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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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Nauczyciel wypoczywa (?)
D³ugotrwa³y brak odpoczynku os³abia
si³y obronne organizmu, a skutkiem tego
jest wyczerpanie i zwiêkszenie ryzyka
wyst¹pienia licznych chorób. ( ) Urlop
to dobry czas, ¿eby na nowo nawi¹zaæ
normalne relacje z rodzin¹.

Urlop  zbawienny
dla zdrowia
psychicznego
Profesor dr hab. n. med.
Jerzy Samochowiec

Wymogi cywilizacji: szybkie tempo ¿ycia, koniecznoæ ci¹g³ych wyborów, brak czasu, wywi¹zywanie siê z licznych obowi¹zków, nad¹¿anie za
nowinkami technologicznymi i ci¹g³e bycie na
topie obni¿a odpornoæ psychiczn¹ i niekorzystnie wp³ywa na nasz stan fizyczny, powoduj¹c
stan stresu. Nie jestemy w stanie ca³kowicie wyeliminowaæ go z naszego ¿ycia, jednak powinnimy podj¹æ próby zaadoptowania siê do warunków, w jakich musimy siê z nim zmierzyæ. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e po ciê¿kim okresie pracy nale¿y zadbaæ o wypoczynek organizmu. Ka¿dy z nas
ma swój poziom wytrwa³oci i zmêczenia, przekroczenie jego powoduje obci¹¿enie organizmu i
mo¿e wp³ywaæ na rozwój chorób, np. zwi¹zanych
z uk³adem kr¹¿enia, uk³adem nerwowym. Nale¿y
zadbaæ o sen, podczas którego nasz organizm
regeneruje siê, odpoczywa. D³ugotrwa³y brak
odpoczynku os³abia si³y obronne organizmu, a
skutkiem tego jest wyczerpanie i zwiêkszenie ryzyka wyst¹pienia licznych chorób. Dla wielu z
nas urlop to wymarzony i oczekiwany czas w
roku, kiedy wreszcie zawieszamy swoje obowi¹zki i mo¿emy oddaæ siê beztroskiemu odpoczynkowi. Ka¿dy z nas powinien odnaleæ równowagê miêdzy obci¹¿eniami a w³asnymi zasobami
energii. Ludzki organizm podlega podstawowemu rytmowi: aktywnoæ  wy³¹czenie, mobilizacja  regeneracja. Oznak¹ zdrowia jest umiejêtnoæ wy³¹czenia i regeneracji zawsze, kiedy warunki i okolicznoci na to pozwalaj¹. Niestety, po
d³u¿szym okresie wzmo¿onej eksploatacji nastêpuje  porównuj¹c z terminologi¹ Formu³y 1 
przegrzanie obwodów: silnik przez ca³y czas pracowa³ na wysokich obrotach i nie jest ju¿ w sta-

nie zwolniæ. O ile w zawodach mechanicy s¹ w
stanie szybko zmieniæ opony, hamulce i inne podzespo³y, cz³owiek nie ma czêci zamiennych, a jego
w³asny organizm regeneruje siê wolno.
Zgodnie z przepisami udzielenie zaleg³ego urlopu
powinno siê odbywaæ w terminie uzgodnionym z
pracownikiem. Ale je¿eli pracownik odmawia w ogóle
wykorzystania zaleg³ego urlopu, pracodawca, postêpuj¹c zgodnie z art. 168 k.p., mo¿e udzieliæ go
nawet bez jego zgody.
Ale nie wszyscy potrafi¹ siê oderwaæ od codziennoci, wy³¹czyæ laptop i telefon. Konsekwencje zdrowotne pracoholizmu mog¹ byæ bardzo grone: permanentne zmêczenie, wyniszczenie organizmu, depresja, siêganie po u¿ywki, np. alkohol, narkotyki,
które szybko znosz¹ napiêcie, ale prowadz¹ do zaklêtego krêgu uzale¿nienia.
Uzale¿nienia behawioralne nie mieszcz¹ siê w kategorii uzale¿nieñ od substancji. W klasyfikacji
DSM-IV osobna kategoria tylko dla patologicznego hazardu, niektóre mieszcz¹ siê w kategorii natrêctw lub w kategoriach upoledzenia kontroli impulsów (np. zaburzenia kontroli impulsów nieokrelonej inaczej w DSM-IV TR).
Pracoholizm jest kompulsywnym zaburzeniem zachowania wskazuj¹cym na istnienie na³ogu, czyli
uzale¿nienia siê od pracy.1
Spence i Robbins zak³adaj¹ istnienie trzech wymiarów pracoholizmu:
* przywi¹zanie do pracy (work involvement),
* poczucie przymusu pracy (feeling driven to
work),
* zadowolenie z pracy (work enjoyment).
Scott i wsp. zaproponowali w³asn¹ definicjê, wed³ug której pracoholizm manifestuje siê trzema rodzajami zachowañ:
* wykonywaniem pracy zawodowej w czasie wolnym od pracy,
* myleniem o problemach zwi¹zanych z prac¹
nawet wtedy, gdy siê jest poza prac¹,
* pracowaniem ponad to, czego organizacja i warunki
ekonomiczne wymagaj¹ od swoich pracowników.
Oates (1971) pierwszy wprowadzi³ termin pracoholizm do literatury, nadaj¹c mu od samego pocz¹tku piêtno przymusu pracy i obsesyjnego zaburzenia, które wp³ywa patologicznie na ¿ycie rodzinne, stosunki interpersonalne i rozwój osobisty. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nie ka¿de nadmierne
zaanga¿owanie w pracy powinno byæ okrelone
t¹ nazw¹ i ¿e pracoholizm jest zjawiskiem z³o¿onym, zaproponowa³ typologiê pracoholików,
wród których wyró¿ni³: 2
* pracoholików do szpiku koci (dyed-in-thewool)  to perfekcjonici zaanga¿owani w to, co

robi¹, stawiaj¹ sobie ambitne cele i dra¿ni ich brak
kompetencji,
* pracoholików nawróconych (converted workaholics)  to osoby, które przesta³y byæ pracoholikami i dbaj¹ o swój czas wolny i nie podejmuj¹
podczas niego pracy ani innych dodatkowych
obowi¹zków,
* pracoholików sytuacyjnych (situational workaholics)  to osoby pracuj¹ce po to, aby mieæ poczucie bezpieczeñstwa i nie maj¹ osobowoci typowej dla pracoholików,
* pseudopracoholików (pseudoworkaholics)  to
osoby przypominaj¹ce prawdziwych pracoholików,
lecz ich zaanga¿owanie w pracê wynika z innej motywacji, z chêci uzyskania lepszej pozycji zawodowej i osi¹gniêcia w³adzy,
* pracoholików eskapistów (escapist workaholizm)  to osoby traktuj¹cy pracê jako ucieczkê przed
ró¿norodnymi k³opotami, np. rodzinnymi.
Negatywne skutki pracoholizmu, przejawiaj¹ce siê
w ró¿nych dziedzinach:
* Funkcjonowanie zawodowe  pracoholicy w
porównaniu do nie-pracoholików doznaj¹ silniejszego stresu w pracy, czego powodem mo¿e byæ to, ¿e
pracuj¹ oni d³u¿ej, sami stwarzaj¹ sobie problem (np.
kryzysy), wymagaj¹ od siebie wiêcej ni¿ inni, a dowiadczaj¹c silniejszego stresu, ponosz¹ wiêksze
ryzyko rozwoju wypalenia siê prac¹.
* Funkcjonowanie rodzinne  zbytnie zaabsorbowanie prac¹ przez pracoholików prowadzi do
powstawania konfliktów w relacjach praca-dom i do
rozluniania siê spójnoci ma³¿eñskiej.
* Tworzenie siê niew³aciwych relacji interpersonalnych w pracy i poza ni¹  pracoholicy
cechuj¹ siê siln¹ pokus¹ kontrolowania wspó³pracowników i lekcewa¿eniem relacji interpersonalnych z powodu du¿ej koncentracji na pracy i
zadaniach.
* Zdrowie fizyczne i psychiczne  negatywny
wp³yw na zdrowie mo¿e wynikaæ z tego, ¿e pracoholicy s¹ sk³onni zaprzeczaæ swojemu zmêczeniu i
nie przyznawaæ siê do wczesnych symptomów
wskazuj¹cych na pogorszenie ich zdrowia.
Dopóki pracoholik jest w wirze pracy, adrenalina i si³a woli trzymaj¹ go w stanie ci¹g³ej gotowoci. Ale organizm nie mo¿e stale funkcjonowaæ na najwy¿szych obrotach i w koñcu wyczerpie swoje zasoby. Dlatego te¿ czêsto bywa tak,
¿e na urlopie osoby takie zaczynaj¹ chorowaæ.
Czas urlopu dla takich ludzi to przez pierwsze
kilka dni swoisty detoks  pojawia siê bezsennoæ, rozdra¿nienie, niepokój, napiêcie. Urlop to
równie¿ ten czas, kiedy do g³osu mog¹ dojæ
ró¿ne spychane wczeniej emocje. 3 Pracoholik

nie pozwala sobie na bie¿¹co na prze¿ycie pewnych dowiadczeñ, np. odejcie kogo bliskiego. Takie niedokoñczone sprawy prêdzej czy
póniej bêd¹ siê domaga³y wyrazu i mog¹ nas
dopaæ w³anie na wakacjach. Pracoholik obawia siê te¿ bycia sam ze swoimi mylami oraz
przebywania z bliskimi, bo wtedy ujawniaj¹ siê
jego niekompetencje w codziennym ¿yciu. Na co
dzieñ okrela go praca, co nie pozwala po prostu na bycie tu i teraz, na uczucia.

Reasumuj¹c:
* Najlepszy jest co najmniej 3-tygodniowy urlop,
aby przeci¹¿ony organizm mia³ czas na regeneracjê.
* Do urlopu trzeba siê odpowiednio przygotowaæ: pierwsze dni wakacji dobrze przeznaczyæ
na wyhamowanie i przystosowanie do wolniejszego trybu ¿ycia, a na koniec urlopu daæ sobie
czas na przestawienie w domu. Lepiej nie rzucaæ
siê w wir zajêæ nastêpnego dnia po przyjedzie z
wakacji.
* Sposób spêdzenia urlopu zale¿y od potrzeb i
temperamentu. Istotne jest te¿ miejsce, wa¿ne aby
zmieniæ otoczenie.
* Na urlopie jest w koñcu czas, by przestaæ siê
pieszyæ. Nie powinno siê wiêc za³atwiaæ zaleg³ych
spraw. Czêsto model krajowy to wziêcie urlopu i remont w domu.
* Wa¿ne, aby urlop nie by³ monotonny. Dobrze
jest intensywn¹ aktywnoæ zawodow¹ zast¹piæ absorbuj¹cym zajêciem. Nale¿y nagradzaæ siê, poszukaæ zajêcia, które sprawia frajdê, mo¿e to byæ atrakcyjny sport. Wysi³ek fizyczny jest dobrym rozwi¹zaniem.4
Urlop to dobry czas, ¿eby na nowo nawi¹zaæ normalne relacje z rodzin¹. Mo¿na uwiadomiæ sobie,
¿e wiele umknê³o i ¿e trzeba to zmieniæ. Wa¿na jest
umiejêtnoæ komunikowania o swoich emocjach:
mówienie o swoim samopoczuciu, przekazania komunikatu, ¿e potrzeba kilku dni na wyciszenie. Ale
po ich up³ywie nale¿y otworzyæ siê na swojego
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partnera, dziecko, którzy maj¹ zapewne wiele do
powiedzenia, pokazania.
wiatowa Organizacja Zdrowia, tu¿ po wojnie, w
1948 roku poda³a ogóln¹ definicjê zdrowia psychicznego rozumian¹ jako: pe³ny dobrostan fizyczny, psychiczny i spo³eczny cz³owieka. Wiêkszoæ ekspertów zajmuj¹cych siê t¹ problematyka zgadza siê co
do tego, ¿e zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie s¹ do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczaæ zdrowia psychicznego. Dla ka¿dego cz³owieka oznacza
to koniecznoæ subiektywnego poczucia szczêcia,
a nie tylko braku choroby.5 Szczêcie to pozytywna
emocja, maj¹ca pod³o¿e neurobiologiczne, silnie uwarunkowana kulturowo. Szczêcie w pozytywnej psychologii Martina Seligmana to pozytywne emocje +
pozytywne dzia³ania. Ale bez umiejêtnoci odpoczynku nie bêdziemy w stanie tego zauwa¿yæ.
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Profesor
dr hab. n. med.
Jerzy Samochowiec

 studia medyczne ukoñczy³ w
1991 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Stopieñ naukowy doktora uzyska³ dwa lata póniej, habilitowa³ siê w 1999 roku, a tytu³ naukowy profesora otrzyma³ w
2004 roku. By³ wówczas najm³odszym profesorem belwederskim w kraju. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM.
Konsultant wojewódzki z psychiatrii, wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego

Zaproszenie
na V edycjê MAM PUM
w roku akademickim 2013/2014

Tradycyjnie we czwartek (w tym dniu, raz w miesi¹cu,
o godz. 17, w sali 60 SPSK Nr 1 przy Unii Lubelskiej 1
odbywaj¹ siê zajêcia Akademii), 6 czerwca 2013r., w auli
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 odby³a siê uroczystoæ zakoñczenia IV edycji
M³odzie¿owejAkademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wrêczono Certyfikaty wszystkim solidnym studentom (100% frekwencji, zaliczenie
obowi¹zkowych testów), najlepszych obdarowano nagrodami. To zas³uga sponsorów Projektu: Firmy ROCHE POLSKA, Pana Prezydenta Szczecina i Wydzia³u
Zdrowia UM, Zachodniopomorskiej Kurator Owiaty
oraz w³adz samorz¹dowych Goleniowa i Stargardu Szczeciñskiego.
Szczegó³y wraz z programem zajêæ minionego roku
zainteresowani znajd¹ na ³amach Biuletynu Informacyjnego PUM, wchodz¹c na stronê uczelni lub na
Miejskim Portalu Edukacyjnym.
W padzierniku br. rusza V edycja MAM PUM.
Znalezienie siê na licie studentów i otrzymanie Certyfikatu MAM PUM wymaga spe³nienia ni¿ej wymienionych warunków, okrelonych w Porozumieniu z 19 listopada 2009r., podpisanym przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty, Prezydenta
Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Prusa w Szczecinie jako koordynatora przedsiêwziêcia:
* trzeba byæ trzecioklasist¹
* za porednictwem swojej szko³y przes³aæ we wrzeniu do IV LO zg³oszenie (pismo drukowane), zawieraj¹ce imiê/imiona i nazwisko kandydata, datê oraz miejsce urodzenia
* w wyznaczon¹ sobotê wrzeniow¹ (informacja przyjdzie do szko³y i w sierpniu pojawi siê na stronach PUM
i IV LO) napisaæ test kwalifikacyjny z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki
* mieæ 100% frekwencjê na zajêciach (usprawiedliwia
tylko zawiadczenie lekarskie)
* poprawnie napisaæ ródroczne testy sprawdzaj¹ce.
Bie¿¹ca ewaluacja potwierdza wartoæ tej formy rozwijania i pog³êbiania zainteresowañ m³odzie¿y, która w
swoich planach ¿yciowych ma studiowanie medycyny
i kierunków pokrewnych. Pozwala tak¿e na poznanie
pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego, który przez to tylko zyskuje.
Zapraszamy zatem do podjêcia trudu i ciekawej przygody z MAM PUM w nadchodz¹cym roku akademickim 2013/2014. Na pewno nie bêdziecie ¿a³owaæ!
APELDODYREKTORÓWLICEÓW
Bardzo proszê w imieniu organizatorów o wywieszenie tego zaproszenia na szkolnych tablicach og³oszeñ,
co pozwoli na wziêcie udzia³u w przedsiêwziêciu wszystkim zainteresowanym, nawet z tych szkó³, które do tej
pory nie uczestniczy³y w MAM PUM. Za spe³nienie
mojej proby serdecznie dziêkujê.
Wszystkim ¿yczê wspania³ych wakacji po nerwowym,
wyczerpuj¹cym roku szkolnym.
Danuta Rodziewicz, koordynatorka Projektu

Nauczyciel wypoczywa (?)
Wypoczniemy na pewno! Bêdziemy przecie¿ w ci¹g³ym ruchu, zatroskani o rodzinê, d³ugi, utrzymanie etatu A koledzy
wuefici powiedz¹ nam, ¿e tak w³anie
ma byæ, bo sport to zdrowie!

Przedwakacyjne
niepokoje
Joanna Skrobisz

Wakacje (z ³aciny: vacatio  uwolnienie, oswobodzenie) okres wolny od nauki, ferie, wypoczynek letni lub zimowy. Radoæ z oczekiwanych
wakacji okazuj¹ zwykle w ostatnich dniach czerwca uczniowie i studenci. Nauczyciele  rzadziej
lub wcale, zapracowani ustalaniem ocen koñcowych, wypisywaniem wiadectw, przygotowywaniem sprawozdañ na radê podsumowuj¹c¹ rok
szkolny, prac¹ w komisjach rekrutacyjnych. Gdy
otrz¹sn¹ siê ze szkolnego zgie³ku i kurzu  jest
ju¿ 15 lipca. Czy myl¹ wtedy o wakacyjnym wypoczynku? W tym roku szkolnym mo¿e i tak, ale
przed wakacjami 2012  mocno wzros³o im cinienie. Samorz¹dowcy, na których barki nak³adano
coraz wiêcej obowi¹zków wzglêdem owiaty,
zbuntowali siê i zaczêli ¿¹daæ zmian w Karcie Nauczyciela, oczywicie kosztem nauczycieli. Zamarzy³o siê im skrócenie nauczycielom wakacji i
dni wolnych o jeden miesi¹c  z 65 do 40, podwy¿szenie pensum o dwie godziny, rygorystycznego przestrzegania czterdziestogodzinnego tygodnia pracy. A ju¿ ewenementem mia³a byæ bezp³atna opieka nad dzieæmi w czasie wakacji. Obecne wakacje zaczniemy chyba z wiêkszym spokojem, o ile szko³a zapewni nam pe³ny etat, co przy
zmniejszaj¹cej siê liczbie dzieci wcale nie jest
takie pewne.

Zarabiaæ, kszta³ciæ siê
czy le¿eæ pod grusz¹
na dowolnie wybranym boku

Nauczyciele sta¿yci, kontraktowi, a i mianowani nie zarabiaj¹ a¿ tyle, by jeszcze przed rozdaniem wiadectw logowaæ siê na stronach biur
turystycznych i zamawiaæ wycieczki do Tunezji
czy Egiptu. Zwykle s¹ na dorobku, wiêc musz¹
pomyleæ o zarobieniu paru groszy. Szko³y praktycznie ju¿ w ogóle nie organizuj¹ samodzielnie
kolonii czy obozów, co u³atwi³oby znalezienie za-

trudnienia i pracê wakacyjn¹ z dzieæmi, które ju¿
siê zna. Na szczêcie Internet ratuje chc¹cych
znaleæ dodatkowe zajêcie. Mo¿emy zostaæ opiekunami dzieci i m³odzie¿y na koloniach i obozach: jêzykowych, konnych, przygodowych,
sportowych, tenisowych, tanecznych, artystycznych, ¿eglarskich Ale te¿ pamiêtajmy, ¿e
praca wychowawcy kolonijnego to praca dla
osób o mocnych nerwach. To zajêcie bardzo odpowiedzialne, zw³aszcza ¿e dzisiejsza m³odzie¿
ceni tylko prze¿ycia ekstremalne i o ich wakacyjnych wyczynach czêsto informuj¹ kroniki policyjne. A i umiejêtnoci trzeba mieæ nadzwyczajne: z jednej strony wychowawca musi byæ psychologiem, z drugiej  pomys³owym animatorem,
znaj¹cym siê na wszystkim. Wiêcej pieniêdzy nauczyciele zarabiaj¹, wyje¿d¿aj¹c za granicê. Dobrze jest znaleæ pracê przy zbieraniu owoców.
Lepiej maj¹ nauczyciele jêzyka angielskiego, nie
mog¹ opêdziæ siê od wakacyjnych ofert ze strony hoteli, kurortów, miejsc letniskowych. Spora
czêæ nauczycieli wychowania fizycznego wyjedzie na obozy sportowe. Powiatowe Miêdzyszkolne Orodki Sportowe organizuj¹ ich w skali
kraju nawet dosyæ du¿¹ iloæ.
Znana mi rzeczywistoæ wakacyjna nauczycieli
jest zwykle skromna. Wiêkszoæ z nas wyjedzie
nad morze na 7-10 dni, w góry, nad jeziora. Kto
ma dobre auto  zajedzie pewnie do W³och czy
Hiszpanii. Ale nie bêd¹ to wyjazdy masowe. Na
szczêcie mamy rodziny, u których spêdzimy jeszcze jaki dodatkowy tydzieñ. Pozostaj¹ nam dzia³ki i okazjonalne krótkie wypady do ciekawych,
pobliskich miejsc.
Nauczyciel to istota wiecznie dokszta³caj¹ca
siê. Perspektywa utraty godzin lekcyjnych w wyuczonym przedmiocie tym bardziej dopinguje nas
do dokszta³cania siê. Zaczniemy lub bêdziemy
kontynuowaæ studia podyplomowe, za które
oczywicie pieniêdzy nikt nam nie zwróci, ale
bêdziemy mogli pracowaæ w ukochanym zawodzie. Wreszcie spokojnie spojrzymy na nasz
awans zawodowy i wybierzemy siê na specjalistyczne szkolenie. Wypoczniemy na pewno!
Bêdziemy przecie¿ w ci¹g³ym ruchu, zatroskani
o rodzinê, d³ugi, utrzymanie etatu A koledzy
wuefici powiedz¹ nam, ¿e tak w³anie ma byæ,
bo sport to zdrowie!
Joanna Skrobisz
 nauczyciel dyplomowany
j. polskiego oraz przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkó³ Rzemielniczych
w Szczecinie
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Nauczyciel wypoczywa (?)
Ca³a rzesza dorabia do pensji, która
mo¿e byæ kolejnym kontrowersyjnym tematem do omówienia. Nauczyciele masami wyje¿d¿aj¹ na kolonie i obozy, by
jako wychowawcy czuwaæ nad wypoczywaj¹c¹ m³odzie¿¹.

Tyle wolnego

Katarzyna Chabowska

Mityczny, urastaj¹cy niemal do rangi symbolu,
wolny czas nauczyciela budzi zazdroæ jak kraj
d³ugi i szeroki. A¿ czasem strach przyznaæ, ¿e jest
siê nauczycielem, bo krzycz¹ od razu z czterech
stron wiata: ty to masz dobrze, nie napracujesz siê, tyle wolnego. Nigdy nie wiem czy to
naiwnoæ, czy zwyk³a niewiedza. Sk¹d w spo³eczeñstwie takie przekonanie, ¿e nauczyciele nic
nie robi¹, maj¹ wakacje, ferie, wszystkie wiêta
wolne, a w pracy nie musz¹ siê wysilaæ. Autorytet zawodu nauczyciela od lat jest dezawuowany,
traci na wartoci z roku na rok.
Jak wygl¹da w rzeczywistoci codziennoæ
pracy polskiego pedagoga? Mogê mówiæ we
w³asnym imieniu i w imieniu kilku kole¿anek, których pracê obserwujê ka¿dego dnia. Mylê jednak, ¿e uzasadnionym i zupe³nie s³usznym bêdzie poczynienie pewnych uogólnieñ. Nikt, kto
na co dzieñ ¿yje z nauczycielem pod jednym dachem, nie bêdzie wspó³brzmia³ w tym chórze,
który chêtnie dok³ada³by nauczycielom obowi¹zków wszelakich. Argumenty o koniecznoci przygotowania siê do lekcji, sprawdzaniu wielu prac
pisemnych (mówiê jako polonista), zeszytów,
sprawdzianów, testów, kartkówek, wreszcie przygotowanie tych¿e, nie trafiaj¹. O kilku egzaminach próbnych w ci¹gu roku szkolnego  czy to
gimnazjalnych czy maturalnych  dla najstarszych klas nie wspomnê. Przeciêtna klasa w polskiej szkole liczy oko³o trzydziestu uczniów 
razy kilka takich klas idziemy w setki. Tylko
nieliczni nauczyciele mog¹ cieszyæ siê komfortow¹ prac¹ w klasach kilkunastoosobowych.
Czas spêdzony przy tablicy to, choæ najbardziej widoczny, tylko jeden z wielu elementów
pracy nauczyciela. Zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne, szkoleniowe, posiedzenia najrozmaitszych zespo³ów, to kolejne popo³udnia prze-

siedziane w szkole. Wycieczki, wyjcia z uczniami Do tego rosn¹ca z roku na rok sterta dokumentów do przygotowania. Plany wychowawcze, kryteria oceniania, przedmiotowe systemy
oceniania, karty indywidualnych potrzeb ucznia,
plany pracy zespo³ów przedmiotowych, sprawozdania wszelakie, opracowania, wnioski ze
wszystkiego Czêæ z nich trzeba przygotowaæ
ju¿ na wrzesieñ, wiêc wakacje, to nie tylko odpoczynek, ale równie¿ praca nad dokumentacj¹
monstrualnych rozmiarów. Gdy nauczyciel jest
w trakcie zdobywania kolejnego stopnia awansu zawodowego (a na ogó³ jest), to kolejna sterta papierów ronie. Ale przecie¿ ma tak du¿o
wolnego czasu... Rosn¹ te¿ wci¹¿ wymagania
stawiane nauczycielom. Wobec tego powszechne sta³o siê dokszta³canie, nierzadko na w³asny
koszt. To równie¿ poch³ania mnóstwo czasu.
W planach zwiêkszenia kontroli nad czasem
pracy nauczyciela powstaj¹ pomys³y o wprowadzeniu dzienniczka pracy, w którym nauczyciel
mia³by obowi¹zek dokumentowaæ swoje wszystkie szkolne dzia³ania. Wielu z nas takie dzienniczki prowadzi od dawna, z ciekawoci, ile rzeczywicie czasu powiêca na pracê, któr¹ wielu
postrzega jako ma³o obci¹¿aj¹c¹. By³oby dobrze,
gdyby uda³o siê tydzieñ zamkn¹æ w 40 godzinach. Praca nauczyciela 8 godzin dziennie w
szkole  takie pomys³y równie¿ siê pojawia³y.
Bardzo chêtnie. Cudown¹ odmian¹ by³by powrót
do domu o 16 i porzucenie wszelkich myli o czekaj¹cej stercie do sprawdzenia
Ju¿ nied³ugo wakacje. Czy to czas wolny? Pewnie nie dla wszystkich nauczycieli. Ca³a rzesza
dorabia do pensji, która mo¿e byæ kolejnym kontrowersyjnym tematem do omówienia. Nauczyciele masami wyje¿d¿aj¹ na kolonie i obozy, by
jako wychowawcy czuwaæ nad wypoczywaj¹c¹
m³odzie¿¹.
Bodajby cudze dzieci uczy³. Wszystkim, którzy zazdroszcz¹ proponujê posmakowaæ tej wolnoci i pozbyæ siê z³udzeñ. Praca nauczyciela poch³ania ogromn¹ iloæ czasu, ale jest te¿ bardzo satysfakcjonuj¹cym zajêciem.
Kole¿ankom i kolegom nauczycielom na zbli¿aj¹ce siê wakacje ¿yczê jak najlepszego wykorzystania
czasu i mimo wszystko odpoczynku
Katarzyna Chabowska
 nauczycielka jêzyka polskiego
w Gimnazjum Towarzystwa Salezjañskiego
przy Collegium Salesianum w Szczecinie

Temat maturalny w Gimnazjum w.
Anny, Kraków, 1898: Porównaæ wiek
Augustowski w Rzymie z wiekiem Zygmuntowskim w Polsce pod wzglêdem
wszystkich ga³êzi literatury.

Matura
wczoraj i dzi

Katarzyna Parszewska
Maj i kwitn¹ce kasztany w Polsce od wielu pokoleñ oznaczaj¹ tylko jedno  matury czas zacz¹æ.
Samo pojêcie wywodzi siê z ³aciñskiego s³owa maturitas oznaczaj¹cego dojrza³oæ. Matura wiêc to
nic innego jak egzamin, w trakcie którego absolwenci musz¹ siê wykazaæ nie tylko wiedz¹ z poszczególnych przedmiotów, ale równie¿ dojrza³oci¹ spo³eczn¹, a uzyskane po zdaniu egzaminów
wiadectwo dojrza³oci uprawnia do starania siê
o przyjêcie na studia wy¿sze. Zawarte jest to w
sformu³owaniu, na obecnych wiadectwach
brzmi¹cy: wiadectwo uprawnia do wstêpu na
wy¿sze uczelnie. W dawnych czasach (np. na
wiadectwach dojrza³oci z 1938r.) formu³a by³a
nie tylko bardziej uroczysta, ale i t³umacz¹ca ówczesny sens nazwy wiadectwo dojrza³oci: Pañstwowa Komisja Egzaminacyjna uzna³a
za
dojrza³ego do studiów wy¿szych i wydaje mu niniejsze wiadectwo. Poni¿ej nakrelona zosta³a
krótka historia egzaminu dojrza³oci  dla pamiêci
i wiedzy, sentymentalnych wspomnieñ czy porównañ. Cezurê czasow¹, dziel¹c¹ przedstawion¹ w
artykule historiê matur, stanowi rok 1945.
Generalnie egzamin dojrza³oci zosta³ wprowadzony w pañstwach europejskich w XIX wieku,
choæ  jeli przyj¹æ, i¿ matura pe³ni we wspó³czesnych spo³eczeñstwach rolê analogiczn¹ do obrzêdów inicjacyjnych w spo³eczeñstwach plemiennych, czy np. pasowania na rycerza w spo³eczeñstwie redniowiecznym  mia³o mo¿na uznaæ, i¿
jej pocz¹tki nikn¹ w mrokach tysi¹cleci... Na ziemiach polskich czas wprowadzania formalnie zadekretowanych egzaminów maturalnych ró¿ni³ siê
w poszczególnych zaborach i powoduje spory
tak¿e wród wspó³czesnych historyków. Jedni
datuj¹ wprowadzenie obowi¹zku zdawania egzaminu na rok 1812 (Ksiêstwo Warszawskie), inni
na rok 1816 (Królestwo Polskie). Zdaniem niektórych naukowców pierwszy regulamin polskiego
egzaminu dojrza³oci nale¿y wi¹zaæ z rozporz¹dzeniem Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego wydanym w roku 1917. Zak³ada³ on zdawanie 5

przedmiotów w formie pisemnej i 8 lub 9 w formie
ustnej. Brak zaliczenia choæ jednego przedmiotu
przekrela³ ca³y egzamin  zdany upowa¿nia³ do
podjêcia studiów. Niewiele wiemy o formie, przebiegu i sposobie zdawania egzaminów obowi¹zuj¹cych wczeniej, choæ na pewno by³y bardzo
trudne. Jêzyk polski to zyskiwa³, to traci³ rangê
przedmiotu egzaminacyjnego. W latach 80-tych
w zaborze pruskim zdawano np. 7 egzaminów pisemnych i 10 ustnych (w tym jêzyk polski w wersji pisemnej i ustnej). Z tej listy jêzyk polski wykrelono w 1890r. Z kolei w Galicji uzyska³ rangê
przedmiotu egzaminacyjnego w 1868r. i utrzyma³
j¹ do roku 1918.
Warto zauwa¿yæ, i¿ choæ wymagania i przepisy
egzaminacyjne zmienia³y siê, formu³a egzaminu
maturalnego z jêzyka polskiego, uznawanego za
bardzo wa¿ny, mo¿e najwa¿niejszy i obowi¹zuj¹cy wszystkich zdaj¹cych  bez wzglêdu na typ
szko³y  przetrwa³a w niezmienionej formie bardzo d³ugo  do stycznia 2013r., gdy po raz ostatni
kuratorzy owiaty organizowali egzamin dojrza³oci jako egzamin wewnêtrzny. Obejmowa³a ona
w trakcie egzaminu pisemnego koniecznoæ sporz¹dzenia wypracowania na wskazany (a póniej
wybrany sporód kilku zaproponowanych) temat,
a podczas egzaminu ustnego rozmowê na wylosowane przez zdaj¹cego pytania. Tematy wypracowañ przez wiele lat (jeszcze w okresie po II
wojnie wiatowej) proponowa³y szko³y, a w³adze
owiatowe ustala³y zestawy i je zatwierdza³y.
Matura mia³a sprawdzaæ dojrza³oæ umys³ow¹
abiturientów, nie tylko wiedzê, by³a to jednak
teoria, w praktyce sprawdzano wiedzê, pamiêciowe opanowanie wymaganych przedmiotów.
Egzamin trwa³ d³ugo, co poddawano krytyce:
nie jest¿e barbarzyñstwem wymagaæ od 17-18letniego m³odzieñca, a¿eby od godziny 8 rano
do godziny 11 w nocy zdawa³ egzamin z kursu
nauk omioletnich?. W przywo³anym opracowaniu autor odnotowuje g³osy nauczycieli zarówno zatroskanych sytuacj¹ uczniów, jak i ubolewaj¹cych nad obni¿eniem rangi egzaminu
(sic! Ju¿ wtedy!).
Warto pamiêtaæ, i¿ nie wszystkie szko³y mia³y
uprawnienia do przeprowadzania tego typu egzaminu, a szko³y, którym to siê uda³o (m.in. warunkiem by³o obejmowanie pe³nego zakresu
kszta³cenia oraz posiadanie wszystkich klas szkolnych) zdobywa³y presti¿, z którym wi¹za³o siê
wiêksze prawdopodobieñstwo przyci¹gania najlepszych uczniów.
Czy tematy egzaminacyjne by³y trudne? Nie
sposób tego oceniæ bez znajomoci kryteriów eg-
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zaminacyjnych. Od maturzystów na ogó³ oczekiwano przemylanego planu (ozdobnego u³o¿enia
ca³oci, trójdzielnej kompozycji, podsumowania).
W wypracowaniu oceniano tak¿e poprawnoæ jêzykow¹, umiejêtne zastosowanie wiadomoci z
prywatnej lektury. Prace mia³y charakter erudycyjny, potwierdza³y znajomoæ literatury polskiej
i patriotyzm zdaj¹cych.
Przyk³adowe tematy ze szkó³ dzia³aj¹cych pod
zaborem pruskim lub austriackim:
 O zas³ugach Jana Kochanowskiego (1845,
Che³mno, Gimnazjum);
 Homera geniusz ci¹gle jeszcze dzia³aj¹cy
(1879, Poznañ, Gimnazjum w. Marii Magdaleny);
 Porównaæ wiek Augustowski w Rzymie z wiekiem Zygmuntowskim w Polsce pod wzglêdem
wszystkich ga³êzi literatury (1898, Kraków, Gimnazjum w. Anny)
 Postacie kobiece w utworach Mickiewicza i
S³owackiego (1914, Lwów, Gimnazjum VII).

Matura
w okresie miêdzywojennym

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci
jednym z g³ównych zadañ w³adzy pañstwowej
sta³o siê scalenie i ujednolicenie niejednolitych
zasad funkcjonowania pañstwa, w tym równie¿
szkolnictwa. Potrzeby niepodleg³ego kraju zmusza³y do intensywnego przygotowania m³odej
kadry dla ró¿nych dzia³ów gospodarki, kultury i
administracji. Proces ten trwa³ d³ugo i zakoñczy³
siê podpisaniem 11 marca 1932r. ustawy o ustroju szkolnym. Do szkó³, których g³ównym celem
by³o przygotowanie do egzaminu dojrza³oci,
nale¿a³y szecioletnie rednie szko³y ogólnokszta³c¹ce. Organizacyjnie dzieli³y siê na czteroletnie gimnazjum (koñcz¹ce siê ma³¹ matur¹) i
dwuletnie liceum. Obok szkó³ obejmuj¹cych gimnazjum i liceum mog³y byæ tworzone szko³y obejmuj¹ce tylko gimnazjum lub tylko liceum. Szko³y
tego typu (podobnie jak wszystkie inne szko³y i
zak³ady naukowe) mog³y byæ szko³ami pañstwowymi (utrzymywanymi wy³¹cznie przez pañstwo), publicznymi (utrzymywanymi przez pañstwo wspólnie z samorz¹dem terytorialnym) oraz
prywatnymi.
Wa¿nym aktem prawnym dotycz¹cym organizacji egzaminu dojrza³oci by³o wydane 2 lipca
1938r. zarz¹dzenie o regulaminie tego egzaminu
w liceum ogólnokszta³c¹cym wydane przez Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego (uprzednie zarz¹dzenia i okólniki dotyczy³y czêsto wybranych rejonów kraju lub konkret-

nych szkó³). Egzamin  przeprowadzany w maju
i czerwcu (szczegó³owe terminy ustala³y poszczególne kuratoria okrêgów szkolnych)  sk³ada³y siê z czêci pisemnej i ustnej. Wszyscy
uczniowie zdawali pisemnie jêzyk polski (egzamin trwa³ 5 godzin), a ponadto:
 na wydziale humanistycznym  jêzyk obcy
nowo¿ytny;
 na wydziale klasycznym  jêzyk ³aciñski;
 na wydziale matematyczno-fizycznym  matematykê;
 na wydziale przyrodniczym  fizykê.
Egzamin ustny obejmowa³ 4 przedmioty  ró¿ne w zale¿noci od typu klasy. Uczeñ wszystkie
egzaminy pisemne zdawa³ jednego dnia, a czas
ka¿dego egzaminu nie przekracza³ pó³ godziny.
Tematy egzaminu pisemnego  sporód zaproponowanych przez szko³ê  by³y wybierane przez
kuratora i odes³ane do szkó³ w zapieczêtowanych
kopertach. Egzamin dojrza³oci by³ p³atny.
Ostateczny wynik egzaminu zale¿a³ od uzyskanych w trakcie egzaminu pisemnego i ustnego
ocen, postêpów w ci¹gu pobytu ucznia w liceum
i ogólnej opinii cz³onków komisji o jego poziomie wykszta³cenia i dojrza³oci umys³owej. Uczeñ
zda³ egzamin, jeli z wszystkich przedmiotów
uzyska³ oceny minimum dostateczne. W przypadku pora¿ki istnia³a mo¿liwoæ przyst¹pienia
do niego w ci¹gu dwóch i pó³ roku jako uczeñ, a
póniej ju¿ tylko jako ekstern.
Od liczby wydawanych corocznie wiadectw
dojrza³oci zale¿a³a oczywicie liczba studentów
rozpoczynaj¹cych naukê. Nie by³a ona zbyt
du¿a, porównuj¹c j¹ z danymi obecnymi (w maju
2013r. do egzaminu przyst¹pi³o 365 tysiêcy
osób). W roku szkolnym 1921/22  by³o 7 654
maturzystów, w roku szkolnym 1926/27  12 947
osób, w roku szkolnym 1931/32  16 761, a w
roku szkolnym 1936/37  15 165 maturzystów.
Najwiêksz¹ liczbê studentów odnotowano w roku
akademickim 1932/33  by³o ich 51 770 osób.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w roku akademickim 1937/38
studiowa³o 13 600 kobiet, stanowi¹c 28,3% ogó³u studentów i wolnych s³uchaczy. Choæ liczby
maturzystów i studentów wydaj¹ siê nam dzi
niewielkie  szczególnie jeli porównuje siê je z
obecnymi danymi  trzeba pamiêtaæ, i¿ wskanik
liczby studentów w Polsce na 1000 mieszkañców (1,4 w 1938r.) by³ wówczas porównywalny
do Wielkiej Brytanii, W³och czy Niemiec.
Du¿a matura, zdawana po ukoñczeniu liceum
 nazwana przez Tadeusza Boya¯eleñskiego
bur¿uazyjnym szlachectwem  dawa³a oczy-

wicie szansê szybkiej kariery w Polsce przedwojennej. Nie mo¿e jednak to dziwiæ, gdy¿ w niepodleg³ym kraju brakowa³o wykszta³conych
kadr. Wzmo¿ony wysi³ek ca³ego pañstwa na
rzecz rozwoju owiaty w dwudziestoleciu miêdzywojennym umo¿liwi³ tworzenie w³asnej inteligencji, co przek³ada³o siê przecie¿ na wzrastanie poziomu umys³owego ca³ego spo³eczeñstwa.
Swoj¹ maturê zdawan¹ w roku szkolnym 1936/
1937 we Lwowie tak wspomina³ Kazimierz ¯ygulski (http://lwow.home.pl/zygulski/zygulski.html):
Teraz musia³em zdaæ maturê, i to mo¿liwie dobrze, a wymagania by³y du¿e, napiêcia i obawy
realne. Co roku oblewano przy egzaminie dojrza³oci wielu zdaj¹cych, dla niektórych matura
by³a wrêcz koszmarem, pisano o niej dramatyczne powieci. Pamiêtam jeden taki utwór, drukowany w odcinkach w lwowskim dzienniku Chwila pod tytu³em Kurt Gelber zda³ maturê.
Egzamin dojrza³oci by³ wtedy wielkiej wagi
patentem, przepustk¹ do wyró¿nionej grupy spo³ecznej ludzi z matur¹, którzy cieszyli siê ró¿nymi przywilejami, pozycj¹ towarzysk¹, szans¹
na dobr¹ posadê i awans.
By³ to jednak egzamin bardzo sformalizowany; nale¿a³o wnieæ do rady pedagogicznej podanie z wieloma za³¹cznikami, okreliæ wybrane przedmioty. Do egzaminu pisemnego wybra³em jêzyk polski, jêzyk niemiecki i matematykê,
do egzaminu ustnego dodatkowo historiê.
Zna³em wtedy doæ solidnie klasyczn¹ literaturê niemieck¹, przeczyta³em w oryginale wybrane utwory Goethego, Schillera, Lessinga,
Hebbia. Zupe³nie nieoczekiwane trudnoci powsta³y natomiast z jêzykiem polskim. W X Gimnazjum, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, rygorystycznie traktowano znajomoæ ortografii
 b³¹d, choæby jeden, dyskwalifikowa³ ka¿de
wypracowanie. Tymczasem na kilka miesiêcy
przed matur¹ wesz³y w ¿ycie nowe zasady pisowni polskiej, tak zwana reforma Kazimierza
Nitscha. Przyjêta po gwa³townych dyskusjach
zarówno wród filologów-polonistów, jak i szerokiego krêgu ludzi pisz¹cych, wprowadzi³a ona
g³êbokie zmiany, zmieni³a koñcówki wyrazów
wbrew ówczesnej fonetyce, kaza³a pisaæ roz³¹cznie to, co pisano dotychczas ³¹cznie, wprowadzi³a dziesi¹tki wyj¹tków od swoich w³asnych
regu³. By³a to prawdziwa rewolucja ortograficzna, jaka zdarza siê w historii jêzyka raz na stulecie. Zwyk³y strach przed matur¹ zwiêkszy³ siê
znacznie, dosz³o do tego poczucie krzywdy. Jak
to, mówilimy, przesz³o jedenacie lat uczono nas
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i wymagano jednego, i teraz, gdy mamy ju¿ utrwalone nawyki, ¿¹da siê, abymy w bardzo krótkim czasie opanowali nowe regu³y, do tego ze
wszystkich stron publicznie kwestionowane?
Nie by³o jednak rady, w popiechu uczy³em siê
nowej pisowni. Ostatecznie napisa³em poprawnie wypracowanie na temat Cz³owiek walcz¹cy w powieci Prusa i ¯eromskiego. Napisa³em
te¿ dobrze, obszerne wypracowanie z literatury
niemieckiej, z twórczoci Fryderyka Schillera.
Wiedzia³em o nim du¿o, gdy¿ by³ to ulubiony
autor mego ojca, który powiêci³ mu kilka swych
prac naukowych. Rozwi¹za³em te¿ bez trudu zadania matematyczne z trygonometrii i wraz z
kolegami oczekiwa³em spokojnie na egzamin
ustny. Niestety dwa dni póniej wybuch³a bomba. Tematy, które pisalimy, zosta³y przed matur¹ wykradzione z kuratorium i sprzedawane
po kilkadziesi¹t z³otych. Policja schwyta³a
sprawców  sekretarkê i grupê handlarzy, ale
kuratorium natychmiast uniewa¿ni³o pisemne
matury w ca³ym okrêgu lwowskim i nakaza³o
ich powtórzenie.
Ja i moi koledzy prze¿ylimy szok, nie mielimy kupionych tematów, nie czulimy siê winni, ale zostalimy zbiorowo ukarani. Incydent
przygasi³ wszystkich, takich zarz¹dzeñ w³adz
nie pamiêtali najstarsi nauczyciele. Znowu
wiêc pisa³em wypracowanie z polskiego, niemieckiego i matematyki, ale ju¿ w zupe³nie innym nastroju. Ani ja, ani moi nauczyciele nie
byli zadowoleni, wiedzielimy, ¿e pierwsze prace by³y lepsze, mimo ¿e oceny mia³em znowu
dobre. Ustny egzamin z historii mia³em zdawaæ
przed Emili¹ Kurdybachow¹, ¿on¹ naczelnika
lwowskiego okrêgu Stra¿y Przedniej, córk¹
wybitnego uczonego wileñskiego, profesora
Stefana Ehrenkreutza, dyrektora Instytutu Badañ Europy Wschodniej w Wilnie, nauczycielk¹
zwi¹zan¹ z ideami obozu Pi³sudskiego, którym
pozosta³a wierna a¿ do mierci w 1989 roku.
By³a wtedy m³oda i bardzo wymagaj¹ca, uczniowie bali siê jej, ja musia³em znaæ jej przedmiot
szczególnie dobrze, aby nie powsta³o podejrzenie, ¿e na moje oceny wp³yw ma organizacyjna
przynale¿noæ i pogl¹dy. Opanowa³em ogromny, jak na ucznia gimnazjalnego, materia³. W
dzieñ egzaminu by³em jednak bardzo napiêty i
zmobilizowany, mój nastrój udzieli³ siê ca³ej rodzinie. Uczniowie zdawali przed komisj¹ parami, wed³ug alfabetu. Tego ranka zdawa³ ze mn¹
mój bliski kolega, Jan Wysoki, dobry, niezawodny uczeñ ze znakomit¹ pamiêci¹ do liczb. On
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otrzyma³ pytanie o dzieje pierwszych dwóch kalifatów, ja natomiast o rolê i udzia³ Polski w
miêdzynarodowych zagadnieniach politycznych od XVI do XVIII wieku. Mówi³em prawie
czterdzieci minut. Kurdybachowa postawi³a mi
dodatkowe pytanie. Po kilku zdaniach przewodnicz¹cy przerwa³ mi i podziêkowa³: zda³em maturê.

Matura
w czasie wojny i okupacji

Jak odbywa³y siê egzaminy maturalne w okupowanej Polsce, na tak zwanych tajnych kompletach nauczania? Jadwiga Lipiñska wspomina okupacyjn¹ maturê zdawan¹ w Czêstochowie w 1943r.
( h t t p : / / w w w. p g . g d a . p l / P i s m o P G /
?n=05&y=1997&art=a04):
Jestemy podnieceni, pe³ni obaw, lêku i niepewnoci, gdy¿ dok³adnie nie wiemy, jak bêdzie
przebiega³a nasza okupacyjna matura. Wszystko jest otoczone tajemnic¹ i obowi¹zuje cis³a
konspiracja. Przekonamy siê wkrótce, a tymczasem rozpocz¹³ siê ob³êdny okres wkuwania.
Nasza grupka klasowa jest niewielka. Jest nas
tylko szecioro  trzy dziewczyny i trzech ch³opaków. Chodzimy teraz ma³o przytomni, przepracowani i powarkujemy na siebie przy lada
okazji. Z lêkiem mylimy o komisji egzaminacyjnej, o tajemniczych, nieznanych nam ludziach,
na pewno gronych, powa¿nych i wymagaj¹cych.
Nie mo¿emy przynieæ wstydu naszym drogim
profesorom, a szczególnie uwielbianemu, przynajmniej przez damsk¹ czêæ klasy, Józefince,
profesorowi od matematyki. Wkuwamy wiêc ile
siê da, nie sypiamy po nocach, powtarzamy w
panice obszerny materia³ z maturalnych przedmiotów. By³y to: jêzyk polski, jêzyk francuski,
matematyka i historia. Moja klasa by³a humanistyczna.
Nadszed³ nareszcie oczekiwany przez nas z takim napiêciem dzieñ wiosenny, dzieñ kwietniowy 1943 roku. Wyznaczono godzinê, podano
adres. Sz³am nieprzytomna, z pustk¹ w g³owie.
Mo¿e to i prawda, co mówi¹ m¹drzy i dowiadczeni ludzie, ¿e w przeddzieñ tak wa¿nego egzaminu nie powinno siê ju¿ zagl¹daæ do ksi¹¿ki,
lecz pójæ na spacer, odprê¿yæ siê, wypocz¹æ, ale
trzeba by tu dodaæ  w normalnych warunkach.
Jak wiêkszoæ polskiej m³odzie¿y, pracowa³am
wtedy w fabryce pod niemieckim zarz¹dem jako
m³odociana, niewykwalifikowana robotnica, i
z trudem uda³o mi siê uzyskaæ zwolnienie z pracy na ten pierwszy dzieñ egzaminów matural-

nych. W³anie z racji tej¿e pracy, jak¿e czêsto
ponad si³y, niewiele pozostawa³o mi czasu na
naukê w ci¹gu dnia. Uczy³am siê wiêc nocami, i
w tê noc przed sam¹ matur¹ powtarza³am materia³ póki mog³am, ale ani na chwilê nie zmru¿y³am oka, mia³am jakie zwidy i halucynacje. Dzi
wiem ju¿, ¿e to by³o wielkie wyczerpanie fizyczne i przesilenie mózgu, które mog³o wtedy doprowadziæ do katastrofy.
/ / Na uginaj¹cych siê ze strachu i zmêczenia
nogach, zapuka³am do drzwi pod podanym adresem. Otworzy³a mi starsza ode mnie panienka
i wprowadzi³a do pokoju, w którym by³o ju¿ kilka osób. Nikogo nie widzia³am, nic nie s³ysza³am, jak automat zajê³am miejsce przy stole. Moje
kole¿anki i koledzy zachowywali siê podobnie
jak ja. Przyszlimy lekko otêpiali, mielimy podkr¹¿one z niewyspania oczy, z których wyziera³o przera¿enie i rezygnacja. Na szczêcie, stan
taki trwa³ tylko chwilê, gdy¿ przewietna komisja, sk³adaj¹ca siê z dwóch nobliwych panów
oraz Józefinki i ¯ó³tka, czyli pani od polskiego, wszyscy z mi³ymi umiechami na twarzach, stara³a siê oswoiæ nas z niecodzienn¹ sytuacj¹. Zaczêlimy powoli przytomnieæ i z
wiêksz¹ uwag¹ spogl¹daæ na obecne w pokoju
osoby i sprzêty. Stó³ nakryty by³ piêkn¹ serwet¹,
a na nim w wazoniku sta³y amarantowe cyklameny oraz jakie talerzyki z ciasteczkami i landrynkami. I nagle wszystko sta³o siê proste i jasne, a wiat odzyska³ dawne proporcje. Rozdano nam arkusze kancelaryjnego papieru, polecono napisaæ datê i podpisaæ siê wymylonym
przez siebie nazwiskiem, którego pierwsze litery bêd¹ takie same jak w naszym prawdziwym
nazwisku. W moim przypadku wymyli³am sobie
nazwisko Jakiewicz.
Po chwili jeden z cz³onków komisji wsta³ i powiedzia³ co nastêpuje: Przystêpujcie dzi do egzaminów maturalnych. W³adze owiatowe tajnego nauczania na terenie Generalnej Guberni,
oraz Dyrekcja Gimnazjum i Liceum Ziem Zachodnich im. Stanis³awa Konarskiego w Czêstochowie, upowa¿ni³y mnie do przewodniczenia obecnej tu komisji egzaminacyjnej. Nie muszê przypominaæ, ¿e obowi¹zuje was ca³kowita tajemnica osób, miejsc i terminu. Po zmówieniu krótkiej modlitwy, przewodnicz¹cy komisji otworzy³
kopertê z tematami z jêzyka polskiego. Z niepokojem patrzylimy na jego rêce. Odczyta³ nam
na g³os wyjête z koperty tematy:
1. S¹d nad wspó³czesnoci¹ w Weselu Wyspiañskiego.

2. Nieboska Komedia Krasiñskiego, a dzisiejsza rzeczywistoæ.
3. Bóg i cz³owiek w twórczoci Kasprowicza.
4. Sumiennoæ w pracy zawodowej  jako jeden z g³ównych czynników dwigniêcia Polski
wzwy¿.
Wybra³am sobie temat trzeci Bóg i cz³owiek
w twórczoci Kasprowicza. Zaczêlimy pisaæ.
Komisja przygl¹da³a nam siê spokojnie i ¿yczliwie, rozmawiaj¹c cicho miêdzy sob¹, ¿artuj¹c po trochu i spaceruj¹c od czasu do czasu
po pokoju. Ulecia³ niepokój i w g³owach nam
pojania³o. Przecie¿ bylimy dobrze przygotowani, zw³aszcza z jêzyka polskiego, dziêki naszemu drogiemu ¯ó³tku, znakomitej polonistce, pani doktor Stefanii Land. Pisa³o mi siê
dobrze, cytowa³am ca³e fragmenty wierszy Kasprowicza, proste i pe³ne mi³oci do ludzi i
Boga, i przyrody, do ukochanych przez niego
Tatr. Twórczoæ Kasprowicza zawsze by³a mi
bardzo bliska. Oczyma duszy widzia³am ca³e
stronice Ksiêgi ubogich. Nie by³ to dla mnie
trudny temat. Pracê napisa³am dobrze, ustnego egzaminu z polskiego ju¿ nie musia³am zdawaæ. Po krótkiej przerwie rozpocz¹³ siê egzamin z matematyki. Egzaminowa³ Józefinka,
s³ynny wród naszego kompletu jego dyrektor,
pan doktor Aleksander Sroka. Najpierw by³y
proste zadania i przyk³ady, potem trudniejsze
ju¿ twierdzenia, wzory, funkcje trygonometryczne, sinusy, cosinusy, tangensy i cotangensy.
Józefinka by³ bardzo zadowolony z naszych
odpowiedzi i w ogóle z ca³ego egzaminu. Nie
by³o wtedy dla nas zadañ niemo¿liwych do rozwi¹zania. Na wszystkie pytania odpowiadalimy bezb³êdnie. Teraz po latach mylê, ¿e nasza klasa humanistyczna zosta³a na egzaminie
z matematyki potraktowana nieco ulgowo.
Nastêpnego dnia, ju¿ po po³udniu, spotkalimy siê na egzaminie pisemnym i ustnym z jêzyka francuskiego. Tym razem gdzie indziej i pod
zupe³nie innym adresem. Sk³ad komisji pozosta³ taki sam, a egzaminatorem by³a nasza pani
od francuskiego, zwana przez nas Parawanem, absolwentka Sorbony  pani doktor Antonina Tomkiewicz. Pamiêtam dobrze temat,
który przypad³ mi w udziale: Corneille et Racine, les peres de la tragedie française. Tego
dnia bylimy ju¿ naprawdê rozlunieni, czulimy siê coraz pewniej. Po egzaminie pisemnym,
nast¹pi³ zaraz egzamin ustny. Egzamin ten by³
rodzajem mi³ej pogawêdki na ró¿ne tematy,
oczywicie prowadzonej w jêzyku francuskim.
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By³a mowa o historii Francji, o jej literaturze,
by³a tak¿e wszechw³adna gramatyka oraz zwyk³e obrazki z codziennego ¿ycia. Mówilimy
wszyscy spokojnie, p³ynnie i swobodnie, chyba
dobrze.
No i ostatnie spotkanie egzaminacyjne z historii, z panem profesorem Adamem Ferencem,
zwanym przez nas Fluwioglacja³em, w skrócie Fluwio. Fluwioglacja³ stara³ siê w swej
dobroci i wyrozumia³oci nie zauwa¿aæ drobnych niecis³oci w datach i imionach panuj¹cych dynastii tego wiata. Grona komisja tak¿e wszystkie nasze odpowiedzi przyjmowa³a za
dobr¹ monetê. Przypuszczam, ¿e cz³onkowie pozapominali co nieco z historii powszechnej.
Po kilku dniach znów zebrano nas razem i
og³oszono wyniki. Hurra! Zdalimy wszyscy pomylnie egzamin dojrza³oci, i to z wynikiem
bardzo dobrym. Z wielkim hukiem stoczy³ siê
nam z piersi ogromny kamieñ, przygniataj¹cy
nas w tym ostatnich dniach i nocach. Bylimy
wolni!
W okresie tajnego nauczania nie wystawiano
oczywicie ¿adnych wiadectw. Zarz¹dzeniem
Kierownika Resortu Owiaty PKWN z 13 sierpnia
1944r. uznano wyniki tajnego nauczania za równowa¿ne z normalnymi wiadectwami szkolnymi i
okrelono zasady wydawania zawiadczeñ potwierdzaj¹cych kolejne etapy edukacji. Wynika³o
z nich, i¿ zawiadczenie o z³o¿eniu egzaminu dojrza³oci winno byæ podpisane przynajmniej przez
trzech cz³onków Komisji Egzaminacyjnej. Absolwenci funkcjonuj¹cych legalnie w czasie okupacji szkó³ technicznych wy¿szego stopnia uzyskiwali wiadectwo dojrza³oci po zdaniu egzaminu
uzupe³niaj¹cego w formie pisemnej i ustnej z jêzyka polskiego oraz w formie ustnej z historii, z
zakresu gimnazjum.
W maju 1945 roku Ministerstwo Owiaty wyda³o Okólnik nr 21, w którym okrelono zasady
organizacji egzaminu dojrza³oci w II klasie liceum.
Upowa¿niono w nim kuratorów do takiego zorganizowania egzaminów dojrza³oci, by z jednej
strony nie podwa¿a³y one w niczym samej wagi
egzaminów, za z drugiej strony uwzglêdnia³y w
niezbêdnym stopniu trudnoci wynikaj¹ce z nienormalnych, b¹d co b¹d, warunków, w jakich
uczeñ i nauczyciel pracowali.
Pierwsze egzaminy po wojnie odbywa³y siê równie¿ na ziemiach zachodniopomorskich, ale o tym
wiêcej w nastêpnym Dialogach.
Katarzyna Parszewska
 starszy wizytator, Kuratorium Owiaty
w Szczecinie
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stania i tworzenia informacji, wykorzystania i interpretowania reprezentacji, modelowania matematycznego, u¿ycia i tworzenia strategii oraz rozumowania i argumentacji. Najtrudniejszymi zadaniami dla zdaj¹cych s¹ zadania otwarte, wymagaj¹ce uzasadniania.
Gra¿yna Kowalewska
* Przyjêto holistyczny system oceniana, który polega na spojrzeniu ca³ociowym na rozwi¹Powrót w 2010 r. do obowi¹zku zdawania mazanie. Rozwi¹zanie zadania ocenia siê wed³ug
tury z matematyki wywo³a³ burzê wród przytego, jak daleko dotar³ rozwi¹zuj¹cy na drodze
sz³ych maturzystów. Trwa³y dyskusje: Czy na
ca³kowitego rozwi¹zania zadania. G³ówne etapy
pewno potrzebna jest taka zmiana? Dlaczego
rozwi¹zania zadania to: istotny postêp, pokonauczniów postawiono w sytuacji bez wyjcia?
nie zasadniczych trudnoci oraz zadanie rozwi¹Przewidywano pozytywne i negatywne rezultazane bezb³êdnie.
ty takiego rozwi¹zania.
Jak te zmiany wp³ynê³y na wyniki ?
Zmieniona zosta³a tak¿e formu³a egzaminu.
Po up³ywie trzech lat mo¿emy powiedzieæ, ¿e
* Arkusz egzaminacyjny sk³ada siê z trzech
wiêkszoæ
uczniów oswoi³a siê z myl¹ o obogrup zadañ sprawdzaj¹cych rozumienie pojêæ i
wi¹zkowej maturze z matematyki. Jak pokazuje
umiejêtnoæ ich zastosowania w ¿yciu codzientabela, zmiana nie wp³ynê³a w sposób istotny
nym oraz zadañ o charakterze problemowym:
na wyniki egzaminu.
1. grupa  zawiera od 20 do 30 zadañ zamkniêtych
A jaka jest najbli¿sza przysz³oæ?
2. grupa  zawiera od 5 do 10 zadañ otwartych
W 2015 r. maturê bêdzie zdawa³ pierwszy roczkrótkiej odpowiedzi
nik uczniów, który uczy siê zgodnie z now¹ pod3. grupa  zawiera od 3 do 5 zadañ otwartych
staw¹ programow¹ nauczania. Trwaj¹ prace nad
rozszerzonej odpowiedzi.
nowelizacj¹ prawa, a zatem kolejna zmiana? W
Taka struktura arkusza daje mo¿liwoæ sprawprzysz³oci arkusz maturalny na poziomie rozdzenia szerszego zakres materia³u.
szerzonym ma zawieraæ: zadania zamkniête (wie* Zastosowano nowy opis standardów egzalokrotnego wyboru lub prawda fa³sz), zadania z
minacyjnych, to¿samy z celami kszta³cenia
kodowan¹ odpowiedzi¹, zadania otwarte krótuczniów w zakresie matematyki. Na obu poziokiej odpowiedzi oraz zadania otwarte rozszerzomach egzaminu bada siê umiejêtnoæ: wykorzynej odpowiedzi.
Gra¿yna
Kowalewska
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Docenieni, wyró¿nieni
Kolegium redakcyjne Dialogów to grono niezwyk³e. Ró¿ne zawodowe ¿yciorysy, ale wspólne umi³owanie wolnoci, prawdy, wiata i wiara w cz³owieka, zw³aszcza tego najmniejszego. Bo w³anie dziecko, uczeñ, jego
dobro i szczêliwe dorastanie, to cel pracy i starañ.
Koniec roku szkolnego to okazja do podziêkowania
za wsparcie Dialogów. To te¿ sposobnoæ do przypomnienia, ¿e nasi znakomici redaktorzy w ostatnim czasie
zostali docenieni i wyró¿nieni.
Zacznijmy chronologicznie  jesieni¹ ub. roku Pawe³
Bartnik, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania, otrzyma³ Medal za Zas³ugi dla
Miasta Szczecin, który przyznaje Rada Miasta. O Pawle
Bartniku, nauczycielu historii, wiceprezydencie Szczecina, zachodniopomorskim kuratorze owiaty, dzia³aczu
spo³ecznym, sportowym, kulturalnym, redaktorze wydawnictw, autorze i wspó³autorze historycznych publikacji, nauczyciele i nie tylko mówi¹ jako o wybitnym
znawcy owiaty, który zawsze dzia³a w myl piêknej zasady, ¿e najwa¿niejszy jest cz³owiek i jego sprawy. O
cz³owieka  tego w wieku szkolnym  dba³ jako radny,
przez dwie kadencje przewodnicz¹c Komisji Edukacji
Kultury i Sportu. Pomys³y i marzenia wprowadza³ w ¿ycie
 by³ inicjatorem powstania w naszym miecie pierwszej
dwujêzycznej szko³y polsko-niemieckiego, Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr IX, wspó³organizowa³ nowy system
kszta³cenia zawodowego na pocz¹tku lat 90-tych.
Z myl¹ o cz³owieku Pawe³ Bartnik patronowa³ wielu inicjatywom kulturalnym, jako wiceprezydent miasta odpowiada³ równie¿ za funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej i spo³ecznej. To za jego czasów uruchomiono w Szczecinie, jako pierwszym miecie w Polsce, praktyki lekarza rodzinnego. Utworzono równie¿ jedyne jak dot¹d dzienne placówki opiekuñcze dla osób starszych.
Jego wielk¹ pasj¹ jest sport. Zorganizowa³ w Szczecinie Mistrzostwa Polski Seniorów LA i najwiêkszy w
historii polskiej atletyki miting  Pedros Cup. To w³anie z inicjatywy Paw³a Bartnika na ulicy miasta odbywa siê nocny miting skoku o tyczce. Za tê dzia³alnoæ zosta³ nagrodzony tytu³em Menagera Sportu w
Polsce 2012 roku.
W gronie wyró¿nionych Medalem za Zas³ugi dla
Miasta Szczecin jest kolejna wybitna postaæ szczeciñskiej owiaty  Danuta Rodziewicz. Absolwentka
Uniwersytetu Jagielloñskiego (filologia polska na
Wydziale Filologicznym i równolegle Studia Podyplomowe Kulturalno-Owiatowe), nauczycielka, podharcmistrz ZHP, nauczyciel akademicki w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej, a potem na Uniwersytecie
Szczeciñskim, kolejno dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1,
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, przewodnicz¹ca Zespo³u ds. Programu NOWA MATURA, póniej wojewódzka koordynatorka ds. Programu NOWA MATURA, do przejcia na emeryturê
dyrektorka IV LO im. B. Prusa, wie o edukacji, wychowaniu, uczniu, nauczycielu, dokszta³caniu, jakoci nauczania, programach, kursach, warsztatach itp. itd.
wszystko Owiatowa alfa i omega. Dzieli³a siê swoj¹
wiedz¹ jako wyk³adowca na uczelniach i autorka wielu publikacji  nie tylko w Dialogach, ale tak¿e m.in.
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Biuletynie Kuratoryjnym, Dyrektorze Szko³y,
Refleksjach.
Ekspert ministerialna ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli, wspó³autorka programów podniesienia jakoci kszta³cenia w szko³ach, opracowywanych w KO i Wydziale Owiaty UM, edukatorka. Egzaminatorka maturalna, ³awniczka s¹dowa, inicjatorka wielu zadañ i dzia³añ niezwykle wa¿nych dla owiaty, jurorka w konkursach, mimo tak wielu obowi¹zków zawsze znalaz³a czas dla drugiego cz³owieka. Jako
dyrektorka IV LO stworzy³a szko³ê, do której lgnêli
zdolni i wra¿liwi.  Ka¿dego ucznia w szkole zna³a z
imienia i nazwiska. To nie by³ numer w dzienniku,
ale pojedynczy cz³owiek ze swoimi zaletami i wadami  powiedzia³ Pawe³ Bartnik na uroczystoci wrêczenia medalu. Potrafi³a rozmawiaæ nie tylko o nauce,
ale o ¿yciu i problemach m³odych ludzi, którzy wchodzili w doros³oæ. Kocha³a uczniów, szanowa³a i dba³a o wspó³pracowników, i by³y to uczucia odwzajemnione. Absolwenci, nauczyciele, przyjaciele, ci, którzy znaj¹ i podziwiaj¹ Pani¹ Dyrektor napisali dla Niej
i o Niej ksi¹¿kê!
Mi³oniczka poezji, m¹dry, ¿yczliwy Cz³owiek, powtarza za K.K. Baczyñskim: Trzeba umieæ ludzi pokochaæ.
To nie koniec sukcesów naszego kolegium redakcyjnego. Wies³aw Seidler, ¿eglarz, dziennikarz, fotoreporter, twórca i koordynator Regionalnego Programu Edukacji Morskiej i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach, odebra³ w ubieg³ym roku nagrodê im. Leonida Teligi za 15 lat dzia³alnoci na rzecz
promocji ¿eglarstwa. A w tym roku by³ nominowany
przez Stworzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej
Polskiej Pomorze Zachodnie do Nagrody Specjalnej
im. Bogdana Czubasiewicza  dziennikarza, podró¿nika, pisarza, który ukocha³ morze i morski Szczecin, przyznawanej za dzia³ania przypominaj¹ce o morskoci
naszego miasta i regionu. Wies³aw Seidler nagrody
nie zdoby³, ale sama nominacja jest wyró¿nieniem i
wyrazem szczególnego uznania dziennikarzy.
Choæ nagród nie zdobyli, ale bardzo wspierali Dialogi Ró¿a Czerniawska-Karcz, poetka, nauczycielka, prezes szczeciñskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów
Polskich i dr Bogdan Mat³awski, badacz i znawca folkloru muzycznego, wyk³adowca, autor wielu publikacji,
m.in. wydanej ostatnio ksi¹¿ki Kultura ludowa i jej
przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 19702009. Bardzo Wam dziêkujemy.
I na koniec o jeszcze jednym mi³ym wydarzeniu.
Dotyczy ono wieloletniego wspó³pracownika Dialogów, którego teksty zamieszczamy regularnie od
pocz¹tków istnienia miesiêcznika. Otó¿ Olgierd Wac³awik, bo o Nim mowa, nauczyciel geografii, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, ekspert turystyki od lat promuj¹cy Szczecin i nasze województwo, mi³onik i znawca turystyki pieszej, kolarskiej,
górskiej, wychowawca wielu turystycznych pokoleñ, Belfer na Szóstkê, laureat odznaki Brzd¹c,
otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego. Jestemy zaszczyceni obecnoci¹
Olgierda Wac³awika w gronie naszych Autorów.
Drodzy Pañstwo, jestemy dumni z Waszej obecnoci w Dialogach i z wielk¹ radoci¹ i satysfakcj¹ jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
W imieniu zespo³u Dialogów  Aneta Klonowska

16

Janusz Korczak,
patron 2012 roku,
trafia do serc, budz¹c
podziw, szacunek,
uznanie. Jego mi³oæ
do najm³odszych,
praca dla nich i powiêcenie docenia
dzisiejsze pokolenie.
W tym numerze Dialogów podsumowanie Roku Korczakowskiego w kolejnej szkole, która piêknie
uczci³a pamiêæ Starego Doktora.

Janusz Korczak
by³ w Dêbnie
W ramach projektu edukacyjnego Mów dziecku, ¿e jest dobre, ¿e m¹dre, ¿e potrafi. Tê radê
Janusza Korczaka warto zapamiêtaæ uczniowie
Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w
Dêbnie pod kierunkiem pani Wioletty Rafa³owicz
przygotowali i poprowadzili lekcjê jêzyka polskiego, uwiadamiaj¹c swoim rówienikom niezwyk³oæ
biografii i dokonañ Janusza Korczaka. Zajêcia, kontynuowane przez ca³y listopad 2012 roku sk³ania³y
do refleksji nad tym, dlaczego ubieg³y rok kalendarzowy zosta³ og³oszony Rokiem Janusza Korczaka.
Przygotowanie zajêæ i ich poprowadzenie wpisa³o
siê w wartoci g³oszone przez Janusza Korczaka, w
tym ideê samorz¹dnoci dzieci i m³odzie¿y.
Podczas lekcji uczniowie rozwi¹zywali krzy¿ówkê, wymagaj¹c¹ obszernej wiedzy o tym wielkim cz³owieku. Ogl¹dali prezentacjê multimedialn¹ oraz fragment filmu pt. Korczak w re¿yserii Andrzeja Wajdy. Z rozsypanki wyrazowej uk³adali cytaty z wypowiedzi Janusza Korczaka. Czytali ze zrozumieniem
tekst opisuj¹cy ostatni¹ drogê bohatera wraz z dzieæmi, którym siê bezgranicznie powiêci³.
Podsumowanie lekcji, polegaj¹ce na uzupe³nieniu zdañ: Janusz Korczak jest dla mnie wzorem,
bo... Uwa¿am, ¿e Janusz Korczak jest bohaterem,
poniewa¿... potwierdzi³o, ¿e uczniowie potrafi¹ zauwa¿yæ dobro w drugim cz³owieku i maj¹ potrzebê
wzorowania siê na doros³ych.
Wród dzia³añ s³u¿¹cych poszerzeniu wiedzy o
Januszu Korczaku nie zabrak³o konkursów. Jednym
z nich by³ konkurs plastyczny na portret Janusza
Korczaka. Uczniowie z zapa³em wykonywali swoje
prace plastyczne, oczywicie, ró¿n¹ technik¹. Szkolnej komisji konkursowej najbardziej spodoba³y siê
prace Patryka Górnego, Ma³gorzaty Koper, Justy-

ny Wêgrzynowicz, Marcina Krzewiñskiego i Magdaleny Ciumy. Dziêki konkursowi uczniowie poznali biografiê i twórczoæ Janusza Korczaka i jednoczenie rozwijali w³asne uzdolnienia.
Prace uczniów wzbogaci³y publikacjê powiêcon¹
wypowiedziom/cytatom Janusza Korczaka, które
warto zapamiêtaæ, a tak¿e zosta³y zaprezentowane
podczas imprezy rodowiskowej z udzia³em rodziców, w³adz lokalnych, wychowawców i nauczycieli
oraz uczniów zaanga¿owanych w projekt.

TE S£OWA
WARTO ZAPAMIÊTAÆ
Z okazji Roku Janusza Korczaka postanowilimy
wydaæ w³asn¹ publikacjê, zawieraj¹c¹ wa¿ne, naszym zdaniem, cytaty z wypowiedzi tego wielkiego
cz³owieka. Zaplanowalimy wydruk przy pomocy
rodków w³asnych, na szkolnej drukarce. Publikacjê planowalimy wrêczyæ gociom podczas imprezy rodowiskowej.
Planowane efekty
 dla uczniów: poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw cz³owieka oraz ich przestrzegania, zaanga¿owanie uczniów do podejmowania cyklicznych dzia³añ na rzecz obrony i egzekwowania przestrzegania
praw cz³owieka, zachêcenie i wdro¿enie uczniów do
podejmowania inicjatyw, do pracy twórczej.
 dla szko³y: opracowanie materia³ów informacyjnych i udostêpnienie ich na stronie internetowej szko³y, stworzenie uczniom warunków sprzyjaj¹cych ich w³¹czeniu siê w dzia³alnoæ na rzecz
szko³y, w po³¹czeniu ze stworzeniem formy spêdzania wolnego czasu.
 dla rodowiska lokalnego: promocja dzia³alnoci
uczniów poza szko³¹ (lokalna spo³ecznoæ, media).
Z okazji Roku Janusza Korczaka redakcja szkolnej gazety Gimnazjum Publicznego im. Arkadego
Fiedlera w Dêbnie wyda³a specjalne wydanie Gimnazjaka. Przygotowuj¹c okolicznociowe wydanie, pamiêtalimy o: popularyzowaniu postawy i
twórczoci Janusza Korczaka; rozwijaniu zainteresowañ, wyobrani, pasji i umiejêtnoci dziennikarskich; zachêcaniu do dzia³alnoci literackopublicystycznej.
Specjalne wydanie Gimnazjaka przygotowa³ zespó³ w sk³adzie: Wioletta Rafa³owicz, Cybulska Izabela, Jarema Paula, Kapelañczyk Joanna, Kopniewicz Natalia, Kurek Daria, Stefanowicz Aleksandra,
Woniak Aleksandra, ¯urawska Karolina, Bielawska Ada, Nowikowska Karolina, Ciuma Magdalena.
Piêkna szata graficzna to niew¹tpliwa zas³uga pani
Doroty Sa³añskiej. Polecamy czytelnikom szkolnej
gazety teksty:

* Janusz Korczak  wszechstronnie utalentowany cz³owiek
* Czy Korczakowskie prawa dziecka s¹ nadal aktualne?
* Podró¿ bez powrotu
* A jednak maluch uszczêliwia
* Szanowny Panie Januszu!  list do J. Korczaka
* Jak kochaæ dziecko?  recenzja ksi¹¿ki Janusza Korczaka
* Poetyckie podziêkowania.
Praca nad tworzeniem Gimnazjaka i jego wydanie przyczyni³y siê do poznania pisarstwa i myli
Korczaka.
Aleksandra Stefanowicz
Dziecko ma prawo do powa¿nego traktowania
jego spraw, do sprawiedliwego rozwa¿ania  tymi
s³owami Janusz
Korczak nawo³ywa³, by dzieci
by³y traktowane
na równi z doros³ymi, a ich sprawy by³y tak
samo powa¿nie
traktowane. Nie
powinno siê
zbywaæ spraw
m³odych ludzi
dlatego, i¿ s¹
tylko dzieæmi.
Zreformowaæ
wiat  to znaczy
zreformowaæ wychowanie  jest to jedna z myli na temat wychowania. Janusz Korczak by³ wielkim przeciwnikiem traktowania dzieci przedmiotowo. Napisa³ o tym wiele
ksi¹¿ek i broszur, np. Prawo dziecka do szacunku,
w których nawo³ywa³ do zmian w wychowaniu dzieci. Powo³uj¹c siê na przys³owie: Czym skorupka za
m³odu nasi¹knie, tym na staroæ tr¹ci mo¿emy byæ
pewni, ¿e to, co przeka¿emy teraz dzieciom, zaprocentuje w przysz³oci. Mówi¹c to, mam na myli, ¿e
od pocz¹tku dziecko trzeba traktowaæ powa¿nie, na
równi z sob¹. M³ody cz³owiek, ucz¹c siê od pocz¹tku
odpowiedzialnoci, w ¿yciu doros³ym poradzi sobie
z ka¿dym problemem. A to jest fundamentem do stworzenia w przysz³oci silnego i sprawnego pañstwa.
Pozwól dzieciom b³¹dziæ i radonie d¹¿yæ do poprawy  tym stwierdzeniem Janusz Korczak przekonuje nas do tego, i¿ dzieci maj¹ prawo uczyæ siê
metod¹ prób i b³êdów. Nie ka¿dy umie zrobiæ co
poprawnie za pierwszym razem, na rozwój umiejêtnoci potrzebujemy czasu.

17

Ale kocham Wis³ê warszawsk¹ i oderwany od
Warszawy odczuwam ¿al i têsknotê. Warszawa
jest moja i ja jestem jej  ten cytat doskonale
oddaje wielki patriotyzm. Jako lekarz pomaga³ ¿o³nierzom rannym podczas drugiej wojny wiatowej. Jednoczenie bardzo têskni³ za Polsk¹. Wed³ug mnie ka¿dy powinien braæ przyk³ad z Korczaka, ucz¹c siê od niego mi³oci do ojczyzny.
Ja nie mam
nic przeciwko
temu piêknemu
god³u, ale przeciw intencji tych,
którzy
ka¿¹
¯ydom nosiæ
opaskê na rêkawie. W tej sytuacji, w jakiej siê
znalaz³em, jedyn¹ w³aciw¹
drog¹, któr¹
mogê i muszê
pójæ, to zachowanie w³asnej godnoci. Opaski nie bêdê nosi³
 Janusz Korczak mia³ pochodzenie ¿ydowskie, a
jak wiadomo, w czasie drugiej wojny wiatowej,
¯ydzi musieli nosiæ na ramieniu znak rozpoznawczy gwiazdê Dawida. Korczak, jako wielki sprzymierzeñca równoci i tolerancji wszystkich ludzi,
sprzeciwia³ siê temu, nie stosuj¹c siê do zaleceñ.
Dzieci nie s¹ g³upsze od doros³ych, tylko maj¹
mniej dowiadczenia  tymi s³owami Janusz Korczak przekonuje nas, i¿ dzieci z czasem ucz¹ siê wielu rzeczy, odnosz¹c pora¿ki, jak i sukcesy. W ten
sposób zyskuj¹ dowiadczenie, dziêki czemu staj¹
siê m¹drzejsze i wyci¹gaj¹ wnioski na przysz³oæ.
Podziêkowanie
Drogi Januszu Korczaku!
By³e, jeste i bêdziesz naszym autorytetem,
jako lekarz leczy³e ludzi za darmo.
By³e pisarzem, napisa³e prawa dziecka
 mówi³e: Dziecko te¿ cz³owiek i te¿ ma prawo.
Pracowa³e w kilku sierociñcach w czasach okropnych!
Ale nie podda³e siê i walczy³e do koñca.
Jako nauczyciel nauczy³e dzieci, jak iæ godnie
przez ¿ycie.
Tak jak ¿y³e, tak umar³e  razem z dzieæmi.
Pamiêtamy!
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Bardzo wa¿ny jest dobry kontakt z dzieckiem, a przede wszystkim czêsta rozmowa,
dziêki której rodzic w odpowiednim momencie mo¿e zorientowaæ siê, ¿e dziecko
ma k³opoty i ma mo¿liwoæ mu pomóc.

Zmiany na progu
nauczania
przedmiotowego
Agnieszka Kulikowska

Dla wielu rodziców przejcie z nauczania zintegrowanego do przedmiotowego niejednokrotnie
niesie ze sob¹ niepokój. Rodzice obawiaj¹ siê jak
dziecko poradzi sobie z nowymi obowi¹zkami. Aby
dobrze przygotowaæ dziecko do czekaj¹cych je zmian
warto usi¹æ i porozmawiaæ z nim o tym, czego mo¿e
siê spodziewaæ w klasie czwartej.
Podstawow¹ zmian¹ z pewnoci¹ bêdzie rzadszy
kontakt z wychowawc¹. Do tej pory dzieci mia³y
jedn¹ pani¹, któr¹ ju¿ dobrze zna³y i przyzwyczai³y
siê do niej. Widzia³y siê z ni¹ codziennie i prawie na
ka¿dej lekcji, wiêc nawet najmniejszy problem rozwi¹zywany by³ na bie¿¹co. Teraz dzieci bêd¹ widywa³y siê z wychowawc¹ tylko na godzinie wychowawczej i na lekcjach z przedmiotu, którego uczy.
Kolejn¹ zmian¹ jest sztywny podzia³ zajêæ w szkole na lekcje i przerwy. W klasach I-III zajêcia edukacyjne z regu³y prowadzone by³y przez jednego
nauczyciela, który mia³ mo¿liwoæ dowolnego regulowania czasu zajêæ i przerw w ramach obowi¹zuj¹cych godzin oraz dostosowania ich d³ugoci do
potrzeb i mo¿liwoci uczniów. W klasie IV dziecko
bêdzie musia³o dostosowaæ swój czas koncentracji
do czterdziestopiêciominutowych lekcji.
Podzia³ na przedmioty wi¹¿e siê tak¿e z wiêksz¹
liczb¹ nauczycieli. Ka¿dy z nich bêdzie mia³ swoje
wymagania i inny sposób prowadzenia lekcji. Z
pewnoci¹ up³ynie trochê czasu, zanim dzieci przyzwyczaj¹ siê do tej nowej dla nich sytuacji. Podzia³
na przedmioty to tak¿e lekcje w ró¿nych klasach i
koniecznoæ przechodzenia z sali do sali, a nierzadko nawet na inne piêtro szko³y. Przemieszczanie siê korytarzami niesie ze sob¹ ryzyko czêstszego popadania w konflikty z rówienikami lub
uczniami ze starszych klas.
Nauka w klasie czwartej to równie¿ koniecznoæ
opanowania wiêkszej iloci materia³u i co siê z tym
wi¹¿e  wiêcej zadañ domowych. Dlatego niezmierne wa¿ne jest odpowiednie rozplanowanie dnia oraz
organizacja procesu uczenia siê, aby dziecko mia³o

czas na odrabianie lekcji, posi³ki i racjonalny odpoczynek.
Rodzice przede wszystkim powinni zadbaæ o zapewnienie dziecku sta³ego i spokojnego miejsca do
odrabiania lekcji, gdzie znajdzie siê biurko, dopasowane do wzrostu dziecka krzes³o oraz odpowiednie owietlenie. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na postawê dziecka przy odrabianiu lekcji. Oprócz miejsca
równie wa¿ny jest okrelony harmonogram dnia.
Oto kilka zasad, którymi mo¿na siê kierowaæ przy
ustalaniu z dzieckiem organizacji jego czasu:
* zaraz po przyjciu ze szko³y dobrze, aby dziecko
zjad³o posi³ek i mia³o krótki odpoczynek  nie d³u¿szy jednak ni¿ godzina;
* dobrze jest, aby dziecko zaczyna³o od przedmiotów najtrudniejszych  tych, które sprawiaj¹ mu
problem lub tych, których nie lubi  wówczas ma
wiêcej energii na uporanie siê z trudniejszymi zadaniami i tematami;
* w trakcie nauki warto przeplataæ przedmioty
humanistyczne ze cis³ymi;
* miêdzy zmian¹ przedmiotów mo¿na robiæ krótkie przerwy, aby wzrok odpocz¹³, a dziecko mia³o
chwilê oddechu;
* warto wyrobiæ w dziecku nawyk odrabiania
wszystkich zadañ domowych, które by³y zadane w
danym dniu, a nie tylko tych na nastêpny dzieñ 
tego samego dnia dziecko lepiej pamiêta, co by³o
zadane i jakie by³y wskazówki nauczyciela.
Dziecko w klasie IV jest jeszcze ma³o samodzielne
i wymaga wsparcia ze strony rodziców. Im wczeniej wpoimy w nim dobre nawyki oraz prawid³ow¹
organizacjê dnia, tym szybciej usamodzielni siê, a w
klasach starszych i w kolejnych etapach edukacyjnych, kiedy czeka go coraz wiêcej nauki i obowi¹zków, z pewnoci¹ bêdzie mu ³atwiej, a rodzicom zaoszczêdzi wielu niepotrzebnych problemów.
Wszystkie zmiany, które dziecko napotka, przechodz¹c z nauczania zintegrowanego do przedmiotowego mog¹, choæ wcale nie musz¹ spowodowaæ
pewne trudnoci. Co zatem rodzice mog¹ zrobiæ, aby
ustrzec przed nimi dziecko?
Przede wszystkim rodzice powinni zwróciæ uwagê, co przychodzi dziecku ³atwiej, a co sprawia mu
problem. Mo¿na wówczas zaplanowaæ i powiêciæ
wiêcej czasu na zadania trudniejsze. Pochwa³y dodaj¹ skrzyde³ i chêci do dalszej pracy. Warto wiêc
chwaliæ dziecko za ka¿dy jego sukces i doceniaæ
wysi³ek, jaki w³o¿y³o zw³aszcza w prace, które by³y
dla niego trudne lub te, których nie lubi. Wa¿ny jest
tak¿e czêsty kontakt z wychowawc¹. Dobrze te¿ porozmawiaæ z nauczycielem i zapytaæ, jak dziecko
sobie radzi, a tak¿e czy nie ma braków programowych. W razie k³opotów z danym przedmiotem w

szkole jest mo¿liwoæ, aby dziecko
uczêszcza³o na zajêcia wyrównawcze.
Jeli zajdzie taka potrzeba nie nale¿y obawiaæ siê wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Konsultacje lub badania w poradni mog¹ dostarczyæ nie tylko rodzicom cennych
informacji, jak postêpowaæ z dzieckiem,
ale przede wszystkim nauczycielom
wskazówki do pracy na lekcji.
Problemy w nauce mog¹ mieæ ró¿ne przyczyny. Wa¿ne jest jednak, aby
rodzice w odpowiednim momencie je
dostrzegli i starali siê dziecku pomóc. Jeli rodzice krzycz¹ na dziecko
za niepowodzenia w nauce lub za z³e
oceny nie zastanowiwszy siê, jaka
jest ich przyczyna, to dziecko ze strachu nie chce mówiæ o kolejnych k³opotach, a z czasem zamyka siê w sobie. To niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo ucieczek z lekcji. Czasami zdarza siê bowiem, ¿e w momencie, kiedy
dziecko nie radzi sobie w szkole, a jest
pozostawione samemu sobie, stara
siê unikaæ stresuj¹cych sytuacji i ze
strachu przed kolejn¹ z³¹ ocen¹ zaczyna opuszczaæ lekcje. Ucieczki z
lekcji powoduj¹ kolejne braki w materiale. To z kolei powoduje nastêpne
z³e oceny i w ten sposób zamyka siê
b³êdne ko³o, z którego dziecko nie
jest w stanie wyjæ samo bez pomocy
doros³ych.
Dlatego bardzo wa¿ny jest dobry
kontakt z dzieckiem, a przede wszystkim czêsta rozmowa, dziêki której rodzic w odpowiednim momencie mo¿e
zorientowaæ siê, ¿e dziecko ma k³opoty i ma mo¿liwoæ mu pomóc.
Powiêcaj¹c swój czas i zainteresowanie rodzice pokazuj¹ dziecku, ¿e jest
ono dla nich wa¿ne i kochane.
Agnieszka Kulikowska
 wizytator w Kuratorium
Owiaty w Szczecinie, wczeniej
pracowa³a w Szkole Podstawowej
nr 59 w Szczecinie jako pedagog
szkolny i nauczyciel jêzyka angielskiego; jako anglistka wspólnie z
kole¿ank¹ nauczania zintegrowanego realizowa³a ich autorsk¹
innowacjê pedagogiczn¹ z jêzyka
angielskiego
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Kocice i Pan Kleks
W po³owie marca br. w Warszawie odby³ siê XXIII Ogólnopolski Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych, w którym wzi¹³
udzia³ zespó³ teatralny Melpomenki z M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego przy ul. Kamiennej w Szczecinie. W tym
roku dziewczêta w sk³adzie: Iza Cerajewska, Emilia Guz, Jystyna Szopiñska, Martyna Gajewska, Roksana Pietruszewska,
Joanna £aszkowska oraz Anna Krysiukiewicz-Mazurek przedstawi³y musical pt. Kocice, który inspirowany by³ s³ynnym
musicalem Koty Teatru Roma w Warszawie. Drugim za, obowi¹zkowym przedstawieniem dla ka¿dego zespo³u, by³ fragment pochodz¹cy z trylogii Pana Kleksa. W tym przypadku
dziewczêta ze Szczecina po³¹czy³y tradycyjny teatr na scenie z
kamer¹, za pomoc¹ której wczeniej nakrêcono scenkê w orodku na Kamiennej. W filmie w rolê Pana Kleksa wcieli³ siê sam
dyrektor orodka  pan Jerzy Lasak, natomiast wszystkie wychowanki zosta³y
uczennicami s³ynnej Akademii. Nasze przesiêwziêcie
mo¿na by³o zobaczyæ jeszcze na
M³odzie¿owym
Przegl¹dzie Artystycznym w Policach w maju br.
Organizatorem tej
imprezy by³ M³odzie¿owy Orodek Wychowawczy w Trzebie¿y.
Anna Krysiukiewicz-Mazurek
 opiekun
zespo³u teatralnego Melpomenki
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Ró¿ne odcienie prawdy...

Mia¿d¿¹ca wiêkszoæ osiemdziesiêciu
procent badanych rozgrzesza k³amstwa pod wspólnym mianownikiem dobro innych. Zdaniem nastolatków mo¿na k³amaæ w nastêpuj¹cych sytuacjach:
by nie zrobiæ komu przykroci, by dotrzymaæ tajemnicy, by kogo chroniæ.

K³amstwa
nastolatków
Izabela Stêpieñ

Jako pedagog, mediator a przede wszystkim wychowawca m³odzie¿y chêtnie siêgam po lekturê z
pogranicza psychologii i socjologii zachowañ ludzkich. Przegl¹daj¹c zasoby szkolnej czytelni, natknê³am siê na artyku³ p. K. Hamer pt. K³amstwo
niejedno ma imiê1. Autorka na podstawie w³asnych badañ na dzieciach ze szkó³ podstawowych
i m³odzie¿y licealnej ukaza³a powody k³amania w
polskich szko³ach. Postanowi³am pog³êbiæ podrzucony temat. W ankiecie przeprowadzonej
wród m³odzie¿y gimnazjum, w którym uczê 
pyta³am nie tylko o powody k³amstwa, ale te¿ o
czêstotliwoæ z jak¹ m³odzie¿ k³amie, oraz w aspekcie bardziej etycznym  o poczucie winy, i o to,
czy prawda mo¿e mieæ odcienie. Badana m³odzie¿
to 13- i 14-latkowie w liczbie 96 osób.
Zacznijmy jednak od pocz¹tku. Za s³ownikiem
jêzyka polskiego k³amstwo to twierdzenie niezgodne z rzeczywistoci¹, wypowiedziane z zamiarem wprowadzenia kogo w b³¹d; fa³sz, nieprawda2. Wiêkszoæ ludzi deklaruje prawdomównoæ, jednak wyniki ankiety s¹ jednoznaczne 
ka¿dy choæ trochê k³amie. Po³owa ankietowanych
k³amie kilka raz w tygodniu. 20 procent  do 5 razy
w miesi¹cu, ale ju¿ codziennie lub kilka razy dziennie a¿ 15 procent.
K³amiemy z dwóch g³ównych powodów. Na jednym biegunie jest chêæ unikniêcia czego  kary,
zak³opotania, niezrêcznej sytuacji lub ¿eby kogo
nie zraniæ; na drugim jest chêæ zyskania czego 
nagrody, ochrony siebie lub innych, zdobycia
sympatii lub podziwu.
Badana przeze mnie m³odzie¿ na pierwszym miejscu wskaza³a chêæ unikniêcia kary i by³o to prawie
30% ankietowanych; prawie 20% k³ama³o, by nie
sprawiæ komu przykroci; 14% chroni³o w ten sposób siebie lub inn¹ osobê.

Chc¹c dociec moralnych aspektów k³amania, zaczê³am od zapytania wprost, czy ankietowani lubi¹
k³amaæ. Wiêcej ni¿ po³owa nastolatków nie lubi k³amaæ  57 %; zapewne wi¹¿e siê to z poczuciem
winy po sk³amaniu, gdy¿ 49% ankietowanych przyznaje, ¿e gryzie je sumienie, gdy mówi¹ nieprawdê.
Reszta ankietowanych lubi k³amaæ  23% lub lubi
czasami  20%. Ta grupa nie odczuwa przykrych
konsekwencji w postaci kaca moralnego  obejmuje a¿ 51 % badanych.
Co do rangi k³amstw  s¹ one stopniowalne i
wietnie zdajemy sobie z tego sprawê. No bo
jak tu porównaæ k³amstwo o istnieniu Zêbowej
Wró¿ki do k³amstwa o np. kradzie¿y albo ukrycie dochodów przed fiskusem do nie powiedzenia bliskiej osobie o ciê¿kiej chorobie. Przed takimi dylematami stajemy codziennie. Na pewno
³agodniej potraktujemy k³amstwo, gdy nie dotyczy ono nikogo osobicie  oszustwa wobec
pañstwa, najbardziej kontrowersyjne bêd¹ dotyczy³y osób nam najbli¿szych  i albo bêdziemy te osoby chroniæ przed ujawnieniem prawdy,
albo nie dopowiemy czego, albo po prostu sk³amiemy dla tzw. dobra. M³odzie¿ równie¿ wa¿y,
wie, którymi k³amstwami krzywdzimy innych i
jasno definiuje te k³amstwa, które bywaj¹ uzasadnione. Mia¿d¿¹ca wiêkszoæ osiemdziesiêciu
procent badanych rozgrzesza k³amstwa pod
wspólnym mianownikiem dobro innych. Zdaniem nastolatków mo¿na k³amaæ w nastêpuj¹cych sytuacjach: by nie zrobiæ komu przykroci, by dotrzymaæ tajemnicy, by kogo chroniæ.
Sporód wszystkich ankietowanych 14% uwa¿a, ¿e nigdy nie mo¿na k³amaæ i a¿ 20% twierdzi,
¿e nie istniej¹ uzasadnione k³amstwa. Co do op³acalnoci k³amania 45% uwa¿a, ¿e k³amstwo nie
pop³aca, a 28%, ¿e tylko czasami.
W gruncie rzeczy wyniki tej ankiety s¹ optymistyczne. Faktem jest, ¿e prawdomównoæ nie jest
mocn¹ stron¹ homo sapiens  ale tego nie zmieniæ
siê nie da. W wiêkszoci gimnazjalici k³amaæ nie
lubi¹, rozró¿niaj¹ k³amstwa lekkie od ciê¿kich i bywaj¹ wspania³omylni w ich odpuszczaniu (przynajmniej sobie). Analizuj¹c w³asne zachowanie i
sk³onnoci, powinnimy próbowaæ eliminowaæ zachowania sprzeczne z naszym sumieniem, a wychowuj¹c pokolenia  w³asne czy cudze, uczulaæ je na
skutki k³amstwa. Przede wszystkim dawajmy dobry
przyk³ad  a jeli zdarzy nam siê sk³amaæ  zróbmy
to tak, by nikt siê nie zorientowa³.
By odnieæ kwestiê oszukiwania do nas samych
chcia³am zaproponowaæ czytelnikom tzw. Test D.
Dotyczy on sk³onnoci do k³amania, a zaczerpniêty
zosta³ z wikipedii 3.

Test polega na narysowaniu na czole za pomoc¹ palca wskazuj¹cego swej
dominuj¹cej rêki litery D. Wynik testu okrela przybli¿ony wskanik
kontroli w³asnych zachowañ.  tzw
self  monitoring.
Zadanie to mo¿na wykonaæ na dwa
sposoby:
1. Osoby o wysokim poziomie selfmonitoring rysuj¹ literê D w ten sposób, aby mog³y j¹ przeczytaæ osoby
stoj¹ce naprzeciwko nich  z brzuszkiem skierowanym w lewo. Niestety
s¹ to osoby, które najczêciej potrafi¹ dobrze k³amaæ.
2. Osoby o niskim poziomie self
monitoring rysuj¹ literê D tak, aby
same mog³y j¹ przeczytaæ  z brzuszkiem skierowanym w prawo  osoby
z tej grupy rzadziej k³ami¹, przez co
nie maj¹ takiej wprawy w oszukiwaniu, jak osoby o wysokim poziomie
self-monitoring.
Muszê przyznaæ, ¿e mi siê ten test
sprawdzi³.
Na koñcu chcia³abym przytoczyæ
jak¿e trafn¹ refleksjê A. Lincolna:
Nikt nie ma dostatecznie dobrej
pamiêci, by k³amaæ zawsze z powodzeniem. Pamiêtajmy o tym, by
ugryæ siê czasem w jêzyk, by nie
straciæ równowagi miêdzy prawd¹ i
fikcj¹, by byæ godnym zaufania
Czego sobie i Pañstwu ¿yczê.
Bibliografia
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Dzi piêknoæ Tw¹
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Portrety

Krzysztof

Matura 2007 nie by³a weso³a. Krzysztof nie do¿y³. Diagnoza jego
choroby brzmia³a jak wyrok, ale przecie¿ zawsze jest nadzieja. I Krzysztof by³ m¹dry, pracowity, dobrze siê zapowiada³, by³ cierpliwy, bra³
chemiê i mimo to czyni³ postêpy, w trybie nauczania indywidualnego
przygotowywa³ siê do matury. Wybra³ przedmioty, planowa³ studia.
Bylimy wiêc dobrej myli, razem z III d matematyczno-informatyczn¹ trzymalimy kciuki za Krzysztofa.
Nie mia³ on ¿yciowo ³atwej sytuacji. Nie by³ ze Szczecina, chorowa³, pozostaj¹c pod opiek¹ brata i siostry, a nasi ludzie na lekcje do
Krzysztofa doje¿d¿ali bardzo daleko (przydzieli³am je g³ównie zmotoryzowanym)
W naszej jubileuszowej ksi¹¿ce pt.: 61lat IV LO im. Boles³awa
Prusa w Szczecinie. Monografia II na stronie 75 jest piêkne, kolorowe zdjêcie grupy uczniów z klasy Krzysztofa. Na pierwszym planie
jest on, skromny d¿entelmen z klasy matematyczno-informatycznej, jak w rozdziale O mocy ducha o nim napisa³am, rejestruj¹c
znan¹ opiniê na jego temat. Bo Krzysztof by³ cz³owiekiem pouk³adanym, kulturalnym i wiedzia³, czego chce. Cieszy³ siê sympati¹ kole¿anek i kolegów. Nawiasem mówi¹c, by³a to klasa niezwyk³a. Nie ogranicza³ jeszcze dyrektora elektroniczny nabór i pamiêtam jak hurtem
przyjê³am do I d grupê kilkunastu osób (³¹cznie z Krzysztofem) z
s¹siedniego Gimnazjum nr 20. Przyszli w garniturach, z podaniem,
wyjaniaj¹c, ¿e s¹ zmotywowani do pracy, bardzo siê przyjani¹,
chodzili do jednej klasy Przecie¿ nie mog³am ich nie przyj¹æ. Warto
by³o! Nie dziwi³ te¿ póniej ich smutek z powodu tragedii Krzysia.
Nigdy nie zapomnê ostatniej rozmowy z Krzysztofem w moim gabinecie, przy zas³oniêtych roletach, bo s³oñce olepia³o nie do wytrzymania. Dotyczy³a ona matury. Mówi³am Krzysztofowi o ró¿nych
wariantach, ale on chcia³ koniecznie zdawaæ z klas¹. Uzgodnilimy
przedmioty, zapewni³am, ¿e gdyby gorzej siê poczu³, to  jeli nas
zawiadomi¹  przesuniemy termin egzaminu na inny dzieñ.
Nie zapomnê uwa¿nych oczu Krzysztofa. By³ piêknym ch³opcem, ale teraz jego ciemne oczy patrzy³y na mnie przygaszone
cierpieniem. To by³o spojrzenie nad wiek dojrza³e, przenikliwe,
przewiduj¹ce?
Rozmawialimy nie tylko o maturze. Mimo miertelnej choroby
Krzysztof po uszy tkwi³ w ¿yciu! Akceptowa³ tylko wariant optymistyczny. To trzyma³o go przy ¿yciu. Planowa³, co bêdzie robi³ po
studiach
Dla mnie by³a to bardzo bolesna rozmowa. Krzysztof nie zna³ prawdziwych wyników ostatnich badañ, rodzina je przed nim ukry³a, ¿eby
siê nie za³ama³. A on czu³ siê  jak mówi³  nawet lepiej. Przecie¿
przyjecha³ do szko³y, by porozmawiaæ o egzaminie dojrza³oci, dzi
tylko  maturze. Napêd czerpa³ z chêci ¿ycia i mocy swego ducha!
I choæ do wa¿nego egzaminu nie do¿y³, to zda³ go celuj¹co i to
wczeniej, stanowczo za wczenie!, przed ca³¹ swoj¹ klas¹.
Dzi, w chwilach dla mnie trudnych, czêsto mylê o Krzysztofie
Danuta Rodziewicz
19 maja 2013
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Podsumowanie Roku Korczakowskiego

Zakoñczy³ siê Rok Korczakowski, ale
wszyscy wiemy, ¿e patronat ofiarnego opiekuna dzieci zobowi¹zuje nadal do dzia³alnoci w myl Jego szlachetnych wskazañ.

Patron
zobowi¹zuje

Anna Krysiukiewicz-Mazurek
M³odzie¿owy Orodek Wychowawczy przy ulicy
Kamiennej w Szczecinie od 18 czerwca 2004r. nosi
imiê Janusza Korczaka  niezwyk³ego cz³owieka,
ofiarnego nauczyciela i opiekuna dzieci.
Pod koniec listopada 2012 roku w naszym
Orodku odby³o siê podsumowanie Roku Korczakowskiego. Do uroczystoci, bilansuj¹cej
szereg dzia³añ naszego zespo³u  pracowników
i dziewcz¹t z placówki, przygotowywalimy siê
przez wiele miesiêcy.
Na uroczystoæ
przybyli zaproszeni
gocie: ksi¹dz proboszcz Artur Rasmus, poetka 
Barbara Dominiczak, Magdalena
Bogus³awska i Gra¿yna Wojtczak z
Teatru Lalek Pleciuga, Adam Komorowski  dyrektor
Domu Kultury Skolwin, Anna Kowalewska ze StowaJerzy Lasak  dyrektor M³odzieOrodka Wychowawczego
rzyszenia Skolwin ¿owego
w Szczecinie.
oraz pracownicy i
m³odzie¿ Orodka. Przybyli te¿ poprzedni dyrektorzy naszej placówki: El¿bieta Tylewska, Romuald
Umiastowski i Tadeusz Sobczyñski.
Uroczystoæ mia³a charakter konkursu miêdzyklasowego, sk³adaj¹cego siê z 4 zadañ: wykonanie i
zaprezentowanie gazetki o ¿yciu i twórczoci Janusza Korczaka, krótkie przedstawienie na podstawie
fragmentu wybranej ksi¹¿ki Janusza Korczaka, plakat do zaprezentowanego przedstawienia, konkurs
wiedzy o Januszu Korczaku.
Jury w sk³adzie: Magdalena Bogus³awska, Barbara Dominiczak, Gra¿yna Wojtczak i Artur Rasmus
wy³oni³o nastêpuj¹ce miejsca i wyró¿nienia: I miej-

sce zajê³y dwie klasy: klasa 3 a i 3b gimnazjum, II
miejsce  klasa 1 ZSZ, III  klasa 2 gimnazjum i 1
gimnazjum. Wyró¿nienia indywidualne za szczególne osi¹gniêcia otrzyma³y uczennice: Emilia Guz, Paulina ¯elasko, Monika Makowska, Joanna Jarzêbska
i Magdalena Kamiñska.
Fundatorami nagród byli: Teatr Lalek Pleciuga,
Multikino Szczecin i Teatr Wspó³czesny.
Janusz Korczak ogromn¹ wagê przypisywa³
wychowaniu przez teatr. Ten rodzaj pracy kontynuujemy w 2013 roku. Bralimy udzia³ w trzech
edycjach Syberiady, powiêconej pamiêci dzieci polskich skazanych wraz z matkami w czasie II
wojny wiatowej na Sybir i wieloletni¹ tu³aczkê
(wielu ojców tych ma³ych zes³añców zamordowali Sowieci). W poetycko-muzycznym spektaklu z empati¹ recytowali wiersze Barbary Dominiczak: dyrektor naszej placówki  Jerzy Lasak,
uczennice: Roksana Pietruszewska, Dominika
Za³êska, Regina Wandtke, Emilia Guz, Izabela
Cerajewska, Martyna Gajewska i autorka tego
tekstu. Kolejne edycje re¿yserowanego przez nas
spektaklu odby³y siê: 12 stycznia 2013r. w Domu
Kultury przy ul. Marcina w Szczecinie, 18 stycznia 2013r. w M³odzie¿owym Orodku Wychowawczym przy ul. Kamiennej w Szczecinie i 23
lutego 2013r. w Szko³ach Salezjañskich przy
ul. Ku S³oñcu w Szczecinie.
Uroczystoci te wzbogaci³y pieni skomponowane przez Pana Paw³a Kluczkê, a wykonane przez Angelikê Naguszewsk¹ i kompozytora, który tak¿e
akompaniowa³ na pianinie.
Zakoñczy³ siê Rok Korczakowski, ale wszyscy wiemy, ¿e patronat ofiarnego opiekuna dzieci zobowi¹zuje nadal do dzia³alnoci w myl
Jego szlachetnych wskazañ. One nam towarzysz¹ codziennie w pracy z dziewczêtami, które
w M³odzie¿owym Orodku przy ulicy Kamiennej
znajduj¹ schronienie przed okrucieñstwem wiata, w którym przysz³o im prze¿yæ najwczeniejsze lata dzieciñstwa.

Byæ mo¿e w³anie dziêki takim imprezom
równie¿ na nowo odkryjemy uroki czytania i wrócimy do przekonania, ¿e jednak
nie ma nic piêkniejszego  nie ma wspanialszej zabawy  ni¿ wzi¹æ do swych r¹k
egzemplarz arcydzie³a, bia³ego kruka, namiêtnie poszukiwanego egzemplarza i zag³êbiæ siê w odkrywaniu wyobrani.
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tualne, potrzebne i na miejscu za spraw¹ zorganizowanego w Szczecinie w dniach 24-26 maja I
Festiwalu Ksi¹¿ki S³uchanej. Najprzedniejsze
nazwiska znanych aktorów, lektorów, autorytetów
w dziedzinie s³owa przyci¹gnê³y spragnionych
tego s³owa setki ludzi. Fragmenty popularnych
ksi¹¿ek, lektur czytali m.in. Ksawery Jasieñski,
Anna Seniuk, Jacek Polaczek, Marian Opania,
Bartosz Opania, Wojciech Pszoniak, Krzysztof
Wakuliñski, Edyta Jungowska, Sonia Bohosiewicz, Krystyna Czubówna, Agata Kulesza, Joanna Szczepkowska, Micha³ Ogórek, prof. Jerzy BralEwa Hryæ
czyk. W wielkim zas³uchaniu festiwalowa publiczNaprzeciwko mojego domu, w samym centrum noæ  bardzo wdziêczna  ch³onê³a ka¿de s³owo
Szczecina, a by³o to w latach siedemdziesi¹tych, padaj¹ce z ust mistrzów. Porywali nas swym kunszwieci³ wielki kolorowy neon nad przestronn¹, piê- tem, uwodzili barw¹ g³osu. Oszo³omieni nat³okiem
trow¹, dobrze zaopatrzon¹ ksiêgarni¹ Dom Ksi¹¿- znakomitych nazwisk  s³usznie nazwanych odki. Czy to ³askawy chochlik, czy te¿ mo¿e z³oli- krywcami wyobrani  nie wiedz¹c co wybraæ, a
woæ przedmiotów martwych  ujê³y z tego¿ napisu chc¹c us³yszeæ jak najwiêcej, mijalimy siê, w loliterê m i ku naszej  ówczesnych studentów filo- cie przekazuj¹c sobie najwie¿sze wieci z ogl¹logii polskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w danych spektakli, zafascynowani niepowtarzaln¹
Szczecinie, rocznik 1974  ogromnej uciesze, po³y- interpretacj¹ czytanej literatury.
A wszystko to odbywa³o siê
skliwie wabi³ now¹ nazw¹ Do
w
przybytkach szczeciñskiej
Ksi¹¿ki. Ile¿ radoci sprawia³o
Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkkultury,
trzeba przyznaæ ¿e
nam to zawo³anie!
niejsza zabawa, jak¹ sobie ludzwspaniale
dobranych, promuMija³y lata, które wiêkszoæ z
koæ wymyli³a.
j¹cych
najbardziej
reprezentanas spêdzi³a ucz¹c w szko³ach,
Wis³awa Szymborska
cyjne obiekty w naszym groczy te¿ krzewi¹c na ró¿ne sposoby kulturê s³owa i jêzyka ojczystego. Zmienia³y dzie, jak Muzeum Narodowe, Ksi¹¿nica Pomorsiê czasy, zatriumfowa³y nowe technologie  kom- ska, Teatr Polski, Cafe 22, a tak¿e Zamek Ksi¹¿¹t
putery, Internet, komórki. Spo³eczeñstwo coraz mniej Pomorskich i Jasne B³onia. I tylko ¿al, ¿e nie da³o
czyta³o, zewsz¹d rozlega³y siê nawo³ywania, ¿e spa- siê ogarn¹æ wszystkiego, wszystkich wys³uchaæ,
da czytelnictwo, ¿e nie chc¹ czytaæ. Wielu moich bo by³y to g³osy, które znamy od lat, niepowtakolegów polonistów, bibliotekarzy, nauczycieli ró¿- rzalne, które uwielbiamy, które s¹ dla nas kwinnych przedmiotów zmaga³o siê z tym problemem. tesencj¹ doskona³ego brzmienia. G³osy niezwyChcielimy co przeskoczyæ, zaraziæ czytaniem, za- k³e, sugestywne, uwodz¹ce sw¹ melodi¹. A przy
szczepiæ bakcyla, przekonaæ, ¿e nic piêkniejszego okazji popularyzuj¹ce now¹ formê przyswajania
tekstów literackich, jak¹ s¹ audiobooki umo¿linad ciekaw¹ ksi¹¿kê. Na pró¿no.
I oto pojawi³a siê inna mo¿liwoæ, to niegdy- wiaj¹ce zaznajamianie siê z literatur¹ podczas
siejsze zawo³anie do ksi¹¿ki sta³o siê bardzo ak- podró¿y, uprawiania joggingu, gotowania obiadu, jazdy samochodem  mo¿e to znak czasu,
teraniejszoci, przypieszonego rytmu ¿ycia, do
którego z pewnoci¹ wiêkszoæ m³odych ludzi
da siê przekonaæ.
Byæ mo¿e w³anie dziêki takim imprezom równie¿
na nowo odkryjemy uroki czytania i wrócimy do
przekonania, ¿e jednak nie ma nic piêkniejszego 
nie ma wspanialszej zabawy  ni¿ wzi¹æ do swych
r¹k egzemplarz arcydzie³a, bia³ego kruka, namiêtnie
poszukiwanego egzemplarza i zag³êbiæ siê w odkrywaniu wyobrani.
Ewa Hryæ
 nauczyciel bibliotekarz w Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie

Wielkie zas³uchanie
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W Pa³acu literacko

Cykl spotkañ w Pa³acu M³odzie¿y z pisarzami i poetami nie tylko szczeciñskimi ma ju¿ swoj¹ tradycjê. W sali
multimedialnej PM gocimy, niemal co miesi¹c, artystów, którzy oddaj¹ Sztuce swój talent, kreuj¹c swoje wizje
piórem, pêdzlem, o³ówkiem, fotografi¹, tak¿e muzyk¹ czy tañcem. Okazuje siê bowiem, ¿e literat chce wypowiadaæ siê nie tylko s³owem. Udowadniali to kolejni gocie salonu literackiego prowadzonego przez Zwi¹zek
Literatów Polskich Oddzia³ w Szczecinie, któremu umo¿liwia te dzia³ania Dyrekcja i Pracownicy Pa³acu M³odzie¿y, tworz¹c niepowtarzalne klimaty kolejnych wieczorów, za co organizatorzy serdecznie dziêkuj¹.
Wspomnienia tych spotkañ utrwalaj¹ w swoich recenzjach-sprawozdaniach uczniowie ze Szko³y
Podstawowej nr 16 w Szczecinie, którzy od padziernika 2010 roku uczestnicz¹ wraz ze swoj¹ opiekunk¹
Wies³aw¹ Hedder, nauczycielk¹ z SP 16, w tych pa³acowych biesiadach literackich. Oto zapisków W
PA£ACU literacko czêæ II. W czerwcowym numerze relacje ze spotkañ wiosennych: z Mariol¹ Pryzwan, biografistk¹ Anny German, z Rafa³em Podraz¹, dziennikarzem, autorem tekstów piosenek i poet¹,
który w marcu tego roku zosta³ uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej oraz z Januszem P. Kowalkowskim, poet¹, piewakiem operowym i muzykoterapeut¹ ze Szczecinka.
Mo¿e relacje m³odych bywalców spotkañ literackich zachêc¹ innych do odwiedzin w Pa³acu i poznania goci salonu W PA£ACU literacko? Zapraszamy!
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Spotkanie z
Mariol¹ Pryzwan

Autorka tak ciekawie
opowiada³a
Spotkanie z biografistk¹ Mariol¹ Pryzwan i promocja jej najnowszej ksi¹¿ki pt. Anna German o sobie
by³o tematem 18. wieczoru literackiego z cyklu Spotkania z pisarzami i poetami nie tylko szczeciñskimi.
Jak ju¿ tradycyjnie na tych spotkaniach bywa, autorkê
ksi¹¿ki przedstawi³a pani Ró¿a Czerniawska-Karcz, a
rozmowê poprowadzi³ Rafa³ Podraza.
Mariola Pryzwan poinformowa³a, ¿e jest polonistk¹, z zawodu bibliotekark¹, a z zami³owania biografistyk¹. Ma na swoim koncie biografie takich postaci, jak np. W³adys³aw Broniewski, Zbigniew Cebulski, Maria D¹browska, Anna Jantar.
Od wielu lat Mariola Pryzwan jest równie¿ zafascynowana Ann¹ German, jedn¹ z najwybitniejszych
gwiazd polskiej estrady. Nigdy jej osobicie nie pozna³a, ale zauroczy³a j¹ tak bardzo, ¿e zebra³a rozproszone w audycjach radiowych, prasie polskiej i radzieckiej informacje na jej temat i tak powsta³a ksi¹¿ka przypominaj¹ca autobiografiê Anny German. Z niej
mo¿na siê dowiedzieæ, o czym marzy³a, co lubi³a, jak
spêdzi³a swoje dzieciñstwo i czasy studenckie. Pani
Mariola ciekawie opowiada³a o wielu szczegó³ach
¿ycia polskiej gwiazdy, o jej pobycie we W³oszech,
wypadku na Autostradzie S³oñca i d³ugiej walce o
powrót do zdrowia. Interesuj¹co opowiada³a o tym,
jak Anna German swoim g³osem, a tak¿e osobowoci¹ anio³a, przyci¹ga³a do siebie ludzi.
Ciekawostk¹, której dowiedzielimy siê od biografistyki, by³o to, ¿e Anna German przez trzy miesi¹ce w

roku 1946 mieszka³a w Szczecinie, w dzielnicy Sto³czyn,
po czym z mam¹ i babci¹ wyjecha³a do Wroc³awia.
Spotkanie up³ynê³o w bardzo mi³ej atmosferze. Pani
Mariola tak ciekawie opowiada³a o swojej bohaterce,
¿e wiele osób chêtnie kupi³o promowan¹ ksi¹¿kê, ¿eby
lepiej poznaæ postaæ wra¿liwej piosenkarki.
Mateusz Dro¿d¿yñski

Przy piêknej muzyce
W Pa³acu M³odzie¿y odby³o siê spotkanie z Mariol¹ Pryzwan, autork¹ 13 ksi¹¿ek o wybitnych artystach i twórcach. Polonistka, publicystka, biografistyka, pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie.
Tematem spotkania w Szczecinie by³a promocja
najnowszej ksi¹¿ki Marioli Pryzwan pt. Anna German o sobie. Anna German, piosenkarka, ¿y³a w
latach 1936-1982. Urodzi³a siê w Urgenczu w Uzbeckieckiej SRR. By³a wielk¹ patriotk¹, chocia¿ nie mia³a w sobie kropli polskiej krwi. Mog³a mieszkaæ we
W³oszech czy USA, ale wybra³a Polskê.

Na pocz¹tku literackiego spotkania pani Ró¿a
Czerniawska-Karcz powita³a goci. Rozmowê z
Mariol¹ Pryzwan prowadzi³ dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek, cioteczny wnuk Magdaleny
Samozwaniec, Rafa³ Podraza.
Mariola Pryzwan by³a zafascynowana Ann¹ German od czasu, kiedy po raz pierwszy zobaczy³a j¹ w
telewizji. Swojej idolki nie pozna³a jednak nigdy osobicie. Bardzo ciekawie opowiada³a o ¿yciu piosenkarki:
jej k³opotach, twórczoci, pocz¹tkach kariery, wspó³pracownikach, rodzinie i mierci. W czasie trwania tego
spotkania, co pewien czas prezentowano utwory wykonane przez Annê German. Dowiedzia³em siê, ¿e Anna
German by³a osob¹ praktyczn¹  skoñczy³a geologiê,
w razie gdyby okaza³o siê, ¿e nie uda jej siê ze piewaniem. Mimo ¿ycia w PRL-u, tytu³owa bohaterka zrobi³a karierê na wiecie. We W³oszech mia³a ciê¿ki wypadek samochodowy, z którego ledwie usz³a z ¿yciem.
Mimo to pokona³a trudnoci i wróci³a do piewania.
Takich ciekawostek jest du¿o wiêcej.
Pod koniec wieczoru publicznoæ mog³a zadawaæ
pytania dotycz¹ce piosenkarki i Marioli Pryzwan.
Dziêki ciekawemu opowiadaniu i piêknej muzyce
spotkanie uwa¿am za bardzo udane, tym bardziej, i¿
piosenkarka nie by³a mi znana.
Maciek Tomaszek

By³o fantastycznie

Gociem osiemnastego wieczoru literackiego by³a
Mariola Pryzwan, która napisa³a biografiê swojej idolki  Anny German.  Co takiego by³o w jej g³osie,
co co mnie fascynowa³o, g³os niesamowity, który
uwielbia³am i który by³ nie do podrobienia  tak
mówi³a o swej bohaterce autorka ksi¹¿ki. Doda³a, ¿e
gdy j¹ ujrza³a w programie telewizyjnym i us³ysza³a
jej piew, uzna³a, ¿e to anio³. Chocia¿ osobicie nie
zna³a swojej ulubienicy, to i tak j¹ podziwia³a.
Anna German mia³a ojca Niemca i matkê Holenderkê. Brat Fryderyk, który zachorowa³ na szkarlatynê, zmar³ w wieku 2 lat.
Artystka mia³a zdolnoci krawieckie, sama szy³a
swoje kreacje sceniczne. Kolejnym talentem by³o
malarstwo. Piêknie malowa³a i myla³a, ¿e zostanie
malark¹, nawet mia³a zamiar iæ do szko³y artystycz-
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nej, gdzie by mog³a kszta³ciæ ten talent, lecz po powa¿nej rozmowie z mam¹ zrezygnowa³a.
Anna German wystêpowa³a w wiêzieniu, nawet
dla morderców, których wzrusza³a swoim piewem.
Moim zdaniem to spotkanie by³o fantastyczne i
nie mogê siê doczekaæ 19. wieczoru literackiego!
Weronika Grzeczyñska

Spotkanie by³o dla mnie
ród³em wiedzy
21 marca wybra³em siê do Pa³acu M³odzie¿y na
spotkanie z biografistk¹ Anny German. Kiedy przyszed³em, moi koledzy ju¿ zajêli miejsca. Nied³ugo po
mnie przysz³a nasza wychowawczyni. Wszyscy byli
odwiêtnie ubrani, kulturalni i powa¿ni.
Na pocz¹tku prowadz¹cy spotkanie, pan Rafa³
Podraza, zada³ kilka pytañ pani Marioli Pryzwan o
jej zainteresowaniach ¿yciem piosenkarki. Biografistka zobaczy³a artystkê w telewizji podczas wykonywania piosenki i pomyla³a o niej jak o aniele
bez skazy i tak siê zaczê³o. Nastêpnie p. R. Podraza
przeszed³ ju¿ do historii Anny German. Pokrótce
dowiedzielimy siê o latach dzieciñstwa i m³odoci
piosenkarki, a tak¿e jak przebiega³a jej kariera. W
czasie spotkania emitowane by³y fragmenty wywiadu udzielonego przez Annê German, wiêc moglimy
us³yszeæ jej g³os. Dowiedzielimy siê tak¿e, ¿e artystka by³a bardzo wysoka i specjalnie pochyla³a
g³owê, ¿eby wydawaæ siê trochê ni¿sz¹. W jej ¿yciu
by³o wiele zabawnych sytuacji, ale te¿ i tragicznych,
np. wtedy, kiedy umar³ ojciec.
Na koniec wieczoru gocie zadawali p. Marioli Pryzwan pytania, na które chêtnie odpowiada³a. Okaza³o siê nawet, ¿e jeden z uczestników spotkania
osobicie poda³ rêkê Annie German. Potem by³o krótkie po¿egnanie i czas na kupienie ksi¹¿ki Marioli
Pryzwan pt. Anna German o sobie.
Spotkanie by³o dla mnie ród³em wiedzy na temat
Anny German. Bardzo mi siê podoba³o i mam nadziejê, ¿e takich spotkañ bêdzie jeszcze wiêcej.
Christof Wójcik
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Spotkanie z
Rafa³em Podraz¹

Poeta, dziennikarz, animator
kultury  nagrodzony
19. wieczór W PA£ACU literacko by³ spotkaniem
z poet¹ i dziennikarzem Rafa³em Podraz¹. Jak zawsze
w przepiêknej, nastrojowej i niepowtarzalnej scenerii
(autorstwa Ewy Bana) sali multimedialnej  autor 5
tomików poetyckich oraz 7 ksi¹¿ek o Magdalenie Samozwaniec i Rodzinie Kossaków, opowiada³ o swoich, nie tylko pisarskich, dokonaniach. A to dlatego, i¿
w obecnoci szacownych goci z Urzêdu Miasta  p.
Agaty Stankiewicz, dyrektor Wydzia³u Kultury, która
wrêczy³a odznaczanemu list gratulacyjny prezydenta
Miasta Szczecina, Katarzyny Amon z UM, Cecylii Judek  sekretarza naukowego Ksi¹¿nicy Pomorskiej,
dyrekcji Pa³acu M³odzie¿y, szczeciñskich literatów,
nauczycieli i m³odzie¿y ze szkó³ szczeciñskich i sta³ych
bywalców pa³acowych wieczorów, tak¿e w obecnoci
szczeciñskich mediów  Rafa³ Podraza zosta³ udekorowany odznaczeniem Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej przyznanym mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.
W rozmowie z Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz, bohater
wieczoru ods³ania³ swoj¹ ponad dwudziestoletni¹
dzia³alnoæ na rzecz szeroko pojêtej kultury. Has³atematy, pytania-odpowiedzi odkrywa³y dzieciñstwo
w Lubinie i debiut poetycki dziewiêcioletniego ch³opca, m³odoæ w Legnicy i pierwsz¹ pracê dziennikarsk¹
w lokalnej gazecie, czas studiów na Uniwersytecie
Wroc³awskim, praktykê dziennikarsk¹ w pismach
dolnol¹skich i coraz dojrzalsz¹ dzia³alnoæ animatora kultury podczas studiów, w tym organizacjê festiwali im. Anny Jantar w Legnicy, potem we Wrzeni,
festiwal w Opolu i organizacjê programu M³ode talenty, dowiadczenia w pracy z m³odzie¿¹ w zespo³ach tanecznych i ogólnopolskie sukcesy na tej ni-

wie; epizody filmowe w Wiedminie czy Julia
wraca do domu Agnieszki Holland, sukcesy autora
tekstów piosenek potwierdza³y wykonania m.in.: Kasi
Wilk, Ireny Jarockiej, Beaty Bednarz, Waldemara
Koconia. Kilkuletni pobyt w Warszawie, praca w PAN,
pierwsze dowiadczenia wydawnicze i
sukces.
Magdalena, córka Kossaka  bestsellerem. Przyjazd do Szczecina. Przyjêcie do ZLP i niezwykle aktywna dzia³alnoæ w szczeciñskim oddziale To tylko ju¿ znane dokonania prezentowane tak¿e w Pa³acu M³odzie¿y. Wieczór jak zawsze zakoñczy³y gratulacje, dedykacje i rozmowy przy kawie i herbacie.
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Spotkanie z
Januszem Piotrem Kowalkowskim

Poeta, piewak,
muzykoterapeuta
Po raz dwudziesty w Pa³acu M³odzie¿y goci³y
Muzy. By³o lirycznie, muzycznie, plastycznie... bo kolejna dekoracja Ewy
Bana stworzy³a
niepowtarzaln¹ sceneriê dla szczególnego literackiego
Gocia. Ten wieczór z cyklu W PA£ACU literacko
zapisa³ siê w pamiêci publicznoci, która przyby³a w
po³owie maja na spotkanie z poet¹, piewakiem operowym, ale te¿ muzykoterapeut¹ i autorem tekstów piosenek, w tym bardzo licznych cygañskich  Januszem
Piotrem Kowalkowskim ze Szczecinka. Wraz z gociem
wieczoru przybyli jego szczecineccy przyjaciele, wiêc
by³a równie¿ rozmowa o etymologii nazwy Ma³ego
Szczecina, bo o 11 razy mniejszego od Szczecina, ale
spokrewnionego ze stolic¹ Pomorza Zachodniego.
Szczecinecczanie chwalili spotkanie, zreszt¹ nie tylko
oni. Jak zawsze, wieczór pa³acowy mia³ swój niepowtarzalny klimat. Poezja Janusza Kowalkowskiego w
lirycznym dialogu, który prowadzi³a Ró¿a Czerniawska-Karcz, wybrzmiewa³a na tle muzycznych kompozycji autora, raz relaksuj¹co, raz refleksyjnie, a od czasu do czasu cygañsk¹ nut¹, bowiem Poeta nie tylko
pisze teksty, m.in.: dla Don Wasyla czy Trojanka, ale i
sam piewa. Wiersze z najnowszego tomu Poety, Zd¹¿yæ przed cisz¹, wydanego w zetelpowskiej serii: akcent, uzupe³nia³y komentarze odautorskie, odkrywa³y
naturê artysty oraz jego inspiracje twórcze.
Przy kawie i herbacie toczy³y siê rozmowy o materii S³owa, o piosence i rytmometryce, któr¹ w muzykoterapii stosuje Janusz Kowalkowski.
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Spotkania, konkursy...
Tekst i zdjêcia: Wojciech Tomczak

Sezon ¿eglarski 2013 otwarty!

11 maja na przystani Centrum ¯eglarskiego w
Szczecinie odby³o siê oficjalne otwarcie sezonu
¿eglarskiego. Wród licznie zgromadzonej m³odzie¿y, dzieci i sympatyków ¿eglarstwa, po uroczystym
wci¹gniêciu bandery na maszt g³os zabra³a pani
dyrektor Magdalena Piasecka-Górny. Sezon ¿eglarski 2013 uznano za otwarty!
Po oficjalnej uroczystoci odby³y siê regaty w klasie F5E, czyli zmagania modeli jachtów sterowanych
radiem. Teraz ju¿ na dobre mo¿na zacz¹æ ¿eglowaæ
tymi prawdziwymi  oby tylko sprzyja³y wiatry.
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stów z kl. III SP 11. Imprezê zaszczycili te¿ doroli
gocie, przyjaciele ¯agielka: pani Daniela Arciszewska  wizytator Kuratorium Owiaty w Szczecinie, opiekunowie i wychowawcy dzieci, znany
¿eglarz p. Piotr Stelmaszczyk, przewodnicz¹ca Rady
Osiedla i Rady Rodziców oraz przedstawiciele miejskiej komendy Policji i Pa³acu M³odzie¿y PCE w
Szczecinie. Goci powita³a dyrektor ¯agielka, pani
Gabriela Poleszak.
Dzieci pod wodz¹ studentów Akademii Morskiej
zaprezentowa³y barwny i bogaty spektakl tañca,
szant i piosenek ¿eglarskich, poniewa¿ wszystkie
zgromadzone placówki bior¹ aktywny udzia³ w
Programie Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej Pa³acu
M³odzie¿y.
Po zakoñczonych wystêpach dzieci zosta³y nagrodzone prezentami ufundowanymi przez Kuratorium Owiaty w Szczecinie, a tak¿e pucharami
¯agielka. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na pyszny poczêstunek.

W C¯ wykuwaj¹ siê
m³ode talenty

Pl¹sy braci morskiej i piratów

W przedszkolu nr 27 ¯agielek, 15 maja odby³
siê VIII Przegl¹d Tañca i Piosenki Morskiej Z
wiatrem w ¿aglach. Impreza zgromadzi³a dzieci 
gospodarzy ¯agielka oraz goci: dzieci z Przedszkola nr 65, 14, 27 oraz z oddzia³ów przedszkolnych
Szko³y Podstawowej nr 11, a tak¿e m³odych arty-

Kunia ¯eglarska to nowatorski konkurs zorganizowany po raz pierwszy w Centrum ¯eglarskim,
autorstwa Wojciecha Zakrzewskiego i Jolanty Ga³êzowskiej. Konkurs ten odby³ siê w³anie 16 maja
w przystani ¿eglarskiej Miêdzyszkolnego Orodka
Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej.
Konkurs zak³ada³ rywalizacjê w zakresie wiedzy
¿eglarskiej oraz dyscyplin sportowych, wiêc teoria
przeplata³a siê z praktyk¹, równie¿ ¿eglarsk¹. Uczestnikami byli uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów. W konkursie wziê³y udzia³ 3-4-osobowe dru¿yny, pod opiek¹ doros³ego przedstawiciela szko³y.
Po czêci teoretycznej, gdzie zawodnicy musieli
wykazaæ siê wiedz¹ ¿eglarsk¹ z zakresu budowy jachtów, teorii ¿eglowania czy etykiety ¿eglarskiej,
uczestnicy przyst¹pili do rywalizacji sportowej po-
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³¹czonej z praktycznymi zadaniami zwi¹zanymi z praktyk¹ ¿eglarsk¹ na jachtach Centrum ¯eglarskiego.
Ponadto w konkursie po raz pierwszy zosta³a wykorzystana nowo wybudowana cie¿ka edukacyjna o tematyce ¿eglarsko-ekologicznej, gdzie poza
zadaniami konkursowymi uczestnicy mogli poznaæ
zagadnienia zwi¹zane z ekologi¹ naszego regionu.
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie doskonale siê bawili, tym bardziej ¿e pogoda dopisa³a,
a zawody w g³ównej czêci odbywa³y siê nad Jeziorem D¹bskim. Nagrodami w konkursie by³y 1-dniowe rejsy dla dru¿yn oraz upominki.

Szko³a Pod ¯aglami na pok³adzie
Kapitana G³owackiego

Z Wa³ów Chrobrego wyrusza w rejs Kapitan G³owacki w ramach znanej akcji Szczeciñska Szko³a
pod ¯aglami. Informacjê na ten temat i zdjêcia przes³a³ nam pan Wies³aw Seidler:
Od 25 lat Szczeciñska Szko³a Pod ¯aglami jest
dla m³odzie¿y szko³¹ ¿ycia, szko³¹ morza, jest przygod¹ na pok³adach ró¿nych ¿aglowców, najczêciej
Kapitana G³owackiego z CO¯ w Trzebie¿y (by³ego Henryka Rutkowskiego). W³anie pod jego
¿aglami (jak na zdjêciach z poprzednich lat), wyruszaj¹ jej tegoroczni laureaci, z kapitanem Wojtkiem
Bolo Maleik¹, prezesem Szko³y.
Przez tydzieñ byli na Ba³tyku, z zakoñczeniem rejsu przy Wa³ach Chrobrego. Na wyjcie w morze i na
powitanie zaprosili kolegów, rodziców i wszystkich
mi³oników ¿agli

Morskie impresje na scenie

22 maja odby³y siê w Szkole Podstawowej nr 5 w
Szczecinie eliminacje do Miêdzyszkolnego Konkursu Scenicznego Impresje morskie. W role aktorów wcieli³y siê dzieci z klasy: Ia, Ib, II a, II b, IIc.
Wystêpy by³y z pewnoci¹ dla nich wielkim prze¿yciem i okazj¹ do zaprezentowania swoich umiejêtnoci przed publicznoci¹. Komisja konkursowa
przyzna³a nagrodê ex aequo za I miejsce klasie I a i II
b. Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a klasa teatralna II c
za przedstawienie Chrzest piratów. ¯yczê ma³ym
aktorom powodzenia na finale konkursu

Dni patrona w SP 37

W Szkole Podstawowej nr 37, która od ponad 20
lat nosi imiê wieloletniego wyk³adowcy Wy¿szej
Szko³y Morskiej, kpt.¿.w. Antoniego Ledóchowskiego, odby³y siê coroczne Dni Patrona. Majowe wiêto odby³o siê w auli szko³y przy udziale licznie zgromadzonych dzieci oraz goci, wród nich zawsze
umiechniêtego, wieloletniego sympatyka i przyjaciela naszych programowych imprez  kapitana ¿.w.
Wiktora Czappa oraz wieloletniego dzia³acza na rzecz
popularyzacji morza i edukacji morskiej m³odzie¿y i
doros³ych  Wies³awa Seidlera.
Dni Patrona uczczono wystêpami artystycznymi
klas m³odszych, a ich umiejêtnoci wokalne i taneczne obserwowa³ Neptun wraz z ma³¿onk¹ i gwardi¹
honorow¹ w postaci diab³ów. Program edukacji morskiej w Szkole Podstawowej nr 37 prowadzony jest
przez Dorotê Klimek.

Wielkie przygotowania
do TTSR 2013

Morze w poezji i fotografii

Wrêczenie nagród laureatom I Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji i Fotografii Marynistycznej Impresje Morskie 2013 odby³ siê 24 maja na pok³adzie statku £adoga.
Organizatorem konkursu jest Szko³a Podstawowa
nr 68 w Szczecinie, prê¿nie dzia³aj¹ca w naszym Programie. Konkurs przez 10 lat organizowany by³ dla
uczniów szczeciñskich szkó³ podstawowych, a w tym
roku odby³a siê I edycja na skalê ca³ego kraju.
Wród nagrodzonych i wyró¿nionych znaleli siê
równie¿ uczestnicy Programu z SP 1, SP 37, SP 41,
SP 45, SP 53, SP 68.
Patronat nad konkursem obj¹³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego, Miasto Szczecin oraz
Zachodniopomorskie Kuratorium Owiaty. Patronat
medialny: TVP Szczecin oraz Kurier Szczeciñski.
Wród sponsorów znalaz³y siê w³adze wojewódzkie i miejskie, przedsiêbiorstwa gospodarki morskiej,
wród nich: P¯M, ¯egluga Polska S.A., Polsteam
¯M Sp. z o.o. oraz Akademia Morska w Szczecinie.
Dodatkow¹ nagrodê specjaln¹ ufundowa³o Stowarzyszenie Morskie Miasta Szczecin.
Ca³oæ uroczystoci uwietni³y wystêpy wokalne i taneczne uczniów Szko³y Podstawowej nr 68.
Na zakoñczenie uroczystoci organizatorzy konkursu przygotowali dla wszystkich s³odk¹ niespodziankê  tort Impresje morskie.
Wszystkim nagrodzonym i wyró¿nionym
uczniom, opiekunom serdecznie gratulujê!!!
Szczególne s³owa uznania dla organizatorów SP 68.
Monika Maækowiak
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W weekend 25-26 maja pogoda nas nie rozpieszcza³a, pada³ deszcz, by³o pochmurnie, jednak w Centrum ¯eglarskim wieci³o s³oñce, a to za spraw¹ licznie zgromadzonej m³odzie¿y, która stanowi reprezentacjê Szczecina do Regat The Tall Ships Races
2013. Taki ³adunek entuzjazmu, radoci i m³odzieñczej otwartoci rozjani najgorsz¹ pogodê i wymaluje na twarzy ka¿dego obserwatora szeroki umiech.
Spotkanie dotyczy³o za³óg s/y Fryderyk Chopin,
s/y Kapitan Borchardt oraz jachtów Centrum
¯eglarskiego, które bêd¹ bra³y udzia³ w regatach.
Dwa dni warsztatów powiêcone by³y wzajemnej
integracji wszystkich za³óg poprzez wspólne rejsy
DZ-tami i wyprawy kajakowe. Pod nadzorem naszego charyzmatycznego koordynatora  £ukasza
Wójcika æwiczylimy taniec i uk³ady choreograficzne, które bêd¹ wizytówk¹ reprezentacji Szczecina
podczas przemarszu za³óg w portach na trasie regat. Æwiczylimy te¿ piew szant pod czujnym okiem
ich autora  Grzegorza Opalucha. Poza tym by³a te¿
nauka ¿onglerki pi³eczkami, a tak¿e ciekawie zaaran¿owana prezentacja flagi naszego miasta.
Integracja i budowanie jednolitego zespo³u zdolnego do sprawnej wspó³pracy przebieg³y doskonale, a przygotowanie do parady portowej ocenione
zosta³o przez naszego koordynatora bardzo wysoko. By³y to ju¿ drugie warsztaty dla uczestników
TTSR 2013, pierwsze odby³y siê ju¿ w Pa³acu M³odzie¿y w dniach 11-12 maja. Przed nami ostatnie
spotkanie, 15-16 czerwca, kiedy to wszystko zostanie dopiête na ostatni guzik, a czekaj¹ nie lada atrakcje, jak np. bitwa na balony czy zrzucanie siê z tratwy do jeziora.
W Centrum ¯eglarskim gocilimy ekipê filmow¹
Telewizji Szczecin, która w najbli¿szym czasie wyemituje reporta¿ z naszych przygotowañ. Zachêcamy do ledzenia mediów i ogl¹dania relacji.
Zdjêcia  na str. 32.
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W Zespole Szkó³ Rzemielniczych
W tym roku pomys³y przysz³ych fryzjerek nie zna³y ¿adnych granic.

SREBRNY LOK

Tegoroczn¹ edycjê konkursu wygra³a
dru¿yna z Zespo³u Szkó³ nr 6 imienia Miko³aja Reja ze Szczecina.

ABC rzemios³a

W Zespole Szkó³ Rzemielniczych odby³ siê po
raz kolejny Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Rzemiole. Organizatorzy, uk³adaj¹c pytania i zadania
po³¹czyli wiedzê dotycz¹c¹ historii i wspó³czesnych
realiów rzemios³a polskiego.
W zmaganiach udzia³ wziê³y trzy dru¿yny sk³adaj¹ce siê z trójek zawodników. W tym roku, oprócz
gospodarzy, czyli Zasadniczej Szko³y Zawodowej
nr 7, udzia³ wziêli przedstawiciele Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 z Gryfina i Zespo³u Szkó³ nr
6 imienia Miko³aja Reja ze Szczecina.
Oprócz pytañ przygotowanych przez organizatorów
ka¿da dru¿yna opracowa³a zadanie dla przeciwników.
M³odzi uczestnicy konkursu musieli wykazaæ siê wiedz¹
dotycz¹c¹ miêdzy innymi tego, ile w dawnej Polsce trwa³a nauka zawodu, czy kim by³ bednarz. Punkty zdobyte
w konkurencjach symbolizowa³y gwodzie w³asnorêcznie wbijane przez zawodników w pieñki. Przyznaæ nale¿y, ¿e to zadanie nale¿a³o do najtrudniejszych.
Tegoroczn¹ edycjê konkursu wygra³a dru¿yna z
Zespo³u Szkó³ nr 6 imienia Miko³aja Reja ze Szczecina. Dla wszystkich zawodników nagrody ufundowa³
Wydzia³ Owiaty UM oraz szczeciñskie izby rzemielnicze: Zachodniopomorska Izba Rzemios³a i Przedsiêbiorczoci i Izba Rzemielnicza Ma³ej i redniej
Przedsiêbiorczoci. Dodatkowo zwyciêska dru¿yna
otrzyma³a puchar z r¹k dyrektora Zespo³u Szkó³ Rzemielniczych, pani Aliny Wygockiej.

Na przednówku, jak co roku zreszt¹, Zespó³ Szkó³
Rzemielniczych w Szczecinie otworzy³ swe podwoje
dla m³odych fryzjerów. W tegorocznych zmaganiach
wziê³o udzia³ 15 zawodniczek (piszê  zawodniczek,
bo o dziwo, w tym roku ch³opcy  przyszli fryzjerzy 
nie zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹). Zg³oszonych
chêtnych mielimy znacznie wiêcej, ale kapryna zimowa aura pokrzy¿owa³a im plany i nie pozwoli³a dojechaæ w niedzielny poranek na konkurs.
Do sali gimnastycznej, która na ten dzieñ zamieni³a siê
w staro¿ytn¹ Grecjê, tu¿ przed 9 rano, wesz³y zawodniczki w asycie swoich instruktorów i modelek. Oprócz
nich, miejsca za specjalnie przygotowanym sto³em, zajêli jurorzy. Nad nimi widnia³ napis: Bogowie Olimpu
Cz³onkowie jury mieli do wykonania niezwykle trudne
zadanie, niczym na igrzyskach olimpijskich  oceniæ
zmagania zawodniczek w dwóch kategoriach. Zarówno
we fryzjerstwie damskim, jak i mêskim zawodniczki wykonywa³y po trzy fryzury. Pewnym novum w tym roku
by³o wyciskanie fal i stylizacja na lata 20. XX wieku.
Niezmiennie najwiêksze emocje towarzyszy³y prezentacji fryzur awangardowych. W tym roku pomys³y przysz³ych fryzjerek nie zna³y ¿adnych granic. Zawodniczki wykona³y pajêcze i diabelskie stylizacje na
mêskich modelach. Tymczasem na g³owach pañ pojawi³y siê miêdzy innymi: koszyczek wielkanocny, fryzura a'la Maria Antonina, balowa impresja, czy dwie
natury kobiece: anio³ i diabe³.
W kategorii fryzjerstwo damskie I miejsce zajê³a Sandra Ciupina, uczennica klasy II ZSZ nr 7 w Szczecinie, II
miejsce przypad³o w udziale Ewelinie Lipce, uczennicy
klasy III ZSP w Gryfinie, a III  Klaudii Cholewie, uczennicy klasy III WZDZ w Szczecinie.
Natomiast w kategorii fryzjerstwo mêskie I miejsce
zajê³a Paulina Kowalska z III klasy ZSZ nr 7, II miejsce  Magdalena Talarczyk z II klasy ZSZ nr 7 w
Szczecinie, a III miejsce  Milena Kocio³ek z III klasy
ZSZ nr 7 w Szczecinie.
Pewnym nowatorskim pomys³em by³o te¿ przyznanie nagrody publicznoci. W tym roku przypad³a ona
Karolinie Cielak, która z r¹k pani dyrektor Zespo³u
Szkó³ Rzemielniczych Aliny Wygockiej otrzyma³a specjaln¹ statuetkê i bon pieniê¿ny.
Ju¿ dzi organizatorzy zapraszaj¹ na przysz³oroczn¹  dwudziest¹, jubileuszow¹ edycjê konkursu Srebrny Lok.
El¿bieta Paprocka
 kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole
Szkó³ Rzemielniczych, nauczycielka j. polskiego
i przedmiotów fryzjerskich
Zdjêcia  na stronie obok.

Wielkie przygotowania
do TTSR 2013
Zdjêcia: Wojciech Tomczak

