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Sala do wynajêcia
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Zdaniem naukowców

Dziecko
szecioletnie
w szkole
Rozpoczêcie nauki w szkole przez dziecko szecioletnie wi¹¿e siê z nowymi zadaniami rozwojowymi wynikaj¹cymi z :
1. Aspekt indywidualny
 zmiana to¿samoci  zmiana roli,
 radzenie sobie z silnymi emocjami  ekscytuj¹ce oczekiwanie, zaciekawienie, duma, a jednoczenie brak poczucia bezpieczeñstwa i lêk,
 rosn¹ca niezale¿noæ i nowe umiejêtnoci zwi¹zane z czytaniem pisaniem;
2. Aspekt interakcyjny
 utrata starych i tworzenie nowych relacji spo³ecznych, ról spo³ecznych,
 budowanie nowych relacji z nauczycielami i rówienikami,
 zmiana relacji w rodzinie  oczekiwania i sankcje zwi¹zane z rol¹ ucznia odmienne od oczekiwañ i
sankcji zwi¹zanych z rol¹ przedszkolaka;
3. Aspekt kontekstualny
 nowe otoczenie, program i sposób uczenia siê,
 integracja wymagañ dwóch ró¿nych rodowisk: szkolnego i rodzinnego  rozk³ad pracy szko³y determinuje organizacjê dnia, tygodnia i roku
w rodzinie,
 uczenie siê wed³ug okrelonego programu
szkolnego (w przeciwieñstwie do bardziej otwartego programu przedszkolnego),
 umiejêtnoæ radzenia sobie z innymi nowymi
sytuacjami zwi¹zanymi z przejciem do szko³y ( np.
powrót mamy do pracy),
 adaptacja rodziców do nowej roli (Kienig
2012, s. 151).
Wieloaspektowoæ przejcia edukacyjnego dziecka z przedszkola do szko³y powi¹zana z nowymi,
zró¿nicowanymi zadaniami rozwojowymi mo¿e staæ
siê przyczyn¹ trudnoci w starcie szkolnym. Dlatego konieczne jest wczesne podjêcie dzia³añ u³atwiaj¹cych dziecku adaptacjê do nowej roli. Priorytetowe znaczenie w tym wzglêdzie ma rodzina, przedszkole, szko³a.

Gotowoæ rodziców

Gotowoæ szkolna dziecka w du¿ym stopniu zale¿y od funkcjonowania rodowiska rodzinnego, które:

 stwarza w³aciwe warunki dla sukcesywnego
realizowania zadañ rozwojowych, na które dziecko
jest gotowe;
 pobudza, aktywizuje, kieruje ku nowym wyzwaniom , wspiera w ich pokonywaniu, dostarcza dziecku ró¿norodnej stymulacji poznawczej, dowiadczeñ
spo³ecznych, tworzy przestrzenie dla twórczych zachowañ dziecka.
Zadaniem rodziców jest przygotowanie dziecka
do:  samodzielnoci i zaradnoci w codziennych
sytuacjach;  radzenia sobie w sytuacjach nowych,
nietypowych i trudnych, do znoszenia niepowodzeñ
i pora¿ek;  roli ucznia;  nowych kontaktów spo³ecznych  z innymi uczniami i z osobami doros³ymi
pe³ni¹cymi ró¿ne role;  realizacji nowych zadañ i
rozliczania z nich oraz bycia rozliczanym (Brzeziñska, Szymañska, 2012.).
Im czêciej dziecko bêdzie mia³o mo¿liwoæ w
domu rodzinnym, dowiadczaæ pozytywnych interakcji, byæ wiadkiem przestrzegania norm ¿yczliwoci, poszanowania godnoci drugiej osoby, oceniania innych w kategoriach zaufania, przyjani, serdecznoci  tym czêciej bêdzie przenosi³o te dowiadczenia na kontakty spo³eczne w przedszkolu i
szkole. Jeli rodzice bezgranicznie akceptuj¹ dziecko jako osobê i dostarczaj¹ mu pozytywnych wzmocnieñ, wówczas jest ono gotowe do podejmowania
wyzwañ zwi¹zanych z nauk¹ w szkole. Stanowi¹ one
podstawê budowania poczucia w³asnej wartoci,
która jest istotnym czynnikiem wyznaczaj¹cym zadaniowe nastawienie jednostki do ¿ycia.
W rodowisku rodzinnym, w którym edukacja stanowi istotn¹ wartoæ ¿yciow¹, dziecko ma wiele
okazji do gromadzenia dowiadczeñ, które korzystnie wp³ywaj¹ na jego funkcjonowanie w rodowisku przedszkolnym, z czasem szkolnym.

Gotowoæ instytucjonalna

Z edukacj¹ szkoln¹ dzieci 6letnich zwi¹zana jest
gotowoæ instytucjonalna.
Gotowoæ instytucjonalna to osi¹gniêcie przez
szko³ê takiego poziomu wra¿liwoci na dziecko, jego
potrzeby, oczekiwania, uczenie siê i mo¿liwoci rozwojowe, jaki stanowi o modyfikacji, kierunku i dynamice zmian programowo-organizacyjnych oraz
zmian w procesie nauczania  uczenia siê (Wilgocka-Okoñ, 2003, s.79). Szko³a gotowa na przyjêcie
dziecka szecioletniego to szko³a otwarta na dziecko, w której proponowane oferty edukacyjne wykorzystuj¹ dowiadczenia dziecka nabyte w okresie
przedszkolnym.
Gotowoæ instytucjonalna, musi tak¿e obejmowaæ
swym zakresem przedszkole i jego udzia³ w rozwoju

dziecka. Dowiadczenia wyniesione z przedszkola,
ich jakoæ, rodzaj i bogactwo, determinuj¹ poznawcze, spo³eczne i emocjonalne funkcjonowanie dziecka w roli przedszkolaka, z czasem ucznia.
Zatem gotowoæ instytucjonalna to dojrza³oæ
przedszkola i szko³y, które jako placówki wra¿liwe na dziecko s¹ wzajemnie na siebie otwarte.
Takie ujêcie gotowoci instytucjonalnej jest bliskie rozumieniu pojêcia ci¹g³oci procesu edukacyjnego, który polega na takiej pracy z dzieckiem, która stanowi kontynuacjê, utrwalanie i
poszerzanie tych wiadomoci, umiejêtnoci, nawyków i zachowañ, które stanowi³y treæ dotychczasowego etapu rozwojowego, a równoczenie
stanowi¹ podstawê i przygotowanie do dalszego
rozwoju dziecka.
Zatem przygotowanie szko³y na przyjêcie dziecka
szecioletniego musi zaczynaæ siê na d³ugo przed
tym faktem i polegaæ miêdzy innymi na: dopasowaniu infrastruktury szko³y do potrzeb dzieci szecioletnich, wspó³pracy z przedszkolem, wczesnych
kontaktach z przysz³ymi uczniami i ich rodzicami,
pomocy rodzicom we wspomaganiu dziecka w procesie edukacji.
Wa¿n¹ rolê w procesie adaptacji dziecka do szko³y odgrywa nauczyciel, który musi: znaæ podstawowe prawid³owoci rozwoju by zauwa¿yæ i niwelowaæ braki wystêpuj¹ce u dzieci w ró¿nych obszarach, a tak¿e dostrzegaæ i rozwijaæ ich zasoby; byæ
wra¿liwym, uwa¿nym obserwatorem ( diagnost¹) ,
m¹drym inspiratorem.
Gotowoæ instytucjonalna to wra¿liwoæ instytucji na dynamicznie zmieniaj¹ce siê potrzeby dziecka (emocjonalne, spo³eczne, poznawcze) oraz umiejêtnoæ elastycznego dostosowywania warunków,
procedur, wymagañ i zadañ do tych potrzeb. Z tych
to wzglêdów konieczne s¹: zmiany w organizacji
szko³y dotycz¹ce miêdzy innymi zagospodarowania czasu przed i po lekcjach po to by nie tylko
zapewniaæ dzieciom opiekê, ale równie¿ wychowanie i wspomaganie rozwoju dziecka; zmiany sposobu nauczania.

Gotowoæ dziecka

Wraz ze zmian¹ rodowiska z przedszkolnego na
szkolne pojawiaj¹ siê przed dzieckiem nowe wymagania, obowi¹zki, wyzwania.
Wa¿nym, choæ nie jedynym czynnikiem wyznaczaj¹cym gotowoæ szkoln¹ dziecka i jego powodzenie w szkole, jest poziom jego dojrza³oci emocjonalnej, spo³ecznej, poznawczej. Dojrza³oæ ta
kszta³tuje siê w okresie wczesnego dzieciñstwa a jej
intensywny rozwój nastêpuje w wieku przedszkol-

nym ( g³ównie pod wp³ywem wiadomych oddzia³ywañ rodziców i nauczycieli w przedszkolu) .
Pojêcie gotowoci szkolnej wi¹¿e siê z definicj¹
gotowoci do uczenia siê, która dotyczy: zainteresowania dziecka uczeniem siê, chêci¹ bycia uczonym i samodzielnego uczenia siê, trwa³oci zainteresowañ, kontynuowania uczenia siê pomimo trudnoci i niepowodzeñ, osi¹gania postêpów.
W tym miejscu konieczne wydaje siê rozró¿nienie
pojêæ dojrza³oæ i gotowoæ szkolna. W wietle za³o¿eñ konstruktywistycznej teorii wiedzy i poznawania dojrza³oæ szkoln¹ mo¿na rozpatrywaæ w kontekcie aktualnego rozwoju dziecka, za gotowoæ
szkoln¹ w aspekcie jego najbli¿szego rozwoju.
Strefa aktualnego rozwoju dziecka to mapa kompetencji dobrze przez nie opanowanych oraz funkcji dopiero dojrzewaj¹cych, za strefa najbli¿szego
rozwoju to obszar gotowoci dziecka do zdobywania kompetencji le¿¹cych w zasiêgu jego mo¿liwoci przy wspieraj¹cym otoczeniu spo³ecznym (Wygotski 1971, s.542).
Gotowoæ dziecka do podjêcia nauki w szkole
mo¿na rozpatrywaæ na kilku poziomach.
Poziom I. Zasoby osobiste  powsta³y z kontaktów dziecka ze wiatem i stanowi¹ fundament dla
wszystkich kolejnych podejmowanych przez nie
dzia³añ, Mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce obszary kompetencji, pojawiaj¹ce siê kolejno w rozwoju dziecka
(Brzeziñska, Appelt, Zió³kowska, 2010):
a.) zaufanie do wiata, siebie i innych ludzi: dziecko buduje pe³ne nadziei przekonania na temat wiata i swojego miejsca w tym wiecie, nabiera poczucia, ¿e jest w stanie sprostaæ ró¿nym zadaniom, a
wiat i inni ludzie bêd¹ je wspieraæ w realizacji jego
zamierzeñ;
b.) autonomia i wolna wola: rozwijaj¹ siê w sytuacji dowiadczania kontroli nad sob¹ i w³asnymi
dzia³aniami; stanowi¹ one jednoczenie podstawê
kszta³towania siê poczucia w³asnej odrêbnoci,
wiadomoci w³asnych potrzeb, a tak¿e pewnoci
siebie;
c.) inicjatywa: kszta³tuje siê w wieku przedszkolnym, jako dowiadczenie kreowania sytuacji, inicjowania dzia³añ, zmieniania rzeczywistoci, zarówno w dowiadczeniach w wiecie realnym, jak i w
wiecie wyobra¿eñ i fantazji, w wiecie fikcji (Erikson 2000,s.265).
Poziom II. Dotyczy wykorzystania, rozwijania i
integracji kompetencji bêd¹cych efektem rozwoju w okresie dzieciñstwa, zwi¹zanych z rozwojem
poznawczym (np. zanik egocentryzmu dzieciêce-
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go, pocz¹tki refleksji, rozwój pamiêci), emocjonalnym (np. rozwijaj¹ca siê wiadomoæ w³asnych
prze¿yæ i prze¿yæ innych osób), spo³ecznym (np.
budowanie relacji z rówienikami i doros³ymi, postawa wobec obowi¹zków i pracy, samodzielnoæ)
(por. Schaffer, 2009). Kompetencje te stanowi¹ narzêdzia u³atwiaj¹ce orientacjê i rozumienie sytuacji szkolnej.
Poziom III. Dotyczy rozwijania kompetencji
zwi¹zanych z przebiegiem procesu uczenia siê i
dostosowywania do sytuacji edukacyjnej. Mo¿na wród nich wymieniæ kontrolê poznawcz¹, metapoznanie, kompetencje zwi¹zane z planowaniem
i realizacj¹ podjêtych dzia³añ. Dziêki rozwijaniu
tych kompetencji dziecko uczy siê uczyæ, rozumieæ sens w³asnego dzia³ania z perspektywy wiêkszej ca³oci, planowaæ, organizowaæ i monitorowaæ w³asn¹ pracê i jej efekty.
Poziom IV. Dotyczy rozwijania kompetencji specyficznych dla realizacji zadañ szkolnych takich,
jak rysowanie, liczenie, pisanie czy czytanie (Wilgocka-Okoñ, 2003).
Proces przystosowania siê przez dziecko do nowego rodowiska zale¿y od fazy rozwoju, odpornoci uk³adu nerwowego, dowiadczeñ spo³ecznych, wzorów zachowañ specjalizacyjnych
wyniesionych z rodzinnego domu.
Wchodzenie dziecka w rolê ucznia to proces
skomplikowany, zró¿nicowany i roz³o¿ony w czasie. Mo¿na w nim wyró¿niæ nastêpuj¹ce, jakociowo odmienne etapy:
* wchodzenie w rolê, gdzie wyodrêbnia siê fazê
orientacyjn¹ (zdobywanie podstawowych informacji co do przepisu roli i warunków jej realizacji,
czyli rozpoznanie zakresu oczekiwañ i wymagañ
spo³ecznych) oraz fazê poznawcz¹ (uczenie siê
przez naladowanie postêpowania innych, zgodnego z przepisem roli; jest to zatem jedynie odtwarzanie zewnêtrznej formy roli);
* pe³n¹ adaptacjê do roli, w której wyró¿nia siê
fazê adaptacji (któr¹ cechuje coraz sprawniejsze
i bardziej efektywne realizowanie przepisu roli,
dziêki adekwatnemu pos³ugiwaniu siê wiedz¹ i
umiejêtnociami) oraz fazê innowacji (to jest
wprowadzania zmian do przepisu roli, jednak tylko w ramach rozpoznanej konwencji, tj. zmian,
które dotycz¹ procedury pe³nienia roli, a nie celów dzia³añ);
* twórcze przekraczanie roli, gdzie wyodrêbnia
siê fazê adaptacji twórczej (wyra¿aj¹c¹ siê kreatywnym, zindywidualizowanym pos³ugiwaniem

siê ju¿ posiadan¹ wiedz¹, umiejêtnociami i dowiadczeniami) i fazê samorealizacji (gdy pe³nienie roli podporz¹dkowane jest przede wszystkim
osobistym celom i wizji w³asnego rozwoju)
(Brzeziñska 2000, s.241-242).
Przekroczenie progu szko³y to zwi¹zane jest z
koniecznoci¹ pokonania szeregu trudnoci, dowiadczania innej jakoci ¿ycia. Sytuacjê dziecka
wchodz¹cego w rolê ucznia wyznaczaj¹ zmiany
w zakresie:
* poszerzenia rodowiska spo³ecznego dziecka
zarówno rówieniczego, jak i doros³ego, co wymaga od dziecka objêcia kontrol¹ szerszej przestrzeni spo³ecznej,
* zmian w systemie kontroli, jakiej podlega
dziecko, a wiêc z kontroli wynikaj¹cej z osobistych relacji z doros³ym na kontrolê typu instytucjonalnego wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych regu³,
tradycji, w wyniku czego zewnêtrzne oczekiwania mog¹ znaleæ siê w opozycji do indywidualnych potrzeb dziecka,
* dominuj¹cej aktywnoci dziecka: od zabawy
do nauki, traktowanej teraz ju¿ jako obowi¹zek,
podobny do tego, jaki dziecku kojarzy siê z prac¹,
* przejcia od uczenia siê o charakterze ideacyjnym do uczenia siê intencjonalnego,
* charakteru ról instytucjonalnych, w przedszkolu dziecko jest obs³ugiwane, nie stawia siê
przed nim wymagañ ani nie oczekuje siê pokonywania trudnoci, a w przypadku ich pojawienia
siê dziecko jest raczej wyrêczane, na skutek czego wyucza siê je bezradnoci, tymczasem rola
ucznia wymaga umiejêtnoci radzenia sobie ze
standardami wykraczaj¹cymi poza aktualne kompetencje, a wiêc funkcjonowania w sytuacjach
definiowanych jako trudne i wówczas dziecko nie
tylko nie jest zwalniane z obowi¹zków, ale przeciwnie, jest poddawane ci¹g³ej ocenie, co wywo³uje stany napiêcia,
* uzyskiwania samodzielnoci a wraz z tym
zwiêkszania siê oczekiwañ doros³ych co do jego
odpowiedzialnoci, dziecko przejmuje te¿ nowe
role,
* pozycji dziecka w relacji z rodzicami, oni teraz podporz¹dkowuj¹ siê jego potrzebom wynikaj¹cym z roli ucznia, a poza tym rodzice przestaj¹ byæ jedynymi nieomylnymi, sytuacji dziecka w relacji z rówienikami, relacje oparte na realizacji zadañ szkolnych wymuszaj¹ sta³e porównywanie siê, rywalizacjê, co w konsekwencji prowadzi do utrwalenia siê okrelonej pozycji dziecka w strukturze spo³ecznej klasy (Sowiñska,
2004, s. 414-415).

W literaturze psychologicznej i pedagogicznej
wskazuje siê na ró¿ne czynniki endogenne (wewnêtrzne) i egzogenne (zewnêtrzne, rodowiskowe) warunkuj¹ce zachowanie dziecka w trakcie
przejcia edukacyjnego. Do czynników endogennych zalicza siê: wiek, p³eæ, stan zdrowia, indywidualne cechy uk³adu nerwowego, ogólny poziom
rozwoju dziecka.
Natomiast czynniki egzogenne zwi¹zane s¹ ze
rodowiskiem dziecka: domowym  status spo³ecznoekonomiczny rodziny, struktura rodziny,
liczba cz³onków rodziny i wzajemne stosunki miêdzy nimi, postawy rodzicielskie i system wychowania w rodzinie, czy te¿ aspiracje edukacyjne
rodziców wobec dzieci oraz instytucjonalnym
(przedszkolem, szko³¹)  warunki lokalowe, wyposa¿enie w sprzêt i zabawki, liczba dzieci w grupie/klasie, wymagania formalne przedszkola/szko³y wobec dziecka, oddzia³ywania wychowawcze
nauczycieli.
Mo¿emy mówiæ o trzech strategiach adaptacyjnych uruchamianych przez dzieci wchodz¹ce
w rolê ucznia:
* o dobrej, aktywnej adaptacji w sytuacji, gdy
dziecko jest autonomiczne i to we wszystkich obszarach szkolnego funkcjonowania. Cechuje je
wówczas naturalnoæ, otwartoæ, aktywnoæ, gotowoæ podejmowania ró¿norodnych dzia³añ, ciekawoæ poznawcza, dociekliwoæ. Ponadto jest
inicjatorem ró¿nych przedsiêwziêæ, jest atrakcyjnym partnerem interakcji rówieniczych, cieszy
siê ich uznaniem i autorytetem;
* o biernej adaptacji, w której dziecko pozostaje przez d³u¿szy czas z boku tocz¹cego siê ¿ycia
szkolnego. Dziecko takie nie jest zalêknione, ale
jest niepewne, prze¿ywa chwilowy brak poczucia
bezpieczeñstwa, dlatego te¿ potrzebuje d³u¿szego czasu na wejcie w ¿ycie szkolne i innego rodzaju wsparcia. Dziecko takie stopniowo przyzwyczaja siê do tej nowej sytuacji, przekonuje siê
do stylu funkcjonowania nauczyciela, stawianych
przez niego wymagañ i oczekiwañ, jak i do sposobu bycia rówieników;
* o z³ej adaptacji, która jest sytuacj¹ blokuj¹c¹
rozwój dziecka. Dowiadcza ono wówczas silnych
prze¿yæ lêkowych, nad którymi nie jest w stanie
zapanowaæ, co z kolei powoduje ca³kowite zahamowanie jego autonomii i bezwolne uleganie naciskom zewnêtrznym, a g³ównie presji nauczyciela i
rówieników. Dziecko dowiadczaj¹ce takich emocji jest pasywne, podporz¹dkowane, reaktywne i
zupe³nie zatraca swoj¹ indywidualnoæ, a ca³¹
swoj¹ aktywnoæ kieruje, by dostosowaæ w³asn¹

liniê dzia³ania do linii dzia³ania nauczyciela, ale to i
tak nie likwiduje silnych napiêæ i stresów. Zachowanie takiego dziecka stwarza pozory dobrego
przystosowania i nie jest przedmiotem troski nauczyciela (Michalak, Misiorna, 2006, s. 20-21).
Uruchamiana przez dziecko okrelona strategia
adaptacji do wymagañ stawianych przez szko³ê
mo¿e z jednej strony byæ wskanikiem poziomu
gotowoci szkolnej dziecka, z drugiej za wskanikiem jakoci udzielanego mu wsparcia rozwojowego. Natomiast sam sposób funkcjonowania
dziecka w roli ucznia stanowi g³ówne ród³o informacji o bogactwie jego dowiadczeñ wyniesionych z relacji ze wiatem ludzi i przedmiotów
w swoim rodowisku rodzinnym i przedszkolnym.
Gotowoæ dziecka do podjêcia nauki w szkole
wyznaczona jest przez kontekst: rozwojowy, kulturalno-spo³eczny, edukacyjny, materialno-przestrzenny.
Dziecko dojrza³e do szko³y to dziecko gotowe
do przekraczania w³asnych mo¿liwoci.
Literatura:
A. Brzeziñska, Spo³eczna psychologia rozwoju,
Warszawa, 2004.
A. Brzeziñska, K. Appelt, B Zió³kowska, Psychologia rozwoju cz³owieka, [w:] J. Strelau, D. Doliñski (red.), Psychologia akademicka. Podrêcznik,
Gdañsk 2010, t.2.
A. Brzeziñska, D. Szymañska, Szeciolatek w szkole: zadania rodziny i szko³y, Remedium 2012, nr
11.
E.H. Erikson, Dzieciñstwo i spo³eczeñstwo, Poznañ 1997.
A. Kienig, Funkcjonowanie emocjonalno-spo³eczne dziecka 6 letniego w klasie I szko³y podstawowej, [w:], J. Uszyñska-Jarmoc, A. Ciechocki, Edukacja elementarna w teorii i praktyce, Bia³ystok
2012.
R. Michalak, E. Misiorna, Konteksty gotowoci
szkolnej, Warszawa2006.
H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa2009.
H. Sowiñska, Próg szkolny w wietle wspó³czesnej psychologii rozwoju, [w:] W. Ambrozik, SK.
Przyszczypkowski ( red.), Uniwersytet. Spo³eczeñstwo. Edukacja, Poznañ 2004..
B. Wilgocka-Okoñ, Gotowoæ szkolna dzieci szecioletnich, Warszawa 2003.
L. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne,
Warszawa 1971.
Bo¿ena Grzeszkiewicz
 Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Szczeciñskiego
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Wydzia³ Owiaty
UM Szczecin informuje

kontroluje plany lekcji i ocenia ich u³o¿enie. Organizacja nauczania w szczeciñskich szko³ach podstawowych nosi pewne cechy zmianowoci, przy czym
podkreliæ nale¿y, ¿e dotyczy to równie¿ gmin
ociennych oraz innych miast w kraju i Miasto Szczecin nie jest tutaj szczególnym przypadkiem.
W roku szkolnym 2015/2016 tylko w jednej szkole podstawowej, gdzie przed³u¿aj¹cy siê remont
spowodowa³ trudn¹ sytuacjê lokalow¹, praca bêdzie odbywa³a siê na dwie zmiany, przy czym lekcje rozpoczynaj¹ siê o godz. 8.00 i koñcz¹ o godz.
16.50.
Liczba dzieci zapisanych do wietlicy zmienia siê
codziennie. Szacujemy, ze do wietlicy uczêszczaæ
bêdzie ok. 10 000 dzieci.
Szczeciñskie szko³y podstawowe s¹ dobrze przygotowane na przyjêcie szeciolatków, co potwierdzaj¹ liczne kontrole, w tym NIK.

Zaprosi³a nas do siebie Szacowna Jubilatka SP Nr 1 w Szczecinie, placówka
obchodz¹ca w tym roku 70-lecie istnienia

 Uwa¿am, ¿e jeli dziecko szecioletnie jest emocjonalnie dojrza³e to nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, by pos³aæ je do szko³y z siedmiolatkami. Jeli
jednak nie jest do tego przygotowane i wyranie
sobie nie radzi, to psycholog mo¿e wydaæ opiniê,
która pozwoli takiemu dziecku na pozostanie
przez kolejny rok w zerówce.
Za pozwoleniem pani dyrektor moglimy uczestniczyæ w lekcji w jednej z pierwszych klas. W klasie tej
jest 21 uczniów, w tym 18 szeciolatków i 3 siedmiolatków. Podczas wizyty nie zaobserwowalimy ¿adnych
problemów w kontakcie miêdzy szeciolatkami a o rok
starszymi kolegami. Wszyscy stanowili zgran¹ klasê.
Wychowawczyni, pani Kinga Binkowska, absolwentka filologii polskiej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zapytana o to, co s¹dzi na temat
posy³ania szeciolatków do szko³y odpowiedzia³a:
 Od pocz¹tku by³am przeciwna temu pomys³owi. Pracujê od 5 lat, ale pierwszy raz uczê w klasie
pierwszej. Swoich wychowanków prowadzi³am
najpierw w zerówce i razem z nimi przesz³am do

1 wrzenia 2015 r. w ogólnodostêpnych szko³ach publicznych prowadzonych przez Gminê Miasto Szczecin naukê rozpoczê³o 41552 uczniów (o
726 wiêcej w porównaniu z ub. rokiem), w tym 21203
w klasach I-VI w szko³ach podstawowych.
W klasach I w szko³ach podstawowych naukê rozpoczê³o 4614 uczniów, w tym 2057 szeciolatków.
Do oddzia³ów przedszkolnych (tzw. oddz. 0)
w szko³ach podstawowych uczêszcza 1660 dzieci,
w tym 1072 5-latków.
Zgodnie z przepisami owiatowymi dzieci powinny ca³y tydzieñ zaczynaæ lekcje mniej wiêcej o tej
samej godzinie. Nad tym, ¿eby dyrektorzy szkó³ stosowali siê do tych dyrektyw, czuwa sanepid, który

Jeden dzieñ
z ¿ycia szeciolatka

Na zaproszenie, we wrzeniu, odwiedzilimy Szko³ê Podstawow¹ Nr 1 w Szczecinie. Chcielimy na
w³asne oczy przekonaæ siê czy szko³a jest przygotowana do przyjêcia szeciolatków. Na pocz¹tek,
krótka rozmowa z pani¹ dyrektor Ma³gorzat¹ Zamaro. Dowiedzielimy siê, ¿e w tej szkole jest 5 klas
pierwszych, w których uczy siê w sumie 113 uczniów.
Ka¿da klasa ma swojego wychowawcê, jednak¿e
nie ma ¿adnych asystentów, którzy by pomagali w
opiece nad ma³ymi dzieæmi. Przy okazji zapytalimy
siê, co pani Zamaro s¹dzi o obowi¹zkowym posy³aniu szeciolatków do klas pierwszych.

pierwszej klasy. Mimo ¿e dzieci mnie ju¿ zna³y to i
tak ciê¿ko by³o im siê dostosowaæ do dyscypliny
obowi¹zuj¹cej w klasie pierwszej.
Gdy zapytalimy o to czy lekcja 45-minutowa nie
jest za d³uga, stwierdzi³a, ¿e dzieciom trudno utrzymaæ na d³u¿ej koncentracjê i szybko siê zniechêcaj¹. Nasze obserwacje potwierdza³y s³owa nauczycielki. Temat lekcji, któr¹ mielimy szansê obserwowaæ, dotyczy³ bezpiecznej drogi do szko³y. Dzieci uczy³y siê jak przechodziæ przez przejcia dla
pieszych oraz kierunków: lewo, prawo, góra, dó³.
Zajêcia nie odbywa³y siê tylko w ³awkach, ale i w
praktyce  na dywanie, który zajmowa³ po³owê sali
lekcyjnej. Siedz¹c w ³awkach, z elementarza, uczy³y siê na rysunkach prawid³owego zachowania na
drodze, a to czego siê tam nauczy³y by³o utrwalane podczas zabaw. Nauczycielka przybli¿a³a rymowanki i piosenki, które w po³¹czeniu z ruchem i
tañcem pozwala³y na ³atwiejsze przyswojenie danego tematu lekcji. Widaæ by³o, ¿e zajêcia w ruchu
bardzo siê podobaj¹ dzieciom. Jednak na probê
nauczycielki, by wróci³y do swoich ³awek i wyjê³y
æwiczenia, rozleg³ siê cichy pomruk niezadowolenia. Zajêcia w ³awkach trwa³y stosunkowo krótko
w porównaniu do zabaw ruchowych a i tak dzieciom trudno by³o usiedzieæ spokojnie i skupiæ siê
na poleceniach nauczycielki. Czêsto siê wierci³y,
odwraca³y do kole¿anek i kolegów po czym zaczyna³y g³ono rozmawiaæ. Niektóre czêciej ni¿ inne
by³y upominane, bo szybciej traci³y koncentracjê i
mia³y problemy z wykonywaniem poleceñ.
SP Nr 1 jest przygotowana na przyjêcie szeciolatków. W klasie, w której bylimy ³awki i krzes³a s¹ dostosowane do wzrostu dzieci, tak¿e biurko nauczycielki. Równie¿ w toaletach, do których z ciekawoci¹ zajrza³ymy po lekcji, umywalki by³y na takiej wysokoci,
by dziecko swobodnie mog³o umyæ rêce.
Naszym kolejnym celem reporta¿u uczestnicz¹cego by³o przekonanie siê jak funkcjonuje wietlica
szkolna. Dowiedzielimy siê, ¿e jest otwarta ju¿ od

6.45 do 16.30. W trakcie dnia przebywa tam oko³o 4050 dzieci, ale z rana jest ich wiêcej  nawet 60. Niektóre z nich przebywaj¹ tam ju¿ od otwarcia, a potem
tak¿e, po lekcjach, a¿ do zamkniêcia. wietlica, na
szczêcie dla zapracowanych rodziców, nie przewiduje kar finansowych za spónianie siê z odebraniem
dziecka. W wietlicy panie opiekunki proponuj¹ przebywaj¹cym dzieciom ró¿norodne zajêcia: naukê poprzez zabawê, aktywnoæ na dworze, wychodzenie
na pobliski plac zabaw, tak by dzieci w po¿yteczny
sposób spêdzi³y przymusowy pobyt w wietlicy.
Przy okazji pobytu w szkole postanowilimy siê
przekonaæ jak w praktyce funkcjonuje sklepik i sto³ówka po reformach ¿ywieniowych MEN-u. Maj¹c
w pamiêci w³asne niedawne dowiadczenia z tego
jak by³ oblegany sklepik podczas przerw, teraz prze¿ylimy niema³e zaskoczenie. Zaledwie kilkoro dzieci podesz³o do okienka, z czego czêæ odesz³a, nie
kupiwszy nic. Bo i asortyment w porównaniu z
ubieg³ym rokiem szkolnym uleg³ radykalnej zmianie. Ze sklepiku zniknê³y wszystkie niezdrowe produkty, zosta³y zast¹pione produktami takimi jak:
jab³ka, marchewki, ogórki, pomidory, woda, batony wielozbo¿owe, chrupki kukurydziane, guma do
¿ucia bez cukru, kanapki z razowego pieczywa,
chipsy warzywne i owocowe.
 Dzieci tego nie kupuj¹. Chipsów z buraków i
pomidorów nie sprzeda³am ani jednej paczki od
pocz¹tku roku. Czêsto chc¹ co kupiæ, ale widz¹c
co jest w ofercie, w koñcu odchodz¹ zawiedzione 
powiedzia³a nam sprzedawczyni.
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Dzieci, ¿eby co zjeæ do czego by³y przyzwyczajone, nie znajd¹ te¿ w sto³ówce. Reforma zabroni³a
u¿ywania soli i cukru, dozwolone s¹ jedynie ich minimalne iloci. Rozmawialimy z pani¹ kuchark¹, która gotuje dla dzieci od 20 lat. Zadalimy jej pytanie
czy obecnie smakuj¹ posi³ki.
 Do zesz³ego roku tak. W tym roku ju¿ mniej 
wyzna³a szczerze.
Dowodem tego mo¿e byæ nasza w³asna obserwacja dziewczynki, która dosta³a zupê pieczarkow¹.
Dziewczynka z wyranym niesmakiem spogl¹da³a
na swój talerz. Odgarnê³a pieczarki na bok, a nastêpnie nabra³a na ³y¿kê trochê p³ynu. Wypi³a go i
odnios³a pe³en talerz do okienka.
Ja³owe posi³ki nie smakuj¹ dzieciom, a praktycznie nie
da siê ich doprawiæ nie u¿ywaj¹c soli i cukru. £atwiejsze
do zrealizowania i nie tak drastyczne s¹ wytyczne, by
do ka¿dego posi³ku dodaæ warzywa lub owoce. Nie jest
te¿ tak uci¹¿liwym obowi¹zkiem, by raz w tygodniu by³a
na obiad ryba i tylko jedno danie sma¿one. Samo menu
sto³ówek te¿ nie zmieni³o siê zbyt radykalnie. Wiele dzieci jednak, jak wczeniej wspomniana dziewczynka, nie
zjada obiadów, wiêc zastanawiaj¹ce jest czy w kolejnych miesi¹cach rodzice bêd¹ rezygnowaæ z do¿ywiania w szkole? A mo¿e da siê jednak polubiæ dla naszego
zdrowia potrawy bez smaku?
Tekst i zdjêcia:
Justyna Korczowska
Joanna Misiura
 studentki III roku Filologi polskiej
US Szczecin
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Najazd 6-latków
zachwia³ owiat¹
Nadszed³ ten ostateczny rok, kiedy kolejna reforma edukacji zosta³a wdro¿ona w ca³oci w ¿ycie i
wszystkie 6-latki, zgodnie z planem Ministerstwa
Edukacji Narodowej, trafi³y do szkó³. Oczywicie
wszystkie te, których rodzice nie uzyskali lub nie
chcieli uzyskaæ odroczenia obowi¹zku szkolnego.
Okaza³o siê, ¿e tych dzieci jest tak ogromna liczba,
¿e w wielu szko³ach podstawowych zrobi³o siê nieco kryzysowo.
Nie bêdê siê rozpisywaæ o przypadkach podstawówek w Polsce, gdzie klas pierwszych stworzono do litery R. Nie bêdê te¿ pokazywaæ palcem
tych miast, w których nauka na dwie zmiany ju¿ na
etapie nauczania pocz¹tkowego sta³a siê norm¹,
choæ nie powinna ni¹ byæ. Skupiê siê na Szczecinie i na konkretnych danych statystycznych, pokazanych pod koniec sierpnia na Portalu Edukacyjnym przez Urz¹d Miasta Szczecina. Otó¿ do
szkó³ podstawowych trafi³o w tym roku 21 203 dzieci. To o 1 632 dzieci wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. S¹
to realne dodatkowe klasy. Nie mamy zastêpowalnoci pokoleñ, kiedy 3 klasy z danego rocznika
id¹cego dalej zastêpowano kolejnymi 3 klasami
m³odszego rocznika. Mamy prawdziwy najazd 6-,
-latków na podstawówki, a w miejsce 3 klas postaje 5 nowych (lub wiêcej w zale¿noci od rejonu).
Oczywicie w przypadku 6-latków tak zmasowany
najazd na podstawówki nie jest ich win¹ ani nie
jest spowodowany ich woln¹ wol¹, ale arbitraln¹
decyzj¹ rz¹dz¹cych polsk¹ owiat¹. Co to oznacza
w praktyce? ¯e zapychaj¹ nam siê wietlice, ¿e
jest za ma³o sal lekcyjnych i si³¹ rzeczy bêdziemy
mieæ naukê na dwie zmiany. ¯e zabraknie miejsca
w salach lekcyjnych na zajêcia dodatkowe dla dzieci. ¯e obiady na szkolnych sto³ówkach dzieci bêd¹
jeæ w turach i na gwizdek, w popiechu, ¿eby
ka¿dy chêtny uczeñ móg³ skorzystaæ z posi³ku.
Niewa¿ne, ¿e jednego dnia dziecko zje obiad o
11.30, a drugiego bêdzie go spo¿ywaæ o 13. Bêdziemy mieæ jeszcze wiêcej lekcji wychowania fizycznego na szkolnych korytarzach albo (o zgrozo!) w klasach, bo infrastruktura sportowa nie jest z gumy i
nie pomieci tylu dzieci naraz. cienimy dzieci w
szatniach, w których ju¿ dzi trudno siê poruszaæ
swobodnie jesienno  zimow¹ por¹. I wreszcie, przy
takiej liczbie nowych uczniów przekroczymy wszelkie dopuszczalne normy ha³asu na przerwach, co
spowoduje wiêksze codzienne zmêczenie dzieci i nauczycieli w ci¹gu ca³ego dnia.
Czy mo¿na by³o tej sytuacji zapobiec? Uwa¿am,
¿e tak. Decyzj¹ rz¹du reforma musia³a wejæ w
¿ycie. Ale rol¹ dobrego gospodarza danego samorz¹du jest przyjrzenie siê sytuacji demograficznej i
dostêpnej infrastrukturze szkolnej. W Szczecinie

od lat inwestycje w infrastrukturê szkoln¹ s¹ piêt¹
achillesow¹ magistratu. Sztandarowym przyk³adem
w tej kwestii jest Szko³a Podstawowa Nr 59, która
ma wyj¹tkowego pecha jeli chodzi o rozbudowê,
a dzieci t³ocz¹ siê kolejny rok w trudnych warunkach. Innych szkó³, które pilnie wymagaj¹ rozbudowy, jest mnóstwo. Tymczasem w owiacie prowadzi siê tylko niezbêdne remonty, jeli odpowiednie s³u¿by ju¿ naka¿¹, a i te inwestycje czêsto
przeci¹gaj¹ siê z winy nierzetelnych wykonawców
czy s³abego nadzoru inwestorskiego. O rozbudowie sal gimnastycznych, dobudowie ca³ych skrzyde³ przepe³nionych szkó³ mo¿emy tylko pomarzyæ.
Co wiêc powinien zrobiæ dobry administrator
owiaty? Otó¿ powinien wykorzystaæ dostêpne
prawnie narzêdzie. Rz¹d wprawdzie nakaza³ 6-latkom pójæ do I klasy, ale pozwoli³ równie¿, ¿eby na
wniosek rodziców, poparty zawiadczeniem z Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej obowi¹zek
ten niektórym dzieciom odraczaæ. Mo¿na wiêc by³o
zupe³nie legalnie znaczn¹ czêæ dzieci pozostawiæ
w przedszkolu. Lekk¹ rêk¹ odroczyæ ten obowi¹zek, jeli rodzice czuli, ¿e ich dziecko powinno jeszcze rok byæ odci¹¿one od obowi¹zków albo ¿e szko³a rejonowa nie jest gotowa na zwiêkszon¹ liczbê
dzieci. Tymczasem odraczanie sz³o jak po grudzie i
tylko najbardziej zdeterminowanych rodzicom uda³o siê dopi¹æ swego. Dyrektorzy szkó³ za, w imiê
starej zasady wszystkie dzieci nasze s¹ parli do
przyjmowania jak najwiêkszej liczby uczniów. Bo
reforma, bo obowi¹zek, bo ustawa, bo wola magistratu, bo wreszcie  subwencje id¹ce za ka¿dym
uczniem. Nieistotne, ¿e wy¿ demograficzny na tym
etapie a¿ siê prosi o wyd³u¿enie procesu tych
zmian. Takich relacji opowiadanych przez rodziców
znamy w Stowarzyszeniu Rodzice dla Szczecina
mnóstwo.
Z danych magistratu, przytoczonych na samym
pocz¹tku tekstu wynika jeszcze co istotnego. Na
poziomie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
naukê rozpoczê³o oko³o 900 uczniów mniej ni¿ przed
rokiem. Ju¿ czujê, ¿e te dane bêd¹ wod¹ na m³yn dla
miejskich urzêdników i niektórych radnych, którzy
ochoczo w najbli¿szych latach przyst¹pi¹ do likwidacji czêci szkó³. Bo dzieci jest mniej. Owszem, mo¿e
jest ich mniej, ale tylko tu i teraz. Tymczasem na
owiatê nale¿y patrzeæ ca³ociowo i w perspektywie kilkunastu, jeli nie kilkudziesiêciu lat. Dzisiejsze 6-latki za 7 lat bêd¹ w gimnazjach, za 10 lat  w
szko³ach ponadgimnazjalnych. Jeli dzi zlikwidujemy jak¹kolwiek szko³ê drugiego czy trzeciego
owiatowego szczebla, za te kilka lat bêdziemy rwaæ
w³osy z g³owy, ¿e brakuje szkó³, ¿e klasy s¹ przepe³nione, ¿e nie ma gdzie dzieci i m³odzie¿y upchn¹æ.
Wa¿ne wiêc, ¿eby nauka z obecnego najazdu 6-latków do podstawówek nie posz³a w las. I ¿eby wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oæ, nawet za cenê chwilowego utrzymania nieco dro¿szych szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podstawówki w ubieg³ych latach polikwidowano, a dzisiaj wszyscy ponosimy tego konsekwencje. Wyci¹gnijmy z tego
lekcjê  jak w dobrej szkole.
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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Szkolne op³aty Od 1 wrzenia 2015 r. koniec
ze mieciowym jedzeniem
 rodzicu,
w sklepikach szkolnych
to musisz
Od 1 wrzenia 2015 r. wszystkie firmy prowadz¹ce sklepiki szkolne
wiedzieæ!
nie mog¹ sprzedawaæ tzw. mieciowego jedzenia  zak³ada zno-

Ubezpieczenie wypadkowe NNW nie
jest obowi¹zkowe. Szko³y nie mog¹ te¿
pobieraæ op³at za m.in. korzystanie z edziennika.
Wszelkie op³aty w szkole publicznej
s¹ dobrowolne  warto o tym pamiêtaæ
w pierwszych dniach nowego roku
szkolnego.
Sprawd za co nie musisz p³aciæ:
W SZKOLE:
 E-dzienniki: szko³y nie mog¹ pobieraæ op³at od rodziców za korzystanie z
dziennika elektronicznego.
 Ubezpieczenie: rodzice nie musz¹
obowi¹zkowo ubezpieczaæ dzieci w szko³ach, tak¿e w czasie wycieczki i imprezy
szkolnej organizowanych w kraju. Ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich. Co wiêcej, dyrektor nie mo¿e ¿¹daæ od rodziców jakichkolwiek owiadczeñ jeli rodzic z ubezpieczenia w szkole rezygnuje.
 Rada Rodziców: sk³adka jest absolutnie dobrowolna. Nikt nie mo¿e zmuszaæ rodzica do jej uiszczenia.
W PRZEDSZKOLU:
 Od dwóch lat rodzice maj¹ zagwarantowane ograniczenie wysokoci
op³at pobieranych przez publiczne
przedszkole. Co najmniej 5 godzin dziennie jest bezp³atnych, a za kolejne godziny rodzice p³ac¹ maksymalnie 1 z³.
 Za zajêcia dodatkowe prowadzone
przez przedszkole rodzice nie ponosz¹
dodatkowych op³at.
 Przedszkole nie mo¿e pobieraæ dodatkowych op³at na zakup np. rodków
czystoci, artyku³ów papierniczych
wykorzystywanych na zajêciach itp.
Wiêcej informacji znajdziesz w przygotowanym przez MEN Niezbêdniku
dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok
szkolny 2015/2016.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

welizowana ustawa o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia, któr¹
w rodê podpisa³ prezydent Bronis³aw Komorowski.
Nowe przepisy reguluj¹ zasady sprzeda¿y, reklamy i promocji
¿ywnoci, wymagañ w zakresie ¿ywienia dzieci i m³odzie¿y w ramach ¿ywienia zbiorowego m.in. w przedszkolach i szko³ach.
Celem noweli, przygotowanej przez pos³ów PSL, a uchwalonej przez Sejm  jest ograniczenie dostêpu dzieci do produktów
¿ywnociowych zawieraj¹cych znaczn¹ iloæ sk³adników szkodliwych dla ich rozwoju.
Minister zdrowia uwzglêdniaj¹c normy ¿ywienia dzieci i m³odzie¿y oraz maj¹c na uwadze wartoci od¿ywcze i zdrowotne
produktów spo¿ywczych okreli i w drodze rozporz¹dzenia, jaka
¿ywnoæ mo¿e byæ sprzedawana dzieciom i m³odzie¿y oraz wymagania, jakie wymogi musz¹ spe³niaæ artyku³y spo¿ywcze u¿ywane w sto³ówkach szkolnych.

Sankcje za z³amanie przepisów

W wypadku z³amania przepisów przewidziano sankcje. Je¿eli
kontrola w szkole lub przedszkolu przeprowadzona przez inspekcjê sanitarn¹ wyka¿e, ¿e zosta³o z³amane prawo, na ajenta prowadz¹cego sklepik lub sto³ówkê bêdzie mog³a byæ na³o¿ona kara
pieniê¿na w wysokoci od tysi¹ca do piêciu tysiêcy z³. Dyrektor
placówki bêdzie móg³ rozwi¹zaæ z takim ajentem umowê w trybie
natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.
PAP, awi
Sklepiki szkolne tylko ze zdrow¹ ¿ywnoci¹. Do picia napój
orkiszowy. Na drugie niadanie bu³eczka razowa z chud¹
wêdlin¹. Tak od wrzenia wygl¹da oferta sklepików szkolnych. Resort zdrowia przygotowa³ listê produktów dostêpnych w sklepikach szkolnych.

Sklepiki szkolne tylko
ze zdrow¹ ¿ywnoci¹

To prawdziwa rewolucja ¿ywieniowa w szkolnych sklepikach i bufetach! We wrzeniu wesz³y w ¿ycie przepisy okrelaj¹ce, jakie produkty mo¿na sprzedawaæ i serwowaæ dzieciom w szko³ach. Znikn¹ chipsy, napoje gazowane i du¿e iloci sma¿onych produktów. Wszystko, co wp³ywa na nadwagê i oty³oæ. Ich miejsce zajê³a zdrowa ¿ywnoæ. reklama Ministerstwo Zdrowia, które przygotowa³o projekt, do sprawy
podesz³o bardzo powa¿nie. Stworzy³o restrykcyjn¹ i w¹sk¹
listê produktów dopuszczonych do spo¿ycia. Prowadz¹cy
szkolne sklepiki nie kryj¹, ¿e obawiaj¹ siê zmian.  Zdaj¹
sobie sprawê, ¿e trzeba walczyæ z plag¹ oty³oci, ale nasza
przysz³oæ zale¿y od dzieci, a te nie chc¹ ani sa³aty, ani ogórka, ani pomidora. Chipsy z suszonych owoców czy zdrowe
batoniki nie mia³y wziêcia. Trzeba podkreliæ, ¿e sklepiki,

wprowadzi³y ograniczenia w sprzeda¿y niezdrowych produktów w szko³ach od kilku lat (wprowadzi³ je magistrat). Mimo to uczniowie i tak w
szkole jedz¹ s³odkie bu³ki i popijaj¹ je coca-col¹.
Bo takie jedzenie kupuj¹ im rodzice, dlatego naukê zdrowego ¿ywienia nale¿y zacz¹æ od domu,
nie od zmiany oferty sklepików szkolnych. Sklepikarze podnosz¹ te¿ inny problem. Wraz z wejciem w ¿ycie nowych przepisów, ceny produktów bêd¹ musia³y pójæ w górê. Przecie¿ razowy
chleb kosztuje du¿o wiêcej ni¿ pszenne pieczywo.  Ju¿ widzê, jak dzieci pij¹ napój ry¿owy lub
orkiszowy  ironizuje Katarzyna Paw³owska,
mama 7-letniej Julii i 4-letniego Ksawerego.  W
naszym domu króluje zdrowa ¿ywnoæ, ale jadamy tak od zawsze, dla moich dzieci razowy chlebek z pomidorem czy owsianka z mlekiem migda³owym to norma  dodaje. Uwa¿a, ¿e dla uczniów,
którzy karmieni s¹ w domach sma¿onymi kotletami, frytkami, chipsami, co przepijaj¹ cocacol¹,
wrzeniowa oferta jest zbyt restrykcyjna.  Od
samego pocz¹tku by³am za wprowadzeniem tych
zmian, jednak posz³y w z³ym kierunku. S¹ zbyt
rygorystyczne. Nie pozostawiaj¹ uczniom wyboru, a to nie jest sposób, by zachêciæ je do zmian
na lepsze  komentuje.
Propozycje ministerstwa pozytywnie oceniaj¹
dietetycy.  Regulacje dotycz¹ce iloci cukru eliminuj¹ z diety przes³odzone jogurty i serki  podkrela Katarzyna Purak, dietetyk i doradca ¿ywieniowy z firmy Galatea.  Wybór napojów zastêpuj¹cych mleko, to uk³on w stronê dzieci z alergi¹
pokarmow¹. To wszystko zmiany na plus. Jednak
apelowa³abym do rodziców, by sami wiêksz¹ uwagê zwracali na produkty, które kupuj¹ dzieciom na
drugie niadania. reklama Na nic ograniczenia, jeli sami wpakuj¹ dziecku do tornistra batonik 
podsumowuje. Resort zdrowia nie odnosi siê do
obaw sklepikarzy, jedynie. odsy³a do uzasadnienia, w którym czytamy: ¿e g³ównym celem rozporz¹dzenia jest ograniczenie dostêpu do rodków
spo¿ywczych, które zawieraj¹ znaczne iloci sk³adników niezalecanych do rozwoju dzieci. Lista produktów dostêpnych w sklepikach, któr¹ przygotowa³ resort zdrowia: Kanapki z jasnego pieczywa
bez warzyw czy dobrej jakoci szynki, posmarowane d¿emem lub mas³em orzechowym, bu³ki s³odkie
czy rogaliki z czekolad¹ od wrzenia zast¹pi¹: kanapki na bazie pieczywa razowego lub pe³noziarnistego: ¿ytniego, pszennego, mieszanego lub pieczywa bezglutenowego z dodatkiem przetworów
miêsnych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿ 10 g t³uszczu
w 100 g produktu gotowego do spo¿ycia, przetworów z ryb, jaj, serów (z wy³¹czeniem serka topionego), wyrobów z rolin str¹czkowych, orzechów, oleju, mas³a, margaryny z miêkk¹ kubkow¹ niearomatyzowan¹ lub ich mieszankami, zio³ami lub przyprawami wie¿ymi lub suszonymi bez sodu i soli.
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Bêd¹ mog³y znaleæ siê na nich warzywa i owoce (wie¿e lub przetworzone, bez dodatku cukrów
i substancji s³odz¹cych oraz z nisk¹ zawartoci¹
sodu i soli). Kanapek nie polejemy sosami czy
majonezem. Dozwolony bêdzie jedynie ketchup,
ale... tylko taki, w przypadku którego zu¿yto nie
mniej ni¿ 120 g pomidorów do przygotowania 100
g produktu gotowego do spo¿ycia. Napoje gazowane czy s³odzone mleka zostan¹ zast¹pione:
mlekiem bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych. Napojami zastêpuj¹cymi mleko czyli: napojem sojowym, ry¿owym, owsianym, kukurydzianym, gryczanym, orzechowym lub migda³owym.
Wszystkie bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych oraz o niskiej lub obni¿onej zawartoci
sodu i soli. Do picia serwowane bêd¹ mog³y byæ
równie¿ produkty mleczne: jogurty, kefiry, malanki, mleko zsiad³e, mleko acidofilne, które zawieraj¹ nie wiêcej ni¿ 10 g cukru w 100 ml produktu
gotowego do spo¿ycia i nie maj¹ dodatków substancji s³odz¹cych. Na licie znalaz³y siê równie¿
soki owocowe, warzywne lub mieszane dostêpne
w opakowaniach nieprzekraczaj¹cych 330 ml, bez
dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych oraz o
niskiej lub obni¿onej zawartoci sodu i soli. Koktajle owocowe, warzywne lub mieszane na bazie
mleka lub napojów je zastêpuj¹cych. Naturalna
woda mineralna, ródlana i sto³owa oraz herbata,
napary owocowe, kawa zbo¿owa z mlekiem lub
napojami je zastêpuj¹cymi  wszystkie bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych. Mo¿na
dos³adzaæ je miodem. Chipsy, batony, czekolady,
s³one paluszki, lizaki , wszystkie niezdrowe przek¹ski od wrzenia zostan¹ zast¹pione: Serwatk¹,
serkami homogenizowanymi lub produktami zastêpuj¹cymi produkty mleczne na bazie soi, ry¿u,
owsa, orzechów i migda³ów, które zawieraj¹ nie
wiêcej ni¿ 10 g cukrów i t³uszczów w 100 g/ml
produktu gotowego do spo¿ycia , oczywicie bez
dodatków s³odz¹cych. Sa³atki i surówki na bazie
owoców i warzyw oraz z dodatkiem produktów,
które wykorzystuje siê do przygotowywania kanapek. Zbo¿owe produkty niadaniowe oraz inne
produkty zbo¿owe bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych oraz o niskiej lub obni¿onej zawartoci sodu i soli. W czasie przerw dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mog³y siêgaæ te¿ po surowe lub przetworzone warzywa, bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych, które maj¹ nisk¹ lub obni¿on¹
zawartoæ sodu i soli. Nie dotyczy to oczywicie
kapusty kiszonej czy ogórków kiszonych, które
poddawane s¹ naturalnej fermentacji. Dostêpne
bêd¹ te¿ owoce surowe lub przetworzone. Jak
wszystkie pozosta³e produkty nie mog¹ zawieraæ
cukrów i substancji s³odz¹cych. Na sklepowych
pó³kach bêdzie mo¿na znaleæ równie¿ suszone
warzywa i owoce, orzechy i nasiona. Wszystkie
bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych.
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Mleczne desery
w szkolnej kuchni
Wiêksza aktywnoæ ruchowa to tak¿e wiêksze zapotrzebowanie organizmu na sk³adniki od¿ywcze,
które zapewni¹ mu si³ê, energiê i dobr¹ formê. Ale
jak temu sprostaæ, gdy w upalne dni apetyt nam nie
dopisuje i czêsto rezygnujemy z regularnych posi³ków na rzecz przek¹sek i deserów? Zadbajmy o to,
by te ma³e posi³ki by³y pe³nowartociowe!

Jeli deser,
to dobrze skomponowany

Szukaj¹c och³ody i orzewienia w upalne dni, chêtnie siêgamy po desery. Idealnie sprawdz¹ siê te przygotowane na bazie mleka i produktów mlecznych,
wzbogacone sezonowymi owocami. To nie tylko
uczta dla podniebienia, ale te¿ pe³nowartociowe i
po¿ywne paliwo dla naszego organizmu.
Mleko i przetwory mleczne nale¿¹ bowiem do najbardziej wartociowych produktów spo¿ywczych i
s¹ niezbêdnymi elementami zbilansowanej diety. S¹
doskona³ym ród³em bia³ka i dobrze przyswajalnego wapnia potrzebnego kociom i zêbom, witamin
A, D, B2, B12 oraz biopierwiastków, takich jak cynk,
czy jod, niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania organizmu. Przetwory mleczne zaliczane s¹
do produktów o wysokiej gêstoci od¿ywczej, czyli
takich, których nawet niewielka porcja dostarcza organizmowi sporo cennych sk³adników budulcowych i od¿ywczych1.

Jogurt  agent specjalny
do spraw deserowych

Najbardziej wszechstronnym sk³adnikiem deserów
jest jogurt. Wystarczy zmiksowaæ go z ulubionym
owocami, zamroziæ i
po kilku godzinach
mo¿emy siê cieszyæ
pysznymi lodami.
Jogurt stanowi tak¿e doskona³¹ bazê
dla orzewiaj¹cych
koktajli owocowych. Po³¹czony z
ulubionymi owocami, z dodatkiem
miêty i lodu nie tyl-

ko ugasi pragnienie, ale zaspokoi g³ód i doda energii w rodku aktywnego dnia. Zawarte w nim witaminy B2 i B12 oraz jod wp³ywaj¹ce na uk³ad nerwowy pomog¹ zwalczyæ równie¿ zmêczenie.
Kubeczek jogurtu z ulubionymi dodatkami: owocami, orzechami, czy p³atkami to przek¹ska doskona³a dla zapracowanych. Szybka w przygotowaniu,
ale pe³nowartociowa i smaczna. Jogurt  naturalny lub owocowy - to tak¿e dobry pomys³ na wzbogacenie dañ, takich jak naleniki czy pierogi lub sa³atki owocowe.
Po jogurt mia³o mog¹ siêgaæ nawet osoby dbaj¹ce o liniê  w wersji naturalnej, niedos³adzany i
bez dodatków w postaci czekolady czy posypki, ma
stosunkowo niewiele kalorii, za to sporo pe³nowartociowego bia³ka, które daje poczucie sytoci i sprawia, ¿e nie czujemy siê g³odni.

Jeli nie jogurt to

Mleko i ser!
Mleko z powodzeniem zast¹pi
jogurt lub kefir w
koktajlach. Takie
smakowe mleko z
dodatkiem kakao
lub zmiksowane z
owocami i lodem
doda nam och³ody w upalne dni,
gdy zapotrzebowanie organizmu
na p³yny jest
du¿o wiêksze.
Bia³e sery mo¿emy natomiast wykorzystaæ do przygotowania pierogów lub naleników, które podane
z owocami chêtnie zjemy zarówno na obiad, jak i
deser.
Dobrym pomys³em deserowym s¹ sa³atki owocowe. Dlaczego nie dodaæ do nich sera, który uczyni
je bardziej po¿ywnymi? Popularnym tego typu letnim po³¹czeniem jest arbuz i ser feta. S³odycz arbuza zostaje prze³amana s³onawym smakiem fety, dziêki czemu sa³atka jest lekka i orzewiaj¹ca. Ser feta,
ricotta, czy mietankowy twaróg idealnie komponuj¹ siê równie¿ z innymi sezonowymi owocami porzeczkami, truskawkami, borówkami. Wystarczy
dodaæ kilka listków miêty, lekki dressing na bazie
balsamico i odrobiny miodu i letnia sa³atka gotowa!
S. Zmarlicki, Wartoæ od¿ywcza bia³ek mleka,
t³uszczu mlekowego, laktozy, Przegl¹d Spo¿ywczy, 2009, t.63, s. 33-37.
1

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Szczecinie

70 lat minê³o,
jak jeden dzieñ...

Maj 1945 roku. Z inicjatywy komisarycznego
prezydenta miasta (in¿yniera Piotra Zaremby) powstaje Wydzia³ Owiaty, Kultury i Sztuki Zarz¹du
Miejskiego.
2 wrzenia 1945 roku. Inauguracja roku szkolngo przy al. Piastów 12. Pierwsze 4-klasowe gimnazjum i 2-klasowe liceum. Janina Szczerska zostaje pierwsz¹ dyrektork¹ Jedynki.
Luty 1946 roku. Pierwsi absolwenci Jedynki
zdaj¹ egzamin dojrza³oci...
(Pocz¹tki owiaty szczeciñskiej, Historia we
wspomnieniach - fakty w przypisach)
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie powsta³o siedemdziesi¹t lat temu. Od
tego momentu szko³ê opuci³o 12 200 absolwentów.
Ile to roczników, ile charakterów i osobowoci, zarówno uczniowskich, jak i nauczycielskich... Sama
jestem absolwentk¹, wiêc i czêci¹ tej historii. Kiedy
mylê Jedynka  widzê.... budynek wpisany w topografiê miasta "od zawsze", swoich nauczycieli z
czasów szkolnych, kolegów i kole¿anki z pokoju nauczycielskiego, kolejne roczniki absolwentów...
Od pocz¹tku siedzib¹ I LO przy al. Piastów 12
zosta³ okaza³y gmach, ukoñczony w 1903 roku, w
którym przed wojn¹ mieci³o siê mêskie gimnazjum,
a w czasie dzia³añ wojennych szpital. Przez lata, najpierw pod czujnym okiem pani dyrektor Janiny
Szczerskiej, nastêpnie pod wodz¹ innych dyrektorów1 szko³a budowa³a swoj¹ pozycjê na mapie edukacyjnej Szczecina. Zaczê³o siê od roku szkolnego
1967-68, kiedy to powsta³a pierwsza klasa z poszerzonym programem jêzyka angielskiego. W roku
szkolnym 1969-70 powsta³y dwa nowe profile klas:
humanistyczny i matematyczno-fizyczny. Od nastêpnego roku, 1970-71, w szkole funkcjonowa³y
klasy o profilach: jedna klasa z poszerzonym programem jêzyka angielskiego, dwie klasy matematyczno-fizyczne, jedna lub dwie klasy ogólne. Natomiast
w roku szkolnym 1973-74 wprowadzono jeszcze
dwie klasy o profilu biologiczno-chemicznym.
Niemal od pocz¹tku istnienia szko³y Rada Pedagogiczna zabiega³a o nadanie placówce imienia Marii
Sk³odowskiej-Curie, wielkiej polskiej Noblistki. Sta³o siê to 8 listopada 1958 roku, kiedy szko³a otrzyma³a sztandar z nazwiskiem Patronki. Ówczesny
dyrektor, Jan Rybarski, otrzyma³ sztandar szko³y z
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r¹k wiceprzewodnicz¹cego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, towarzysza Wac³awa ledziñskiego.
Z okazji 70-lecia I LO zaplanowano szerego
imprez. Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 201516 i obchody miejskie zwi¹zane z rocznic¹ 70-lecia
owiaty szczeciñskiej zainaugurowano msz¹ wiêt¹
w Archikatedrze pw. w. Jakuba. Nastêpnie nauczyciele, absolwenci z poszczególnych roczników,
uczniowie klas pierwszych i gocie wyruszyli ulic¹
Grodzk¹ w przemarszu do szko³y. Z balkonu I LO
pani dyrektor Ewa Budziach odczyta³a akt erekcyjny, a wszyscy zebrani przeszli do szkolnej auli, gdzie
wys³uchano przemówieñ m.in. Pana Prezydenta
Miasta Szczecin, Piotra Krzystka; metropolity szczeciñsko-kamieñskiego, arcybiskupa Andrzeja Dziêgi; senatora RP, Norberta Obryckiego. We wtorek 1
wrzenia i pi¹tek 4 wrzenia w godzinach popo³udniowych absolwenci mieli okazjê spotkaæ siê w swej
dawnej szkole: obejrzeæ okolicznociowe wystawy,

prezentacje, porozmawiaæ ze swoimi belframi. W
sobotê 5 wrzenia bawiono siê na Balu Absolwenta
w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, a w niedzielê, na zakoñczenie obchodów, spotkano siê przy grobie p.
Dyrektor Janiny Szczerskiej i p. Dyrektora Jana
Trzeciaka.
Dla upamietnienia 70-lecia I LO powsta³a monografia pt. Historia we wspomnieniach  fakty w
przypisach. Jest to prawie 400-stronicowe opracowanie ukazuj¹ce nie tylko dzieje naszej szko³y od
1945 roku, czyli jako pierwszej polskiej placówki
owiatowej w Szczecinie, ale tak¿e jej niemieck¹ historiê, czyli jeszcze jako Stadtgymnasium. W monografii znajdziemy wywiady z absolwentami2,
wspomnienia3, w tym  absolwentów I LO  obecnych nauczycieli (Bartosza Bynowskiego, Agaty
Piekary, Ewy Moeller, Ewy Budziach). Nie zapomniano o listach (spisie) absolwentów oraz nauczycieli,
pracowników administracji i obs³ugi.
Monografia to dzie³o zbiorowe, bowiem w opracowaniu brali udzia³ ró¿ni nauczyciele. Za zredagowanie ca³oci odpowiadaj¹ panie Miros³awa Piaskowska-Majzel (polonistka), a tak¿e Jolanta Obuchowicz

16

(nauczyciel  bibliotekarz). Korzystano ze sprawozdañ poszczególnych zespo³ów przedmiotowych, protoko³ów rad pedagogicznych, poczyniono równie¿
kwerendy w Kuratorium Owiaty, Urzêdzie Miejskim
oraz Archiwum Pañstwowym w Szczecinie. Wytypowane osoby (nauczyciele i uczniowie) przeprowadza³y
wywiady z absolwentami. Przegl¹dano stare szkolne
kroniki. Monografia z pewnoci¹ wzbogaca wiedzê o
Jedynce, choæ jej nie wyczerpuje, jednak nie z winy
ludzi  lecz samej szko³y, której historia okaza³ siê tak
bogata i ró¿norodna.
Szkolne kroniki i wystawy pokaza³y, ¿e dzia³o siê
przez te 70 lat. W ró¿nych okresach istnia³y ko³a
przedmiotowe (np. geograficzne, historyczne, matematyczne), chór i zespó³ taneczny, teatr, harcerstwo. Powstawa³y gazetki (ZNUF, Czas, Eskulap, Yedynka). M³odzie¿ bra³a udzia³ w Turniejach Klas Trzecich, Koszykariadzie. Nadal odbywa
siê wspó³praca ze szko³ami zagranicznymi (w Niemczech, Finlandii, Danii). Uczniowie uczestnicz¹ w
wyjazdach edukacyjnych (do Wielkiej Brytanii,
W³och, Niemiec, Francji, na Litwê, Ukrainê).
Jak postrzega siê w³asn¹ szko³ê, gdy z ucznia staje siê cz³owiek nauczycielem? Czy spojrzenie na Jedynkê zmienia siê? Bez watpienia! Dlaczego w ogóle wybra³am tê szko³ê, a nie V LO, do którego posz³o
wiele moich kole¿anek? Po pierwsze, urzek³ mnie
budynek. Moja podstawówka by³a naprawdê maleñka, a ja, bêd¹c osob¹ niewielkiego wzrostu, uwielbia³am okaza³e gmaszyska z jak¹ tajemnic¹ (Jedynka na tak¹ wygl¹da³a). Poza tym, chcia³am iæ
do szko³y, w której bêdê mog³a poznaæ nowych znajomych. I chyba jeszcze to, ¿e dowiedzia³am siê o
istnieniu klasy z poszerzonym programem nauczania jêzyka angielskiego, choæ akurat szczêcia do
anglistów moja klasa nie mia³a.
Pierwszy dzieñ w nowej szkole i ju¿ przera¿enie panicznie ba³am siê matematyki, a moj¹ klasê uczyæ
mia³a nauczycielka z wygl¹du bardzo surowa, niezwykle wymagaj¹ca, ale przy bli¿szym poznaniu
bardzo mi³a  Pani Nina Pi¹tek. Z historii trafi³am na
nauczycielkê (p. Pani¹ Ewê Dêbsk¹), która pora¿a³a wiedz¹, a przy tym by³a niezwykle kobieca. W
klasie maturalnej, z w³asnej woli grupa zapaleñców,
do której równie¿ nale¿a³am, uczêszcza³a w soboty
[sic!] na kó³ko historyczne. Powtarzalimy epoki,
powstania, pracowalimy z mapami. I choæ na koniec semestru oraz roku szkolnego zawsze dostawa³am ocenê dobr¹, po dzi dzieñ pamiêtam co nieco z wiedzy zdobytej w tamtych czasach. Chemiê
wyk³ada³a Pani Helena Majdan, dziêki której przekona³am siê, ¿e stres, oprócz parali¿owania, mo¿e
byæ równie¿ stymuluj¹cy, bo  czuj¹c siê zdecydowan¹ humanistk¹  opanowa³am jednak podstawy

chemii nieorganicznej i organicznej w stopniu zadowalaj¹cym. Lekcje z Pani¹ Profesor to by³o co! A
przy tym bardzo przyjemna aparycja i szybki zdecydowany krok korytarzem drugiego piêtra. Najbardziej uwielbia³am jednak lekcje jêzyka polskiego, bo
okaza³o siê, ¿e najlepiej odnajdujê siê w literaturze.
To chyba przez Pani¹ El¿bietê Krzemieñsk¹ (dziêki
niej?) zosta³am polonistk¹.
Przegl¹daj¹c monografiê przygotowan¹ z okazji
70-lecia I LO zauwa¿y³am, ¿e istnieje to co, co
³¹czy nas, absolwentów, co wraca w naszych wspomnieniach. Poczucie jakiej wspólnoty?Klimat miejsca i czasów? Piêtno misji, odciniête na naszych
duszyczkach przez naszych belfrów?
Najlepsz¹ point¹ bêd¹ chyba s³owa Natalii
Szostak (matura 1999), laureatki Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin 2013: Do tej pory, kiedy widzê ciemn¹ bry³ê naszej szko³y, czujê wyran¹ przynale¿noæ do tego miejsca. Choæ
dawno ju¿ nie przemierza³am korytarzy Jedynki, to odbyt¹ tam lekcjê, któr¹ dzi nazwa³abym materi¹ stricte interdyscyplinarn¹ - przede
wszystkim na poziomie miêdzyludzkim, do dzi
uwa¿am za niezwykle istotn¹.
***
1
1945-51 Janina Szczerska; 1951-53 Maria Wo³czakowa; 1953-54 Zygmunt Zió³kowski; 1954-55
Zofia Altszylerowa; 1955-59 Jan Rybarski; 195965 Janina Szczerska; 1966-79 Marianna Rynasiewicz; 1979-81 Jerzy Sarosiek; 1981-82 Jan Kujawa; 1982-90 Zygmunt Szyd³owski; 1991-2007 Jan
Trzeciak; od 2007 Ewa Budziach.
2
dr n. med. Mariusz Pietrzak  do maja 2015
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkoñskiej w Szczecinie; prof. Andrzej Ciechanowicz 
rektor PUM w latach 201216; prof. Inga Iwasiów 
literaturoznawczyni, poetka i prozaiczka, krytyk literacki, Ambasador Szczecina 2010; Cezary Urban
 dyrektor elitarnego XIII LO w Szczecinie, nauczyciel matematyki, samorz¹dowiec, Ambasador Szczecina 2002; Norbert Obrycki  polityk, samorz¹dowiec, sentor RP.
3
Danuta Chudzianka  aktorka teatralna i filmowa; Izabella Cywiñska  re¿yser teatralna i filmowa, krytyk filmowy, dyrektor artystyczna Teatru Ateneum w Warszawie, minister kultury i sztuki; Piotr
Baranowski  dziennikarz sportowy Telewizji Szczecin, rzecznik Pogoni; Ma³gorzata Frymus  dziennikarka radiowa Radia Szczecin; Krzystof Warlikowski  re¿yser teatralny, dyrektor artystyczny
Nowego Teatru w Warszawie.
Anna Kondracka-Zieliñska
nauczyciel dyplomowany jêzyka polskiego,
dr nauk humanistycznych

Innowacyjny podrêcznik
do kszta³cenia
zawodowego wkracza
do zachodniopomorskich
szkó³

Opracowany w ramach projektu e-podrêcznik
do nauki zawodu technik hotelarstwa oraz produkty towarzysz¹ce, u³atwiaj¹ce jego stosowanie
przez nauczycieli, staraj¹ siê zape³niæ lukê, jak¹
stanowi brak e-podrêczników do kszta³cenia zawodowego opracowanych systemowo w ramach
wdra¿anej cyfrowej szko³y w Polsce. Kszta³cenie
zawodowe ze wzglêdu na przypieszaj¹cy rozwój
przedsiêbiorstw produkcyjnych i us³ugowych we
wspó³czesnym wiecie jest najbardziej zacofanym
obszarem polskiej edukacji. Przek³ada siê to na ma³¹
liczbê aktualnych podrêczników, które czêsto nie
nad¹¿aj¹ z treci¹ za dynamik¹ rynku. W zaistnia³ej sytuacji jedynym logicznym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ e-podrêcznik do przedmiotów zawodowych, stanowi¹cy nowoczesn¹ alternatywê dla
tradycyjnej pomocy dydaktycznej.
E-podrêcznik opracowano w oparciu o dowiadczenie brytyjskie w tworzeniu interaktywnych treci edukacyjnych dla szkolnictwa zawodowego.
Skorzystanie z brytyjskich dobrych praktyk pozwoli³o na stworzenie produktu, który nie tylko
jest atrakcyjny dla uczniów, ale tak¿e skutecznie
przekazuje wiedzê i umiejêtnoci potrzebne na rynku pracy. Prototypowy e-podrêcznik powsta³ z
myl¹ o uczniach i nauczycielach zawodu technik
hotelarstwa. Dla województwa zachodniopomorskiego jest to istotny kierunek ze wzglêdu na potencja³ rozwoju turystyki w regionie, st¹d te¿ wybór tego zawodu. Niemniej jednak wypracowane
w ramach projektu rozwi¹zania, szczególnie z zakresu tworzenia e-podrêczników do przedmiotów
zawodowych, stanowi¹ cenne wskazówki przy
tworzeniu e-podrêczników dla innych zawodów.
E-podrêcznik sk³ada siê z 60 modu³ów, które zosta³y uporz¹dkowane zgodnie z efektami kszta³cenia w³aciwymi dla kwalifikacji i kompetencji wyodrêbnionych w zawodzie technik hotelarstwa. Zawiera wiele
atrakcyjnych dodatków i niezwykle zró¿nicowane
formy przekazywania treci, sporód których mo¿na
wyró¿niæ takie, jak: e-book, prezentacje multimedialne, gry, testy sprawdzaj¹ce wiedzê, filmy, tematy do
dyskusji, zadania do samodzielnego wykonania i
wiele innych dostosowanych do konkretnych treci

przekazywanych w poszczególnych modu³ach. Korzystaj¹cy z e-podrêcznika nauczyciele mog¹ bez
wiêkszych trudnoci umieszczaæ w³asne, opracowane samodzielnie, materia³y dydaktyczne, wzbogacaj¹c tym samym wartoæ e-podrêcznika. Równie¿ pracodawcy mog¹ dzieliæ siê posiadana wiedz¹, która
czêsto jest bogatsza od wiedzy szkolnej o nowinki
rynku produkcyjnego i us³ugowego. Takie podejcie pozwala na rozwój e-podrêcznika i tak zwane
"bycie na bie¿¹co", równoczenie jest przeszkod¹ w
dopuszczeniu do u¿ytku szkolnego jako podrêcznika w rozumieniu Rozporz¹dzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 roku. Jednak wielu nauczycieli testuj¹cych oraz ju¿ korzystaj¹cych z
e-podrêcznika traktuje go jako g³ówne narzêdzie pracy dydaktycznej, wychodz¹c poza traktowanie narzêdzia jako dodatkowego materia³u multimedialnego osadzonego w interaktywnym rodowisku edukacyjnym do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajêæ i uczniów w domu.
Zapewne niezwykle istotnym walorem e-podrêcznika jest jego dostêpnoæ. We wspó³czesnym wiecie wszechogarniaj¹cej cyfryzacji codziennych dzia³añ, gdzie zarówno pracodawca, nauczyciel i uczeñ
korzystaj¹ z dostêpu do Internetu na wszelkiego
rodzaju urz¹dzeniach, forma platformy internetowej
staje siê narzêdziem oczywistym. Dodatkowym atutem na pewno jest koszt e-podrêcznika, który dziêki
finansowaniu ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2
Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa
zawodowego  w trakcie trwania projektu jest dla
wszystkich zainteresowanych bezp³atny.
W tym miejscu warto zachêciæ wszystkich czytelników do zapoznania siê z mo¿liwociami i ofert¹
platformy edukacyjnej. Wiedza przekazywana za
jej porednictwem mo¿e znakomicie pomóc w samokszta³ceniu ka¿dego z nas. Zapraszamy do odwiedzenia e-podrêcznika i porównania tej formy
przekazu ze znanymi nam podrêcznikami klasycznymi w formie papierowej. Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ podczas seminariów promuj¹cych platformê w województwie zachodniopomorskim  bli¿sze informacje w biurze projektu 
www.europil.pl  tel. (91) 81 37 607.
Wiele osób mo¿e mieæ ch³odny stosunek do tego
typu publikacji, niemniej jednak ka¿dy zdaje sobie
sprawê, ¿e postêpu nie da siê zatrzymaæ.
Uczyñmy zatem krok naprzód, a czy bêdzie to
krok milowy, pozostawiam Pañstwa subiektywnej ocenie.
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E-podrêcznik  nowoæ w dziedzinie
kszta³cenia zawodowego

Nauczyciele
s¹ na TAK!

Rok szkolny 2014/2015 zaowocowa³ opracowaniem platformy internetowej w celu kszta³cenia
zawodowego. Powsta³a ona jako jeden z produktów finalnych projektu Innowacyjne podrêczniki do kszta³cenia zawodowego realizowanego przez Partnerstwo w sk³adzie: EUROPIL El¿bieta Pilch, Szczecin - lider projektu; AG Doradztwo Adam Górski, Poznañ, Doradztwo Spo³eczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra, Poznañ 
partnerzy krajowi oraz dr Olga Mausch-Dêbowska, Glasgow, Wielka Brytania  partner ponadnarodowy. Projekt zosta³ zrealizowany dziêki wspó³finansowanego przez finansowanie ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznemu
w ramach Programu Operacyjnego: Kapita³ Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego.
Platforma internetowa, poza wieloma interesuj¹cymi narzêdziami i rozwi¹zaniami dla kszta³cenia zawodowego, dostarcza gotowy e-podrêcznik dla kszta³cenia na kierunku technik hotelarstwa. Ca³oæ rodowiska a zw³aszcza e-podrêcznik, testowana by³a w kilku zachodniopomorskich
szko³ach, gdzie nauczyciele mogli korzystaæ z e-

podrêcznika na zajêciach, zg³aszaj¹c swoje ewentualne uwagi i sugestie.
E-podrêcznik dostêpny jest na platformie internetowej pod adresem www.ebook-24.edu.pl i co
warto podkreliæ w trakcie trwania projektu jest on
dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli bezp³atny  wystarczy utworzyæ konto, by otrzymaæ
dostêp do bogatych i atrakcyjnych treci edukacyjnych.
Mamy przyjemnoæ rozmawiaæ z jednym z nauczycieli przedmiotów zawodowych, bior¹cych
udzia³ w testowaniu e-podrêcznika dla hotelarzy z
jednej ze szczeciñskich szkó³ ponadgimnazjalnych
 Zespo³u Szkó³ nr 8 w Szczecinie. Szko³a bra³a
udzia³ w testowaniu e-podrêcznika w roku szkolnym 2004/2015, a w obecnym roku szkolnym pragnie nadal z niego korzystaæ.
R. Czym jest e-podrêcznik dla technika hotelarstwa?
N. E-podrêcznik dla naszego zawodu to zbiór
60 modu³ów, które zosta³y uporz¹dkowane
zgodnie z efektami kszta³cenia w³aciwymi dla
kwalifikacji zawodu technik hotelarstwa o obowi¹zuj¹cym kodzie 422402. Ka¿dy modu³ to w
rzeczywistoci ma³y podrêcznik, w którym nauczyciel bez problemu znajdzie potrzebne do
przeprowadzenia jednostki tematycznej materia³y. Mamy tu poza treciami merytorycznymi,
materia³ multimedialny w formie prezentacji,
filmów czy nawet prostych gier logicznych. Dodatkowo w ka¿dym module mamy testy sprawdzaj¹ce, zadania do samodzielnego wykonania
czy ciekawe linki.
R. Dla kogo przeznaczony jest epodrêcznik w takiej formie?
N. Jeli chcemy powiedzieæ o samym e-podrêczniku to jak z ka¿dego
zwyk³ego podrêcznika korzystaj¹ z
niego nauczyciele i uczniowie. Oczywicie ka¿dy z nich loguje siê do podrêcznika za pomoc¹ platformy i otrzymuje trochê inn¹ funkcjonalnoæ epodrêcznika.
R. Jak zatem mo¿e korzystaæ z epodrêcznik nauczyciel, a jak uczeñ?
Na czym polegaj¹ ró¿nice?
N. Ró¿nice s¹ podobne jak w przypadku zwyk³ych podrêczników, nauczyciel ma szersze pole manewru
treciami, mo¿e je samodzielnie uzu-
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pe³niaæ, dodawaæ linki, zamieszczaæ zdjêcia czy
filmy a nawet przygotowywaæ zadania dla swoich uczniów.
Uczeñ korzysta z podrêcznika na zajêciach i w
domu, tak jak z podrêcznika do ka¿dego innego
przedmioty. Zapoznaje siê z treci¹, rozwi¹zuje
zadania, ale ma to podane w formie dot¹d nieosi¹galnej. Mo¿e zagraæ w grê edukacyjn¹ w
celu utrwalenia posiadanej wiedzy, obejrzeæ
materia³ multimedialny czy wys³uchaæ dialogu
zwi¹zanego z zagadnieniami. E-podrêcznik pozwala na zdobywanie wiedzy w sposób du¿o
bardziej zindywidualizowany, ka¿dy uczeñ dobiera sobie tempo, iloæ powtórzeñ czy formê
przekazu. Naprawdê trzeba samemu zalogowaæ
siê na platformê i zobaczyæ mo¿liwoci, s¹ praktycznie nieograniczone - jest to wietna zabawa
i nauka w jednym.
R. Czy e-podrêcznik ma jakie szczególne wymagania, które mog¹ ograniczaæ dostêp do niego
nauczycielom i uczniom w innych szko³ach?
N. Trudne pytanie albo inaczej, trudno na nie
odpowiedzieæ. W celu pe³nego wykorzystania
platformy internetowej wraz z e-podrêcznikiem
sala dydaktyczna powinna byæ wyposa¿ona w
kilka nowoczesnych elementów. Pierwszym i
nieodzownym sk³adnikiem musi byæ komputer
z dostêpem do Internetu oraz projektor multimedialny - taki zestaw pozwoli na szerokie zastosowanie e-podrêcznika, inni nauczyciele w
mojej szkole w taki w³anie sposób korzystaj¹ z
niego na zajêciach. Ja mam to szczêcie, ¿e moja
sala dodatkowo wyposa¿ona jest w tablice interaktywn¹ i kilka stanowisk komputerowych
oraz aparat fotograficzny. Taki zestaw pozwa-

la na znacznie szersz¹ interakcje z
e-podrêcznikiem. Tablica interaktywna pozwala miêdzy innymi na
wzorcowe wype³nianie dokumentów i druków stosowanych w hotelarstwie, na indywidualnych stanowiskach uczniowie mog¹ graæ w
gry, ogl¹daæ materia³y multimedialne wg zapotrzebowania i we
w³asnym tempie.
Uczniowi w domu do korzystania
z e-podrêcznika wystarczy komputer z dostêpem do Internetu. Moi
podopieczni korzystaj¹ czêsto z zasobów platformy na tabletach, jak
równie¿ na wszêdobylskich smartfonach. Ograniczeniem dla nich jest
tylko wyobrania.
Osobicie uwa¿am, ¿e z e-podrêcznika mo¿na korzystaæ w ka¿dej szkole, nie wyobra¿am sobie placówki owiatowej, która nie mia³aby minimalnego wyposa¿enia, czyli komputera z projektorem, o
Internecie nie wspominaj¹c.

R. Jak pracuje siê na zajêciach z wykorzystaniem e-podrêcznika?
N. Nie ukrywam, ¿e na pocz¹tku trzeba samemu przejrzeæ ka¿dy z modu³ów, przeledziæ jego
treæ i zapoznaæ siê z materia³ami dodatkowymi. Nie jest to ³atwe w nat³oku codziennych
obowi¹zków zawodowych. Musze jednak przyznaæ, ¿e trud siê op³aci³ i to z nawi¹zk¹. Wiêkszoæ zagadnieñ mam zebranych w jednym miejscu, nie korzystam z e-podrêcznika na co dzieñ,
m³odzie¿ szybko by siê znudzi³a, ale jest to znakomity materia³ dodatkowy. Uczniowie w ka¿dej chwili mog¹ do niego siêgn¹æ, aby przypomnieæ sobie potrzebne zagadnienia. Rodzice
tak¿e porednio na tym korzystaj¹, maj¹c epodrêcznik nie oczekujê aby ka¿dy uczeñ mia³
podrêcznik w formie papierowej, nie musz¹
wydawaæ pieniêdzy na kolejne podrêczniki, wystarczy tylko zeszyt. Dodatkowym atutem e-podrêcznika jest jego dostêpnoæ praktycznie w
ka¿dym miejscu, uczeñ chory mo¿e bez problemu uczestniczyæ w lekcji zapoznaj¹c siê z materia³em w domu, w ³ó¿ku, czêsto doje¿d¿aj¹ca
m³odzie¿ przegl¹da materia³, przygotowuj¹c siê
na sprawdzian w telefonie podczas podró¿y 
nadal s¹ cool, bo inni nie widz¹, ¿e siê ucz¹
podczas zabawy smartfonem.
Bez obaw mogê powiedzieæ, ¿e w tej chwili
jest mi trudno sobie wyobraziæ inn¹, równie
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atrakcyjn¹, formê przekazu nierzadko trudnych treci.
R. Wspomniane by³y korzyci materialne dla rodziców, proszê przybli¿yæ koszty
korzystania z e-podrêcznika.
N. Obecnie w trakcie
trwania projektu dostêp
do e-podrêcznika jest ca³kowicie za darmo. Ani
szko³a, ani uczniowie, a
zw³aszcza nauczyciele nie
ponosz¹ ¿adnych kosztów
w zwi¹zku z korzystaniem
z e-podrêcznika. Mylê ¿e
w przysz³oci te¿ nie powinno to nastrêczaæ ¿adnych obaw, gdy¿ wszystkie
materia³y dostêpne w epodrêczniku mo¿na pobraæ na swój osobisty komputer i korzystaæ z nich ju¿
poza dostêpem do Internetu. A to jest dodatkowy
atut e-podrêcznika, mo¿na pobraæ potrzebny
materia³ i przyjæ przygotowanym do szko³y, a
póniej pracowaæ w sali bez dostêpu do sieci.
R. Czy s¹ jeszcze jakie informacje, o których
powinni wiedzieæ nasi czytelnicy?
N. Nale¿a³oby jeszcze wspomnieæ o platformie
internetowej, która posiada wiele funkcjonalnoci, które nazwa³abym pozaszkolnymi. Platforma mo¿e byæ znakomitym pomostem pomiêdzy pracodawcami a uczniami i szko³¹, mo¿na
tu zamieszczaæ og³oszenia o miejscach praktyk,
oferty zatrudnienia czy sta¿y. To ciekawa funkcjonalnoæ, która obecnie jest bardzo po¿¹dana przez naszych uczniów i absolwentów. Na
platformie znajdziemy wiele ciekawych informacji i porad dotycz¹cych wykorzystania e-podrêcznika jak równie¿ szereg wskazówek w jaki
sposób samodzielnie tworzyæ elementy sk³adowe. Wród naszych nauczycieli dzielenie siê wypracowanymi materia³ami jest jeszcze ma³o popularne, niemniej jednak platforma do tego zachêca i u³atwia kontakt miêdzy nauczycielami.
E-podrêcznik pozwala na publikowanie materia³ów, umieszczanie uwag i komentarzy do materia³ów ju¿ istniej¹cych czy poszukiwanie materia³ów dydaktycznych.

R. Serdecznie dziêkujemy za powiêcony
czas i podzielenie siê z czytelnikami informacjami i spostrze¿eniami dotycz¹cymi e-podrêcznika. ¯yczymy dalszych sukcesów i rozwoju ciekawych narzêdzi do kszta³cenia zawodowego.
N. Dziêkuje serdecznie. Na koniec pragnê zachêciæ wszystkich nauczycieli kszta³c¹cych zawodowo, aby zapoznali siê z mo¿liwociami platformy. Trudno opisaæ s³owami jej zalety, mogê
jednak obiecaæ, ¿e ka¿dy znajdzie na niej co
dla siebie. Z tego, co mi wiadomo powoli zaczynaj¹ powstawaæ elementy e-podrêcznika dla innych zawodów. Osobicie zapraszam pod adres
www.ebook-24.edu.pl.
Warto zaznaczyæ, ¿e projekt Innowacyjne podrêczniki do kszta³cenia zawodowego z sukcesem
przeszed³ proces walidacji i rozpocz¹³ siê proces
wdra¿ania. Partnerstwo prowadziæ bêdzie przygotowane szkolenia dla kadry owiatowej województwa zachodniopomorskiego, do udzia³u w których
serdecznie zapraszamy.
Zachêcamy do udzia³u w seminariach informuj¹cych o projekcie realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - bli¿sze informacje w biurze projekt - www.europil.pl  tel. (91)
81 37 607.

Pod patronatem Dialogów

W mocy
Nocy Poetów

Tylko literaci i ludzie sztuki mog¹ uratowaæ
od ca³kowitego upadku literaturê i cywilizacjê.
 prof. Aniela Ksi¹¿ek-Szczepanikowa

Poetyckim bigosem
w Choszcznie czêstuj¹

Wko³o s³yszê: Korytowska Noc Poezji, Korytowskie Biesiadowanie, Korytowska Impreza  i a¿ mnie
siê to Korytko-owo przejad³o. Ale gdy znalaz³em
siê w centrum wydarzenia o nazwie V Jubileuszowa
Korytowska Noc Poetów w choszczeñskim Domu
Kultury  zmieni³em zdanie.
 Zapraszam na bigos  do utrudzonych podró¿¹
poetów i zgromadzonej publicznoci, jeszcze przed rozpoczêciem Wszechnicy Poetyckiej, powiedzia³ S³awomir Kokorzycki  ksi¹dz, poeta, organizator ju¿ V Jubileuszowej Korytowskiej Nocy Poetów, odbywaj¹cej siê
po raz drugi z rzêdu w Choszcznie. A mówi³ do tych,
którzy zjechali siê z ró¿nych miejscowoci, ze Szczecina,
Gryfina, Stargardu Szczeciñskiego, Osiny, Ch³opowa,
Brzezina, Recza i Choszczna, ale te¿ Gorzowa Wlkp., czy
zza Poznania, jak Krzysztof ¯ak z Utraty, który jecha³,
nie pierwszy raz, cztery godziny, aby wyst¹piæ na scenie, w poetyckiej kuchni smaków. Có¿ takiego ma w
sobie ten bigos, czym siê wyró¿nia, ¿e tak przyci¹ga?
Ani on polityczny, ani wyborczy? Otrzyma³em kiedy
nastêpuj¹cy przepis od autora owej strawy:
[ ] mniej emocji, wiêcej spontanicznoci, to
nie jest akademia z okazji rewolucji padziernikowej, nie jest re¿yserowana, nie ma prób i szczegó³owych scenariuszy, dlatego jest jedyna i niepowtarzalna, nikt nie jest ani zobowi¹zany, ani zmuszony do udzia³u, zapraszamy wszystkich, kto przyjedzie ten bêdzie, i to bêdzie piêkne!!!  S³awomir
Kokorzycki, fragment listu z 11 wrzenia 2014 r.
Ca³a noc przed nami, pe³na s³ów  chcia³oby siê
dodaæ, ale jak w tym bigosie  pomys³ów na poezjê,
znaleæ kês wznios³ej strawy dla siebie?
Przyznajê, ¿e bigos z kiszonej kapusty wymienicie smakowa³ przygotowany przez ?, a przy tym w
otoczeniu pe³nym obrazów ustawionych na sztalugach w holu, niczym w galerii, i ten bigos z kiszonych
myli, s³owno-muzyczny, przyprawiony szczypt¹
dobrego nastroju i humoru przez prowadz¹cych: Grzegorza Haciskiego, któremu ¿art pomaga³ oderwaæ siê
na chwilê od tremy i scenariusza oraz Piotra Paw³owskiego, nieco powa¿niejszego konferansjera.
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Wystawê obrazów przygotowa³a Sekcja Plastyczna
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Stargardu Szczeciñskiego, do której nale¿¹: Krystyna Krawczuk  liderka grupy, Weronika Rybiñska, Maria de Weyher,
Anna Zurych, Irena Rakowska, Danuta Krzyków,
Teresa Wo³oszañska, Wioletta Nieroda. Podczas tego
wieczoru panie wystawia³y cztery swoje obrazy na aukcjê, celem wsparcia finansowego Fundacji.
Dok³adniej mówi¹c  nowo powsta³ej Fundacji
Wspierania Kultury Noc Poetów. Jeszcze przed
wystêpami poetów, a po oficjalnym przywitaniu,
ksi¹dz Kokorzycki dokona³ uroczystego ods³oniêcia logo Fundacji. Do nadrzêdnych jej celów nale¿y,
jak sama nazwa mówi, wspieranie wszelkich przejawów dzia³añ kulturalnych, g³ównie o profilu poetyckim. Jednak na szczególn¹ uwagê zas³uguje chêæ
podjêcia wysi³ków w obszarach, i tu zacytujê fragment listu z otrzymanej ulotki:
[ ]Jest to fundacja, która bêdzie. jak mam nadziejê, skutecznym narzêdziem nie tylko promocji i
kszta³towania wysokiej kultury, ale tak¿e wspierania, budowania i kreowania dzie³ charytatywnych, zw³aszcza wród dzieci i m³odzie¿y z terenów wiejskich, pobudzaj¹c ich do podejmowania
edukacji, kszta³towania ambicji i podejmowania
wyzwañ.  ks. S³awomir Kokorzycki.

Leszek Dembek prezes Fundacji i Piotr Paw³owski wspó³za³o¿yciel. Fot. Zbigniew Jahnz.

Podczas smakowania bigosu od lewej: Barbara T. Dominiczak, Roman Habdas, Krystyna Rodzewicz i Katarzyna
Figas. Fot. Zbigniew Jahnz.
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To bêdzie d³uga noc

To bêdzie d³uga noc  tak brzmi jedno z hase³,
które zachêca³o do przyjazdu na Noc Poetów, Noc
Poezji, noc z poezj¹, tu¿ przed pe³ni¹ ksiê¿yca. O
dziwo, zachêca³o, i zachêci³o wielu. W tym roku zg³osi³o siê a¿ 36 autorów, którzy chcieli zaprezentowaæ
nie tylko w³asne wiersze, ale i siebie podczas
Wszechnicy poetyckiej, w trzy minuty, bo regulamin jest surowy, trudne zadanie.
W Sali baletowej zaprojektowanej na 120 miejsc,
trzeba by³o, i tym razem, dostawiaæ krzese³. Po wymienitym bigosie na dobry pocz¹tek, praktycznie,
bo Wêdrówk¹ jedn¹ ¿ycie jest cz³owieka  jak
pisa³ Edward Stachura, po oficjalnych powitaniach
i ods³oniêciu logo Fundacji, przyszed³ czas na smakowanie utworów, wytworów myli, doznañ, wyobrani i dowiadczeñ.
Noc, d³ug¹ noc swoimi wystêpami publicznoæ
zajmowali: Grzegorz Haciski, Krystyna Igna, Robert Florczyk, Katarzyna Chabowska, Adam Wiktor Siedlecki, Piotr Pazdan, Zbigniew Janhz, Magdalena Sowiñska, Stanis³aw Maruszczak, Barbara Dominiczak, Roman Habdas, Anna Czaplicka,
Anna Zaniewska, Stanis³awa Nowak, Edyta Rauhut, Ferdynand G³odzik, Irena Zieliñska, Kazimierz
Domozych, Ma³gorzata Król, Martyna Zawisza,
Petros Filipos Arantes B³ogowski Fereira de Nascimento, El¿bieta ¯ukrowska, Roman Szymañski, Barbara Pala, Halina Ró¿anek i Piotr Paw³owski. Niestety, z ró¿nych przyczyn, nie dotarli: Janusz Kowalkowski, Aleksandra Baltissen, Anna
Jakubczak, Jolanta Phol-Charzewska, W³adys³aw
£azuka i Witold Kiejrys, choæ ich utwory by³y
czytane. Tym razem nie us³yszelimy: Leszka
Dembka, Ks. S³awomira Kokorzyckiego i Ró¿y
Czerniawskiej-Karcz, mimo, ¿e byli obecni.
Wród wystêpuj¹cych pojawi³y siê nowe twarze,
m³odzi ludzie. Pozostali, to rodowisko znaj¹ce siê,
przynajmniej z corocznych wyst¹pieñ, które jakby
oswoi³o siê z sob¹. Widaæ by³o pewien luz, swobodê, minimalne aczkolwiek potrzebne obycie ze scen¹,
da³ siê s³yszeæ spontaniczny dowcip. To bycie aktorem przez trzy minuty, jednych podnieca³o, innym
odbiera³o mowê: to nie to samo co prowadziæ bloga, bêd¹c ukrytym za monitorem [ ]  jak siê
wyrazi³ ks. S³awomir Kokorzycki, gdy czyta³ wiersze
m³odej poetki Edyty Rauhut.
Barbara Dominiczak ujê³a widowniê nie tylko pochodzeniem  z Pacanowa, ale przede wszystkim
w³asn¹ liryk¹. Nie usz³y uwadze wiersze El¿biety
¯ukrowskiej, która pisze od dziecka, ale dopiero niedawno wyda³a tomiki w³asnej poezji Lira, Lutnia i Wiersze szaroz³ote.

Barbara Teresa Dominiczak
Tato
Drog¹ wiecznoci chodzisz sam.
Czasem siê zjawiasz w moim nie.
Dawne twe troski dobrze znam.
Jakie masz teraz  któ¿ to wie?
Mylê, ¿e tam te¿ siejesz zbo¿e
I w porze ¿niw znów ostrzysz kosê,
Jesieni¹  orka na ugorze;
Znów opatrujesz stopy bose.
Jeli ciê niebo przywo³a³o,
To Bóg zapewne o tym wie,
¯e ziemi wci¹¿ ci by³o ma³o,
Wiêc ci dorzuci morgi dwie.
Gdy zamknê oczy, widzê znów,
Jak siê podrywasz skoro wit,
Krz¹tasz siê wród niebiañskich krów,
W mleczarni chmur odbierasz kwit
A gdy niedzielne s³yszysz dzwony,
Ubierasz swój odwiêtny strój,
Wêdrujesz znów w swe ziemskie strony 
O szczêcie dzieci toczyæ bój.
El¿bieta ¯ukrowska
Potrzymaj mnie za rêkê
W mylach proszê  potrzymaj mocno za rêkê,
odsuniesz ode mnie zbytnie zatroskanie,
albo i strach nawet, który blisko pe³znie,
unosi siê, toczy, ju¿ postawi³ cianê.
Potrzymaj przez chwilê, przelej we mnie spokój,
nas¹cz otuch¹ i ³agodnym tchnieniem.
Jeszcze przed nami czas  zamkniêty na g³ucho.
Lecz zamek kto zniszczy, rozerwie cierpieniem.
Waniliowe smugi  zapach heliotropu
zmieszany z mirtem, jak w dni zdobne wiêtem...
Ju¿ tylko d³oñ twoja  wspomnienie z urlopu
piêknego uczuciem innym - niepojêtym.
To wspomnienie drogie i niepowtarzalne.
Mój czas s¹czy siê w ¿y³y zmieszany z kroplówk¹.
Zatrzymane myli w modlitwie bezradnej,
oczy wzniesione w górê  niepewnoæ co jutro...
15 czerwca 2015 r.
Wiersz napisany w przeddzieñ operacji.

Wród wierszy zabawnych, moralizuj¹cych, refleksyjnych, patetycznych, mi³osnych by³y równie¿
erotyki: z taktem i z przedtaktem przed aktem.
W bigosie poetyckim nie mog³o zabrakn¹æ grzybków, o to zadba³ Ferdynand G³odzik z deserem z
rzewienia, który dotar³ z Gorzowa Wlkp. Z wierszami intelektualnie bardzo sprawnymi zaprezentowa³
siê redaktor Radia Choszczno Roman Szymañski, w
których uczciwoæ z¿yma siê na ironiê ¿ycia.
Ferdynand G³odzik
Wiersz zagrzybionych
Pogodn¹ noc¹, w blasku ksiê¿yca,
Gdzie siê spotkali grzyb i grzybica.
Gwiazdy i ksiê¿yc mrok rozwietla³y;
Ona zgorzknia³a a on zgrzybia³y.
Nie by³ szatañski, tylko prawdziwy.
Wiekowy, wcale nie robaczywy!
Choæ brodê srebrzy³ szron,
Mia³ twardy, prosty trzon.
Otacza³y ich bia³e pleniaki,
S³owa zwolna zmienia³y siê w szloch.
Zróbmy co nim nas zjedz¹ robaki,
Lub próchnica obróci nas w proch.
Przyjdzie nam wkrótce zgin¹æ niechybnie;
Zapuæ korzenie! Za³ó¿my grzybniê!
Nim przyjdzie sezon gryp,
Przy grzybie stanie grzyb!
Mruga³y do nich nocne wietliki,
Gdy rozsiewali w kr¹g zarodniki;
Wilgoæ i ciep³o. Nie trzeba wiele;
Tylko ten cichy igliwia szelest...
Mój stary grzybie: myl pozytywnie,
Zróbmy to mo¿e wegetatywnie?
Czeka³ ich miêkki mech
I fragmentacja plech.
Roman Szymañski
nocnikt
tu za ciasno
tu za w³asno
wszystkie miejsca
zajête
powietrze

rozparcelowane

23

selekcja przydatnoci
przeprowadzona
przechrapa³em
zamiast siê dochrapaæ
obudzi³em siê
w wiecie
ju¿ nie swoim
Inni chcieliby dokonaæ prze³omów w symbolice
poetyckiej. I, po czêci, trafnego wyboru dokona³
Kazimierz Domozych, który zaproponowa³, aby za
symbol tworzenia obraæ nie pegaza ale nietoperza,
przecie¿ i to i tamto lata.
Kazimierz Domozych
Nietoperz*
Skrzydlaty mi³onik poezji
Nietoperz to ssak rêkoskrzyd³y-skrzyd³orêki
W nawigacji wykorzystuje ultradwiêki,
Ma wbudowany wewnêtrzny radar,
Z jego pomoc¹ otoczenie wokó³ bada.
W czasie Drugiej Korytowskiej Nocy
Przyby³ do Wozowni goæ skrzydlaty,
Ssak lataj¹cy  nietoperz kud³aty
Na rendez-vous w ciemnoci wyskoczy³.
W Folwarku ¿yj¹ tak¿e nietoperze.
Mieszkaj¹ w pa³acowej piwnicy.
Mo¿e w ptaszarni lub w spichlerzu
S¹ wród nich poezji mi³onicy?
Jeden przylecia³ na poetyckie spotkanie,
Folwarcznych zabudowañ mieszkaniec.
Nad g³owami uczestników przelecia³
 Czego tu szukaj¹ ci dziwacy  poeci?
(O tej porze, kiedy ksiê¿yc wieci?)
Zdziwiony:  Co tu robi¹ w Korytowie?
Jaki rumak skrzydlaty im w g³owie.
To legenda. Nie ma ¿adnego Pegaza,
Nikt tego konia nie widzia³ ni razu.
Zdaje siê mi³oników poezji pytaæ
 Dlaczego nietoperz  ssak znany z lotu
Istniej¹cy realnie  nie w greckich mitach
Nie jest symbolem poetyckiego polotu?
* fragment wiersza: NOC POETÓW  Korytowo 2012 r.

24

Ca³oæ przebieg³a bardzo sprawnie, co by³o zas³ug¹
gospodarza miejsca  pani dyrektor Ma³gorzaty Koz³owskiej i personelu Domu Kultury w Choszcznie.
Pani Ma³gorzata wraz z wolontariuszami zaanga¿owanymi przez ks. Kokorzyckiego, zadba³a o wiele
drobnych detali. Równie¿ dziêki uczestnikom, poniewa¿ utwory i prezentacje by³y zajmuj¹ce i ujmuj¹ce,
zabawne i nie przegadane, ciekawe dla ciekawskich,
których zebra³o siê grubo ponad sto osób.
Z pewnoci¹ o wiele wiêcej wierszy, ani¿eli wy¿ej
przytoczone, zas³uguje na uwagê. Bêdzie mo¿na siê
z nimi zapoznaæ za rok, gdy¿ wszystkie zostan¹ zamieszczone w Almanachu V Korytowskiej Nocy
Poetów. Najprawdopodobniej bêdzie on rozprowadzany podczas VI Nocy, jak to sta³o siê tradycj¹ tej
imprezy. Zainteresowanych zapraszam ju¿ teraz.

P³on¹ce wiersze

Drugim wydarzeniem przyci¹gaj¹cym publicznoæ, jest ogieñ, który trawi treæ, a treæ trawi jak
ogieñ, i nie tylko treæ ognia trawi trawê, ale ognista
treæ trawi wytrawnych wytrwa³ych tej nocy. I choæ
niektórzy chcieliby treæ ws¹czyæ, lub poddaæ próbie wody, to jednak bêdzie to rozmiêkczaniem tematu, bo: Lepiej niech trawi nas ogieñ ni¿ rdza 
jak przypomnia³ Stanis³aw Maruszczak.
Nazw by³o wiele: Poetycki debiut Na cianie Debiutu performance  na pierwszym nades³anym og³oszeniu; p³on¹ce wiersze; Debiuty; P³on¹ce debiuty; B³ysk
s³owa a mianowicie Happening z p³on¹cymi wierszami
 podrozdzia³ w Pegazie Polickim; Orze³ poezji  porównanie wg Leszka Dembka; sp³onê³y wiersze poetów
 zapisa³ Tadeusz Krawiec; palenie debiutów; Tradycji
sta³o siê zadoæ, by z popio³u móg³ siê narodziæ kolejny
feniks poezji.  tak pisa³a Ró¿a Czerniawska-Karcz  czy
jednak we wszystkich tych has³ach i dzia³aniach chodzi³o
o zwyk³e palenie wierszy?
Wydarzenie spektakularne, bo spektakularny jest
ogieñ  ¿ywio³. A czy¿ s³owo nie jest ¿ywio³em, i jêzyk
s³owa, czy¿ nie jest rozpalaj¹cy, a czasem po¿eraj¹cy?
Pocz¹tek by³ doæ prozaiczny, choæ idee mo¿na dorobiæ ró¿ne, nawet wznios³e. Oto nowicjusz-poeta, który mo¿e pochwaliæ siê swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿k¹, w odniesieniu symbolicznym, oddaj¹c do r¹k czytelnika,
krytyka literackiego poddaje próbie w³asne dzie³o. Jak
j¹ przejdzie, co zostanie nieulotnego gdy ulotne rozproszy siê?  czas poka¿e. Tak czy inaczej, interpretowaæ mo¿na na wiele sposobów ów p³omienny teatr.
Tego roku wiersze zapisane na du¿ych p³achtach
papieru, widoczne z daleka dla wszystkich, wprawdzie nie tak du¿e jak na elewacji miejskiej biblioteki w
Opolu, osobicie podpalali sami autorzy, którzy przyjechali z debiutanckimi tomikami wierszy: Krystyna
Rodzewicz i Krzysztof ¯ak.

Krystyna Rodzewicz
Walizka
Mam walizkê
czarn¹
olbrzymi¹
Gdy chcê pomyleæ
wchodzê do niej
g³êboko
Cicho tam
spokojnie
Tylko ja
i wszechogarniaj¹ca
obezw³adniaj¹ca
g³usza
Tam mogê wszystko
Dzi by³am baletnic¹
Jezioro ³abêdzie  partia solowa
Wczoraj  Carmen ognist¹
Czasami siedzê i mylê
o tobie, o sobie
Czêsto zapominam
¿e trzeba wyjæ
na wiat
na wiatr
na s³owa gorzkie
Tak tu piêknie
z tomu: Indeks Szczêcia (2015)
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P³on¹cy Debiut Krystyny Rodzewicz. Fot. Zbigniew
Jahnz.

Krzysztof ¯ak
Pech!
Przysz³a ¿ona dzi ze sklepu
i zaraz siê chwali,
¿e so³tysa do szpitala
nad ranem zabrali.
Jeszcze nie wiem co siê sta³o,
ale co mówili,
i¿ od razu mu p³ukanie
¿o³¹dka zrobili.
Dodatkowo lewatywê,
¿eby spokój mieli,
kiedy wsadz¹ go do ³ó¿ka
wród czystej pocieli.
Mo¿e przez te Twoje grzyby
co mu wczoraj da³e?
i ¿e nie wiesz czy jadalne
Wspomnieæ zapomnia³e?
Ale¿ ¿ono, dobre by³y
sam wszystkie sprawdza³em,
przez godzinê pojedynczo
ka¿dego w¹cha³em!
z tomu: Inna bajka (2015)

P³on¹cy Debiut Krzysztofa ¯aka. Fot. Adam W. Siedlecki.

Gdy ju¿ sp³onê³y wiersze i gdy ju¿ przywrócono pamiêci dotychczasowe cztery Korytowskie
Noce Poetów, gronu kilku osób zakwaterowanych w Karczmie Zbójnickiej, ks. Kokorzycki
opowiedzia³ o tym, jak to by³o z paleniem wierszy.
Ks. S³awek  Leszek [Dembek] mia³ pomys³ na
prezentacjê wierszy na wielkich banerach, który
mo¿na by spektakularnie spuciæ, rozwin¹æ z du¿ego budynku, z wysokiej ciany. Podobnie jak to jest
w Opolu, na fasadzie Biblioteki z wierszem Edwarda Stachury, tylko, ¿e tam wisi ci¹gle ten sam wiersz:
[Opad³y mg³y], a tu przyda³o by siê cyklicznie
zmieniaæ wiersz. Wówczas - mylê sobie  ...ale jak,
tu, w Korytowie, jednego wieczoru wieszamy wiersz,
i co dalej, kto na to bêdzie patrzy³? Co z nim zrobiæ,
gdy ludzie siê rozjad¹? Pomyla³em, ¿e wiersze trzeba spaliæ...

Kwadratura poezji i jej odbiór

Panel warsztatowo-dyskusyjny w sobotnie
przedpo³udnie dope³ni³ ca³oci zaplanowanego
spotkania z poezj¹. Pani prof. Aniela Ksi¹¿ek-Szczepanikowa mówi³a o Badaniach nad odbiorem tekstu i obrazu na podstawie w³asnych obserwacji i
publikacji. Leszek Dembek omówi³ zasady polifo-
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nii poezji oraz przeprowadzi³ æwiczenia i dyskusjê.
Ca³oæ zatytu³owa³ Kwadratura poezji  autorski
projekt, jak sam o nim napisa³: by³ to eksperyment
autorski [Leszka Dembka] z gatunku æwiczeñ prowadzonych przez poetê J.D. McClatchy'ego i OuLiPo  eksperymentaln¹ grupê literack¹ za³o¿on¹ 24
listopada 1960 przez pisarza Raymonda Queneau
(autor eksperymentalnego tomu poetyckiego Sto
tysiêcy miliardów wierszy) i matematyka François
Le Lionnaisa.  Leszek Dembek.
Oto zasady eksperymentu zredagowane przez
Dembka, a wzorcem by³ wiersz Edyty Rauhut.

Polifonia Poezji

Zasady (dla uczestników poetyckiego eksperymentu):
1. Do ka¿dego wersu wiersza, nale¿y napisaæ w³asny wers, swoj¹ poetyk¹ (swoim stylem, idiomem),
2. Je¿eli uwa¿amy, ¿e wers z wiersza podstawowego powinien zostaæ to go pozostawiamy (powtarzamy),
3. Powstanie nasz samoistny wiersz, ten sam
wiersz widziany nasz¹ indywidualn¹ poetyck¹
optyk¹,
4. Idea, przes³anie wiersza (podstawowego) musi
byæ zachowane.
Piszemy wiersz do wiersza E.A. pt. Papier
(wiersz podstawowy, pierwotny).

Edyta Rauhut
Papier
P³acz kartek
powita³ nieskazitelnoci¹
s³oñca wschód.
W blasku dnia
papier zabazgra³
i pogniót³ czas.
Wieczorem po¿ó³k³y
brudnopis cicho
zamar³ w bezruchu.
Ernest Bryll zauwa¿y³, ¿e: tu na waszym almanachu [i na plakacie z I Nocy] jest napisane: <Korytowska Noc Poetów w piwnicach pa³acu w Korytowie> i jest wilk wyj¹cy do ksiê¿yca  wiêc
zapowiada siê fantastycznie. Traf chcia³, ¿e pe³nia ksiê¿yca zdarzy³a siê dopiero podczas V Nocy
Poetów. Mylê, ¿e poeci nie obra¿¹ siê na mnie za
porównania: uda³ siê bigos i w porê zabrzmia³o
wycie wilków do ksiê¿yca.
Adam Wiktor Siedlecki
Szczecin, 13.09.2015 r.

Od lewej stoj¹: Ró¿a Czerniawska-Karcz, Adrianna Rauhyt, Waldemar Wasilewski, Anna B. Zaniewska, Aleksandra
Petrusewicz, Krystyna Rodzewicz, prof. Aniela Ksi¹¿ek-Szczepanikowa, Piotr Paw³owski, Elzbieta ¯ukrowska, Danuta
Sepuko, Adrianna Rauhut, Stanis³aw Maruszczak, Kazimierz Domozych. Od prawej siedz¹: Katarzyna Figas, Halina
Ró¿anek, Leszek Dembek, Ma³gorzata Król i Adam W. Siedlecki. Fot. Henryk Karcz, z archiwum Adama W. Siedleckiego.

Akcenty

z Ziemi
i z Morza
Zaczê³o siê od piosenki. Nie! W³aciwie
to najpierw by³a lektura opowiadania historia prawie romantyczna Wies³awa Andrzejewskiego
Tekst
wiersza ponoæ pisa³
siê sam, by wkrótce
zamieniæ siê w piosenkê, dziêki kompozycji
Grzegorza Haciskiego, który, nie pierwszy raz, muzykê do wierszy Leszka Dembka napisa³ i piosenki
powsta³e piewa³.
Latem 2011 roku Leszek Dembek, poeta i animator
kultury, zwróci³ siê do nas, czyli do mnie i do Basi Dominiczak z propozycj¹ stworzenia scenariusza z piosenkami marynistycznymi, których ju¿ sam napisa³ kilka, a my
mia³ymy do³¹czyæ swoje. Zamys³em pomys³odawcy
by³o stworzenie spektaklu pod roboczym, marynarsko
brzmi¹cym has³em Szczeciñska ³ajba, w którym mo¿na
by³oby zaprezentowaæ, a w³aciwie przypomnieæ, sylwetki i twórczoæ szczeciñskich marynistów, których
coraz bardziej skrywa mrok przesz³oci, a ich ksi¹¿ki przysypuje biblioteczny kurz.
Leszek Dembek odwie¿y³ ju¿ Papierow¹ d¿unglê Jana Papugi w Gladiatorze ¿ycia. Makrelowy
sen, Jerzego Pachlowskiego zamieni³ w szantê, do
tego doda³ piosenki Crazy baker, Inny wiat oraz
S³oñ czyli dar od Wietnamu, zainspirowane z kolei
opowiadaniami Eugeniusza Daszkowskiego z ksi¹¿ki Ma³pi rejs. Ró¿ne formy adaptacji prezentowanych opowieci mia³y pokazaæ wieloznacznoæ ujmowania morskich tematów przez pisarzy.
Nie ustêpowa³a inicjatorowi w poetyckiej pracy
Barbara Dominiczak, maj¹c ju¿ w swoim dorobku
marynistyczny tomik poezji Mój l¹d i twoje oceany.
Spod pióra poetki wysz³y nowe teksty z morskimi
motywami zaczerpniêtymi z gawêd kpt. Eugeniusza
Daszkowskiego. A lektura powieci Wojciecha B.
Jasiñskiego P³yñ galero czy Pod Krzy¿em Po³udnia
zaowocowa³a empatycznymi wierszami o egzotycznych przygodach marynarzy.
Moje upodobanie do symbolicznych Morskich zadziwieñ Jerzego Jasiñskiego obfitowa³o balladami o
morskich koniach z Wyspy Sable czy o koszmarach
wychodz¹cych z morza, a tematy kapitañskie inicjowa³y mi ksi¹¿ki innego szczeciñskiego marynisty, kpt.
Józefa Gaw³owicza.
Janusz Krzymiñski odkurza³ swoje marynistyczne,
pe³ne metafor pejza¿e i pisa³ szanty; m³oda poetka Zdzis³awa Gierszal swoimi wierszami wprowadza³a wie¿e
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spojrzenie na gatunek zas³u¿ony w tradycyjnej ju¿ literaturze. Grzegorz Haciski dopisywa³ melodie do nowych poetyckich piosenek a wypiewa³ je na I Korytowskiej Nocy Poetów. Scenariusz szczeciñskiej ³ajby
przybiera³ wyraziste kolory i kszta³ty.
Ale jak to w ¿yciu bywa, mimo zaanga¿owania autorów, kompozytora i zaproszonych wykonawców, aktorów ze szczeciñskiego teatru, wyra¿aj¹cych gotowoæ
zaprezentowania profesjonalnego wykonania morskich
piosenek, sceny nie znaleziono. Mija³y wiêc kolejne coroczne Dni Morza, The Tall Ships Races, a nasza liryczna szczeciñska ³ajba nadal ko³ysa³a siê przy nabrze¿u
naszych oczekiwañ. Zmienia³y siê koncepcje i plany.
Dopisywalimy nowe teksty, do³¹czali nowi autorzy
Janusz W. Szymañski, ¿eglarz i nauczyciel-wychowawca z Pa³acu M³odzie¿y; kpt. Bogus³aw Janiczak z Dar³owa ze swoim dowiadczeniem dalekomorskich rejsów;
Robert Florczyk, pasjonat i promotor "Szczecinera", czyli
poszukiwacz historii miasta w jego artefaktach. A¿ w
koñcu pojawi³a siê szansa na zrealizowanie nie tyle
spektaklu, co antologii. I to by³o TO.
Jakby wszystko nagle znalaz³o swoje w³aciwe miejsce w tym przez lata sk³adanym marynistycznym puzzle. Rysunki szczeciñskiego portu pani Hanny Andrzejewskiej, oddaj¹ce pejza¿e portowe z lat piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych oraz jej morskie impresje.
Opowiadania prozaików i nasze wiersze-piosenki zbierane przez lata, dope³nione utworami z zapomnianych
tomików, chocia¿by Mariana Yoph-¯abiñskiego,
szczeciñsko-polickiego poety i marynisty, znakomitego krytyka literackiego i animatora kultury, którego
wiersze udostêpni³ ze swoich zbiorów za zgod¹ spadkobierczyni Adam Siedlecki, pozwoli³y na z³o¿enie
ca³kiem obfitego tomu antologii marynistycznej. Jej
tytu³ te¿ znalaz³ swoje uzasadnienie w przesz³oci, do
której siêgnê³a nasza teraniejszoæ.
Dziêki temu ta ksi¹¿ka staje siê kontynuacj¹ a nie
przypadkowym pojedynczym wydarzeniem wydawniczym. Janusz Krzymiñski podsun¹³ bowiem myl, by
nawi¹zaæ do szczeciñskiego tygodnika kulturalno-spo³ecznego "Ziemia i Morze", wydawanego w latach piêædziesi¹tych, w którym redaktorami byli znakomici szczeciñscy marynici. Przytaknêlimy z aprobat¹ wielk¹ a
po krótkim namyle zapisa³ siê nam tytu³ o wieloznacznej symbolice  z Ziemi i z Morza.
Oddaj¹c Czytelnikom akcentuj¹c¹ morskie tradycje
literackie nasz¹ szczeciñsk¹ antologiê marynistyczn¹ z
Ziemi i z Morza, ufamy, ¿e zabierze ona niejednego Czytelnika w d³ugi nieznany rejs. A parafrazuj¹c najznakomitszego marynistê Josepha Conrada, który twierdzi³,
¿e: ( ) mi³oæ do literatury nie czyni nikogo literatem,
tak jak mi³oæ do morza nie uczyni nikogo marynarzem,
uwa¿am, ¿e jednak to mi³oæ do literatury uczyni³a niektórych z nas literatami, tak jak mi³oæ do morza sprawi³a, ¿e niektórzy zostali marynarzami, a nawet podwójnie
- i marynarzami, i literatami jednoczenie. Bo sk¹d by siê
znaleli w tej ksi¹¿ce poeci i prozaicy marynici?
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
We wrzeniu kilka propozycji ksi¹¿ek, których lektura wietnie sprawdzi siê zarówno w domu jak i w
szkole. Mog¹ siê nimi inspirowaæ nauczyciele w
swojej pracy, dla rodziców bêd¹ podpowiedzi¹ jak
wype³niæ dzieciom nudne chwile. A dzieci Dzieci,
gdy tylko zobacz¹, ¿e doroli czytaj¹ ksi¹¿ki dla dzieci  bêd¹ zachwycone!
Na pocz¹tek polecam
podrêcznik fantazjowania,
który uczy kreatywnego
mylenia i podpowiada, jak
patrzeæ na codzienny wiat
w nieszablonowy sposób.
Ksi¹¿ka przeznaczona jest
dla wszystkich dzieci, które chc¹ przekraczaæ granice w³asnej wyobrani. Zawiera 16 odpowiednio dobranych zabaw rozwijaj¹cych mylenie abstrakcyjne. Idealna zarówno do wspólnej rozmowy rodzica z
dzieckiem, jak i do samodzielnego studiowania przez
m³odego marzyciela, i to wielokrotnie
To siê w g³owie nie mieci.
Podrêcznik dla ma³ych marzycieli
Piotr Nowicki
Ilustracje: Alicja Musia³
Wydawnictwo Skrzat
Rok szkolny nale¿y rozpocz¹æ w dobrym towarzystwie. Ta ksi¹¿ka to bank
pomys³ów na ciekawie spêdzone przerwy. Zagadki, kawa³y, ³amañce jêzykowe a
nawet przepisy na smaczne
potrawy, które nale¿y przygotowaæ wczeniej w domu,
by potem w szkole móc poczêstowaæ kolegów.
W tej ksi¹¿ce ka¿dy z przyjació³ Miko³ajka dzieli siê z m³odymi czytelnikami, tym
co lubi najbardziej. Znalaz³y siê tu krótkie wyliczanki i
sporo gier oraz zabaw do wykorzystania na boisku (w
tym gra w dwa ognie, w klasy i gra w gumê wraz z
instrukcj¹ obrazkow¹), pomys³y na stworzenie z kole-

gami tajnego jêzyka, instrukcja jak zrobiæ szybowce z
papieru, przepisy na proste dania (np. jogurt do picia,
witaminowy sok, zdrowe batoniki). S¹ tu równie¿ podpowiedzi jak zaprojektowaæ na kartce papieru w³asne
gry np. bitwê morsk¹. To ksi¹¿ka zarówno dla ch³opców jak i dla dziewczynek. Na ca³y rok.
Gry i zabawy Miko³ajka na przerwy w szkole
na podstawie ksi¹¿ek Rene Goscinny'ego i
Jean-Jacques Sempégo
ilustracje z serialu animowanego
przek³ad: Magdalena Talar
Wydawnictwo: Znak emotikon, 2015
Z tej ksi¹¿ki rodzice, nauczyciele i dzieci przede
wszystkim, mog¹ czerpaæ
garciami. Pomys³ów w niej
przeogromna iloæ. Pomys³ów, dziêki którym nudne
chwile wype³ni¹ siê ciekaw¹ zabaw¹, do której wystarcz¹ w³asne palce, tusz,
farba i jeszcze parê drobiazgów. Ale baz¹ oczywicie
s¹ nasze palce  arcypalce. Ka¿dy z nas je ma, tylko trzeba wiedzieæ jak je
dobrze wykorzystaæ!
Marion Deuchars podpowiada i inspiruje czytelników. "Wszystko zaczyna siê od kropki" - pisze we
wstêpie, a potem pokazuje w co mo¿e zamieniæ siê
odcisk naszego palca. Odcisk palca mo¿e wyra¿aæ
emocje, a odcisk ca³ej d³oni mo¿e staæ siê przecie¿ kolorowym ptakiem lub zwierzakiem! Wystarczy domalowaæ mu oczy i odpowiedni¹ minê. Mo¿na go zamieniæ w ludzika, zwierzaka, kwiatow¹ ³¹kê, wype³niæ nim
kszta³t, ozdobiæ wiosenne lub jesienne drzewo.
Kosmici, potwory, dziwne stworki i stwory z minionych epok, totemy, czaszki Buduj, rysuj, odciskaj! Wszystko w naszych rêkach i... g³owach, do
których podczas zabawy wpadnie jeszcze pewnie
sporo w³asnych pomys³ów.
To kolejna wydana przez Wydawnictwo Dwie Siostry, po Zróbmy sobie Arcydzie³ko, pozycja brytyjskiej graficzki, ilustratorki i autorki. Jej interaktywne ksi¹¿ki inspiruj¹ do dzia³añ plastycznych nie
tylko najm³odszych. Przyda siê na nadchodz¹ce jesienne i zimowe wieczory. Do wykorzystania w domu,
przedszkolu, szkole i w wietlicy..
Arcypalce
tekst i ilustracje: Marion Deuchars
przek³ad: Katarzyna Domañska
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
Tekst i zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska
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Friendships Trophy. ¯aglowiec Fryderyk Chopin w
tegorocznych regatach dowodzony by³ przez kapitana Bart³omieja Skwarê. Na pok³adzie za³oga i gocie
wspominali wycigi. By³ te¿ okaza³y i smakowity tort.
Gratulacje.

Ostatni Rejs
Z okazji obchodów 20-lecia
Programu Miasta Szczecina
Z Wiatrem w ¯aglach

To mia³ byæ rejs z Wroc³awia do Szczecina DZ-t¹
Kaktus. Niestety, luza w Brzegu Dolnym zamkniêta
z powodu remontu. To mo¿e na morze? Ko³obrzeg z
wejciem na Jezioro Resko. P³yniemy po portach Zachodniopomorskiego Szlaku ¯eglarskiego do Dziwnowa. Po drodze odwiedzamy Lubczynê i Wolin. 12
sierpnia wchodzimy do Dziwnowa. Nastêpnego dnia
wychodzimy na Ba³tyk. Wiatr z NE 4-5°B wymusza
na nas halsówkê. Ale z wiatrem nie wygrasz. Po dwóch
godzinach jestemy na wysokoci Dziwnówka. P³yn¹c w tym tempie potrzebujemy 25 godzin aby dotrzeæ do Ko³obrzegu. Nasz DZ-ta nie ma zezwolenia
na ¿eglugê nocn¹. Nie ma te¿ silnika. W najbli¿szych
dniach pogoda bez zmian. Decyzj¹ za³ogi wracamy
do Dziwnowa i zmieniamy plan rejsu. Teraz bêdziemy
odwiedzaæ porty Zachodniopomorskiego Szlaku. Po
drodze bêdziemy szlifowaæ wszelkie manewry na
¿aglach jakie mo¿na wykonaæ na DZ-cie. Pop³yniemy do Wapnicy i Nowego Warpna zobaczyæ Alejê
¯eglarzy. Z pogod¹ nie wygrasz.

Ju¿ na wodzie

Zwyciêski s/y Fryderyk Chopin

W pi¹tek 18 wrzenia 2015 roku z piêkn¹ parad¹ rejow¹ przycumowa³ przy Wa³ach Chrobrego ¿aglowiec
Fryderyk Chopin. Na nabrze¿u witali go v-ce prezydent Szczecina Krzysztof Soska i licznie przybyli gocie i mi³onicy ¿aglowca. Na rêce prezydenta armator
Piotr Kulczycki przekaza³ dwie presti¿owe nagrody
zdobyte w regatach The Tall Ships Races 2015. Nagrodê Cape Horn Trophy  najszybszy w klasie A oraz
nagrodê przyznawan¹ na podstawie g³osowania
wszystkich jednostek bior¹cych udzia³ w regatach 

Koniec wakacji. Mamy nowy rok szkolny . W sobotê na przystani Centrum ¯eglarskiego rozpoczê³y siê
zajêcia ¿eglarskie i kajakarskie. Piêkna pogoda zachêca³a do wyjcia na Jezioro D¹bie. M³odzie¿ p³ywa³a na
DZ-tach i Omegach. Od pomostów odbi³y jachty Magnolia i Zryw gdzie na du¿ym D¹bskim æwiczy³y manewry na ¿aglach. Kajakarze wyruszyli w swoj¹
pierwsz¹ wyprawê w tym roku szkolnym. Tych, którzy
nie wiedz¹ co zrobiæ z wolnym czasem, zapraszamy na
przystañ. Wszystkim ¿yczymy pomylnych wiatrów i
du¿o s³oñca do koñca sezonu ¿eglarskiego.

Konkurs literacki
pt. GDYBYM MÓG£
COFN¥Æ CZAS 

ZLP ODDZIA£ W SZCZECINIE ORAZ
GMINNY ORODEK KULTURY I SPORTU
W BOLES£AWCU z/s w KRUSZYNIE
zapraszaj¹ do udzia³u w Konkursie Literackim 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 LAM I N
KONKURSU LITERACKIEGO
pt. GDYBYM MÓG£ COFN¥Æ CZAS 
1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki
pisania listów, w tym przyk³adanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treci listu (np. u¿ycie papeterii);
rozwijanie wyobrani i umiejêtnoci swobodnego wyra¿ania siebie poprzez w³asne teksty.
2. TEMAT
Gdybym móg³ cofn¹æ czas...  list na ten temat mo¿e
byæ skierowany do osoby istniej¹cej w rzeczywistoci
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
Dana osoba mo¿e przes³aæ JEDEN LIST napisany odrêcznie czytelnym pismem. Listy nieczytelne nie bêd¹
oceniane. Prace konkursowe musz¹ byæ napisane na
papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) i mieæ formê
listu w kopercie.
W kopercie powinna siê znajdowaæ tak¿e osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem
(ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz
zgod¹ na publikacjê i przetwarzanie 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 zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla dwóch m³odszych kategorii, a dla doros³ych oprócz rzeczowych tak¿e bony upominkowe. Ich wysokoæ jest uzale¿niona od werdyktu Komisji Konkursowej
i iloci nagrodzonych miejsc.
6. TERMIN I MIEJSCE
Prace nale¿y przesy³aæ na adres:
Gminny Orodek Kultury i Sportu w Boles³awcu z/s
w Kruszynie;
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Boles³awiec, w
terminie do 20.10.2015 roku (uwaga: liczy siê data stempla pocztowego).
Laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni listownie lub
telefonicznie o terminie wrêczenia nagród. Fina³ przewidziany jest na listopad 2015 roku, a wyniki konkursu podane bêd¹ na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz
na fanpage Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Boles³awcu z/s w Kruszynie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez wzglêdu na
miejsce zamieszkania.

Zaprosili nas...
... Ksi¹¿nica Pomorska
na konferencjê na temat Archiwum Pañstwowe w
Szczecinie, Ksi¹¿nica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, Muzeum Narodowe w
Szczecinie w przestrzeni spo³ecznej Pomorza Zachodniego w latach 1945-2015
11. wrzenia po³¹czone autorytety naukowe Ksi¹¿nicy,
Archiwum Pañstwowego i Muzeum Narodowego debatowa³y o przestrzeni spo³ecznej Pomorza
Zachodniego w latach 1945-2015. Z przyjemnoci¹ wys³uchalimy m.in. wspomnieñ Wojewody
Zachodniopomorskiego  Marka Ta³asiewicza o
latach m³odoci  o wycieczce na Pomorze Zachodnie, rozmowach z ludmi, którzy przybyli na
Ziemie Odzyskane. O wk³adzie w odbudowê Ksi¹¿nicy i zmianie nazwy ze Szczeciñskiej na Pomorsk¹.
Justyna Korczowska
Foto: Joanna Misiura
ZLP oddzia³ Szczecin na pok³ad Chopina
Morze jest podró¿¹, która prowadzi do domu.
Cytat z Hermana Melville'a by³ mottem niecodziennego spotkania na ¿aglowcu Fryderyk
Chopin, który 18 wrzenia 2015 roku przycumowa³ przy nabrze¿u Wa³ów Chrobrego, a po
po³udniu na £asztowni.
Organizatorzy ze Zwi¹zku Literatów Polskich
Oddzia³ w Szczecinie oraz Senatu Obywateli
Szczecina przy wsparciu Sp. z.o.o. CALBUD zaprosili na pok³ad ¿aglowca liczne grono sympatyków marynistyki, muzyki Chopina jak i ¿eglowania. Na niewielkim pok³adzie odby³a siê inauguracja wydarzenia czyli spotkanie powiêcone
Hermanowi Melville'owi i jego twórczoci, podczas którego prezes ZLP Leszek Dembek wrêczy³
Armatorowi Piotrowi Kulczyckiemu, statuetkê i
dyplom z podziêkowaniem za goszczenie nas na
pok³adzie STS Fryderyk Chopin oraz za mo¿liwoæ rozpoczêcia marynistycznego cyklu, pod
patronatem Melville'a, prezentacji szczeciñskich
marynistów.
A w kuluarach po spotkaniu jeszcze d³ugo pobrzmiewa³y wersy wierszy, muzyka Fryderyka, splataj¹c siê z rozmowami o morzu. Przy nabrze¿u ko³ysa³ siê bryg a na maszty wpinali siê uczniowie ze
Szko³y Morskiej, szykuj¹cy siê zapewne do morskiej wyprawy pod ¿aglami.
Zdjêcie:Henryk Karcz

30

Nr 7 (194)
Wrzesieñ 2015
Szczecin
ISSN 2300-9691

Ok³adka: Iwona Sarnicka; Zdjêcie Joanna Misiura

Miesiêcznik pedagogiczny

Witajcie
w szkole

W numerze:
Dialogi Miesiêcznik
Pedagogiczny

* Dziecko szecioletnie
w szkole ............................. 4-7

e-mail:
dialogi@palac.szczecin.pl
Wydawca:
Pa³ac M³odzie¿y 
Pomorskie Centrum
Edukacji
Redaguj¹:
Ewa Karasiñska
(redaktor naczelna)
Ryszard Goclan
(redaktor techniczny)
Sta¿ystki
Joanna Misiura
Justyna Korczowska
Kolegium redakcyjne:
Pawe³ Bartnik
Katarzyna Fenczak
Ró¿a CzerniawskaKarcz
Bogdan Mat³awski
Wies³aw Seidler
Zastrzegamy sobie
prawo do skracania,
opracowañ,
redagowania
i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytu³ów.
Za treæ og³oszeñ
odpowiedzialnoci
nie ponosimy.
Adres redakcji:
Pa³ac M³odzie¿y  PCE
al. Piastów 7
70-327 Szczecin
tel. 91 422 52 61
Konto: PeKaO S.A.
II O/Szczecin
75124039271111
001006361605

* Nauczyciele s¹ na TAK! ..... 18-20

* Jeden dzieñ z ¿ycia
szeciolatka ...................... 8-10
* Rodzice maj¹ g³os ............ 11
* Szkolne op³aty  rodzicu,
to musisz wiedzieæ! ......... 12
* Od 1 wrzenia 2015 r.
koniec ze mieciowym
jedzeniem
w sklepikach szkolnych .. 12-13

* Mleczne
desery
w szkolnej
kuchni ....... 14

* W mocy Nocy Poetów ......... 21-26

* ...z Ziemi
i z Morza....... 27
* Relaks z ksi¹¿k¹ ............... 28

* Morze przygody 
z wiatrem w ¿aglach ........ 29
* Konkurs literacki .............. 30
* 70 lat minê³o
jak jeden dzieñ... ............. 15-16
* Innowacyjny podrêcznik
do kszta³cenia zawodowego
wkracza do
zachodniopomorskich
szkó³ .................................. 17

* Zaprosili nas... .................... 30

Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.
Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³onienie w systemie dwiêkowym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje. Gwarantujemy pomoc techniczn¹ przy
obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61
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Zdaniem naukowców

Dziecko
szecioletnie
w szkole
Rozpoczêcie nauki w szkole przez dziecko szecioletnie wi¹¿e siê z nowymi zadaniami rozwojowymi wynikaj¹cymi z :
1. Aspekt indywidualny
 zmiana to¿samoci  zmiana roli,
 radzenie sobie z silnymi emocjami  ekscytuj¹ce oczekiwanie, zaciekawienie, duma, a jednoczenie brak poczucia bezpieczeñstwa i lêk,
 rosn¹ca niezale¿noæ i nowe umiejêtnoci zwi¹zane z czytaniem pisaniem;
2. Aspekt interakcyjny
 utrata starych i tworzenie nowych relacji spo³ecznych, ról spo³ecznych,
 budowanie nowych relacji z nauczycielami i rówienikami,
 zmiana relacji w rodzinie  oczekiwania i sankcje zwi¹zane z rol¹ ucznia odmienne od oczekiwañ i
sankcji zwi¹zanych z rol¹ przedszkolaka;
3. Aspekt kontekstualny
 nowe otoczenie, program i sposób uczenia siê,
 integracja wymagañ dwóch ró¿nych rodowisk: szkolnego i rodzinnego  rozk³ad pracy szko³y determinuje organizacjê dnia, tygodnia i roku
w rodzinie,
 uczenie siê wed³ug okrelonego programu
szkolnego (w przeciwieñstwie do bardziej otwartego programu przedszkolnego),
 umiejêtnoæ radzenia sobie z innymi nowymi
sytuacjami zwi¹zanymi z przejciem do szko³y ( np.
powrót mamy do pracy),
 adaptacja rodziców do nowej roli (Kienig
2012, s. 151).
Wieloaspektowoæ przejcia edukacyjnego dziecka z przedszkola do szko³y powi¹zana z nowymi,
zró¿nicowanymi zadaniami rozwojowymi mo¿e staæ
siê przyczyn¹ trudnoci w starcie szkolnym. Dlatego konieczne jest wczesne podjêcie dzia³añ u³atwiaj¹cych dziecku adaptacjê do nowej roli. Priorytetowe znaczenie w tym wzglêdzie ma rodzina, przedszkole, szko³a.

Gotowoæ rodziców

Gotowoæ szkolna dziecka w du¿ym stopniu zale¿y od funkcjonowania rodowiska rodzinnego, które:

 stwarza w³aciwe warunki dla sukcesywnego
realizowania zadañ rozwojowych, na które dziecko
jest gotowe;
 pobudza, aktywizuje, kieruje ku nowym wyzwaniom , wspiera w ich pokonywaniu, dostarcza dziecku ró¿norodnej stymulacji poznawczej, dowiadczeñ
spo³ecznych, tworzy przestrzenie dla twórczych zachowañ dziecka.
Zadaniem rodziców jest przygotowanie dziecka
do:  samodzielnoci i zaradnoci w codziennych
sytuacjach;  radzenia sobie w sytuacjach nowych,
nietypowych i trudnych, do znoszenia niepowodzeñ
i pora¿ek;  roli ucznia;  nowych kontaktów spo³ecznych  z innymi uczniami i z osobami doros³ymi
pe³ni¹cymi ró¿ne role;  realizacji nowych zadañ i
rozliczania z nich oraz bycia rozliczanym (Brzeziñska, Szymañska, 2012.).
Im czêciej dziecko bêdzie mia³o mo¿liwoæ w
domu rodzinnym, dowiadczaæ pozytywnych interakcji, byæ wiadkiem przestrzegania norm ¿yczliwoci, poszanowania godnoci drugiej osoby, oceniania innych w kategoriach zaufania, przyjani, serdecznoci  tym czêciej bêdzie przenosi³o te dowiadczenia na kontakty spo³eczne w przedszkolu i
szkole. Jeli rodzice bezgranicznie akceptuj¹ dziecko jako osobê i dostarczaj¹ mu pozytywnych wzmocnieñ, wówczas jest ono gotowe do podejmowania
wyzwañ zwi¹zanych z nauk¹ w szkole. Stanowi¹ one
podstawê budowania poczucia w³asnej wartoci,
która jest istotnym czynnikiem wyznaczaj¹cym zadaniowe nastawienie jednostki do ¿ycia.
W rodowisku rodzinnym, w którym edukacja stanowi istotn¹ wartoæ ¿yciow¹, dziecko ma wiele
okazji do gromadzenia dowiadczeñ, które korzystnie wp³ywaj¹ na jego funkcjonowanie w rodowisku przedszkolnym, z czasem szkolnym.

Gotowoæ instytucjonalna

Z edukacj¹ szkoln¹ dzieci 6letnich zwi¹zana jest
gotowoæ instytucjonalna.
Gotowoæ instytucjonalna to osi¹gniêcie przez
szko³ê takiego poziomu wra¿liwoci na dziecko, jego
potrzeby, oczekiwania, uczenie siê i mo¿liwoci rozwojowe, jaki stanowi o modyfikacji, kierunku i dynamice zmian programowo-organizacyjnych oraz
zmian w procesie nauczania  uczenia siê (Wilgocka-Okoñ, 2003, s.79). Szko³a gotowa na przyjêcie
dziecka szecioletniego to szko³a otwarta na dziecko, w której proponowane oferty edukacyjne wykorzystuj¹ dowiadczenia dziecka nabyte w okresie
przedszkolnym.
Gotowoæ instytucjonalna, musi tak¿e obejmowaæ
swym zakresem przedszkole i jego udzia³ w rozwoju

dziecka. Dowiadczenia wyniesione z przedszkola,
ich jakoæ, rodzaj i bogactwo, determinuj¹ poznawcze, spo³eczne i emocjonalne funkcjonowanie dziecka w roli przedszkolaka, z czasem ucznia.
Zatem gotowoæ instytucjonalna to dojrza³oæ
przedszkola i szko³y, które jako placówki wra¿liwe na dziecko s¹ wzajemnie na siebie otwarte.
Takie ujêcie gotowoci instytucjonalnej jest bliskie rozumieniu pojêcia ci¹g³oci procesu edukacyjnego, który polega na takiej pracy z dzieckiem, która stanowi kontynuacjê, utrwalanie i
poszerzanie tych wiadomoci, umiejêtnoci, nawyków i zachowañ, które stanowi³y treæ dotychczasowego etapu rozwojowego, a równoczenie
stanowi¹ podstawê i przygotowanie do dalszego
rozwoju dziecka.
Zatem przygotowanie szko³y na przyjêcie dziecka
szecioletniego musi zaczynaæ siê na d³ugo przed
tym faktem i polegaæ miêdzy innymi na: dopasowaniu infrastruktury szko³y do potrzeb dzieci szecioletnich, wspó³pracy z przedszkolem, wczesnych
kontaktach z przysz³ymi uczniami i ich rodzicami,
pomocy rodzicom we wspomaganiu dziecka w procesie edukacji.
Wa¿n¹ rolê w procesie adaptacji dziecka do szko³y odgrywa nauczyciel, który musi: znaæ podstawowe prawid³owoci rozwoju by zauwa¿yæ i niwelowaæ braki wystêpuj¹ce u dzieci w ró¿nych obszarach, a tak¿e dostrzegaæ i rozwijaæ ich zasoby; byæ
wra¿liwym, uwa¿nym obserwatorem ( diagnost¹) ,
m¹drym inspiratorem.
Gotowoæ instytucjonalna to wra¿liwoæ instytucji na dynamicznie zmieniaj¹ce siê potrzeby dziecka (emocjonalne, spo³eczne, poznawcze) oraz umiejêtnoæ elastycznego dostosowywania warunków,
procedur, wymagañ i zadañ do tych potrzeb. Z tych
to wzglêdów konieczne s¹: zmiany w organizacji
szko³y dotycz¹ce miêdzy innymi zagospodarowania czasu przed i po lekcjach po to by nie tylko
zapewniaæ dzieciom opiekê, ale równie¿ wychowanie i wspomaganie rozwoju dziecka; zmiany sposobu nauczania.

Gotowoæ dziecka

Wraz ze zmian¹ rodowiska z przedszkolnego na
szkolne pojawiaj¹ siê przed dzieckiem nowe wymagania, obowi¹zki, wyzwania.
Wa¿nym, choæ nie jedynym czynnikiem wyznaczaj¹cym gotowoæ szkoln¹ dziecka i jego powodzenie w szkole, jest poziom jego dojrza³oci emocjonalnej, spo³ecznej, poznawczej. Dojrza³oæ ta
kszta³tuje siê w okresie wczesnego dzieciñstwa a jej
intensywny rozwój nastêpuje w wieku przedszkol-

nym ( g³ównie pod wp³ywem wiadomych oddzia³ywañ rodziców i nauczycieli w przedszkolu) .
Pojêcie gotowoci szkolnej wi¹¿e siê z definicj¹
gotowoci do uczenia siê, która dotyczy: zainteresowania dziecka uczeniem siê, chêci¹ bycia uczonym i samodzielnego uczenia siê, trwa³oci zainteresowañ, kontynuowania uczenia siê pomimo trudnoci i niepowodzeñ, osi¹gania postêpów.
W tym miejscu konieczne wydaje siê rozró¿nienie
pojêæ dojrza³oæ i gotowoæ szkolna. W wietle za³o¿eñ konstruktywistycznej teorii wiedzy i poznawania dojrza³oæ szkoln¹ mo¿na rozpatrywaæ w kontekcie aktualnego rozwoju dziecka, za gotowoæ
szkoln¹ w aspekcie jego najbli¿szego rozwoju.
Strefa aktualnego rozwoju dziecka to mapa kompetencji dobrze przez nie opanowanych oraz funkcji dopiero dojrzewaj¹cych, za strefa najbli¿szego
rozwoju to obszar gotowoci dziecka do zdobywania kompetencji le¿¹cych w zasiêgu jego mo¿liwoci przy wspieraj¹cym otoczeniu spo³ecznym (Wygotski 1971, s.542).
Gotowoæ dziecka do podjêcia nauki w szkole
mo¿na rozpatrywaæ na kilku poziomach.
Poziom I. Zasoby osobiste  powsta³y z kontaktów dziecka ze wiatem i stanowi¹ fundament dla
wszystkich kolejnych podejmowanych przez nie
dzia³añ, Mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce obszary kompetencji, pojawiaj¹ce siê kolejno w rozwoju dziecka
(Brzeziñska, Appelt, Zió³kowska, 2010):
a.) zaufanie do wiata, siebie i innych ludzi: dziecko buduje pe³ne nadziei przekonania na temat wiata i swojego miejsca w tym wiecie, nabiera poczucia, ¿e jest w stanie sprostaæ ró¿nym zadaniom, a
wiat i inni ludzie bêd¹ je wspieraæ w realizacji jego
zamierzeñ;
b.) autonomia i wolna wola: rozwijaj¹ siê w sytuacji dowiadczania kontroli nad sob¹ i w³asnymi
dzia³aniami; stanowi¹ one jednoczenie podstawê
kszta³towania siê poczucia w³asnej odrêbnoci,
wiadomoci w³asnych potrzeb, a tak¿e pewnoci
siebie;
c.) inicjatywa: kszta³tuje siê w wieku przedszkolnym, jako dowiadczenie kreowania sytuacji, inicjowania dzia³añ, zmieniania rzeczywistoci, zarówno w dowiadczeniach w wiecie realnym, jak i w
wiecie wyobra¿eñ i fantazji, w wiecie fikcji (Erikson 2000,s.265).
Poziom II. Dotyczy wykorzystania, rozwijania i
integracji kompetencji bêd¹cych efektem rozwoju w okresie dzieciñstwa, zwi¹zanych z rozwojem
poznawczym (np. zanik egocentryzmu dzieciêce-
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go, pocz¹tki refleksji, rozwój pamiêci), emocjonalnym (np. rozwijaj¹ca siê wiadomoæ w³asnych
prze¿yæ i prze¿yæ innych osób), spo³ecznym (np.
budowanie relacji z rówienikami i doros³ymi, postawa wobec obowi¹zków i pracy, samodzielnoæ)
(por. Schaffer, 2009). Kompetencje te stanowi¹ narzêdzia u³atwiaj¹ce orientacjê i rozumienie sytuacji szkolnej.
Poziom III. Dotyczy rozwijania kompetencji
zwi¹zanych z przebiegiem procesu uczenia siê i
dostosowywania do sytuacji edukacyjnej. Mo¿na wród nich wymieniæ kontrolê poznawcz¹, metapoznanie, kompetencje zwi¹zane z planowaniem
i realizacj¹ podjêtych dzia³añ. Dziêki rozwijaniu
tych kompetencji dziecko uczy siê uczyæ, rozumieæ sens w³asnego dzia³ania z perspektywy wiêkszej ca³oci, planowaæ, organizowaæ i monitorowaæ w³asn¹ pracê i jej efekty.
Poziom IV. Dotyczy rozwijania kompetencji specyficznych dla realizacji zadañ szkolnych takich,
jak rysowanie, liczenie, pisanie czy czytanie (Wilgocka-Okoñ, 2003).
Proces przystosowania siê przez dziecko do nowego rodowiska zale¿y od fazy rozwoju, odpornoci uk³adu nerwowego, dowiadczeñ spo³ecznych, wzorów zachowañ specjalizacyjnych
wyniesionych z rodzinnego domu.
Wchodzenie dziecka w rolê ucznia to proces
skomplikowany, zró¿nicowany i roz³o¿ony w czasie. Mo¿na w nim wyró¿niæ nastêpuj¹ce, jakociowo odmienne etapy:
* wchodzenie w rolê, gdzie wyodrêbnia siê fazê
orientacyjn¹ (zdobywanie podstawowych informacji co do przepisu roli i warunków jej realizacji,
czyli rozpoznanie zakresu oczekiwañ i wymagañ
spo³ecznych) oraz fazê poznawcz¹ (uczenie siê
przez naladowanie postêpowania innych, zgodnego z przepisem roli; jest to zatem jedynie odtwarzanie zewnêtrznej formy roli);
* pe³n¹ adaptacjê do roli, w której wyró¿nia siê
fazê adaptacji (któr¹ cechuje coraz sprawniejsze
i bardziej efektywne realizowanie przepisu roli,
dziêki adekwatnemu pos³ugiwaniu siê wiedz¹ i
umiejêtnociami) oraz fazê innowacji (to jest
wprowadzania zmian do przepisu roli, jednak tylko w ramach rozpoznanej konwencji, tj. zmian,
które dotycz¹ procedury pe³nienia roli, a nie celów dzia³añ);
* twórcze przekraczanie roli, gdzie wyodrêbnia
siê fazê adaptacji twórczej (wyra¿aj¹c¹ siê kreatywnym, zindywidualizowanym pos³ugiwaniem

siê ju¿ posiadan¹ wiedz¹, umiejêtnociami i dowiadczeniami) i fazê samorealizacji (gdy pe³nienie roli podporz¹dkowane jest przede wszystkim
osobistym celom i wizji w³asnego rozwoju)
(Brzeziñska 2000, s.241-242).
Przekroczenie progu szko³y to zwi¹zane jest z
koniecznoci¹ pokonania szeregu trudnoci, dowiadczania innej jakoci ¿ycia. Sytuacjê dziecka
wchodz¹cego w rolê ucznia wyznaczaj¹ zmiany
w zakresie:
* poszerzenia rodowiska spo³ecznego dziecka
zarówno rówieniczego, jak i doros³ego, co wymaga od dziecka objêcia kontrol¹ szerszej przestrzeni spo³ecznej,
* zmian w systemie kontroli, jakiej podlega
dziecko, a wiêc z kontroli wynikaj¹cej z osobistych relacji z doros³ym na kontrolê typu instytucjonalnego wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych regu³,
tradycji, w wyniku czego zewnêtrzne oczekiwania mog¹ znaleæ siê w opozycji do indywidualnych potrzeb dziecka,
* dominuj¹cej aktywnoci dziecka: od zabawy
do nauki, traktowanej teraz ju¿ jako obowi¹zek,
podobny do tego, jaki dziecku kojarzy siê z prac¹,
* przejcia od uczenia siê o charakterze ideacyjnym do uczenia siê intencjonalnego,
* charakteru ról instytucjonalnych, w przedszkolu dziecko jest obs³ugiwane, nie stawia siê
przed nim wymagañ ani nie oczekuje siê pokonywania trudnoci, a w przypadku ich pojawienia
siê dziecko jest raczej wyrêczane, na skutek czego wyucza siê je bezradnoci, tymczasem rola
ucznia wymaga umiejêtnoci radzenia sobie ze
standardami wykraczaj¹cymi poza aktualne kompetencje, a wiêc funkcjonowania w sytuacjach
definiowanych jako trudne i wówczas dziecko nie
tylko nie jest zwalniane z obowi¹zków, ale przeciwnie, jest poddawane ci¹g³ej ocenie, co wywo³uje stany napiêcia,
* uzyskiwania samodzielnoci a wraz z tym
zwiêkszania siê oczekiwañ doros³ych co do jego
odpowiedzialnoci, dziecko przejmuje te¿ nowe
role,
* pozycji dziecka w relacji z rodzicami, oni teraz podporz¹dkowuj¹ siê jego potrzebom wynikaj¹cym z roli ucznia, a poza tym rodzice przestaj¹ byæ jedynymi nieomylnymi, sytuacji dziecka w relacji z rówienikami, relacje oparte na realizacji zadañ szkolnych wymuszaj¹ sta³e porównywanie siê, rywalizacjê, co w konsekwencji prowadzi do utrwalenia siê okrelonej pozycji dziecka w strukturze spo³ecznej klasy (Sowiñska,
2004, s. 414-415).

W literaturze psychologicznej i pedagogicznej
wskazuje siê na ró¿ne czynniki endogenne (wewnêtrzne) i egzogenne (zewnêtrzne, rodowiskowe) warunkuj¹ce zachowanie dziecka w trakcie
przejcia edukacyjnego. Do czynników endogennych zalicza siê: wiek, p³eæ, stan zdrowia, indywidualne cechy uk³adu nerwowego, ogólny poziom
rozwoju dziecka.
Natomiast czynniki egzogenne zwi¹zane s¹ ze
rodowiskiem dziecka: domowym  status spo³ecznoekonomiczny rodziny, struktura rodziny,
liczba cz³onków rodziny i wzajemne stosunki miêdzy nimi, postawy rodzicielskie i system wychowania w rodzinie, czy te¿ aspiracje edukacyjne
rodziców wobec dzieci oraz instytucjonalnym
(przedszkolem, szko³¹)  warunki lokalowe, wyposa¿enie w sprzêt i zabawki, liczba dzieci w grupie/klasie, wymagania formalne przedszkola/szko³y wobec dziecka, oddzia³ywania wychowawcze
nauczycieli.
Mo¿emy mówiæ o trzech strategiach adaptacyjnych uruchamianych przez dzieci wchodz¹ce
w rolê ucznia:
* o dobrej, aktywnej adaptacji w sytuacji, gdy
dziecko jest autonomiczne i to we wszystkich obszarach szkolnego funkcjonowania. Cechuje je
wówczas naturalnoæ, otwartoæ, aktywnoæ, gotowoæ podejmowania ró¿norodnych dzia³añ, ciekawoæ poznawcza, dociekliwoæ. Ponadto jest
inicjatorem ró¿nych przedsiêwziêæ, jest atrakcyjnym partnerem interakcji rówieniczych, cieszy
siê ich uznaniem i autorytetem;
* o biernej adaptacji, w której dziecko pozostaje przez d³u¿szy czas z boku tocz¹cego siê ¿ycia
szkolnego. Dziecko takie nie jest zalêknione, ale
jest niepewne, prze¿ywa chwilowy brak poczucia
bezpieczeñstwa, dlatego te¿ potrzebuje d³u¿szego czasu na wejcie w ¿ycie szkolne i innego rodzaju wsparcia. Dziecko takie stopniowo przyzwyczaja siê do tej nowej sytuacji, przekonuje siê
do stylu funkcjonowania nauczyciela, stawianych
przez niego wymagañ i oczekiwañ, jak i do sposobu bycia rówieników;
* o z³ej adaptacji, która jest sytuacj¹ blokuj¹c¹
rozwój dziecka. Dowiadcza ono wówczas silnych
prze¿yæ lêkowych, nad którymi nie jest w stanie
zapanowaæ, co z kolei powoduje ca³kowite zahamowanie jego autonomii i bezwolne uleganie naciskom zewnêtrznym, a g³ównie presji nauczyciela i
rówieników. Dziecko dowiadczaj¹ce takich emocji jest pasywne, podporz¹dkowane, reaktywne i
zupe³nie zatraca swoj¹ indywidualnoæ, a ca³¹
swoj¹ aktywnoæ kieruje, by dostosowaæ w³asn¹

liniê dzia³ania do linii dzia³ania nauczyciela, ale to i
tak nie likwiduje silnych napiêæ i stresów. Zachowanie takiego dziecka stwarza pozory dobrego
przystosowania i nie jest przedmiotem troski nauczyciela (Michalak, Misiorna, 2006, s. 20-21).
Uruchamiana przez dziecko okrelona strategia
adaptacji do wymagañ stawianych przez szko³ê
mo¿e z jednej strony byæ wskanikiem poziomu
gotowoci szkolnej dziecka, z drugiej za wskanikiem jakoci udzielanego mu wsparcia rozwojowego. Natomiast sam sposób funkcjonowania
dziecka w roli ucznia stanowi g³ówne ród³o informacji o bogactwie jego dowiadczeñ wyniesionych z relacji ze wiatem ludzi i przedmiotów
w swoim rodowisku rodzinnym i przedszkolnym.
Gotowoæ dziecka do podjêcia nauki w szkole
wyznaczona jest przez kontekst: rozwojowy, kulturalno-spo³eczny, edukacyjny, materialno-przestrzenny.
Dziecko dojrza³e do szko³y to dziecko gotowe
do przekraczania w³asnych mo¿liwoci.
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kontroluje plany lekcji i ocenia ich u³o¿enie. Organizacja nauczania w szczeciñskich szko³ach podstawowych nosi pewne cechy zmianowoci, przy czym
podkreliæ nale¿y, ¿e dotyczy to równie¿ gmin
ociennych oraz innych miast w kraju i Miasto Szczecin nie jest tutaj szczególnym przypadkiem.
W roku szkolnym 2015/2016 tylko w jednej szkole podstawowej, gdzie przed³u¿aj¹cy siê remont
spowodowa³ trudn¹ sytuacjê lokalow¹, praca bêdzie odbywa³a siê na dwie zmiany, przy czym lekcje rozpoczynaj¹ siê o godz. 8.00 i koñcz¹ o godz.
16.50.
Liczba dzieci zapisanych do wietlicy zmienia siê
codziennie. Szacujemy, ze do wietlicy uczêszczaæ
bêdzie ok. 10 000 dzieci.
Szczeciñskie szko³y podstawowe s¹ dobrze przygotowane na przyjêcie szeciolatków, co potwierdzaj¹ liczne kontrole, w tym NIK.

Zaprosi³a nas do siebie Szacowna Jubilatka SP Nr 1 w Szczecinie, placówka
obchodz¹ca w tym roku 70-lecie istnienia

 Uwa¿am, ¿e jeli dziecko szecioletnie jest emocjonalnie dojrza³e to nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, by pos³aæ je do szko³y z siedmiolatkami. Jeli
jednak nie jest do tego przygotowane i wyranie
sobie nie radzi, to psycholog mo¿e wydaæ opiniê,
która pozwoli takiemu dziecku na pozostanie
przez kolejny rok w zerówce.
Za pozwoleniem pani dyrektor moglimy uczestniczyæ w lekcji w jednej z pierwszych klas. W klasie tej
jest 21 uczniów, w tym 18 szeciolatków i 3 siedmiolatków. Podczas wizyty nie zaobserwowalimy ¿adnych
problemów w kontakcie miêdzy szeciolatkami a o rok
starszymi kolegami. Wszyscy stanowili zgran¹ klasê.
Wychowawczyni, pani Kinga Binkowska, absolwentka filologii polskiej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zapytana o to, co s¹dzi na temat
posy³ania szeciolatków do szko³y odpowiedzia³a:
 Od pocz¹tku by³am przeciwna temu pomys³owi. Pracujê od 5 lat, ale pierwszy raz uczê w klasie
pierwszej. Swoich wychowanków prowadzi³am
najpierw w zerówce i razem z nimi przesz³am do

1 wrzenia 2015 r. w ogólnodostêpnych szko³ach publicznych prowadzonych przez Gminê Miasto Szczecin naukê rozpoczê³o 41552 uczniów (o
726 wiêcej w porównaniu z ub. rokiem), w tym 21203
w klasach I-VI w szko³ach podstawowych.
W klasach I w szko³ach podstawowych naukê rozpoczê³o 4614 uczniów, w tym 2057 szeciolatków.
Do oddzia³ów przedszkolnych (tzw. oddz. 0)
w szko³ach podstawowych uczêszcza 1660 dzieci,
w tym 1072 5-latków.
Zgodnie z przepisami owiatowymi dzieci powinny ca³y tydzieñ zaczynaæ lekcje mniej wiêcej o tej
samej godzinie. Nad tym, ¿eby dyrektorzy szkó³ stosowali siê do tych dyrektyw, czuwa sanepid, który

Jeden dzieñ
z ¿ycia szeciolatka

Na zaproszenie, we wrzeniu, odwiedzilimy Szko³ê Podstawow¹ Nr 1 w Szczecinie. Chcielimy na
w³asne oczy przekonaæ siê czy szko³a jest przygotowana do przyjêcia szeciolatków. Na pocz¹tek,
krótka rozmowa z pani¹ dyrektor Ma³gorzat¹ Zamaro. Dowiedzielimy siê, ¿e w tej szkole jest 5 klas
pierwszych, w których uczy siê w sumie 113 uczniów.
Ka¿da klasa ma swojego wychowawcê, jednak¿e
nie ma ¿adnych asystentów, którzy by pomagali w
opiece nad ma³ymi dzieæmi. Przy okazji zapytalimy
siê, co pani Zamaro s¹dzi o obowi¹zkowym posy³aniu szeciolatków do klas pierwszych.

pierwszej klasy. Mimo ¿e dzieci mnie ju¿ zna³y to i
tak ciê¿ko by³o im siê dostosowaæ do dyscypliny
obowi¹zuj¹cej w klasie pierwszej.
Gdy zapytalimy o to czy lekcja 45-minutowa nie
jest za d³uga, stwierdzi³a, ¿e dzieciom trudno utrzymaæ na d³u¿ej koncentracjê i szybko siê zniechêcaj¹. Nasze obserwacje potwierdza³y s³owa nauczycielki. Temat lekcji, któr¹ mielimy szansê obserwowaæ, dotyczy³ bezpiecznej drogi do szko³y. Dzieci uczy³y siê jak przechodziæ przez przejcia dla
pieszych oraz kierunków: lewo, prawo, góra, dó³.
Zajêcia nie odbywa³y siê tylko w ³awkach, ale i w
praktyce  na dywanie, który zajmowa³ po³owê sali
lekcyjnej. Siedz¹c w ³awkach, z elementarza, uczy³y siê na rysunkach prawid³owego zachowania na
drodze, a to czego siê tam nauczy³y by³o utrwalane podczas zabaw. Nauczycielka przybli¿a³a rymowanki i piosenki, które w po³¹czeniu z ruchem i
tañcem pozwala³y na ³atwiejsze przyswojenie danego tematu lekcji. Widaæ by³o, ¿e zajêcia w ruchu
bardzo siê podobaj¹ dzieciom. Jednak na probê
nauczycielki, by wróci³y do swoich ³awek i wyjê³y
æwiczenia, rozleg³ siê cichy pomruk niezadowolenia. Zajêcia w ³awkach trwa³y stosunkowo krótko
w porównaniu do zabaw ruchowych a i tak dzieciom trudno by³o usiedzieæ spokojnie i skupiæ siê
na poleceniach nauczycielki. Czêsto siê wierci³y,
odwraca³y do kole¿anek i kolegów po czym zaczyna³y g³ono rozmawiaæ. Niektóre czêciej ni¿ inne
by³y upominane, bo szybciej traci³y koncentracjê i
mia³y problemy z wykonywaniem poleceñ.
SP Nr 1 jest przygotowana na przyjêcie szeciolatków. W klasie, w której bylimy ³awki i krzes³a s¹ dostosowane do wzrostu dzieci, tak¿e biurko nauczycielki. Równie¿ w toaletach, do których z ciekawoci¹ zajrza³ymy po lekcji, umywalki by³y na takiej wysokoci,
by dziecko swobodnie mog³o umyæ rêce.
Naszym kolejnym celem reporta¿u uczestnicz¹cego by³o przekonanie siê jak funkcjonuje wietlica
szkolna. Dowiedzielimy siê, ¿e jest otwarta ju¿ od

6.45 do 16.30. W trakcie dnia przebywa tam oko³o 4050 dzieci, ale z rana jest ich wiêcej  nawet 60. Niektóre z nich przebywaj¹ tam ju¿ od otwarcia, a potem
tak¿e, po lekcjach, a¿ do zamkniêcia. wietlica, na
szczêcie dla zapracowanych rodziców, nie przewiduje kar finansowych za spónianie siê z odebraniem
dziecka. W wietlicy panie opiekunki proponuj¹ przebywaj¹cym dzieciom ró¿norodne zajêcia: naukê poprzez zabawê, aktywnoæ na dworze, wychodzenie
na pobliski plac zabaw, tak by dzieci w po¿yteczny
sposób spêdzi³y przymusowy pobyt w wietlicy.
Przy okazji pobytu w szkole postanowilimy siê
przekonaæ jak w praktyce funkcjonuje sklepik i sto³ówka po reformach ¿ywieniowych MEN-u. Maj¹c
w pamiêci w³asne niedawne dowiadczenia z tego
jak by³ oblegany sklepik podczas przerw, teraz prze¿ylimy niema³e zaskoczenie. Zaledwie kilkoro dzieci podesz³o do okienka, z czego czêæ odesz³a, nie
kupiwszy nic. Bo i asortyment w porównaniu z
ubieg³ym rokiem szkolnym uleg³ radykalnej zmianie. Ze sklepiku zniknê³y wszystkie niezdrowe produkty, zosta³y zast¹pione produktami takimi jak:
jab³ka, marchewki, ogórki, pomidory, woda, batony wielozbo¿owe, chrupki kukurydziane, guma do
¿ucia bez cukru, kanapki z razowego pieczywa,
chipsy warzywne i owocowe.
 Dzieci tego nie kupuj¹. Chipsów z buraków i
pomidorów nie sprzeda³am ani jednej paczki od
pocz¹tku roku. Czêsto chc¹ co kupiæ, ale widz¹c
co jest w ofercie, w koñcu odchodz¹ zawiedzione 
powiedzia³a nam sprzedawczyni.
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Dzieci, ¿eby co zjeæ do czego by³y przyzwyczajone, nie znajd¹ te¿ w sto³ówce. Reforma zabroni³a
u¿ywania soli i cukru, dozwolone s¹ jedynie ich minimalne iloci. Rozmawialimy z pani¹ kuchark¹, która gotuje dla dzieci od 20 lat. Zadalimy jej pytanie
czy obecnie smakuj¹ posi³ki.
 Do zesz³ego roku tak. W tym roku ju¿ mniej 
wyzna³a szczerze.
Dowodem tego mo¿e byæ nasza w³asna obserwacja dziewczynki, która dosta³a zupê pieczarkow¹.
Dziewczynka z wyranym niesmakiem spogl¹da³a
na swój talerz. Odgarnê³a pieczarki na bok, a nastêpnie nabra³a na ³y¿kê trochê p³ynu. Wypi³a go i
odnios³a pe³en talerz do okienka.
Ja³owe posi³ki nie smakuj¹ dzieciom, a praktycznie nie
da siê ich doprawiæ nie u¿ywaj¹c soli i cukru. £atwiejsze
do zrealizowania i nie tak drastyczne s¹ wytyczne, by
do ka¿dego posi³ku dodaæ warzywa lub owoce. Nie jest
te¿ tak uci¹¿liwym obowi¹zkiem, by raz w tygodniu by³a
na obiad ryba i tylko jedno danie sma¿one. Samo menu
sto³ówek te¿ nie zmieni³o siê zbyt radykalnie. Wiele dzieci jednak, jak wczeniej wspomniana dziewczynka, nie
zjada obiadów, wiêc zastanawiaj¹ce jest czy w kolejnych miesi¹cach rodzice bêd¹ rezygnowaæ z do¿ywiania w szkole? A mo¿e da siê jednak polubiæ dla naszego
zdrowia potrawy bez smaku?
Tekst i zdjêcia:
Justyna Korczowska
Joanna Misiura
 studentki III roku Filologi polskiej
US Szczecin
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Najazd 6-latków
zachwia³ owiat¹
Nadszed³ ten ostateczny rok, kiedy kolejna reforma edukacji zosta³a wdro¿ona w ca³oci w ¿ycie i
wszystkie 6-latki, zgodnie z planem Ministerstwa
Edukacji Narodowej, trafi³y do szkó³. Oczywicie
wszystkie te, których rodzice nie uzyskali lub nie
chcieli uzyskaæ odroczenia obowi¹zku szkolnego.
Okaza³o siê, ¿e tych dzieci jest tak ogromna liczba,
¿e w wielu szko³ach podstawowych zrobi³o siê nieco kryzysowo.
Nie bêdê siê rozpisywaæ o przypadkach podstawówek w Polsce, gdzie klas pierwszych stworzono do litery R. Nie bêdê te¿ pokazywaæ palcem
tych miast, w których nauka na dwie zmiany ju¿ na
etapie nauczania pocz¹tkowego sta³a siê norm¹,
choæ nie powinna ni¹ byæ. Skupiê siê na Szczecinie i na konkretnych danych statystycznych, pokazanych pod koniec sierpnia na Portalu Edukacyjnym przez Urz¹d Miasta Szczecina. Otó¿ do
szkó³ podstawowych trafi³o w tym roku 21 203 dzieci. To o 1 632 dzieci wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. S¹
to realne dodatkowe klasy. Nie mamy zastêpowalnoci pokoleñ, kiedy 3 klasy z danego rocznika
id¹cego dalej zastêpowano kolejnymi 3 klasami
m³odszego rocznika. Mamy prawdziwy najazd 6-,
-latków na podstawówki, a w miejsce 3 klas postaje 5 nowych (lub wiêcej w zale¿noci od rejonu).
Oczywicie w przypadku 6-latków tak zmasowany
najazd na podstawówki nie jest ich win¹ ani nie
jest spowodowany ich woln¹ wol¹, ale arbitraln¹
decyzj¹ rz¹dz¹cych polsk¹ owiat¹. Co to oznacza
w praktyce? ¯e zapychaj¹ nam siê wietlice, ¿e
jest za ma³o sal lekcyjnych i si³¹ rzeczy bêdziemy
mieæ naukê na dwie zmiany. ¯e zabraknie miejsca
w salach lekcyjnych na zajêcia dodatkowe dla dzieci. ¯e obiady na szkolnych sto³ówkach dzieci bêd¹
jeæ w turach i na gwizdek, w popiechu, ¿eby
ka¿dy chêtny uczeñ móg³ skorzystaæ z posi³ku.
Niewa¿ne, ¿e jednego dnia dziecko zje obiad o
11.30, a drugiego bêdzie go spo¿ywaæ o 13. Bêdziemy mieæ jeszcze wiêcej lekcji wychowania fizycznego na szkolnych korytarzach albo (o zgrozo!) w klasach, bo infrastruktura sportowa nie jest z gumy i
nie pomieci tylu dzieci naraz. cienimy dzieci w
szatniach, w których ju¿ dzi trudno siê poruszaæ
swobodnie jesienno  zimow¹ por¹. I wreszcie, przy
takiej liczbie nowych uczniów przekroczymy wszelkie dopuszczalne normy ha³asu na przerwach, co
spowoduje wiêksze codzienne zmêczenie dzieci i nauczycieli w ci¹gu ca³ego dnia.
Czy mo¿na by³o tej sytuacji zapobiec? Uwa¿am,
¿e tak. Decyzj¹ rz¹du reforma musia³a wejæ w
¿ycie. Ale rol¹ dobrego gospodarza danego samorz¹du jest przyjrzenie siê sytuacji demograficznej i
dostêpnej infrastrukturze szkolnej. W Szczecinie

od lat inwestycje w infrastrukturê szkoln¹ s¹ piêt¹
achillesow¹ magistratu. Sztandarowym przyk³adem
w tej kwestii jest Szko³a Podstawowa Nr 59, która
ma wyj¹tkowego pecha jeli chodzi o rozbudowê,
a dzieci t³ocz¹ siê kolejny rok w trudnych warunkach. Innych szkó³, które pilnie wymagaj¹ rozbudowy, jest mnóstwo. Tymczasem w owiacie prowadzi siê tylko niezbêdne remonty, jeli odpowiednie s³u¿by ju¿ naka¿¹, a i te inwestycje czêsto
przeci¹gaj¹ siê z winy nierzetelnych wykonawców
czy s³abego nadzoru inwestorskiego. O rozbudowie sal gimnastycznych, dobudowie ca³ych skrzyde³ przepe³nionych szkó³ mo¿emy tylko pomarzyæ.
Co wiêc powinien zrobiæ dobry administrator
owiaty? Otó¿ powinien wykorzystaæ dostêpne
prawnie narzêdzie. Rz¹d wprawdzie nakaza³ 6-latkom pójæ do I klasy, ale pozwoli³ równie¿, ¿eby na
wniosek rodziców, poparty zawiadczeniem z Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej obowi¹zek
ten niektórym dzieciom odraczaæ. Mo¿na wiêc by³o
zupe³nie legalnie znaczn¹ czêæ dzieci pozostawiæ
w przedszkolu. Lekk¹ rêk¹ odroczyæ ten obowi¹zek, jeli rodzice czuli, ¿e ich dziecko powinno jeszcze rok byæ odci¹¿one od obowi¹zków albo ¿e szko³a rejonowa nie jest gotowa na zwiêkszon¹ liczbê
dzieci. Tymczasem odraczanie sz³o jak po grudzie i
tylko najbardziej zdeterminowanych rodzicom uda³o siê dopi¹æ swego. Dyrektorzy szkó³ za, w imiê
starej zasady wszystkie dzieci nasze s¹ parli do
przyjmowania jak najwiêkszej liczby uczniów. Bo
reforma, bo obowi¹zek, bo ustawa, bo wola magistratu, bo wreszcie  subwencje id¹ce za ka¿dym
uczniem. Nieistotne, ¿e wy¿ demograficzny na tym
etapie a¿ siê prosi o wyd³u¿enie procesu tych
zmian. Takich relacji opowiadanych przez rodziców
znamy w Stowarzyszeniu Rodzice dla Szczecina
mnóstwo.
Z danych magistratu, przytoczonych na samym
pocz¹tku tekstu wynika jeszcze co istotnego. Na
poziomie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
naukê rozpoczê³o oko³o 900 uczniów mniej ni¿ przed
rokiem. Ju¿ czujê, ¿e te dane bêd¹ wod¹ na m³yn dla
miejskich urzêdników i niektórych radnych, którzy
ochoczo w najbli¿szych latach przyst¹pi¹ do likwidacji czêci szkó³. Bo dzieci jest mniej. Owszem, mo¿e
jest ich mniej, ale tylko tu i teraz. Tymczasem na
owiatê nale¿y patrzeæ ca³ociowo i w perspektywie kilkunastu, jeli nie kilkudziesiêciu lat. Dzisiejsze 6-latki za 7 lat bêd¹ w gimnazjach, za 10 lat  w
szko³ach ponadgimnazjalnych. Jeli dzi zlikwidujemy jak¹kolwiek szko³ê drugiego czy trzeciego
owiatowego szczebla, za te kilka lat bêdziemy rwaæ
w³osy z g³owy, ¿e brakuje szkó³, ¿e klasy s¹ przepe³nione, ¿e nie ma gdzie dzieci i m³odzie¿y upchn¹æ.
Wa¿ne wiêc, ¿eby nauka z obecnego najazdu 6-latków do podstawówek nie posz³a w las. I ¿eby wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oæ, nawet za cenê chwilowego utrzymania nieco dro¿szych szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podstawówki w ubieg³ych latach polikwidowano, a dzisiaj wszyscy ponosimy tego konsekwencje. Wyci¹gnijmy z tego
lekcjê  jak w dobrej szkole.
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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Szkolne op³aty Od 1 wrzenia 2015 r. koniec
ze mieciowym jedzeniem
 rodzicu,
w sklepikach szkolnych
to musisz
Od 1 wrzenia 2015 r. wszystkie firmy prowadz¹ce sklepiki szkolne
wiedzieæ!
nie mog¹ sprzedawaæ tzw. mieciowego jedzenia  zak³ada zno-

Ubezpieczenie wypadkowe NNW nie
jest obowi¹zkowe. Szko³y nie mog¹ te¿
pobieraæ op³at za m.in. korzystanie z edziennika.
Wszelkie op³aty w szkole publicznej
s¹ dobrowolne  warto o tym pamiêtaæ
w pierwszych dniach nowego roku
szkolnego.
Sprawd za co nie musisz p³aciæ:
W SZKOLE:
 E-dzienniki: szko³y nie mog¹ pobieraæ op³at od rodziców za korzystanie z
dziennika elektronicznego.
 Ubezpieczenie: rodzice nie musz¹
obowi¹zkowo ubezpieczaæ dzieci w szko³ach, tak¿e w czasie wycieczki i imprezy
szkolnej organizowanych w kraju. Ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich. Co wiêcej, dyrektor nie mo¿e ¿¹daæ od rodziców jakichkolwiek owiadczeñ jeli rodzic z ubezpieczenia w szkole rezygnuje.
 Rada Rodziców: sk³adka jest absolutnie dobrowolna. Nikt nie mo¿e zmuszaæ rodzica do jej uiszczenia.
W PRZEDSZKOLU:
 Od dwóch lat rodzice maj¹ zagwarantowane ograniczenie wysokoci
op³at pobieranych przez publiczne
przedszkole. Co najmniej 5 godzin dziennie jest bezp³atnych, a za kolejne godziny rodzice p³ac¹ maksymalnie 1 z³.
 Za zajêcia dodatkowe prowadzone
przez przedszkole rodzice nie ponosz¹
dodatkowych op³at.
 Przedszkole nie mo¿e pobieraæ dodatkowych op³at na zakup np. rodków
czystoci, artyku³ów papierniczych
wykorzystywanych na zajêciach itp.
Wiêcej informacji znajdziesz w przygotowanym przez MEN Niezbêdniku
dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok
szkolny 2015/2016.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

welizowana ustawa o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia, któr¹
w rodê podpisa³ prezydent Bronis³aw Komorowski.
Nowe przepisy reguluj¹ zasady sprzeda¿y, reklamy i promocji
¿ywnoci, wymagañ w zakresie ¿ywienia dzieci i m³odzie¿y w ramach ¿ywienia zbiorowego m.in. w przedszkolach i szko³ach.
Celem noweli, przygotowanej przez pos³ów PSL, a uchwalonej przez Sejm  jest ograniczenie dostêpu dzieci do produktów
¿ywnociowych zawieraj¹cych znaczn¹ iloæ sk³adników szkodliwych dla ich rozwoju.
Minister zdrowia uwzglêdniaj¹c normy ¿ywienia dzieci i m³odzie¿y oraz maj¹c na uwadze wartoci od¿ywcze i zdrowotne
produktów spo¿ywczych okreli i w drodze rozporz¹dzenia, jaka
¿ywnoæ mo¿e byæ sprzedawana dzieciom i m³odzie¿y oraz wymagania, jakie wymogi musz¹ spe³niaæ artyku³y spo¿ywcze u¿ywane w sto³ówkach szkolnych.

Sankcje za z³amanie przepisów

W wypadku z³amania przepisów przewidziano sankcje. Je¿eli
kontrola w szkole lub przedszkolu przeprowadzona przez inspekcjê sanitarn¹ wyka¿e, ¿e zosta³o z³amane prawo, na ajenta prowadz¹cego sklepik lub sto³ówkê bêdzie mog³a byæ na³o¿ona kara
pieniê¿na w wysokoci od tysi¹ca do piêciu tysiêcy z³. Dyrektor
placówki bêdzie móg³ rozwi¹zaæ z takim ajentem umowê w trybie
natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.
PAP, awi
Sklepiki szkolne tylko ze zdrow¹ ¿ywnoci¹. Do picia napój
orkiszowy. Na drugie niadanie bu³eczka razowa z chud¹
wêdlin¹. Tak od wrzenia wygl¹da oferta sklepików szkolnych. Resort zdrowia przygotowa³ listê produktów dostêpnych w sklepikach szkolnych.

Sklepiki szkolne tylko
ze zdrow¹ ¿ywnoci¹

To prawdziwa rewolucja ¿ywieniowa w szkolnych sklepikach i bufetach! We wrzeniu wesz³y w ¿ycie przepisy okrelaj¹ce, jakie produkty mo¿na sprzedawaæ i serwowaæ dzieciom w szko³ach. Znikn¹ chipsy, napoje gazowane i du¿e iloci sma¿onych produktów. Wszystko, co wp³ywa na nadwagê i oty³oæ. Ich miejsce zajê³a zdrowa ¿ywnoæ. reklama Ministerstwo Zdrowia, które przygotowa³o projekt, do sprawy
podesz³o bardzo powa¿nie. Stworzy³o restrykcyjn¹ i w¹sk¹
listê produktów dopuszczonych do spo¿ycia. Prowadz¹cy
szkolne sklepiki nie kryj¹, ¿e obawiaj¹ siê zmian.  Zdaj¹
sobie sprawê, ¿e trzeba walczyæ z plag¹ oty³oci, ale nasza
przysz³oæ zale¿y od dzieci, a te nie chc¹ ani sa³aty, ani ogórka, ani pomidora. Chipsy z suszonych owoców czy zdrowe
batoniki nie mia³y wziêcia. Trzeba podkreliæ, ¿e sklepiki,

wprowadzi³y ograniczenia w sprzeda¿y niezdrowych produktów w szko³ach od kilku lat (wprowadzi³ je magistrat). Mimo to uczniowie i tak w
szkole jedz¹ s³odkie bu³ki i popijaj¹ je coca-col¹.
Bo takie jedzenie kupuj¹ im rodzice, dlatego naukê zdrowego ¿ywienia nale¿y zacz¹æ od domu,
nie od zmiany oferty sklepików szkolnych. Sklepikarze podnosz¹ te¿ inny problem. Wraz z wejciem w ¿ycie nowych przepisów, ceny produktów bêd¹ musia³y pójæ w górê. Przecie¿ razowy
chleb kosztuje du¿o wiêcej ni¿ pszenne pieczywo.  Ju¿ widzê, jak dzieci pij¹ napój ry¿owy lub
orkiszowy  ironizuje Katarzyna Paw³owska,
mama 7-letniej Julii i 4-letniego Ksawerego.  W
naszym domu króluje zdrowa ¿ywnoæ, ale jadamy tak od zawsze, dla moich dzieci razowy chlebek z pomidorem czy owsianka z mlekiem migda³owym to norma  dodaje. Uwa¿a, ¿e dla uczniów,
którzy karmieni s¹ w domach sma¿onymi kotletami, frytkami, chipsami, co przepijaj¹ cocacol¹,
wrzeniowa oferta jest zbyt restrykcyjna.  Od
samego pocz¹tku by³am za wprowadzeniem tych
zmian, jednak posz³y w z³ym kierunku. S¹ zbyt
rygorystyczne. Nie pozostawiaj¹ uczniom wyboru, a to nie jest sposób, by zachêciæ je do zmian
na lepsze  komentuje.
Propozycje ministerstwa pozytywnie oceniaj¹
dietetycy.  Regulacje dotycz¹ce iloci cukru eliminuj¹ z diety przes³odzone jogurty i serki  podkrela Katarzyna Purak, dietetyk i doradca ¿ywieniowy z firmy Galatea.  Wybór napojów zastêpuj¹cych mleko, to uk³on w stronê dzieci z alergi¹
pokarmow¹. To wszystko zmiany na plus. Jednak
apelowa³abym do rodziców, by sami wiêksz¹ uwagê zwracali na produkty, które kupuj¹ dzieciom na
drugie niadania. reklama Na nic ograniczenia, jeli sami wpakuj¹ dziecku do tornistra batonik 
podsumowuje. Resort zdrowia nie odnosi siê do
obaw sklepikarzy, jedynie. odsy³a do uzasadnienia, w którym czytamy: ¿e g³ównym celem rozporz¹dzenia jest ograniczenie dostêpu do rodków
spo¿ywczych, które zawieraj¹ znaczne iloci sk³adników niezalecanych do rozwoju dzieci. Lista produktów dostêpnych w sklepikach, któr¹ przygotowa³ resort zdrowia: Kanapki z jasnego pieczywa
bez warzyw czy dobrej jakoci szynki, posmarowane d¿emem lub mas³em orzechowym, bu³ki s³odkie
czy rogaliki z czekolad¹ od wrzenia zast¹pi¹: kanapki na bazie pieczywa razowego lub pe³noziarnistego: ¿ytniego, pszennego, mieszanego lub pieczywa bezglutenowego z dodatkiem przetworów
miêsnych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿ 10 g t³uszczu
w 100 g produktu gotowego do spo¿ycia, przetworów z ryb, jaj, serów (z wy³¹czeniem serka topionego), wyrobów z rolin str¹czkowych, orzechów, oleju, mas³a, margaryny z miêkk¹ kubkow¹ niearomatyzowan¹ lub ich mieszankami, zio³ami lub przyprawami wie¿ymi lub suszonymi bez sodu i soli.
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Bêd¹ mog³y znaleæ siê na nich warzywa i owoce (wie¿e lub przetworzone, bez dodatku cukrów
i substancji s³odz¹cych oraz z nisk¹ zawartoci¹
sodu i soli). Kanapek nie polejemy sosami czy
majonezem. Dozwolony bêdzie jedynie ketchup,
ale... tylko taki, w przypadku którego zu¿yto nie
mniej ni¿ 120 g pomidorów do przygotowania 100
g produktu gotowego do spo¿ycia. Napoje gazowane czy s³odzone mleka zostan¹ zast¹pione:
mlekiem bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych. Napojami zastêpuj¹cymi mleko czyli: napojem sojowym, ry¿owym, owsianym, kukurydzianym, gryczanym, orzechowym lub migda³owym.
Wszystkie bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych oraz o niskiej lub obni¿onej zawartoci
sodu i soli. Do picia serwowane bêd¹ mog³y byæ
równie¿ produkty mleczne: jogurty, kefiry, malanki, mleko zsiad³e, mleko acidofilne, które zawieraj¹ nie wiêcej ni¿ 10 g cukru w 100 ml produktu
gotowego do spo¿ycia i nie maj¹ dodatków substancji s³odz¹cych. Na licie znalaz³y siê równie¿
soki owocowe, warzywne lub mieszane dostêpne
w opakowaniach nieprzekraczaj¹cych 330 ml, bez
dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych oraz o
niskiej lub obni¿onej zawartoci sodu i soli. Koktajle owocowe, warzywne lub mieszane na bazie
mleka lub napojów je zastêpuj¹cych. Naturalna
woda mineralna, ródlana i sto³owa oraz herbata,
napary owocowe, kawa zbo¿owa z mlekiem lub
napojami je zastêpuj¹cymi  wszystkie bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych. Mo¿na
dos³adzaæ je miodem. Chipsy, batony, czekolady,
s³one paluszki, lizaki , wszystkie niezdrowe przek¹ski od wrzenia zostan¹ zast¹pione: Serwatk¹,
serkami homogenizowanymi lub produktami zastêpuj¹cymi produkty mleczne na bazie soi, ry¿u,
owsa, orzechów i migda³ów, które zawieraj¹ nie
wiêcej ni¿ 10 g cukrów i t³uszczów w 100 g/ml
produktu gotowego do spo¿ycia , oczywicie bez
dodatków s³odz¹cych. Sa³atki i surówki na bazie
owoców i warzyw oraz z dodatkiem produktów,
które wykorzystuje siê do przygotowywania kanapek. Zbo¿owe produkty niadaniowe oraz inne
produkty zbo¿owe bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych oraz o niskiej lub obni¿onej zawartoci sodu i soli. W czasie przerw dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mog³y siêgaæ te¿ po surowe lub przetworzone warzywa, bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych, które maj¹ nisk¹ lub obni¿on¹
zawartoæ sodu i soli. Nie dotyczy to oczywicie
kapusty kiszonej czy ogórków kiszonych, które
poddawane s¹ naturalnej fermentacji. Dostêpne
bêd¹ te¿ owoce surowe lub przetworzone. Jak
wszystkie pozosta³e produkty nie mog¹ zawieraæ
cukrów i substancji s³odz¹cych. Na sklepowych
pó³kach bêdzie mo¿na znaleæ równie¿ suszone
warzywa i owoce, orzechy i nasiona. Wszystkie
bez dodatku cukrów i substancji s³odz¹cych.
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Mleczne desery
w szkolnej kuchni
Wiêksza aktywnoæ ruchowa to tak¿e wiêksze zapotrzebowanie organizmu na sk³adniki od¿ywcze,
które zapewni¹ mu si³ê, energiê i dobr¹ formê. Ale
jak temu sprostaæ, gdy w upalne dni apetyt nam nie
dopisuje i czêsto rezygnujemy z regularnych posi³ków na rzecz przek¹sek i deserów? Zadbajmy o to,
by te ma³e posi³ki by³y pe³nowartociowe!

Jeli deser,
to dobrze skomponowany

Szukaj¹c och³ody i orzewienia w upalne dni, chêtnie siêgamy po desery. Idealnie sprawdz¹ siê te przygotowane na bazie mleka i produktów mlecznych,
wzbogacone sezonowymi owocami. To nie tylko
uczta dla podniebienia, ale te¿ pe³nowartociowe i
po¿ywne paliwo dla naszego organizmu.
Mleko i przetwory mleczne nale¿¹ bowiem do najbardziej wartociowych produktów spo¿ywczych i
s¹ niezbêdnymi elementami zbilansowanej diety. S¹
doskona³ym ród³em bia³ka i dobrze przyswajalnego wapnia potrzebnego kociom i zêbom, witamin
A, D, B2, B12 oraz biopierwiastków, takich jak cynk,
czy jod, niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania organizmu. Przetwory mleczne zaliczane s¹
do produktów o wysokiej gêstoci od¿ywczej, czyli
takich, których nawet niewielka porcja dostarcza organizmowi sporo cennych sk³adników budulcowych i od¿ywczych1.

Jogurt  agent specjalny
do spraw deserowych

Najbardziej wszechstronnym sk³adnikiem deserów
jest jogurt. Wystarczy zmiksowaæ go z ulubionym
owocami, zamroziæ i
po kilku godzinach
mo¿emy siê cieszyæ
pysznymi lodami.
Jogurt stanowi tak¿e doskona³¹ bazê
dla orzewiaj¹cych
koktajli owocowych. Po³¹czony z
ulubionymi owocami, z dodatkiem
miêty i lodu nie tyl-

ko ugasi pragnienie, ale zaspokoi g³ód i doda energii w rodku aktywnego dnia. Zawarte w nim witaminy B2 i B12 oraz jod wp³ywaj¹ce na uk³ad nerwowy pomog¹ zwalczyæ równie¿ zmêczenie.
Kubeczek jogurtu z ulubionymi dodatkami: owocami, orzechami, czy p³atkami to przek¹ska doskona³a dla zapracowanych. Szybka w przygotowaniu,
ale pe³nowartociowa i smaczna. Jogurt  naturalny lub owocowy - to tak¿e dobry pomys³ na wzbogacenie dañ, takich jak naleniki czy pierogi lub sa³atki owocowe.
Po jogurt mia³o mog¹ siêgaæ nawet osoby dbaj¹ce o liniê  w wersji naturalnej, niedos³adzany i
bez dodatków w postaci czekolady czy posypki, ma
stosunkowo niewiele kalorii, za to sporo pe³nowartociowego bia³ka, które daje poczucie sytoci i sprawia, ¿e nie czujemy siê g³odni.

Jeli nie jogurt to

Mleko i ser!
Mleko z powodzeniem zast¹pi
jogurt lub kefir w
koktajlach. Takie
smakowe mleko z
dodatkiem kakao
lub zmiksowane z
owocami i lodem
doda nam och³ody w upalne dni,
gdy zapotrzebowanie organizmu
na p³yny jest
du¿o wiêksze.
Bia³e sery mo¿emy natomiast wykorzystaæ do przygotowania pierogów lub naleników, które podane
z owocami chêtnie zjemy zarówno na obiad, jak i
deser.
Dobrym pomys³em deserowym s¹ sa³atki owocowe. Dlaczego nie dodaæ do nich sera, który uczyni
je bardziej po¿ywnymi? Popularnym tego typu letnim po³¹czeniem jest arbuz i ser feta. S³odycz arbuza zostaje prze³amana s³onawym smakiem fety, dziêki czemu sa³atka jest lekka i orzewiaj¹ca. Ser feta,
ricotta, czy mietankowy twaróg idealnie komponuj¹ siê równie¿ z innymi sezonowymi owocami porzeczkami, truskawkami, borówkami. Wystarczy
dodaæ kilka listków miêty, lekki dressing na bazie
balsamico i odrobiny miodu i letnia sa³atka gotowa!
S. Zmarlicki, Wartoæ od¿ywcza bia³ek mleka,
t³uszczu mlekowego, laktozy, Przegl¹d Spo¿ywczy, 2009, t.63, s. 33-37.
1

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Szczecinie

70 lat minê³o,
jak jeden dzieñ...

Maj 1945 roku. Z inicjatywy komisarycznego
prezydenta miasta (in¿yniera Piotra Zaremby) powstaje Wydzia³ Owiaty, Kultury i Sztuki Zarz¹du
Miejskiego.
2 wrzenia 1945 roku. Inauguracja roku szkolngo przy al. Piastów 12. Pierwsze 4-klasowe gimnazjum i 2-klasowe liceum. Janina Szczerska zostaje pierwsz¹ dyrektork¹ Jedynki.
Luty 1946 roku. Pierwsi absolwenci Jedynki
zdaj¹ egzamin dojrza³oci...
(Pocz¹tki owiaty szczeciñskiej, Historia we
wspomnieniach - fakty w przypisach)
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie powsta³o siedemdziesi¹t lat temu. Od
tego momentu szko³ê opuci³o 12 200 absolwentów.
Ile to roczników, ile charakterów i osobowoci, zarówno uczniowskich, jak i nauczycielskich... Sama
jestem absolwentk¹, wiêc i czêci¹ tej historii. Kiedy
mylê Jedynka  widzê.... budynek wpisany w topografiê miasta "od zawsze", swoich nauczycieli z
czasów szkolnych, kolegów i kole¿anki z pokoju nauczycielskiego, kolejne roczniki absolwentów...
Od pocz¹tku siedzib¹ I LO przy al. Piastów 12
zosta³ okaza³y gmach, ukoñczony w 1903 roku, w
którym przed wojn¹ mieci³o siê mêskie gimnazjum,
a w czasie dzia³añ wojennych szpital. Przez lata, najpierw pod czujnym okiem pani dyrektor Janiny
Szczerskiej, nastêpnie pod wodz¹ innych dyrektorów1 szko³a budowa³a swoj¹ pozycjê na mapie edukacyjnej Szczecina. Zaczê³o siê od roku szkolnego
1967-68, kiedy to powsta³a pierwsza klasa z poszerzonym programem jêzyka angielskiego. W roku
szkolnym 1969-70 powsta³y dwa nowe profile klas:
humanistyczny i matematyczno-fizyczny. Od nastêpnego roku, 1970-71, w szkole funkcjonowa³y
klasy o profilach: jedna klasa z poszerzonym programem jêzyka angielskiego, dwie klasy matematyczno-fizyczne, jedna lub dwie klasy ogólne. Natomiast
w roku szkolnym 1973-74 wprowadzono jeszcze
dwie klasy o profilu biologiczno-chemicznym.
Niemal od pocz¹tku istnienia szko³y Rada Pedagogiczna zabiega³a o nadanie placówce imienia Marii
Sk³odowskiej-Curie, wielkiej polskiej Noblistki. Sta³o siê to 8 listopada 1958 roku, kiedy szko³a otrzyma³a sztandar z nazwiskiem Patronki. Ówczesny
dyrektor, Jan Rybarski, otrzyma³ sztandar szko³y z
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r¹k wiceprzewodnicz¹cego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, towarzysza Wac³awa ledziñskiego.
Z okazji 70-lecia I LO zaplanowano szerego
imprez. Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 201516 i obchody miejskie zwi¹zane z rocznic¹ 70-lecia
owiaty szczeciñskiej zainaugurowano msz¹ wiêt¹
w Archikatedrze pw. w. Jakuba. Nastêpnie nauczyciele, absolwenci z poszczególnych roczników,
uczniowie klas pierwszych i gocie wyruszyli ulic¹
Grodzk¹ w przemarszu do szko³y. Z balkonu I LO
pani dyrektor Ewa Budziach odczyta³a akt erekcyjny, a wszyscy zebrani przeszli do szkolnej auli, gdzie
wys³uchano przemówieñ m.in. Pana Prezydenta
Miasta Szczecin, Piotra Krzystka; metropolity szczeciñsko-kamieñskiego, arcybiskupa Andrzeja Dziêgi; senatora RP, Norberta Obryckiego. We wtorek 1
wrzenia i pi¹tek 4 wrzenia w godzinach popo³udniowych absolwenci mieli okazjê spotkaæ siê w swej
dawnej szkole: obejrzeæ okolicznociowe wystawy,

prezentacje, porozmawiaæ ze swoimi belframi. W
sobotê 5 wrzenia bawiono siê na Balu Absolwenta
w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, a w niedzielê, na zakoñczenie obchodów, spotkano siê przy grobie p.
Dyrektor Janiny Szczerskiej i p. Dyrektora Jana
Trzeciaka.
Dla upamietnienia 70-lecia I LO powsta³a monografia pt. Historia we wspomnieniach  fakty w
przypisach. Jest to prawie 400-stronicowe opracowanie ukazuj¹ce nie tylko dzieje naszej szko³y od
1945 roku, czyli jako pierwszej polskiej placówki
owiatowej w Szczecinie, ale tak¿e jej niemieck¹ historiê, czyli jeszcze jako Stadtgymnasium. W monografii znajdziemy wywiady z absolwentami2,
wspomnienia3, w tym  absolwentów I LO  obecnych nauczycieli (Bartosza Bynowskiego, Agaty
Piekary, Ewy Moeller, Ewy Budziach). Nie zapomniano o listach (spisie) absolwentów oraz nauczycieli,
pracowników administracji i obs³ugi.
Monografia to dzie³o zbiorowe, bowiem w opracowaniu brali udzia³ ró¿ni nauczyciele. Za zredagowanie ca³oci odpowiadaj¹ panie Miros³awa Piaskowska-Majzel (polonistka), a tak¿e Jolanta Obuchowicz

16

(nauczyciel  bibliotekarz). Korzystano ze sprawozdañ poszczególnych zespo³ów przedmiotowych, protoko³ów rad pedagogicznych, poczyniono równie¿
kwerendy w Kuratorium Owiaty, Urzêdzie Miejskim
oraz Archiwum Pañstwowym w Szczecinie. Wytypowane osoby (nauczyciele i uczniowie) przeprowadza³y
wywiady z absolwentami. Przegl¹dano stare szkolne
kroniki. Monografia z pewnoci¹ wzbogaca wiedzê o
Jedynce, choæ jej nie wyczerpuje, jednak nie z winy
ludzi  lecz samej szko³y, której historia okaza³ siê tak
bogata i ró¿norodna.
Szkolne kroniki i wystawy pokaza³y, ¿e dzia³o siê
przez te 70 lat. W ró¿nych okresach istnia³y ko³a
przedmiotowe (np. geograficzne, historyczne, matematyczne), chór i zespó³ taneczny, teatr, harcerstwo. Powstawa³y gazetki (ZNUF, Czas, Eskulap, Yedynka). M³odzie¿ bra³a udzia³ w Turniejach Klas Trzecich, Koszykariadzie. Nadal odbywa
siê wspó³praca ze szko³ami zagranicznymi (w Niemczech, Finlandii, Danii). Uczniowie uczestnicz¹ w
wyjazdach edukacyjnych (do Wielkiej Brytanii,
W³och, Niemiec, Francji, na Litwê, Ukrainê).
Jak postrzega siê w³asn¹ szko³ê, gdy z ucznia staje siê cz³owiek nauczycielem? Czy spojrzenie na Jedynkê zmienia siê? Bez watpienia! Dlaczego w ogóle wybra³am tê szko³ê, a nie V LO, do którego posz³o
wiele moich kole¿anek? Po pierwsze, urzek³ mnie
budynek. Moja podstawówka by³a naprawdê maleñka, a ja, bêd¹c osob¹ niewielkiego wzrostu, uwielbia³am okaza³e gmaszyska z jak¹ tajemnic¹ (Jedynka na tak¹ wygl¹da³a). Poza tym, chcia³am iæ
do szko³y, w której bêdê mog³a poznaæ nowych znajomych. I chyba jeszcze to, ¿e dowiedzia³am siê o
istnieniu klasy z poszerzonym programem nauczania jêzyka angielskiego, choæ akurat szczêcia do
anglistów moja klasa nie mia³a.
Pierwszy dzieñ w nowej szkole i ju¿ przera¿enie panicznie ba³am siê matematyki, a moj¹ klasê uczyæ
mia³a nauczycielka z wygl¹du bardzo surowa, niezwykle wymagaj¹ca, ale przy bli¿szym poznaniu
bardzo mi³a  Pani Nina Pi¹tek. Z historii trafi³am na
nauczycielkê (p. Pani¹ Ewê Dêbsk¹), która pora¿a³a wiedz¹, a przy tym by³a niezwykle kobieca. W
klasie maturalnej, z w³asnej woli grupa zapaleñców,
do której równie¿ nale¿a³am, uczêszcza³a w soboty
[sic!] na kó³ko historyczne. Powtarzalimy epoki,
powstania, pracowalimy z mapami. I choæ na koniec semestru oraz roku szkolnego zawsze dostawa³am ocenê dobr¹, po dzi dzieñ pamiêtam co nieco z wiedzy zdobytej w tamtych czasach. Chemiê
wyk³ada³a Pani Helena Majdan, dziêki której przekona³am siê, ¿e stres, oprócz parali¿owania, mo¿e
byæ równie¿ stymuluj¹cy, bo  czuj¹c siê zdecydowan¹ humanistk¹  opanowa³am jednak podstawy

chemii nieorganicznej i organicznej w stopniu zadowalaj¹cym. Lekcje z Pani¹ Profesor to by³o co! A
przy tym bardzo przyjemna aparycja i szybki zdecydowany krok korytarzem drugiego piêtra. Najbardziej uwielbia³am jednak lekcje jêzyka polskiego, bo
okaza³o siê, ¿e najlepiej odnajdujê siê w literaturze.
To chyba przez Pani¹ El¿bietê Krzemieñsk¹ (dziêki
niej?) zosta³am polonistk¹.
Przegl¹daj¹c monografiê przygotowan¹ z okazji
70-lecia I LO zauwa¿y³am, ¿e istnieje to co, co
³¹czy nas, absolwentów, co wraca w naszych wspomnieniach. Poczucie jakiej wspólnoty?Klimat miejsca i czasów? Piêtno misji, odciniête na naszych
duszyczkach przez naszych belfrów?
Najlepsz¹ point¹ bêd¹ chyba s³owa Natalii
Szostak (matura 1999), laureatki Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin 2013: Do tej pory, kiedy widzê ciemn¹ bry³ê naszej szko³y, czujê wyran¹ przynale¿noæ do tego miejsca. Choæ
dawno ju¿ nie przemierza³am korytarzy Jedynki, to odbyt¹ tam lekcjê, któr¹ dzi nazwa³abym materi¹ stricte interdyscyplinarn¹ - przede
wszystkim na poziomie miêdzyludzkim, do dzi
uwa¿am za niezwykle istotn¹.
***
1
1945-51 Janina Szczerska; 1951-53 Maria Wo³czakowa; 1953-54 Zygmunt Zió³kowski; 1954-55
Zofia Altszylerowa; 1955-59 Jan Rybarski; 195965 Janina Szczerska; 1966-79 Marianna Rynasiewicz; 1979-81 Jerzy Sarosiek; 1981-82 Jan Kujawa; 1982-90 Zygmunt Szyd³owski; 1991-2007 Jan
Trzeciak; od 2007 Ewa Budziach.
2
dr n. med. Mariusz Pietrzak  do maja 2015
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkoñskiej w Szczecinie; prof. Andrzej Ciechanowicz 
rektor PUM w latach 201216; prof. Inga Iwasiów 
literaturoznawczyni, poetka i prozaiczka, krytyk literacki, Ambasador Szczecina 2010; Cezary Urban
 dyrektor elitarnego XIII LO w Szczecinie, nauczyciel matematyki, samorz¹dowiec, Ambasador Szczecina 2002; Norbert Obrycki  polityk, samorz¹dowiec, sentor RP.
3
Danuta Chudzianka  aktorka teatralna i filmowa; Izabella Cywiñska  re¿yser teatralna i filmowa, krytyk filmowy, dyrektor artystyczna Teatru Ateneum w Warszawie, minister kultury i sztuki; Piotr
Baranowski  dziennikarz sportowy Telewizji Szczecin, rzecznik Pogoni; Ma³gorzata Frymus  dziennikarka radiowa Radia Szczecin; Krzystof Warlikowski  re¿yser teatralny, dyrektor artystyczny
Nowego Teatru w Warszawie.
Anna Kondracka-Zieliñska
nauczyciel dyplomowany jêzyka polskiego,
dr nauk humanistycznych

Innowacyjny podrêcznik
do kszta³cenia
zawodowego wkracza
do zachodniopomorskich
szkó³

Opracowany w ramach projektu e-podrêcznik
do nauki zawodu technik hotelarstwa oraz produkty towarzysz¹ce, u³atwiaj¹ce jego stosowanie
przez nauczycieli, staraj¹ siê zape³niæ lukê, jak¹
stanowi brak e-podrêczników do kszta³cenia zawodowego opracowanych systemowo w ramach
wdra¿anej cyfrowej szko³y w Polsce. Kszta³cenie
zawodowe ze wzglêdu na przypieszaj¹cy rozwój
przedsiêbiorstw produkcyjnych i us³ugowych we
wspó³czesnym wiecie jest najbardziej zacofanym
obszarem polskiej edukacji. Przek³ada siê to na ma³¹
liczbê aktualnych podrêczników, które czêsto nie
nad¹¿aj¹ z treci¹ za dynamik¹ rynku. W zaistnia³ej sytuacji jedynym logicznym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ e-podrêcznik do przedmiotów zawodowych, stanowi¹cy nowoczesn¹ alternatywê dla
tradycyjnej pomocy dydaktycznej.
E-podrêcznik opracowano w oparciu o dowiadczenie brytyjskie w tworzeniu interaktywnych treci edukacyjnych dla szkolnictwa zawodowego.
Skorzystanie z brytyjskich dobrych praktyk pozwoli³o na stworzenie produktu, który nie tylko
jest atrakcyjny dla uczniów, ale tak¿e skutecznie
przekazuje wiedzê i umiejêtnoci potrzebne na rynku pracy. Prototypowy e-podrêcznik powsta³ z
myl¹ o uczniach i nauczycielach zawodu technik
hotelarstwa. Dla województwa zachodniopomorskiego jest to istotny kierunek ze wzglêdu na potencja³ rozwoju turystyki w regionie, st¹d te¿ wybór tego zawodu. Niemniej jednak wypracowane
w ramach projektu rozwi¹zania, szczególnie z zakresu tworzenia e-podrêczników do przedmiotów
zawodowych, stanowi¹ cenne wskazówki przy
tworzeniu e-podrêczników dla innych zawodów.
E-podrêcznik sk³ada siê z 60 modu³ów, które zosta³y uporz¹dkowane zgodnie z efektami kszta³cenia w³aciwymi dla kwalifikacji i kompetencji wyodrêbnionych w zawodzie technik hotelarstwa. Zawiera wiele
atrakcyjnych dodatków i niezwykle zró¿nicowane
formy przekazywania treci, sporód których mo¿na
wyró¿niæ takie, jak: e-book, prezentacje multimedialne, gry, testy sprawdzaj¹ce wiedzê, filmy, tematy do
dyskusji, zadania do samodzielnego wykonania i
wiele innych dostosowanych do konkretnych treci

przekazywanych w poszczególnych modu³ach. Korzystaj¹cy z e-podrêcznika nauczyciele mog¹ bez
wiêkszych trudnoci umieszczaæ w³asne, opracowane samodzielnie, materia³y dydaktyczne, wzbogacaj¹c tym samym wartoæ e-podrêcznika. Równie¿ pracodawcy mog¹ dzieliæ siê posiadana wiedz¹, która
czêsto jest bogatsza od wiedzy szkolnej o nowinki
rynku produkcyjnego i us³ugowego. Takie podejcie pozwala na rozwój e-podrêcznika i tak zwane
"bycie na bie¿¹co", równoczenie jest przeszkod¹ w
dopuszczeniu do u¿ytku szkolnego jako podrêcznika w rozumieniu Rozporz¹dzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 roku. Jednak wielu nauczycieli testuj¹cych oraz ju¿ korzystaj¹cych z
e-podrêcznika traktuje go jako g³ówne narzêdzie pracy dydaktycznej, wychodz¹c poza traktowanie narzêdzia jako dodatkowego materia³u multimedialnego osadzonego w interaktywnym rodowisku edukacyjnym do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajêæ i uczniów w domu.
Zapewne niezwykle istotnym walorem e-podrêcznika jest jego dostêpnoæ. We wspó³czesnym wiecie wszechogarniaj¹cej cyfryzacji codziennych dzia³añ, gdzie zarówno pracodawca, nauczyciel i uczeñ
korzystaj¹ z dostêpu do Internetu na wszelkiego
rodzaju urz¹dzeniach, forma platformy internetowej
staje siê narzêdziem oczywistym. Dodatkowym atutem na pewno jest koszt e-podrêcznika, który dziêki
finansowaniu ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2
Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa
zawodowego  w trakcie trwania projektu jest dla
wszystkich zainteresowanych bezp³atny.
W tym miejscu warto zachêciæ wszystkich czytelników do zapoznania siê z mo¿liwociami i ofert¹
platformy edukacyjnej. Wiedza przekazywana za
jej porednictwem mo¿e znakomicie pomóc w samokszta³ceniu ka¿dego z nas. Zapraszamy do odwiedzenia e-podrêcznika i porównania tej formy
przekazu ze znanymi nam podrêcznikami klasycznymi w formie papierowej. Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ podczas seminariów promuj¹cych platformê w województwie zachodniopomorskim  bli¿sze informacje w biurze projektu 
www.europil.pl  tel. (91) 81 37 607.
Wiele osób mo¿e mieæ ch³odny stosunek do tego
typu publikacji, niemniej jednak ka¿dy zdaje sobie
sprawê, ¿e postêpu nie da siê zatrzymaæ.
Uczyñmy zatem krok naprzód, a czy bêdzie to
krok milowy, pozostawiam Pañstwa subiektywnej ocenie.
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E-podrêcznik  nowoæ w dziedzinie
kszta³cenia zawodowego

Nauczyciele
s¹ na TAK!

Rok szkolny 2014/2015 zaowocowa³ opracowaniem platformy internetowej w celu kszta³cenia
zawodowego. Powsta³a ona jako jeden z produktów finalnych projektu Innowacyjne podrêczniki do kszta³cenia zawodowego realizowanego przez Partnerstwo w sk³adzie: EUROPIL El¿bieta Pilch, Szczecin - lider projektu; AG Doradztwo Adam Górski, Poznañ, Doradztwo Spo³eczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra, Poznañ 
partnerzy krajowi oraz dr Olga Mausch-Dêbowska, Glasgow, Wielka Brytania  partner ponadnarodowy. Projekt zosta³ zrealizowany dziêki wspó³finansowanego przez finansowanie ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznemu
w ramach Programu Operacyjnego: Kapita³ Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego.
Platforma internetowa, poza wieloma interesuj¹cymi narzêdziami i rozwi¹zaniami dla kszta³cenia zawodowego, dostarcza gotowy e-podrêcznik dla kszta³cenia na kierunku technik hotelarstwa. Ca³oæ rodowiska a zw³aszcza e-podrêcznik, testowana by³a w kilku zachodniopomorskich
szko³ach, gdzie nauczyciele mogli korzystaæ z e-

podrêcznika na zajêciach, zg³aszaj¹c swoje ewentualne uwagi i sugestie.
E-podrêcznik dostêpny jest na platformie internetowej pod adresem www.ebook-24.edu.pl i co
warto podkreliæ w trakcie trwania projektu jest on
dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli bezp³atny  wystarczy utworzyæ konto, by otrzymaæ
dostêp do bogatych i atrakcyjnych treci edukacyjnych.
Mamy przyjemnoæ rozmawiaæ z jednym z nauczycieli przedmiotów zawodowych, bior¹cych
udzia³ w testowaniu e-podrêcznika dla hotelarzy z
jednej ze szczeciñskich szkó³ ponadgimnazjalnych
 Zespo³u Szkó³ nr 8 w Szczecinie. Szko³a bra³a
udzia³ w testowaniu e-podrêcznika w roku szkolnym 2004/2015, a w obecnym roku szkolnym pragnie nadal z niego korzystaæ.
R. Czym jest e-podrêcznik dla technika hotelarstwa?
N. E-podrêcznik dla naszego zawodu to zbiór
60 modu³ów, które zosta³y uporz¹dkowane
zgodnie z efektami kszta³cenia w³aciwymi dla
kwalifikacji zawodu technik hotelarstwa o obowi¹zuj¹cym kodzie 422402. Ka¿dy modu³ to w
rzeczywistoci ma³y podrêcznik, w którym nauczyciel bez problemu znajdzie potrzebne do
przeprowadzenia jednostki tematycznej materia³y. Mamy tu poza treciami merytorycznymi,
materia³ multimedialny w formie prezentacji,
filmów czy nawet prostych gier logicznych. Dodatkowo w ka¿dym module mamy testy sprawdzaj¹ce, zadania do samodzielnego wykonania
czy ciekawe linki.
R. Dla kogo przeznaczony jest epodrêcznik w takiej formie?
N. Jeli chcemy powiedzieæ o samym e-podrêczniku to jak z ka¿dego
zwyk³ego podrêcznika korzystaj¹ z
niego nauczyciele i uczniowie. Oczywicie ka¿dy z nich loguje siê do podrêcznika za pomoc¹ platformy i otrzymuje trochê inn¹ funkcjonalnoæ epodrêcznika.
R. Jak zatem mo¿e korzystaæ z epodrêcznik nauczyciel, a jak uczeñ?
Na czym polegaj¹ ró¿nice?
N. Ró¿nice s¹ podobne jak w przypadku zwyk³ych podrêczników, nauczyciel ma szersze pole manewru
treciami, mo¿e je samodzielnie uzu-
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pe³niaæ, dodawaæ linki, zamieszczaæ zdjêcia czy
filmy a nawet przygotowywaæ zadania dla swoich uczniów.
Uczeñ korzysta z podrêcznika na zajêciach i w
domu, tak jak z podrêcznika do ka¿dego innego
przedmioty. Zapoznaje siê z treci¹, rozwi¹zuje
zadania, ale ma to podane w formie dot¹d nieosi¹galnej. Mo¿e zagraæ w grê edukacyjn¹ w
celu utrwalenia posiadanej wiedzy, obejrzeæ
materia³ multimedialny czy wys³uchaæ dialogu
zwi¹zanego z zagadnieniami. E-podrêcznik pozwala na zdobywanie wiedzy w sposób du¿o
bardziej zindywidualizowany, ka¿dy uczeñ dobiera sobie tempo, iloæ powtórzeñ czy formê
przekazu. Naprawdê trzeba samemu zalogowaæ
siê na platformê i zobaczyæ mo¿liwoci, s¹ praktycznie nieograniczone - jest to wietna zabawa
i nauka w jednym.
R. Czy e-podrêcznik ma jakie szczególne wymagania, które mog¹ ograniczaæ dostêp do niego
nauczycielom i uczniom w innych szko³ach?
N. Trudne pytanie albo inaczej, trudno na nie
odpowiedzieæ. W celu pe³nego wykorzystania
platformy internetowej wraz z e-podrêcznikiem
sala dydaktyczna powinna byæ wyposa¿ona w
kilka nowoczesnych elementów. Pierwszym i
nieodzownym sk³adnikiem musi byæ komputer
z dostêpem do Internetu oraz projektor multimedialny - taki zestaw pozwoli na szerokie zastosowanie e-podrêcznika, inni nauczyciele w
mojej szkole w taki w³anie sposób korzystaj¹ z
niego na zajêciach. Ja mam to szczêcie, ¿e moja
sala dodatkowo wyposa¿ona jest w tablice interaktywn¹ i kilka stanowisk komputerowych
oraz aparat fotograficzny. Taki zestaw pozwa-

la na znacznie szersz¹ interakcje z
e-podrêcznikiem. Tablica interaktywna pozwala miêdzy innymi na
wzorcowe wype³nianie dokumentów i druków stosowanych w hotelarstwie, na indywidualnych stanowiskach uczniowie mog¹ graæ w
gry, ogl¹daæ materia³y multimedialne wg zapotrzebowania i we
w³asnym tempie.
Uczniowi w domu do korzystania
z e-podrêcznika wystarczy komputer z dostêpem do Internetu. Moi
podopieczni korzystaj¹ czêsto z zasobów platformy na tabletach, jak
równie¿ na wszêdobylskich smartfonach. Ograniczeniem dla nich jest
tylko wyobrania.
Osobicie uwa¿am, ¿e z e-podrêcznika mo¿na korzystaæ w ka¿dej szkole, nie wyobra¿am sobie placówki owiatowej, która nie mia³aby minimalnego wyposa¿enia, czyli komputera z projektorem, o
Internecie nie wspominaj¹c.

R. Jak pracuje siê na zajêciach z wykorzystaniem e-podrêcznika?
N. Nie ukrywam, ¿e na pocz¹tku trzeba samemu przejrzeæ ka¿dy z modu³ów, przeledziæ jego
treæ i zapoznaæ siê z materia³ami dodatkowymi. Nie jest to ³atwe w nat³oku codziennych
obowi¹zków zawodowych. Musze jednak przyznaæ, ¿e trud siê op³aci³ i to z nawi¹zk¹. Wiêkszoæ zagadnieñ mam zebranych w jednym miejscu, nie korzystam z e-podrêcznika na co dzieñ,
m³odzie¿ szybko by siê znudzi³a, ale jest to znakomity materia³ dodatkowy. Uczniowie w ka¿dej chwili mog¹ do niego siêgn¹æ, aby przypomnieæ sobie potrzebne zagadnienia. Rodzice
tak¿e porednio na tym korzystaj¹, maj¹c epodrêcznik nie oczekujê aby ka¿dy uczeñ mia³
podrêcznik w formie papierowej, nie musz¹
wydawaæ pieniêdzy na kolejne podrêczniki, wystarczy tylko zeszyt. Dodatkowym atutem e-podrêcznika jest jego dostêpnoæ praktycznie w
ka¿dym miejscu, uczeñ chory mo¿e bez problemu uczestniczyæ w lekcji zapoznaj¹c siê z materia³em w domu, w ³ó¿ku, czêsto doje¿d¿aj¹ca
m³odzie¿ przegl¹da materia³, przygotowuj¹c siê
na sprawdzian w telefonie podczas podró¿y 
nadal s¹ cool, bo inni nie widz¹, ¿e siê ucz¹
podczas zabawy smartfonem.
Bez obaw mogê powiedzieæ, ¿e w tej chwili
jest mi trudno sobie wyobraziæ inn¹, równie
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atrakcyjn¹, formê przekazu nierzadko trudnych treci.
R. Wspomniane by³y korzyci materialne dla rodziców, proszê przybli¿yæ koszty
korzystania z e-podrêcznika.
N. Obecnie w trakcie
trwania projektu dostêp
do e-podrêcznika jest ca³kowicie za darmo. Ani
szko³a, ani uczniowie, a
zw³aszcza nauczyciele nie
ponosz¹ ¿adnych kosztów
w zwi¹zku z korzystaniem
z e-podrêcznika. Mylê ¿e
w przysz³oci te¿ nie powinno to nastrêczaæ ¿adnych obaw, gdy¿ wszystkie
materia³y dostêpne w epodrêczniku mo¿na pobraæ na swój osobisty komputer i korzystaæ z nich ju¿
poza dostêpem do Internetu. A to jest dodatkowy
atut e-podrêcznika, mo¿na pobraæ potrzebny
materia³ i przyjæ przygotowanym do szko³y, a
póniej pracowaæ w sali bez dostêpu do sieci.
R. Czy s¹ jeszcze jakie informacje, o których
powinni wiedzieæ nasi czytelnicy?
N. Nale¿a³oby jeszcze wspomnieæ o platformie
internetowej, która posiada wiele funkcjonalnoci, które nazwa³abym pozaszkolnymi. Platforma mo¿e byæ znakomitym pomostem pomiêdzy pracodawcami a uczniami i szko³¹, mo¿na
tu zamieszczaæ og³oszenia o miejscach praktyk,
oferty zatrudnienia czy sta¿y. To ciekawa funkcjonalnoæ, która obecnie jest bardzo po¿¹dana przez naszych uczniów i absolwentów. Na
platformie znajdziemy wiele ciekawych informacji i porad dotycz¹cych wykorzystania e-podrêcznika jak równie¿ szereg wskazówek w jaki
sposób samodzielnie tworzyæ elementy sk³adowe. Wród naszych nauczycieli dzielenie siê wypracowanymi materia³ami jest jeszcze ma³o popularne, niemniej jednak platforma do tego zachêca i u³atwia kontakt miêdzy nauczycielami.
E-podrêcznik pozwala na publikowanie materia³ów, umieszczanie uwag i komentarzy do materia³ów ju¿ istniej¹cych czy poszukiwanie materia³ów dydaktycznych.

R. Serdecznie dziêkujemy za powiêcony
czas i podzielenie siê z czytelnikami informacjami i spostrze¿eniami dotycz¹cymi e-podrêcznika. ¯yczymy dalszych sukcesów i rozwoju ciekawych narzêdzi do kszta³cenia zawodowego.
N. Dziêkuje serdecznie. Na koniec pragnê zachêciæ wszystkich nauczycieli kszta³c¹cych zawodowo, aby zapoznali siê z mo¿liwociami platformy. Trudno opisaæ s³owami jej zalety, mogê
jednak obiecaæ, ¿e ka¿dy znajdzie na niej co
dla siebie. Z tego, co mi wiadomo powoli zaczynaj¹ powstawaæ elementy e-podrêcznika dla innych zawodów. Osobicie zapraszam pod adres
www.ebook-24.edu.pl.
Warto zaznaczyæ, ¿e projekt Innowacyjne podrêczniki do kszta³cenia zawodowego z sukcesem
przeszed³ proces walidacji i rozpocz¹³ siê proces
wdra¿ania. Partnerstwo prowadziæ bêdzie przygotowane szkolenia dla kadry owiatowej województwa zachodniopomorskiego, do udzia³u w których
serdecznie zapraszamy.
Zachêcamy do udzia³u w seminariach informuj¹cych o projekcie realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - bli¿sze informacje w biurze projekt - www.europil.pl  tel. (91)
81 37 607.

Pod patronatem Dialogów

W mocy
Nocy Poetów

Tylko literaci i ludzie sztuki mog¹ uratowaæ
od ca³kowitego upadku literaturê i cywilizacjê.
 prof. Aniela Ksi¹¿ek-Szczepanikowa

Poetyckim bigosem
w Choszcznie czêstuj¹

Wko³o s³yszê: Korytowska Noc Poezji, Korytowskie Biesiadowanie, Korytowska Impreza  i a¿ mnie
siê to Korytko-owo przejad³o. Ale gdy znalaz³em
siê w centrum wydarzenia o nazwie V Jubileuszowa
Korytowska Noc Poetów w choszczeñskim Domu
Kultury  zmieni³em zdanie.
 Zapraszam na bigos  do utrudzonych podró¿¹
poetów i zgromadzonej publicznoci, jeszcze przed rozpoczêciem Wszechnicy Poetyckiej, powiedzia³ S³awomir Kokorzycki  ksi¹dz, poeta, organizator ju¿ V Jubileuszowej Korytowskiej Nocy Poetów, odbywaj¹cej siê
po raz drugi z rzêdu w Choszcznie. A mówi³ do tych,
którzy zjechali siê z ró¿nych miejscowoci, ze Szczecina,
Gryfina, Stargardu Szczeciñskiego, Osiny, Ch³opowa,
Brzezina, Recza i Choszczna, ale te¿ Gorzowa Wlkp., czy
zza Poznania, jak Krzysztof ¯ak z Utraty, który jecha³,
nie pierwszy raz, cztery godziny, aby wyst¹piæ na scenie, w poetyckiej kuchni smaków. Có¿ takiego ma w
sobie ten bigos, czym siê wyró¿nia, ¿e tak przyci¹ga?
Ani on polityczny, ani wyborczy? Otrzyma³em kiedy
nastêpuj¹cy przepis od autora owej strawy:
[ ] mniej emocji, wiêcej spontanicznoci, to
nie jest akademia z okazji rewolucji padziernikowej, nie jest re¿yserowana, nie ma prób i szczegó³owych scenariuszy, dlatego jest jedyna i niepowtarzalna, nikt nie jest ani zobowi¹zany, ani zmuszony do udzia³u, zapraszamy wszystkich, kto przyjedzie ten bêdzie, i to bêdzie piêkne!!!  S³awomir
Kokorzycki, fragment listu z 11 wrzenia 2014 r.
Ca³a noc przed nami, pe³na s³ów  chcia³oby siê
dodaæ, ale jak w tym bigosie  pomys³ów na poezjê,
znaleæ kês wznios³ej strawy dla siebie?
Przyznajê, ¿e bigos z kiszonej kapusty wymienicie smakowa³ przygotowany przez ?, a przy tym w
otoczeniu pe³nym obrazów ustawionych na sztalugach w holu, niczym w galerii, i ten bigos z kiszonych
myli, s³owno-muzyczny, przyprawiony szczypt¹
dobrego nastroju i humoru przez prowadz¹cych: Grzegorza Haciskiego, któremu ¿art pomaga³ oderwaæ siê
na chwilê od tremy i scenariusza oraz Piotra Paw³owskiego, nieco powa¿niejszego konferansjera.
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Wystawê obrazów przygotowa³a Sekcja Plastyczna
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Stargardu Szczeciñskiego, do której nale¿¹: Krystyna Krawczuk  liderka grupy, Weronika Rybiñska, Maria de Weyher,
Anna Zurych, Irena Rakowska, Danuta Krzyków,
Teresa Wo³oszañska, Wioletta Nieroda. Podczas tego
wieczoru panie wystawia³y cztery swoje obrazy na aukcjê, celem wsparcia finansowego Fundacji.
Dok³adniej mówi¹c  nowo powsta³ej Fundacji
Wspierania Kultury Noc Poetów. Jeszcze przed
wystêpami poetów, a po oficjalnym przywitaniu,
ksi¹dz Kokorzycki dokona³ uroczystego ods³oniêcia logo Fundacji. Do nadrzêdnych jej celów nale¿y,
jak sama nazwa mówi, wspieranie wszelkich przejawów dzia³añ kulturalnych, g³ównie o profilu poetyckim. Jednak na szczególn¹ uwagê zas³uguje chêæ
podjêcia wysi³ków w obszarach, i tu zacytujê fragment listu z otrzymanej ulotki:
[ ]Jest to fundacja, która bêdzie. jak mam nadziejê, skutecznym narzêdziem nie tylko promocji i
kszta³towania wysokiej kultury, ale tak¿e wspierania, budowania i kreowania dzie³ charytatywnych, zw³aszcza wród dzieci i m³odzie¿y z terenów wiejskich, pobudzaj¹c ich do podejmowania
edukacji, kszta³towania ambicji i podejmowania
wyzwañ.  ks. S³awomir Kokorzycki.

Leszek Dembek prezes Fundacji i Piotr Paw³owski wspó³za³o¿yciel. Fot. Zbigniew Jahnz.

Podczas smakowania bigosu od lewej: Barbara T. Dominiczak, Roman Habdas, Krystyna Rodzewicz i Katarzyna
Figas. Fot. Zbigniew Jahnz.
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To bêdzie d³uga noc

To bêdzie d³uga noc  tak brzmi jedno z hase³,
które zachêca³o do przyjazdu na Noc Poetów, Noc
Poezji, noc z poezj¹, tu¿ przed pe³ni¹ ksiê¿yca. O
dziwo, zachêca³o, i zachêci³o wielu. W tym roku zg³osi³o siê a¿ 36 autorów, którzy chcieli zaprezentowaæ
nie tylko w³asne wiersze, ale i siebie podczas
Wszechnicy poetyckiej, w trzy minuty, bo regulamin jest surowy, trudne zadanie.
W Sali baletowej zaprojektowanej na 120 miejsc,
trzeba by³o, i tym razem, dostawiaæ krzese³. Po wymienitym bigosie na dobry pocz¹tek, praktycznie,
bo Wêdrówk¹ jedn¹ ¿ycie jest cz³owieka  jak
pisa³ Edward Stachura, po oficjalnych powitaniach
i ods³oniêciu logo Fundacji, przyszed³ czas na smakowanie utworów, wytworów myli, doznañ, wyobrani i dowiadczeñ.
Noc, d³ug¹ noc swoimi wystêpami publicznoæ
zajmowali: Grzegorz Haciski, Krystyna Igna, Robert Florczyk, Katarzyna Chabowska, Adam Wiktor Siedlecki, Piotr Pazdan, Zbigniew Janhz, Magdalena Sowiñska, Stanis³aw Maruszczak, Barbara Dominiczak, Roman Habdas, Anna Czaplicka,
Anna Zaniewska, Stanis³awa Nowak, Edyta Rauhut, Ferdynand G³odzik, Irena Zieliñska, Kazimierz
Domozych, Ma³gorzata Król, Martyna Zawisza,
Petros Filipos Arantes B³ogowski Fereira de Nascimento, El¿bieta ¯ukrowska, Roman Szymañski, Barbara Pala, Halina Ró¿anek i Piotr Paw³owski. Niestety, z ró¿nych przyczyn, nie dotarli: Janusz Kowalkowski, Aleksandra Baltissen, Anna
Jakubczak, Jolanta Phol-Charzewska, W³adys³aw
£azuka i Witold Kiejrys, choæ ich utwory by³y
czytane. Tym razem nie us³yszelimy: Leszka
Dembka, Ks. S³awomira Kokorzyckiego i Ró¿y
Czerniawskiej-Karcz, mimo, ¿e byli obecni.
Wród wystêpuj¹cych pojawi³y siê nowe twarze,
m³odzi ludzie. Pozostali, to rodowisko znaj¹ce siê,
przynajmniej z corocznych wyst¹pieñ, które jakby
oswoi³o siê z sob¹. Widaæ by³o pewien luz, swobodê, minimalne aczkolwiek potrzebne obycie ze scen¹,
da³ siê s³yszeæ spontaniczny dowcip. To bycie aktorem przez trzy minuty, jednych podnieca³o, innym
odbiera³o mowê: to nie to samo co prowadziæ bloga, bêd¹c ukrytym za monitorem [ ]  jak siê
wyrazi³ ks. S³awomir Kokorzycki, gdy czyta³ wiersze
m³odej poetki Edyty Rauhut.
Barbara Dominiczak ujê³a widowniê nie tylko pochodzeniem  z Pacanowa, ale przede wszystkim
w³asn¹ liryk¹. Nie usz³y uwadze wiersze El¿biety
¯ukrowskiej, która pisze od dziecka, ale dopiero niedawno wyda³a tomiki w³asnej poezji Lira, Lutnia i Wiersze szaroz³ote.

Barbara Teresa Dominiczak
Tato
Drog¹ wiecznoci chodzisz sam.
Czasem siê zjawiasz w moim nie.
Dawne twe troski dobrze znam.
Jakie masz teraz  któ¿ to wie?
Mylê, ¿e tam te¿ siejesz zbo¿e
I w porze ¿niw znów ostrzysz kosê,
Jesieni¹  orka na ugorze;
Znów opatrujesz stopy bose.
Jeli ciê niebo przywo³a³o,
To Bóg zapewne o tym wie,
¯e ziemi wci¹¿ ci by³o ma³o,
Wiêc ci dorzuci morgi dwie.
Gdy zamknê oczy, widzê znów,
Jak siê podrywasz skoro wit,
Krz¹tasz siê wród niebiañskich krów,
W mleczarni chmur odbierasz kwit
A gdy niedzielne s³yszysz dzwony,
Ubierasz swój odwiêtny strój,
Wêdrujesz znów w swe ziemskie strony 
O szczêcie dzieci toczyæ bój.
El¿bieta ¯ukrowska
Potrzymaj mnie za rêkê
W mylach proszê  potrzymaj mocno za rêkê,
odsuniesz ode mnie zbytnie zatroskanie,
albo i strach nawet, który blisko pe³znie,
unosi siê, toczy, ju¿ postawi³ cianê.
Potrzymaj przez chwilê, przelej we mnie spokój,
nas¹cz otuch¹ i ³agodnym tchnieniem.
Jeszcze przed nami czas  zamkniêty na g³ucho.
Lecz zamek kto zniszczy, rozerwie cierpieniem.
Waniliowe smugi  zapach heliotropu
zmieszany z mirtem, jak w dni zdobne wiêtem...
Ju¿ tylko d³oñ twoja  wspomnienie z urlopu
piêknego uczuciem innym - niepojêtym.
To wspomnienie drogie i niepowtarzalne.
Mój czas s¹czy siê w ¿y³y zmieszany z kroplówk¹.
Zatrzymane myli w modlitwie bezradnej,
oczy wzniesione w górê  niepewnoæ co jutro...
15 czerwca 2015 r.
Wiersz napisany w przeddzieñ operacji.

Wród wierszy zabawnych, moralizuj¹cych, refleksyjnych, patetycznych, mi³osnych by³y równie¿
erotyki: z taktem i z przedtaktem przed aktem.
W bigosie poetyckim nie mog³o zabrakn¹æ grzybków, o to zadba³ Ferdynand G³odzik z deserem z
rzewienia, który dotar³ z Gorzowa Wlkp. Z wierszami intelektualnie bardzo sprawnymi zaprezentowa³
siê redaktor Radia Choszczno Roman Szymañski, w
których uczciwoæ z¿yma siê na ironiê ¿ycia.
Ferdynand G³odzik
Wiersz zagrzybionych
Pogodn¹ noc¹, w blasku ksiê¿yca,
Gdzie siê spotkali grzyb i grzybica.
Gwiazdy i ksiê¿yc mrok rozwietla³y;
Ona zgorzknia³a a on zgrzybia³y.
Nie by³ szatañski, tylko prawdziwy.
Wiekowy, wcale nie robaczywy!
Choæ brodê srebrzy³ szron,
Mia³ twardy, prosty trzon.
Otacza³y ich bia³e pleniaki,
S³owa zwolna zmienia³y siê w szloch.
Zróbmy co nim nas zjedz¹ robaki,
Lub próchnica obróci nas w proch.
Przyjdzie nam wkrótce zgin¹æ niechybnie;
Zapuæ korzenie! Za³ó¿my grzybniê!
Nim przyjdzie sezon gryp,
Przy grzybie stanie grzyb!
Mruga³y do nich nocne wietliki,
Gdy rozsiewali w kr¹g zarodniki;
Wilgoæ i ciep³o. Nie trzeba wiele;
Tylko ten cichy igliwia szelest...
Mój stary grzybie: myl pozytywnie,
Zróbmy to mo¿e wegetatywnie?
Czeka³ ich miêkki mech
I fragmentacja plech.
Roman Szymañski
nocnikt
tu za ciasno
tu za w³asno
wszystkie miejsca
zajête
powietrze

rozparcelowane
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selekcja przydatnoci
przeprowadzona
przechrapa³em
zamiast siê dochrapaæ
obudzi³em siê
w wiecie
ju¿ nie swoim
Inni chcieliby dokonaæ prze³omów w symbolice
poetyckiej. I, po czêci, trafnego wyboru dokona³
Kazimierz Domozych, który zaproponowa³, aby za
symbol tworzenia obraæ nie pegaza ale nietoperza,
przecie¿ i to i tamto lata.
Kazimierz Domozych
Nietoperz*
Skrzydlaty mi³onik poezji
Nietoperz to ssak rêkoskrzyd³y-skrzyd³orêki
W nawigacji wykorzystuje ultradwiêki,
Ma wbudowany wewnêtrzny radar,
Z jego pomoc¹ otoczenie wokó³ bada.
W czasie Drugiej Korytowskiej Nocy
Przyby³ do Wozowni goæ skrzydlaty,
Ssak lataj¹cy  nietoperz kud³aty
Na rendez-vous w ciemnoci wyskoczy³.
W Folwarku ¿yj¹ tak¿e nietoperze.
Mieszkaj¹ w pa³acowej piwnicy.
Mo¿e w ptaszarni lub w spichlerzu
S¹ wród nich poezji mi³onicy?
Jeden przylecia³ na poetyckie spotkanie,
Folwarcznych zabudowañ mieszkaniec.
Nad g³owami uczestników przelecia³
 Czego tu szukaj¹ ci dziwacy  poeci?
(O tej porze, kiedy ksiê¿yc wieci?)
Zdziwiony:  Co tu robi¹ w Korytowie?
Jaki rumak skrzydlaty im w g³owie.
To legenda. Nie ma ¿adnego Pegaza,
Nikt tego konia nie widzia³ ni razu.
Zdaje siê mi³oników poezji pytaæ
 Dlaczego nietoperz  ssak znany z lotu
Istniej¹cy realnie  nie w greckich mitach
Nie jest symbolem poetyckiego polotu?
* fragment wiersza: NOC POETÓW  Korytowo 2012 r.
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Ca³oæ przebieg³a bardzo sprawnie, co by³o zas³ug¹
gospodarza miejsca  pani dyrektor Ma³gorzaty Koz³owskiej i personelu Domu Kultury w Choszcznie.
Pani Ma³gorzata wraz z wolontariuszami zaanga¿owanymi przez ks. Kokorzyckiego, zadba³a o wiele
drobnych detali. Równie¿ dziêki uczestnikom, poniewa¿ utwory i prezentacje by³y zajmuj¹ce i ujmuj¹ce,
zabawne i nie przegadane, ciekawe dla ciekawskich,
których zebra³o siê grubo ponad sto osób.
Z pewnoci¹ o wiele wiêcej wierszy, ani¿eli wy¿ej
przytoczone, zas³uguje na uwagê. Bêdzie mo¿na siê
z nimi zapoznaæ za rok, gdy¿ wszystkie zostan¹ zamieszczone w Almanachu V Korytowskiej Nocy
Poetów. Najprawdopodobniej bêdzie on rozprowadzany podczas VI Nocy, jak to sta³o siê tradycj¹ tej
imprezy. Zainteresowanych zapraszam ju¿ teraz.

P³on¹ce wiersze

Drugim wydarzeniem przyci¹gaj¹cym publicznoæ, jest ogieñ, który trawi treæ, a treæ trawi jak
ogieñ, i nie tylko treæ ognia trawi trawê, ale ognista
treæ trawi wytrawnych wytrwa³ych tej nocy. I choæ
niektórzy chcieliby treæ ws¹czyæ, lub poddaæ próbie wody, to jednak bêdzie to rozmiêkczaniem tematu, bo: Lepiej niech trawi nas ogieñ ni¿ rdza 
jak przypomnia³ Stanis³aw Maruszczak.
Nazw by³o wiele: Poetycki debiut Na cianie Debiutu performance  na pierwszym nades³anym og³oszeniu; p³on¹ce wiersze; Debiuty; P³on¹ce debiuty; B³ysk
s³owa a mianowicie Happening z p³on¹cymi wierszami
 podrozdzia³ w Pegazie Polickim; Orze³ poezji  porównanie wg Leszka Dembka; sp³onê³y wiersze poetów
 zapisa³ Tadeusz Krawiec; palenie debiutów; Tradycji
sta³o siê zadoæ, by z popio³u móg³ siê narodziæ kolejny
feniks poezji.  tak pisa³a Ró¿a Czerniawska-Karcz  czy
jednak we wszystkich tych has³ach i dzia³aniach chodzi³o
o zwyk³e palenie wierszy?
Wydarzenie spektakularne, bo spektakularny jest
ogieñ  ¿ywio³. A czy¿ s³owo nie jest ¿ywio³em, i jêzyk
s³owa, czy¿ nie jest rozpalaj¹cy, a czasem po¿eraj¹cy?
Pocz¹tek by³ doæ prozaiczny, choæ idee mo¿na dorobiæ ró¿ne, nawet wznios³e. Oto nowicjusz-poeta, który mo¿e pochwaliæ siê swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿k¹, w odniesieniu symbolicznym, oddaj¹c do r¹k czytelnika,
krytyka literackiego poddaje próbie w³asne dzie³o. Jak
j¹ przejdzie, co zostanie nieulotnego gdy ulotne rozproszy siê?  czas poka¿e. Tak czy inaczej, interpretowaæ mo¿na na wiele sposobów ów p³omienny teatr.
Tego roku wiersze zapisane na du¿ych p³achtach
papieru, widoczne z daleka dla wszystkich, wprawdzie nie tak du¿e jak na elewacji miejskiej biblioteki w
Opolu, osobicie podpalali sami autorzy, którzy przyjechali z debiutanckimi tomikami wierszy: Krystyna
Rodzewicz i Krzysztof ¯ak.

Krystyna Rodzewicz
Walizka
Mam walizkê
czarn¹
olbrzymi¹
Gdy chcê pomyleæ
wchodzê do niej
g³êboko
Cicho tam
spokojnie
Tylko ja
i wszechogarniaj¹ca
obezw³adniaj¹ca
g³usza
Tam mogê wszystko
Dzi by³am baletnic¹
Jezioro ³abêdzie  partia solowa
Wczoraj  Carmen ognist¹
Czasami siedzê i mylê
o tobie, o sobie
Czêsto zapominam
¿e trzeba wyjæ
na wiat
na wiatr
na s³owa gorzkie
Tak tu piêknie
z tomu: Indeks Szczêcia (2015)
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P³on¹cy Debiut Krystyny Rodzewicz. Fot. Zbigniew
Jahnz.

Krzysztof ¯ak
Pech!
Przysz³a ¿ona dzi ze sklepu
i zaraz siê chwali,
¿e so³tysa do szpitala
nad ranem zabrali.
Jeszcze nie wiem co siê sta³o,
ale co mówili,
i¿ od razu mu p³ukanie
¿o³¹dka zrobili.
Dodatkowo lewatywê,
¿eby spokój mieli,
kiedy wsadz¹ go do ³ó¿ka
wród czystej pocieli.
Mo¿e przez te Twoje grzyby
co mu wczoraj da³e?
i ¿e nie wiesz czy jadalne
Wspomnieæ zapomnia³e?
Ale¿ ¿ono, dobre by³y
sam wszystkie sprawdza³em,
przez godzinê pojedynczo
ka¿dego w¹cha³em!
z tomu: Inna bajka (2015)

P³on¹cy Debiut Krzysztofa ¯aka. Fot. Adam W. Siedlecki.

Gdy ju¿ sp³onê³y wiersze i gdy ju¿ przywrócono pamiêci dotychczasowe cztery Korytowskie
Noce Poetów, gronu kilku osób zakwaterowanych w Karczmie Zbójnickiej, ks. Kokorzycki
opowiedzia³ o tym, jak to by³o z paleniem wierszy.
Ks. S³awek  Leszek [Dembek] mia³ pomys³ na
prezentacjê wierszy na wielkich banerach, który
mo¿na by spektakularnie spuciæ, rozwin¹æ z du¿ego budynku, z wysokiej ciany. Podobnie jak to jest
w Opolu, na fasadzie Biblioteki z wierszem Edwarda Stachury, tylko, ¿e tam wisi ci¹gle ten sam wiersz:
[Opad³y mg³y], a tu przyda³o by siê cyklicznie
zmieniaæ wiersz. Wówczas - mylê sobie  ...ale jak,
tu, w Korytowie, jednego wieczoru wieszamy wiersz,
i co dalej, kto na to bêdzie patrzy³? Co z nim zrobiæ,
gdy ludzie siê rozjad¹? Pomyla³em, ¿e wiersze trzeba spaliæ...

Kwadratura poezji i jej odbiór

Panel warsztatowo-dyskusyjny w sobotnie
przedpo³udnie dope³ni³ ca³oci zaplanowanego
spotkania z poezj¹. Pani prof. Aniela Ksi¹¿ek-Szczepanikowa mówi³a o Badaniach nad odbiorem tekstu i obrazu na podstawie w³asnych obserwacji i
publikacji. Leszek Dembek omówi³ zasady polifo-
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nii poezji oraz przeprowadzi³ æwiczenia i dyskusjê.
Ca³oæ zatytu³owa³ Kwadratura poezji  autorski
projekt, jak sam o nim napisa³: by³ to eksperyment
autorski [Leszka Dembka] z gatunku æwiczeñ prowadzonych przez poetê J.D. McClatchy'ego i OuLiPo  eksperymentaln¹ grupê literack¹ za³o¿on¹ 24
listopada 1960 przez pisarza Raymonda Queneau
(autor eksperymentalnego tomu poetyckiego Sto
tysiêcy miliardów wierszy) i matematyka François
Le Lionnaisa.  Leszek Dembek.
Oto zasady eksperymentu zredagowane przez
Dembka, a wzorcem by³ wiersz Edyty Rauhut.

Polifonia Poezji

Zasady (dla uczestników poetyckiego eksperymentu):
1. Do ka¿dego wersu wiersza, nale¿y napisaæ w³asny wers, swoj¹ poetyk¹ (swoim stylem, idiomem),
2. Je¿eli uwa¿amy, ¿e wers z wiersza podstawowego powinien zostaæ to go pozostawiamy (powtarzamy),
3. Powstanie nasz samoistny wiersz, ten sam
wiersz widziany nasz¹ indywidualn¹ poetyck¹
optyk¹,
4. Idea, przes³anie wiersza (podstawowego) musi
byæ zachowane.
Piszemy wiersz do wiersza E.A. pt. Papier
(wiersz podstawowy, pierwotny).

Edyta Rauhut
Papier
P³acz kartek
powita³ nieskazitelnoci¹
s³oñca wschód.
W blasku dnia
papier zabazgra³
i pogniót³ czas.
Wieczorem po¿ó³k³y
brudnopis cicho
zamar³ w bezruchu.
Ernest Bryll zauwa¿y³, ¿e: tu na waszym almanachu [i na plakacie z I Nocy] jest napisane: <Korytowska Noc Poetów w piwnicach pa³acu w Korytowie> i jest wilk wyj¹cy do ksiê¿yca  wiêc
zapowiada siê fantastycznie. Traf chcia³, ¿e pe³nia ksiê¿yca zdarzy³a siê dopiero podczas V Nocy
Poetów. Mylê, ¿e poeci nie obra¿¹ siê na mnie za
porównania: uda³ siê bigos i w porê zabrzmia³o
wycie wilków do ksiê¿yca.
Adam Wiktor Siedlecki
Szczecin, 13.09.2015 r.

Od lewej stoj¹: Ró¿a Czerniawska-Karcz, Adrianna Rauhyt, Waldemar Wasilewski, Anna B. Zaniewska, Aleksandra
Petrusewicz, Krystyna Rodzewicz, prof. Aniela Ksi¹¿ek-Szczepanikowa, Piotr Paw³owski, Elzbieta ¯ukrowska, Danuta
Sepuko, Adrianna Rauhut, Stanis³aw Maruszczak, Kazimierz Domozych. Od prawej siedz¹: Katarzyna Figas, Halina
Ró¿anek, Leszek Dembek, Ma³gorzata Król i Adam W. Siedlecki. Fot. Henryk Karcz, z archiwum Adama W. Siedleckiego.

Akcenty

z Ziemi
i z Morza
Zaczê³o siê od piosenki. Nie! W³aciwie
to najpierw by³a lektura opowiadania historia prawie romantyczna Wies³awa Andrzejewskiego
Tekst
wiersza ponoæ pisa³
siê sam, by wkrótce
zamieniæ siê w piosenkê, dziêki kompozycji
Grzegorza Haciskiego, który, nie pierwszy raz, muzykê do wierszy Leszka Dembka napisa³ i piosenki
powsta³e piewa³.
Latem 2011 roku Leszek Dembek, poeta i animator
kultury, zwróci³ siê do nas, czyli do mnie i do Basi Dominiczak z propozycj¹ stworzenia scenariusza z piosenkami marynistycznymi, których ju¿ sam napisa³ kilka, a my
mia³ymy do³¹czyæ swoje. Zamys³em pomys³odawcy
by³o stworzenie spektaklu pod roboczym, marynarsko
brzmi¹cym has³em Szczeciñska ³ajba, w którym mo¿na
by³oby zaprezentowaæ, a w³aciwie przypomnieæ, sylwetki i twórczoæ szczeciñskich marynistów, których
coraz bardziej skrywa mrok przesz³oci, a ich ksi¹¿ki przysypuje biblioteczny kurz.
Leszek Dembek odwie¿y³ ju¿ Papierow¹ d¿unglê Jana Papugi w Gladiatorze ¿ycia. Makrelowy
sen, Jerzego Pachlowskiego zamieni³ w szantê, do
tego doda³ piosenki Crazy baker, Inny wiat oraz
S³oñ czyli dar od Wietnamu, zainspirowane z kolei
opowiadaniami Eugeniusza Daszkowskiego z ksi¹¿ki Ma³pi rejs. Ró¿ne formy adaptacji prezentowanych opowieci mia³y pokazaæ wieloznacznoæ ujmowania morskich tematów przez pisarzy.
Nie ustêpowa³a inicjatorowi w poetyckiej pracy
Barbara Dominiczak, maj¹c ju¿ w swoim dorobku
marynistyczny tomik poezji Mój l¹d i twoje oceany.
Spod pióra poetki wysz³y nowe teksty z morskimi
motywami zaczerpniêtymi z gawêd kpt. Eugeniusza
Daszkowskiego. A lektura powieci Wojciecha B.
Jasiñskiego P³yñ galero czy Pod Krzy¿em Po³udnia
zaowocowa³a empatycznymi wierszami o egzotycznych przygodach marynarzy.
Moje upodobanie do symbolicznych Morskich zadziwieñ Jerzego Jasiñskiego obfitowa³o balladami o
morskich koniach z Wyspy Sable czy o koszmarach
wychodz¹cych z morza, a tematy kapitañskie inicjowa³y mi ksi¹¿ki innego szczeciñskiego marynisty, kpt.
Józefa Gaw³owicza.
Janusz Krzymiñski odkurza³ swoje marynistyczne,
pe³ne metafor pejza¿e i pisa³ szanty; m³oda poetka Zdzis³awa Gierszal swoimi wierszami wprowadza³a wie¿e
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spojrzenie na gatunek zas³u¿ony w tradycyjnej ju¿ literaturze. Grzegorz Haciski dopisywa³ melodie do nowych poetyckich piosenek a wypiewa³ je na I Korytowskiej Nocy Poetów. Scenariusz szczeciñskiej ³ajby
przybiera³ wyraziste kolory i kszta³ty.
Ale jak to w ¿yciu bywa, mimo zaanga¿owania autorów, kompozytora i zaproszonych wykonawców, aktorów ze szczeciñskiego teatru, wyra¿aj¹cych gotowoæ
zaprezentowania profesjonalnego wykonania morskich
piosenek, sceny nie znaleziono. Mija³y wiêc kolejne coroczne Dni Morza, The Tall Ships Races, a nasza liryczna szczeciñska ³ajba nadal ko³ysa³a siê przy nabrze¿u
naszych oczekiwañ. Zmienia³y siê koncepcje i plany.
Dopisywalimy nowe teksty, do³¹czali nowi autorzy
Janusz W. Szymañski, ¿eglarz i nauczyciel-wychowawca z Pa³acu M³odzie¿y; kpt. Bogus³aw Janiczak z Dar³owa ze swoim dowiadczeniem dalekomorskich rejsów;
Robert Florczyk, pasjonat i promotor "Szczecinera", czyli
poszukiwacz historii miasta w jego artefaktach. A¿ w
koñcu pojawi³a siê szansa na zrealizowanie nie tyle
spektaklu, co antologii. I to by³o TO.
Jakby wszystko nagle znalaz³o swoje w³aciwe miejsce w tym przez lata sk³adanym marynistycznym puzzle. Rysunki szczeciñskiego portu pani Hanny Andrzejewskiej, oddaj¹ce pejza¿e portowe z lat piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych oraz jej morskie impresje.
Opowiadania prozaików i nasze wiersze-piosenki zbierane przez lata, dope³nione utworami z zapomnianych
tomików, chocia¿by Mariana Yoph-¯abiñskiego,
szczeciñsko-polickiego poety i marynisty, znakomitego krytyka literackiego i animatora kultury, którego
wiersze udostêpni³ ze swoich zbiorów za zgod¹ spadkobierczyni Adam Siedlecki, pozwoli³y na z³o¿enie
ca³kiem obfitego tomu antologii marynistycznej. Jej
tytu³ te¿ znalaz³ swoje uzasadnienie w przesz³oci, do
której siêgnê³a nasza teraniejszoæ.
Dziêki temu ta ksi¹¿ka staje siê kontynuacj¹ a nie
przypadkowym pojedynczym wydarzeniem wydawniczym. Janusz Krzymiñski podsun¹³ bowiem myl, by
nawi¹zaæ do szczeciñskiego tygodnika kulturalno-spo³ecznego "Ziemia i Morze", wydawanego w latach piêædziesi¹tych, w którym redaktorami byli znakomici szczeciñscy marynici. Przytaknêlimy z aprobat¹ wielk¹ a
po krótkim namyle zapisa³ siê nam tytu³ o wieloznacznej symbolice  z Ziemi i z Morza.
Oddaj¹c Czytelnikom akcentuj¹c¹ morskie tradycje
literackie nasz¹ szczeciñsk¹ antologiê marynistyczn¹ z
Ziemi i z Morza, ufamy, ¿e zabierze ona niejednego Czytelnika w d³ugi nieznany rejs. A parafrazuj¹c najznakomitszego marynistê Josepha Conrada, który twierdzi³,
¿e: ( ) mi³oæ do literatury nie czyni nikogo literatem,
tak jak mi³oæ do morza nie uczyni nikogo marynarzem,
uwa¿am, ¿e jednak to mi³oæ do literatury uczyni³a niektórych z nas literatami, tak jak mi³oæ do morza sprawi³a, ¿e niektórzy zostali marynarzami, a nawet podwójnie
- i marynarzami, i literatami jednoczenie. Bo sk¹d by siê
znaleli w tej ksi¹¿ce poeci i prozaicy marynici?
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
We wrzeniu kilka propozycji ksi¹¿ek, których lektura wietnie sprawdzi siê zarówno w domu jak i w
szkole. Mog¹ siê nimi inspirowaæ nauczyciele w
swojej pracy, dla rodziców bêd¹ podpowiedzi¹ jak
wype³niæ dzieciom nudne chwile. A dzieci Dzieci,
gdy tylko zobacz¹, ¿e doroli czytaj¹ ksi¹¿ki dla dzieci  bêd¹ zachwycone!
Na pocz¹tek polecam
podrêcznik fantazjowania,
który uczy kreatywnego
mylenia i podpowiada, jak
patrzeæ na codzienny wiat
w nieszablonowy sposób.
Ksi¹¿ka przeznaczona jest
dla wszystkich dzieci, które chc¹ przekraczaæ granice w³asnej wyobrani. Zawiera 16 odpowiednio dobranych zabaw rozwijaj¹cych mylenie abstrakcyjne. Idealna zarówno do wspólnej rozmowy rodzica z
dzieckiem, jak i do samodzielnego studiowania przez
m³odego marzyciela, i to wielokrotnie
To siê w g³owie nie mieci.
Podrêcznik dla ma³ych marzycieli
Piotr Nowicki
Ilustracje: Alicja Musia³
Wydawnictwo Skrzat
Rok szkolny nale¿y rozpocz¹æ w dobrym towarzystwie. Ta ksi¹¿ka to bank
pomys³ów na ciekawie spêdzone przerwy. Zagadki, kawa³y, ³amañce jêzykowe a
nawet przepisy na smaczne
potrawy, które nale¿y przygotowaæ wczeniej w domu,
by potem w szkole móc poczêstowaæ kolegów.
W tej ksi¹¿ce ka¿dy z przyjació³ Miko³ajka dzieli siê z m³odymi czytelnikami, tym
co lubi najbardziej. Znalaz³y siê tu krótkie wyliczanki i
sporo gier oraz zabaw do wykorzystania na boisku (w
tym gra w dwa ognie, w klasy i gra w gumê wraz z
instrukcj¹ obrazkow¹), pomys³y na stworzenie z kole-

gami tajnego jêzyka, instrukcja jak zrobiæ szybowce z
papieru, przepisy na proste dania (np. jogurt do picia,
witaminowy sok, zdrowe batoniki). S¹ tu równie¿ podpowiedzi jak zaprojektowaæ na kartce papieru w³asne
gry np. bitwê morsk¹. To ksi¹¿ka zarówno dla ch³opców jak i dla dziewczynek. Na ca³y rok.
Gry i zabawy Miko³ajka na przerwy w szkole
na podstawie ksi¹¿ek Rene Goscinny'ego i
Jean-Jacques Sempégo
ilustracje z serialu animowanego
przek³ad: Magdalena Talar
Wydawnictwo: Znak emotikon, 2015
Z tej ksi¹¿ki rodzice, nauczyciele i dzieci przede
wszystkim, mog¹ czerpaæ
garciami. Pomys³ów w niej
przeogromna iloæ. Pomys³ów, dziêki którym nudne
chwile wype³ni¹ siê ciekaw¹ zabaw¹, do której wystarcz¹ w³asne palce, tusz,
farba i jeszcze parê drobiazgów. Ale baz¹ oczywicie
s¹ nasze palce  arcypalce. Ka¿dy z nas je ma, tylko trzeba wiedzieæ jak je
dobrze wykorzystaæ!
Marion Deuchars podpowiada i inspiruje czytelników. "Wszystko zaczyna siê od kropki" - pisze we
wstêpie, a potem pokazuje w co mo¿e zamieniæ siê
odcisk naszego palca. Odcisk palca mo¿e wyra¿aæ
emocje, a odcisk ca³ej d³oni mo¿e staæ siê przecie¿ kolorowym ptakiem lub zwierzakiem! Wystarczy domalowaæ mu oczy i odpowiedni¹ minê. Mo¿na go zamieniæ w ludzika, zwierzaka, kwiatow¹ ³¹kê, wype³niæ nim
kszta³t, ozdobiæ wiosenne lub jesienne drzewo.
Kosmici, potwory, dziwne stworki i stwory z minionych epok, totemy, czaszki Buduj, rysuj, odciskaj! Wszystko w naszych rêkach i... g³owach, do
których podczas zabawy wpadnie jeszcze pewnie
sporo w³asnych pomys³ów.
To kolejna wydana przez Wydawnictwo Dwie Siostry, po Zróbmy sobie Arcydzie³ko, pozycja brytyjskiej graficzki, ilustratorki i autorki. Jej interaktywne ksi¹¿ki inspiruj¹ do dzia³añ plastycznych nie
tylko najm³odszych. Przyda siê na nadchodz¹ce jesienne i zimowe wieczory. Do wykorzystania w domu,
przedszkolu, szkole i w wietlicy..
Arcypalce
tekst i ilustracje: Marion Deuchars
przek³ad: Katarzyna Domañska
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
Tekst i zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska
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Friendships Trophy. ¯aglowiec Fryderyk Chopin w
tegorocznych regatach dowodzony by³ przez kapitana Bart³omieja Skwarê. Na pok³adzie za³oga i gocie
wspominali wycigi. By³ te¿ okaza³y i smakowity tort.
Gratulacje.

Ostatni Rejs
Z okazji obchodów 20-lecia
Programu Miasta Szczecina
Z Wiatrem w ¯aglach

To mia³ byæ rejs z Wroc³awia do Szczecina DZ-t¹
Kaktus. Niestety, luza w Brzegu Dolnym zamkniêta
z powodu remontu. To mo¿e na morze? Ko³obrzeg z
wejciem na Jezioro Resko. P³yniemy po portach Zachodniopomorskiego Szlaku ¯eglarskiego do Dziwnowa. Po drodze odwiedzamy Lubczynê i Wolin. 12
sierpnia wchodzimy do Dziwnowa. Nastêpnego dnia
wychodzimy na Ba³tyk. Wiatr z NE 4-5°B wymusza
na nas halsówkê. Ale z wiatrem nie wygrasz. Po dwóch
godzinach jestemy na wysokoci Dziwnówka. P³yn¹c w tym tempie potrzebujemy 25 godzin aby dotrzeæ do Ko³obrzegu. Nasz DZ-ta nie ma zezwolenia
na ¿eglugê nocn¹. Nie ma te¿ silnika. W najbli¿szych
dniach pogoda bez zmian. Decyzj¹ za³ogi wracamy
do Dziwnowa i zmieniamy plan rejsu. Teraz bêdziemy
odwiedzaæ porty Zachodniopomorskiego Szlaku. Po
drodze bêdziemy szlifowaæ wszelkie manewry na
¿aglach jakie mo¿na wykonaæ na DZ-cie. Pop³yniemy do Wapnicy i Nowego Warpna zobaczyæ Alejê
¯eglarzy. Z pogod¹ nie wygrasz.

Ju¿ na wodzie

Zwyciêski s/y Fryderyk Chopin

W pi¹tek 18 wrzenia 2015 roku z piêkn¹ parad¹ rejow¹ przycumowa³ przy Wa³ach Chrobrego ¿aglowiec
Fryderyk Chopin. Na nabrze¿u witali go v-ce prezydent Szczecina Krzysztof Soska i licznie przybyli gocie i mi³onicy ¿aglowca. Na rêce prezydenta armator
Piotr Kulczycki przekaza³ dwie presti¿owe nagrody
zdobyte w regatach The Tall Ships Races 2015. Nagrodê Cape Horn Trophy  najszybszy w klasie A oraz
nagrodê przyznawan¹ na podstawie g³osowania
wszystkich jednostek bior¹cych udzia³ w regatach 

Koniec wakacji. Mamy nowy rok szkolny . W sobotê na przystani Centrum ¯eglarskiego rozpoczê³y siê
zajêcia ¿eglarskie i kajakarskie. Piêkna pogoda zachêca³a do wyjcia na Jezioro D¹bie. M³odzie¿ p³ywa³a na
DZ-tach i Omegach. Od pomostów odbi³y jachty Magnolia i Zryw gdzie na du¿ym D¹bskim æwiczy³y manewry na ¿aglach. Kajakarze wyruszyli w swoj¹
pierwsz¹ wyprawê w tym roku szkolnym. Tych, którzy
nie wiedz¹ co zrobiæ z wolnym czasem, zapraszamy na
przystañ. Wszystkim ¿yczymy pomylnych wiatrów i
du¿o s³oñca do koñca sezonu ¿eglarskiego.

Konkurs literacki
pt. GDYBYM MÓG£
COFN¥Æ CZAS 

ZLP ODDZIA£ W SZCZECINIE ORAZ
GMINNY ORODEK KULTURY I SPORTU
W BOLES£AWCU z/s w KRUSZYNIE
zapraszaj¹ do udzia³u w Konkursie Literackim 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 LAM I N
KONKURSU LITERACKIEGO
pt. GDYBYM MÓG£ COFN¥Æ CZAS 
1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki
pisania listów, w tym przyk³adanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treci listu (np. u¿ycie papeterii);
rozwijanie wyobrani i umiejêtnoci swobodnego wyra¿ania siebie poprzez w³asne teksty.
2. TEMAT
Gdybym móg³ cofn¹æ czas...  list na ten temat mo¿e
byæ skierowany do osoby istniej¹cej w rzeczywistoci
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
Dana osoba mo¿e przes³aæ JEDEN LIST napisany odrêcznie czytelnym pismem. Listy nieczytelne nie bêd¹
oceniane. Prace konkursowe musz¹ byæ napisane na
papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) i mieæ formê
listu w kopercie.
W kopercie powinna siê znajdowaæ tak¿e osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem
(ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz
zgod¹ na publikacjê i przetwarzanie 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 zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla dwóch m³odszych kategorii, a dla doros³ych oprócz rzeczowych tak¿e bony upominkowe. Ich wysokoæ jest uzale¿niona od werdyktu Komisji Konkursowej
i iloci nagrodzonych miejsc.
6. TERMIN I MIEJSCE
Prace nale¿y przesy³aæ na adres:
Gminny Orodek Kultury i Sportu w Boles³awcu z/s
w Kruszynie;
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Boles³awiec, w
terminie do 20.10.2015 roku (uwaga: liczy siê data stempla pocztowego).
Laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni listownie lub
telefonicznie o terminie wrêczenia nagród. Fina³ przewidziany jest na listopad 2015 roku, a wyniki konkursu podane bêd¹ na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz
na fanpage Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Boles³awcu z/s w Kruszynie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez wzglêdu na
miejsce zamieszkania.

Zaprosili nas...
... Ksi¹¿nica Pomorska
na konferencjê na temat Archiwum Pañstwowe w
Szczecinie, Ksi¹¿nica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, Muzeum Narodowe w
Szczecinie w przestrzeni spo³ecznej Pomorza Zachodniego w latach 1945-2015
11. wrzenia po³¹czone autorytety naukowe Ksi¹¿nicy,
Archiwum Pañstwowego i Muzeum Narodowego debatowa³y o przestrzeni spo³ecznej Pomorza
Zachodniego w latach 1945-2015. Z przyjemnoci¹ wys³uchalimy m.in. wspomnieñ Wojewody
Zachodniopomorskiego  Marka Ta³asiewicza o
latach m³odoci  o wycieczce na Pomorze Zachodnie, rozmowach z ludmi, którzy przybyli na
Ziemie Odzyskane. O wk³adzie w odbudowê Ksi¹¿nicy i zmianie nazwy ze Szczeciñskiej na Pomorsk¹.
Justyna Korczowska
Foto: Joanna Misiura
ZLP oddzia³ Szczecin na pok³ad Chopina
Morze jest podró¿¹, która prowadzi do domu.
Cytat z Hermana Melville'a by³ mottem niecodziennego spotkania na ¿aglowcu Fryderyk
Chopin, który 18 wrzenia 2015 roku przycumowa³ przy nabrze¿u Wa³ów Chrobrego, a po
po³udniu na £asztowni.
Organizatorzy ze Zwi¹zku Literatów Polskich
Oddzia³ w Szczecinie oraz Senatu Obywateli
Szczecina przy wsparciu Sp. z.o.o. CALBUD zaprosili na pok³ad ¿aglowca liczne grono sympatyków marynistyki, muzyki Chopina jak i ¿eglowania. Na niewielkim pok³adzie odby³a siê inauguracja wydarzenia czyli spotkanie powiêcone
Hermanowi Melville'owi i jego twórczoci, podczas którego prezes ZLP Leszek Dembek wrêczy³
Armatorowi Piotrowi Kulczyckiemu, statuetkê i
dyplom z podziêkowaniem za goszczenie nas na
pok³adzie STS Fryderyk Chopin oraz za mo¿liwoæ rozpoczêcia marynistycznego cyklu, pod
patronatem Melville'a, prezentacji szczeciñskich
marynistów.
A w kuluarach po spotkaniu jeszcze d³ugo pobrzmiewa³y wersy wierszy, muzyka Fryderyka, splataj¹c siê z rozmowami o morzu. Przy nabrze¿u ko³ysa³ siê bryg a na maszty wpinali siê uczniowie ze
Szko³y Morskiej, szykuj¹cy siê zapewne do morskiej wyprawy pod ¿aglami.
Zdjêcie:Henryk Karcz
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