jednak m³odzi absolwenci udadz¹ siê na studia, zmagaj¹ siê
z innymi grupami teatralnymi na lokalnych i ogólnopolskich przegl¹dach czy
festiwalach. Pracownia Teatralna Marcela Mroczka mo¿e poszczyciæ siê
wieloma trofeami zdobytymi w ró¿nych latach. Zespo³y zdobywa³y m.in.
tytu³  Laureata Wojewódzkich Prezentacjach Amatorskich Zespo³ów
Teatralnych ARA w latach 2012, 2015, 2016, I miejsce na XV
Dolnoœl¹skich Spotkañ Teatrów M³odzie¿owych CHOCHO£ 2017 we
Wroc³awiu, Grand Prix na II Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich
„Teatralia 2016” w Legionowie, nie licz¹c indywidualnych nagród
aktorskich.

Marcel Mroczek oprócz zajêæ teatralnych organizuje w Pa³acu trzy
wydarzenia kulturalne: 1)Pa³acowy Uniwersytet Fantastyczny (PUF!) –
konwent poœwiêcony fantastyce, literaturze, grom i rekonstrukcjom
historycznym, 2) Koœci zosta³y rzucone. Sobota z RPG – comiesiêczn¹
imprezê dla mi³oœników gier RPG, która w tym roku obchodzi swoje
piêciolecie, 3) Miejski Konkurs Fotograficzny Fantastyczny Szczecin.

Marcel Mroczek w swojej pracy z uczniami stawia akcent przede
wszystkim na œwiadomoœæ cia³a i mo¿liwoœci, jakie za tym id¹. Z tygodnia
na tydzieñ stara siê pokonywaæ kolejne bariery swoich podopiecznych tak,
by ich rozwój i umiejêtnoœci by³ mo¿liwe do wykorzystania nie tylko na
scenie, ale  równie¿ w codziennym ¿yciu. Stara siê siêgaæ nie tylko do
klasycznych metod, ale równie¿ nowatorskich, eksperymentalnych,
otwieraj¹cych m³odego aktora na nowe sensy literackie czy sceniczne.
Najwa¿niejsze jest, by w samej pracy by³a odrobina szaleñstwa i œwie¿oœci,
tak wa¿nej do zainteresowania zarówno aktora jak i widza.

Fotoreporta¿ str. 2
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RELAKS
Z KSI¥¯K¥

Ju¿ wkrótce wakacyjny czas, czas urlopów i wypoczynku. Ksi¹¿ki œwietnie
sprawdzaj¹ siê w podró¿y, ale mog¹ równie¿ do nich inspirowaæ. Poni¿ej dwie
propozycje – jedna dla m³odszych czytelników a druga dla ich rodziców, którzy
kochaj¹ góry i byæ mo¿e planuj¹ w tym roku wyprawy na szczyty!

W³aœnie do ksiêgarñ trafi³a ksi¹¿ka dla m³odych odkrywców, czyli KUBA NA
TROPIE. To zapis podró¿y po Polsce, braci - Kuby i Filipa Majewskich, którzy
odwiedzaj¹ m.in. miejsca zwi¹zane z pocz¹tkami pañstwa Polskiego, czyli Poznañ,
Gniezno, czy Lednogórê ale równie¿ tajemniczy zamek Czocha. M³odzi autorzy,
rozprawiaj¹ siê na kolejnych kartach ksi¹¿ki z mitami i legendami m.in. z legend¹
duchów i przekonuj¹, ¿e to nic strasznego.

Zapewniaj¹, ¿e wspó³czesna szko³a nie jest najgorszym miejscem na œwiecie, bo
odwiedzaj¹ przera¿aj¹c¹ szko³ê katów. Odnajduj¹ pierwsz¹ siedzibê Mieszka I i
sprawdzaj¹, czy rzeczywiœcie mia³ a¿ siedem ¿on naraz? W ksi¹¿ce ka¿dy ma³y
czytelnik znajdzie coœ dla siebie, nawet ci najbardziej wymagaj¹cy i ¿¹dni przygód i
wêdrówek po tajnych przejœciach w wielkim zamczysku… Ich ekspedycja trafi nawet
na wykopaliska, by sprawdziæ czym s¹ koœci „ufoludków” i ¿e ju¿ w œredniowieczu
przeprowadzano operacje mózgu. Aby siê tego wszystkiego dowiedzieæ, a przede
wszystkim dobrze siê bawiæ wystarczy do³¹czyæ do wyprawy Kuby i Filipa.
Niedaleko pada jab³ko od jab³oni… Filip i Kuba Majewscy swoj¹ pasjê do historii i
ksi¹¿ek odziedziczyli po swojej mamie, Ninie Majewskiej-Brown, która jest autork¹
kilkunastu ksi¹¿ek w tym tych ostatnich historycznych, które przynios³y jej
najwiêkszy rozg³os.

Kuba na tropie, czyli wszystko, to czego nie powiedz¹ wam w szkole
Kuba i Filip Majewscy
ilustracje: Kinga Nowak, Filip Majewski
Wydawnictwo Bellona, 2021
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Bezkompromisowe, zdeterminowane i wolne. Niezwyk³a opowieœæ o kobietach,
które nie ba³y siê wyznaczaæ nowych dróg. Bywa³y przedmiotem drwin. Dziwaczne i
ekscentryczne, bezczelne, szalone. Inne. Wypuszcza³y siê w góry w poszukiwaniu
prze¿yæ, mia³y odwagê realizowaæ marzenia. Góralki spluwa³y za nimi, kiedy w
pumpach i z plecakiem rusza³y na szlak. Mê¿czyŸni wyœmiewali: „Kobieta nigdy
rasowym taternikiem nie bêdzie”.

One jednak nie da³y za wygran¹. Z odwag¹ i determinacj¹ wytycza³y nowe drogi,
mierzy³y siê ze strachem i ograniczeniami. Wszystko po to, ¿eby dotrzeæ do miejsc, w
których czu³y siê wolne. Sto lat póŸniej Anna Król, zainspirowana wyczynami
pierwszych taterniczek, wyrusza ich œladem. Powtarza nie³atwe przejœcia pionierek:
Wandy Herse, Ireny Pawlewskiej, Heleny D³uskiej, sióstr Skotnicówien. Wspina siê
na Mnicha, Zamar³¹ Turniê, pokonuje Orl¹ Peræ. I tak jak one wtedy, zmaga siê ze
sob¹, odkrywa nowe mo¿liwoœci, szuka odpowiedzi na pytanie: kim bêdê tam,
wysoko?

Ze œladów archiwalnych, wspomnieñ i rozmów tworzy portrety zapomnianych,
nietuzinkowych postaci, których historie dot¹d nie zosta³y opowiedziane. Nie
wszystkie potoczy³y siê szczêœliwie, ale wszystkie – wbrew schematom.

Kamienny sufit to skrócona historia polskiego feminizmu w sercu Tatr, opowieœæ o
marzycielkach i zuchwa³ych indywidualistkach. O œmia³oœci bycia pierwsz¹ i wielkiej
potrzebie spe³nienia. A tak¿e o Tatrach, które pozostaj¹ sprawdzianem wewnêtrznej
si³y dla ka¿dej i ka¿dego, kto zapragnie ich szczytów.

Kamienny sufit. Opowieœæ o pierwszych taterniczkach
Anna Król
Wydawnictwo Znak, 2021

Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Czegoœ takiego jeszcze nie by³o. Od teraz planowanie wodnych wypraw
w rejonie Szczecina i niemieckiego Schwedt bêdzie du¿o ³atwiejsze. Wystarczy
pobraæ na telefon aplikacjê i cieszyæ siê piêknem otaczaj¹cej przyrody.

To œwietna wiadomoœæ dla mi³oœników wodnej turystyki. Dziêki wspó³pracy
polsko-niemieckiej powsta³a mobilna aplikacja ExploreODER, która skupia w sobie
bazê wodnych atrakcji turystycznych. Wystarczy tylko pobraæ aplikacjê na telefon,
obraæ odpowiedni kurs i wyznaczenie wodnego szlaku nie bêdzie problematyczne.
Aplikacja dostarczy turystom niezbêdnych informacji na temat najwiêkszych
wodnych atrakcji okolic Szczecina przez Miêdzyodrze a¿ do Schwedt. Znajdziemy
tam te¿ propozycje gotowych tras wodnych, przejrzyst¹ mapê oraz zdjêcia obrazuj¹ce
najciekawsze przystanki. Dodatkowo aplikacja zostanie wzbogacona o sekcjê
z zasadami bezpiecznego wypoczynku na wodzie, bazê adresow¹ wypo¿yczalni
sprzêtu p³ywaj¹cego czy b³yskawiczny dostêp do kontaktu z WOPR. Co ciekawe,
dziêki mobilnej aplikacji turyœci bêd¹ otrzymywaæ alerty o niebezpieczeñstwach.

Aplikacja bêdzie dostêpna w dwóch wersjach jêzykowych tj. polskiej i niemieckiej.
Wszystkie opisy i komendy, poza powiadomieniami wyœwietlanymi na ekranie, bêd¹
tak¿e czytane przez lektora. Aplikacja jest ju¿ dostêpna do pobrania z Google
Play (Android) oraz AppStore (iOS).

Aplikacja tworzona jest w ramach projektu „£¹czy nas rzeka – der Fluss verbindet uns”,
dotycz¹cego wspó³pracy polsko-niemieckiej przy tworzeniu transgranicznych produktów
turystycznych zwi¹zanych z turystyk¹ wodn¹. Projekt jest dofinansowany przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu
pañstwa (Fundusz Ma³ych Projektów w ramach Programu Wspó³pracy Interreg VA
Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Zaplanuj wodn¹ wyprawê
z aplikacj¹ ExploreOder
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Ju¿ po raz czwarty odby³ siê zlot ¿eglarzy, którzy uczcz¹ pamiêæ
polskiego ¿eglarza W³adys³awa Wagnera. Wydarzenie mia³o miejsce na
szczeciñskiej £asztowni.

To by³ pierwszy zlot Wagnerowski, który odby³ siê w Polsce. Ide¹
przewodni¹ Wagner Sailing Rally jest popularyzacja niezwyk³ej postaci, jak¹
by³ W³adys³aw Wagner, jak równie¿ integracja zarówno ¿eglarzy polonijnych,
jak i tych z Polski. Do tej pory zloty polskich ¿eglarzy organizowane by³y w
2012, 2015 i 2018 na Tortolii (brytyjskie Wyspy Dziewicze).

W³adys³aw Wagner w latach 1932-1939 jako pierwszy Polak op³yn¹³ œwiat
pod ¿aglami z bia³o-czerwon¹ bander¹. Naturalnym rozwiniêciem tej idei bêd¹
zloty organizowane w Polsce, jak i w ró¿nych miejscach na Karaibach, które
przyczyni¹ siê do wiêkszej znajomoœci historii kapitana W³adys³awa Wagnera
w Polsce i nawi¹zanie nowych wiêzi pomiêdzy Polskimi ¿eglarzami na ca³ym
œwiecie. Bêdzie to te¿ œwietna prezentacja Polskiego ¿eglarstwa na Karaibach.

Zlot potrwa³ od pi¹tku do niedzieli. Goœcie cumowali w North East Marinie.
Swoj¹ obecnoœæ zrealizowa³o 7 jednostek zagranicznych oraz dwa szczeciñskie
¿aglowce - Fryderyk Chopin oraz Kapitan Borchardt. Podczas trwania zlotu na
pok³adzie Fryderyka Chopina mo¿na by³o zobaczyæ  wystawê o kapitanie
Wagnerze czy te¿ us³yszeæ koncerty szantowe.

Kim by³ W³adys³aw Wagner?

W³adys³aw Wagner urodzi³ siê 17 wrzeœnia 1912 r. w Krzy¿owej Woli,
obecnie dzielnicy Starachowic. Kiedy w roku 1927 jego rodzice przeprowadzili
siê do Gdyni on wst¹pi³ do morskiej dru¿yny harcerskiej im. Jana III
Sobieskiego. W 1929 r. ukoñczy³ kurs ¿eglarski. W roku 1931 znalaz³ w
pobli¿u portu zagrzebany wrak ³odzi rybackiej. Od tej pory myœla³ o wyprawie
dooko³a œwiata. Wraz z koleg¹ Rudolfem Korniowskim przeprowadzi³ remont
kad³uba, postawi³ maszt, za³o¿y³ takielunek i o¿aglowanie, a 19 marca 1932 r.
jacht ZJAWA zosta³ zwodowany.

Rejs dooko³a œwiata rozpocz¹³ siê w pi¹tek 8 lipca 1932 r. Po¿egnanie by³o
krótkie, bowiem Wagner i Korniowski zapewnili przyjació³ i bliskich, ¿e chodzi
o wakacyjny rejs po Ba³tyku. Obaj ¿eglarze zamierzali op³yn¹æ Bornholm i
dotrzeæ do Zelandii, ale rêczna busola, stanowi¹ca ca³e ich wyposa¿enie
nawigacyjne, zawiod³a i dotarli do wybrze¿y Olandii, 200 km na pó³noc od
Bornholmu. Zdecydowali siê wiec trzymaæ linii brzegowej i tak dotarli wkrótce
do Kopenhagi i Göteborga, gdzie naprawiono pêkniêty bom, dobudowano
bukszpryt i zwiêkszono powierzchniê ¿agli.

Wagner Sailing Rally
Polska 2021
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Teraz, w trudnych jesiennych warunkach pogodowych, kieruj¹c siê przez

Morze Pó³nocne, kana³ La Manche i wzd³u¿ brzegów Zatoki Biskajskiej
ZJAWA zawinê³a do Lizbony, a w styczniu 1933 r. do Casablanki. Po
pokonaniu Atlantyku 3 czerwca 1933 r. przybi³ do portu Belém, gdzie zszed³ z
pok³adu Korniowski, a 4 lutego 1934 r. Wagner wodowa³ now¹ ZJAWÊ II. W
grudniu, holowany przez DAR POMORZA pokona³ Kana³ Panamski.

Po utracie ZJAWY II, któr¹ jak siê okaza³o w Suva w archipelagu Fid¿i
stoczy³y œwidraki, uda³ siê statkiem handlowym do Australii serdecznie witany
przez tamtejsz¹ Poloniê. W Sydney spêdzi³ kilka miesiêcy, ale gdy okaza³o siê,
¿e ceny jachtów w Australii s¹ za wysokie, zawróci³ do Ekwadoru, gdzie w
stoczni w Guayaquil zbudowa³, wed³ug w³asnego projektu ZJAWÊ III.

W lipcu 1937 r. wyruszy³ w dalsz¹ drogê przez Polinezjê Francusk¹,
Australiê i D¿akartê, gdzie otrzyma³ patent kapitañski wydany przez Polski
Zwi¹zek ¯eglarski. We wrzeœniu 1937 r., podczas pobytu na Bora-Bora,
spotka³ siê z Alainem Gerbaultem - francuskim ¿eglarzem-samotnikiem, który
okr¹¿y³ Ziemiê.

4 lipca 1939 r. o godzinie 16.20 jacht przeci¹³ trawers portugalskiego
przyl¹dka Faro, (który na ZJAWIE I mija³ 4 stycznia 1933 r.) po szeœciu i pó³
roku okr¹¿aj¹c Ziemiê. Tak zakoñczy³a siê przerywana przeciwnoœciami losu i
chorob¹ podró¿ ¿eglarza, który jako pierwszy Polak op³yn¹³ kulê ziemsk¹.

Wagner nigdy nie powróci³ do Gdyni. Co prawda chcia³ wyp³yn¹æ z Great
Yarmouth, gdzie wczeœniej zakoñczy³ swój rejs, jednak w tym czasie w Polsce
trwa³y ju¿ dzia³ania wojenne i Konsul RP odradzi³ mu dalsz¹ podró¿.

W czasie II wojny œwiatowej s³u¿y³ w Marynarce Wojennej.
Po wojnie pozosta³ na emigracji. By³ rybakiem, a nastêpnie prowadzi³ na

Puerto Rico w³asn¹ stoczniê (od 1959 r.). Potem (1969 r.) zamieszka³ na
Florydzie. Zmar³ 15 wrzeœnia 1992 r. w Winter Park na Florydzie.
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1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu fotograficznego „STS Kapitan Borchardt – 10 lat pod

bia³o-czerwon¹” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja im. Karola Olgierda
Borchardta, której nadano numery identyfikacyjne: KRS 0000410910, NIP
7010334491, REGON 146002520, zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs organizowany jest przy wspó³pracy Sk³odowscy Yachting KB sp. z o.o. –
Armatora ¿aglowca STS Kapitan Borchardt.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu, z zastrze¿eniem pkt 2.2. poni¿ej, mo¿e byæ:
A) pe³noletnia osoba fizyczna,
B) niepe³noletnia osoba fizyczna, o ile jej przedstawiciel ustawowy na warunkach

okreœlonych w pkt 2.3. poni¿ej wyrazi³ pisemn¹ zgodê na jej udzia³ w Konkursie,
która zapozna³a siê z niniejszym Regulaminem, w okresie od dnia 07.06.2021 roku
do dnia 15.07.2021 roku wype³ni³a formularz zg³oszeniowy zamieszczony na
podstronie Organizatora oraz w celu wziêcia udzia³u w Konkursie przes³a³a
Organizatorowi co najmniej jedn¹ i nie wiêcej ni¿ dwie fotografie spe³niaj¹ce
wymogi okreœlone w pkt 3, pkt 4 i pkt 5 poni¿ej. (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2.2. W Konkursie nie mog¹ wzi¹æ udzia³u:
A) pracownicy, cz³onkowie organów i przedstawiciele Organizatora i Sponsorów

nagród oraz innych podmiotów osobowo lub kapita³owo powi¹zanych
z Organizatorem oraz osoby realizuj¹ce na zlecenie Organizatora czynnoœci zwi¹zane
z organizacj¹ lub przeprowadzaniem Konkursu,

B) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni, rodzeñstwo, przysposobieni, przysposabiaj¹cy
osób wymienionych w lit. A) powy¿ej.

2.3. Skan zgody przedstawiciela ustawowego na udzia³ w konkursie osoby
niepe³noletniej nale¿y przes³aæ na adres fundacja@kapitanborchardt.p.

2.4. W Konkursie mo¿na braæ udzia³ wy³¹cznie osobiœcie. Niedopuszczalne jest
dokonywanie zg³oszeñ w imieniu osób trzecich.

2.5. Udzia³ w Konkursie oraz podanie danych osobowych w celu uczestnictwa
w Konkursie jest ca³kowicie dobrowolne i bezp³atne. Uczestnik jest zwi¹zany
warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzaj¹ siê na postanowienia
Regulaminu, nie mog¹ braæ udzia³u w Konkursie. Konkurs ma charakter otwarty.

Regulamin konkursu fotograficznego

„STS Kapitan Borchardt
– 10 lat pod bia³o-czerwon¹”
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2.6. Formularz zg³oszeniowy powinien zawieraæ wszystkie obowi¹zkowe dane.

Brak jakiegokolwiek obowi¹zkowego elementu powoduje nieuwzglêdnienie
w Konkursie nades³anego zg³oszenia. Formularz zg³oszeniowy wymaga podania
nastêpuj¹cych informacji o Uczestniku:

• Imiê (imiona) i nazwisko,
• adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowoœæ),
• telefon kontaktowy,
• adres e-mail,
• PESEL .
2.7. W formularzu zg³oszeniowym Uczestnik opcjonalnie mo¿e podaæ:
• tytu³ fotografii,
• pseudonim (nick).

3. CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Konkurs rozpoczyna siê 10.06.2021 r. o godzinie 08.00 i trwa do 15 lipca

2021 r. do godziny 20.00.
3.2. Og³oszenie wyników Konkursu nast¹pi 31 lipca 2021 o godzinie 18.30 na

pok³adzie ¿aglowca STS Kapitan Borchardt oraz w formie transmisji live na
Facebooku.

Do Konkursu mo¿na zg³osiæ fotografie, które tematycznie s¹ zwi¹zane
z ¿aglowcem STS Kapitan Borchardt.

5. ZASADY KONKURSU, PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

5.1. Zg³oszenie udzia³u w Konkursie odbywa siê w sposób wskazany
w Regulaminie. Niespe³nienie któregokolwiek z warunków zg³oszenia bêdzie
skutkowa³o uznaniem, ¿e nie dosz³o do skutecznego zg³oszenia.

5.2. Fotografia przes³ana przez Uczestnika powinna byæ efektem jego w³asnej
twórczoœci, nie mo¿e naruszaæ praw osób trzecich, w tym w szczególnoœci praw
autorskich i prawa do

wizerunku. Uczestnik, bior¹c udzia³ w Konkursie oœwiadcza, ¿e przys³uguj¹ mu
wszelkie prawa autorskie do przes³anej Organizatorowi fotografii.

5.3. Zg³oszone do Konkursu fotografie musz¹ zostaæ przes³ane Organizatorowi
w formacie JPG na adres mailowy: https://kapitanborchardt.pl/fundacja/ a wielkoœæ
przesy³anego pliku nie mo¿e przekroczyæ 6 MB. Uczestnik bêd¹cy autorem
nagrodzonej pracy zobowi¹zuje siê do przes³ania na proœbê Organizatora zdjêcia
w lepszej rozdzielczoœci, w celu wykonania jej wydruku w dobrej jakoœci na
potrzeby wystawy konkursowej.

5.4. W przypadku zg³oszenia do Konkursu identycznej fotografii przez wiêcej ni¿
jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uwzglêdniania
w Konkursie fotografii, które zosta³y zg³oszone jako kolejne.

5.5. W Konkursie nie bior¹ udzia³u fotografie, które zawieraj¹:
A) wulgaryzmy, treœci obraŸliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami

lub prezentuj¹ce zachowania niebezpieczne,
B) treœci reklamowe,
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C) treœci naruszaj¹ce prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie,

a tak¿e wizerunek,
D) treœci, co do których Uczestnikowi nie przys³uguje ca³oœæ praw autorskich

i praw zale¿nych.
Fotografia zawieraj¹ca którekolwiek z treœci wskazanych powy¿ej zostanie

zdyskwalifikowana przez Organizatora. W przypadku, gdy po wydaniu nagrody
ujawni siê okolicznoœæ opisana w zdaniu poprzedzaj¹cym, Organizator zastrzega
sobie prawo do ¿¹dania zwrotu nagrody lub zap³aty jej równowartoœci.

5.6. Bior¹c udzia³ w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom
wskazanym w pkt 7.1. nieodp³atnej, niewy³¹cznej, przenoszalnej licencji na
korzystanie z utworów powsta³ych w zwi¹zku z udzia³em w Konkursie, tj.
przes³anych Organizatorowi fotografii, które mog¹ zawieraæ wizerunek osób
fizycznych, od dnia ich zg³oszenia, bez ograniczeñ czasowych, na obszarze
terytorium Unii Europejskiej i z uwzglêdnieniem ponad granicznego charakteru
Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania zg³oszenia polach eksploatacji,
które w szczególnoœci obejmuj¹:

A) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie dowoln¹
technik¹ egzemplarzy fotografii, w tym technik¹ drukarsk¹, reprograficzn¹, zapisu
magnetycznego oraz technik¹ cyfrow¹,

B) w zakresie rozpowszechniania fotografii - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyœwietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak¿e publiczne
udostêpnianie w taki sposób, aby ka¿dy móg³ mieæ do nich dostêp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (w szczególnoœci w Internecie, w tym na stronie
internetowej (https://kapitanborchardt.pl/fundacja/), w tym w zakresie wykorzystania
fotografii, które mog¹ zawieraæ wizerunek osób fizycznych, do komunikacji
w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w krótkim filmie reklamowm Konkursu),

C) w zakresie zezwalania na wykonanie zale¿nych praw autorskich do modyfikacji
fotografii - dokonywanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji fotografii
i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz
zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie
i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

5.7. Uczestnik wyra¿a zgodê na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego na fotografii przes³anej Organizatorowi w zakresie wskazanym w pkt
5.7. powy¿ej oraz na u¿ycie jego imienia i nazwiska w celu wskazania przez
Organizatora na autorstwo fotografii. W przypadku, gdy na fotografii Uczestnika
widnieje wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowi¹zany jest do odebrania od
takiej osoby trzeciej zgody niezbêdnej do wziêcia udzia³u w Konkursie.

5.8. Uczestnik poprzez udzia³ w Konkursie oœwiadcza, ¿e jest wy³¹cznym twórc¹
fotografii w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ¿e zg³oszona fotografia jest wolna od wad prawnych
– w szczególnoœci, ¿e przys³uguje mu pe³nia praw autorskich i ma prawo do
udzielania licencji na warunkach okreœlonych w pkt 5.7. Regulaminu oraz oœwiadcza,
¿e ponosi wszelk¹ i ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za to, ¿e korzystanie przez
Organizatora i podmioty wskazane w pkt 7.1. Regulaminu nie bêdzie narusza³o
praw, a w szczególnoœci praw autorskich i prawa do wykorzystania wizerunku, osób
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trzecich. W przypadku, gdy w zwi¹zku z Konkursem dojdzie do naruszenia
jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowi¹zania
wzglêdem osoby trzeciej lub naruszenia prawa do wizerunku osoby trzeciej,
odpowiedzialnoœæ z tytu³u powy¿szego ponosi Uczestnik. Na wypadek wyst¹pienia
przeciwko Organizatorowi lub któremukolwiek z podmiotów wskazanych w pkt 7.1.
Regulaminu przez osobê trzeci¹ z roszczeniami z tytu³u w szczególnoœci naruszenia
jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowi¹zania
wzglêdem osoby trzeciej, zwi¹zanego z przes³an¹ fotografi¹, Uczestnik w ca³oœci
zwalnia Organizatora lub podmioty wskazane w pkt 7.1. Regulaminu
z odpowiedzialnoœci w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich
poniesienia bêdzie zobowi¹zany Organizator lub ten podmiot.

5.9.Dane osobowe Uczestników bêd¹ przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
przepisami Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych) zwanego dalej
„RODO” na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wy³onienia zwyciêzców, wydania
Nagród oraz rozliczenia nale¿nego podatku. Administratorem danych osobowych jest
Organizator. Informacje dotycz¹ce przetwarzania danych przez Organizatora zosta³y
przekazane Uczestnikowi w klauzuli informacyjnej.

6. OCENA FOTOGRAFII KONKURSOWYCH
6.1. Fotografie bêd¹ oceniane osobno w dwóch grupach wiekowych:
– autorów w wieku do 18 lat
– autorów w wieku ponad 18 lat
Zwyciêzców wy³oni powo³ane przez Organizatora Jury w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Jury – Pan Ryszard Karczmarski, artysta fotografik,
Cz³onek Jury – Pan Krzysztof Czarski, artysta fotografik,
Cz³onek Jury – Halina Maiñska, przedstawiciel Organizatora
6.2. Wyniki Konkursu zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci 31.07.2021 roku

na pok³adzie ¿aglowca STS Kapitan Borchardt, a nastêpnie opublikowane na stronie
internetowej https://kapitanborchardt.pl/fundacja/. oraz Facebook'u Fundacji.
Zg³aszaj¹c siê do Konkursu, Uczestnik wyra¿a zgodê na podanie do publicznej
wiadomoœci jego imienia i nazwiska w ramach og³oszenia wyników Konkursu oraz
póŸniejszego informowania o wynikach Konkursu, a tak¿e na publiczne
informowanie o wynikach Konkursu w mediach, w tym w Internecie oraz
w mediach spo³ecznoœciowych.

6.3. Decyzje Jury Konkursu s¹ ostateczne.
6.4. W trakcie oceny prac preferowane bêd¹ zestawy fotografii – do 5 zdjêæ

w zestawie.

7. NAGRODY W KONKURSIE
7.1. Nagrody przewidziane w Konkursie w ka¿dej z dwóch kategorii to:
I – nagroda g³ówna za zajêcie pierwszego miejsca:
Rejs 7–dniowy na ¿aglowcu STS Kapitan Borchardt, – wartoœæ nagrody 2.300,- z³
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II - nagroda za zajêcie drugiego miejsca: voucher o wartoœci 50% ceny rejsu 7–

dniowego na ¿aglowcu STS Kapitan Borchardt – wartoœæ nagrody 1.150, – z³
III - nagroda za zajêcie trzeciego miejsca: zestaw odzie¿y firmowej oraz materia³ów

promocyjnych ¿aglowca STS Kapitan Borchardt – wartoœæ nagrody 500, – z³
7.2. Zwyciêzcy Konkursu zostan¹ powiadomieni o przyznanych nagrodach

w terminie 7 dni roboczych od daty opublikowania wyników na adres e–mail lub
telefonicznie.

7.3. Termin oraz sposób odbioru nagrody zostanie uzgodniony ze zwyciêzcami
w terminie nieprzekraczaj¹cym 14 dni od daty og³oszenia wyników, chyba ¿e jest to
niezale¿ne od Organizatora.

7.5. W przypadku braku mo¿liwoœci odbioru osobistego nagrody Uczestnik
zobowi¹zuje siê podaæ adres do wysy³ki umo¿liwiaj¹cy Organizatorowi przes³anie
nagrody. Adres powinien znajdowaæ siê w granicach Unii Europejskiej. Nagrody
nieodebrane przez zwyciêzców pozostaj¹ do dyspozycji Organizatora.

7.6. Za Nagrody nie przys³uguje ekwiwalent pieniê¿ny. Nie jest mo¿liwe
przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORGANIZATORA
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieotrzymanie lub opóŸnione

otrzymanie formularza z przyczyn od niego niezale¿nych, w szczególnoœci
z przyczyn le¿¹cych po stronie administratora serwera.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za niemo¿noœæ odbioru nagrody
z przyczyn le¿¹cych po stronie Uczestnika.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakoœæ i u¿ytecznoœæ wygranej
nagrody, w tym odpowiedzialnoœci z tytu³u gwarancji lub rêkojmi za wady rzeczy
bêd¹cej nagrod¹.

9. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
9.1. Regulamin niniejszego konkursu dostêpny jest w siedzibie Organizatora oraz

na stronie internetowej https://kapitanborchardt.pl/fundacja/
9.2.Uczestnikom nie przys³uguje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
9.3. Przed przyst¹pieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznaæ siê

z Regulaminem i klauzul¹ informacyjn¹. Zg³aszaj¹c fotografie Uczestnik potwierdza,
¿e wyrazi³ zgodê na warunki Konkursu ujête w Regulaminie. Uczestnik zobowi¹zuje
siê do przestrzegania okreœlonych w nim zasad, jak równie¿ potwierdza, i¿ spe³nia
wszystkie warunki, które uprawniaj¹ go do udzia³u w Konkursie.

9.4. Uczestnik, bior¹c udzia³ w Konkursie, potwierdza, ¿e jest œwiadomy, i¿
o wygranej nie decyduje przypadek, lecz dzia³anie Uczestnika.

9.5. Osoby, które nie spe³niaj¹ któregokolwiek z wymogów okreœlonych w
niniejszym Regulaminie lub przeka¿¹ Organizatorowi nieprawdziwe informacje,
zostan¹ automatycznie zdyskwalifikowane.

9.6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd¹
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególnoœci art. 919–921.



41

Pakiety startowe znikaj¹ w mgnieniu oka. Kto jeszcze nie zapisa³ siê na Biegowe
Bulwarove - Bieg nad Czyst¹ Odr¹ w Szczecinie ca³y czas mo¿e jeszcze do nas
do³¹czyæ. Zawody organizowane s¹ zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci.

Pierwszy bieg zaplanowano na 26 czerwca. Trasa bêdzie mia³a oko³o 5 km.
Tradycyjnie, zostanie ona wyznaczona wzd³u¿ Odry. Zawodnicy przebiegn¹ dwie
pêtle w s¹siedztwie DŸwigozaurów i North East Mariny. Biegowe Bulwarove to
doskona³a forma aktywnoœci na œwie¿ym powietrzu. Dystans nie jest d³ugi, a
okolicznoœci przyrody sprawiaj¹, ¿e biegnie siê bardzo przyjemnie.

Start bêdzie odbywa³ siê w dwóch turach o godz. 9.00 i 12.00. £¹cznie na bieg
mo¿e zapisaæ siê 300 osób. Koszt op³aty startowej wynosi 45 z³. W pakiecie znajd¹
siê numer startowy i chip do pomiaru czasu i gad¿ety biegowe. Ka¿dy zawodnik,
który przekroczy liniê mety otrzyma pami¹tkowy medal. Dla sta³ych bywalców
przygotowaliœmy mo¿liwoœæ zakupu karnetu na wszystkie biegi. To koszt 160 z³. W
ramach karnetu zawodnicy otrzymaj¹ koszulki techniczne w gratisie. Pozostali bêd¹
mogli je nabyæ w cenie 50 z³.

Ale to nie koniec dobrych wiadomoœci. W tym roku chcielibyœmy równie¿ zaprosiæ
najm³odszych do naszych zawodów i wziêcia udzia³u w Biegach Kota Umbriagi.
Zawody bêd¹ organizowane dla dzieci z roczników 2014-2019 na dystansie 60 m
godz.10.00 oraz na 300 m dla dzieci z roczników 2013-2008, godz.10.30. Ka¿dy
uczestnik otrzyma numer startowy, gad¿ety i medal pami¹tkowy po pokonaniu
dystansu. Op³ata startowa wynosi 40 z³. Biegi dla dzieci bêd¹ odbywa³y siê w tych
samych terminach, co te dla doros³ych. Tutaj równie¿ istnieje mo¿liwoœæ wykupienia
karnetu w cenie 140 z³ (w cenie karnetu koszulka). Koszulkê bêdzie mo¿na dokupiæ
za 45 z³.

Zapisy odbywaj¹ siê za poœrednictwem stron:
https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/biegowe-bulwarove
https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/biegi-kota-umbriagi
Daty biegów: 26.06.; 17.07.; 14.08.; 12.09.
Szczegó³owe informacje znajdziemy na stronie www.zstw.szczecin.pl.

Trwaj¹ zapisy na Biegowe Bulwarove
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Z regat na regaty do Szczecin trafia coraz wiêcej medali. Ten weekend sta³
pod znakiem szczeciñskiej grupy Laser. Nasi zawodnicy maj¹ siê czym chwaliæ.

Kolejne sukcesy potwierdzaj¹, ¿e Szczecin znajduje siê bez w¹tpienia w czo³ówce
klasy Laser w Polsce. W³aœnie zakoñczy³y siê regaty o Puchar Pucka, podczas
których zawodnicy Regatowej Reprezentacji Szczecina kilkukrotnie stawali na
podium.

Wywalczyæ takie wyniki nie by³o ³atwo. Warunki pogodowe by³y zró¿nicowane, a
w dodatku konkurencja bardzo liczna. Mimo to Maciej Cymerman (C¯) odniós³
zwyciêstwo w najliczniej obsadzonej grupie ILCA4 (Laser 4.7) – 118 startuj¹cych,
Oskar Sawicki (C¯) zaj¹³ 3. miejsce generalnie i 2 w U16 (klasyfikacja wiekowa).

Z kolei Filip Mi³oszewski (SEJK Pogoñ) wygra³ ILCA6 open mê¿czyzn, a Maks
Burdziej (C¯) zaj¹³ 6. Pozycjê. W kategorii startowa³o 94 zawodników. To nadal nie
koniec. W grupie ILCA7 (Laser Standard) Maksymilian Cymerman (SEJK Pogoñ)
zaj¹³ 3. miejsce generalnie,  a Wojtek Antoniak (C¯) 4. Odpowiednio panowie 2 i 3
w U21.

Tak dobra forma naszych zawodników napawa optymizmem, zw³aszcza, ¿e ju¿ za
tydzieñ czterech z nich: Filip Mi³oszewski, Maks Burdziej, Maciej Cymerman i
Oskar Sawicki bêd¹ walczyæ w Chorwacji w Mistrzostwach Europy w klasie ILCA6
(Laser Radial).

Szczeciñscy ¿eglarze
nie wychodz¹ z formy
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Foto.
Magda Kucharska

Zajêcia
w pracowni
plastycznej
pod kierunkiem
Magdy
Kucharskiej
Akademia
Edukacji
Przedszkolaka
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