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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 nag³oœnienie w
systemie dŸwiêkowym 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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Policja radzi

Nigdy nie jest
za wczeœnie
na rozmowê
o narkotykach
Cz³owiek jest istot¹, która bardzo szybko siê
uzale¿nia od wielu rzeczy, czêsto nie zdaj¹c sobie z tego sprawy. Stan taki nazywany powszechnie niegroŸn¹ zale¿noœci¹, jest w rzeczywistoœci
uzale¿nieniem ograniczaj¹cym wolnoœæ. Rodzice
obawiaj¹ siê, ¿e dziecko wchodz¹ce w kontakt ze
œrodkami psychoaktywnymi szybko siê od nich
uzale¿ni. Uzale¿nienie rozpoznaje siê, gdy co najmniej trzy z ni¿ej wymienionych objawów wystêpuj¹ nieprzerwanie przez pewien czas w ci¹gu
ostatniego roku. Objawy uzale¿nienia polegaj¹ na
tym, ¿e u¿ytkownik narkotyku:
* doznaje silnej potrzeby lub przymusu u¿ycia substancji,
* traci kontrolê nad u¿ywaniem,
* w przypadku odstawienia substancji doznaje przykrych dolegliwoœci fizycznych i/lub psychicznych,
* roœnie jego tolerancja na substancjê i w konsekwencji musi zwiêkszaæ dawki dla osi¹gniêcia tego samego efektu,
* koncentruje siê na u¿ywaniu, rezygnuje z innych daj¹cych wczeœniej satysfakcjê z aktywnoœci,
* kontynuuje u¿ywanie mimo uœwiadamiania
sobie, ¿e jest ono szkodliwe.
Uzale¿nienie mo¿emy podzieliæ na psychiczne
oraz fizyczne, gdzie psychiczne polega na przymusie za¿ycia substancji po to, aby wywo³aæ przyjemne uczucie lub zapobiec wyst¹pieniu negatywnych odczuæ, a fizyczne powstaje wskutek
zmienionego stanu fizjologicznego organizmu,
wywo³anego wielokrotnym przyjmowaniem substancji uzale¿niaj¹cej. Za¿ywanie dopalaczy na

ogó³ wywo³uje pobudzenie psychoruchowe, a tak¿e podniecenie czy nawet agresjê. Nag³e odstawienie œrodków odurzaj¹cych b¹dŸ dopalaczy
wywo³uje wyst¹pienie zespo³u abstynencyjnego
(zespo³u odstawienia), bêd¹cego grup¹ objawów
o zmiennym przebiegu Tolerancja polega na tym,
¿e dla uzyskania tych samych efektów konieczne
jest zwiêkszenie dawki.
G³ówne przyczyny u¿ywania narkotyków przez
m³odzie¿:
• chêæ poprawy samopoczucia,
• ucieczka od codziennoœci, problemów, trosk,
• ciekawoœæ i nuda,
• wp³yw rówieœników i otoczenia,
• chêæ bycia akceptowanym w grupie,
• bunt przeciwka doros³ym,
• niska samoocena, brak wiary w siebie,
• brak autorytetów,
• chêæ odurzenia siê,
• z powodu trudnoœci w szkole.

Od kilku lat dopalacze zyskuj¹ na popularnoœci. Pojawiaj¹ siê coraz to nowe specyfiki, których sprzeda¿ nie jest objêta odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Niestety, nieœwiadoma m³odzie¿ coraz czêœciej po nie siêga, a rodzice na pocz¹tku
czêsto nawet nie wiedz¹, ¿e z ich dzieckiem dzieje siê coœ niedobrego. Nigdy nie jest za wczeœnie na rozmowê o narkotykach. Im bêdzie ono
m³odsze, tym lepiej zwa¿ywszy na zagro¿enia, z
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jakimi bêdzie siê stykaæ w dzisiejszych realiach.
Dzieci nie licz¹ siê z konsekwencjami swych
czynów. Dorastanie jest okresem podejmowania
ryzyka i badania, jak daleko siêgaj¹ granice rodzicielskiej kontroli, spo³ecznej toleranci oraz
wydolnoœci w³asnego organizmu. Wiele nastolatków styka siê ze œmierci¹ dotykaj¹c¹ ich rówieœników i nawet wtedy m³odemu cz³owiekowi nie jest ³atwo o refleksjê i uœwiadomienie
sobie, ¿e œmieræ mo¿e groziæ tak¿e jemu w nastêpstwie jego w³asnych zachowañ. Dzieci musz¹
k³amaæ w sprawie narkotyków, poniewa¿ inaczej
nie mog³yby ich za¿ywaæ. Problem w tym, ¿e w
koñcu narkotyki przejmuj¹ nad nimi kontrolê.
Nie ma dolnej granicy wieku uzale¿nienia, o
czym œwiadczy prawdziwa epidemia narodzin
dzieci z wrodzon¹ zale¿noœci¹ w nastêpstwie za¿ywania przez matki alkoholu lub innych narkotyków w okresie prenatalnym.
Dzieci nie patrz¹ w przysz³oœæ na d³ugoterminowe konsekwencje u¿ywania narkotyków.
Nie potrafi¹ myœleæ perspektywicznie. Rodzice nie powinni byæ równie beztroscy, a jednak s¹. Narkotyki nigdy nie s¹ wyjœciem z
sytuacji. Mog¹ sprawiæ, ¿e dziecko stanie siê
w domu kimœ obcym. Osoba bliska stopniowo
zacznie ukazywaæ twarz narkomana – izoluj¹cego siê, nieuczynnego, a nawet brutalnego.
W zmianach osobowoœci widaæ indywidualne

ró¿nice, w zale¿noœci od zainteresowania narkotykami, czy dopalaczami. Rodzice powinni
spróbowaæ odtworzyæ sobie, od kiedy zachowanie dziecka siê zmieni³o, gdy¿ w ten sposób uzyskaj¹ wskazówkê, jak d³ugo trwa nadu¿ywanie œrodków odurzaj¹cych.
M³odzi ludzie lubi¹ przebywaæ w towarzystwie
osób podzielaj¹cych ich zainteresowania i sposób bycia. Narkotyki, dopalacze ³¹cz¹ ich jako
nadrzêdna wartoœæ w ¿yciu. Kolegów stroni¹cych
od ww. œrodków uwa¿a siê za „niekontaktowych”
i „dziecinnych”. W rezultacie kontakty kole¿eñskie zaczynaj¹ siê ograniczaæ do wymiany narkotyków, dopalaczy lub us³ug za dostêp do nich.
Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak
ca³kowicie uchroniæ dziecko przed narkotykami,
ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z
dzieckiem, tym ³atwiej ustrze¿emy je przed narkotykami. Rozmowa jest podstaw¹ dobrych kontaktów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznaæ
jego œwiat, oczekiwania, marzenia, ale te¿ ró¿norodne problemy. Nie bójmy siê rozmawiaæ tak¿e
na trudne tematy. Wiedza o narkotykach pomaga
prze³amaæ opory przed rozmow¹ z dzieckiem na
ten trudny temat. Im wiêcej wiemy na temat narkotyków, tym ³atwiej przekonamy dziecko o ich
szkodliwoœci. U¿ywajmy rzeczowych argumentów.
Ewelina Brzeziñska
– m³odszy aspirant KW Policji w Szczecinie
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Priorytet:
Bezpieczeñstwo!
W SZKOLE dzieci i m³odzie¿ spêdzaj¹ wiêksz¹
czêœæ swojego ¿ycia, dlatego oczywistym jest, ¿e
powinna siê ona kojarzyæ z bezpieczeñstwem. A
w³aœciwie nie jedynie „kojarzyæ”, szko³a powinna je ZAPEWNIAÆ. Szko³a bezpieczna to nie tylko szko³a wewn¹trz, to równie¿ szko³a na zewn¹trz – a tu zagro¿eñ przybywa, nie przed wszsytkimi jesteœmy w stanie ochroniæ naszych podopiecznych.
W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Szczecinie do kwestii bezpieczeñstwa uczniów podchodzimy równie powa¿nie jak do wyników nauczania. Od wielu lat z
powodzeniem funkcjonuje w naszej placówce
Komisja Wychowawcza, która zajmuje siê m.in.
czuwaniem nad frekwencj¹, wspieraniem wychowawców w ich codziennych obowi¹zkach oraz
wspó³organizacj¹ ró¿nych przedsiêwziêæ, na które uczniowie wychodz¹ b¹dŸ wyje¿d¿aj¹, jak np.
wyjazdy integracyjne, Salon Maturzysty, prelekcje tematyczne, gra miejska.
Ka¿dy wychowawca, obejmuj¹c klasê pierwsz¹,
jest zobowi¹zany do opracowania „Planu Pracy
Wychowawczej”, skorelowanego z „Programem
Wychowawczym i Profilaktycznym Szko³y”. Tego
typu programy zawieraj¹ zró¿nicowane treœci, np.:
kszta³towanie postaw spo³ecznych i patriotycznych, budowanie œwiadomoœci przynale¿noœci do
grupy rówieœniczej, efektywne sposoby uczenia
siê, wypracowanie umiejêtnoœci pokonywania
stresu. Szczególnie w klasach pierwszych nauczyciele wychowawcy musz¹ zadbaæ równie¿ o ty,
by uczniowie poznali dokumenty wa¿ne dla ich
funkcjonowania w szkole, jak np.: „Statut Szko³y”, „Wewn¹trzszkolny System Oceniania”.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli bior¹ równie¿ udzia³ w konkursach i projektach promuj¹cych zdrowie (np. Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny „Przeszczep sobie zdrowie”), a
tak¿e postawy obywatelskie (Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu).
I LO posiada równie¿ „Program Wspó³pracy z
Rodzicami i I LO w Szczecinie”, którego celem
jest m.in. œcis³a wspó³praca z rodzicami, ukazazywanie kierunków wspierania rozwoju m³odzie¿y o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, a przede
wszystkim budowanie sprzyjaj¹cej atmosfery w re-

lacjach nauczyciel-uczeñ-rodzic. Oczekiwania rodziców wobec szko³y podlegaj¹ diagnozie podczas pierwszych spotkañ z wychowawcami w klasach pierwszych. Opracowane wyniki stanowi¹ odpowiedŸ na pytanie, jak rodzice postrzegaj¹ swoje
miejsce w edukacji dziecka i w jaki sposób chcieliby uczestniczyæ w dzia³aniach szko³y. Dla rodziców naszych podopiecznych organizowane s¹ spotkania z przedstawicielami policji szczeciñskiej,
których prelekcje ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem (np.: cykliczna o cyberprzemocy).

Jakie dzia³ania podjêto w I LO, aby zapewniæ
uczniom bezpieczeñstwo w szkole? W placówce
dzia³a monitoring. Uczniom nie wolno opuszczaæ
budynku podczas trwania zajêæ oraz przerw lekcyjnych, pilnuj¹ tego dy¿uruj¹cy nauczyciele oraz pozostali pracownicy szko³y. Co wiêcej, plan tygodniowych zajêæ zosta³ tak u³o¿ony, aby uczniowie
nie mieli w swoim planie zajêæ tzw. „okienek” –
lekcje zaczynaj¹ siê na ogó³ o 8, a koñcz¹ najpóŸniej o 16.05 (konsultacjami przedmiotowymi).
W I LO, podobnie jak w innych szko³ach, problem stanowi frekwencja. Niestety, nie jest ona stuprocentowa. Ten problem staramy siê rozwi¹zywaæ
wspólnie z rodzicami naszych uczniów, co w znacznym stopniu pozwala zmieniæ niekorzystn¹ sytuacjê. Niekiedy rodzice nie staraj¹ siê zrozumieæ,
¿e dzia³ania szko³y maj¹ na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ich dzieciom oraz pomoc w osi¹ganiu satysfakcjonuj¹cych wyników w nauce, co przyczynia siê do póŸniejszych sukcesów ¿yciowych
naszych absolwentów. Niestety, wysoka absencja
na zajêciach czêsto ma miejsce za przyzwoleniem
rodziców. Dzieje siê tak, gdy rodzic jest niejako
"pod presj¹" swego dziecka, mieszka/pracuje w
innym mieœcie i nie sprawuje sta³ego nadzoru nad
nim lub wrêcz oczekuje, ¿e dziecko pomo¿e w
opiece nad m³odszymi dzieæmi w rodzinie.
M³odzie¿ I LO bierze udzia³ w konkursach tematycznie zwi¹zanych z opisan¹ w tym artykule
tematyk¹. Dlatego nasi uczniowie przystêpuj¹ do
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wojewódzkiego konkursu „Profilaktyka
Oczami M³odzie¿y”, poœwiêconego propagowaniu idei bezpieczeñstwa, postrzeganego przez pryzmat doswiadczeñ i opinii m³odego cz³owieka, organizowanego
przez Policjê Zachodniopomorsk¹, wspólnie z Fundacj¹ „Razem Bezpieczniej”,
przy wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
W kwestii bepieczeñstwa po³o¿enie
szko³y odgrywa istotne znaczenie.
Uczniowie naszej placówki czuj¹ siê w
szkole bezpiecznie, choæ zdarzaj¹ siê
sporadycznie drobne incydenty, w tak
licznej spo³ecznoœci nieuniknione (np.:
kradzie¿ rzeczy osobistych). Nie zdarzy³o siê natomiast, aby ktoœ grozi³ komukolwiek zrobieniem krzywdy, nie odnotowano przypadków pobicia b¹dŸ zastraszenia ucznia. Ewentualne niebezpieczne sytuacje mia³y miejsce w drodze do
lub ze szko³y (okoliczne ulice i bramy
w centrum miasta, próby pobicia, propozycja nabycia/spo¿ycia narkotyków).
Pozytywnym skutkiem prowadzonej
przez wychowawców pedagogizacji jest
potwierdzenie ze strony uczniów, ¿e
wiedz¹, jak powinni zachowaæ siê w sytuacjach zagro¿enia, do kogo z pracowników szko³y powinni siê zwróciæ, a tak¿e ich œwiadomoœæ tego, i¿ przyczynami
pope³nianych przez równieœników przestêpstw s¹: chêæ zysku, „szpanowania”,
zabawy, trudne dzieciñstwo, bieda, bezrobocie, z³e towarzystwo.
Pracuj¹c wiele lat w zawodzie zauwa¿y³am, ¿e zmieni³y siê czasy i œwiat
wokó³ nas, ale przede wszystkim zmieni³a siê m³odzie¿ przychodz¹ca do naszej placówki. Wobec wspó³czesnych zagro¿eñ (jak np. dopalacze, cyberprzemoc,
agresja, eurosieroctwo) szko³a nie mo¿e
pozostaæ obojêtn¹, bo dotycz¹ one naszych podopiecznych, za których edukacjê, wychowanie i spe³nianie siê w roli
przysz³ych obywateli jesteœmy odpowiedzialni. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e bezpieczeñstwo naszych uczniów nie jest dane raz
na zawsze.
Anna Kondracka-Zieliñska
– dyplomowany nauczyciel jêzyka
polskiego i wychowawcaw
I LO w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 1

Jak dbamy
o bezpieczeñstwo
uczniów
Wychowanie to obok edukacji najwa¿niejszy obszar pracy szko³y, a jednym z najistotniejszych dla nas zagadnieñ w
tej dziedzinie jest szeroko pojête bezpieczeñstwo uczniów.
Wiele mówi siê o bezpieczeñstwie dzieci, podejmuje siê te¿
wiele dzia³añ, aby ustrzec je przed niebezpieczeñstwami, na
które s¹ czêsto nara¿one. Wci¹¿ jednak media donosz¹ o
jakiejœ tragedii, która dotknê³a kolejne dziecko. Nad bezpieczeñstwem dzieci nale¿y wiêc nieustannie pracowaæ, bo tylko poprzez systematyczn¹ pracê mo¿na w dzieciach wykszta³ciæ po¿¹dane nawyki, umiejêtnoœci, wzbudziæ czujnoœæ w
pewnych miejscach i sytuacjach. Pomimo podejmowania
wielu dzia³añ wynikaj¹cych z realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, obserwujemy, jak nasi
uczniowie wik³aj¹ siê czasami w niebezpieczne dla nich sytuacje, niestety przykro siê dla nich koñcz¹ce.

Do specyficznych dzia³añ mobilizuje nas po³o¿enie szko³y
- centrum Szczecina, skrzy¿owanie dwóch ruchliwych ulic.
Wiêkszoœæ dzieci pokonuje drogê do szko³y samodzielnie,
musimy wiêc zadbaæ o ich bezpieczeñstwo podczas pokonywania tej drogi. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ dzia³añ realizujemy w dwóch pierwszych miesi¹cach nauki, kiedy dzieci musz¹ „nauczyæ siê” drogi do szko³y. Wiele zadañ realizujemy sami, inne przy wspó³pracy z Komend¹ Policji, Komend¹ Ruchu Drogowego i Stra¿¹ Miejsk¹. Przeprowadzamy w klasach pogadanki, zajêcia tematyczne, zajêcia praktyczne po³¹czone z wyjœciem ze szko³y na skrzy¿owanie i
nauk¹ bezpiecznego poruszania siê na nim.
Uczniowie klas I corocznie bior¹ udzia³ w programie
„Gryfuœ” realizowanym przy wspó³pracy z I Komend¹ Policji oraz w programie „Bezpieczny Pierwszak” organizowanym przez Komendê Ruchu Drogowego. Wrzesieñ i paŸdziernik to miesi¹ce, w których uczniowie ucz¹ siê znaków
drogowych, szczególnie tych, które znajduj¹ siê w pobli¿u
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szko³y. Æwicz¹ z wychowawcami bezpieczne przechodzenie przez ulice, bior¹ udzia³ w zabawach
tematycznych, poznaj¹ drogi ewakuacyjne. Na
pocz¹tku roku szkolnego realizujemy zadania pod
has³em , „Bezpieczna Jedynka”. Uczniowie klas
I-III podczas zajêæ uk³adaj¹ rymowanki o bezpieczeñstwie, wykonuj¹ prace plastyczne i makiety,
ucz¹ siê piêciu zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdniê, rozwi¹zuj¹ testy dotycz¹ce prawid³owego zachowania siê w ró¿nych sytuacjach.
Wszystkie te dzia³ania prezentujemy na wystawie
„Bezpieczna Jedynka”. W naszej szkole odbywa³y siê tak¿e konkursy wiedzy na temat znajomoœci zasad bezpieczeñstwa oraz miêdzyszkolne
konkursy plastyczne pod has³em „Bezpieczeñstwa
zasad sto – zapamiêtaj to!”.
Nie ograniczamy siê do dbania o bezpieczeñstwo maluchów w ruchu drogowym. Wspólnie ze
Stra¿¹ Miejsk¹, podczas zajêæ pt. „Obcy” uczymy ich bezpiecznych zachowañ w kontaktach z
nieznanymi im osobami. W drodze do szko³y, w
miejscu zabawy czy odpoczynku, dzieci nara¿one s¹ na kolejne niebezpieczeñstwo - kontakt ze
zwierzêtami. Jak zachowywaæ siê w kontaktach z
nimi, jak¹ przyj¹æ postawê, gdy sytuacja staje siê
niebezpieczna, nasi uczniowie ucz¹ siê ogl¹daj¹c filmy edukacyjne lub bior¹c udzia³ w zajêciach ze szkolonymi psami.
Bezpieczeñstwo starszych uczniów jest dla nas
równie wa¿ne, jak bezpieczeñstwo maluchów. Przygotowujemy ich wiêc do egzaminu na kartê rowerow¹, aby pewnie poruszali siê w ruchu drogowym.
Kolejnym zagadnieniem, którym zajmujemy siê co
roku jest „Cyberprzemoc”. Uczniowie bior¹ udzia³
w zajêciach poœwiêconych temu zagadnieniu prowadzonych przez Stra¿ Miejsk¹, nauczycieli informatyki, pedagoga. Opracowaliœmy regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szko³y i konsekwentnie go przestrzegamy, przyst¹piliœmy do dwóch projektów: „Miasta w Internecie” i
„Cyfrowo bezpieczni”. Prowadzimy systematycznie pierwsz¹ edukacjê prawn¹ najstarszych uczniów
pt. „Odpowiedzialnoœæ karna nieletnich”.
Dbamy o bezpieczeñstwo uczniów w ka¿dym
miejscu i sytuacji: w domu, w szkole w miejscu
wypoczynku i zabawy. Co roku organizujemy
akcje: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”,
„Bezpieczne pos³ugiwanie siê œrodkami pirotechnicznymi”, „Jestem bezpieczny nad wod¹”. Uczymy te¿ zachowania œrodków ostro¿noœci w zetkniêciu z substancjami chemicznymi.
Podczas warsztatów z udzia³em pani pielêgniarki, uczniowie klas drugich nabywali umiejêtnoœci
udzielania pierwszej pomocy. Obecnie przyst¹piliœmy do projektu „Pierwsza pomoc – umiem pomóc”, którego uczestnikami bêd¹ uczniowie, pracownicy szko³y i chêtni rodzice. Podczas zajêæ
warsztatowych, z wykorzystaniem fantomów, z

udzia³em ratowników medycznych, wszyscy bêd¹
mogli nauczyæ siê udzielania pierwszej pomocy.
Uda³o nam siê pozyskaæ defibrylator, z którego, gdy
zajdzie taka koniecznoœæ, bêdzie mog³a korzystaæ
spo³ecznoœæ szkolna, ale tak¿e w razie potrzeby,
mieszkañcy dzielnicy Œródmieœcie. Jesteœmy obecnie jedyn¹ szko³¹ w Szczecinie, która posiada tak
cenne urz¹dzenie, s³u¿¹ce ratowaniu ¿ycia.
Bez zrozumienia samego siebie i innych ludzi,
swoich emocji wywo³anych ró¿nymi sytuacjami
w szkole czy w domu, czyli bez bezpieczeñstwa
psychicznego, trudno zadbaæ o swoje bezpieczeñstwo fizyczne. Dlatego te¿ z wielk¹ wagê przywi¹-

zujemy do utrwalenia przez uczniów postaw spo³ecznie akceptowanych. Dbamy o to, aby uczniowie rozumieli nie tylko samych siebie, ale potrafili te¿ odczytywaæ uczucia i intencje innych ludzi.
Aby umieli te¿ w okreœlonych sytuacjach zachowywaæ siê asertywnie i oprzeæ presji grupy. Zajêcia nawi¹zuj¹ce do wy¿ej wymienionej tematyki,
zaczerpniête z programów profilaktycznych, realizujemy sami lub przy wspó³pracy specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Praca z dzieæmi nie przyniesie oczekiwanych
efektów bez wspó³pracy z rodzicami. Naszymi
sprzymierzeñcami w tym zakresie s¹: Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y „Jedyneczka”. Dzia³aj¹ wyj¹tkowo prê¿nie w³¹czaj¹c siê do wielu dzia³añ lub inicjuj¹c je. Prowadz¹c pedagogizacjê rodziców podczas zebrañ
tak¿e przekazujemy rodzicom wiedzê, która jest
niezbêdna do zapewnienia dzieciom poczucia
bezpieczeñstwa i uœwiadamiamy, jak wielka jest
w tym ich rola.
Podejmowane przez nas dzia³ania przynosz¹ efekty. Nasi uczniowie nie s¹ ofiarami
wypadków w ruchu drogowym, w szkole nie
musi interweniowaæ Policja. Mamy nadziejê,
¿e wyrobione w dzieciach nawyki dotycz¹ce
dbania o bezpieczeñstwo w³asne i innych, bêd¹
procentowaæ tak¿e w ich doros³ym ¿yciu.
Chcemy, aby ka¿dy dzieñ by³ bezpieczny.
Teresa Filipska
Ma³gorzata Zieliñska
Mar¿olena D¹browska
Anna Malinowska
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Zespó³ Szkó³ Nr 6

Gastronomik
podejmuje wyzwania
Ka¿dy uczeñ w swojej szkole powinien czuæ
siê bezpiecznie, a ka¿da szko³a powinna zapewniaæ swoim uczniom bezpieczeñstwo od zagro¿eñ. Slogan? Co zrobiæ, by szko³a sta³a siê miejscem bezpiecznym? Zgodnie z definicj¹ s³ownika polskiego s³owo „bezpieczny” to po pierwsze
„taki, któremu nic nie grozi”, a z drugiej strony
„bezpieczny” to „chroni¹cy przed niebezpieczeñstwem”. Zatem bezpieczny uczeñ to uczeñ ochraniany przez szko³ê przed niebezpieczeñstwem.
¯ycie niesie ludziom wiele niebezpieczeñstw. Dla
m³odych ludzi jakimi s¹ uczniowie do szczególnych zagro¿eñ nale¿¹ wszelkiego rodzaju uzale¿nienia. Narkotyki, ich m³odsi choæ równie niebezpieczni krewni-dopalacze, alkohol, tytoñ to tylko
niektóre, najpowszechniejsze z u¿ywek, które gro¿¹
m³odym ludziom utrat¹ zdrowia, czy ¿ycia.
Szko³a powinna edukowaæ uczniów na temat
wiedzy o chorobach.
Jako, ¿e szko³a powinna przede wszystkim uczyæ
– Gastronomik – podj¹³ siê wyzwania w zakresie
zapewnienia swoim uczniom bezpieczeñstwa poprzez edukacjê. Rozmowy w ramach zajêæ szkolnych i poza nimi, spotkania ze specjalistami w
zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa, udzia³ w
konkursach (teatralnym, plastycznym) czy wspó³praca z ró¿nego rodzaju instytucjami w tym zakresie to profilaktyka zapewnienia bezpieczeñstwa uczniom.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje przyst¹pienie
Zespo³u Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie do programu profilaktyki uzale¿nieñ –
„ARS, czyli jak dbaæ o mi³oœæ”, w ramach którego edukujemy swoj¹ m³odzie¿ w 3 aspektach: I
– „¯ycie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej mi³oœci”. II – „Czy u¿ywanie substancji psychoaktywnych mo¿e popsuæ ludzk¹
mi³oœæ?”. III. – „Substancje psychoaktywne, a
zdrowie prokreacyjne”. Udzia³ w programie sta³
siê zal¹¿kiem uczestnictwa naszych uczniów w
konkursie „Nie za¿ywam – to wygrywam” (II
Edycja Powiatowego Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych, w którym równie¿ otrzymaliœmy III
miejsce wœród szkó³ ponadgimnazjalnych).
Uczniowie naszej szko³y wystawili sztukê pt.
„Sen na jawie”. Celem konkursu by³o zainspirowanie i integrowanie œrodowisk szkolnych do

dzia³añ w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ (od
substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy,
narkotyków i alkoholu) poprzez formê teatraln¹.
Sceny odgrywane przez m³odych aktorów wskazywa³y jak mo¿na w sposób asertywny zdecydowanie odrzuciæ propozycje za¿ycia substancji psychoaktywnych, a tak¿e na zgubne konsekwencje ich za¿ywania. Ciesz¹ nas w³asne odkrycia i samodzielne dotarcie do prawdy w realizacji tego zadania u naszych podopiecznych.
Podobne dzia³anie w formie przedstawienia teatralnego dotycz¹cego dopalaczy by³o pokazane
rodzicom uczniów na zebraniu. Nastêpnie przeprowadzona zosta³a prelekcja w formie wyk³adu
przez nauczycieli z wykorzystaniem materia³ów
otrzymanych od organizatorów programu. Przes³anie nasze mówi³o o otwartoœci na problem i
potrzebie wzajemnej wspó³pracy na tym polu oraz
widocznych trudnoœciach w tym zakresie, zw³aszcza u m³odzie¿y wchodz¹cej w œwiat doros³ych z
baga¿em ró¿nych doœwiadczeñ.

W ramach zapewnienia naszym uczniom bezpieczeñstwa od substancji narkotycznych zapraszaliœmy specjalistów z tej dziedziny, którzy profesjonalnie dzielili siê wiedz¹ na temat œrodków odurzaj¹cych, substancji psychoaktywnych, dopalaczy
i ich wp³ywu na organizm ludzki zarówno na spotkaniach z rodzicami jak i m³odymi ludŸmi.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspó³praca pomiêdzy pedagogami szkolnymi dla dobra i bezpieczeñstwa ucznia, a poradni¹ Psychologiczno- Pedagogiczn¹ Nr 2 w Szczecinie, wspó³praca z s¹dem
rodzinnym, Stra¿¹ Miejsk¹, Policj¹, Rzecznikiem
Praw Dziecka, czy pogotowiem opiekuñczym - "Maciejkowa przystañ". Dzia³ania podejmowane by³y
po wczeœniejszej diagnozie potrzeb wœród uczniów.
Wa¿nym krokiem naszej szko³y w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa uczniom by³ udzia³ w
ogólnopolskim konkursie „Szko³a wolna od u¿ywek w ramach profilaktycznego programu w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniu od alkoholu,
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tytoniu i innych œrodków
psychoaktywnych”. Dziêki
naszej obecnoœci w tym przedsiêwziêciu zebraliœmy zespó³
nauczycieli i
uczniów tworz¹cych plan
profilaktyki w
tym zakresie
dostosowany
do potrzeb i
oczekiwañ naszej spo³ecznoœci szkolnej.
Obecnie w naszej szkole znalaz³a swoje miejsce wystawa prac uczniów pt. „Wa¿ne dziewiêæ miesiêcy bez alkoholu”, która realizowana jest przy zaanga¿owaniu i wspó³pracy z Zachodniopomorsk¹ Fundacj¹ Pomocy Rodzinie
„Têcza Serc”. W najbli¿szym czasie rusza w
naszej szkole równie¿ konkurs plastyczny na
powy¿szy temat, w którym prace laureatów
mog¹ byæ wystawiane w ró¿nych wa¿nych
miejscach naszego miasta.
Bezpieczny uczeñ to tak¿e uczeñ œwiadomy niebezpieczeñstw w zakresie chorób.
Uczestniczyliœmy w konkursie „Depresja porozmawiajmy o niej” (za który uczennica uzyska³a
III miejsce), którego celem by³o zwrócenie uwagi
na t¹ powa¿n¹ chorobê, która coraz szerzej dotyka spo³ecznoœæ w tym m³odzie¿.
W ramach obchodów Œwiatowego Dnia Walki
z HIV uczniowie naszej szko³y rozprowadzali materia³y edukacyjne i gad¿ety.
Nasz szko³a przyst¹pi³a do projektu edukacji
prozdrowotnej „Rakoobrona” w ramach którego
szko³a ma mo¿liwoœæ otrzymywaæ materia³y edukacyjne w tym zakresie.
Zespó³ Szkó³ Nr 6 w Szczecinie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym celu
przeprowadzane s¹ lekcje z zakresu BHP dla
uczniów. Budynki i pomieszczenia szko³y dostosowane s¹ do bezpiecznego przebywania w nim
uczniom i nauczycielom. Prowadzone s¹ zajêcia
z zakresu pierwszej pomocy.
Podsumowuj¹c podjêtych by³o wiele aspektów
z zakresu zapewnienia bezpieczeñstwa uczniom
w ró¿nych dziedzinach. Koniecznym jest jednak
kontynuowanie tematu i rozszerzanie go g³êbiej.
Monika Kroehnke
– Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja
w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 27

Uczymy
bezpiecznych zachowañ
Ka¿da placówka oœwiatowa posiada osobê zarz¹dzaj¹c¹, kieruj¹c¹, managera oœwiaty, nauczyciela, pracodawcê. Ka¿de z tych okreœleñ zmierza
do jednego, w³aœciwego. W jêzyku codziennym,
potocznym nazywamy go dyrektorem. Posiadanie takiego tytu³u wi¹¿¹cego siê z autorytetem,
szacunkiem, uznaniem i niesie ze sob¹ ca³e zaplecze kompetencji jakie dyrektor musi wype³niaæ ka¿dego dnia.
Jedn¹ z kompetencji dyrektora jest zapewnienie
dzieciom i ca³emu personelowi bezpieczeñstwa
podczas ich pobytu w placówce w przedszkolu.
Nasi pracownicy rozpoczynaj¹cy pracê w Przedszkolu Publicznym Nr 27 „¯agielek” w Szczecinie maj¹ prowadzone szkolenie wstêpne z zakresu
bezpieczeñstwa i higieny pracy przez inspektora

do spraw bhp. W naszym przedszkolu tê funkcjê
pe³ni jedna z nauczycielek. Jeszcze dwa lata temu
tylko nasze przedszkole jako jedyne na ca³y Szczecin posiada³o inspektora do spraw bhp... Dopiero
po przeszkoleniu pracownik mo¿e rozpocz¹æ pracê, która wymaga miêdzy innymi otwartoœci i jasnoœci umys³u, refleksu, szybkoœci reakcji i dzia³ania. Takie kompetencje s¹ bardzo potrzebne w pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym. Pomagaj¹
one w unikniêciu sytuacji, które mog¹ siê zdarzyæ
ale (dziêki wiedzy na temat bezpieczeñstwa i opieki) ich wystêpowanie jest bardzo rzadkie. Wiedza
to podstawa, a kiedy jest wiedza i pe³na œwiadomoœæ jesteœmy w stanie pomóc nie tylko innym
ale te¿ sobie. Jak? Na przyk³ad poprzez obuwie
ochronne ze stabilnym, amortyzuj¹cym pod³o¿em.
Pozwala nam to unikn¹æ poœlizgniêcia, w dalszej
konsekwencji z³amania czy st³uczeñ koñczyn cia-
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³a. Dlatego oprócz dyrektora, który musi zapewniæ
pracownikom bezpieczne miejsce i warunki pracy,
wa¿ne jest abyœmy my jako pracownicy tak¿e przestrzegali zasad bezpieczeñstwa. Dbaj¹c œwiadomie
o swoje ¿ycie i zdrowie mo¿emy wówczas podj¹æ
siê odpowiedzialnoœci za zdrowie i bezpieczeñstwo
drugiej osoby.
Jako przedszkole dysponujemy ogromnym wachlarzem przedsiêwziêæ, które maj¹ na celu uœwiadamianie m³odego cz³owieka o wystêpuj¹cych na co dzieñ
zagro¿eniach oraz w jaki sposób ich unikaæ.

Udzielanie pierwszej pomocy
Kiedy w mediach s³yszymy informacjê o tym
jak m³ody cz³owiek uratowa³ ¿ycie przypadkowej osobie jesteœmy z tego bardzo dumni. Ka¿de
takie zdarzenie poprzedzaj¹ np., zajêcia w przedszkolu i utrwalanie tej wiedzy. Takie zajêcia u
nas prowadzi nasza pani dyrektor. Dzieci znaj¹
numery alarmowe: 998, 997, 999 oraz 112 , wiedz¹
jak poprawnie wykonaæ czynnoœci udzielania
pierwszej pomocy oraz co powiedzieæ dyspozytorowi przez s³uchawkê. Uczestniczyliœmy tak¿e
w miêdzyprzedszkolnym konkursie pt., „Bezpieczny Przedszkolak”.

Cykliczne spotkania z Policj¹ to
* Osoba obca
Podczas spotkañ Policjanci uœwiadamiaj¹ przedszkolakom, kim jest osoba OBCA, przedstawiaj¹
sytuacje, które mog¹ stanowiæ dla nich zagro¿enie np., przyjmowania ró¿nych prezentów i s³odyczy, oddalania siê i wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych. Dziêki temu dzieci poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê na temat bezpieczeñstwa,
aby podczas nieobecnoœci rodzica (osoby doros³ej) ich pobyt w domu by³ nadal bezpieczny.
* Bezpieczne Wakacje
O tym, jak byæ bezpiecznym podczas wakacji
rozmawiali z dzieæmi tak¿e Policjanci z Komen-

dy Wojewódzkiej i oczywiœcie, Gryfuœ we w³asnej wspania³ej osobie, a tak¿e ratownicy medyczni! Podsumowaliœmy ca³¹ rozleg³¹ wiedzê o bezpieczeñstwie! Mo¿emy spokojnie wypoczywaæ!
Wiemy, co robiæ w czasie burzy, w lesie, nad wod¹!
* Bezpieczni na œniegu i lodzie
Policjanci opowiedzieli dzieciom, jak bawiæ siê
bezpiecznie na œniegu i lodzie i jakie miejsca do
tej zabawy wybieraæ. Przedszkolaki wykaza³y siê
znajomoœci¹ tematu: podawa³y numery telefonów
alarmowych, wiedzia³y, co to znaczy „bezpieczna górka” i co to jest lodowisko.
*Spotkanie z lekarzem weterynarii
Celem spotkania dzieci z pani¹ doktor by³o poznanie pracy weterynarza i zdobycie wiedzy na
temat dbania i pielêgnowania swoich pupili. Dzieci opowiada³y o swoich pieskach, kotkach, œwinkach morskich i innych podopiecznych. Wskazywa³y na planszach rasy ró¿nych piesków i kotków. Dowiedzia³y siê, ¿e nie tylko opieka pod
k¹tem picia i jedzenia jest wa¿na, ale tak¿e odpowiednia pielêgnacja i higiena zwierzêcia. Podczas spacerów pies lub kot mo¿e przynieœæ do
domu robaczki, których go³ym okiem nie widaæ,
a jednak szkodz¹ one zwierzêtom. Po co nale¿y
chodziæ do lekarza weterynarii, kiedy, jak czêsto,
jak opatrzyæ z³aman¹ ³apkê? ... Pani doktor uœwiadomi³a przedszkolakom, ¿e zwierzêta, tak jak ludzie czasem choruj¹ i cierpi¹. Z pomoc¹ podstawowych narzêdzi lekarskich pani doktor zademonstrowa³ na „chorym” pluszowym misiu jak wygl¹da podanie zastrzyku oraz jak w³aœciwie nale¿y trzymaæ zwierzê .

„Pies i kot cztery ³apy ma”
Na tych zajêciach by³o du¿o wa¿nych rzeczy:
dowiedzieliœmy siê, jak podchodziæ do psa, jak
siê z nim zapoznaæ i jak (wy³¹cznie za zgod¹ w³aœciciela) g³askaæ. Oczywiœcie, potem sprawdziliœmy praktycznie, jak bezpiecznie mo¿na dotykaæ
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psiaki. A one przyjmowa³y nasze "awanse" ze stoickim spokojem… Ratownik WOPR a jednoczeœnie trener wszystkich psów - czuwa³ nad bezpieczeñstwem psów i dzieci. Nauczy³ nas tak¿e, jak
siê zachowaæ na widok agresywnego psa, przeæwiczyliœmy równie¿ bezpieczn¹ pozycjê.

Przedszkolny Festyn Rodzinny
To nie tylko œwietna zabawa, okazja do wspólnych rozmów i spêdzanie mi³ego czasu.
W holu przedszkola czekali na wszystkich
przedszkolaków Panowie Policjanci - nasi niezawodni „¯agielkowi” Przyjaciele. Mo¿na tu by³o
specjalnie oznakowaæ rowery i rowerki oraz porozmawiaæ o bezpiecznym poruszaniu siê na rowerze. Policjanci zachêcali do zakupu i u¿ywania kasków i ochraniaczy.

ki... Nasze przedszkole spe³nia marzenia. By³a to
wycieczka do Zak³adowej Stra¿y Po¿arnej w Policach. Przed remiz¹ czeka³ ju¿ na nas znany nam
stra¿ak Mateusz. Oprowadzi³ dzieci po jednostce- centrum dowodzenia; gara¿u, w którym sta³y
przeró¿ne samochody stra¿ackie (nawet mieliœmy
mo¿liwoœæ wejœcia do pojazdu i zrobienia pami¹tkowego zdjêcia); ponton i pan Stefan (manekin
do æwiczeñ). Przedszkolaki zosta³y zapoznane z
prac¹ stra¿aka, wys³ucha³y opowieœci o trudnej i
niebezpiecznej pracy stra¿aka, dowiedzia³y siê,
w jakich okolicznoœciach mo¿na wezwaæ Stra¿
Po¿arn¹ i ¿e stra¿acy nie tylko gasz¹ po¿ary, ale
równie¿ s¹ wzywani do wypadków samochodowych, ratuj¹ zwierzêta, pomagaj¹ przy powodzi.
Przy okazji utrwali³y sobie numer telefonu do
Stra¿y Po¿arnej – 998 i numer alarmowy – 112.
Kolejn¹ niespodziank¹ w wykonaniu wszystkich
stra¿aków z jednostki by³y kurtyny wodne… które
zrobi³y nam ma³ego psikusa… troszeczkê zraszaj¹c nas wod¹… co sprawi³o ogromn¹ radoœæ.
Ponadto ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ ,,ugaszenia po¿aru” w he³mie trzymaj¹c w¹¿ stra¿acki

Projekt edukacyjny „Ma³y Miœ
i Dzieñ Bezpiecznego Internetu”

Minikarta Rowerowa
Przedszkolaka
Mimo, ¿e policjanci czêsto odwiedzaj¹ „¯agielek”, tym razem wzbudzili wyraŸny respekt – wiadomo – egzamin! Najpierw teoretyczny – trzeba
by³o znaæ numery telefonów alarmowych (mamy
telefony z tektury), wymieniæ czêœci roweru, wykazaæ siê znajomoœci¹ sygnalizacji œwietlnej i
niektórych znaków drogowych! Z ca³ej tej dziedziny byliœmy, na szczêœcie, dobrze przygotowani! By³o to widaæ po iloœci uzyskanych punktów.
Równolegle z egzaminem z jazdy toczy³y siê
æwiczenia z fantomem. Pani Dyrektor i Pan Policjant odegrali scenkê dramow¹: coœ siê sta³o i
trzeba pomóc! Jak? To ju¿ powiedzia³y dzieci!
Ka¿dy po kolei sprawdza³, czy potrzebuj¹cy pomocy jest przytomny, próbowa³ prawid³owo u³o¿yæ rêce i reanimowaæ… Po tych wielkich emocjach okaza³o siê, ¿e wszyscy zdali! Naprawdê!
Mamy swoje „prawo jazdy”!

Jak zostaæ stra¿akiem…

Jeœli zapytamy ch³opców kim chc¹ zostaæ jak
dorosn¹, wiêkszoœæ odpowie: Stra¿akiem. Stra¿ak
jest dzielny, odwa¿ny, ma sikawkê i gasi po¿ary,
zdejmuje kotki z drzewa i nie musi jeœæ marchew-

„Ma³y Miœ i Dzieñ Bezpiecznego Internetu”
to kolejna akcja w ramach miêdzynarodowego
projektu „Ma³y Miœ w œwiecie wielkiej literatury”, który do tej pory po³¹czy³ w dzia³aniu ponad tysi¹c nauczycieli z ca³ej Polski (w tym nasze przedszkole) i wielu krajów europejskich.
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i m³odzie¿y w szko³ach i placówkach to równie¿ jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oœwiatowej pañstwa w roku szkolnym 2016/2017. Projekt jest równie¿ odpowiedzi¹ na zaproszenie Polskiego Centrum Programu Safer Internet do organizowania inicjatyw z
okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzieñ Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z
inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i
ma na celu inicjowanie i propagowanie dzia³añ
na rzecz bezpiecznego dostêpu dzieci i m³odzie¿y
do zasobów internetowych. W Polsce Dzieñ Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer
Internet, które tworz¹ Naukowa i Akademicka
Sieæ Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - realizatorzy unijnego progo
pojazdu przy ul. Sambora w Szczecinie otrzymuje protokó³ z przeprowadzonej kontroli, który mo¿e okazaæ rodzicom wyje¿d¿aj¹cych dzieci. Po co to wszystko? Wszystko po to aby podró¿ by³a dla dzieci i ich opiekunów bezpieczna.
Kamila Insadowska
Katarzyna Teszke
– Przedszkole Publiczne Nr 27 „¯agielek”
w Szczecinie
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Uczymy siê i rozwijamy przez zmys³y

Pozwólmy
dzieciom rysowaæ
Od kilkunastu lat prowadzê zajêcia plastyczne
w Pa³acu M³odzie¿y. Uczestnikami zajêæ s¹ przede
wszystkim przedszkolaki, ale te¿ dzieci z pierwszych klas szko³y podstawowej. Jak zwykle na
pocz¹tku roku szkolnego robiê nowe plany, g³owê mam pe³n¹ nowych pomys³ów. Zastanawiam
siê, który temat zyska zainteresowanie, czy dana
technika nie bêdzie za trudna, co bêdzie odpowiednie dla 4-latków, a czym zainteresowaæ 7latki. Lubiê ten twórczy pocz¹tek, te poszukiwania nowych pomys³ów. Kiedy wszystko jeszcze
przed nami i wszystko mo¿na.
Ale najpierw dajê dzieciom czyst¹ kartkê i bardzo lubiê obserwowaæ, ile radoœci przynosi im swobodne malowanie. I pilnujê siê, ¿eby tego momentu nie zapomnieæ. ¯eby nie wpaœæ w rytm "realizacji planu", ¿eby nie narzuciæ dzieciom swoich oczekiwañ czy oczekiwañ rodziców, ¿e najwa¿niejszy jest koñcowy efekt. Owszem – wa¿ne
jest to, co powstanie, dzie³o czy nawet ma³e arcydzie³ko, ale istot¹ mojej pracy jest uwa¿na
obserwacja procesu tworzenia, drogi d¹¿enia do
celu. To, z jakim zaanga¿owaniem dziecko pracuje, jakie emocje mu towarzysz¹, jakie ma napiêcie miêœniowe podczas rysowania – s¹ to informacje o wiele wa¿niejsze ni¿ to, czy powsta³y kszta³t nazwiemy „domem” czy „rakiet¹”.
Oczywiœcie -wa¿nym elementem jest efekt, i to,
¿eby zatrzymaæ siê na chwilê i pos³uchaæ, co dziecko chce nam powiedzieæ o swojej pracy.
Jednak wa¿niejsza jest nasza cicha obserwacja
i pozwolenie dziecku na kropkowanie, kreskowanie, zamalowywanie ca³ej p³aszczyzny, malowa-

nie wielu s³oñc, dziwnych konstrukcji, rysowanie tego, co dla niego najwa¿niejsze w danym
momencie. Mia³am na zajêciach dziewczynkê,
która tak kocha³a sarenki, ¿e prawie na ka¿dej
pracy rysowa³a motyw sarenki – czy to by³ temat
„Kim chcia³bym zostaæ?” (weterynarzem sarenek
i innych zwierz¹t), „Abstrakcyjny portret” (królow¹ sarenek), „Co lubiê robiæ” (spacer po lesie i
spotkanie sarenek). Dziêki jej fascynacji ka¿da
praca by³a tak naprawdê niepowtarzalna.
Zajêcia plastyczne, które prowadzê to plastyka
szeroko pojêta – jest rysowanie ró¿nymi kredkami, pisakami, malowanie farbami, rozdmuchiwanie tuszów, lepienie z gliny, plasteliny, uk³adanie ziaren, makaronów, konstruowanie z ró¿nych
materia³ów, budowanie z kartoników…
Do takich dzia³añ niepotrzebne s¹ wymyœlne techniki i materia³y. Wystarcz¹ czasem gazety lub szary
papier – mo¿na z nich zrobiæ skrzyd³a (pracujemy z
ca³ym cia³em), mo¿na zgniataæ i rozwijaæ (æwiczymy d³onie i palce), mo¿na graæ w œnie¿ki, szeleœciæ
i rwaæ na kawa³ki, przyklejaæ i tworzyæ obrazy –
wspólne lub indywidualne. Mo¿emy to wykorzystaæ jako temat jesienny (deszcz, szeleszcz¹ce liœcie) lub zimowy (wyklejanie bezlistnych drzew na
czarnej kartce). To od nas zale¿y, czy damy dzieciom gazety do rêki, czy nie.
Na moje zajêcia przychodz¹ ró¿ne dzieci. S¹
i dzieci nieœmia³e, i dzieci nadpobudliwe ru-
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chowo, coraz wiêcej dzieci z ró¿nymi dysfunkcjami czy zaburzeniami psychospo³ecznymi
czy emocjonalnymi. Szukam wiêc sposobu,
¿eby dotrzeæ do ka¿dego z osobna, i ¿eby ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie. Dlatego w trakcie
mojej pracy niejednokrotnie wspieram siê elementami arteterapii.
Sztuka, ³¹cz¹c formy, techniki i metody, daje
mo¿liwoœæ wykorzystania wszystkich zmys³ów,
g³ównie dotyku. Terapia przez sztukê w sposób
podœwiadomy stymuluje s³ab¹ lub zaburzon¹ integracjê sensoryczn¹.
Wiele dysfunkcji wynika w³aœnie z zaburzeñ
integracji sensorycznej. Najczêœciej sprawc¹ deficytów na ró¿nych poziomach i obszarach mózgu jest brak stymulacji dotykowej.
Integracja sensoryczna – integracja wszystkich zmys³ów – jest niezmiernie wa¿na w procesie uczenia siê. Jest to proces, dziêki któremu mózg otrzymuj¹c informacjê ze wszystkich
systemów zmys³owych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z
wczeœniejszymi doœwiadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiedni¹ do sytuacji
reakcjê nazywan¹ adaptacyjn¹. Za³o¿eniem arteterapii jest poprawa jakoœci przesy³ania i organizacji informacji sensorycznej.
Uczymy siê i rozwijamy przez zmys³y. Wszystkie informacje zmys³owe docieraj¹ce z cia³a i z
otoczenia s¹ niezwykle wa¿ne dla budowania
wiedzy o sobie (swoim ciele, po³o¿eniu poszczególnych czêœci cia³a) i wiedzy o œwiecie. W prawid³owym rozwoju dziecka niezwykle wa¿ny jest
ruch i bezpoœrednie doœwiadczenia zmys³owe.
Ka¿de nowe czynnoœci i doœwiadczenia, ka¿de
„poznanie” czegoœ nowego – dotyk nowej struktury, faktury buduje miliardy nowych po³¹czeñ
neuronalnych.
Uczenie siê przyjmuje formê komunikacji
miêdzy neuronami. W pierwszych latach ¿ycia
powstaje 3 miliardy po³¹czeñ neuronalnych na
minutê.
Wiêkszoœæ z nas na co dzieñ nie zdaje sobie
sprawy lub zapomina o tym, jak bardzo wa¿ny i
potrzebny jest dotyk w naszym ¿yciu. Ja mia³am
okazjê sobie o tym przypomnieæ.
Trafi³am kiedyœ na genialne warsztaty „Terapia i arteterapia rêki i stopy”, prowadzone
przez panie Bernadettê Lis i Korynê Opala-Rybkê. Z warsztatów pani Koryny korzysta³am póŸniej jeszcze kilkukrotnie i zawsze by³y dla mnie
„walizk¹ pe³n¹ inspiracji”. W przejrzysty sposób przypomnia³y mi, ¿e wszystko w naszym

ciele jest po³¹czone. ¯e nie ma rozwoju mózgu
bez rozwoju ruchowego. Nie ma rozwoju mowy
bez rozwoju manualnego.
Dotyk stymuluje uk³ad nerwowy. Jest priorytetem w integracji sensorycznej. A najwiêcej receptorów czuciowych znajduje siê na naszych d³oniach i stopach.
Na zajêciach dotykamy wiêc farb, i dzieci maluj¹ palcami lub ca³ymi d³oñmi. Ka¿dy palec mo¿e
malowaæ innym kolorem. Przy okazji mo¿emy
poznaæ nazwy wszystkich palców i utrwaliæ nazwy kolorów, mo¿emy poæwiczyæ ró¿ne chwyty i
uk³ady palców, z piecz¹tek opuszków lub ca³ych
d³oni tworzyæ ma³e ¿yj¹tka lub wielkie roœliny.
Dotykamy piasku i muszelek, m¹ki i kamieni.
Mam kartonik ró¿nych fasolek i ziaren, z których
uk³adaliœmy kiedyœ mozaikowe obrazy. Ró¿no-

rodne makarony wykorzystaliœmy do wyklejania
ozdobnych ramek, które po pomalowaniu i poz³oceniu (g¹beczka plus farba akrylowa) wygl¹da³y fantastycznie!
Zaraz nadejdzie jesieñ. Kasztany, ¿o³êdzie,
szyszki, patyki… To wszystko mo¿na wykorzystaæ nie tylko podczas zajêæ plastycznych, ale
równie¿ do nauki liczenia, tworzenia literek, edukacji przyrodniczej. Z samodzielnie nazbieranych
roœlin mo¿na stworzyæ ziel(o)ny obrazek, coœ dorysowaæ, dokleiæ
Jeœli mamy mo¿liwoœæ – wyjdŸmy z dzieæmi na
dwór, niech same znajduj¹ to, czego potrzebuj¹
do tworzenia. Jeœli nie mamy takiej mo¿liwoœci przynieœmy piasek, patyczki, m¹kê, przyprawy. Z
przypraw mo¿na usypaæ „dywan zapachów”. Mo¿na ich dodaæ do farb. Mo¿na zrobiæ pojemniczki
zapachowe. Zbierajmy i wykorzystujmy to, co daje
nam natura. Plastik nie ma szans z naturalnymi
fakturami – plastikowe zabawki, przedmioty, które
nas otaczaj¹ maj¹ strukturê powtarzaln¹, jednorodn¹, podczas kiedy ka¿da szyszka jest inna,
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ka¿dy kamieñ ma niepowtarzalny kszta³t, a trawa
o ka¿dej porze ka¿dego dnia pachnie inaczej…
Bardzo ciekawym materia³em s¹ owoce i warzywa, a tak¿e inne produkty spo¿ywcze. Smaki, zapachy, struktura – dzia³aj¹ na wszystkie zmys³y,
sprzyjaj¹ integracji sensorycznej. Z owoców mo¿emy uk³adaæ mandale, portrety, a nastêpnie je
zjeœæ :. Z warzyw i wyka³aczek konstruowaæ ludziki i zwierzêta, a z chrupek kukurydzianych
budowaæ literki i fantastyczne rzeŸby.

Oczywiœcie wa¿na jest ró¿norodnoœæ doœwiadczeñ. Ale b¹dŸmy ostro¿ni – nie chodzi o to, aby
zasypywaæ dziecko coraz to nowymi technikami
i materia³ami. Wystarczy, ¿e dziecko jest bombardowane bodŸcami w telewizji, komputerze, centrach handlowych… Niech naciesz¹ siê malowaniem. Albo lepieniem. Niech to trwa przez kilka
zajêæ. Zg³êbianie, doskonalenie i œwiadomoœæ
nabycia pewnych umiejêtnoœci daje dziecku naprawdê du¿o radoœci.
Pozwólmy dzieciom tworzyæ. Dotykaæ. I rysowaæ. Rysowaæ – nie kolorowaæ. Burzy siê we
mnie wszystko, kiedy przy ka¿dej okazji widzê
kolorowankê. Rozumiem, ¿e niekiedy jest to po
prostu wype³niacz czasu. Innym razem ma to byæ
kolorowanka „edukacyjna”. Nie idŸmy na ³atwi-

znê. ZnajdŸmy inny sposób. Kolorowanie nie ma
w sobie nic twórczego – jest to po prostu odtwórcze æwiczenie manualne z u¿yciem kredek. To
raczej æwiczenie techniczne, ni¿ plastyczne, i raczej ograniczaj¹ce, ni¿ rozwijaj¹ce. Ca³a aktywnoœæ jest tu nastawiona na zadanie, przewidywalna i podporz¹dkowana schematowi. Wzory stanowi¹ zunifikowane symbole obrazkowe, które
narzucaj¹ dziecku „doros³y” sposób widzenia
œwiata. Istnieje ca³e morze ciekawszych sposobów
na æwiczenie precyzji, koncentracji i tego wszystkiego, za co chwali siê te gotowce. Dlatego dajmy dzieciom czyst¹ kartkê. Niech rysuj¹. Tak jak
potrafi¹. Ka¿dy z nas potrafi. Ka¿dy z nas ma
praw¹ pó³kulê (mózgu) – wiêc ka¿dy potrafi rysowaæ. Nie zawsze przecie¿ chodzi o to, ¿eby wiernie odtworzyæ twarz babci, czy namalowaæ pejza¿ porównywalny z fotografi¹. Wrêcz przeciwnie – ile¿ emocji jest w portretach dzieci, i jak
bardzo s¹ „podobne” do w³aœcicieli.

Wspó³czesne badania neurobiologiczne wykazuj¹, ¿e mózg rozwija siê w zale¿noœci od tego,
jak jest u¿ywany, a najwiêcej „uczymy siê” w
momencie, kiedy u¿ywamy go z entuzjazmem.
Poszukajmy swojego entuzjazmu. Poszukajmy
œcie¿ki emocjonalnej dziecka.
Zachêcam do wyjœcia poza schemat
Do eksperymentowania
Ka¿da twórczoœæ rozwija wyobraŸniê i kszta³tuje pozytywne emocje. Dziêki twórczej aktywnoœci poszukujemy nowych celów ¿yciowych i
uczymy siê korzystaæ z intuicji.
Sztuka dzieci jest podstaw¹, na której zbudowane s¹ wszystkie póŸniejsze podstawowe umiejêtnoœci. Zachêcanie do rozwoju artystycznego
dzieci bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na wszystkie inne aspekty ich emocjonalnego i intelektualnego rozwoju.
Magdalena Kucharska
– nauczyciel plastyki, Pa³ac M³odzie¿y – PCE
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BANK DOBRYCH PRAKTYK
Nazwa szko³y/placówki, w której
realizowane jest dzia³anie
Imiê i nazwisko
dyrektora szko³y/placówki
Tel.:

Adres szko³y/placówki

Fax:
e-mail:
Imiê i nazwisko autora,
koordynatora lub osoby
odpowiedzialnej za realizacjê
zadania

Tel.:

Dydaktyka
Obszar
(wybrany obszar zaznaczyæ X)

Profilaktyka
i wychowanie

X

Nadzór
Inne
Temat
dzia³ania

Jak obchodziliœmy Dzieñ Bezpiecznego Internetu w bie¿¹cym roku szkolnym?

Cel/cele

1.
2.
3.
4.

Opis

Propagowanie dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa w sieci.
Zdiagnozowanie stanu bezpieczeñstwa osób korzystaj¹cych z Internetu.
Zaplanowaæ dzia³añ s³u¿¹cych poprawie œwiadomoœci osób korzystaj¹cych z sieci.
Sformu³owanie wskazówek odnoœnie radzenia sobie z hejtem w sieci.
Dzieñ Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet, ma na celu propagowanie
dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa najm³odszych u¿ytkowników sieci. Obchodzony jest od 2004 roku, co roku w inny dzieñ – pierwszy albo drugi
wtorek lutego; w Polsce – ju¿ po raz czwarty z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje (FDN) i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).
Z tej okazji w naszym gimnazjum odby³y siê:
1. Lekcje jêzyka polskiego
http://skokiporozum.blogspot.com/2016/02/dzien-bezpiecznego-internetu-to-okazja.html
2. Wywiady
14. stycznia 2016 roku razem z Markiem Rzechó³k¹ oraz Basi¹ Dembkowsk¹
wybraliœmy siê z kamer¹ GoPro na korytarze szkolne oraz do czytelni w
poszukiwaniu informacji na temat tego, czy uczniowie oraz pracownicy naszego gimnazjum maj¹ podstawow¹ wiedzê na temat bezpieczeñstwa.
http://skokiporozum.blogspot.com/2016/01/co-uczniowie-naszej-szkoywiedza-na.html
https://youtu.be/7ur7pgMNxG4
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3. Prezentacja multimedialna
https://docs.google.com/presentation/d
1lfA24_DHkxD3GkHlv1K7TnR8mBPKrhE-G49oCzSF5Rc/edit?usp=sharing
4. Plakat na Dzieñ Bezpiecznego Internetu

Tematyka mojego plakatu dotyczy Dnia Bezpiecznego Internetu, który
obchodzony jest 9 lutego. Chcia³am, aby moja praca zawiera³a zasady,
którymi nale¿y siê kierowaæ korzystaj¹c z internetu, a tak¿e przykuwa³a
uwagê kole¿anek i kolegów.
W³aœnie dlatego wykorzysta³am postaci z kultowego filmu „Gwiezdne
wojny”, o którym tak g³oœno jest
w ostatnim czasie oraz zdjêcie, które ukazuje, ¿e nigdy nie mo¿emy byæ
pewni kim jest osoba siedz¹ca po przeciwnej stronie komputera.
5. Ankieta na temat bezpieczeñstwa w sieci
Ankieta zosta³a zamieszczona na stronie survio.pl. Jej celem by³o zbadanie, czy Internauci czuj¹ siê bezpiecznie w Internecie. Badanie mia³o
charakter anonimowy. W ankiecie bra³o udzia³ 100 osób
http://www.gpdebno.com/artykul/ankieta-bezpieczenstwo-w-sieci-20152016.html
6 Opracowanie i opublikowanie cennych porad dla ofiar hejtowania
W dzisiejszych czasach nie ma prawie ¿adnego nastolatka, który nie
spotka³by siê z tzw. „hejtem”w Internecie. Zasmuca mnie taka sytuacja,
bo w wiêkszoœci my wyra¿amy tylko swoj¹ opiniê, a gdy nie zgadza siê
ona z czyimiœ pogl¹dami, zostajemy od razu zwyzywani od najgorszych.
Postanowi³am wiêc zebraæ kilka wa¿nych rad dla tych, którzy chc¹ ju¿
powiedzieæ: „DOŒÆ”.
By³eœ kiedykolwiek ofiar¹ hejtowania w Internecie? Ktoœ ciê gnêbi³ lub
robi to teraz, a ty nie wiesz, jak sobie z tym poradziæ? Spokojnie, tutaj
znajdziesz kilka wskazówek, jak nie daæ siê hejterom w sieci. I pamiêtaj: hejter w necie, frajer w œwiecie!
1. Powiedz o swoim problemie kilku najbardziej zaufanym osobom, najlepiej doros³ym. Nie zamykaj siê
w sobie, bo to tylko wszystko pogorszy. Bêdziesz czu³ siê osamotniony
i bezbronny, jeœli nikomu nie przedstawisz swojej sytuacji.
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2. Poinformuj szkolnego pedagoga, ¿e coœ takiego ma miejsce w twoim
gimnazjum i dotyczy ciebie – absolutnie nie wstydŸ siê prosiæ o pomoc,
nie wa¿ne, czy znasz swojego gnêbiciela, czy te¿ nie.
3. Nie reaguj na z³oœliwe komentarze czy zaczepki, takie jak rozsy³anie
publicznie nieprawdziwych informacji o tobie – niemi³a osoba powinna
daæ sobie spokój po zdaniu sobie sprawy, ¿e nie obchodzi ciê, co inni o
tobie myœl¹.
4. Nie rób du¿ego zamieszania wokó³ sprawy, nie mów ka¿dej napotkanej osobie o swojej sytuacji - twój gnêbiciel tylko czeka na to, by stan¹æ w centrum zainteresowania wszystkich uczniów.
5. Absolutnie nie reaguj tym samym na czyjeœ obelgi – gdy przyjdzie co
do czego, hejter mo¿e pos¹dziæ o coœ równie¿ ciebie, a chyba nie o to
chodzi, prawda? Wtedy bêdziecie oboje winni, sam staniesz siê gnêbicielem.
6. Aby nie podupaœæ w nauce przez stres zwi¹zany z internetowym hejtem, postaraj siê o tym nie myœleæ lub najlepiej znajdŸ sobie jakieœ
hobby i skup siê na nim.
7. Daj do zrozumienia swoim bliskim, czyli rodzinie i przyjacio³om, ¿e
teraz bardzo potrzebujesz ich wsparcia.
8. Nie pokazuj swojemu gnêbicielowi, ¿e przejmujesz siê tym, co robi
(jeœli jest to osoba z twojej szko³y), idŸ przez korytarze z uœmiechem i
podniesion¹ g³ow¹ – to go zniechêci.
Mam nadziejê, ¿e te osiem z³otych zasad, jak nie daæ siê hejterom, pomo¿e wam i doprowadzi do szybkiego rozwi¹zania problemu. Czy osoby drêcz¹ce ciê s¹ ze szko³y, czy mo¿e spoza miasta - czasem ma
to znaczenie, czasem nie. W zale¿noœci od sytuacji, tylko wybrane wskazówki oka¿¹ siê pomocne. Hejter ze szko³y – wszystkie zasady, nieznany hejter – zasady 1, 2, 3, 5, 6 i 7.
http://youngface.tv/cenne-porady-dla-ofiar-hejtowania/

Wykaz za³¹czników

http://youngface.tv/cenne-porady-dla-ofiar-hejtowania/
http://skokiporozum.blogspot.com/2016/02/dzien-bezpiecznego-internetu-to-okazja.html
http://skokiporozum.blogspot.com/2016/01/co-uczniowie-naszej-szkoywiedza-na.html
https://youtu.be/7ur7pgMNxG4
https://docs.google.com/presentation/d/
1lfA24_DHkxD3GkHlv1K7TnR8mBPKrhE-G49oCzSF5Rc/
edit?usp=sharing
http://www.gpdebno.com/artykul/ankieta-bezpieczenstwo-w-sieci-20152016.html
http://www.gpdebno.com/artykul/dzien-bezpiecznego-internetu2015.html

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie informacji zawartych w powy¿szym formularzu oraz opublikowanie przedstawionego przyk³adu dobrych praktyk na stronie Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie

/miejscowoœæ, data/

/imiê i nazwisko autora lub dyrektora szko³y/

Opracowano na podstawie strony in ternetowej Zachodniopomorskiego Kuratorium Oœwiaty
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Zespole Szkó³ Specjalnych Nr 9

Edukacja poza
murami szko³y

Jak mo¿na skutecznie zmotywowaæ ucznia z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i sprawiæ, by
wiedza sta³a siê dla niego wa¿na i potrzebna?
Szko³a, choæ bardzo wa¿na, nie jest jedynym
miejscem, w którym mo¿na zdobywaæ wiedzê i
umiejêtnoœci. Przecie¿ prawdziwa nauka to nie tylko pisanie, liczenie, wype³nianie kart pracy, przyswajanie faktów i wydarzeñ. Uczymy siê - chc¹c
czy nie chc¹c – mimowolnie, mimochodem.
Zw³aszcza uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹ adresatami szko³y ¿ycia. Ta nazwa
zosta³a wycofana ze szkó³, a wskazywa³a na potrzebê nauki codziennoœci, poznawania ludzi i
œwiata. To w³aœnie codziennoœæ, to ogromna iloœæ
tematów i doœwiadczeñ edukacyjnych! W swojej
pracy pedagogicznej, jako nauczyciel w ZSS Nr 9
w Szczecinie, k³adê nacisk na naukê poza murami
szko³y. Czujê tak¹ potrzebê, a informacje jakie
otrzymujê od dzieci i rodziców przekonuj¹ mnie
o s³usznym kierunku dzia³ania. Organizujê wiele
wyjœæ edukacyjnych, wycieczek, spotkañ. Niesamowitym doœwiadczeniem by³a profesjonalna sesja fotograficzna zorganizowana we wspó³pracy ze
Szczeciñskim Towarzystwem Fotograficznym w
Starej RzeŸni w Szczecinie, czy udzia³ w miêdzynarodowych warsztatach ¿eglarskich czy potyczki

Szczecin od strony wody,

klasowe w Puszczy Bukowej i wiele, wiele innych imprez o charakterze edukacyjno-turystycznym. Udzia³ w morskich spotkaniach osób niepe³nosprawnych intelektualnie z Polski i Niemiec
„Taniec pod ¿aglami”, by³ okazj¹ do poznania
swych rówieœników zza zachodniej granicy.
Wszystkie warsztaty pokaza³y uczniom Szczecin
jako miasto o wielkich mo¿liwoœciach turystycznych i ¿eglarskich. Sam pobyt na warsztatach uœwiadomi³ uczestnikom mo¿liwoœci wiêkszej wspó³pracy na terenie szko³y uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zrodzi³y siê przyjaŸnie, których pozytywne
efekty dostrzegamy na terenie szko³y. Uczniowie
lepiej poznali siê, chc¹ ze sob¹ wspó³dzia³aæ.
Warsztaty ukaza³y uczniom nowe sposoby i mo¿liwoœci realizacji swoich zainteresowañ. A jest to
o tyle wa¿ne, ¿e nasi uczniowie stoj¹ u progu doros³oœci. Jednym tchem uczniowie wymieniaj¹:
• warsztaty taneczne i uczyliœmy siê tañczyæ
walca angielskiego, disco, bachaty itp.
• warsztaty muzyczne – tam poznawaliœmy instrumenty i i ich brzmienie np. saksofonu, klarnetu , graliœmy na rurkach akustycznych
• warsztaty plastyczne – malowaliœmy i tworzyliœmy ramki do zdjêæ,
• rejsy na DZ po jeziorze D¹bie.
• dyskoteki i ognisko
Podsumowuj¹c: takie warsztaty s¹ atrakcyjn¹
form¹ realizacji podstawy programowej, bo w praktyczny sposób osi¹gamy cel rewalidacyjny /
usprawnianie/, wychowawczy i edukacyjny. Dla
ka¿dego uczestnika by³a to lekcja z autonomii
¿yciowej, a niektórzy z
nich po raz pierwszy nocowali poza domem. Ka¿da nowa sytuacja spo³eczna jest dla naszych
uczniów du¿ym wyzwaniem, nauk¹ i bodŸcem,
którego tak bardzo potrzebuj¹. Warsztaty dostarczy³y wielu emocji nie
tylko uczniom, ale i nauczycielom i s¹ przyk³adem atrakcyjnej formy
pracy wychowawczej z
uczniami. Nasi uczniowie
w³aœnie w takich sytuacjach ucz¹ siê kultury
s³owa, zachowania i
wszystkich czynnoœci samoobs³ugowych niezbêd-
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nych do samodzielnego funkcjonowania. Osoby
niepe³nosprawne maj¹ ma³o okazji do spotkañ
poza placówk¹, a to jest namiastka spontanicznych
rozmów na miarê mo¿liwoœci ucznia i uœmiechu
na twarzy, radoœci ¿ycia. Rol¹ nauczyciela jest towarzyszenie uczniowi i wskazywanie w³aœciwej drogi, a nie jego wyrêczanie /J.Korczak. W pobli¿u
naszej szko³y jest ogród medytacji, Puszcza Bukowa, szklarnie itp. To nasze naturalne ogrody
zmys³ów, gdzie mocniej odczuwamy zapachy, kolory czy smaki. Czy¿ istnieje piêkniejsza muzyka
ni¿ ta, któr¹ tworz¹ szumi¹ce drzewa, œpiewy ptaków, szum traw? St¹d narodzi³ siê pomys³ wykorzystania naturalnego po³o¿enia szko³y. Przyroda
pobudza aktywnoœæ sieci neuronalnej, a tym samym mo¿e wzmacniaæ albo inicjowaæ proces uczenia siê. Moi uczniowie udowodnili mi niejednokrotnie, mimo swojej niepe³nosprawnoœci, ¿e s¹
ciekawi œwiata i chêtnie zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci. Jednak, gdy przekaz jest zbyt statyczny lub
ma³o atrakcyjny, szybko trac¹ zainteresowanie.
Wa¿ne jest wiêc, aby tê ciekawoœæ rozbudzaæ poprzez dostarczanie ró¿nych bodŸców, a ró¿nicowanie oddzia³ywañ sprzyja zapamiêtywaniu. Oczywiœcie wygodniejsze i mo¿e nawet bezpieczniejsze jest prowadzenie lekcji w budynku szkolnym.
Zajêcia w terenie, poza murami szko³y s¹ wyzwaniem dla nauczyciela i ucznia. Dziêki obcowaniu
z przyrod¹ zauwa¿y³am, ¿e moi uczniowie spontanicznie rozmawiaj¹, nawi¹zuj¹ relacje, podziwiaj¹

To tak wygl¹da figa?

Czytamy mapê w Puszczy Bukowej.

przyrodê. Wzruszenie mnie ogarnê³o gdy us³ysza³am id¹c w kierunku Serca Puszczy – „Jak tu ³adnie proszê pani”. Radoœæ jak¹ widzê u moich dzieciaków to jest to co inspiruje mnie do pracy.
Ognisko... To te¿ lubimy. Dla mnie ognisko to
mo¿liwoœæ zgromadzenia siê w krêgu, gdzie ka¿dy jest tak samo wa¿ny, tak samo widoczny.
„Emocje – to czêœæ Nas wszystkich. Ka¿dy ma
swoje, na swój sposób wyra¿ane i prze¿ywane.
Jedni nad nimi „panuj¹”, inni trochê mniej… Jedni
bez problemu je wyra¿aj¹ i o nich mówi¹, inni
nie”. Kotoro B.: O emocjach s³ów kilka, Arteterapia Terapia sztuk¹ w praktyce, 1(8)2010, s.22.
Moi turyœci s¹ czêsto zmêczeni wysi³kiem, ale
zrelaksowani, szczêœliwi i na koniec zawsze pytaj¹: kiedy nastêpny rajd? To sytuacje ¿yciowe
np. zakupy, wizyta w urzêdzie, w przychodni, rajd
po Puszczy Bukowej czy Wkrzañskiej, wycieczka nad morze czy do Wolina itp. s¹ Ÿród³em wiedzy o œwiecie, historii, s¹ po prostu praktyczn¹
lekcj¹ ¿ycia. Uwa¿am, ¿e celem pracy pedagoga
powinno byæ zaszczepienie pasji ¿ycia. Ja sama
staram siê ¿yæ z pasj¹ i zara¿am tym swoich
uczniów. Chcê, by moi uczniowi byli ma³ymi
odkrywcami na miarê swoich mo¿liwoœci.
Ma³gorzata Straszewska
– nauczyciel funkcjonowania w œrodowisku,
NI, Plastyki techniki, rewalidacji-treningu
Tomatisa w Zespole Szkó³ Specjalnych Nr 9
w Szczecinie
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ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIA£ W SZCZECINIE
oraz
GMINNY OŒRODEK KULTURY I SPORTU
W BOLES£AWCU z s. w KRUSZYNIE
zapraszaj¹ do udzia³u w Konkursie Literackim na list napisany odrêcznie. Konkurs zosta³
objêty patronatem Szczeciñskiego Oddzia³u
ZLP, ma zasiêg ogólnopolski, a jego pisarze
zostali zaproszeni przez Organizatorów
do Jury Konkursu.

R E G U L A M I N
KONKURSU NA NAJPIÊKNIEJSZY LIST PISANY ODRÊCZNIE
1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przyk³adanie wagi
do estetycznego i czytelnego zapisu treœci listu (np. u¿ycie papeterii); rozwijanie wyobraŸni i
umiejêtnoœci swobodnego wyra¿ania siebie poprzez w³asne teksty.
2. TEMAT
W bie¿¹cej edycji konkursu s¹ dwa tematy:
– „Los zawsze daje drug¹ szansê...” – dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i powy¿ej)
– „To by³y najlepsze wakacje w moim ¿yciu…” – dla I, najm³odszej kategorii wiekowej
(10-12 lat).
List mo¿e byæ skierowany do osoby istniej¹cej w rzeczywistoœci lub fikcyjnej, mo¿e to byæ tak¿e list
otwarty. Ka¿dy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwiniêcie wg w³asnego uznania.
3. FORMA
Uczestnik konkursu mo¿e przes³aæ JEDEN LIST napisany odrêcznie czytelnym pismem w jêzyku
polskim. Listy nieczytelne nie bêd¹ oceniane. Prace konkursowe musz¹ byæ napisane na papierze
(kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie do³¹czaæ ilustracji) i mieæ formê listu w kopercie.
W kopercie powinna siê znajdowaæ tak¿e osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem
i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgod¹ na publikacjê i przetwarzanie danych osobowych (wy³¹cznie w celach promocyjnych konkursu).
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie oceniane bêd¹ utwory w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA:
10-12 lat
II KATEGORIA:
13-15 lat
III KATEGORIA:
16 lat i powy¿ej
5. OCENA I NAGRODY
Oceny nades³anych listów dokona Komisja Konkursowa z³o¿ona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch m³odszych kategorii, a dla laureatów kategorii doros³ych oprócz rzeczowych tak¿e bony upominkowe. Ich wysokoœæ jest uzale¿niona od
werdyktu Komisji Konkursowej i iloœci nagrodzonych miejsc.
6. TERMIN I MIEJSCE
Prace nale¿y przesy³aæ na adres:
Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Boles³awcu z s. w Kruszynie;
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Boles³awiec, w terminie do 30.10.2017 roku
(uwaga: liczy siê data stempla pocztowego).
Laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni telefonicznie o terminie wrêczenia nagród. Fina³ przewidziany jest na 1 grudnia 2017 roku, a wyniki konkursu podane bêd¹ na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu
w Boles³awcu z s. w Kruszynie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez wzglêdu na miejsce zamieszkania.
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Przemijanie
afirmowaæ
czyli akcentowaæ
wierszem…
Zdumiewaj¹ce, jak w wierszu mo¿na siê zatraciæ, jak mo¿na daæ siê poch³on¹æ s³owom, ponieœæ
odmierzanym sylabom, policzonym wersom, pop³yn¹æ z rytmiczn¹ fal¹ melodii trzynastozg³oskowca, by za chwilê zawijaæ na wysepki dyskretnych
zwierzeñ, wynurzeñ, wstydliwych wyznañ czy
zbuntowanych okrzyków protestu… spacerowaæ
poœród dawno zapomnianych ogrodów wspomnieñ,
b³¹dziæ po œcie¿kach niedomówieñ, karczowaæ z
trudem (…) obroœla nienawiœci wrzawê czy otrz¹saæ z liœci wiêdn¹cych w p³ocie codziennoœæ… nie
do opisania… Zdumiewaj¹ce…
Lekko oszo³omiona, po wielokrotnej lekturze najnowszego tomiku poezji Heleny Pilarskiej, Przemijam tu sama… nadal nie wiem, czy jestem w
krainie smutku czy pogody, czy doskwiera mi „ból
œwiata”, czy otula „radoœæ chwili”, czy chcê wo³aæ
za Staffem (…) „idŸ precz”, czy b³agaæ „prowadŸ”,
sama nie wiem… magia? Magia poezji, magia wiersza… to moje niew¹tpliwe wra¿enie.
Wiedzia³am ju¿ wczeœniej, ¿e policka poetka,
malarka, ilustratorka swoich ksi¹¿ek, Helena Pilarska potrafi oczarowaæ prostot¹ obrazka, urod¹
trafnego s³owa, wnikliwoœci¹ spojrzenia na zwyk³y dzieñ, na ulotnoœæ uczucia, na jego si³ê przetrwania, w czasie i przestrzeni pamiêci.
Autorka tomów Moja struna i Zwyczajna radoœæ
s³ów po raz trzynasty w swojej niepowtarzalnej krainie obrazów i wierszy tworzy klimaty przemijania
pogodnego w barwach pór roku, a jednoczeœnie pielêgnuje kolory i tonacje samotnoœci, kszta³tuje w
Czasie odleg³e i bliskie przestrzenie, miejsca w swoich wierszach, zaludniaj¹c je bliskimi i przyjació³mi…, nie zapomina przy tym o wielu, dla niej wa¿nych, obcych, z lektur, z historii, z ¿ycia. Jej œwiat
jest pe³en urody codziennych spotkañ, uœmiechniêtych powitañ czy wzruszaj¹cych po¿egnañ, nawet
tych na zawsze… I jest w nich owa egzystencjalna
m¹droœæ rezygnacji, przyzwolenie „na kolej rzeczy
œwiata tego…”, gdzie przemijam tu sama… bo wszyscy przemijamy sami… Dlatego bohaterka liryczna,
zamiennie z Autork¹, bo bardzo czêsto s¹ to¿same,
gdy¿ czerpi¹ z tej samej biografii, wyznaje miêdzy
wersami (w moim wyobra¿eniu): ale dopóki jestem,
to zauwa¿am, to nie jestem obojêtna, wszystko mnie
interesuje, wszystko co dobre, chwalê, a co z³e, ga-

niê… nazywam po imieniu i protestujê. Zachwyca
mnie uroda ga³¹zki kwitn¹cej magnolii, ³¹ka maków
czy ¿o³êdziowe owoce dêbu, oburza mnie jêzyk nienawiœci, ordynarna niechlujna polska mowa, okrucieñstwo wojny…
Wzrusza mnie przyzwolenie bohaterki lirycznej
tych wierszy na przemijanie „postaci œwiata tego”:
A ja? O sobie wiedz¹c tak niewiele/ krok w krok
bez mi³oœci w drodze donik¹d//, by kilka wierszy
dalej optymistycznie deklarowaæ: (…) Wierszem
zakwitnê i wiosny urod¹/ Sob¹ zaœwiadczê ¿e siê
nie poddajê//. Równoczeœnie wyra¿a te¿ niegodzenie siê na to, jak ten œwiat przemija, w s³owie nienawiœci czy wrogich relacjach miêdzyludzkich, a przecie¿: Sprawiedliwie/ (wierzy czy nie wierzy)/ ka¿demu siê nale¿y/ jak cz¹stka jajka/ dobre s³owo//.
Artystka nie jest wy³¹cznie zamkniêta w mikrokosmosie swojego wnêtrza, œledzi i ogarnia równie wnikliwie wszystko to, co wokó³ niej, blisko i
daleko: widok z okna na ulicê Odrzañsk¹ w Policach, z ich historii wydarzenia odleg³e i z dzisiaj;
zagl¹da do Szczecina, spaceruje po znanych sobie
ulicach i skwerach, odwiedza przyjació³ przy Pi¹tego Lipca, z nimi siê bawi i smuci; powraca w
rodzinne strony na LubelszczyŸnie; reaguje na to,
co w stolicy i w sejmie…, i w dalekiej Syrii niszczonej wojn¹ domow¹. Z rozmachem albo z dyskretn¹ powœci¹gliwoœci¹ komentuje czas i œwiat.
£¹czy s³owem i obrazem przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹, a czyni to delikatn¹ kresk¹ piórka, subteln¹ metafor¹, pastelowym odcieniem, lirycznym
westchnieniem, by za moment wywo³aæ zdumienie wybuchem spontanicznej radoœci, dowcipn¹ puent¹, rubasznym ¿artem, czy przywo³anym m³odzie¿owym slangiem w wierszu o wnuku.
Okazuje siê Helena Pilarska poetk¹ wyj¹tkowo
m³od¹ w formie lirycznego wyznania, nie ustêpuje
miejsca wspó³czesnym kolegom po piórze. A mo¿e
klawiaturze? Jednak ma nad nimi przewagê, posiada bowiem dojrza³oœæ i wszechstronnoœæ w operowaniu literackim jêzykiem liryki czy epiki. Umiejêtnie i swobodnie porusza siê w przestrzeni zarówno sonetu jak poematu, pob³yskuje ¿artobliwie, ironicznie, satyrycznie w klasycznych strofach rymowanego oœmio- czy jedenastozg³oskowca. Olœniewa groteskowym obrazkiem sytuacyjnym.
I zawsze z melodi¹, z rytmem, zawsze barwnie i z
doskona³ym kszta³tem wy³aniaj¹cym siê spod pewnej rêki malarki czy rysowniczki. W kaligraficznym zapisie wersów czy w kolorystycznym klimacie akwareli lub pasteli, które towarzysz¹ czytelnikowi w tomiku.
Jest dla mnie poezja Heleny Pilarskiej i franciszkañska w swojej skromnoœci, w pochwale kawki, go³êbia w k¹pieli czy kota na Odrzañskiej, w
pejza¿ach kraczewickich, w zapachu skiby prze-

oranej roli w Klinach albo nowowarpieñskiego
jeziora czy urody przystani nad £arpi¹; jest te¿
dionizyjska w swoich obrazkach s³owem malowanych, pysznie "chwytaj¹ca dzieñ" w Poematach i wierszach (od serca); nostalgiczna w têsknotach za krain¹ dzieciñstwa, tragiczna w po¿egnaniach. I uœwiadamiam sobie z kolejnym zdumieniem, ¿e to przecie¿ w³aœnie jest najczystsza
afirmacja ¿ycia – smutek na przemian z radoœci¹,
cierpienie do pary z ekstaz¹, turpizm obok piêkna i dobra, wszystkie odcienie codziennoœci we
wszystkich odmianach stylu od wysokiego do
niskiego. Akcenty równo roz³o¿one na kategorie
estetyczne, na gatunki i odmiany wiersza, na rodzaje literackie. I wszystko jak w pigu³ce, w niedu¿ym tomiku wierszy, który jest lekarstwem „na
ca³e z³o” przemijania, ale te¿ „napojem cienistym”, eliksirem m³odoœci, „wod¹ ¿ycia”.
Pochwa³a ¿ycia, nic innego nie przychodzi mi
na myœl, od lektury dzie³ Kochanowskiego pocz¹wszy, przez Mickiewicza i Staffa, Grochowiaka czy Mi³osza, na Szymborskiej, z jej jak¿e mi
bliskim Allegro ma „non troppo”, koñcz¹c: Jesteœ piêkne mówiê ¿yciu/ (…) i unoszê siê w zachwycie,/ i upadam od podziwu. //.
To samo za Noblistk¹ myœlê o tomie Przemijam tu w samotnoœci…, bo tak mi siê w³aœnie
kojarzy i maluje w wyobraŸni czytelniczej najbardziej.
I jeszcze jedno przemyœlenie… Poetka policka
³¹czy, w swoim zapisie artystycznym, wci¹¿ m³odzieñcz¹ radoœæ poznawania œwiata poprzez jego
czytanie, ogl¹danie, rejestrowanie teraŸniejszoœci
z filozoficzn¹ dojrza³oœci¹ i m¹droœci¹ wynikaj¹c¹ z ¿yciowego doœwiadczenia, i z refleksyjnoœci oceny przesz³oœci. Bardzo intymna przestrzeñ
liryczna wyznañ czy zwierzeñ bohaterki staje siê
za spraw¹ wiersza przestrzeni¹ uniwersaln¹, w której odnajduje siê czytelnik lub czytelniczka. Bo
osobiste prze¿ycia kobiety, matki, wdowy, przyjació³ki, s¹siadki czy nieznajomej z ulicy, staj¹
siê doznaniami ponadczasowymi… Jej rejsy sentymentalne czy ¿yczenia œwi¹teczne wyra¿aj¹ te
same myœli, pragnienia, marzenia ka¿dej/ka¿dego z nas. Bowiem ka¿dy i ka¿da z nas przemija
tu sama… i nikt nie mo¿e nam w tym pomóc ani
temu zapobiec. Poetka wyra¿a tê prawdê najproœciej point¹ w wierszu Odp³ywamy: Czy zostanie
po nas œlad?/ Mo¿e ktoœ zapisa³ s³owa / mo¿e
ktoœ utrwali³ gest/ Mo¿e mo¿e… Tak ju¿ jest! //.
A klamr¹ tego tomu i mottem oraz jego g³ównym akcentem staje siê wiersz rozpoczynaj¹cy
nasz¹ poetyck¹ podró¿ w przemijanie: Wszystko
co by³o/ ju¿ by³o// Tego co bêdzie/ ani na przekór/ ani omin¹æ siê nie da//.
Ró¿a Czerniawska-Karcz

W Pa³acu literacko
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5 maja 2017 roku w
PA£ACU by³o znowu
literacko. Po raz 47.
mieliœmy przyjemnoœæ
uczestniczyæ w wieczorze poetyckim, którego
bohaterk¹ by³a tym razem i … znowu! policka poetka, malarka, ilustratorka swoich ksi¹¿ek, Helena Pilarska.
Poetyck¹ rozmowê poprowadzi³a z Szacown¹ Jubilatk¹, gdy¿ Helena Pilarska obchodzi³a tego wieczoru swoje 88 urodziny, Ró¿a Czerniawska-Karcz.
Obie panie raczy³y przyby³ych goœci najnowszymi
wierszami z wydanych na tê rocznicow¹ okazjê
dwóch tomów poezji Autorki Mojej Struny: Przemijam tu sama… ksi¹¿ki w serii: akcent oraz arkusza poetyckiego z sonetami pt. Sonety… z twarz¹.
By³ to wiêc wieczór pe³en poezji i urodzinowych
wzruszeñ. POETKA, czytaj¹c swoje wiersze, przenios³a s³uchaczy w swoiœcie widziany œwiat, fascynuj¹c prostot¹ obrazka, trafnym s³owem, niejednokrotnie pe³nym poczucia humoru, ale równie¿ nostalgicznym, dojrza³ym spojrzeniem na zwyk³y
dzieñ, na przemijanie Czasu, na samotnoœæ i na
radoœci - nawet te najmniejsze, które przysparzaj¹
Jej krótkich chwil prawdziwego szczêœcia. Ma Ona
bowiem cudowny dar dostrzegania piêkna we
wszystkim, co J¹ otacza a tak¿e przelewania tego
piórem czy pêdzlem na papier. Oczarowa³a licznie
przyby³¹ publicznoœæ, która czêsto nagradza³a J¹
oklaskami. Na zakoñczenie prezentacji owacjom
na stoj¹co nie by³o koñca. Bukiety kwiatów, gratulacje, laudacja odczytana przez Prezesa ZLP,
Leszka Dembka oraz wrêczony Medal Szczeciñskiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich „Gloria Cultura” o treœci: „Za szczególne zas³ugi na
rzecz upowszechniania i promocji kultury literackiej i sztuki Pomorza Zachodniego, wzbogacanie
swoj¹ twórczoœci¹ literack¹ i malarsk¹ dorobku
szczeciñskich Pisarzy z Oddzia³u ZLP”, by³o ukoronowaniem czêœci oficjalnej. A po niej, w takt
Chopinowskiego Poloneza, Leszek Dembek poprowadzi³ Szacown¹ Jubilatkê do salonu, gdzie odœpiewano na Jej czeœæ „100 lat”. Przy torcie, który
rozb³ysn¹³ fontann¹ sztucznych ogni i urodzinowymi œwieczkami, ka¿dy mia³ okazjê uzyskaæ autograf i zamieniæ kilka s³ów z Helen¹ Pilarsk¹. To
by³o zdecydowanie niepowtarzalne spotkanie!
Danuta Romana S³owik
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
We wrzeœniu, uwagê nauczycieli i rodziców
chcia³abym zwróciæ na tytu³y, które z powodzeniem mo¿na wci¹gn¹æ na listê lektur dodatkowych w szkole podstawowej.
Cykl „Detektywi na kó³kach” to krymina³y dla
m³odego czytelnika, których akcja trzyma w napiêciu a treœæ obfituje w wiele ciekawych informacji o
ludziach, którzy mieli wp³yw na rozwój nauki.
Pierwsza z nich,
„Skrzynia w³adcy piorunów” to powieœæ przygodowa pe³na szyfrów i zagadek a zarazem œwietnie
napisana biografia wielkiego wynalazcy Nikoli
Tesli, dla m³odszych nastolatków.
Julia, œliczna czternastolatka, pomaga swemu o
rok starszemu przyjacielowi Tomowi odszukaæ porwanego ojca. Od czasu wypadku dziewczyna jeŸdzi na wózku (st¹d tytu³ cyklu: „Detektywi na kó³kach”), nie przeszkadza jej to jednak uczestniczyæ
w tropieniu przestêpców, wrêcz przeciwnie - czêsto to ona wpada na trop, œwietnie kojarz¹c fakty
i… odczytuj¹c szyfry. W poszukiwaniach bierze
udzia³ jeszcze jeden niezwyk³y bohater: pies Julii,
przesympatyczny labrador Spajk-Biszkopt, który…
pamiêta swoje poprzednie wcielenia.
Wspó³czesna akcja splata siê z histori¹ rozpoczynaj¹c¹ siê ponad 150 lat wczeœniej, w dniu narodzin
Nikoli Tesli. Wszystko, czego dowiadujemy siê o
dzieciñstwie i ¿yciu s³ynnego wynalazcy, zwanego
W³adc¹ Piorunów, jest prawd¹ - nawet najbardziej
nieprawdopodobne, wrêcz fantastyczne wydarzenia
z jego ¿ycia opisane w ksi¹¿ce oparte s¹ na faktach.
Fantastyczne przygody i przesympatyczni bohaterowie sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿kê czyta siê jednym tchem.
Kolejna ksi¹¿ka z serii „Tajemnica przeklêtej
harfy”, to nieprawdopodobna, choæ prawdziwa historia Dorothy Eady, wybitnej znawczyni staro¿ytnego Egiptu!
Detektywi na kó³kach, tym razem lec¹ razem
na wakacje do Egiptu. I od razu trafiaj¹ na œlad
przemytu! W rêce wpada im stara mapa, która kryje wiêcej tajemnic, ni¿ przypuszczaj¹. Czy doprowadzi ich do skarbu? M³odzi detektywi znowu bêd¹ musieli ³amaæ szyfry, dedukowaæ i sta-

wiæ czo³a groŸnym przeciwnikom, by przetrwaæ
na pustyni i rozwi¹zaæ zagadkê!
Wspó³czesna akcja nieoczekiwanie splata siê z
histori¹ dziewczynki dorastaj¹cej w Londynie na
pocz¹tku XX wieku i
egipskiej kap³anki, ¿yj¹cej ponad trzy tysi¹ce lat
wczeœniej.
Uwaga! Ka¿dy tom „Detektywów na kó³kach”
mo¿na czytaæ osobno.
Skrzynia w³adcy piorunów
Tajemnica przeklêtej harfy
Tekst: Marcin Kozio³,
Wydawnictwo Prószyñski i s-ka, 2017, seria:
Detektywi na kó³kach, tom 1 i 2
Nieco starszych czytelników (12-16 lat) zainteresuje przezabawna powieœæ drogi o dojrzewaniu i akceptacji siebie.
Francuska M³odzie¿owa
Ksi¹¿ka Roku 2015.
Odk¹d w facebookowym g³osowaniu przyznano im tytu³y Z³otego,
Srebrnego i Br¹zowego
Paszteta, Mireille, Astrid i Hakima s¹ oficjalnie
najbrzydszymi dziewczynami w szkole. Ale czy
to znaczy, ¿e maj¹ siedzieæ i p³akaæ? W³aœciwie
to… tak w³aœnie robi¹. Ale niezbyt d³ugo. Bo
wkrótce wpadaj¹ na lepszy pomys³: wsiadaj¹ na
rowery i wyruszaj¹ na wielk¹ wakacyjn¹ wyprawê. Kierunek: Pary¿. Cel: œciœle tajny.
Tak zaczyna siê zwariowana podró¿, która przyniesie bohaterkom mnóstwo przygód, straszliwe
zakwasy, prawdziw¹ przyjaŸñ, a tak¿e… ca³kowicie niespodziewan¹ s³awê.
We Francji powieœæ sta³a siê bestsellerem i zdoby³a szereg nagród, w tym tytu³ Najlepszej M³odzie¿owej Ksi¹¿ki Roku 2015 oraz presti¿ow¹
Prix Sorciéres. Zosta³a przeniesiona na scenê teatraln¹, trwaj¹ tak¿e prace nad jej ekranizacj¹.
Warto zachêciæ m³odzie¿ do przeczytania tej
ksi¹¿ki. To opowieœæ o tym, ¿e to kim jesteœmy
zale¿y tylko od nas!
Pasztety, do boju!
tekst: Clémentine Beauvais, t³umaczenie: Bo¿ena Sêk
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2017
Poleca –
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”

Wakacje za nami

A co siê dzia³o podczas tych dwóch miesiêcy?
Najwa¿niejszym wydarzeniem by³ fina³ regat TTSR,
który ju¿ po raz trzeci goœci³ w naszym mieœcie.
Oko³o 70 jednostek cumowa³o przy Wa³ach Chrobrego i £asztowni, gdzie przy piêknie nowo wyremontowanym bulwarze cieszy³y oko swym wygl¹dem. Podczas regat na ¿aglowcu Fryderyk Chopin
oraz jednostkach Centrum ¯eglarskiego – Zrywie,
Urtice i Darze Szczecina pop³ynê³a reprezentacja
Szczecina na trasie: Halmstad-Kotka-Turku-K³ajpeda-Szczecin. W barwach reprezentacji pop³ynê³o wielu uczestników naszego programu.
Halmstad (Szwecja) – Kotka (Finlandia), najd³u¿szy tegoroczny etap. Na pok³adzie Fryderyka Chopina pop³ynê³a 30-to osobowa Reprezentacja Szczecina. Wœród uczestników byli równie¿ przedstawiciele
Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej. W Halmstad i w Kotce w paradzie za³óg nasza
reprezentacja zosta³a najwy¿ej oceniona i otrzyma³a
najwy¿sze trofeum. Przy s³abych i œrednich wiatrach
przep³ynêliœmy ponad 650 Mm w ci¹gu piêciu dni,
zajmuj¹c po przeliczeniu VI miejsce w klasie A.
Wa¿nym wydarzeniem fina³u regat by³a zmiana portu macierzystego. Na rufie STS Kapitan Borchardt pojawi³a siê nazwa – Szczecin. Tym samym sta³ siê on kolejnym ¿aglowcem p³ywaj¹cym pod szczeciñsk¹ bander¹. Z kolei zaœ STS
Fryderyk Chopin obchodzi³ swoje 25 urodziny.
26 sierpnia ods³oniêta zosta³a 16 tablica na Alei
¯eglarzy upamiêtniaj¹ca wyprawê ¿eglarsko-geologiczn¹ jachtu „Œmia³y” w latach 1965-66 dooko³a
Ameryki Po³udniowej. Z t¹ wypraw¹ zwi¹zane jest
Bractwo Wybrze¿a – Mesa Kaprów Polskich, które
obchodzi³o 50-lecie swojego powstania, zrzeszaj¹ce liczne grono ludzi zwi¹zanych ¿eglarstwem dzia³alnoœci¹ morsk¹. Tablicê ods³onili Bohdan RoninWalknowski, Kapitan Mesy Szczeciñskiej i Tomasz
Romer, I oficer i lekarz wyprawy S/y Œmia³y.
Tekst: Jolanta Ga³êzowska, Mieczys³aw Ircha
Zdjêcia: Mieczys³aw Ircha i Ryszard Goclan
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Nasze wielkie regaty
TTSR 2017

Na Ba³tyku i znowu magiczny fina³ w Szczecinie
„Chcesz prze¿yæ prawdziw¹ morsk¹ przygodê, ale brakuje Ci ¿eglarskiego doœwiadczenia?
Chcesz poczuæ wolnoœæ, radoœæ, s³ony wiatr smagaj¹cy twarz i mieæ pe³ne uœmiechu wspomnienia, ale tak¿e nauczyæ siê rozwi¹zywania problemów, tolerancji, wspó³dzia³ania i odpowiedzialnoœci za siebie i innych? NIE PRZEGAP
OKAZJI! ZG£OŒ SIÊ I DO£¥CZ DO ZA£OGI!
W³aœnie rozpoczê³a siê kolejna rekrutacja do
Reprezentacji Szczecina na regaty TTSR'2017.
Szczecin bêdzie reprezentowany na pok³adach
„Zrywa”, „Urtici” i „Fryderyka Chopina”... –
jak zwykle ju¿ od stycznia taki medialny komunikat zachêca³ m³odych ¿eglarzy do udzia³u
w niezwyk³ej ¿eglarskiej przygodzie, na ba³tyckiej trasie TTSR'2017, w barwach Szczecina…
Po niezapomnianych szczeciñskich fina³ach
wielkich miêdzynarodowych regat The Tall Ships
Races (TTSR) - w latach 2007, 2013 i 2015 – na
2017 rok poprzeczka zosta³a podniesiona jeszcze wy¿ej. Miasto Szczecin – po raz kolejny –
promowa³o siê jako magiczna, ¿eglarska stolica
Europy, zapraszaj¹c ca³y ¿eglarski œwiat na najwiêksz¹ w Polsce imprezê plenerow¹ – zlot
¿aglowców i fina³ TTSR'2017, pod Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „To
miêdzynarodowe ¿eglarskie œwiêto, z ró¿norodnym i atrakcyjnym programem imprez, skierowane zarówno do mieszkañców regionu jak i turystów, stanowiæ bêdzie wspania³¹ okazjê do spêdzenia wolnego czasu z rodzin¹, oraz z pewnoœci¹ przyczyni siê do promocji Szczecina i Polski” – zapowiada³a kancelaria Prezydenta RP.
Tak te¿ by³o, w dniach 5-8 sierpnia 2017 w
Szczecinie, i wczeœniej na Ba³tyku, na trasie regat. My te¿ tam byliœmy, zarówno na pok³adach
naszych jednostek, i w portach, i w Szczecinie.
Tak wiêc po kolei, prze¿yjmy to jeszcze raz…

Ruszamy
na wielk¹ przygodê
Przygotowania miasta do tegorocznego fina³u
regat to ca³a akcja promocyjna, to jak zwykle
kilka lat wystêpów naszej m³odzie¿owej reprezentacji na morzu i w portach etapowych wczeœniejszych edycji TTSR – w tym przypadku od
TTSR'2013, kiedy zapraszaliœmy wszystkich do
Szczecina 2017, jak i dzia³ania Biura ds. Regat,
zarówno w Szczecinie i w kraju, np. podczas warszawskich targów „Wiatr i Woda”, ale i za granic¹, m.in. w Niemczech, Czechach i Skandynawii.. Wielki szczeciñski fina³ TTSR'2017 promowa³y i zapowiada³y w Szczecinie sprawdzone wczeœniej ale i nowe pomys³y, jak „regatowy” tramwaj i okolicznoœciowe bilety komunikacji miejskiej, pocztówki i druki pocztowe, naklejki, banery, „¿agle” na ulicach, szczeciñski
„Marynarz” w Alei Fontann w stroju reprezentacji, itp., itd. Uruchomiona zosta³a specjalna aplikacja internetowa Sail Szczecin, wydano informatory, wypiêknia³y - po renowacjach i remontach – Wa³y Chrobrego, Stara RzeŸnia, czy nadodrzañskie bulwary, z odnowionymi „dŸwigozaurami”.. Szczecin przygotowa³ siê dobrze do
wielkiego ¿eglarskiego œwiêta…

Odpowiednio wczeœniej rozpoczê³y siê tak¿e nabory wolontariuszy – ponad 250 osób – zarówno
do obs³ugi najpierw czerwcowych ba³tyckich Manewrów BALTOPS'2017, a potem sierpniowego fina³u TTSR'2017. Szczególnie odpowiedzialn¹ i zaanga¿owan¹ grupê stanowili oficerowie ³¹cznikowi, opiekuj¹cy siê potem wielojêzycznymi za³ogami ¿aglowców i okrêtów MW, przyby³ych do Szczecina z Europy i œwiata. Wszyscy wolontariusze, po
przeszkoleniu w Pa³acu M³odzie¿y i w Centrum
¯eglarskim, staj¹ siê potem razem z goœæmi jedn¹
œwiatow¹ morsk¹ rodzin¹. Oficerowie ³¹cznikowi –
m³odzi i doroœli, kobiety i mê¿czyŸni – nazywani
s¹ pieszczotliwie… „³ajza-oficerami”. Ta oryginalna „ksywka” po raz pierwszy pojawi³a siê podczas
fina³u TSR'2007 w Szczecinie, a zosta³a utworzona
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z po³¹czenia terminu „oficer ³¹cznikowy” z jego
angielskim odpowiednikiem – „liaison oficer”.…
Tak¿e liczna oficjalna m³odzie¿owa reprezentacja Szczecina na TTSR'2017 liczy³a blisko 130 osób,
w wieku 15-25 lat, w tym sporo nowicjuszy, ale i
doœwiadczonych „weteranów”. Podobnie jak wolontariusze wszyscy przed regatami uczestniczyli w szeregu szkoleñ i warsztatów. Potem wyruszyli na re-

Na Ba³tyku – pod ¿aglami
i na rejach

gaty na trzech jednostkach: „Fryderyku Chopinie”,
„Urtice” i „Zrywie”, w tym na start w Halmstad
(Szwecja), dalej regatowo do Kotki i towarzysko
do Turku (Finlandia), i ponownie regatowo z K³ajpedy (Litwa) do Szczecina, na wielki fina³. Po drodze by³y autokarowe wymiany za³óg w ka¿dym z
trzech portów etapowych. Dodatkowo na pok³adzie
„F. Chopina” by³o ponad 30 miejsc dla uczniów ze
Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej, laureatów Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej
(o którym ju¿ pisaliœmy w „Dialogach”), a w koñcowym etapie regat do³¹czy³ jeszcze do reprezentacji „Dar Szczecina”.

Wyp³ywali ze Szczecina w dobrych nastrojach – jak
na zdjêciach – z nadziej¹ na kolejne prze¿ycia i sukcesy. Rzeczywiœcie – to by³a ich ¿yciowa przygoda –
na morzu w regatach i na l¹dzie w portach, wszêdzie w granatowo-bordowych barwach Szczecina,
ju¿ dobrze znanych w ca³ym ¿eglarskim œwiecie…

Wczeœniejsze nabory wy³oni³y blisko 130 dziewcz¹t i ch³opców, najczêœciej uczniów i studentów
szczeciñskich i zachodniopomorskich szkó³ œrednich i uczelni, ale tak¿e z innych województw.
Wszyscy przeszli wstêpne przeszkolenia w Pa³acu
M³odzie¿y i w Centrum ¯eglarskim, by póŸniej
sprostaæ wymaganiom za³ogantów i „ambasadorów” morskiego Szczecina, w portach etapowych
TTSR'2017. Wyp³ynêli na regaty – jak wspomniano – na pok³adach dwóch miejskich jachtów z
Centrum – na „Urtice”, z kapitanem Tomkiem Andraszewiczem, i na „Zrywie”, z debiutuj¹cym w
roli kapitana Wojtkem Zakrzewskim, oraz na wyczarterowanym po raz kolejny ¿aglowcu – „Fryderyku Chopinie”. Warto dodaæ, ¿e obaj m³odzi kapitanowie - Tomek i Wojtek, to wychowankowie
Centrum, „uczniowie” m.in. doœwiadczonych kapitanów Mietka Irchy i Jurka Szwocha, „pod którymi” debiutowali w rejsach morskich, w tym w
naszej reprezentacji – o czym jeszcze dalej…
Nasz ch³odny Ba³tyk potrafi byæ przyjazny, ale
te¿ bywa nieprzewidywalny, burzliwy i groŸny. Tak¿e na trasie regat mieli ró¿ne pogody i stany morza,
od ciszy i korzystnych wiatrów, po sztormowe noce,
ale poradzili sobie na pok³adach obu jachtów i na
rejach ¿aglowca. Teraz wspominaj¹ dzienne i nocne wachty, pod gwiazdami, z nocnymi alarmami do
¿agli, z wachtami kambuzowymi, no i z wizytami w
portach etapowych. Pozosta³y tysi¹ce zdjêæ…
Poradzili sobie na morzu, regatowo wypadli nieŸle,
chocia¿ bez takich sukcesów, jak w latach poprzednich. Najlepiej wypad³ „F. Chopin” – by³ 6., 9. i wreszcie 3. w kolejnych wyœcigach w klasie A, co da³o mu
tak¿e 3. miejsce w koñcowej klasyfikacji generalnej.
„Zryw” i „Urtica” we wszystkich trzech wyœcigach
meldowa³y siê na mecie kolejno po sobie, w tym w
pierwszym na miejscach 5. i 6., w drugim – 9. i 10., a
w trzecim – 4. i 5. Do „pud³a” niewiele zabrak³o…
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Bierzemy porty i nagrody
– sprzedajemy Szczecin
Porty etapowe w regatach TTSR – tym razem Halmstad, Kotka, Turku, K³ajpeda i Szczecin – to dla m³odych miêdzynarodowych za³óg regatowej flotylli nie
tylko okazja do wspólnej zabawy i zwiedzania œwiata, ale i aktywnego reprezentowania swojego kraju i
portu macierzystego, jago kultury, zwyczajów, walorów turystycznych, itp. Wszystko po to, by dobrze
„sprzedaæ” swój kraj, by zaprosiæ ¿eglarzy i turystów
do siebie, by siê jak najlepiej zaprezentowaæ w ulicznych paradach za³óg i w paradach jednostek, na morzu,
pod ¿aglami. Nasza szczeciñska reprezentacja – zawsze liczna, dobrze rozpoznawalna, granatowo-bordowa, radosna i roztañczona – ma na tym polu ugruntowan¹ pozycjê jednej z najlepszych, najpierw dziêki szkoleniom na l¹dzie, potem wystêpom i szerokim dzia³aniom promocyjnym w portach. Du¿a w
tym zas³uga niesamowitego £ukasza „Waju” Wójcika, nauczyciela, wieloletniego animatora efektownych tanecznych i wrêcz akrobatycznych jej popisów, które sam prowadzi, jako marynarz, szczudlarz i
¿ongler. Dzielne mu w tym sekunduje i pomaga Wojtek „Bolo” Maleika – na morzu niezast¹piony za³ogant, oficer, kapitan i taktyk, a w portowych paradach niezmordowanie rozbawiaj¹cy wszystkich wi-

dzów szczeciñski „Gryfuœ”. W³aœnie wspólny taniec,
¿onglerka pi³eczkami, wieczorne popisy ognia, i inne
- sta³y siê specjalnoœci¹ naszej reprezentacji, niewiele ustêpuj¹c egzotycznym i ¿ywio³owym za³ogom z
Brazylii, Meksyku, Omanu, i innym. I ja tam z nimi
czêsto by³em…
Warto jeszcze dodaæ, ¿e wielokrotnie nasza reprezentacja i nasze za³ogi nie tylko wygrywa³y
parady uliczne, ale i czêsto by³y najm³odsze w
ca³ej regatowej flotylli, na najmniejszych jachtach – „Magnolii”, „Zrywie” i „Urtice”, czêsto
z najm³odszymi kapitanami – Wojtkiem Kaczorem, Mateuszem Szubskim, Jurkiem Sobolewskim,
Tomkiem Andraszewiczem i Wojtkiem Zakrzewskim. Byli zreszt¹ wtedy, wszyscy jako wychowankowie Centrum ¯eglarskiego, jednymi z najm³odszych – najm³odszymi – ? – kapitanami tak¿e w skali kraju! Tak by³o i tym razem, w regatach TTSR'2017. Kapitam „Urtici” Tomek jest co
prawda „weteranem” reprezentacji, po raz pierwszy by³ w niej jako za³ogant – mia³ wtedy 16 lat,
patent kapitana jachtowego uzyska³ w wieku 20
lat lat, a opiekunem i kapitanem jachtu jest od
roku 2013, kiedy te¿ okaza³ siê najm³odszym
kapitanem w ca³ej flotylli TTSR'2013, za co uhonorowany zosta³ ponadto presti¿owym wyró¿nieniem „Young Sail Trainer of the Year 2013”! By³
nadal najm³odszym kapitanem w kolejnych regatach – w latach 2014-2016, i nawet przyznano
mu ten tytu³ ponownie w 2017 roku, ale d¿entelmeñsko odda³ nagrodê kapitanowi innego jachtu, gdy okaza³o siê, ¿e to on by³ jeszcze m³odszy.
Obecny kapitan „Zrywa” Wojtek – debiutuj¹cy
w tej roli na jachcie i w regatach, przej¹³ ster „Zrywa” od jego dotychczasowego wieloletniego emerytowanego kapitana Mietka Irchy – jest co prawda
te¿ ju¿ „stary”, ma a¿ 26 lat, ale mia³ tak m³odych
za³ogantów, ¿e ze œredni¹ wieku 16,1 lat odebrali w
Kotce nagrodê dla najm³odszej za³ogi. Wyró¿nia³y
siê w za³odze m.in. bliŸniaczki Karolina i Paulina,
uczennice szczeciñskiego LO V, które dzielnie spisa³y siê na morzu i w portach, a wczeœniej sporo
napracowa³y siê przy zimowym remoncie, a potem
przygotowaniu i zaprowiantowaniu jachtu na regaty. Jak na ogó³ wszyscy w reprezentacji…

Nasz magiczny
szczeciñski fina³ 2017
Wszystkie póŸniejsze oceny i podsumowania
by³y zgodne – by³o to najwiêksze w Polsce plenerowe wydarzenie roku, a Szczecin w dniach 5-8
sierpnia 2017 roku by³ naprawdê magiczn¹
¿eglarsk¹ stolic¹ Europy i œwiata! Na ten sukces
z³o¿y³y siê wspomniane wczeœniejsze przygotowa-
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nia, jak i ich koñcowy, niezapomniany efekt. Klimat wielkiego ¿eglarskiego œwiêta tworzy³ ju¿ wspomniany wystrój miasta, a tak¿e okolicznoœciowa
wystawa fotograficzna „Historia pod ¿aglami” –
znanego wieloletniego uczestnika i fotografika
regat Marka Czasnojcia w Muzeum Narodowym,
stanowi¹ca zbiorcz¹ ekspozycjê jego fotogramów
z 60-lecia TTSR, z podkreœleniem roli i sukcesów
polskich ¿eglarzy. By³y te¿ tematyczne inne wystawy fotograficzne, na Zamku i w Starej RzeŸni, a
póŸniej jeszcze poregatowa i pokonkursowa w
Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Nie zabrak³o promocji regat nawet w szko³ach, szczególnie w placówkach
uczestnicz¹cych w Programie Edukacji Morskiej…
Przede wszystkim najwiêksz¹ i najbardziej oczekiwan¹ atrakcj¹ by³y i jak zawsze s¹ zachwycaj¹ce
wielkie ¿aglowce, szczególnie okazale prezentuj¹ce siê w wyj¹tkowej w skali Europy i œwiata scenerii Wa³ów Chrobrego. Tak¿e tym razem ozdobi³o je
ponad 70 jednostek, zarówno nasze dobrze znane
najwiêksze ¿aglowce – „Dar M³odzie¿y”, „Pogoria”, „Zawisza Czarny”, „Kapitan Zaruski”, „Kapitan Borchardt” i „Fryderyk Chopin” – ze szczeciñsk¹ reprezentacj¹, jak i sporo innych, egzotycznych, z dalekich krajów, jak „Cisne Branco” z Brazylii, „Shabab Oman II” z Omanu, „Santa Maria
Manuela” z Portugalii, czy „Pelican of Londyn” z
Wielkiej Brytanii. Nie zabrak³o s³ynnych rosyjskich
jednostek – „Sedova”, „Kruzenshterna” i „Mira”,
oraz po raz kolejny „Shtandarta”, który jest wiern¹
replik¹ ¿aglowca cara Piotra I, z 1703 r. Przyby³ z
Holandii „Eendracht”, podobnie jak w 2013 r., oraz
„Tre Kronor af Stockholm” ze Szwecji, którego
matk¹ chrzestn¹ jest ksiê¿na Wiktoria. Nabrze¿a
Wa³ów Chrobrego, Starówki i £asztowni, i po obu
stronach Odry, do Mostu D³ugiego, zape³ni³ w efekcie las masztów, w gali banderowej TTSR'2017.
Wokó³ by³ zawsze t³um zwiedzaj¹cych i kolekcjonerów okolicznoœciowych stempli…
To oczywiœcie nie wszystko – teren imprezy odwiedzi³o ³¹cznie ponad dwa miliony widzów i go-

œci, a jednorazowo koncerty czy fajerwerki gromadzi³y dziesi¹tki tysiêcy ogl¹daj¹cych! Mieli w czym
wybieraæ – od Sceny Dzieciêcej w parku i muzycznej Strefy Chillout na bulwarach, po Festiwal Orkiestr Dêtych, Festiwal Smaków Food Trucków, kino
¿eglarskie w Parku ¯eromskiego, Wodowanie Statków Poezji, konkurs sk³adania stateczków orgiami,
po strefê sporu „Aktywny Szczecin” na Wyspie
Grodzkiej, czy wyœcigi smoczych ³odzi i …drezyn
kolejowych, i wiele innych propozycji. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê specjalne koncerty, m.in.
regatowe wydanie „The Voice of Poland”, i inne.
Gwiazd¹ i per³¹ naszej g³ównej sceny TTSR'2017
by³ œwiatowej s³awy artysta muzyk Andrea Bocelli,
którego wieczorny koncert – w towarzystwie chóru
naszej Akademii Morskiej – nagrodzi³a gor¹cymi
brawami 150-tysiêczna widownia!
Jak zawsze w fina³owym programie TTSR'2017 nie
mog³o zabrakn¹æ podnios³ych i nostalgicznych wydarzeñ przygotowanych przez szczeciñskie stowarzyszenia ludzi morza – by³ to wiêc tradycyjny apel i
wieñce na Cmentarzu Centralnym, przy pomniku
„Tym, którzy nie powrócili z morza", msza œw. „Za
tych, co na morzu” w bazylice archikatedralnej, nabo¿eñstwo ekumeniczne dla za³óg na £asztowni, i
inne, m.in. na Skwerze Kapitanów i w Starej RzeŸni.
Zwieñczeniem ca³oœci by³a niezwykle barwna i
roztañczona parada wszystkich miêdzynarodowych
za³óg, która przesz³a ulicami miasta, z Wa³ów Chrobrego do fina³owej sceny w Parku Kasprowicza. Rewelacyjnie i najbardziej radoœnie wyst¹pi³a w niej
za³oga szkolnej wojennej fregaty brazylijskiej „Cisne Branco”, podobnie jak egzotyczna reprezentacja Omanu. Wszyscy œwietnie siê bawili. PóŸniej na
scenie Teatru Letniego nast¹pi³a ceremonia zakoñczenia regat, i wrêczenia trofeów i nagród, w czterech
klasach i w klasyfikacji generalnej, w której w klasie
A triumfowa³ „Royalist” (Anglia), w klasie B „Rupel” (Belgia), w klasie C „St IV”, i w klasie D „Tuuelind” (oba Estonia). Nasi te¿ wypadli dobrze „Fryderyk Chopin” zaj¹³ 3. miejsce w klasie A, a
„Zryw” i „Urtica” odpowiednio 4. i 6. w klasie D.
Ostatnimi wydarzeniami towarzysz¹cymi fina³owi regat TTSR'2017 w Szczecinie by³y m.in. festiwal fajerwerków Pyromagic, i widowisko Watershow.
Regatowa flotylla opuszcza³a Szczecin w paradzie
na Odrze i w drodze do Œwinoujœcia, gdzie jeszcze
odby³a siê widowiskowa parada pod ¿aglami, na
Ba³tyku, na redzie Œwinoujœcia i Miêdzyzdrojów.
Wynios³e ¿aglowce s¹ wtedy najpiêkniejsze…
¯aglowce odp³ynê³y, Wa³ów Chrobrego i £asztowni
nie przes³ania las masztów, ale z satysfakcja mo¿na
stwierdziæ – Szczecin ponownie stan¹³ na wysokoœci zadania! By³y to praktycznie a¿ dwa ¿eglarskie
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weekendy i mnóstwo atrakcji pomiêdzy nimi. Serce
morskiego Szczecina bi³o – i nadal bije - nad wod¹.
Z szacunków organizatorów i s³u¿b wynika, ¿e we
wszystkich wydarzeniach wziê³o udzia³ ³¹cznie ponad dwa miliony mieszkañców i turystów. – Jestem
dumny z mieszkañców, turystów i organizatorów, bo
kolejny raz sprawili, ¿e wszystko œwietnie siê uda³o.
Dziêkujê wszystkim s³u¿bom za zapewnienie bezpieczeñstwa. Widz¹c t³umy na bulwarach i nabrze¿ach
jestem pewien, ¿e Szczecin na dobre wróci³ nad Odrê
– mówi³ prezydent miasta Piotr Krzystek. – Wszystkim jesteœmy bardzo wdziêczni…To, ¿e by³o bezpiecznie, jest Wasz¹ zas³ug¹ – doda³, wrêczaj¹c pami¹tkowe upominki i oficjalne podziêkowania przedstawicielom m.in. Policji, Wojska, Stra¿y Po¿arnej,
OSP, Pogotowia Ratunkowego, Stra¿y Miejskiej,
WOPR, Stra¿y Granicznej, Urzêdu Morskiego, Kapitanatu Portu, Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej i Administracji Skarbowej. Dziêkujemy!
Morski Szczecin wiele zyska³ organizuj¹c fina³y
wielkich regat TTSR i przez cztery lata sponsoruj¹c
ca³¹ imprezê. Zyska³o miasto, Szczecin sta³ siê bardziej rozpoznawalny i znany w ca³ym ¿eglarskim
œwiecie. Na podobn¹ wizytê wielkich ¿aglowców w
Szczecinie trzeba bêdzie jednak chyba poczekaæ.
Decyzjê co do miejsc organizacji kolejnych fina³ów
regat TTSR podejmie ich organizator, czyli Sail Training International, w 2018 roku. Ale spotykaæ siê
bêdziemy przecie¿ nadal na Wa³ach Chrobrego podczas Dni Morza – Sail Szczecin, podczas Dni Odry,
czy Festiwali Sztucznych Ogni Pyromagic. Morski
Szczecin ¿yje nad Odr¹, byæ mo¿e za cztery lata
zagoœci u nas fina³ regat TTSR'2022? Poczekamy…

Jeszcze nieco historii…
Przypomnê, ¿e idea tego wielkiego œwiatowego
wydarzenia ¿eglarskiego, jakim s¹ miêdzynarodowe regaty The Tall Ships Races, pozostaje niezmienna od samego ich pocz¹tku, tj. od 1956 roku, i sprowadza siê przede wszystkim do wychowania m³odzie¿y przez pracê na morzu, pod ¿aglami. Równie

wa¿nym celem jest promocja miast i krajów, które
reprezentuj¹ m³odzie¿owe za³ogi, spotykaj¹c siê pokojowo – w regatowym wspó³zawodnictwie i wspólnej zabawie – na pok³adach jachtów i ¿aglowców,
oraz w trakcie postojów w portach. Te idee i te cele
nak³adaj¹ siê te¿ doskonale w za³o¿enia wychowawcze realizowanego od 1995 r. unikatowego Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej,
o którym wiêcej na www.palacszczecin.pl/edukacjamorska, oraz w wydanej w 2016 r. monografii
„Morze przygody – z wiatrem w ¿aglach”, a tak¿e
wielokrotnie w „Dialogach”. To w³aœnie nasz kolejny atlantycki rejs szkoleniowy „Daru Szczecina”,
z kapitanem Markiem Fryczem i z laureatami tego
Programu na pok³adzie, z udzia³em w TTSR'2004,
zapocz¹tkowa³ póŸniejszy ju¿ coroczny udzia³ m³odzie¿owej reprezentacji Szczecina w tych regatach.
Równoczeœnie, z inicjatywy ¿eglarzy, m.in. ZOZ¯,
wspartej przez ówczesne w³adze miasta, nawi¹zana
zosta³a oficjalna wspó³praca Szczecina z organizatorami regat, czyli miêdzynarodowym stowarzyszeniem Sail Training International, dziêki czemu Szczecin zosta³ gospodarzem fina³u TTSR'2007, potem
tak¿e w latach 2013, 2015 i 2017, oraz g³ównym
sponsorem ca³ej imprezy – w latach 2010-2013. Dla
realizacji tych zadañ powo³ane tez zosta³o w strukturach Zarz¹du Miasta najpierw Biuro ds. Organizacji Regat, przekszta³cone póŸniej w Biuro ds. Morskich, potem w³¹czone do Centrum ¯eglarskiego.
To Biuro przejê³o te¿ ca³oœæ naborów, szkoleñ i przygotowañ oficjalnej m³odzie¿owej reprezentacji
Szczecina, a baz¹ szkoleniow¹ reprezentacji jest Centrum ¯eglarskie, przy udziale Pa³acu M³odzie¿y…
Szczeciñska niezwyk³a przygoda m³odzie¿owych
za³óg na trasach TTSR – od 2004 roku – a szczególnie niezapomniane cztery szczeciñskie ich fina³y
– to tak¿e wspania³y sukces i œwiêto ca³ego naszego
miasta i Pomorza Zachodniego. Ten sukces doczeka³ siê ju¿ tysiêcy doniesieñ medialnych - nie tylko
krajowych ale i œwiatowych – a tak¿e publikacji i
ksi¹¿ek. My tak¿e – jako Szczeciñski Program Edukacji Morskiej i ¯eglarskiej – mamy w tym sukcesie swój coroczny udzia³, zarówno jako uczestnicy
rejsów „doprowadzaj¹cych” i bezpoœrednio w reprezentacji, a tak¿e fina³owych imprez – na Scenie
Dzieciêcej i w paradach, jak i poprzez wspomniane
wydawnictwa i publikacje, m.in. w „Dialogach”. Tym
samym do³¹czamy do ¿eglarskiej polskiej i miêdzynarodowej rodziny, do³¹czamy do organizatorów,
wolontariuszy i do za³óg reprezentuj¹cych Szczecin
i Pomorze zachodnie na trasach regat TTSR, i na
morzach i oceanach ca³ego œwiata…
Tekst: Wies³aw Seidler
Zdjêcia: Tomasz, Karolina, Paulina
i Wies³aw Seidler

STS Fryderyk Chopin
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Dane techniczne:
Typ – bryg
D³ugoœæ – 55,5 m
Szerokoœæ – 8,5 m.
Zanurzenie – 3,8 m
Pow. ¿agli – 1200 m2
Dwumasztowy bryg zbudowany w latach 199092, obchodzi w tym roku swoje 25 urodziny. Jego
projektantem jest polski konstruktor ¿aglowców
Zygmunt Choreñ. Ze swoimi szeœcioma rejami na
ka¿dym z dwóch masztów jest jednym z najwiêkszych brygów na œwiecie. D³ugi bukszpryt umo¿liwia postawienie a¿ szeœciu ¿agli przednich, a przesuniête do przodu wysokie maszty pozwalaj¹ na
osi¹ganie du¿ych prêdkoœci. Jest najm³odszym z
du¿ych polskich ¿aglowców. ¯aglowiec STS Fryderyk Chopin zosta³ zbudowany z inicjatywy i dziêki staraniom Kapitan Krzysztofa Baranowskiego, za³o¿yciela Fundacji Miêdzynarodowej Szko³y pod
¯aglami. 29 lutego 1992 roku Kapitan Ziemowit
Barañski po raz pierwszy podnosi polsk¹ banderê
na brygu, a 4 marca tego roku wyrusza w pierwszy
rejs z uczniami i Kapitanem Krzysztofem Baranowskim. W tym samym roku ¿aglowiec bierze udzia³
w presti¿owych regatach The Tall Ship Races „Columbus 1992” plasuj¹c siê w œcis³ej czo³ówce.
Lata 1993-96 to eksploatacja statku przez Fundacjê Miêdzynarodowej Szko³y pod ¯aglami. W roku
1998 Fryderyk Chopin rozpoczyna rejsy ze Szczeciñsk¹ Szko³¹ pod ¯aglami, oraz odbywa rejs z Chrzeœcijañsk¹ Szko³¹ pod ¯aglami op³ywaj¹c przyl¹dek
Horn. Kapitanem rejsu jest Ziemowit Barañski , który za ten rejs zdobywa nagrodê „Rejs Roku”. W
2000 roku statek zostaje sprzedany Europejskiej
Wy¿szej Szkole Prawa i Administracji, a funkcjê kapitana przejmuje Adam Kantorysiñski. W latach
2008-2009 ¿aglowiec zostaje wyczarterowany dla
Kanadyjskiej Szko³y pod ¯aglami „West Island College”. Rok 2010 – rok Chopinowski – statek bierze
udzia³ w rejsie promuj¹cy Polskê i muzykê Chopi-

na w pañstwach europejskich. ¯aglowiec wyp³ywa
pod dowództwem Kapitana Andrzeja Mendygra³a.
29 paŸdziernika 2010 roku podczas rejsu Szko³y pod ¯aglami Kapitana Krzysztofa Baranowskiego
w ciê¿kich warunkach pogodowych dochodzi do
z³amania obu masztów w odleg³oœci 160 km na
SW od brytyjskich Wysp Scilly. W 2011 roku nowym armatorem jednostki zostaje spó³ka „3 Oceans”. 30 czerwca 2011 roku ¿aglowiec wraca do
Polski, wznawiaj¹c przerwany rejs z m³odzie¿¹. W
2012 roku ¿aglowiec pod dowództwem Kapitana
Tomasza Ostrowskiego zwyciê¿a w regatach TTSR.
W regatach TTSR jako jedyny w historii trzy
razy z rzêdu otrzyma³ w latach 2014, 2015, 2016
presti¿ow¹ nagrodê Sail Training International
Friendship Trophy, przyznawan¹ w tajnym g³osowaniu wszystkich ¿aglowców – uczestników regat
– ¿aglowcowi, który uznany zosta³ za najbardziej
przyczyniaj¹cy siê do rozwijania wspó³pracy miêdzynarodowej i przyjaŸni w czasie regat.
Od wielu lat Reprezentacja Szczecina bierze
udzia³ w regatach TTSR na Fryderyku Chopinie,
zdobywaj¹c liczne nagrody za parady w portach,
które s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ regat. W reprezentacji nigdy nie brakowa³o uczestników naszego szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
Od momentu swojego powstania STS Fryderyk
Chopin jest przeznaczony do rejsów z m³odzie¿¹
i od samego pocz¹tku s³u¿y idei morskiego wychowania. W 2011 roku zostaj¹ uruchomione rejsy edukacyjne dla m³odzie¿y pod nazw¹ Niebieska Szko³a która w dwumiesiêcznych morskich
rejsach realizuje naukê na ¿aglowcu nieodbiegaj¹cej od nauki w szkole. Uczniowie podzieleni s¹
na klasy, lekcje odbywaj¹ siê zgodnie z planem
lekcyjnym, zadawane s¹ prace domowe, a efekty
nauki s¹ systematycznie sprawdzane.
Z okazji jubileuszu ¿yczymy
stopy wody pod kilem.
Tekst: Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcia: Mieczys³aw Irch
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Œwiêto Wis³y 2017

Œwiêto wodniaków - z ca³ej Polski,
Ulanowa i …Szczecina
Niew¹tpliwie w pe³ni zas³uguje na to miano –
Królowej Polskich Rzek – nie tylko dlatego, ¿e jest
z nich najd³u¿sz¹, ale i dlatego, ¿e przez kilka wieków by³a rzeczywiœcie g³ównym korytarzem transportowym ca³ego królestwa polskiego, a nawet ca³ej
ówczesnej Europy. Dzisiaj co prawda ucz¹ siê o niej
ju¿ przedszkolacy, ale nasza Królewska Wis³a mocna straci³a na znaczeniu transportowym po II wojnie
œwiatowej, na rzecz lepiej zagospodarowanej Odry, a
równie¿ jest niestety zaniedbana wodniacko i ¿eglarsko. Dla odmiany ma to swoje plusy na polu zachowania jej walorów przyrodniczych, gdy¿ pozostaje
jedyn¹ „dzik¹” tak du¿¹ rzek¹ europejsk¹, z licznymi lêgowymi ostojami ptaków wodnych i ryb, spoœród których wiœlane sumy dochodz¹ do 2,5 m d³ugoœci i 100 kg ciê¿aru! Tak¹ Wis³ê ogl¹da³em przez
pierwsze dwa lipcowe tygodnie br., z „pok³adu” oryginalnej tratwy, na odcinku z Ulanowa do Warszawy, pracowa³em na „g³owie”, przy obs³udze „drygawki”, czyli przedniego wios³a sterowego.

Tegoroczny „Flis Roku Wis³y 2017 Ulanów –
Gdañsk” po raz kolejny przygotowa³o i przeprowadzi³o Bractwo Flisackie pw. œw. Barbary z Ulanowa
nad Sanem. Ich tratwa (na zdjêciu) pokona³a w lipcu i
sierpniu ca³y licz¹cy ponad 700 km trudny szlak z
Ulanowa do Gdañska, Sanem i Wis³¹, gor¹co i serdecznie witana i goszczona przez mieszkañców nadwiœlañskich gmin i miast. Pod koniec sierpnia flis
zakoñczy³ siê na Mot³awie, pod s³ynnym ¿urawiem
gdañskim, gdzie flisacy symbolicznie przekazali przedstawicielom miasta dostarczone tratw¹ towary – worek
zbo¿a i worek soli. Tak w³aœnie przez ca³e wieki sp³a-

wiano Sanem, Bugiem i Wis³¹ a¿ do Gdañska nie tylko drewno z podkarpackich lasów, ale i liczne towary,
m.in. wyposa¿enie zamku królewskiego, gdy przenoszono stolicê kraju z Krakowa do Warszawy…

Komercyjne sp³awiane drewna by³o kontynuowane do lat 60-ych ub. wieku, potem upad³o, ale od
oko³o 30 lat jego tradycjê odnowi³o, kultywuje i prowadzi wspomniane Bractwo Flisackie z Ulanowa,
organizuj¹c Flisy Królewskie – na Sanie i Wiœle, a
od 20 lat tak¿e na Odrze, w ramach Flisów Odrzañskich, corocznie koñcz¹cych siê w Szczecinie, podczas Dni Odry. Przypomnê, ¿e mamy Miêdzynarodowy Rok Wis³y 2017, a centralne zwi¹zane z rym
uroczystoœci odby³y siê w po³owie sierpnia w Toruniu. Zgromadzi³a siê tam wtedy liczna flotylla ³odzi,
szkut, byków i galarów wiœlanych, a szczególn¹
atrakcj¹ by³a w³aœnie tratwa z podkarpackiego Ulanowa, prawdziwej stolicy polskiego flisactwa…
Rok Wis³y trwa nadal, i tak np. 9 wrzeœnia br. ca³a
Warszawa i goœcie spêdzili nad Wis³¹ i na Wiœle, by
fetowaæ obchody jubileuszowej 10. edycji œwiêta królowej polskich rzek. By³a to okazja do turystycznej
promocji rzeki, a specjalnym goœciem by³ …Olek
Doba, nasz œwiatowej s³awy kajakarz z Polic, który
kiedyœ przewios³owa³ te¿ San i Wis³ê i dalej, tras¹ z
Przemyœla do Polic w rekordowym czasie 13 dni (!),
z teraz wróci³ w³aœnie do domu, po trzecim ju¿ pokonaniu …Atlantyku.
Królewska Wis³a jest piêkna, ale jej pokonanie takim „statkiem”, jak 60-metrowa tratwa, wcale nie jest
³atwe. Codzienny wysi³ek flisaka – od œwitu do wieczora – rekompensowa³y nam wschody i zachody s³oñca na szerokiej rzece, i spotkania na trasie. Dodam, ¿e
ja te¿ urodzi³em siê, wychowa³em i skoñczy³em szko³y w Ulanowie nad Sanem, a jeden
z retmanów
tratwy – Zdzis³aw Nikolas
– to mój kolega szkolny
(obaj jesteœmy
na zdjêciu)…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
Na zdjêciach – ulanowska tratwa i flisacy na Wiœle i przy warszawskich bulwarach, a podobna tak¿e na Odrze w Szczecinie…
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36

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Akcja Lato 2017
W obiektywie Moniki Wilczyñskiej

