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Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

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

Nauczyciele
kochajcie ogrody
Zawód nauczyciela wi¹¿e siê z obci¹¿eniem du¿ym stresem. Jak podaje w swojej pracy magisterskiej W. Kubik (2006), co drugi nauczyciel doznaje stresu w pracy zawodowej. Z kolei Zbigniew
Marten pisze w artykule pt. ,,Stres w pracy nauczyciela: ( ) nauczyciele czuj¹ siê zmêczeni,
wyczerpani, nie potrafi¹ pozbyæ siê napiêcia i uzyskaæ spokoju (...).
Ilu ludzi, tyle sposobów radzenia sobie ze stresem - sport, czytanie ksi¹¿ek, medytacje, spacery
itd. Ostatnio coraz popularniejsza staje siê hortiterapia  czyli leczenie za pomoc¹ ogrodów. Mo¿na
j¹ podzieliæ na biern¹ (tj. spacerowanie po ogrodzie,
aktywnoæ fizyczn¹, doznania zmys³owe i estetyczne) oraz czynn¹ (np. praca przy uprawie i pielêgnacji rolin  sianie, sadzenie, zbieranie owoców). Celem takiej terapii jest ograniczenie stresu poprzez
przebywanie wród zieleni oraz zadowolenie u¿ytkowników z pielêgnowania rolin.
Przebywanie w ogrodzie, praca przy lub w otoczeniu zieleni wp³ywa uspokajaj¹co i dzia³a pozytywnie na organizm, daje poczucie bezpieczeñstwa,
co u³atwia odzyskiwanie si³ i zdrowia.
Na uwagê zas³uguje tak¿e teoria przeci¹¿enia i
pobudzenia. Wynika z niej, ¿e roliny wp³ywaj¹ na
zachowanie równowagi wewnêtrznej i obni¿anie
pobudzenia spowodowanego czynnikami wspó³czesnej cywilizacji  ha³asem, nat³okiem informacji i obrazów. Warto pielêgnowaæ roliny ozdobne na w³asnej dzia³ce, a nawet na balkonie. Mo¿na uk³adaæ
kompozycje florystyczne tworz¹c rozmaite w formach bukiety.
Dobroczynny wp³yw otoczenia zieleni wykorzystaæ mo¿na równie¿ w szko³ach, tworz¹c tzw. zielone klasy, czyli sale lekcyjne na wolnym powietrzu, otoczone zewsz¹d ró¿norodn¹ rolinnoci¹ w
po³¹czeniu np. ze cie¿k¹ przyrodniczo-dydaktyczn¹.

Przenosz¹c zajêcia dydaktyczno  wychowawcze i
opiekuñcze poza ³awkê szkoln¹, sprawimy i¿ nauka,
w bezporednim kontakcie z otaczaj¹c¹ cz³owieka
rzeczywistoci¹, stanie siê naturalna, zintegrowana, sprzyjaæ bêdzie twórczemu myleniu i dzia³aniu.
Obcowanie dzieci z przyrod¹, poznanie jej praw oraz
wiadomoæ zagro¿eñ dla rodowiska daj¹ szanse
na kszta³towanie w³aciwych postaw wobec przyrody, okrelonych wartoci i postaw prozdrowotnych, a w szczególnoci kszta³towania postaw ekologicznych. Mo¿na je wiele nauczyæ o fascynuj¹cym ¿yciu wiata fauny i flory ogrodowej. Z kolei
aktywny wypoczynek na wie¿ym powietrzu, wspólne zabawy i prze¿ywane radoci - to najlepszy sposób na zintegrowanie zespo³u klasowego.
Otaczaj¹ca zieleñ, kwiaty i natura stymuluj¹ wszystkie zmys³y. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e praca w ogrodzie i przebywanie w otoczeniu rolin daj¹ szczêcie!
W Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
mo¿na spróbowaæ swoich si³ w pracy z rolinami,
bior¹c udzia³ w oferowanych przez tê placówkê np.
warsztatach florystycznych. Dla mi³oników rolin
oraz osób chc¹cych pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat ogrodnictwa, szko³a oferuje naukê w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik
ogrodnik. Absolwenci bêd¹ profesjonalnie umieli
urz¹dzaæ tereny zieleni i pielêgnowaæ roliny, a tak¿e naucz¹ siê projektowania i produkcji rolin
ozdobnych. Dla m³odszych i starszych uczniów, a
tak¿e studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
szko³a organizuje zajêcia w formie dostosowanej
do potrzeb uczestników (warsztaty, pokazy, wyk³ady, zajêcia praktyczne itp.).
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
ucznia oraz wykorzystuj¹c zielony teren wokó³ szko³y realizowany jest projekt ZIELONA KLASA, który w przysz³oci uatrakcyjni zajêcia prowadzone w
Centrum Edukacji Ogrodniczej.
Joanna Sylwestrzak
 nauczyciel Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie
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KOLOROWE
RABATY BYLINOWE

Byliny doskonale nadaj¹ sie do ka¿dego ogrodu
a do tego maja wiele zalet przede wszystkim nie trzeba ich co roku wysiewaæ bo s¹ to roliny wieloletnie, dodaj¹ ogrodowi dynamiki, koloru i lekkoci.
W naszych ogrodach po wiosennym kwitnieniu bylin nastaje spokój, harmonia oraz nowy cykl dawno
oczekiwanej palety barw bylin letnich i jesiennych.
Roliny te urzekaj¹ nas obfitoci¹ barw, pokrojem i
zastosowaniem. W ród bylin zdobi¹cych letnie rabaty mo¿emy wyró¿niæ: liliowiec ogrodowe, floksy wiechowate, ostró¿ki ogrodowe, je¿ówki purpurowe, rudbekie b³yskotliwe , naparstnice purpurowe. Wszystkie te byliny maj¹ ma³e wymagania w uprawie i dobrze
rosn¹ na stanowiskach s³onecznych. Atrakcj¹ rabaty
bêdzie na pewno liliowiec ogrodowy w po³¹czeniu z
godzikiem brodatym w ró¿nych odmianach. Paleta
barw tych rolin jest bogata od ró¿owej, ¿ó³tej pomarañczowej poprzez fiolet do czerwieni. Wynios³e ostró¿ki ogrodowe s¹ doskona³ymi bylinami na rabaty swobodne, naturalistyczne i nieregularne. Du¿e byliny

ogrodowe zamykaj¹ przestrzeñ ogrodu uzupe³niaj¹ jego
barwê w intensywne kolor jak ¿ó³ty - rudbekie b³yskotliwe, nadaj¹c rabacie charakter przytulnej. Intensywny wzrost rolin w okresie wegetacji powoduje i¿ rabaty siê dynamicznie zmieniaj¹. Je¿ówki purpurowe wabi¹
motyle, dziêki orginalnej formie kwiatostanów okaza³e
egzemplarze stanowi¹ wyrazisty element barwny nasadzeñ bylin grupowych. Znakomicie komponuje siê
z rolinami sadzonymi w ogrodach o charakterze rustykalnym.
Warto stworzyæ swoj¹ przepiêkn¹, wymarzon¹ rabatê bylinow¹ , która zachwycaæ nas bêdzie od wczesnego lata do pónej jesieni. Roliny posadzone raz
na naszej rabacie bêd¹ z nami na zawsze daj¹c nam
co roku okazjê do jeszcze wiêkszego zachwytu.
Polecam te ³atwe w uprawie roliny dla ka¿dego
kto lubi towarzystwo rolin w swoim otoczeniu.
Odrobina wody, trochê pielêgnacji z domieszk¹ mi³oci a wdziêcznoæ tych rolin nie zna granic.
Joanna Woniak
 nauczyciel Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

Ogród zio³owy

Ludzie od tysiêcy lat zbierali zio³a, nauczyli siê je
wykorzystywaæ, do leczenia, przyrz¹dzania potraw,
przygotowywania nalewek i soków. Ogródek zio³owy to fragment naszego ogrodu, tarasu lub balkonu wype³niaj¹cy przestrzeñ, pe³ni¹cy funkcjê dekoracyjn¹ w postaci kwitn¹cych rolin wydzielaj¹cych
intensywny aromat i zapach, unoszony w powietrzu przywo³uj¹cy obrazy z dzieciñstwa.
Zio³a w ogrodzie to roliny ³atwe w uprawie,
nie potrzebuj¹ wielu zabiegów pielêgnacyjnych.
Ogródek zio³owy powinien byæ za³o¿ony jak najbli¿ej kuchni aby wie¿e zio³a zawsze by³y pod
rêk¹. Zio³a w ogrodzie sadzimy w grupach po
kilka sztuk jednego gatunku. Stanowisko powinno byæ s³oneczne i ciche, aby zio³a w pe³ni
mog³y wykszta³ciæ i pokazaæ swoje walory aromatyczne i dekoracyjne. Herbarium mo¿e byæ
otoczone ceg³ami, lub znajdowaæ siê w pojemniku, na przyk³ad w drewnianej skrzyni.
Zak³adaj¹c ogród zio³owy nale¿y pamiêtaæ ¿e
czêæ z nich w naszym klimacie jest rolinami jednorocznymi a czêæ wieloletnimi. Grupuj¹c je w ogrodzie starajmy siê te wieloletnie sadziæ razem w jednym miejscu, a jednoroczne przy nich jako wype³nienie. Zio³a nie s¹ rolinami bardzo wymagaj¹cymi
co do pod³o¿a. Dobrze rosn¹ w ka¿dym rodzaju
ziemi ogrodniczej. Najlepiej jednak by gleba pod
ogródek zio³owy by³a ¿yzna, ciep³a, przewiewna i
przepuszczalna z du¿¹ zawartoci¹ próchnicy. Wokó³
ogródka zio³owego dobrze jest posadziæ aksamitki,
które swoim specyficznym zapachem odstraszaj¹
niektóre gatunki szkodników.
Przy uprawie zió³ nie mo¿emy zapomnieæ o
podlewaniu zw³aszcza w czasie gor¹cych, s³onecznych i suchych dni, poniewa¿ roliny bêd¹
traciæ turgor i mniej intensywnie wydzielaæ aromat i zapach. Pamiêtamy równie¿ o nawo¿eniu,
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Czerwiec w ogrodzie

ale stosujmy nawozy naturalne pochodzenia organicznego. W pielêgnacji zió³ bardzo wa¿ne jest
przycinanie, które powinnimy wykonywaæ w
godzinach porannych gdy roliny maj¹ w sobie
najwiêcej zgromadzonych olejków eterycznych.
Przy cieciu pamiêtajmy o zabezpieczeniu d³oni,
poniewa¿ zio³a nie tylko s¹ dobroczynne ale
mog¹ równie¿ podra¿niæ nam d³onie a nawet
poparzyæ.
Zebrane zio³a myjemy i suszymy, rozk³adaj¹c
luno na p³ask lub pêczkujemy i zawieszamy w
miejscach zacienionych, suchych i przewiewnych. W takich warunkach uzyskany susz jest
najlepszy.
Wiêkszoæ zió³, które uprawiamy w ogródkach
mo¿emy równie¿ uprawiaæ w doniczkach na parapetach. Najlepsze do tego s¹ doniczki ceramiczne. Zio³a
uprawiane w pojemnikach mo¿emy dowolnie przenosiæ, tworz¹c ciekawe kompozycje z innymi rolinami. Urz¹dzenie ma³ego ogródka zio³owego w ogrodzie, na tarasie, balkonie lub parapecie okiennym
jest bardzo proste, przynosi du¿o radoci i satysfakcji. Zio³a z w³asnego ogródka smakuj¹ znacznie
lepiej ni¿ te kupione.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿de z zió³ ma zastosowanie w kuchni. Jest jednak grupa zió³, których stosowanie sta³o siê nieodzowne w kuchni i charakterystyczne dla ró¿nych narodów. Zwi¹zane jest to z
naturalnym wystêpowaniem zió³ i przypraw w okrelonym klimacie. Tylko nieliczne rozprzestrzeni³y siê
na ca³ym wiecie jak np. pieprz czy papryka. Zio³a
wykorzystywane s¹ na ró¿ny sposób jako zielona
dekoracja domu, do odstraszania niepo¿¹danego
robactwa, do walki z bezsennoci¹, do robienia kosmetyków czy wie¿e lub suszone do perfumowania pomieszczeñ.
Izabella de Weyher
 nauczyciel Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

Gdzie kwitnie kwiat  musi byæ wiosna, a gdzie
jest wiosna  wszystko wkrótce zakwitnie. Autor
tych s³ów Friedrich Rückert trafnie uj¹³ aspekt
¿ycia rolin i budz¹cej siê do ¿ycia wiosny.
W literaturze znanych jest wiele sentencji i przys³ów mówi¹cych o rolinach, porach roku. W malarstwie czy rzebie spotkaæ mo¿na ciekawe prace
artystów, którzy pos³u¿yli siê motywami rolinnymi. Dla ogrodników profesjonalnie dzia³aj¹cych w
bran¿y  wiosna to najpiêkniejszy ale zarazem najpracowitszy czas.
Czerwiec dla uczniów kojarzy siê z koñcem
roku szkolnego oraz upragnionymi i wyczekiwanymi wakacjami. Dla ludzi zwi¹zanych z ogrodnictwem, wczeniej wspomniany czerwiec, to
cudowna pora wczesnego lata i czas w którym
radujemy siê z bycia w³acicielem choæby ma³ego balkonu czy ogródka. Tam kwitn¹ teraz letnie
kwiaty. Zaczyna siê feeria barw. Na pocz¹tek lata
przypada najobfitsze kwitnienie ró¿. Oprócz nich
kwitn¹ piwonie, irysy, ostró¿ki, stokrotki, dzwonki, orliki, aksamitki czy pelargonie. Tak mo¿na
by d³ugo wymieniaæ roliny kwitn¹ce, bo za
wyj¹tkiem kwiatów mamy jeszcze kwitn¹ce drzewa, krzewy i pn¹cza. W tym czasie ogrodnicy i
mi³onicy ogrodów raczej jeszcze nie odpoczywaj¹. To czas intensywnej pracy, któr¹ zapewne
doceni¹ roliny.
W czerwcu wykonujemy szereg prac pielêgnacyjnych. Kiedy mamy bezdeszczow¹ pogodê nale¿y regularnie podlewaæ ogród. To równie¿ czas, kiedy oprócz po¿¹danych rolin, wydawaæ by siê mog³o ¿e jednak najszybciej rosn¹ chwasty. Nale¿y je
usuwaæ regularnie piel¹c i odchwaszczaj¹c, aby nie
dopuciæ do kwitnienia i wydawania przez nie nasion. Gdy nasze roliny ju¿ nie maj¹ konkurencji w
postaci chwastów nale¿y je nawieæ nawozami, naj-

Przepisy na dania
z jadalnych kwiatów
Ka¿dy z nas wie, ¿e roliny i kwiaty maj¹ swój
urok, piêkno i zapach. Mniej jednak osób wie, ¿e
spora czeæ z nich jest jadalna.
Oto przepisy:
Kwiaty robinii w ciecie nalenikowym:

lepiej wielosk³adnikowymi wolno dzia³aj¹cymi. Wtedy tak¹ czynnoæ wykonujemy raz w ca³ym sezonie
wegetacyjnym.
Kolejnym wa¿nym etapem jest regularne spulchnianie gleby. Dziêki temu rozlunia siê struktura gleby. Tworz¹ siê wówczas przestrzenie, które zostan¹
wype³nione przez powietrze i wodê, czyli sk³adniki
niezbêdne dla prawid³owego wzrostu rolin.
Inne wa¿ne prace na czerwiec to koszenie trawnika, wygrabianie skoszonej trawy.
W tym czasie raz na dwa lata powinno siê wykopywaæ cebule tulipanów i narcyzów. Gdy ich
licie z¿ó³kn¹, obeschn¹ koniecznie nale¿y je
oczyciæ i przechowywaæ w ch³odnym miejscu
a¿ do czasu sadzenia, czyli prze³omu wrzenia i
padziernika.
To nie jest niestety jeszcze koniec niezbêdnych
prac jakie ogrodnicy wykonuj¹ w czerwcu Koniec czerwca to czas wysiewu kwiatów dwuletnich takich jak: bratki, stokrotki, malwy czy laki
oraz rolin wieloletnich  potocznie nazywanych
bylinami. Ich piêkno w pe³ni bêdzie atrakcj¹ w
nastêpnym sezonie wegetacyjnym. Gdy roliny
kwitn¹ cieszymy siê ich urokiem i zapachem. Gdy
przekwitaj¹ nale¿y usuwaæ ich przekwit³e kwiatostany. Zapewni to obfite kwitniêcie a w przysz³ym
roku dobry wygl¹d. Przyk³adem jest tu chocia¿by
lilak, potocznie nazywany bzem.
W³anie w czerwcu sporz¹dza siê sadzonki pêdowe z drzew i krzewów liciastych o liciach sezonowych. Po wykonaniu tylko czêci z wymienionych
czynnoci pielêgnacyjnych pozostaje nam napawanie siê piêknem, zapachem rolin i odpoczynkiem
wród nich.
Pragnê zacytowaæ na koniec s³owa Philipa
Otto Runge  Radoæ z kwiatów  to resztki
raju w nas.
Iwona Galacka-Rajchel
 nauczyciel Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie

Sk³adniki:
 10 kwiatów robinii akacjowej,
 2 szklanki mleka,
 1 szklanka m¹ki,
 1 jajo,
 1 ³y¿ka oleju,
 sól,
 olej do sma¿enia.

Przygotowujemy ciasto jak na naleniki. Kwiaty robinii obtaczamy w ciecie i sma¿ymy a¿ bêd¹
z³otawe. Mo¿emy je podawaæ z lodami, bit¹ mietan¹ lub z cukrem pudrem.
Klasyczny omlet z kwiatostanami stokrotek:
Sk³adniki:
 5-10 kwiatostanów stokrotek,
 2 jaja,
 2 ³y¿ki zimnej wody,
 2 ³y¿ki mas³a.
 sól, pieprz.
Jaja nale¿y roztrzepaæ z mlekiem, dodaj¹c sól i
pieprz. Nastêpnie dok³adamy kwiatostany stokrotek. Sma¿ymy na rozgrzanym male a¿ bêd¹
z³otawe.
Iwona Galacka-Rajchel
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Krótka historia
naszego szkolnego ogrodu
Ogród Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie powsta³ wraz z powo³aniem placówki w 1946
roku. Trzeba zaznaczyæ, ¿e przed II wojn¹ wiatow¹
w tym samym miejscu istnia³a szko³a ogrodnicza i
ju¿ w latach 20-tych ubieg³ego wieku dokonano
pierwszych nasadzeñ drzew, które rosn¹ do dzi.
Od 1946 roku systematycznie ogród jest wzbogacany przez kolejne pokolenia nauczycieli pasjonatów, uczniów, absolwentów pragn¹cych pozostawiæ trwa³y lad swojej obecnoci. W latach osiemdziesi¹tych w ogrodzie posadzono wiele interesuj¹cych, unikatowych w Polsce i na Pomorzu Zachodnim, drzew i krzewów.
Z tego pionierskiego okresu pochodz¹ rosn¹ce
do dnia dzisiejszego: bo¿odrzew gruczo³kowaty,
jod³a kalifornijska, sosna ¿ó³ta, klon ginnala, ambrowiec amerykañski.
W póniejszych latach kolejni nasi wychowankowie posadzili nastêpne ciekawe okazy rolin
ozdobnych, wród których na uwagê zas³uguje
przede wszystkim magnolia gwiadzista i cis pospolity. Wykorzystuj¹c miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie szkolenia zawodowego, pozyskano
do kolejnych nasadzeñ egzotyczne w naszych warunkach klimatycznych okazy. Przyk³adem niech
bêdzie mi³orz¹b japoñski, tulipanowiec amerykañski. Po roku 2000 w ramach ró¿norodnych projektów europejskich, zdecydowano o przekszta³ceniu
szkolnego ogrodu w cie¿kê dydaktyczn¹, dostêpn¹ dla uczniów ró¿nych szkó³ ze Szczecina i
okolic. Obecnie obiekt jest niemal ogólnodostêpny. Ogród podzielono na sektory, wyposa¿ono w
plan sytuacyjny, ka¿d¹ rolinê zinwentaryzowano i
za³¹czono etykiety (z nazw¹ polsk¹, ³aciñsk¹ oraz
wystêpowaniem w warunkach naturalnych itp.). Ten
teren zielni jest wkomponowany w zagospodaro-

wanie przestrzenne placówki, stanowi¹c jednoczenie jej integraln¹ czêæ. Jest nie tylko terenem rekreacyjnym, ale przede wszystkim miejscem, w którym uczniowie zdobywaj¹ kolejne dowiadczenia
zawodowe. Do rolin posadzonych w XX wieku
systematycznie s¹ dobierane okazy, które wzbogacaj¹ obiekt i równoczenie w wielu przypadkach stanowi¹ t³o dla wynios³ych starych drzew.
Nasz ogród o ka¿dej porze roku wygl¹da inaczej.
Latem zachwyca zieleni¹ lici, zim¹ za oryginalnymi splotami. S¹ w nim miejsca wypoczynkowe - ³awy
drewniane z bali. Nale¿y dodaæ, i¿ w ogrodzie wystêpuj¹ przede wszystkim naturalne materia³y, wielokrotnie przywo¿one przez uczniów i ich rodziców
(kamienie polne, ko³ki drewniane). Id¹c cie¿k¹ edukacyjn¹ mamy okazjê podziwiaæ interesuj¹ce krzewy ozdobne, o ciekawych liciach i owocach m.in.
karagana syberyjska, cedr atlaski. Ogród przecina
nawierzchnia, wykonana jako praca dyplomowa
przez absolwentów, przy której usytuowano dwa
skalniaki. Miêdzy kamieniami króluj¹ nie tylko tak
pospolite i znane rozchodniki czy godziki, d¹brówki czy rojniki, ale przede wszystkim niskie krzewy:
piêciornik krzewiasty, berberys Tunberga, tawu³a
japoñska. Dla spragnionych ³amig³ówek umys³owych jest te¿ szachownica wykonana z p³yt gresowych. W cieniu piêknie pachn¹cych latem jaminowców i zachwycaj¹cych feeri¹ barw lilaków pospolitych zmêczeni znajd¹ wytchnienie, siadaj¹c na
³aweczkach ogrodowych, przy których rosn¹ ró¿e
rabatowe. Swoim zapachem kusz¹ nie tylko spacerowiczów, ale zw³aszcza pszczo³y i ró¿nobarwne
motyle. Nie sposób jest wymieniæ ca³ego bogactwa
rolin wystêpuj¹cych na 1,5-hektarowym obszarze.
Dziêki takiej wielkoci ogrodu mo¿liwe jest sadzenie pojedynczych krzewów wolno rosn¹cych, jak i
umiejêtne ³¹czenie ich w wiêksze skupiska. Za utrzymanie ogrodu odpowiedzialni s¹ nauczyciele praktycznej nauki zawodu wraz z uczniami. Podejmowane przez nich prace pielêgnacyjne za ka¿dym razem
wzbogacaj¹ teren o nowe formy rolinne.

W ogrodzie prowadzone s¹ zarówno praktyczne,
jak i teoretyczne zajêcia dydaktyczne dla uczniów
Centrum Edukacji Ogrodniczej oraz innych szkó³
gimnazjalnych Szczecina i okolic. Mo¿na tu spotkaæ grupy przedszkolaków, dla których niejednokrotnie jest to pierwszy kontakt z ogrodniczym obiektem dydaktycznym. Ogród jest dobrze znany mieszkañcom Szczecina. Szko³a dwa razy w roku organizuje kiermasze ogrodnicze  wiosn¹ i jesieni¹, wtedy nasz obiekt odwiedzaj¹ setki ludzi, którzy systematycznie obserwuj¹ znane sobie roliny, podziwiaj¹
nowe nasadzenia, zasiêgaj¹ opinii i porad w zakresie uprawy rolin, drzew i krzewów.
W przysz³oci planowane jest wzbogacenie obiektu i zaprojektowanie nowych nasadzeñ.
Iwona Galacka-Rajchel

O nauczycielu
 ogrodniku

Wybitny pedagog Janusz Korczak uwa¿a³, ¿e
wychowywanie powinno przypominaæ pracê
ogrodnika, który to pielêgnuje roliny z wielk¹ troskliwoci¹. Pochyla siê nad nimi, pomaga w rozwoju, obserwuje i cieszy siê gdy piêknie kwitn¹.
Jest to trudna i mozolna praca, czêsto w pocie
czo³a - ponosz¹c wielki wysi³ek, ale i radoæ jest
ogromna, kiedy podziwia siê efekty swojej pracy.
Dlatego w naszej szkole, która jest szko³¹ ogrodnicz¹ nauczyciele maj¹ te idea³y w sercach i na co
dzieñ staraj¹ siê je realizowaæ. Obserwujemy naszych uczniów, towarzyszymy im w trudnym czasie dojrzewania, zmagania siê z wkraczaniem w
doros³oæ. Pomagamy pokonywaæ napotykane
przeszkody czy rozwijaæ talenty. Szczególnie w
klasie integracyjnej praca wychowawcza to du¿e
wyzwanie, które wymaga od wszystkich nauczycieli ogromnej uwa¿noci. Musimy jak ogrodnik
byæ niezwykle cierpliwi i ka¿dego dnia dogl¹daæ
naszych podopiecznych. Staramy siê zapewniæ
im jak najlepsze warunki do rozwoju.
W przepiêknym otoczeniu zieleni w trakcie zajêæ ³atwiej nam o spojrzenie na naszych uczniów z
innej perspektywy. Dlatego te¿ szko³a ogrodnicza jest wyj¹tkowa, a nauczyciele, którzy kochaj¹
przyrodê czêsto wzrastaj¹ razem ze swoimi wychowankami. Swoj¹ pracê dostosowuj¹ do ka¿dego z nich indywidualnie, dbaj¹c o to ¿eby mogli rozwijaæ siê jak najpe³niej.
Dorota Jasiejko
 pedagog szkolny Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie

Przerzedzanie zawi¹zków
drzew owocowych
Przerzedzanie zawi¹zków
drzew owocowych jest stosowane g³ównie w latach, w
których zapylenie kwiatów i
zawi¹zanie
owoców jest szczególnie obfite.
G³ównym sposobem przerzedzania zawi¹zków
jest przerzedzanie rêczne. Umo¿liwia usuniêcie
owoców drobnych, zniekszta³conych i pora¿onych przez choroby i szkodniki, a pozostawienie
tych zdrowych i najlepiej ukszta³towanych. Owoce pozostawione na drzewie bêd¹ lepiej od¿ywione, a w konsekwencji ³adniej wybarwione i smaczniejsze (bo bêdzie ich mniej).
U wiêkszoci odmian nale¿y pozostawiæ jeden
owoc w kwiatostanie. Jedynie gdy owoców jest
niewiele lub s¹ nierównomiernie rozmieszczone,
mo¿na pozostawiæ ko³o siebie 2 zawi¹zki. W mniejszej odleg³oci pozostawiamy zawi¹zki odmian
drobnoowocowych (np. Gala czy Pinova  co 1012 cm), a w wiêkszej wielkoowocowych (np. Ligol
czy Mutsu  co 20 cm). Po opadzie czerwcowym
usuwa siê zawi¹zki zniekszta³cone, niewyroniête, uszkodzone przez grad, przymrozki, choroby
czy szkodniki. Zawi¹zki najlepiej odcinaæ w po³owie szypu³ki (ogonka) lub odrywaæ od niej zawi¹zek. Nie mo¿na odrywaæ zawi¹zków z szypu³kami
od pêdów, bo wtedy odpada najczêciej równie¿
ten pozostawiony. Przerzedzenie nie jest zabiegiem popularnym wród dzia³kowiczów, ale jest
to czynnoæ bardzo wa¿na, gdy¿ poprawia od¿ywianie owoców. Aby od¿ywiæ 1 zawi¹zek trzeba
przynajmniej 20 lici, przy odmianach kar³owych
ok. 10 lici. Dlatego na drzewie nie mo¿e byæ zbyt
wiele owoców. W wiêkszych sadach przerzedzanie rêczne stosuje siê tylko dodatkowo, gdy¿ jest
pracoch³onne. W czasie kwitnienia, oraz 2 -4 tygodnie po nim sadownicy stosuj¹ przerzedzanie
chemiczne. Jest ono szybsze ni¿ rêczne i zapewnia dobr¹ jakoæ owoców, lepsze warunki do tworzenia p¹ków kwiatowych na przysz³y rok oraz
regularne owocowanie. Jest ono jednym z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych zabiegów. Przy doborze preparatu i odpowiedniej dawki
trzeba braæ pod uwagê:
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* odmianê ³atwo przerzedzaj¹ce siê ju¿ po jednym
oprysku to np. Jonagold, Rubin, Idared, Szampion,
Delikates, rednio podatne to: Gloster, Red Delicious, Cortland, Pinova, trudne do przerzedzenia: Gala,
Elstar, Golden Delicious, Booskop, Elise, Lobo
* plon w poprzednim roku (gdy by³ du¿y najczêciej jest mniej zawi¹zków) ciêcie drzew (czy usuniêto du¿o pêdów z p¹kami kwiatowymi)
* wiek drzew (drzewa stare s¹ s³abiej od¿ywione i
silniej reaguj¹ na rodki chemiczne)
* d³ugoæ kwitnienia i iloæ owadów zapylaj¹cych
* niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe
* temperaturê w czasie zabiegu
Podobnie nale¿y przerzedzaæ grusze, liwy i brzoskwinie. Owoce rosn¹ce za gêsto, uszkodzone lub
maj¹ce sk³onnoæ do przemiennoci trzeba przerzedziæ rêcznie lub chemicznie. Grusze przerzedza siê
nie tylko przy zbyt obfitym owocowaniu, ale te¿ aby
zmusiæ drzewa do corocznego owocowania, zapobiec ob³amywaniu siê ga³êzi pod ciê¿arem owoców,
a tak¿e umo¿liwiæ wyrastanie dorodnych owoców z
wiêksz¹ zawartoci¹ cukrów.
Intensywnego przerzedzania wymagaj¹ liwy. Zabieg s³u¿y nie tylko poprawie wielkoci owoców i
pobudzeniu drzew do corocznego owocowania, ale
równie¿ poprawia wewnêtrzn¹ jakoæ owoców, powoduj¹c wzrost zawartoci cukru i poprawê aroma-

tu. Zapobiega te¿ ob³amywaniu ga³êzi pod ciê¿arem
owoców.
Równie¿ brzoskwinie wymagaj¹ przerzedzania.
Wykonuje siê je rêcznie z pozostawieniem zawi¹zków co 15-20 cm w przypadku odmian dojrzewaj¹cych wczenie i co 10-15 cm odmian pónych. Chemiczne przerzedzanie stosuje siê rzadko, gdy¿ istnieje ryzyko uszkodzenia zawi¹zków przez wiosenne przymrozki.
Jak widaæ kwitn¹ce sady ciesz¹ wszystkich, ale
otrzymanie z nich owoców nie jest proste. Wymaga
wielu zabiegów takich jak przecinanie zimowe i letnie, przerzedzanie zawi¹zków, przyginanie ga³êzi,
ochrona przed chorobami, szkodnikami. Trzeba te¿
umiejêtnie wybraæ odmiany i podk³adki, oraz miejsce na sad o odpowiednim klimacie i ukszta³towaniu powierzchni. Trud siê jednak op³aca w postaci
wspania³ych i zdrowych owoców.
Izabella de Weyher
 nauczyciel Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie

Ogród ekologiczny,
czy toksyczny?
Preparaty chemiczne nie s¹ obojêtne dla rodowiska. Szkodz¹ zarówno mikroorganizmom ¿yj¹cym w
glebie, zwierzêtom jak i nam samym. Nie chodzi tu o
ograniczenie stosowania chemicznych rodków
ochrony rolin, ile bardziej wiadome ich stosowanie, a w sytuacjach, w których jest to mo¿liwe- siêganie równie¿ po inne niechemiczne metody walki z
chorobami i szkodnikami (biologiczne, fizyczne,
mechaniczne). Wszystko po to, by zminimalizowaæ
zagro¿enia zwi¹zane ze stosowaniem rodków ochrony rolin i ich negatywny wp³yw na zdrowie ludzi,
zwierz¹t i rodowiska. Co wiêc robiæ, aby walczyæ z
chorobami i szkodnikami i ¿yæ w zgodzie z natur¹?

Istniej¹ ekologiczne metody walki. Domowe sposoby. Przepisy znane od wielu lat, które mo¿emy wykonaæ samemu to doskona³y sposób na walkê z chorobami i szkodnikami. Wyci¹gi, wywary, gnojówki,
roztwory lub preparaty pochodzenia naturalnego
dostêpne na naszym rynku. W sklepach mamy mnóstwo ekologicznych preparatów do walki z wrogiem.
S¹ dro¿sze od rodków chemicznych, ale warto
wydaæ kilkanacie z³otych wiêcej, aby ograniczyæ
zanieczyszczenie rodowiska. Do najpopularniejszych biopreparatów nale¿¹: potasowe myd³o
ogrodnicze o zapachu czosnku, Grevit, Bioczos, Biosept, Biochikol.
Przyk³ady metod ekologicznej walki ze szkodnikami
Cztery naturalne sposoby na przêdziorki:
 ció³kowanie. Suche pod³o¿e os³abia roliny,
staj¹ siê bardziej podatne na atak przêdziorków. Gruba warstwa ció³ki pozwala d³u¿ej utrzymaæ wilgoæ,

 Spryskiwanie wod¹. Gdy pojawi¹ siê przêdziorki,
rolinê nale¿y spryskiwaæ strumieniem wody, po obu
stronach lici co drugi dzieñ przez trzy tygodnie,

 Spryskiwanie ³ugiem mydlarskim lub olejem
mineralnym. Roliny o mocnych liciach opryskiwaæ raz w tygodniu przez trzy tygodnie,
 Wprowadziæ drapie¿ne roztocza. Roztocza niszcz¹ce przêdziorki z rodzaju Phytoseiulus s¹ naturalnym wrogiem przêdziorków. Specjalnych opasek z tymi
pajêczakami nale¿y szukaæ w sklepach ogrodniczych.
Naturalne metody zwalczania mszyc:
 Szare myd³o. Starannie rozpuszczone w ciep³ej
wodzie. Roztworem spryskiwaæ roliny usuwaj¹c
mszyce strumieniem p³ynu,
 Rozgniatanie w palcach. Licie i pêdy pokryte
owadami delikatnie ciskaæ i przesuwaæ miêdzy kciukiem i palcem wskazuj¹cym,
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 Walka biologiczna. Biedronki z³otooki s¹ naturalnymi wrogami mszyc. Odpowiednie preparaty biologiczne mo¿na kupiæ w sklepach ogrodniczych,

 S¹siedztwo rolin. S¹siedztwo lawendy chroni
przed mszycami ró¿e, a s¹siedztwo cz¹bra ogrodowego chroni ogórki i pomidory.
Skuteczne zwalczanie limaków:
 Porz¹dkowanie pod³o¿a. Nale¿y starannie wygrabiaæ opad³e licie oraz usuwaæ puste doniczki gdy¿
s³u¿¹ one za miejsca gniazdowania i zimowania,
 Wyk³adanie wabików. Po³ówki pomarañczy lub
grapefruitów roz³o¿one na ziemi przyci¹gaj¹ limaki, które nale¿y zbieraæ,
 Ustawianie przeszkód. Wokó³ wra¿liwych rolin mo¿na rozsypaæ trociny lub piasek. limaki unikaj¹ szorstkich, ostrych powierzchni,
 Rozstawianie pu³apek. Jako pu³apki mog¹ s³u¿yæ wciniête w ziemiê talerzyki z piwem lub lemoniad¹. P³yny nale¿y wymieniaæ regularnie,

 Naturalni wrogowie. Naturalnymi wrogami limaków s¹ ¿aby, ropuchy oraz drozdy i kosy.

Sposoby walki z kretami i nornicami:
 Ustawianie pu³apek. Do wyboru mamy pu³apki
feromonowe, pu³apki mechaniczne,
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 Stosowanie odstraszaczy. Mechaniczne, elektryczne, zrobione domowym sposobem. Wszystkie s¹ dobre, gdy¿ ³atwiej odstraszyæ szkodnika ni¿ walczyæ z
nim gdy ju¿ zaatakuje roliny,
 Stosowanie rodków zapachowych. Przeciwko kretom i nornicom mo¿na te¿ stosowaæ ró¿nego rodzaju
preparaty o zniechêcaj¹cym zapachu dostêpne w sprzeda¿y. Szmatki nas¹czone olejem napêdowym, licie bzu
czarnego, z¹bki czosnku lub cebule korony cesarskiej 
nale¿y wk³adaæ do ich korytarzy.
Zapewniaj¹c w ogrodzie dobre warunki dla rozwoju
ptaków i po¿ytecznych owadów, po pewnym czasie
zauwa¿ymy, ¿e nasze roliny s¹ rzadziej atakowane przez
szkodniki. Budujmy budki lêgowe i karmniki, domki dla
owadów, a nasi sprzymierzeñcy odwdziêcz¹ siê zjadaj¹c szkodniki.
Gnojówka z pokrzyw, wywar, napar, wyci¹g, roztwór.
Preparaty s³u¿¹ce do ochrony rolin mo¿emy wykonaæ
samodzielnie z rolin i produktów ³atwo dostêpnych.
Oto niektóre przepisy na ekologiczne rodki ochrony
rolin:
1. Gnojówka z pokrzyw
Szkodniki: mszyce, przêdziorki
0,5kg wie¿ych lub 125g suszonych pokrzyw zalewamy 5l wody. Odstawiamy na 2 tygodnie codziennie mieszaj¹c. Po odcedzeniu rozcieñczmy z wod¹ (1:10) i pryskamy zaatakowane roliny.
2. Wyci¹g z pokrzyw
Szkodniki: mszyce
0,5kg wie¿ych pokrzyw moczymy w 5 litrach wody
przez dobê. Po odcedzeniu pryskamy roliny nierozcieñczon¹ ciecz¹.
3. Wyci¹g z czarnego bzu
Szkodnik: mszyce, bielinek kapustnik
0,5kg kwiatów i lici moczymy przez dobê w 5l wody.
Pryskamy po rozcieñczaj¹c z wod¹ w stosunku 1:10.
4. Gnojówka z czarnego bzu
Szkodnik: krety, nornice
0,5kg wie¿ych lub 100g suszonych kwiatów i lici
zalewamy 5 litrami wody.
Po tygodniu wlewamy gnojówkê do krecich kopców.
5. Wywar ze skrzypu polnego
Choroby grzybowe
0,5kg skrzypu polnego moczymy w 5l wody przez
dobê. Nastêpnie gotujemy przez godzinê, a po ostudzeniu pryskamy rozcieñczon¹ z wod¹ ciecz¹ (1:5).
6. Gnojówka ze skrzypu polnego
Szkodnik: mszyce, miseczniki, przêdziorki

0,5kg wie¿ego skrzypu lub 100g suszonego moczymy w 5l wody. Po tygodniu pryskamy roliny rozcieñczaj¹c gnojówkê z wod¹ (1:60).
7. Wyci¹g z aksamitki
Szkodnik: mszyce
0,5kg aksamitek zalewamy 5l gor¹cej wody. Moczymy przez 2 doby, a nastêpnie po odcedzeniu pryskamy zaatakowane roliny.
8. Wyci¹g z rumianku
Szkodnik: mszyce, g¹sienice
1,5kg rumianku moczymy w wodzie przez dobê. Po
odcedzeniu i rozcieñczeniu z wod¹ (1:5) pryskamy
roliny.
9. Napar z chrzanu
150g lici i korzeni chrzanu zalewamy 5l ciep³ej wody
i moczymy przez 5 godzin. Pryskamy roliny.
10. Wyci¹g z ³usek czosnku
Szkodnik: mszyce, przêdziorki
50g ³usek czosnku zalewamy 5l gor¹cej wody. Po 24
godzinach opryskujemy roliny.
11. Wywar z czosnku
Szkodnik: mszyce, przêdziorki
100g roztartych z¹bków czosnku zalewamy 5l wody.
Po 24 godzinach gotujemy przez 15min. Po ostudzeniu
pryskamy roliny.
12. Napar z mniszka lekarskiego
Szkodnik: mszyce, miodunki, przêdziorki
150g mniszka lekarskiego zalewamy 5l wody. Po 3
godzinach pryskamy roliny.
13. Wyci¹g z siana
Choroba: m¹czniak jab³oni i agrestu
1,5kg siana moczymy w 5l wody przez 2 dni. Pryskamy roliny po rozcieñczeniu z wod¹ (1:3).
14. Wyci¹g z krwawnika
Choroby: kêdzierzawoæ brzoskwini, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, m¹czniak prawdziwy
0,5kg wie¿ego krwawnika moczymy w 5l wody przez
dobê. Po rozcieñczeniu z wod¹ (1:10) pryskamy roliny.
15. Wywar z krwawnika
Szkodnik: mszyce, g¹sienice
0,5kg wie¿ego krwawnika moczymy w 5l wody
przez dobê. Nastêpnie gotujemy przez godzinê. Po
ostudzeniu pryskamy roliny.
16. Gnojówka z cebuli
Szkodnik: przêdziorki, mszyce
100g ³usek cebuli zalewamy 5l wody. Po tygodniu
pryskamy roliny.
17. Wyci¹g z lici pomidora
Szkodnik: mszyce, przêdziorki, muszki owocówki
0,5l lici pomidora zalewamy ciep³¹ wod¹. Po dobie gotujemy przez 30min i odcedzamy. Pryskamy
roliny rozcieñczon¹ ciecz¹ (1:3).
18. Wyci¹g z nasion jod³y
Szkodnik: limaki
15g nasion moczymy przez dobê w 5l wody. Polewamy miejsca wystêpowania limaków.
19. Roztwór z mleka i wody
Szkodniki: mszyce
Mieszamy wodê z mlekiem (1:1) i opryskujemy
roliny.

Zjawisko przemocy
jako problem
zdrowia publicznego
Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie definiuje siê jako zamierzone,
wykorzystuj¹ce przewagê si³ dzia³anie przeciw cz³onkowi rodziny, naruszaj¹ce prawa i dobra osobiste,
powoduj¹ce ból i cierpienie. Jest to naruszenie norm
moralnych, u¿ycie b¹d groba u¿ycia si³y  fizycznej, psychicznej i moralnej  w celu wymuszenia na
cz³onku rodziny okrelonych postaw i zachowañ,
które s¹ dla niego ród³em cierpienia [1, 2]. Podana
definicja szeroko ujmuje zjawisko przemocy domowej, wskazuj¹c, i¿ ka¿dy cz³onek rodziny mo¿e byæ
zarówno sprawc¹ jak i ofiar¹ przemocy. Zdecydowanie czêciej stosowana jest w odniesieniu do
osób s³abszych  dzieci, osób starszych, kobiet,
osób chorych [3]. Przemoc w rodzinie stanowi kategoriê patologicznych zjawisk wewn¹trzrodzinnych,
które charakteryzuj¹ siê tym, ¿e:
* najczêciej jest intencjonalna i ma na celu kontrolowanie i podporz¹dkowanie ofiary,
* wykorzystuje nierównoæ stron, przy czym strona silniejsza, która ma przewagê nad drug¹, wykorzystuje osobê s³absz¹ dla osi¹gniêcia swoich celów, np. odreagowania stresu,
* narusza prawa i dobra osobiste, zaburza rozwój,
uniemo¿liwia samorealizacjê (np. prawo do nietykalnoci fizycznej, godnoci, szacunku itd.),
* powoduje cierpienie i ból, oraz uzale¿nienie siê
ofiary od sprawcy. Dowiadczanie bólu i cierpienia
sprawia, ¿e ofiara ma mniejsz¹ zdolnoæ do samoobrony [4].
Szczególnym przejawem przemocy w rodzinie
jest krzywdzenie dziecka (child abuse). Termin
ten zosta³ wprowadzony jako jednostka chorobowa przez Kempego, Silvermana i Steele i pocz¹tkowo odnosi³ siê tylko do nieprzypadkowych obra¿eñ fizycznych [5]. W miarê rozwoju
medycyny i nauk humanistycznych zrozumiano,
¿e krzywdzenie dziecka jest zjawiskiem bardzo
z³o¿onym i mo¿e przybieraæ formê krzywdzenia
fizycznego, nadu¿ycia seksualnego, krzywdzenia emocjonalnego i zaniedbania, czyli zaniechania obowi¹zku zaspokajania potrzeb dziecka. W
definicji podanej przez Komitet Ochrony Praw
Dziecka zwraca siê uwagê, ¿e dziecko krzywdzone cierpi z powodu niew³aciwego zachowania
innych osób, najczêciej najbli¿szych  g³ównie
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rodziców i opiekunów  w stosunku do niego,
doznaje przy tym poczucia niesprawiedliwoci i
bezsilnoci. Proces krzywdzenia to zarówno zamierzone, jak i niezamierzone dzia³anie osoby
doros³ej, ujemnie wp³ywaj¹ce na zdrowie, rozwój fizyczny i psychospo³eczny dziecka [6]. Statystycznie najwiêksze rozmiary przybiera zaniedbanie i maltretowanie fizyczne, które dotycz¹
najm³odszych dzieci i czêsto koñczy siê ich
mierci¹ [7].
Analizuj¹c na przestrzeni dziejów stosunki miedzy rodzicami a dzieæmi mo¿na wyró¿niæ kilka szczególnych etapów wyznaczonych dominuj¹cymi relacjami w rodzinie. I tak od staro¿ytnoci do IV w.n.e.
obserwuje siê dzieciobójstwo, nastêpnie porzucenia (V-XIII w.), obojêtnoæ (XIV-XVII w.), narzucenie woli (XVIII w.) a¿ do uspo³ecznienia i pomocy w
XIX i XX wieku [6].

Ryc. 1. Ko³o przemocy (opracowanie w³asne).

Czy wiek XXI oznacza zamkniêcie obrotu ko³a historii i powrotu do stanu wyjciowego? Niemal codziennie media przedstawiaj¹ historie dzieci bitych,
zaniedbywanych, zabijanych, donosz¹ o najbardziej
drastycznych przypadkach krzywdzenia najm³odszych dzieci. Oto historia ch³opczyka urodzonego
przedwczenie, wypisanego do domu po dwóch
miesi¹cach pobytu w oddziale neonatologicznym:
Rozpocz¹³ siê proces brutalnie zamordowanego
i zgwa³conego 4-miesiêcznego Aleksa. Niemowlak by³ wielokrotnie gwa³cony i bity przez ojca,
który w lutym z³ama³ mu czaszkê, ¿ebra, nogi .
Matka ch³opca nie reagowa³a, pozostawia³a synka skrêpowanego pieluchami samego, a w ci¹gu
dnia uk³ada³a go pod ¿arówk¹, ¿eby nie spa³ [8].
Rodzice ch³opca w chwili pope³niania czynów byli
pe³noletni, stwierdzono uzale¿nienie od narkotyków,
oboje bez sta³ej pracy.
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Rozmiar krzywdzenia dzieci w Polsce jest trudny
do okrelenia, wiêkszoæ przypadków pozostaje tajemnic¹ rodzinn¹ [11]. W przekazach medialnych obserwuje siê tendencjê wzrostow¹ dotycz¹c¹ krzywdzenia dzieci, redni czas przedstawianych reporta¿y telewizyjnych wyniós³ w 2011  1,5 min. W latach 2000-2010 najwiêcej doniesieñ dotyczy³o przemocy w rodzinie, natomiast obecnie wskazuje siê
równie¿ na czêstoæ wystêpowania przemocy rówieniczej.
W zdecydowanej wiêkszoci informacji medialnych (62%) sprawc¹ jest mê¿czyzna, a w 38% kobieta (badania w³asne). Sprawca to m³ody cz³owiek,
rednia wieku  31 lat, najstarszy sprawca  mê¿czyzna mia³ 59 lat, najstarsza kobieta  47 lat, najm³odszy sprawca mia³ 18 lat. W 90% doniesieñ telewizyjnych przedstawiano stopieñ pokrewieñstwa
sprawcy, który najczêciej by³ spokrewniony z dzieckiem. Co pi¹ty sprawca (21%) to ojciec, jak równie¿
matka (21%). Osoba obca dopuci³a siê 19% wszystkich podanych do wiadomoci publicznej czynów
krzywdzenia dzieci. W 18% byli to oboje rodzice, w
tym rodzice adopcyjni i zastêpczy. Wród innych
osób krzywdz¹cych dzieci (14%) by³y osoby znane
dziecku: s¹siedzi, znajomi rodziców, nauczyciele, duchowny. Ofiar¹ przemocy w 49% doniesieñ by³ ch³opiec, w 43% dziewczynka a w 8% nie okrelono p³ci
dziecka, w tej liczbie 6 przypadków dotyczy³o dzieci niepe³nosprawnych. rednia wieku ofiar wynosi³a 6 lat, najstarsze skrzywdzone dziecko mia³o 17 lat,
najm³odsze by³o w pierwszej dobie ¿ycia  wyrzucone na mietnik. Wród form krzywdzenia najczêciej media donosi³y o pobiciu (25%), których
sprawc¹ by³ ojciec ofiary, by³o to 31% wszystkich
pobiæ oraz konkubent matki (30%).
Krzywdzenie fizyczne dotyczy dzia³añ osoby
silniejszej w nastêpstwie, których ofiara doznaje
obra¿eñ, czasami ze skutkiem miertelnym. Skrajn¹
form¹ krzywdzenia fizycznego jest pozbawienie
¿ycia. Informacje o dzieciobójstwie pojawi³y siê
w 17% doniesieñ medialnych, czêciej tego czynu dopuszcza³y siê matki (65%) wyrzucaj¹c noworodki na mietnik, wyrzucaj¹c dzieci starsze
przez okno, spalenie w piecu, utopienie, zamurowywanie w beczce, zakopywanie. W dwóch przypadkach dzieciobójstwo dotyczy³o dzieci niepe³nosprawnych, ich matki pope³ni³y samobójstwo.
redni wiek zabitych przez w³asne matki dzieci
wynosi³ 3 lata i 2 miesi¹ce. Dzieciobójczynie to
najczêciej m³ode kobiety bez wykszta³cenia (nieukoñczona szko³a podstawowa lub szko³a zawodowa), bezrobotne, ¿yj¹ce w ubóstwie [12]. Czy
mo¿na zatem zakwalifikowaæ taki czyn jako zbrod-

niê z bezsilnoci, z braku wiedzy i niew³aciwego
przygotowania do doros³ego ¿ycia? Zabójstwa
dzieci wystêpowa³y w 14% wszystkich analizowanych doniesieñ medialnych. Ten czyn wobec
dziecka w 74% pope³niony by³ przez obcego ofierze mê¿czyznê w rednim wieku  28,4 lata.
Zaniedbanie dotyczy³o 23% doniesieñ, najczêciej poprzez pozostawianie dzieci bez opieki w
zamkniêtym mieszkaniu, nawet na kilka dni, przebywanie z dzieæmi poza domem w godzinach nocnych, nieadekwatne do pogody i pory roku ubieranie dziecka, co skutkowa³o odmro¿eniami, sprawowanie opieki nad dzieckiem w stanie upojenia
alkoholowego, g³odzenie i porzucanie dzieci. Wykorzystywanie seksualne pojawi³o siê w 17% doniesieniach. Ofiar¹ wykorzystywania seksualnego czêciej byli ch³opcy (59%), w wieku 13 lat,
dziewczynki wykorzystywane seksualnie mia³y
niespe³na 11 lat. Sprawcami przemocy seksualnej
wobec dziecka w przekazach medialnych w 92%
byli mê¿czyni w wieku oko³o 39 lat, niespokrewnieni z ofiar¹.
Istotnymi czynnikami zagro¿enia dziecka przemoc¹ w rodzinie, obok m³odego wieku matki, niskiego poziomu wykszta³cenia rodziców jest niski status ekonomiczny i izolacja spo³eczna rodziny.
 Niepe³noletnia matka
 Ojciec biologiczny nieustalony
 Nieformalny zwi¹zek rodziców
 Niechciane dziecko
 Uzale¿nienie od alkoholu, nadu¿ywanie rodków odurzaj¹cych
 Bezrobocie, z³e warunki bytowe,
 Zaniedbywanie dziecka od urodzenia
 K³opoty ¿yciowe z partnerami
 Z³a kontrola agresji
 Zniekszta³cona percepcja dzieciñstwa
 Brak umiejêtnoci wychowawczych
 Zewnêtrzne poczucie kontroli  zrzucanie odpowiedzialnoci za niepowodzenia ¿yciowe na
dziecko.
Przekazy medialne stanowi¹ cenne ród³o informacji o problemach spo³ecznych, pozwalaj¹ na
dostrze¿enie wagi problemu, pozwalaj¹ zrozumieæ
jakie zjawiska towarzysz¹ krzywdzeniu dzieci, wskazuj¹ równie¿ kierunki poszukiwania rozwi¹zañ problemu. Do przemocy w rodzinie dochodzi w wyniku aktywnoci jednego z opiekunów lub rodzica
(sprawca aktywny), której towarzyszy biernoæ
drugiego (sprawca pasywny). Zazwyczaj osob¹
powoduj¹c¹ krzywdê dziecka jest przyjaciel matki,
rzadziej biologiczny ojciec. Kobieta w takich sytuacjach jest bierna czy wrêcz obojêtna, chroni bardziej sprawcê ni¿ dziecko.

Od niej zbiera wywiad (nawet, jeli dziecko samo
umie mówiæ i mog³oby udzielaæ informacji). Na podstawie informacji uzyskanych od matki zleca badania, stawia diagnozê i proponuje leczenie, a odbiorc¹ i wykonawc¹ jego zaleceñ jest matka. Je¿eli
problemy zdrowotne dziecka s¹ wynikiem przemocy w rodzinie, a matka ukrywa ten fakt i ukrywa
sprawcê przemocy, to zwykle nie ujawnia takich
informacji, tym bardziej, jeli sprawc¹ przemocy jest
ona sama [13]. Szczególna sytuacja wystêpuje w
przypadku specyficznej formy krzywdzenia dziecka, tzw. Zastêpczy Zespó³ Munchausena (Munchausen Syndrome by Proxy  MSBP). Wówczas
wywiad i objawy choroby dziecka s¹ ca³kowicie
wymylone i spreparowane przez opiekuj¹c¹ siê
dzieckiem osobê. W przypadku MSBP i ka¿dej innej formy krzywdzenia pediatra/lekarz rodzinny
zak³ada prawdomównoæ opiekunów, pozostaje
obiektywny wobec nich, po to by pozyskaæ ich do
wspó³pracy, by chroniæ dziecko przed dalszymi
aktami przemocy [14]. Jeli w praktyce lekarza rodzinnego pielêgniarka rodzinna rozpozna czynniki
zagro¿enia przemoc¹, zobowi¹zana jest obj¹æ rodzinê dzia³aniami profilaktycznymi w porozumieniu z pielêgniark¹ miejsca nauczania i wychowania
oraz innymi s³u¿bami. Kiedy dziecko choruje, lekarz zwykle rozmawia z matk¹.
Johan Marchand, dyrektor Confidential Center
for Child Abuse w Brukseli, okreli³ wspó³czesn¹
sytuacjê zdrowotn¹ jako epidemiê przemocy. I tak
jak w przypadku ka¿dej epidemii, ochrona zdrowia
stoi przed zadaniami dotycz¹cymi jak najszybszego
rozpoznawania wystêpowania przemocy w rodzinie
(diagnoza), leczenia skutków doznawania przemocy (terapia) oraz zapobiegania jej wystêpowaniu
(prewencja) [13].
Zwykle dowody znêcania siê nad dzieckiem mo¿na zdobyæ tylko po dok³adnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza, b¹d w wyniku wnikliwej obserwacji dziecka i rozmowy przeprowadzonej przez
pedagoga lub pielêgniarkê w szkole. Sytuacje gdy
lekarze pediatrzy/rodzinni badaj¹c dziecko z infekcj¹
zagl¹dali tylko do gard³a, nie ogl¹daj¹c ca³ego cia³a
dziecka s¹ ju¿ przesz³oci¹. Obecnie lekarz poleca
rozebraæ dziecko, ogl¹da skórê, zwraca uwagê na
podejrzanie wygl¹daj¹ce blizny, lady zadrapañ, siniaki zw³aszcza w tylnej czêci cia³a, zastanawia siê,
jak powsta³y obra¿enia [13, 15].

Przemoc rówienicza

Problemem zdrowia publicznego jest równie¿ przemoc rówienicza i przemoc w zak³adzie pracy. Szko³a jest placówk¹ edukacyjn¹ i równoczenie zak³a-
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dem pracy dla zatrudnionych tam osób. Przemoc
rówienicza jest uznawana za najpowa¿niejszy czynnik ryzyka zwi¹zany ze szko³¹, wp³ywaj¹cy na rozwój ró¿norodnych problemów w obszarze zdrowia
psychicznego i jego zaburzeñ [15]. Rówieniczy terror zaczyna siê na ogó³ niewinnie, ju¿ w klasie I SP.
Siedmiolatki instynktownie wiedz¹, kto nadaje siê
na ofiarê, piêtnuj¹ kapusia, kujona, j¹ka³ê, albo tchórza, piêtnuj¹ ka¿de dziecko, które jest ich zdaniem
inne. Nikt z nimi siê nie bawi na przerwach, nie
chce siedzieæ w ³awce, rozpoczyna siê proces stygmatyzacji. Szczepañski stwierdzi³, ¿e najpierw dziecko jest naznaczane przez rówieników jako inne, a
potem samo zaczyna tak o sobie myleæ [16]. Gdy
dziecko jest nara¿one na przemoc w domu, jako ofiara
b¹d wiadek przemocy, s¹ szanse, ¿e dziecko bêdzie rozwijaæ s³abe umiejêtnoci spo³eczne, które
mog¹ mieæ wp³yw na sposób wspó³dzia³ania z rówienikami w rodowisku szkolnym. Badacze sugeruj¹, ¿e dzieci, które s¹ nara¿one na przemoc w domu,
bêd¹ smutniejsze, wycofane, lêkliwe i bêd¹ przejawia³y zaburzenia depresyjne, co paradoksalnie uczyni z nich potencjalne ofiary agresji fizycznej i werbalnej. Wychowywanie siê w domu, w którym problemy rozwi¹zywane s¹ z u¿yciem przemocy, mo¿e
byæ powodem zachowañ agresywnych w szkole
wobec s³abszych. Z tego wzglêdu konieczne jest,
aby dziecko jak najszybciej uzyska³o pomoc psychologa [16].
W literaturze przedmiotu opisuje siê zjawisko drêczenia szkolnego (ang. bullying) jako akt agresywnego, zamierzonego zachowania, które jest podejmowane w sposób powtarzalny, przez d³u¿szy czas,
przez jednostkê lub grupê osób wobec ofiary, która
nie jest w stanie siê skutecznie broniæ [17]. Takie
zachowanie jest intencjonalne, a celem jest spowodowanie u ofiary fizycznego lub psychicznego
uszczerbku. Ró¿nica miêdzy spotykanymi wród
dzieci i m³odzie¿y konfliktami i nieporozumieniami a
bullyingiem polega na powtarzalnoci (d³ugotrwa³oci) i nierównowadze si³ miêdzy ofiar¹ i sprawc¹,
który posiada przewagê np. pod wzglêdem si³y fizycznej, wieku itp. [18]. Konsekwencje drêczenia
szkolnego ponosz¹ wszyscy: ofiara, drêczyciel oraz
wiadkowie drêczenia.
Inn¹ odmian¹ drêczenia szkolnego jest cyberprzemoc, czyli wykorzystywanie mediów elektronicznych do przeladowania nielubianych osób.
Odbywa siê to poprzez nêkanie SMS-ami, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw na internetowych
blogach, zamieszczanie filmów, które maj¹ na celu
skompromitowanie kogo, itp. Bardziej drastyczn¹
form¹ ataku jest sporz¹dzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy drê-
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czenia przez komunikatory sieciowe takie, jak GaduGadu lub Tlen.pl. [19]. Z badañ Gizy-Poleszczuk i
wsp. (2011) wynika, ¿e 9% polskich uczniów by³o
w 2011 drêczonych w szkole, ponadto czêæ
uczniów skutecznie przeladuje swoich rówieników poza terenem szko³y [20]. W co pi¹tej szkole
(20%)  3 lub 4 osoby by³y systematycznie przeladowane przez rówieników. Najbardziej niepokoj¹ce s¹ wyniki wskazuj¹ce, i¿ w 9% szkó³ mo¿na
by³o zidentyfikowaæ 5, a nawet wiêcej ofiar drêczenia w losowo wybranej klasie, co wiadczy, ¿e
s¹ to szko³y w których panuje przemoc.
Natomiast Borkowska A, Szymañska J, Witkowska M. (2012) wykaza³y du¿e zró¿nicowanie
miêdzy poziomami kszta³cenia. W szkole podstawowej drêczenie dotyczy co ósmego ucznia, w
gimnazjum  co dziesi¹tego, a w szkole ponadgimnazjalnej  co dwudziestego. Stwierdzono
równie¿ du¿e zró¿nicowanie miêdzyszkolne, od
braku drêczonych uczniów, do szkó³, gdzie w
jednej klasie 5-6 uczniów by³o ofiarami systematycznej przemocy ze strony rówieników [21].
Odsetek drêczonych dzieci w analizowanych placówkach owiatowych mo¿na porównaæ do ujmowanej zbiorczo skali wiktymizacji w Polsce:
12% w szko³ach podstawowych, 10% w gimnazjach, 5% w szko³ach ponadgimnazjalnych.
Przyjmuje siê, ¿e jeli odsetek ofiar w danej szkole
podstawowej przekracza 12%, to jest to szko³a o
relatywnie wysokim natê¿eniu zjawiska.

36%, ¿e nie mogliby liczyæ na pomoc w sytuacji
przemocy rówieniczej w szkole. Prawie po³owa
ankietowanych (42%) m³odych ludzi nie ma nadziei, ¿e kto pomóg³by im, gdyby dowiadczali
przemocy w rodzinie, podobny odsetek (44%)
czuje, ¿e zostaliby sami w sytuacji problemów
emocjonalnych  bezradnoci, osamotnienia.
Ponad jedna trzecia (34%) uznaje, ¿e nikt by im
nie pomóg³, gdyby nauczyciel stosowa³ wobec
nich przemoc, a 33% badanych myli, ¿e nie znaleliby pomocy w sytuacji wymuszania na nich
kontaktów seksualnych przez znajom¹ osobê doros³¹ [22].
Problemy i zaburzenia wystêpuj¹ce u dzieci i m³odzie¿y, a spowodowane przez przemoc rówienicz¹
dotycz¹:
* uszkodzenia cia³a  Kiedy 14 i 15-letni ch³opcy bili swojego kolegê, reszta gapiów klaska³a i
kibicowa³a brutalnym nastolatkom. http://
www.se.pl/przemoc-w-szkole,95714/
* zaburzeñ lêkowych, w tym fobii szkolnej,
* znacznego obni¿enia samooceny i poczucia w³asnej wartoci  dzieci czuj¹ siê upokorzone, poni¿one, gorsze i mog¹ nabraæ przekonania, ¿e same s¹
temu winne,
* depresji i prób samobójczych oraz samobójstw
dokonanych. Przeladowali go w szkole bo by³
rudy. Pope³ni³ samobójstwo. http://www.se.pl/
przemoc-w-szkole,95714/
* zaburzeñ psychosomatycznych, np. bóle brzucha, wymioty, bóle g³owy, bóle miêni, trudnoci z
zasypianiem,
* zachowañ wy³adowuj¹cych  nag³e gwa³towne reakcje, czêsto agresywne, wynikaj¹ce z bezradnoci i desperacji.

Podsumowanie

Ryc. 2. Cechy wyró¿niaj¹ce ofiary drêczenia w szkole 
informacje dla obserwatora (opracowanie w³asne).

Sajkowska (2009) zainteresowa³a siê poczuciem bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w rodowisku spo³ecznym. Z badañ wynika, ¿e 48% ankietowanych dzieci (z 1000 badanych)  s¹dzi,
¿e nie znaleliby pomocy, gdyby padli ofiar¹ cyberprzemocy ze strony swoich rówieników, a

WHO uznaje ochronê dzieci przed przemoc¹ za
priorytet polityki ochrony zdrowia psychicznego. Do g³ównych celów polityki ochrony zdrowia psychicznego dzieci i m³odzie¿y nale¿y zarówno zmniejszenie liczby przypadków przemocy
(nara¿enia na przemoc w otoczeniu), jak i minimalizowanie skutków przemocy u m³odych ofiar 
wspieranie w rozwoju, w tym pomoc w nauce, terapia powsta³ych zaburzeñ. Realizacja tego priorytetu wymaga prowadzenia sta³ych, konsekwentnych, kompleksowych dzia³añ w rodowisku lokalnym i szkolnym, budowania koalicji, wspó³pracy miêdzy ró¿nymi instytucjami [23]. Przemoc i zaniedbywanie wp³ywa nie tylko na fizyczne i psychiczne samopoczucie dzieci, ale tak¿e na ich roz-

wój, powoduj¹c niejako wykluczenie ich ze spo³eczeñstwa oraz gorsze przygotowanie do ¿ycia.
Te sprawy by³y g³êboko dyskutowane na Pierwszym Spotkaniu dotycz¹cym Strategii Ochrony
Dziecka (First Meeting on Strategies for Child
Protection) zorganizowanym przez Biuro Regionalne w 1998 r. w celu zbadania implikacji przemocy wobec dzieci oraz potrzeb zwi¹zanych z ich
ochron¹ w obrêbie sektora zdrowia. Konkluzje i
rekomendacje ustalone na tym Spotkaniu s¹ podstaw¹ dla dzia³añ na tej p³aszczynie, dla osób
odpowiedzialnych za politykê i system zdrowia
publicznego w regionie europejskim.
W 2010 roku wesz³a w ¿ycie w Polsce
znowelizowana ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie [24]. Zak³ada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury dzia³añ interwencyjnych i nak³ada na placówki owiatowe
nowy obowi¹zek, a mianowicie stosowanie procedury Niebieskich Kart. Zgodnie z treci¹ art.
12a ustawy w razie bezporedniego zagro¿enia
¿ycia lub zdrowia dziecka w zwi¹zku z przemoc¹
w rodzinie, dziecko mo¿e byæ odebrane rodzinie
i umieszczone u innej niezamieszkuj¹cej wspólnie osoby najbli¿szej, w rodzinie zastêpczej lub
w ca³odobowej placówce opiekuñczowychowawczej. Decyzjê o odebraniu dziecka podejmuj¹
wspólnie: pracownik socjalny, funkcjonariusz
Policji i pracownik ochrony zdrowia (lekarz, pielêgniarka, ratownik medyczny) [24]. Pielêgniarka
specjalistka pielêgniarstwa rodowiska nauczania i wychowania jest odpowiednio przygotowana do rozpoznawania zagro¿enia dziecka przemoc¹, rozpoznania stosowania form przemocy
wobec dziecka w rodowisku domowym i rówieniczym, zak³adania Niebieskiej Karty oraz udzia³u w pracach grup interwencyjnych, podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny i
umieszczeniu w miejscu bezpiecznym. Ponadto
obecnoæ pielêgniarki w przedszkolu i szkole zapewnia dzieciom z chorobami przewlek³ymi bezpieczeñstwo i profesjonaln¹ opiekê medyczn¹
stosownie do potrzeb zdrowotnych.
Dzia³ania profilaktyczne w Polsce utrudnia fakt
braku jednolitego systemu pozwalaj¹cego skutecznie chroniæ dziecko i inne osoby s³absze w
rodzinie przed aktami godz¹cymi w ich dobra
osobiste. Próby stworzenia systemu i wypracowania procedur postêpowania na wzór Niebieskiej Karty zosta³y podjête przez rodowisko
medyczne w latach 2005  2006 i opublikowane
w Internecie, przez Minister Joannê KluzikRost-
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kowsk¹, propozycje zg³osi³a równie¿ ówczesna
Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowiñska [25,26,27].
Planowano równie¿ wdro¿enie Centralnego Rejestru Dzieci. Do komputerowej bazy danych
pierwsze informacje o dziecku wprowadzane
by³yby zaraz po urodzeniu. Uzupe³nialiby je lekarze rodzinni, pielêgniarki, pracownicy socjalni, pedagodzy, urzêdy. Pozwoli³oby to na zgromadzenie pe³nych informacji o dziecku, o warunkach w jakich dorasta, miejscach pobytu.
Mo¿liwe by³oby równie¿ podjêcie szybkich skoordynowanych interwencji w przypadku zagro¿enia dziecka przemoc¹ zgodnie z opracowanym
schematem postêpowania [26,27,28] . Do chwili
obecnej (czerwiec 2014 roku) taki rejestr nie powsta³. Równoczenie zwrócono uwagê, ¿e nale¿y przestrzegaæ obowi¹zku lekarza w zakresie interweniowania i ochrony dziecka przed przemoc¹
we wspó³pracy z pielêgniark¹ rodowiskow¹,
pielêgniark¹ rodowiska nauczania i wychowania, oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zajmuj¹cymi siê dzieæmi i rodzin¹ i pomoc¹
ofiarom przemocy, niekiedy te¿ policj¹, s¹dem
rodzinnym i prokuratur¹. Eksperci podkrelaj¹,
¿e w przypadku zagro¿enia zdrowia i ¿ycia dziecka w wyniku przemocy, lekarz w myl Art. 304
Kpk ma obowi¹zek zg³oszenia sprawy równoczenie do s¹du rodzinnego i prokuratury, z opisem
stanu dziecka i jasnym komentarzem, stawienia
siê w charakterze wiadka na wezwanie s¹du. W
niektórych przypadkach, dla dobra sprawy i
zwi¹zanych z ni¹ osób, sprawê mo¿na zg³osiæ w
s¹dzie poza miejscem zamieszkania dziecka. [27,
28]
. Poniewa¿ g³ównym zadaniem ochrony zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta, a zjawisko
przemocy domowej kwalifikuje siê do zakresu sytuacji objêtych wiadczeniami zdrowotnymi poniewa¿ bardzo czêsto towarzysz¹ mu wyrane
uszkodzenia zdrowia somatycznego i zawsze wystêpuj¹ powa¿ne uszkodzenia zdrowia psychicznego.
Koniecznym jest szkolenie pracowników
ochrony zdrowia, pracowników socjalnych,
opiekunów oraz pracowników owiaty z zakresu
profilaktyki przemocy wobec dziecka. Szkolenie
winno obejmowaæ rozwijanie kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych objawów
zespo³u dziecka krzywdzonego, udzielania dziecku pomocy w sytuacji koniecznej oraz udzielania wsparcia opiekuñczo-wychowawczego rodzinie, w miarê zmieniaj¹cej siê sytuacji prawnej i
spo³eczno-ekonomicznej rodzin.
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Jak Pañstwowa Szko³a Muzyczna I
stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
w Szczecinie znajduje

M£ODE
TALENTY

Konkurs pianistyczny organizowany jest przez
PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie przy
wspó³udziale szko³y Uckermärkische Musik -und
Kunstschule Friedrich Wilhelm von Redern Angermünde i przeznaczony jest dla uczniów szkó³
muzycznych z Polski i Niemiec. Celem konkursu jest
konfrontacja dokonañ Szkó³ Muzycznych I st. w
kraju i za granic¹ (Niemcy), prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów oraz wy³onienie
uzdolnionej m³odzie¿y.

Polsko  Niemiecki Konkurs Pianistyczny M³ode Talenty odby³ siê w tym roku w dniach 8-10
maja 2014 r. i finansowany by³ przez Urz¹d Miasta
Szczecin, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Polsko-Niemieck¹ Wspó³pracê M³odzie¿y, Remondis, Fundacja PGNiG im. Ignacego £ukasiewicza, Akademia Sztuki w Szczecinie,
Stowarzyszenie Willa Artis, Radê Rodziców przy
PSM I st. w Szczecinie.
O tym jak zyska³ rangê wydarzenia muzycznego
mówi m.in. wspó³organizatorka, a zawiadczaj¹ te¿
cz³onkowie jury.

Dorothea Janowski

Jako osoba pochodz¹ca z Turyngii przyby³am w
grudniu 1978 do Angermünde.
Z pocz¹tku istnia³ tylko jeden powód, który skusi³ mnie do pozostania: historyczne organy barokowe (1742-44) wykonane przez Joachima Wagnera w
kociele mariackim. Na tych organach gram i nauczam jeszcze dzisiaj.

Adrian Zdanowski-Nagroda

Marsza³ka (Large).

Studiowa³am od 1975 do 1979 muzykê kocieln¹
w Halle (dyplom B).
Od tamtej pory uczê pokolenia dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych gry na pianinie, organach oraz wyk³adam teoriê muzyki.
Pedagogika muzyczna wymaga du¿o kreatywnoci: Zawsze sprawia mi przyjemnoæ, kiedy mogê
odkryæ wspólnie z uczniem jego szczególne uzdolnienie i ukierunkowywaæ zajêcia na jego osobiste
potrzeby.
Najchêtniej pracujê z grupami. s¹ to cztery chóry
z UMKS: chór s³owików i dzieciêcy, chór m³odzie¿y
i kameralny, który istnieje od 30 lat. Tak¿e muzyka
kameralna w ró¿nej obsadzie (np. w zespole Uccellini) jak równie¿ i korepetycje sprawiaj¹ mi du¿o
radoci.
Jestem przekonana, ¿e wspólne muzykowanie ma
niezwyk³e w³aciwoci lecznicze dla cz³owieka i bardziej ³¹czy ni¿ s³owo mówione. Dlatego muzyka w
naszym rozdartym i pêdz¹cym wiecie jest tak nieodzowna. W³anie to chcia³abym chêtnie przekazaæ
uczniom naszej szko³y muzycznej.
Wspó³praca z moimi kolegami jest dla mnie bardzo wa¿na. Szanujê ducha zespo³u, komunikacjê i
w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Kierowanie szko³¹ muzyczn¹ w moich oczach nie powinno siê koñczyæ na
walce o kochane pieni¹¿ki. Pomys³ mo¿e staæ siê
rzeczywistoci¹, kiedy zawiera w sobie istotê rzeczy. Szko³a muzyczna potrzebuje  równie¿ ka¿dego
dzia³ania artystycznego  wizji!
Jako nad wyraz silnie podtrzymuj¹cy fundament
sprawdzi³o siê nasze stowarzyszenie Trägerverein
Musikfreunde e.V. Jestem za to wdziêczna.
Mój m¹¿ i ja wspólnie organizujemy koncerty na
p³aszczynie krajowej z serii Szko³y muzyczne
otwieraj¹ kocio³y.
Jako przeciwwagê do nieuniknionych dzia³añ
biurokratycznych uwielbiam d³ugie spacery poprzez rozleg³e krainy regionu Uckermark, spokoj-
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I grupa (Large).

ne wieczory czytania bez TV oraz intensywne kontakty z swoimi przyjació³mi i obydwiema córkami.

Prof. Katarzyna Popowa-Zydroñ

Urodzona w Sofii pianistka i pedagog. Ukoñczy³a z
wyró¿nieniem studia pianistyczne w Akademii Muzycznej w Gdañsku, w klasie fortepianu prof. Zbigniewa liwiñskiego(1973). Podyplomowe studia odby³a
w Hochschule für Musik und Darsteilende Kunst w
Wiedniuw klasie fortepianu prof. Aleksandra Jennera.
Uczestniczy³a równie¿ kursach mistrzowskich Susanne Rocha, Dietera Riecha i Georgy Sebaoka.
W latach siedemdziesi¹tych by³a laureatk¹ II Ogólnopolskiego Festiwalu M³odych Muzyków, pó³fi-

II grupa (Large).

nalistk¹ konkursów miêdzynarodowych w Terni(W³ochy), Monachium(1978). W1975roku zosta³a pó³finalistk¹ IX Miêdzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopinaw Warszawie, gdzie otrzyma³a wyró¿nienie. Tam te¿ uznano j¹
za najciekawsz¹, po Krystianie Zimermanie, uczestniczkê polskiej ekipy (IV wyró¿nienie).
Jako pedagog pracuje od 1991roku w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie w latach 1995-96kierowa³a
Katedr¹ Fortepianu. Ponadto opiekuje siê utalentowan¹
m³odzie¿¹ ucz¹c¹ siê w rednich szko³ach muzycznych
w Gdañsku, Gdañsku-Wrzeszczu, Toruniu, Inowroc³awiu, £odzi,Poznaniu, Pile, Koninie, S³upsku, Koszaliniepodczas sta³ych zajêæ lub okresowych konsultacji.

Prowadzi³a kursy i seminaria dla uczniów, studentów i nauczycieli (m.in. kurs dla nauczycieli w Kitakiyshuw Japonii).
Do jej najs³awniejszych uczniów nale¿¹:
 Rafa³ Blechacz-zwyciêzca XV Miêdzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 Katarzyna Borek-pianistka
 Takayuki Hirata-pianista
 Krzysztof Herdzin-jazzman
 Pawe³ Wakarecy-finalista XVI Miêdzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Wystêpuje z recitalami, koncertami symfonicznymi i kameralnymi w kraju i za granic¹. Jej repertuar obejmuje dzie³a od Barokupo muzykê XX wieku-Mozarta, Beethovena,Schuberta, Schumanna,
Chopina, Debussy'ego, Bartókai in. Bra³a równie¿
udzia³ w prawykonaniach polskiej muzyki wspó³czesnej. Wielokrotnie zasiada³a w jury konkursów
ogólnopolskich.
W 2010roku zasiada³a w jury XVI Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 22 listopada 2013roku odebra³a
akt powo³ania na przewodnicz¹c¹ jury Konkursu
Chopinowskiegow 2015 roku z r¹k Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Prof. Miros³aw Herbowski

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, któr¹ ukoñczy³ w 1982 roku otrzymuj¹c dyplom z wyró¿nieniem. Studiowa³ w klasie fortepianu prof. Ireny Sija³owej-Vogel, uczennicy H. Neuhausa. Uzupe³nia³ studia na kursach mistrzowskich
prowadzonych przez: R. Buchbindera, I. Klansky`ego, F. Raucha, P. Rosena i N. Salzmann. Jest
finalist¹ i laureatem konkursów muzycznych w
Warszawie, Rotterdamie i Rzymie. Od 1982 roku
koncertuje systematycznie w
Polsce, niemal ca³ej
Europie, Japonii i USA. Bra³
udzia³ w festiwalach muzycznych
w Warszawie, Poznaniu, Wroc³awiu, Katowicach, Krakowie oraz
w Jakobstadt, Helsinkach, Kopenhadze i Salzburgu. Dokona³
wielu nagrañ telewizyjnych i radiowych dla telewizji polskiej, fiñskiej i szwedzkiej. Nagra³ kilka p³yt
CD z utworami m. in. Brahmsa,
Francka, Schuberta, Hindemitha
i Strawiñskiego. Jeszcze w czasie
studiów podj¹³ pracê na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie
w okresie 1981-1989 by³ asystenIII grupa (Large).
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tem i adiunktem. W latach 1989 -1997 by³ wyk³adowc¹
i kierownikiem sekcji fortepianu w Konserwatorium
w Jakobstadt w Finlandii, a póniej docentem w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, gdzie
prowadzi³ klasê fortepianu do 2000 roku. Od roku
2001 wyk³ada ponownie na Akademii Muzycznej w
Krakowie, w której uzyska³ w 2003 roku tytu³ doktora
habilitowanego. W latach 1990 -2005 prowadzi³ kursy pianistyczne m. in. w Krakowie, Helsinkach, Jakobstadt i Nowym Jorku. By³ cz³onkiem jury kilku
konkursów muzycznych.

Adj. Kordian Góra

Kordian Góra rozpocz¹³ edukacjê muzyczn¹ w
Pañstwowej Szkole Muzycznej w S³upsku pod kierunkiem Barbary Zieliñskiej. Ukoñczy³ z wyró¿nieniem Akademiê Muzyczn¹ w Gdañsku w klasie prof.
Zbigniewa liwiñskiego i studia podyplomowe w
Lucernie w klasie fortepianu prof. Iwana Klansky'ego. Obecnie jest pedagogiem w macierzystej
uczelni oraz w Zespole Pañstwowych Szkó³ Muzycznych w Elbl¹gu. Wystêpowa³ jako solista i kameralista w wielu polskich filharmoniach, a tak¿e
w Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii, Rosji,
Finlandii, Szwecji, Maroko, Tunezji, USA. Wspó³pracowa³ z fundacj¹ Maestro w Los Angeles, dla
której dokona³ nagrania z muzyk¹ C. Debussy'ego
i M. Ravela. Bierze udzia³ w pracach Jury konkursów pianistycznych.
Dla uczestników szczeciñskie muzyczne zmagania to kolejne potwierdzenie swoich umiejêtnoci a
tak¿e poznanie mo¿liwoci swoich konkurentów. Rywalizacja by³a sportowa. Tym chêtniej m³odzi wirtuozi uczestniczyæ bêd¹ póniej w zajêciach muzycznych w swoich szko³ach.
Fot.: Archiwum szko³y
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Trzy pokolenia
szczecinian pisz¹
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Nak³adem Zwi¹zku Literatów Polskich Oddzia³
w Szczecinie ukaza³y siê w maju i czerwcu 2014
roku trzy ksi¹¿ki w serii: akcent, a wydano ju¿ 14
tomów,zarówno poetyckich jak i prozê.
Dwunasty tom,
to poetycka ksi¹¿eczka pt. Galaktyka Poezji, wspó³autorstwa Bartosza Karcza, ucznia
II klasy w SP 51 w
Szczecinie oraz
Ró¿y Czerniawskiej-Karcz, szczeciñskiej poetki.
Mo¿na mia³o nazwaæ ten barwnie ilustrowany
tomik elementarzem astronomicznym, bowiem jak
sam tytu³ Czytelnika naprowadza, jest to zbiór 14
wierszy, czterowersowych strof, których tematem
jest nie tylko nasz uk³ad s³oneczny sk³adaj¹cy siê z
omiu planet, ale te¿ wprowadzaj¹cy na orbitê zainteresowañ, nie tylko m³odszego, ale i starszego Czytelnika, wiadomoci o Ksiê¿ycach  satelitach planet, o Planetoidach, Plutoidach czy najnowszym
odkryciu jakim jest Ob³ok Oorta.
OB£OK OORTA
RÓD£O KOMET W NASZEJ GALAKTYCE.
PIÊKNYMI WARKOCZAMI KA¯DA Z NICH
SIÊ CHWALI.
WYBRANYM  POJEDYNCZY WYSTARCZA
BY P£ON¥Æ.
ZA DRUGIMI  PODWÓJNE MIESZANE SIÊ
CI¥GN¥.
Wraz z m³odziutkim pasjonatem astronomii, zafascynowanym tajemnicami kosmosu, poznajemy cechy charakterystyczne mitycznych bogów, którzy u¿yczyli imion
planetom naszej galaktyki. Autorzy ³¹cz¹ swoje umiejêtnoci  znajomoæ wiersza  dowiadczona poetka i
wspó³czesn¹ wiedzê o kosmosie  omiolatek pasjonat.
Na zachêtê jedna ze strof, rozpoczynaj¹ca wêdrówkê w naszej galaktyce:
S£OÑCE
CÓ¯ TO ZA GWIAZDA WYJ¥TKOWA!
OD NIEJ P£YNIE ENERGIA I ¯YCIE!
WSZYSTKIE PLANETY DO SIEBIE PRZYCI¥GA
I RZ¥DZI WIATEM W SWOJEJ GALAKTYCE.

Ksi¹¿eczka jest ilustrowana nie tylko fotografiami planet, tak¿e pokazuje ich symbole astronomiczne, które mo¿na spotkaæ, jak znaki zodiaku, na staro¿ytnych astrolabiach.
A tak podsumowuje Autor swoj¹ podró¿:
NASZ UK£AD S£ONECZNY
GIGANTYCZNY UK£AD PLANETARNY.
W NIM TRZECIA PLANETA  ZIEMIA URODZAJNA
CHRONI SWÓJ SKARB BEZCENNY  BIO
CZYLI ¯YCIE . DLATEGO NASZ SYSTEM
S£ONECZNY TAK NIEPOWTARZALNIE
WYRÓ¯NIA SIÊ W KOSMOSIE CA£KIEM OD
NIEDAWNA.
W KOSMICZNEJ SKALI CZASU  TO ZALEDWIE
LICZONE W ZIEMSKICH LATACH TRZY MILIARDY.
Mo¿e warto nie tylko m³odszym poleciæ GALAKTYKÊ POEZJI, gdzie mit ³¹czy siê z wiedz¹, a wyobrania szybuje w kosmiczne przestworza na statku poetyckiego s³owa.
Dwie kolejne ksi¹¿ki w serii: akcent ukaza³y siê
dziêki dofinansowaniu Miasta Szczecin.
Jedn¹ z nich jest proza Rafa³a Podrazy, Rozmowy o
Zmierzchu. Autor zebra³ 13 rozmów, które przeprowadzi³ w ostatniej dekadzie ze znakomitociami polskiego filmu, sportu i muzyki. Zamierzeniem autorskim pisarza by³a próba ocalenia od zapomnienia ciekawych
postaw i pogl¹dów wybranych bohaterów w ró¿nych
dziedzinach ich ¿ycia. Próba udana, bo nagrodzona w
sierpniu ubieg³ego roku Nagrod¹ Marsza³ka Województwa Pomorskiego w Miêdzynarodowym Konkursie Wspomnienia mi³oników rock'n'rola organizowanego przez Fundacjê Sopockie korzenie.
Z ponad stu rozmówców, z którymi spotka³ siê
Rafa³ Podraza, do ksi¹¿ki wybra³ trzynastu, z ró¿nych wzglêdów dla niego wa¿nych. Dobór interlokutorów nie ma specjalnego klucza, chyba ¿e za taki
uwa¿a siê znaczenie nazwiska oraz osobowoæ artystyczn¹ czy sportow¹ wybranej postaci. A do takich zapewne nale¿¹:
HANKA BIELICKA  ELENI  MARIA FO£TYN 
HALINA FR¥CKOWIAK  KRYSTYNA JANDA 
IRENA JAROCKA  KORA  JAROS£AW KUKULSKI  HALINA KUNICKA  TOMASZ RACZEK 
MARIA SZAB£OWSKA  IRENA SZEWIÑSKA
We wstêpie do ksi¹¿ki mo¿na przeczytaæ m.in.:
Niektóre z tych rozmów zakoñczy³y siê o Zmierzchu bezpowrotnie, bez mo¿noci dopowiedzenia
rozpoczêtej historii, objanienia zdania czy s³owa, gdy¿ rozmówcy s¹ ju¿ po drugiej stronie Cienia, a mo¿e Lustra. Zosta³o tylko zapisane z rozmowy ich ostatnie zwierzenie, wspomnienie, refleksja czy ¿yczenie, mo¿e podsumowanie dokonañ.

Interesuj¹ce s¹
akcenty, które jak
fleszem, owietlaj¹
sytuacje rozmówców, ods³aniaj¹c
twarze i wnêtrza.
Umiechniêta i
ciep³a, ale satyrycznie krytyczna
pozostanie Hanka
Bielicka; rzeczowa i ch³odna, konsekwentnie i z pasj¹ realizuj¹ca
swoje plany Krystyna Janda; ceni¹cy s³owo wiersza i piosenki Janusz Kondratowicz, który wierzy
¿e ono ocala, ¿e dziêki niemu poeta nie umrze do
koñca. Albo oceniaj¹cy codziennoæ nie tylko medialn¹ jak ulubiony film, Tomasz Raczek. Eleni nie
czuje siê gwiazd¹ i dzieli siê now¹ piosenk¹ oraz
przepisem kulinarnym. Halina Kunicka pe³na nadziei wierzy, ¿e jest wci¹¿ potrzebna. Ods³ania swoje depresje Kora a Maria Szab³owska z sympati¹
opowiada o ciekawym ¿yciu radiowca, a nie ¿adnej
eminencji. Irena Szewiñska oblicza swoje spe³nienia ¿yciowe w procentach i nie poprzestaje na wspomnieniach o 7 medalach olimpijskich. Satysfakcjonuje j¹ ¿ycie dzia³aczki sportowej.
Sympatycznie siê czyta Rozmowy o Zmierzchu,
gdy akcenty padaj¹ na sprawy codzienne ludzi niecodziennych, tych, którzy dziêki swoim pasjom, talentom czy osi¹gniêciom, uczynili i nadal czyni¹
nasze ¿ycie ciekawszym i wartociowym.
Trzynacie rozmów w trzynastej pozycji serii: akcent,
trzynacie fotografii przypomina trzynastu rozmówców
Rafa³a Podrazy, który nie jest fatalist¹ i wierzy w szczêliw¹ trzynastkê, ¿ycz¹c interesuj¹cej lektury.
Natomiast czternasta ksi¹¿ka serii jest najnowszym, dziesi¹tym ju¿ tomem poezji Ró¿y Czerniawskiej-Karcz. Szczeciñska poetka tym razem przedstawia swoje poetyckie odczytanie obrazów Johannesa Vermeera. Tom NAMALUJ MNIE... to zbiór
wierszy z gatunku ekfraz (czyli wierszy opisuj¹cych
dzie³o sztuki) odnosz¹cych siê do wybranych, najbardziej znanych
obrazów Jana Vermeera van Delft,
holenderskiego
malarza z XVII w.
Tom ilustruje sytuacje z ¿ycia codziennego portretowanych przez
malarza kobiet, a te
z kolei intymne
obrazki s¹ w krêgu
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zainteresowania poetki, która odnajduje w nich uniwersalnoæ zatrzymanych w czasie i przestrzeni bohaterek, np. Dziewczyny z per³¹:
do Jana Vermeera van Delft
Janie namaluj mnie...
pochwyæ ten promieñ
rozpryskuj¹cy siê na skroni
zamieñ go plamk¹ farby
w pieszczotliwe dotkniecie
pêdzla
widzisz wzruszenie b³êkitu
w nieruchomej renicy
która mówi ci wiêcej
ni¿ wyszeptana obietnica
Janie namaluj mnie...
gdy pochylam siê nad
marzeniem
gdy odkrywam dla ciebie
wiat³ocienie
w³anie spostrzeg³e ten blask
ukryty w mlecznej perle
po³yskuj¹cy ciep³o tajemnic¹
twoj¹ i moj¹
i tylko na portrecie niepowtarzalne
Czasu pêkniêcie...
ale te¿ Kobiety czytaj¹cej list, Koronczarki, Mleczarki czy pi¹cej s³u¿¹cej, a nawet Uliczki, któr¹
personifikuje, wprowadzaj¹c do grona portretowanych. £¹cz¹c s³owo z obrazem tworzy opowieæ o
intymnym ¿yciu kobiety uwiêzionej na zawsze w
chwili, która w swojej roli pozostaje nie tylko na
obrazie, ale i we frazie poetyckiej. Pisze Autorka:
Towarzyszy mi nieustannie podczas tej wizyty i tych
rozmów Czas, przyjaciel Artysty, Kobiet i mój. To on
dyskretnie dotyka p³ócien, pêdzla czy s³owa, ustawia profile, podsuwa do wiat³a przedmioty, re¿yseruje tematy... zapewnia na obrazie nasze trwanie.
Rozmowa pomiêdzy wersami, pomiêdzy roztarciem
farby na palecie, pomiêdzy westchnieniem a b³yskiem
wiat³a na miedzianym dzbanie - to z kolei Przestrzeñ,
któr¹ ofiarowa³ z mi³oci¹ swoim Kobietom i mnie
Johannes Vermeer van Delft. Ile z tego pojê³am, ile
przeczu³am, ile z niej zdo³a³am zapisaæ trafnych s³ów
odnalezionych w wersie i pomiêdzy  poka¿¹ akcenty z Vermeerem w tle poetyckiej ekfrazy.
Ksi¹¿kê ilustruj¹ obrazy Vermeera, które s¹ powszechnie dostêpne jako dzie³a nale¿¹ce do wiatowej kultury. Tom pe³ni te¿ funkcjê edukacyjnoestetyczn¹ dziêki korespondencji sztuk.
Mo¿e warto siêgn¹æ po tê ksi¹¿kê nie tylko dla
poetyckiego wzruszenia, ale by pokazaæ m³odemu odbiorcy sztuki w szkole, jak obraz i wiersz mog¹ siê
przenikaæ i uzupe³niaæ w wyobrani artysty. Polecam.
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie

Eko Odkrywcy

Trzeba ludzi uczyæ w granicach mo¿liwie najszerszych, nie tylko z ksi¹¿ek czerpaæ m¹droæ, ale
z nieba, ziemi, z dêbów i buków.
Jan Amos Komeñski
We wrzeniu 2013 r przedszkole przyst¹pi³o do ogólnopolskiego konkursu grantowego og³oszonego
przez Fundacjê Nasza Ziemia, Rossnet, Rossmann i
Persil, którzy byli równie¿ fundatorami cennych nagród dla 10 zwyciêskich programów. Konkurs polega³ na napisaniu programu z edukacji przyrodniczej.
W naszym przedszkolu tym zadaniem zajê³a siê pani
Renata Winiewska, która przed³o¿y³a do konkursu
program pt. Co w lesie piszczy?. Program przeszed³
dwa etapy: techniczny i merytoryczny i w ten sposób doszed³ do fina³u, ze stu programów 20 wziê³o
udzia³ w finale. Czêæ fina³owa polega³a na oddaniu
jak najwiêkszej iloci g³osów przez internautów. Ca³a
spo³ecznoæ naszego przedszkola, a wiêc rodzice,
nauczyciele i pracownicy skrzyknêli siê i wykorzystuj¹c elektroniczne sposoby porozumiewania siê
dopiêli swego, wygrali. Program R. Winiewskiej Co
w lesie piszczy? zdoby³ najwiêksz¹ liczbê g³osów,
bo 10667. Jestemy z tego bardzo dumni. Dziêki wygranemu konkursowi otrzymalimy 5000 z³ na realizacjê zaplanowanych zadañ w programie.
Dziêki nagrodzie zakupilimy wg planu pomoce
do obserwacji ró¿nych zjawisk przyrodniczych np.
lupy, lornetki, lupy pude³eczka, mikroskop, zasysacze, kompostownik, podziemny wiat, pojemnik do
biodegradacji i wiele innych funkcjonalnych pomocy do badañ przyrodniczych. Grupa realizuj¹ca projekt otrzyma³a finasowanie wycieczek do trzech
miejsc naszej okolicy. G³ówna realizacja programu
rozpoczê³a siê od 01.03.2014 r i trwaæ bêdzie do
30.06.2014 r. Uczestnikami projektu jest grupa 4-5

letnia stra¿nicy przyrody, Biedronki. To grupa
przyrodnicza, ma za sob¹ ju¿ kilka wyjazdów na ³ono
natury, wiele konkursów, wiele zajêæ i prelekcji z ciekawymi przyrodnikami.
Celem g³ównym projektu jest kszta³towanie wiadomoci ekologicznej dzieci poprzez bezporedni kontakt z przyrod¹ i samodzielne odkrywanie jej piêkna.
Celami szczegó³owymi:
* poznanie drzew liciastych i iglastych, podjêcie
prób ich rozró¿niania;
* nauka rozpoznawania drzew liciastych i iglastych;
* zapoznanie dzieci z aktywnymi formami wypoczynku  na ³onie natury;
* poprzez dziecko dotarcie do rodziców dzieci i
podniesienie ich wiadomoci ekologicznej;
* zrozumienie przez dzieci potrzeby chronienia
tego co poznamy i pokochamy; poznanie ró¿nych
zwierz¹t ¿yj¹cych w lesie;
* umo¿liwienie dzieciom i nauka wnikliwej obserwacji otaczaj¹cego wiata przy wykorzystaniu sprzêtu np. lupy;
* uwra¿liwienie dzieci, na potrzebê i zasadnoæ
d³ugoterminowych obserwacji;
* wdra¿anie do wnikliwej obserwacji na ³onie natury i w sali zabaw;
* rozwijanie umiejêtnoci wnioskowanie, uogólniania i analizowania.
Jak sam tytu³ wskazuje jest to projekt o lesie. Ekosystem lasu jest jednym z ekosystemów, do którego
dzieci, a zw³aszcza z miasta nie maj¹ bezporedniego
dostêpu. Nie wszyscy maj¹ mo¿liwoæ wyjazdu ze
wzglêdu na brak transportu i czasu. Las jest miejscem, które warto poznaæ od najm³odszych lat. W
ramach programu zorganizowane zosta³y wycieczki:
do lasu w granicach naszego miasta w okolice J. G³êbokiego, do Nadlenictwa w Kliniskach, do Puszczy
Bukowej w okolice Glinnej. Na miejscu dzieci spotka³y siê z edukatorami, którzy opowiadali o lesie i jego
mieszkañcach. Podczas pobytu w lesie dzieci poprzez

w³asne dowiadczenie i zmys³y poznawa³y warstwy
lasu w szacie wiosennej na ró¿nych jej etapach. Maluchy poznawa³y przyrodê w lesie poprzez dzia³anie,
odkrywaj¹c samodzielnie tajemnice przyrody anga¿uj¹c siê emocjonalnie np. w lesie dotykaj¹c kory
drzew zauwa¿a³y ró¿nicê miêdzy nimi, wykorzystuj¹c
zakupione pomoce widzia³y owady, które j¹ zamieszkuj¹. Z ka¿dego wyjazdu przywozilimy skarby z lasu,
którym bli¿ej siê przygl¹dalimy w przedszkolu. Ponadto za³o¿ylimy hodowle d¿d¿ownicy, by zrozumieæ po¿ytecznoæ tego sk¹poszczetu. W ramach
projektu za³o¿ylimy obserwacje rozk³adu niektórych
odpadów w pojemniku do biodegradacji, obserwacje trwaj¹ i bêd¹ trwaæ ca³y rok. W sali wysiewalimy
nasiona przywiezione z lasu w ostatecznoci wyros³y nam czerwone dêby, które obserwowalimy systematycznie. Wykorzystuj¹c mikroskop i preparaty
mikroskopowe dzieci poznawa³y budowê niektórych
owadów, rolin, nasion. Prócz spotkañ z edukatorami
w rodowisku naturalnym odbywa³y siê spotkania z
przyrodnikiem w przedszkolu na temat Funkcji lasu,
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Rodzaju lasów, Sposobu rozsiewania i sadzenia
lasu. Podsumowaniem wszystkich dzia³añ by³a praca plastyczna w grupach pt. Co w lesie piszczy?.
Dzieci przez 4 miesi¹ce wietnie siê bawi³y, a przy
tym wiele siê nauczy³y i poszerzy³y swój wachlarz
dowiadczeñ.
Renata Winiewska
 nauczyciel z Przedszkola Publicznego Nr 3
Pentliczek w Szczecinie
Fotoreporta¿ na str. 32
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Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie

Piêkno drzew
O có¿ jest piêkniejszego
ni¿ wysokie drzewa...

Jak¿e aktualne pozostaje westchnienie zachwytu
Leopolda Staffa z jego wiersza Wysokie drzewa.
Drzewa. Nie tyle ich dzi, co kiedy, ale jednak otaczaj¹ nas wci¹¿. Latem daj¹ cieñ, jesieni¹ hurtowo
dostarczaj¹ kolorowych lici na bukiet. Niezale¿nie
od pory roku s¹ i s¹ piêkne. A jednak tak rzadko
znajdujemy czas, aby je dostrzec. Nie zastanawia
nas ich piêkno i niepowtarzalnoæ. Guido Ceronetii
pisa³, ¿e Drzewa nie s¹ zieleni¹: to nasi starsi
bracia unieruchomieni, dawne plemiê pokryte sierci¹, pe³ne wilgoci, obros³e rogami.
W³anie do refleksji na temat drzew, ich wyj¹tkowoci i uroku mia³a zachêciæ uczniów gimnazjów II edycja
Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Piêkno drzew, który zorganizowany zosta³ w Gimnazjum
Nr 7 w Szczecinie przez panie Monikê Wierciñsk¹ i
Sylwiê Gumowsk¹-Rak. Patronat nad konkursem objê³a Generalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie, a mecenatem Prezydent Miasta Szczecin.
Temat i forma kursu najwyraniej spodoba³y siê
szczeciñskim gimnazjalistom, bowiem na konkurs
wp³ynê³y 83 prace. Wyró¿nienie zwyciêzców by³o
trudne z powodu bardzo wysokiego poziomu nades³anych zdjêæ. Ostatecznie po burzliwej dyskusji jury
w osobach pani dyrektor Gimnazjum Nr 7  Ewy Zagubieñ, wicedyrektor  Angeliki Pawelec oraz Klaudii Niewiteckiej  nauczyciela zajêæ artystycznych
wy³oni³o zwyciêzców. Zdobywczyni¹ I miejsca zosta³a Anna Trela z Gimnazjum Nr 16 w Szczecinie za
zdjêcie pt. Dualizm, II miejsce zdoby³o zdjêcie pt.

We mgle autorstwa Julii £y¿wiñskiej z Gimnazjum Nr 7, III miejsce to fotografia pt. Romantyczny
poranek Kamila Ziêtka ucznia Gimnazjum nr 34.
Wyró¿niono tak¿e zdjêcia Ma³gorzaty Dymek z Gimnazjum Nr 35 pt. W ruchu oraz Weroniki Durys z
Gimnazjum Nr 7 pt. Niebiañskie drzewo.
Oficjalne zakoñczenie konkursu odby³o siê 6
czerwca 2014 roku w Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków
w Szczecinie. Uroczystoæ zgromadzi³a wielu goci,
byli wród nich: pani Jolanta Sojka  przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w
Szczecinie, pani Monika Ma³achowska-Wasylko 
przedstawiciel Wydzia³u Ekologicznej Gospodarki
Wodnej Odpadami Urzêdu Miasta w Szczecinie,
ksi¹dz proboszcz Tadeusz Szponar oraz uczestnicy konkursu. ich rodzice i nauczyciele. Podsumowanie uwietni³a czêæ artystyczna przygotowana
przez uczniów Gimnazjum Nr 7 pod opiek¹ p. Moniki Wierciñskiej oraz Sylwii Gumowskiej-Rak. Zgromadzeni mogli pos³uchaæ ró¿nych utworów powiêconym drzewom, a tak¿e us³yszeæ, jak na ¿ywo brzmi
ukulele, na którym zagra³a  Ma³gorzata Soko³owska  uczennica klasy 2 e. Fina³ ukoronowa³o wrêczenie nagród laureatom i wyró¿nionym, otrzymali
oni piêkne albumy oraz liczne upominki. Ka¿dy z
uczestników konkursu otrzyma³ tak¿e pami¹tkow¹
ksi¹¿kê pt. Przystañ w Szczecinie, której autorami
s¹ uczniowie Gimnazjum im. Sybiraków.
Wystawê wszystkich prac ogl¹daæ mo¿na w Gimnazjum Nr 7 do koñca roku szkolnego, do czego bardzo serdecznie zachêcamy. Mamy nadziejê, ¿e konkurs stanie siê tradycj¹ szko³y i z przyjemnoci¹ zapraszany do udzia³u w jego kolejnych edycjach.
Tekst i zdjêcia:
Sylwia Gumowska-Rak
Monika Wierciñska
Fotoreporta¿ na str. 31
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Wakacje, radoæ i

k³opoty

Ju¿ wkrótce wakacje. Dzieciaki siê ciesz¹. Rodzice trochê mniej. Szczególnie ci, których pociechy
uczêszczaj¹ do przedszkoli i pierwszych klas szkó³
podstawowych. Dlaczego? Bo system owiaty najwyraniej nie lubi uwzglêdniaæ potrzeb rodziców w
okresie wakacyjnym.
Wakacje zaczynaj¹ siê w tym roku 28 czerwca i
trwaj¹ bite dwa miesi¹ce. W tym czasie w Szczecinie
przedszkola przechodz¹ w system dy¿urów. Ka¿de
przedszkole w Szczecinie (i wiêkszoci innych
miast) ma zaplanowane dy¿ury na ca³e dwa tygodnie! To oznacza, ¿e rodzice, którzy nie maj¹ na podorêdziu wdziêcznej instytucji dziadków albo opiekunki, powinni zabezpieczyæ przynajmniej 7 tygodni urlopu. W tym roku wakacje trwaj¹ 44 dni robocze. Standardowy wymiar rocznego urlopu trwa 26
dni w przypadku etatu. Ale ¿aden pracodawca nie
pozwoli pracownikowi braæ tak d³ugiego urlopu.
Zazwyczaj dostaje siê 2 tygodnie. Rodzice musz¹
wiêc dzieliæ siê opiek¹ i nie maj¹ szans na wspólne
spêdzenie wakacji.
Alternatywa? Dy¿ury w innym przedszkolu. I tak
dziecko mo¿na co 2 tygodnie przerzucaæ do innej
pani, innej placówki, w inne miejsce. Im dziecko
m³odsze, tym trudniej o adaptacjê w tak krótkim czasie. Do tego w przedszkolach dy¿uruj¹cych liczba
miejsc jest ograniczona, a pierwszeñstwo maj¹ zazwyczaj dzieci uczêszczaj¹ce do danej placówki w
czasie roku szkolnego. Dlatego rodzice w Szczecinie nie mog¹ swobodnie decydowaæ o tym, gdzie
pol¹ swoje dziecko. Mo¿e to byæ nawet placówka
na drugim koñcu miasta.
Dlaczego w ogóle widzê w tym problem? Otó¿
dlatego, ¿e zgodnie z Ustaw¹ o systemie owiaty
przedszkola s¹ placówkami nieferyjnymi! To oznacza, ¿e rok szkolny trwa w nich do 31 sierpnia.
Sk¹d wiêc tak d³ugie przerwy? Trochê z powodu
niezbêdnych remontów (ale przecie¿ one nie s¹ prowadzone w ka¿dej placówce), trochê z powodu urlopów pracowników przedszkoli, a trochê z powodu
niedasiê. Pewnie chodzi te¿ o to, co zawsze  o
koszty funkcjonowania przedszkola w okresie wakacyjnym. A samorz¹dy wiecznie nie maj¹ pieniêdzy. Zreszt¹  skoro zawsze tak z wakacjami by³o,
a rodzice sobie radzili, to po co to zmieniaæ?
Malkontenci zaraz rzuc¹ siê do gard³a tym wyrodnym rodzicom, którzy chcieliby dzieci nawet w
wakacje upychaæ w przedszkolach. Ale ci sami

malkontenci nie zauwa¿aj¹, ¿e w wakacje dzieci w
przedszkolach nie ucz¹ siê, a jedynie bawi¹. Maj¹
zapewnion¹ fachow¹ opiekê, posi³ki i miejsce do
bezpiecznej zabawy. Czasem pewnie ciekawszej i
kreatywniejszej ni¿ w domu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej samo przyznaje, ¿e obecny system jest nieracjonalny. Ale jednoczenie nic z tym nie robi. Bo trzeba by zmieniæ Kartê Nauczyciela, a poza tym  to problem samorz¹dów, a wiêc tak naprawdê rodziców.
A jak wygl¹da mo¿liwoæ zapewnienia opieki w
czasie wakacji dziecku, które chodzi do szko³y podstawowej? Takiemu, które jest jeszcze za ma³e, ¿eby
biegaæ z kluczem na szyi? Równie nieweso³o. Wed³ug danych Wydzia³u Owiaty Urzêdu Miasta, w
Szczecinie do publicznych szkó³ podstawowych
uczêszcza ok. 20 tysiêcy dzieci. Pokazuje to m.in.
raport Informacja o stanie realizacji zadañ owiatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów w szko³ach prowadzonych przez Miasto Szczecin. Jeli we wszystkich
podstawówkach mamy ok. 20 tysiêcy dzieci, spokojnie mo¿emy przyj¹æ, ¿e po³owa z nich  10 tysiêcy  to dzieci klas 1-3, które potrzebuj¹ opieki w
wakacje. Patrz¹c na rosn¹c¹ od kilku lat liczbê oddzia³ów na tym poziomie, mylê, ¿e jest ich trochê
wiêcej, ale na tê chwilê mo¿emy przyj¹æ liczbê 10
tysiêcy.
To ogromna grupa dzieci, którym szko³a wcale NIE
MUSI zapewniaæ opieki i zajêæ, bo szko³y - w przeciwieñstwie do przedszkoli - s¹ placówkami feryjnymi
i nie pracuj¹ w czasie wakacji. Ale samorz¹dy zwykle dla tych najm³odszych proponuj¹ pó³kolonie.
W naszym miecie plan pó³kolonii na wakacje 2014
r. zosta³ ju¿ ustalony. I co? S³abiutko 18 placówek, które zapewniaj¹ ok. 1200 miejsc, ale nie w tym
samym czasie. Ta liczba jest roz³o¿ona na okres ca³ych dwóch miesiêcy. Wiêkszoæ zajêæ i miejsc dostêpnych jest w pierwszych 2 tygodniach wakacji.
W sierpniu ju¿ tylko 3 placówki przyjm¹ dzieci - w
tym w okresie pierwszego tygodnia opiekê mo¿e
dostaæ zaledwie 40 dzieci Jak to siê ma do 10 tysiêcy uczniów?
Co maj¹ zrobiæ rodzice? Tradycyjnie: dzieliæ urlopy, zabieraæ dzieci do pracy, ratowaæ siê dziadkami,
ciociami i wujkami, zacisn¹æ zêby i te nieco starsze
dzieci zapisaæ na p³atne pó³kolonie, kolonie i zajêcia
komercyjne. A jak kogo na to nie staæ? Trudno I
tylko niech minister, prezydent i urzêdnicy nie dziwi¹ siê potem, ¿e rodzice zwlekaj¹, jak tylko mog¹, z
przeniesieniem 5- i 6-ciolatków z przedszkoli do szkó³.
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Poruszaj¹ca to
opowieæ Prawdziwa
historia
wnuczki jednego z
najwiêkszych
zbrodniarzy hitlerowskich. Jennifer
Teege maj¹c 38 lat,
dowiedzia³a siê, ¿e
jest wnuczk¹ Amona Götha, brutalnego komendanta
obozu koncentracyjnego w P³aszowie, odpowiedzialnego za mieræ tysiêcy osób Jennifer jest córk¹
Niemki i Nigeryjczyka. Wychowywa³a siê w rodzinie zastêpczej, studiowa³a w Izraelu. Po swoim
odkryciu musia³a stawiæ czo³o historii rodzinnej,
od której ju¿ nigdy nie zdo³a uciec. Recenzja
ksi¹¿ki na portalu SzczecinCzyta.pl
Amon. Mój dziadek by mnie zastrzeli³
Nikola Sellmair, Jennifer Teege
przek³ad: Ewelina Twardoch
Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, 2014
Ksi¹¿ka szczecinianina, Konrada Wojty³y  to
zbiór 15 obszernych wywiadów
z najwa¿niejszymi polskimi pisarzami i t³umaczami, wród których znaleli siê
m.in. Dariusz Bitner, Kazimierz
Kutz, S³awomir
Mro¿ek, Andrzej
Stasiuk, Marek
Bieñczyk, Stefan
Chwin. Ksi¹¿ka podzielona jest na dwie czêci.
Pierwsza zawiera rozmowy z pisarzami, a kolejna

rozmowy o pisarzach. Ka¿dy z tych rozdzia³ów
to osobna historia, wiele godzin rozmów i poprawek tekstów. Z ka¿d¹ postaci¹ wi¹¿¹ siê osobiste wspomnienia autora, czêsto bardzo zabawne. Stasiuk z braku czasu nie autoryzowa³ tekstu
wywiadu, S³awomir Mro¿ek przez d³u¿szy czas
nie by³ zainteresowany znalezieniem siê w tej
ksi¹¿ce, poprawki tekstu i rozmowy z Kazimierzem Kutzem odbywa³y siê przez telefon .
Ca³oæ ilustrowana jest unikatowymi fotografiami rozmówców. Rewersy to towarzyska pajêczyna, w któr¹ ³atwo wpaæ. Warto siêgn¹æ po tê pozycjê. Byæ mo¿e dziêki niej, na nowo odczytamy twórczoæ tych pisarzy.
Rewersy. Rozmowy literackie
Konrad Wojty³a
Instytut Miko³owski, 2014

Co czytali kiedy byli mali Jacek Cygan, Józefo Wilkoñ, Janusz Gajos,
Wanda Chotomska czy Julia Hartwig? Na
to pytanie da
odpowied ta
wyj¹tkowa
ksi¹¿ka. To tylko niektóre
osoby, z którymi rozmawiali autorzy na temat lektur z dzieciñstwa. Dwadziecia cztery wywiady ze znanymi i
powa¿anymi postaciami polskiego ¿ycia publicznego. S¹ wród nich aktorzy, dziennikarze, sportowcy, pisarze, ludzie biznesu, podró¿nicy, dobroczyñcy, naukowcy i artyci. W rozmowach z
Ew¹ wier¿ewsk¹ i Jaros³awem Miko³ajewskim
mówi¹ o tym, jaki wp³yw na ich ¿ycie mia³y pierwsze przeczytane samodzielnie ksi¹¿ki. Ale nie
tylko.
Co czytali sobie, kiedy byli mali?
Ewa wier¿ewska, Jaros³aw Miko³ajewski
oprawa graficzna: Daniel de Latour, Frycz i Wicha
Biblioteka Gazety Wyborczej
Literacki Egmont, 2014
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
 mi³oniczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal
SzczecinCzyta.pl

Podrêcznik polonisty

Przyjemnoæ
czytania o jêzyku
Ksi¹¿ka Wszystko zale¿y od przyimka autorstwa
wybitnego tria Bralczyk  Miodek  Markowski (przeprowadza z nimi rozmowê Jerzy Sosnowski) jest wa¿nym elementem biblioteczki ka¿dego polonisty. Bo jak
mówiæ po ludzku w epoce Internetu, g³upich reklam,
sms-ów nie ka¿dy polonista potrafi odpowiedzieæ gdy¿
problem jest mocno z³o¿ony. Mówi¹ o tym w rozmowie profesorowie jêzyka polskiego. Rozstrzygaj¹ sporne kwestie tak mocno zasiedzia³e w naszym jêzyku i
kulturze, ¿e trudno sobie wyobraziæ, ¿e mog³oby byæ
inaczej. Jak mówi prof. Bralczyk jêzyk polski ma gor¹czkê. Ze wszystkim przesadzamy. Ot, chocia¿by 
nie mo¿na siê czym interesowaæ, nie mo¿na mieæ zainteresowañ, tylko pasjê trzeba mieæ. Nie mo¿emy siê
czym niepokoiæ, tylko od razu nas to bulwersuje, a
prof. Markowski wtóruje czy wulgaryzmy to b³êdy
jêzykowe? Nie, chyba ¿e kto wyraz na ka napisze
przez o z kresk¹. Wówczas to jest b³¹d ortograficzny. Wulgaryzmy to b³êdy jêzykowe.
I tak krok po kroku, w kolejnych rozdzia³ach, odkrywamy wspólnie zasady poprawnej polszczyzny.
Ta lektura jest dowcipna, przeplatana anegdotami i
dykteryjkami, jak chocia¿by dywagacje na tematy
zawarte w rozdziale D¿ender ministry, czyli jak mówiæ do kobiety ministra  ministra? A tak¿e innych
pañ o ró¿nych profesjach np. pani psycholog to psycholo¿ka? Tu zdania naukowców s¹ podzielone.
Profesor Miodek twierdzi, ¿e taka praktyka stosowana by³a wczeniej (w moim dzieciñstwie w pierwszych latach powojennych do ka¿dej nauczycielki
szko³y redniej zwracalimy siê pani profesorko).
Innego zdania jest prof. Markowski, który ostrzega
przed zbyt pochopnym u¿ywaniem form ¿eñskich
(trzeba odró¿niæ praktykê jêzykow¹ od pewnych
tkwi¹cych w jêzyku mo¿liwoci , takich w³anie jak
zakoñczenie  ¿ka. Chocia¿ zawsze mówi³em, ¿e te
wszystkie lo¿ki kojarz¹ mi siê fonetycznie z loszk¹,
czyli zdrobnieniem od lochy, czyli brzmi¹ deprecjonuj¹co ). Profesor Miodek równie ostro¿nie postêpuje w takich przypadkach (jako prowadz¹cy audycje w radiu staram siê w przypadku gocia kobiety,
zapytaæ jak siê do niej zwracaæ, poniewa¿ liczê siê z
pretensj¹ w ka¿d¹ stronê. Kobieta, która chce byæ
przedstawiana jako psycholo na dwiêk s³owa psycholo¿ka mo¿e siê ¿achn¹æ. I odwrotnie ).
Wieloaspektowoæ ksi¹¿ki ma swoje dobre strony.
Jest tu bowiem miejsce na rozwa¿ania m.in. o tym czy
jêzyk m³odzie¿y jest agresywny (ogólne rozmylania
o slangu m³odzie¿owym), ale i te¿ wielce po¿yteczny
rozdzia³ dotycz¹cy tego, jak uczyæ i po co uczyæ jêzyka polskiego? Profesorskie trio radzi, by polonici
pos³ugiwali siê pojêciem powodzenia komunikacyjnego  pamiêtaj, ¿e na twoj¹ sympatiê u ludzi pracuje
te¿ jêzyk. Przyk³ady? Profesor Miodek dowodzi Bo

29

od tego, czy powiesz o TAktyce, czy o takTYce, mo¿e
poniek¹d zale¿eæ twój zawodowy los. Jeli na takim
czy innym castingu trafisz na kogo, kto na stronê
jêzykow¹ zwraca uwagê, przegrasz z tym, który mówi
mateMAtyka, jeli ty mówisz matematyka. I czy nam
siê podoba, czy nie, nasz wizerunek odgrywa obecnie jedn¹ z najwa¿niejszych ról. A elementem wizerunku jest jêzyk, którym siê pos³ugujemy. Profesor
Bralczyk ripostuje, i¿ zamiast uczyæ poprawnoci jêzykowej trzeba raczej uczyæ wiadomoci jêzyka 
bo je¿eli ja znam formy poprawne i niepoprawne, to
jestem zobligowany do u¿ywania tych poprawnych.
Tak jak mówi³ Gombrowicz: je¿eli wiem, ¿e nie mo¿na
d³ubaæ w nosie, to ju¿ mogê d³ubaæ. Tradycyjnie od
XVIII wieku najwy¿szym sposobem aktywnoci cz³owieka by³a inteligentna rozmowa. Za ni¹ by³o siê docenianym. Wiadomo by³o, ¿e szlachcic mówi³ inaczej
ni¿ ch³op. Nawet jeli ubierali siê podobnie, to mowa
rozstrzyga³a. Sposób mówienia jest wci¹¿ kluczowym
elementem tworzenia wizerunku. Celebryci, politycy,
ci wszyscy, którzy funkcjonuj¹ publicznie, bez jêzyka
nie mogliby funkcjonowaæ! Profesorowie twierdz¹ te¿,
i¿ do poprawnego mówienia po polsku niekoniecznie potrzebna jest znajomoæ gramatyki. Mo¿na bowiem mówiæ znakomicie po polsku nie wiedz¹c nawet
co to jest przymiotnik czy przydawka, bo wszystko zale¿y od przyimka (jeli chcesz wiedzieæ dlaczego, siêgnij po ksi¹¿kê).
Kultura jêzykowa zaczyna siê tam, gdzie siê zaczyna samowiadomoæ jêzykowa, gdy ludzie nie
tylko mówi¹, lecz zastanawiaj¹ siê tak¿e nad tym,
jak mówi¹, gdy zaczynaj¹ sprawdzaæ niewiadome
poczucie jêzykowe. Wtedy dopiero zaczyna siê celowe poszukiwanie i wybór, a w zwi¹zku z tym wyrastaj¹ pojêcie poprawnoci i czystoci jêzykowej,
rozwija siê poczucie wartoci emocjonalnych wys³owieñ i poczucie stylu.
Profesorowie sypi¹ jak z rêkawa dowcipami, oczywicie wszystkie z zachowaniem dobrego smaku.
Nawet w kwestiach dra¿liwych np. w nazewnictwie
okrelonych grup spo³ecznych  Cygan czy Rom,
kiedy wyraz ¯yd piszemy z du¿ej, a kiedy z ma³ej
litery? (tak, ¿eby nikt siê nie obrazi³), czy s³owo
Murzyn jest obraliwe, a mo¿e lepiej zast¹piæ okreleniem cz³owiek czarnoskóry? Czy imiona Dawid,
Sara, Rebeka maj¹ obecnie inne konotacje ni¿ np. 50
lat temu?
Przyk³ady, przyk³ady, przyk³ady M¹dre, pouczaj¹ce, warte zapamiêtania. Ten przewodnik po mowie
ojczystej jest nie tylko dla polonistów. To kompendium wiedzy dla ka¿dego Polaka chc¹cego poznaæ i
poprawnie u¿ywaæ jêzyka polskiego.
Profesor Jerzy Bralczyk  polonista, specjalista
od jêzyka mediów,reklamy i polityki
Profesor Andrzej Markowski  polonista, specjalista od semantyki i leksykografii
Profesor Jan Miodek  polonista, specjalista od
kultury jêzyka
Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z
Jerzym Sosnowskim  Biblioteka Gazety Wyborczej Agora SA, Warszawa 2014.
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
Teksty: Monika Maækowiak

Dzieñ Dziecka
w Parku Kasprowicz

T³umy dzieci z rodzicami w Parku Kasprowicza, 1
czerwca, powita³a p. Danuta Umiastowska, prof. Uniwersytetu Szczeciñskiego, a p. Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina uroczycie otworzy³ Sportowy
Dzieñ Dziecka. Organizatorem imprezy by³ Wydzia³
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu
Szczeciñskiego, który przygotowa³ wiele atrakcji
sportowych. Namawiano do aktywnego i sportowego wypoczynku.
Organizatorzy zaprosili szko³y tañca, kluby sportowe, które na scenie g³ównej zaprezentowa³y swoje umiejêtnoci. Wród zaproszonych na wystêpy
by³y dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 65 Zatoczka oraz Pracowni Wokalnej Pa³acu M³odzie¿y
 PCE w Szczecinie. Nasi najm³odsi uczestnicy Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej zapiewa³y
dwie szanty i zatañczy³y.
Jak¿e mi³o by³o Was widzieæ. Jestecie wspaniali!!!
M.M.

Jury og³osi³o:
* I miejsce dla zespo³u z SP 53 za przedstawienie
Pan Malukiewicz i wieloryb,
* II miejsce dla grupy z SP 5 za przedstawienie
Legenda o latarnianym wietle.
* III miejsce dla zespo³u z SP 1 za muzyczn¹ opowieæ morsk¹.
Póniej by³y prezenty dla wszystkich uczestników konkursu, dla zespo³ów, dla Sebastiana Sobczyñskiego za najlepsz¹ rolê mêsk¹ ( SP 53) i dla
Dominiki Wojtaszczyk (SP 5) za najlepsz¹ rolê ¿eñsk¹.
Na zakoñczenie starsi piraci , czyli Joasia, Diana,
Dawid (studenci z US) poczêstowali wszystkie dzieci
pysznymi p¹czkami.
Tekst: El¿bieta Rajewska z SP 5
Zdjêcie: Wojciech Tomczak

Impresje morskie2014

Dzieñ Teatru w SP 5

Czwartek, 22 maja by³ trzecim dniem, w którym
sala gimnastyczna naszej szko³y (SP 5) przemieni³a
siê w teatr. Na scenie pojawili siê piraci, stwory
morskie , a nawet ryba pi³a.
To m³odzi aktorzy ze szkó³ podstawowych przyszli pokazaæ najm³odszej publicznoci przedstawienia z cyklu Morskie opowieci.
Ka¿de z prezentowanych spektakli by³o d³ugo
oklaskiwane. Zanim jury uda³o siê na obrady, pani
M. Bogus³awska z Teatru Lalek Pleciuga opowiedzia³a o pracy w teatrze.
Oczekuj¹c werdyktu jury publicznoæ i m³odzi aktorzy wspólnie piewali piosenki morskie, a najg³oniej chyba ¯eglarski elementarz.

Po raz pierwszy uroczyste wrêczenie nagród w II
Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Fotografii Marynistycznej Impresje morskie2014 odby³ siê 6 czerwca 2014 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego
Urzêdu Wojewódzkiego.
W konkursie wziê³o udzia³ 82 uczniów (z 16 szczeciñskich SP i 6 szkó³ wojewódzkich), którzy nades³ali na konkurs 56 wierszy oraz 26 zdjêæ. Komisja
konkursowa w obu kategoriach nagrodzi³a 12
uczniów, a 19 wyró¿ni³a.
Nagrody za wiersze wrêczy³a p. Ró¿a Czerniawska-Karcz, Prezes Zwi¹zku Literatów Polskich w
Szczecinie.
W kategorii fotografia uczniowie otrzymali nagrody
i wyró¿nienia od Przewodnicz¹cego Jury Fotograficznego p. Andrzeja B³a¿ejczyka. Dodatkowo Organizatorzy konkursu Szko³a Podstawowa Nr 68 w Szczecinie wyró¿ni³a 6 wierszy. Podczas wrêczenia nagród
czêæ artystyczn¹ uwietni³y wystêpy dzieci z dwóch
klas Szko³y Podstawowej Nr 68 w Szczecinie.
Po uroczystoci wrêczenia nagród uczniowie wraz
opiekunami zaproszeni zostali na wspania³y poczêstunek z tortem ufundowanym przez w³aciciela statku £adoga, a nastêpnie wziêli udzia³ w wycieczce
po Odrze zasponsorowan¹ przez GRUPÊ P¯M.

II Wojewódzki Konkurs
Fotograficzny

„Piêkno
drzew”
Zdjêcia: archiwum szko³y

Przedszkole Publiczne
Nr 3 w Szczecinie

„Eko
Odkrywcy”
Zdjêcia: archiwum szko³y

