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Prze³amuj¹c
stereotypy
szkolne…
…o ocenianiu. Co nauczyciel
powinien zakupiæ sobie przed
rozpoczêciem roku?
Od jakiegoœ czasu, mam wra¿enie ¿e oceny
„uwieraj¹ mnie”. Jest to ten element mojej pracy,
z którym coraz mniej siê zgadzam. Im bardziej
zag³êbiam siê w nauczanie przyjazne mózgowi,
im dalej pod¹¿am w kierunku nauczyciela w drodze, tym mniej rozumiem sens stawiania pi¹tek,
trójek, czy jedynek. Poza tym ocenianie kwalifikuje b³¹d jako coœ z³ego, do czego uczeñ nie ma
prawa. A przecie¿ b³êdy ucz¹, jeœli nie bêdziemy
przygotowani na ich pope³nianie, nigdy niczego
nie wymyœlimy, tylko poruszaæ siê bêdziemy po
wypróbowanych schematach. Przykre, ¿e tego
uczy szko³a… i to w³aœnie przez oceny.
Jakiœ czas temu moja córka (IV klasa szko³y podstawowej) przynios³a laurkê z okazji Dnia Matki i
powiedzia³a, ¿e mi jej nie da, bo pani kaza³a zrobiæ
im te laurki na ocenê a ona chcia³a zrobiæ j¹ dla
mnie a nie na ocenê. By³am z niej dumna. Wiem
jednoczeœnie, ¿e jeœli w kolejnych latach wszystko
bêdzie robi³a na ocenê (mia³a po 16 ocen cz¹stkowych z j. polskiego i matematyki), to w koñcu tê
motywacjê robienia czegoœ dla siebie lub dla innych po prostu straci i wpadanie w sid³a zasady:
zakuæ, zaliczyæ, zapomnieæ. Nie chcê tego dla mojej córki ani dla ¿adnego innego dziecka!!! Do szko³y
ponadgimnazjalnej, w której uczê, trafiaj¹ uczniowie ju¿ po 9 latach nauki i tej wewnêtrznej motywacji ju¿ niestety nie maj¹. Najczêœciej pojawia siê
pytanie: czy to na ocenê? Mija czas, zanim na nowo
nauczymy siê wspólnie, ¿e nauka jest dla nich, dla
ich rozwoju a nie "na ocenê". Niestety nie zawsze
siê to udaje… Zdarza siê, ¿e s³yszê od uczniów, ¿e
moje lekcje s¹ najciekawsze w szkole, ¿e nie boj¹
siê do mnie przychodziæ, ¿e czuj¹ siê bezpiecznie,
ale odpuœcili naukê, bo musz¹ zaliczyæ inny przedmiot, pisaæ kolejne poprawy, bo inny nauczyciel
siê uwzi¹³. Nie taka jest rola szko³y!!!
Pod koniec roku szkolnego (kiedy wystawianie
ocen jest wyj¹tkowo nasilone) postanowi³am napisaæ w tej sprawie list do p. minister Anny Zalew-

skiej. Pyta³am w nim o mo¿liwoœæ rezygnacji z
tradycyjnych ocen, szczególnie, ¿e funkcjonuje to
ju¿ w klasach 1-3 (choæ czasami niestety tylko w
teorii) i na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym.
Skoro uczniowie i tak koñcz¹ edukacjê z wynikiem wyra¿anym w %, to uzasadnienia nie maj¹
oceny zdobywane przez 9 lat nauki (pocz¹wszy
od IV klasy szko³y podstawowej). Pisa³am ju¿ o
tym, jak wyobra¿am sobie polsk¹ szko³ê, o tym, w
którym kierunku powinny iœæ zmiany, o pracach
domowych. Zawsze dostawa³am odpowiedŸ z gratulacjami zaanga¿owania, z ¿yczeniami dalszych
sukcesów i pod¹¿ania w wybranym kierunku. Tym
razem na odpowiedŸ wci¹¿ czekam. Pe³na wiary,
mam jednak nadziejê, ¿e MEN zg³êbia temat.
Wykorzystuj¹c czas oczekiwania, postanowi³am
przeœledziæ dok³adnie zapisy Ustawy o Systemie
Oœwiaty. Dokument ten jest przecie¿ powszechnie
znany (przynajmniej teoretycznie) i nie raz siê do
niego odwo³ujemy w naszej pracy. Oto, co dok³adnie zapisane jest tam nt. oceniania (Ustawa o Systemie Oœwiaty, rozdz. 3a, art. 44b, p. 5):
„Ocenianie osi¹gniêæ edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa siê w ramach oceniania
wewn¹trzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osi¹gniêæ edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postêpach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobi³ dobrze i jak powinien siê dalej uczyæ;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania w³asnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postêpów
w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postêpach i trudnoœciach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umo¿liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej”.
Pierwsze punkty wyraŸnie mówi¹ o tym, ¿e ocena ma wskazywaæ, co uczeñ zrobi³ dobrze, jak powinien dalej siê uczyæ, jakie metody s¹ dla niego
w³aœciwe. Nie ma ani s³owa o wytykaniu b³êdów,
o wskazywaniu tego, co mu siê nie uda³o. Jedynie
dla rodziców i nauczycieli oceny maj¹ dostarczaæ
informacji, nad czym jeszcze nale¿y pracowaæ (chocia¿ np. 3 z matematyki nie daje rodzicowi informacji, ¿e jego dziecko powinno pouczyæ siê równañ kwadratowych, czy geometrii). Dlaczego tak
wielu z nas (nauczycieli, rodziców, osób zwi¹zanych z edukacj¹) o tym zapomina? Skoro na razie
jesteœmy zobligowani do oceniania, bez wzglêdu
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na sposoby obejœcia tego, finalnie na œwiadectwie
musz¹ pojawiæ siê oceny, zmieñmy chocia¿ sam
proces! Nie raz ju¿ BsS wskazywa³a potrzebê stosowania zasady zielonego d³ugopisu a mimo to,
wci¹¿ na pracach uczniów dominuj¹ czerwone skreœlenia i wykrzykniki. Proponujê, aby szykuj¹c siê
do nowego roku szkolnego, zacz¹æ od zakupienia
sobie w³aœnie tych zielonych d³ugopisów.

…uczniów trzeba pytaæ
Pocz¹tek roku szkolnego jest zazwyczaj okresem wytê¿onego planowania, wdra¿ania i odkrywania na nowo szko³y – zarówno dla uczniów,
nauczycieli, jak i rodziców uczniów. Dla mnie,
nauczycielki, jest to te¿ czas, kiedy poznajê nowe
klasy, które dopiero rozpoczê³y naukê w naszej
szkole, ale i okres podejmowania nowych wyzwañ
w tym, jak byæ lepszym nauczycielem.
Zapyta³am moich nowych uczniów, z I klasy technikum, jakie maj¹ oczekiwania wobec mnie, jak wyobra¿aj¹ sobie nasze lekcje. W obu pierwszych klasach, które od tego roku uczê, zamiast lawiny propozycji, zaobserwowa³am raczej zdziwienie i niedowierzanie – o co mi chodzi?! Tradycyjnie powiedzia³am, jak ja sobie wyobra¿am nasze lekcje historii i WOS, ale poprosi³am o sugestie, w jaki sposób
oni chcieliby siê uczyæ. Dla mnie sprawa oczywista, bo lekcje maj¹ s³u¿yæ uczniom, jak siê jednak
okazuje uczniowie nie byli przygotowani na takie
pytanie. Czy wczeœniej nikt ich o to nie pyta³? Bojê
siê, ¿e mog³o tak byæ. Bojê siê, ¿e poprzednie lata
spêdzili na biernym uczestnictwie w procesie nauczania. Liczê jednak, ¿e oswoj¹ siê ze œwiadomoœci¹ posiadania wp³ywu na przebieg lekcji i mo¿e
przy kolejnym naszym spotkaniu powiedz¹ mi, w

jaki sposób chcieliby siê uczyæ, jakie formy pracy
s¹ dla nich najbardziej efektywne, co sprawia ¿e
ucz¹ siê chêtniej. Oczywiœcie jeœli nie dadz¹ mi tej
informacji zwrotnej, mam coœ w zanadrzu – edukatoria czekaj¹, wzajemne uczenie siê, czy tworzenie
gry historycznej te¿.
Ta sytuacja uœwiadomi³a mi jednak, jak jesteœmy
daleko w szkole od koloru turkusowego. Nie wiem,
w ogóle czy jest mo¿liwa w obecnych warunkach
turkusowa szko³a -publiczna, taka, w której pracujê? Stosuj¹c klasyfikacjê Frederica Laloux, szkolnictwo publiczne zalicza siê do organizacji bursztynowej (sformalizowana i hierarchiczna piramida z
odgórn¹ kontrol¹ i przywództwem). Niestety tak wygl¹daj¹ pañstwowe szko³y. To odgórne narzucanie
dotyczy i nauczycieli, którzy musz¹ siê podporz¹dkowaæ, nie maj¹c wp³ywu na szereg decyzji oraz
uczniów, których z za³o¿enia niestety nie pyta siê o
to, jak ma wygl¹daæ ich proces uczenia siê. Smutny
dowód na to przynios³a ostatnio moja córka, która
kolejny raz otrzyma³a na pierwszej lekcji jêzyka
polskiego regulamin a tam obowi¹zkowe prace domowe z ka¿dej lekcji. Oczywiœcie uczniowie nie
mieli wp³ywu na punkty regulaminu, dostali „gotowca” do podpisania. Kiedy wynegocjowali jeden
dzieñ bez prac domowych (j. polski maj¹ codziennie) i zaproponowali pi¹tek, us³yszeli, ¿e w pi¹tek
musi byæ praca domowa, bo s¹ 2 godziny polskiego. Nie do koñca rozumiem zwi¹zek, ale dziêkujê
nauczycielce córki za organizacjê weekendów.
A mnie siê marzy turkusowa szko³a. Taka, w której zarówno nauczyciele pracuj¹ na zasadach samoorganizuj¹cych siê zespo³ów, robi¹ to, co wychodzi
im najlepiej i daje im najwiêcej satysfakcji (z myœl¹
o rozwoju swoich uczniów), ale i uczniowie s¹ podmiotem, który decyduje. Czyta³am ostatnio tekst Renaty
Arendt-Dziurkowskiej "Praca
jak marzenie" (Zwierciad³o,
wrzesieñ 2017), w którym
przytoczone s¹ s³owa Marianny K³osiñskiej, za³o¿ycielki
Fundacji „Bullerbyn”. Turkusow¹ edukacjê opisa³a tak:
„Proces uczenia siê jest naturalny. Rola doros³ych polega
na towarzyszeniu dzieciom
poprzez stwarzanie sprzyjaj¹cej przestrzeni. (…) Dopiero
wtedy, gdy czujemy siê bezpiecznie, chêtnie siêgamy po
wiedzê”. Od jakiegoœ czasu
staram siê tê przyjazn¹ przestrzeñ stwarzaæ swoim
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uczniom. St¹d tak wa¿ne jest dla mnie wiedzieæ,
czego potrzebuj¹, jak uczy siê im najlepiej. Dzia³aj¹ ju¿ w Polsce turkusowe firmy. Wspaniale, ¿e
pracownicy maj¹ realny wp³yw na ich kszta³t. Jeœli
ze wzglêdów systemowych niemo¿liwe s¹ turkusowe szko³y, to chocia¿ niech bêd¹ mo¿liwe turkusowe lekcje – niech bêd¹ elastyczne, dostosowane do
potrzeb uczniów. Pytajmy ich o to, w jaki sposób
chc¹ siê uczyæ, co chc¹ robiæ na lekcji, uwzglêdniajmy ich postulaty i propozycje w regulaminach.
Nie raz ju¿ (o czym pisa³am wczeœniej, m.in. „Co
powinniœmy reformowaæ w edukacji”) przekona³am
siê, ¿e uczniowie nie chc¹ likwidacji matematyki,
biologii, czy historii, nie zrezygnuj¹ z wiêkszoœci
zasad, które dla nas doros³ych s¹ gwarantem funkcjonowania szko³y – uczniowie CHC¥ siê uczyæ,
CHC¥ przyjaznej atmosfery, doskonale wiedz¹,
gdzie wyznaczyæ granice. Wystarczy ich o to zapytaæ. Pytajmy wiêc, jak najczêœciej.
Nauczyciele czêsto chc¹ lub musz¹, zorientowaæ siê na pocz¹tku roku szkolnego, jaki jest
poziom jêzykowy dzieci, które maj¹ uczyæ. Mo¿na tak¹ diagnozê przeprowadziæ na ró¿ne sposoby. Wielu nauczycieli robi zamkniête testy wielokrotnego wyboru lub takie, które zawieraj¹ zadania reproduktywne (trzeba wtedy np. wstawiæ
w lukê formê czasu Simple Past od czasownika
go). Testy te maj¹ tê zaletê, ¿e mo¿na je szybko
sprawdziæ. Poza tym maj¹ wiele wad, których nie
chcê tu omawiaæ, bo wyszed³by rozdzia³ ksi¹¿ki!
Czy jest zatem inna metoda, by dowiedzieæ siê,
co uczniowie potrafi¹? Alternatyw dla testów jest
wiele. Przedstawiê tu jedn¹.
Nauczyciel wybiera pocz¹tek ciekawej historii
lub sam go pisze. Najlepiej, gdy tekst nawi¹zuje
do aktualnej sytuacji uczniów. Ich zadaniem jest
przeczytanie pocz¹tku historii, a nastêpnie napisanie jej dalszego ci¹gu.
Czego nauczyciel mo¿e siê dziêki takiej formie dowiedzieæ?
Pierwszym zadaniem jest przeczytanie pocz¹tku historii, a to pozwala sprawdziæ kompetencjê
czytania, równie¿ wy³apywania w tekœcie szczegó³ów. Nauczyciel mo¿e siê te¿ ³atwo zorientowaæ, ile uczeñ z przeczytanego tekstu zrozumia³.

Z czêœci napisanej przez ucznia nauczyciel mo¿e
dowiedzieæ siê: jakie struktury gramatyczne uczeñ
zna i na ile swobodnie siê nimi pos³uguje (czy
potrafi stosowaæ je odpowiednio do sytuacji), jaki
jest jego zasób leksykalny, czy buduje jedynie
proste zdania, czy równie¿ zdania z³o¿one, jak
pos³uguje siê spójnikami, czy jak operuje stylami.
Napisany tekst daje równie¿ mo¿liwoœæ oceny kompetencji pisania jako takiej. Ale te wszystkie kompetencje i ich czêœci sk³adowe mo¿na by te¿ sprawdziæ za pomoc¹ dobrego testu diagnostycznego,
którego utworzenie musia³oby jego autorowi zaj¹c kilka dni i którego sprawdzenie równie¿ by³oby bardzo pracoch³onne. Nie mniej jednak, wszystkie wymienione kompetencje mo¿na by sprawdziæ
za pomoc¹ wyrafinowanego testu.
Jednak pisanie dalszej czêœci historii daje nauczycielowi du¿o wiêcej mo¿liwoœci ni¿ nawet
najlepszy test, bo dziêki tekstowi napisanemu
przez uczniów mo¿na ich poznaæ. Jeœli historia
mówi³a o pierwszym dniu w szkole ch³opca imieniem John, nauczyciel mo¿e dowiedzieæ siê, z
jakim nastawieniem jego uczniowie przyszli do
szko³y, na co siê cieszê, czego oczekuj¹, a co
wywo³uje w nich lêk. Po przeczytaniu takich tekstów nauczyciel ma mnóstwo materia³u do prowadzenia rozmów, co z kolei pozwoli mu w najbardziej autentyczny sposób dowiedzieæ siê, jak
rozwiniêta jest u uczniów kompetencja mówienia. Ale przecie¿ nie to jest na pocz¹tku roku
najwa¿niejsze! Najwa¿niejsze jest to, ¿e dziêki
tekstom bêdzie móg³ zadaæ uczniom wiele pytañ,
poznaæ ich i daæ do zrozumienia, ¿e interesuje go
to, jak siê w szkole czuj¹, co myœl¹, co lubi¹ i
czego siê ewentualnie obawiaj¹.
Dziêki takiemu zabiegowi nauczyciel mo¿e dok³adnie zdiagnozowaæ wszystkie kompetencje jêzykowe, poznaæ swoich uczniów, nawi¹zaæ z nimi
relacje i wszystko to mo¿e odbyæ siê w przyjaznej atmosferze wzajemnej sympatii.
To alternatywa dla testów diagnostycznych, które mog¹ byæ lepsze lub gorsze, ale dobrej atmosfery nie wprowadzaj¹. Ten opisany przeze mnie
na facebooku nale¿a³ do drugiej grupy. Przeznaczony by³ dla uczniów klasy VII, czyli dwunastolatków i sk³ada³ siê z 90 pytañ / zdañ. Uczniowie na jego rozwi¹zanie mieli 40 minut. By³ to
test zamkniêty, sk³adaj¹cy siê tylko z zadañ receptywnych (zadanie wielokrotnego wyboru, w
którym uczeñ musi zakreœliæ A, B lub C). Taki
test ma jedn¹ zaletê. Nauczyciel mo¿e go szybko
stworzyæ lub skopiowaæ i równie szybko sprawdziæ. Z perspektywy uczniów sprawa wygl¹da ju¿
zupe³nie inaczej.Wystarczy sobie wyobraziæ dwu-
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ny. Myœl¹ o punktach, testach, sprawdzianach,
poziomach i diagnozach, a zupe³ne pomijaj¹ emocje uczniów, ich obawy, nastawienie do szko³y,
czy motywacjê. I mo¿na ich za to krytykowaæ,
ale warto te¿ zapytaæ, czy na metodycznych seminariach, czy na æwiczeniach z psychologii
uczyli siê, jak ich poczynania (np. test diagnostyczny z 90 pytaniami na pierwszej lekcji)
wp³ynie na relacje z uczniami i na ich motywacjê do nauki. Ilu nauczycieli wie, ¿e dobre relacje s¹ fundamentem efektywnej nauki, ilu rozumie, ¿e motywacja zewnêtrzna zabija tê najsilniejsz¹, wewnêtrzn¹? Ja myœlê – wiêcej, jestem
przekonana, ¿e tak krytykowane tu przeze mnie
formalne i zbiurokratyzowane podejœcie do
uczniów nie jest wyborem nauczycieli, ¿e to
raczej problem systemu edukacji pruskiej proweniencji. Wiêc z jednej strony czujê wielki
gniew, bo wiem, jak w takich sytuacjach czuj¹
siê dzieci. Sama nigdy nie chcia³abym dostaæ
do uzupe³nienia 90 zdañ na 40 minut, bo sama
nie potrafiê siê skoncentrowaæ i pokazaæ tego,
co umiem, gdy muszê pracowaæ pod presj¹ cza-

su. Ale z drugiej strony … wiem, ¿e to nie z³a
wola, ¿e wiele osób myœli, ¿e tak trzeba, ¿e inaczej nie mo¿na. I dlatego robiê warsztatowniê i
zapraszam nauczycieli na szkolenia! Chcê pokazaæ, ¿e mo¿na inaczej i ¿e warto inaczej, ¿e
jest alternatywna dla biurokratycznych i sformalizowanych sposobów prowadzenia lekcji! Wiem,
¿e pisz¹c krytyczne teksty, np. takie jak ten o
testach diagnostycznych z jêzyków obcych,
mogê kogoœ dotkn¹æ, a nawet obraziæ. Jeœli tak
jest, to bardzo przepraszam, nie by³o to moj¹
intencj¹. Inaczej nie umia³am powiedzieæ, ¿e to
jest wobec dzieci, tak zwyczajnie po ludzku nie
fair, ¿e tak nie mo¿na i … nie ma te¿ takiej potrzeby. Wiêc nie gniewajcie siê na mnie drodzy
nauczyciele, ale pomyœlcie, ile mo¿ecie zyskaæ,
gdy na pierwszych lekcjach zaczniecie budowaæ
ze swoimi uczniami dobre relacje i opowiecie
im o tym, jak ciekawymi rzeczami bêdziecie siê
razem w tym roku szkolnym zajmowaæ. Pozwólcie im napisaæ swobodne teksty i nie rozmawiajcie o b³êdach, ale o tym, czego siê z tych tekstów dowiedzieliœcie. Bo mo¿na uczniom ju¿ od
pierwszej lekcji pokazaæ, ¿e jêzyk s³u¿y komunikacji, albo mo¿na wys³aæ komunikat, ¿e chodzi nam jedynie o sprawy formalne, czyli poprawnoœæ jêzykow¹. A ta krêci siê wokó³ b³êdów, bo to one s¹ zaznaczane na czerwono.
Moim celem jest zachêta do refleksji. Nastawienie uczniów do naszego przedmiotu w du¿ej mierze zale¿y od nas samych i od tego, jak¹
atmosferê stworzymy w klasie i jakie relacje zainicjujemy. A za relacje z dzieæmi zawsze odpowiadaj¹ doroœli. I pamiêtajcie o neuronach
lustrzanych. Od dzieci dostajemy to, co sami
do nich wysy³amy.
Dr Marzena ¯yliñska zajmuje siê metodyk¹
i neurodydaktyk¹. Propaguje wprowadzenie do
szkó³ nowej, opartej na wnioskach p³yn¹cych
z neuronauk, kultury edukacyjnej. Pracuje jako
wyk³adowca w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Toruniu. W licznych publikacjach i na seminariach promuje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.
Wspó³organizowa³a europejski projekt
„Zmieniaj¹ca siê szko³a”. Jest autork¹ materia³ów dydaktycznych wykorzystuj¹cych wnioski p³yn¹ce z badañ nad mózgiem oraz ksi¹¿ek „Miêdzy podrêcznikiem a internetem”
(Warszawa 2013), „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie siê przyjazne mózgowi” (Toruñ
2013). Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli
neurony w szkolnej ³awce”.

Zdjêcia:Internet

nastolatki na pierwszej lekcji jêzyka angielskiego przed którymi le¿¹ kartki z 90 pytaniami. Z
ich pomoc¹ (zamkniêty test wielokrotnego wyboru) nie mo¿na sprawdziæ ¿adnej z czterech kompetencji jêzykowych, ale za to wywo³uj¹ bardzo
konkretne emocje. I nie s¹ to emocje pozytywne,
bo kto zd¹¿y przeczytaæ tyle zdañ i zastanowiæ
siê nad odpowiedzi¹? Kto lubi byæ ju¿ od pocz¹tku sprawdzany?
Wielu nauczycieli narzeka na brak u uczniów
motywacji do nauki, wielu twierdzi, ¿e uczniowie nie lubi¹ szko³y. Manfred Spitzer napisa³ w
ksi¹¿ce „Jak uczy siê mózg”, ¿e nauczyciele nie
powinni niszczyæ motywacji, z jak¹ do szko³y
przychodz¹ dzieci, a wtedy wszystko bêdzie w
porz¹dku. Problem w tym, ¿e wielu nauczycieli
podchodzi do swojej pracy w sposób sformalizowany, zbiurokratyzowany i przeracjonalizowa-
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Dekalog nauczyciela,
Wielkiego Inspiratora
Tytu³em wstêpu
Zwyk³o siê mawiaæ Obyœ cudze dzieci uczy³….,
gdy komuœ Ÿle ¿yczymy. Ale w³aœciwie dlaczego
Ÿle? Z cudzymi dzieæmi chyba nawet ³atwiej ni¿
z w³asnymi: cudze popatrz¹ z uwielbieniem, podziêkuj¹ za w³o¿ony trud, niekiedy siê czegoœ
naucz¹… Jak wskazuje nazwa tego zawodu, „wykonawcy czynnoœci”, nauczyciel jest po to, by
nauczaæ. Jeœli przy okazji kogoœ zainspiruje, to
chyba nic z³ego?
Nie wiem, czy redakcji chodzi³o o taki artyku³,
jak ten poni¿ej. A mnie, z okazji zbli¿aj¹cego
siê œwiêta, Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
potocznie zwanego Dniem Nauczyciela, takie oto
refleksje przenikaj¹, wynikaj¹ce w jakiejœ mierze
z obserwacji naszego nauczycielskiego grona.

Nauczycielu…………
1. Po pierwsze, b¹dŸ zawsze przygotowany
do lekcji, wymagaj te¿ od siebie, nie tylko od
uczniów.
Nauczyciel m¹dry, g³odny wiedzy – bêdzie uzupe³nia³ swoje wiadomoœci. Nauczyciel odpowiedzialny - skrupulatnie podejdzie do swoich obowi¹zków: sprawdzi wymagania, zadecyduje, czego ma nauczyæ, nie popadnie w rutynê. Nie obci¹¿y nadmiernie uczniów, zagadnienia trudniejsze dobrze wyt³umaczy, bo nie bêdzie ocenia³ za
to, czego maj¹ prawo nie umieæ, nie wiedzieæ.
2. Po wtóre, umiej siê przyznaæ do b³êdu.
Nauczyciel te¿ cz³owiek - ma prawo siê myliæ,
nie musi byæ alf¹ i omeg¹. Przyznaniem siê do
niepamiêtania pewnych faktów lub nawet pope³nienia b³êdu wiêcej zyskujemy ni¿ upieraniem
siê przy swojej nieomylnoœci. W dobie Internetu,
gdy ka¿d¹ informacjê mo¿na natychmiast sprawdziæ, nie trzeba byæ przywi¹zanym do swojej
doskona³oœci. Na szczêœcie dla nas, wujek Google te¿ nie wie wszystkiego, ró¿ne Ÿród³a podaj¹ odmienne dane. To mo¿e byæ punkt dla nas:
wiedza podlega wiecznej weryfikacji, uzupe³nieniu, ludzki rozum nie pomieœci wszystkiego, nie
zapanuje nad œwiatem.
3. Po trzecie, miej czas dla ucznia.
Konsultacje, fakultety… wszystko ok, ale
czasami uczeñ mo¿e po prostu „chcieæ poga-

daæ”. Nam siê œwiat pewnie nie zawali, jeœli
raz kiedyœ nie wyjdziemy ze szko³y po dzwonku na przerwê, a dla ucznia mo¿e to byæ „ten”
wa¿ny moment. Nikt nie ka¿e nam byæ ca³odobowym telefonem zaufania, ale uprawiany
zawód ma jednak swoje wymogi. W byciu nauczycielem mieœci siê bycie wychowawc¹, pedagogiem. Paidagogos (z gr.) to cz³owiek prowadz¹cy dziecko, nauczaj¹cy, wychowuj¹cy,
opiekuj¹cy siê.
4. Po czwarte, szanuj ucznia i rodzica jego.
Tak jak nauczyciel to cz³owiek, cz³owiekiem
jest równie¿ uczeñ i jego rodzic. Nale¿y im
siê szacunek, godne i kulturalne traktowanie.
Niew³aœciwe zachowanie ucznia nie musi wynikaæ z jego z³ej woli i z³oœliwoœci. Mo¿e nie
radzi sobie z emocjami? Mo¿e trudnoœci w
domu go przeros³y? Mo¿e cierpi z powodu
pierwszej nieszczêœliwej mi³oœci? Mo¿e nie
wie, jak pokazaæ, ¿e potrzebuje pomocy i dlatego atakuje? A rodzic? Nie ka¿dy uœwiadamia sobie, ¿e jego dziecko generuje problemy
b¹dŸ ma takowe sam ze sob¹. Szczera rozmowa, podjêta ze zrozumieniem tematu, dla
wspólnego dobra – choæ niekiedy przykra –
najczêœciej oczyszcza atmosferê.
5. Po pi¹te, anga¿uj siê w ró¿ne inicjatywy: te
narzucone przez szko³ê i te proponowane przez
uczniów.
Pracujesz w szkole, rób coœ dla niej, interesuj
siê, co robi¹ w innych szko³ach. Mo¿e zainicjujesz coœ podobnego w swojej? Akcje propaguj¹ce czytelnictwo? Wolontariat, Caritas, cykliczne
oddawanie krwi (Wampiriada), spotkania z interesuj¹cymi ludŸmi (reporterami, pisarzami, politykami, prawnikami). Pamiêtaj, ¿e uczeñ nie przychodzi do szko³y jedynie po to, by siê uczyæ. Ma
znaleŸæ pomys³ na siebie, poznaæ ró¿ne osoby,
zadecydowaæ, co bêdzie robiæ w ¿yciu.
6. Po szóste, staraj siê byæ na bie¿¹co z najnowszymi technologiami.
Komputer to dzisiaj ju¿ nie nowinka, to raczej podstawowe narzêdzie pracy nauczyciela.
Podobnie Internet. Logujemy siê do e-dziennika. Technologie nie s¹ naszym wrogiem; powiedzieæ, ¿e uatrakcyjniaj¹ lekcjê, to truizm.
U³atwiaj¹ komunikacjê nauczyciela z uczniami, np. gospodarzem klasy wychowawczej w
wa¿nych klasowych sprawach. Posiadanie konta na „fejsie” to te¿ nie powód do wstydu, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e korzystamy z g³ow¹,
nie lansuj¹c siê na tle swojej - nie-swojej willi
z Lamborghini na podjeŸdzie, niczym celebry-
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ta na œciance. M³odzie¿y trzeba uœwiadamiaæ,
co na nich czyha w sieci, dlaczego hejt jest z³y
i ¿e w sieci nie jest siê bezkarnym.
7. Po siódme, miej swoje zdanie, b¹dŸ stanowczy, ale niepozbawiony empatii.
B¹dŸ stanowczy, konsekwentny, przewidywalny. Rzeczowo broñ swego zdania. Jednak
pamiêtaj, ¿e nie jesteœ robotem, cyborgiem jakimœ bez serca, i gdy zmienisz zdanie, bo kierujesz siê dobrem ucznia - Twój blask nie przygaœnie. Cz³owiek wierny wartoœciom, z krêgos³upem moralnym, zawsze zostanie przez m³odzie¿ doceniony (nie przez wszystkich, ale w
koñcu szko³a to nie ranking popularnoœci). I
niewa¿ne, ¿e wydamy siê staroœwieccy, przypominaj¹cy rodziców czy dziadków. Lepsze to
ni¿ udawanie m³odzików b¹dŸ bycie chor¹giewk¹ na wietrze.
8. Po ósme, b¹dŸ odpowiedzialny.
Pamiêtaj, uczniowie pod Twoj¹ opiek¹ maj¹
byæ bezpieczni. W ka¿dej sytuacji i w ka¿dym
miejscu: czy to przerwa na szkolnym korytarzu, czy wycieczka. Wyjazdy s¹ w ogóle stanem podwy¿szonego ryzyka. Ale przecie¿ tego
samego oczekujemy od nauczycieli sprawuj¹cych opiekê nad naszymi dzieæmi, ¿e im te¿
w³os z g³owy nie spadnie.
9. Po dziewi¹te, panuj nad emocjami.
Mamy prawo mieæ gorszy dzieñ, co nie oznacza, ¿e musimy siê zachowywaæ histerycznie i
nieprzewidywalnie. Nie chcemy, by nam wytykano menopauzê lub problemy z mê¿em. Dom
zostaje w domu – ma byæ profesjonalnie. M³odzie¿ powinna w nas widzieæ opokê, ska³ê, która
niewzruszona stoi dla uczniów, bo takie jest
jej powo³anie.
10. I wreszcie po ostatnie, B¥D• CZ£OWIEKIEM, DAJ SIÊ LUBIÆ!!!
Nauczycielu, masz prawo byæ lubiany, ¿artuj,
mo¿esz byæ sympatyczny, uœmiechniêty, zadowolony z ¿ycia i swojej pracy. A wtedy na pewno
Dyrekcja Ciê doceni, a uczniowie pokochaj¹ i
uznaj¹ za autorytet…..
Bo autorytetem / inspiracj¹ / guru nie jest siê z
racji zawodu czy urodzenia.
Trzeba siê postaraæ.
Ka¿dy ma szansê. Raz zdobyte, nie jest dane
na zawsze.
Drogie Kole¿anki i Koledzy Nauczyciele – ka¿dego dnia walczymy od nowa.
Anna Kondracka-Zieliñska
– dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego
i wychowawca w I LO w Szczecinie
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Radoœæ z uczenia siê
w sprzyjaj¹cym
otoczeniu
„Radosne poznawanie œwiata wszystkimi zmys³ami” oparte na systemie pedagogicznym dr Marii Montessori.
Innowacja dotyczy³a jednej mieszanej grupy przedszkolnej, zosta³a zapocz¹tkowana w 2014 roku. By³a
to innowacja organizacyjno-metodyczna, realizowa³yœmy j¹ wspólnie z kole¿ankami przez trzy lata, do
czerwca 2017 r. G³ównym jej celem by³o: wyzwalanie radoœci z poznawania i uczenia siê, rozbudzenie
zaciekawienia otaczaj¹cym œwiatem, stymulowanie
ca³oœciowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju. Innowacja Zawiera³a najwa¿niejsze za³o¿enia pedagogiki Montessori, które wspomaga³y dzieci, rodziców i
nauczycieli w wypracowaniu zachowañ przygotowuj¹cych je do samodzielnego, aktywnego i œwiadomego ¿ycia w otaczaj¹cym je œwiecie.
Nasz¹ innowacjê rozpoczê³yœmy od uzyskania
zgody rodziców dzieci na jej prowadzenie. Poprosi³yœmy tak¿e rodziców o pomoc w zorganizowaniu tzw. „sprzyjaj¹cego otoczenia” dla dzieci.
Ustawi³yœmy w sali w odpowiedni sposób meble i
szafki. Wyeksponowa³yœmy materia³ rozwojowy M.
Montessori na pó³eczkach, tak aby wszystko by³o
w zasiêgu rêki dziecka. Oznaczy³yœmy go symbolami, aby u³atwiæ dzieciom zapamiêtanie jego miejsca. Wspólnie z rodzicami, wzbogaca³yœmy i wymienia³yœmy materia³ na bie¿¹co i w zale¿noœci
od zainteresowañ dzieci, pór roku. Wa¿ne by³o,
aby materia³ by³ z punktu widzenia dziecka atrakcyjny i przyci¹ga³ jego uwagê. Warto zaznaczyæ,
¿e materia³ jest w 100 proc. naturalny, wykonany
z drewna. Do wykonywania materia³ów rozszerzaj¹cych tak¿e wykorzystywa³yœmy drewno, szk³o,
porcelanê metal. Taki materia³ jest piêkniejszy i
przybli¿a nas do natury.
Zgodnie z za³o¿eniami metody podzieli³yœmy
materia³ na odpowiednie grupy:
• praktycznych æwiczeñ dnia codziennego
Efektem pracy z tym materia³em by³o wyrobienie u dzieci koordynacji ruchowej, aktywnego
dzia³ania, wyuczenie siê konkretnych umiejêtnoœci np. zawi¹zywania butów, ubierania siê, sk³adania serwet i innych czynnoœci samoobs³ugowych oraz umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania w grupie.
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Materia³ jêzykowy wprowadza³ dziecko w sztukê
pisania, czytania, rozwija³ mowê dziecka.
• edukacji matematycznej

• kszta³cenia zmys³ów – materia³y sensoryczne

Ten materia³ pozwala³ dziecku w sposób przystêpny, na konkretach przejœæ przez skomplikowany œwiat liczb i dzia³añ matematycznych, s³u¿y³ kszta³towaniu pojêæ i umiejêtnoœci matematycznych. Charakterystyczny dla metody Montessori tzw. „z³oty materia³” umo¿liwia ju¿ kilkulatkom poznanie tajników dodawania, odejmowania, mno¿enia, a nawet dzielenia.
• Wychowanie dla wszechœwiata (wychowanie kosmiczne)

Materia³y te, wprowadza³y dziecko w œwiat pojêæ, wymiarów, bry³, powierzchni. Uczy³ rozró¿niania barw, smaków zapachów, dŸwiêków.
• edukacji jêzykowej

Materia³ rozwija³ zainteresowania dziecka otaczaj¹cym œwiatem, pog³êbia³ jego wiedzê by lepiej rozumia³o zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie
i ¿yciu spo³ecznym.
• To widok ogólny na nasz¹ salê.
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Wed³ug Montessori czynnikiem rozwoju i podstaw¹ wychowania w dobrze zorganizowanym
otoczeniu jest aktywnoœæ dziecka. Stara³yœmy siê
tê aktywnoœæ organizowaæ, dostosowuj¹c j¹ do
w³aœciwoœci psychofizycznych dzieci. Nasze dzieci bezustannie chodzi³y po sali w ciszy i spokoju
przenosz¹c materia³ lub go zmieniaj¹c. Czêsto te¿
zmienia³y przy tym pozycjê cia³a. Maria Montessori jako lekarz, doskonale zdawa³a sobie sprawê, ¿e dzieci nie mog¹ nieruchomo siedzieæ w
³awkach, przy stolikach. Skutkuje to skolioz¹ i
innymi deformacjami krêgos³upa – za jej czasów
by³o to powszechne zjawisko. Dlatego wprowadzi³a miêdzy innymi dywaniki. Dzisiejsza rzeczywistoœæ, szczególnie szkolna, zdaje siê nie odbiegaæ od dziewiêtnastowiecznych standardów. Dzieci wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹ w szkolnych ³awkach,
a dwie godziny zajêæ ruchowych, jak mówi³a
Montessori nie zrekompensuj¹ im powsta³ych
skrzywieñ.
Bardzo du¿o uwagi w naszej pracy poœwiêca³yœmy na obserwowanie dzieci. W tym celu za³o¿y³yœmy dziennik obserwacji w którym zapisywa³yœmy miêdzy innymi; rodzaj materia³u jaki
dziecko sobie wybra³o; Czy skupia³o na nim
uwagê? Jak d³ugo? Czy pracowa³o samo, czy z
koleg¹ lub kole¿ank¹? Robi³yœmy równie¿ zdjêcia i nagrywa³yœmy krótkie filmy, szczególnie
wtedy (by uchwyciæ tê ulotn¹ chwilê w rozwoju
dziecka, któr¹ Montessori nazwa³a "absorbuj¹c¹
psychik¹"). W ten sposób tworzy³ siê nam indywidualny plan rozwoju dziecka tzn. (dziecko
samo planowa³o swój rozwój, nie do koñca zdaj¹c sobie z tego sprawê). Maria Montessori podkreœla³a, ¿e „dziecko jest budowniczym samego
siebie” a ka¿da niepotrzebna pomoc jest przeszkod¹ w jego rozwoju. Czêsto powtarza³yœmy
to rodzicom by uczuliæ ich na zbêdne wyrêczanie dzieci, szczególnie w czynnoœciach samoobs³ugowych. By³yœmy aktywne, gdy wprowadza³yœmy nowy materia³ a pasywne, gdy dzieci
umia³y ju¿ z nim pracowaæ. Dalej dzieci same
zdobywa³y ju¿ doœwiadczenia poprzez pracê z
materia³em - ta szczególna rola nauczyciela jak
równie¿ samo otoczenie, atmosfera; niew¹tpliwie œwiadcz¹ o innowacyjnoœci pedagogiki Montessori, ale nie tylko to.
To by³o nieprawdopodobne, jak dzieci potrafi¹
cieszyæ siê z ka¿dego wykonanego zadania. Z jak¹
niezwyk³¹ precyzj¹ organizuj¹ sobie miejsce pracy, planuj¹ kolejnoœæ dzia³añ i jak porz¹dkuj¹ swoje
miejsce. Najwiêksz¹ frajd¹ by³o zawsze dla nich
eksperymentowanie z wod¹, piaskiem, ró¿nymi materia³ami. Widzia³yœmy ich radosne twarze.

Dzieci nigdy siê nie nudzi³y. Od samego pocz¹tku wpaja³yœmy im zasady pracy z materia³em, uczy³yœmy tak¿e zasad postêpowania wobec kolegów i kole¿anek w grupie. Wspólnie
cieszyliœmy siê z ka¿dego sukcesu dziecka, a
one uczy³y siê sk³adaæ gratulacje za wykonane
zadanie innym. Mówi³y wprost do dziecka lub
na forum grupy np.; „cieszê siê, ¿e uda³o ci siê
nauczyæ zawi¹zywaæ ramkê”, itp. To by³o piêkne! Dzieci czêsto zaskakiwa³y nas swoimi pomys³ami, swoj¹ dojrza³oœci¹, a tak¿e oryginalnoœci¹ myœlenia. Z kole¿ank¹ nieustannie powtarza³yœmy s³owo; – GENIALNE!!! – one s¹
po prostu GENIALNE! Lubi³am obserwowaæ,
jak starsze dzieci udziela³y lekcji m³odszym.
Wchodzi³y z dum¹ w rolê nauczyciela. Jedna
dziewczynka tak œwietnie sobie z tym radzi³a,
¿e nie mog³a odpêdziæ siê od maluszków. Faktem siê sta³o, ¿e m³odsze dzieci znacznie szybciej przyswaja³y sobie umiejêtnoœci i wiedzê
od starszych kolegów i kole¿anek (podobnie
siê dzieje w domach ze starszym rodzeñstwem).
Dzieci nie buntowa³y siê. Jeœli nie chcia³y pracowaæ z poleconym przez nas materia³em po
prostu odmawia³y. Szuka³y sobie wœród wielu
propozycji czegoœ, co je bardziej zainteresuje.
Jeœli dziecko zbyt d³ugo pracowa³o z jednym
materia³em, stara³yœmy siê delikatnie zachêcaæ
je do pracy z innym. Za drugim razem nigdy,
nie odmówi³o. Œmia³yœmy siê, ¿e pewnie nie
chc¹ nam sprawiæ przykroœci. Montessori mawia³a, ¿e dzieci wychowane w atmosferze swobody i wolnoœci same staj¹ siê wolne, niezale¿ne, pewne siebie i tolerancyjne.
Z przyjemnoœci¹ tak w³aœnie je postrzega³yœmy.
W naszej grupie nie stosowa³yœmy kar i nagród.
Montessori mówi³a; ¿e kary i nagrody s¹ „narzêdziem niewoli dla umys³u” i ¿e zamiast
skrzywienie naprawiaæ, wywo³uj¹ je. Odpo-
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wiednia rozmowa dyscyplinuj¹ca by³a najczêœciej wystarczaj¹ca. Zawsze skupia³yœmy siê
na pozytywnych zachowaniach, nie poœwiêcaj¹c zbyt du¿ej uwagi tym negatywnym. Uczy³yœmy dzieci, aby same rozwi¹zywa³y drobne
konflikty, mówi³y prawdê. Du¿o im te¿ czyta³yœmy ró¿nych opowiadañ, wykorzystywa³yœmy techniki dramowe, mapy umys³u itp.
Dzieci przychodz¹c do przedszkola zawsze podawa³y nam rêkê na przywitanie, tak samo postêpowa³y podczas ¿egnania siê z nami. Celebrowaliœmy wspólnie wszystkie wa¿niejsze uroczystoœci, œwiêta, wydarzenia, urodziny, pierwszy kwiatek, który wypuœci³ listki, etc ,etc… wszystko by³o
dla nas wa¿ne, a ka¿de prze¿ycie niezwyk³e.

To co mnie
osobiœcie zachwyci³o w metodzie Montessori to sposób nauczania treœci
programowych;
od ogó³u do
szczegó³u. Zupe³nie odwrotnie
jak w szkole.
Moim zdaniem
to
o
wiele
³atwiejszy sposób na zrozumienie i porz¹dkowanie wiedzy o
œwiecie, a tak¿e
radoœniejszy.
Maria Montessori w stosunku do dzieci, czêsto u¿ywa³a sformu³owania „mieæ ¿ycie w sobie”. Obserwuj¹c nasze dzieci podczas lekcji
rozwojowych, lekcji ciszy, czy pracy w³asnej z
materia³em, zrozumia³am, co mia³a na myœli; w
ich twarzach malowa³a siê energiai twórczy entuzjazm. Widaæ by³o, ¿e te dzieci maj¹ w sobie
¿ycie! S¹ zaciekawione, skupione i czêsto roz-

promienione. Zadaj¹ pytania, s¹ kreatywne.
Myœlê, ¿e sformu³owanie Marii Montessori mo¿na równie¿ odnieœæ do nas nauczycieli. Ilu z
nas ma w sobie ¿ycie?...
Praca metod¹ Montessori równie¿ odmieni³a mnie jako cz³owieka i nauczyciela. Zaczê³am inaczej postrzegaæ edukacjê dziecka, inaczej myœleæ o dziecku. Sta³am siê bardziej
pewna siebie, œwiadoma i krytyczna. Inaczej
patrzê na œwiat; podziwiam go i nieustannie
zachwycam siê nim. Mam w sobie wiêcej pokory. Czujê siê wolna i pomimo 35-letniej pracy z dzieæmi, wci¹¿ odczuwam entuzjazm.
Cieszê siê, ¿e coraz wiêcej placówek zaczyna pracowaæ systemem pedagogicznym Marii
Montessori w tym równie¿ moja placówka.
Mo¿e szukaj¹c dróg wyjœcia na uzdrowienie
naszego systemu, jak napisa³a na jednym z
blogów mama i nauczyciel montessori, czas
postawiæ sprawê jasno, cytuj¹c magazyn Forbes z 22 stycznia 2014;
„Przysz³oœæ edukacji zosta³a wynaleziona
w 1906 r.”. (Nauczyciele montessoriañscy
wiedz¹, ¿e w tym roku Maria Montessori zosta³a poproszona o stworzenie przedszkola dla
grupy 50-60 dzieci w wieku od drugiego do
siódmego roku ¿ycia w robotniczej dzielnicy
San Lorenzo w Rzymie). Obecnie wiele siê
mówi o zmianie podejœcia samych nauczycieli do procesu edukacji, o tym, ¿e nauczyciel
powinien byæ ci¹gle „w drodze”, ¿e powinien
byæ bardziej pedagogiem, ¿eby, jak pisa³a
Maria Montessori „rozwija³ siê bardziej w kierunku myœli, ani¿eli techniki”.
Czy Maria Montessori by³a wizjonerk¹? – w
moim odczuciu tak i oœmielê siê powiedzieæ,
¿e w odczuciu wszystkich nauczycieli montessoriañskich równie¿. Wyprzedzi³a swoj¹
epokê o epokê.
Przeprowadzone badania dojrza³oœci szkolnej, analiza indywidualnych planów dzieci,
potwierdzi³y ich ponadprogramowe osi¹gniêcia w zakresie umiejêtnoœci matematycznych,
jêzykowych oraz wiedzy przyrodniczej.
Osi¹gniêcie równie¿ wysokich efektów wychowawczych w opinii rodziców i nauczycieli
pracuj¹cych w grupie, da³y nam dobre podstawy do kontynuowania naszej innowacji z czego bardzo siê cieszymy.
Ma³gorzata Jackowska
– nauczycielka montessori w Przedszkolu
Publicznym Nr 9 w Szczecinie,
Cz³onek Polskiego Stowarzyszenia Montessori
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Szko³a Podstawowa Nr 14

W odkrywaniu
najwa¿niejszy jest
pocz¹tek
Znudzona sztamp¹ i powtarzalnoœci¹ swych
czynnoœci w pracy z dzieæmi 5- i 6-letnimi postanowi³am wzbogaciæ zajêcia programami edukacyjnymi wspieraj¹cymi ich rozwój. Poszukiwa³am takich metod pracy, które wyzwol¹ aktywnoœæ poznawcz¹, zainspiruj¹ do zadawania pytañ
oraz uzyskania odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania.
Tak powsta³ Klub M³odego Odkrywcy, a cotygodniowe zajêcia zapewni³y przedszkolakom warunki do nabywania umiejêtnoœci poszukiwania,
porz¹dkowania i wykorzystywania informacji z
ró¿nych Ÿróde³.
Zajêcia objê³y nastêpuj¹ce obszary tematyczne:
1. Przyroda
2. Chemia
3. Prehistoria
4. ¯ycie, obyczaje, warunki klimatyczne na Ziemi
5. Zawody
Do realizacji programu potrzebowa³am niewielu sk³adników. Najczêœciej u¿ywa³am produktów
oraz przedmiotów dostêpnych w ka¿dym domu.

Z pracowni przyrodniczej po¿ycza³am lupy,
skamieliny, a nawet (o zgrozo!) spreparowane
szkielety ryb.

Sensacjê wzbudzi³ ludzki szkielet, plansze
przedstawiaj¹ce uk³ad krwionoœny i nerwowy.
Skamieliny z odciœniêtymi œladami muszli, ³ap
i ³apek zaprowadzi³y nas do krainy dinozaurów. Zajêcia te wyzwoli³y ciekawoœæ i pobudzi³y dzieci do zadawania niezliczonych pytañ dotycz¹cych wymar³ej ju¿ flory i fauny.
Zainspirowana g³odem wiedzy m³odych badaczy wykorzysta³am zaistnia³¹ sytuacjê i na nastêpnym spotkaniu poddaliœmy ogl¹daliœmy
uk³ad kostny cz³owieka.

Uk³ad kostny sprowokowa³ do nas do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „co mo¿emy jeœæ, a
co nie”? Aby uzyskaæ wyjaœnienie moczyliœmy
przez tydzieñ w occie i pepsi jajka i koœci kurze.
Wynik przeprowadzonego eksperymentu zadziwi³ wszystkie dzieci i na pewno przekona³, ¿e
ocet i pepsi nale¿y spo¿ywaæ z du¿ym umiarem.
Na kolejnych spotkaniach przeprowadzaliœmy
próby kwasowoœci pos³uguj¹c siê papierkami lakmusowymi i kapust¹, wytworzyliœmy b¹belkuj¹ce gazy oraz wiele, wiele innych doœwiadczeñ i
eksperymentów…
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Wszystkie spotkania w Klubie M³odego Badacza cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem
dzieci oraz ich rodziców, którzy samorzutnie w³¹czyli siê do pomocy przy organizacji nastêpnych
zajêæ. Dziêki tej wspó³pracy dzieci pog³êbi³y
swoj¹ wiedzê o zawodach rodziców: marynarza,
górnika, pozna³y kuchniê molekularn¹ oraz zasady zdrowego ¿ywienia

Niew¹tpliwie cenn¹ zalet¹ zrealizowanego programu by³o to, ¿e dziêki niemu dzieci poszerzy³y sw¹ wiedzê poprzez doœwiadczenie, bezpoœredni¹ obserwacjê i zabawê metod¹ samodzielnego uczenia siê oraz anga¿uj¹c siê emocjonalnie
zdobywaj¹c nowe wiadomoœci i umiejêtnoœci. A
ja? Lepiej pozna³am dzieci, œwietnie bawi³am
siê razem z nimi, nawi¹za³am bliskie i serdeczne kontakty z rodzicami przedszkolaków.

Czym skorupka za m³odu…
W swej pracy realizujê program wychowania
komunikacyjnego dla oddzia³ów przedszkolnych
oraz edukacji wczesnoszkolnej Bezpieczna droga do szko³y, który jest wykorzystywany do pracy profilaktycznej przez policjantów województwa zachodniopomorskiego.
Edukacja bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym, któr¹ realizujemy w szkole, wynika nie tylko z podstawy programowej, a przede wszystkim z odpowiedzialnoœci za ich bezpieczeñstw i zdrowie. W pracy z
dzieæmi moim zadaniem jest kszta³towanie w nich
czynnych postaw wobec w³asnego bezpieczeñstwa, zrozumienie i internalizacja koniecznoœci
przestrzegania zasad ruchu drogowego.
W programie wykorzysta³am ró¿norodne metody odnosz¹ce siê do dzia³añ dzieci: przyswajanie, odkrywanie, prze¿ywanie, dzia³anie.
Zajêcia sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych, niezmiennych modu³ów:
1. Przeczytanie napisanego przeze mnie opowiadania (zawieraj¹cego elementy biblioterapii)
nawi¹zuj¹cego do niebezpiecznych zachowañ
dzieci w drodze do szko³y.
2. Pytañ nawi¹zuj¹cych do treœci utworu, a maj¹cych na celu pobudzenia wyobraŸni dzieci.
3. Przedstawienie i omówienie wybranych znaków drogowych.
4. Zabawy ruchowej zwi¹zanej z poznanymi
znakami.
5. Zagadki – pytania sprawdzaj¹ce.
Przekazuj¹c dzieciom wiedzê bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym metod¹ „nauka przez
zabawê” rozwija³am ich zdolnoœæ rozwi¹zywania problemów, myœlenia przyczynowo-skutkowego, spostrzegania i orientacji w przestrzeni. Opisany w du¿ym skrócie program Bezpieczna droga pomaga wychowankom w zdobywaniu kompetencji spo³ecznych. Wykorzystuje naturalne sk³onnoœci dzieci do
zabawy, uczy wspó³pracy i wspó³dzia³ania oraz
wzmacnia relacje interpersonalne w grupie.
Joanna Kotu³a-Plota
– Szko³a Podstawowa Nr 14 w Szczecinie
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Warto przeczytaæ…

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie napisa³ do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie nadmiaru zadawanych dzieciom prac domowych i podkreœli³, ¿e odpowiedzi, jakie otrzyma³ na poprzednie wyst¹pienie nie wyczerpuj¹ tematu. – Nie
wszystkie wskazane zagadnienia zosta³y przeanalizowane i wyjaœnione przez Pani¹ Minister. W
odpowiedzi nie ustosunkowano siê do zagadnienia nadmiernej ingerencji szko³y w sferê ¿ycia
prywatnego uczniów i ich rodzin oraz naruszania przepisu art. 31 Konwencji o prawach dziecka – zaznacza Marek Michalak.
Zgodnie z wy¿ej przywo³anym artyku³em Polska uznaje prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i
zajêciach rekreacyjnych, stosownych do wieku
dziecka, oraz do nieskrêpowanego uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym i artystycznym, a tak¿e
zobowi¹zuje siê do przestrzegania i popierania prawa dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym i artystycznym oraz
do sprzyjania i tworzenia w³aœciwych i równych
sposobnoœci dla dzia³alnoœci kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
– Iloœæ zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, ¿e dzieci i m³odzie¿ maj¹ ograniczon¹ mo¿liwoœæ aktywnego uczestniczenia w
¿yciu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji
wspólnego spêdzania czasu z rodzicami i rodzeñstwem, a tak¿e wywi¹zywania siê z obowi¹zków
domowych, które równie¿ odgrywaj¹ istotn¹ funkcjê wychowawcz¹ – podkreœla RPD.
Czy uczniowie potrzebuj¹ prac domowych?

Rzecznik Praw Dziecka zgadza siê ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej, ¿e niezbêdne jest zapewnienie ma³ym dzieciom mo¿liwoœci zabawy i odpoczynku po zajêciach w
szkole. – Podzielam równie¿ pogl¹d, ¿e w przypadku wy¿szych etapów edukacyjnych wskazane jest rozwijanie samodzielnej pracy ucznia.
Jednak¿e w tym zakresie dostrzegam potrzebê
wprowadzenia zmian w praktyce szkolnej - nale¿y po³o¿yæ wiêkszy nacisk na zadania w formie projektów, których celem bêdzie utrwalanie
i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w sposób
praktyczny – dodaje Marek Michalak, podkreœlaj¹c, ¿e niezbêdna jest indywidualizacja pracy
z uczniem poprzez uwzglêdnianie jego mo¿liwoœci, predyspozycji i zainteresowañ.
– W mojej ocenie wskazane przez Pani¹ Minister rozwi¹zanie polegaj¹ce na mo¿liwoœci
skorzystania przez radê rodziców z uprawnieñ
wynikaj¹cych z prawa oœwiatowego, nie jest
wystarczaj¹ce. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e choæ sposób realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego przez nauczycieli mo¿e byæ przedmiotem oceny rodziców i organów ich reprezentuj¹cych, to jednak zapewnienie standardów
dzia³añ szko³y w tym zakresie spoczywa przede
wszystkim na nadzorze pedagogicznym. Nie
mo¿na przerzucaæ na rodziców odpowiedzialnoœci za jakoœæ edukacji – zauwa¿a RPD i proponuje szefowej MEN powo³anie zespo³u, z
udzia³em ekspertów z zakresu pedagogiki i psychologii dzieciêcej, którego celem bêdzie opracowanie minimalnych standardów w zakresie
zadawania uczniom prac domowych, w tym
dopuszczalnego obci¹¿ania uczniów takim obowi¹zkiem oraz objêcia nadzorem pedagogicznym realizacji tego zadania przez szko³y. – Deklarujê gotowoœæ wspó³pracy przy realizacji
wskazanego przedsiêwziêcia – zaznacza RPD.
Oprac. na podstawie strony internetowej RPD

Zdjêcia:Internet

W sprawie
nadmiaru
prac domowych

16

RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
W paŸdzierniku zachêcam do lektury ksi¹¿ki,
która pomo¿e
zarówno rodzicom, jak i
nauczycielom
zrozumieæ
nastolatka.
Zachêcam do
wyprawy!
Najwy¿szy
czas wybraæ
siê do WIRTUALNEGO
ŒWIATA!
Nastolatek…. Mieszkasz z nim pod jednym
dachem i niewiele o nim wiesz… Zrzêdzisz,
narzekasz, pouczasz, krytykujesz… Nie mo¿esz
zrozumieæ, dlaczego ca³e godziny spêdza
przed komputerem lub z telefonem w rêku.
Jeœli zastanawiasz siê jak postêpowaæ ze swoim dorastaj¹cym dzieckiem, czy masz siê baæ
wirtualnego œwiata, który coraz bardziej go
wci¹ga – to ksi¹¿ka dla Ciebie! „Œwiat nastolatków jest jedn¹ wielk¹ bia³¹ plam¹. Ich zwyczaje, codziennoœæ, wojny, pokoje – to prawdziwa enigma. Ta ksi¹¿ka to wyprawa do tego
œwiata i próba opisania go krótkimi rozdzia³ami…” – pisze autor, Leszek Talko. Ojciec
dwójki dzieci /znany wielu rodzicom z wczeœniejszych ksi¹¿ek o swoich rodzicielskich doœwiadczeniach „Dziecko dla pocz¹tkuj¹cych”,
„Dziecko dla œrednio zaawansowanych”,
„Dziecko dla profesjonalistów” i „Dziecko dla
odwa¿nych” oraz serii „Pitu i Kud³ata”/, niczym Marco Polo postanowi³ wyruszyæ w tê
nieznan¹ krainê, by j¹ poznaæ i zrozumieæ.“Setki godzin przed komputerem i telefonem, mnóstwo przeczytanych artyku³ów
i ksi¹¿ek oraz oczywiœcie rozmowy z w³asnymi dzieæmi – córk¹ i synem – zaowocowa³y
wspania³¹ ksi¹¿k¹. To niezwyk³y przewodnik
dla rodziców, dziêki któremu mamy szansê po-

znaæ i dowiedzieæ siê czym ¿yj¹ nasze dzieci.
Nie ka¿demu z nas przecie¿ chce siê sprawdzaæ, o co chodzi w takiej grze jak GTA
czy CS GO. Leszek Talko zrobi³ to za nas! Walczy³, strzela³, gin¹³…
Nie tylko spêdzi³ wiele godzin testuj¹c ró¿ne
gry, sprawdzi³ równie¿ co nastolatki najchêtniej
odtwarzaj¹ na YouTubie, pozna³ kilku blogerów,
próbowa³ zrozumieæ, dlaczego miliony dzieciaków wol¹ ogl¹daæ, jak ktoœ gra w grê, zamiast
samemu w ni¹ zagraæ i uœwiadomi³ sobie jak wielu
z nich marzy o s³awie… Ale wcale nie takiej
na du¿ym ekranie, czy scenie. Nastolatki marz¹
o byciu s³awnym w internecie, o milionach ods³on filmików ze sob¹ w roli g³ównej. By uzyskaæ
lajki robi¹ przeró¿ne rzeczy. Upiorne dowcipy
(tzw. pranki), rodzinne k³ótnie, porady kosmetyczne, odpakowywanie na wizji.. To wszystko ma
szansê spodobaæ siê m³odym ludziom i daje szansê zaistnienia w sieci. A konkurencja jest coraz
wiêksza! Leszek Talko próbowa³ zostaæ youtuberem i przekona³ siê, ¿e to bardzo ciê¿ka praca
Dowiedzia³ siê równie¿ czym s¹ challenge (nie
tylko fasolkowe), dlaczego warto mieæ status
VIP-a w Minecrafcie, jak strzeliæ sobie selfie i po
co niektórzy fotografuj¹ swój obiad… Pozna³ historie Slender Mana, wspó³czesnej czarnej wo³gi, ³apa³ pokemony, próbowa³ zostaæ zombiakiem, a nawet zainwestowa³ trochê pieniêdzy
w produkcjê zwan¹ „odpakowywanie na wizji”.
Z pe³nym poœwiêceniem, czêsto nudz¹c siê jak
mops (choæ trzeba przyznaæ, ¿e wiele razy da³ siê
wci¹gn¹æ w ekscytuj¹ce rozgrywki) zwiedza³ wirtualny œwiat nastolatków. Czego siê dowiedzia³,
jakie wnioski wyci¹gn¹³ przeczytacie w ksi¹¿ce.
Pe³ne emocji i dowcipne relacje Leszka Talki
z tej „wirtualnej wyprawy” to masa informacji,
które pomog¹ rodzicom zrozumieæ co robi¹ wspó³czesne nastolatki w sieci, ale równie¿ wspania³a
lektura, która miejscami potrafi rozbawiæ do ³ez.
Jestem pewna, ¿e po przeczytaniu tej ksi¹¿ki niejeden rodzic nabierze dystansu i inaczej spojrzy
na swoje dziecko. Œwiat siê zmienia, Proszê Pañstwa.. Zamiast gderaæ i zabraniaæ, zajrzyjcie
do sieci… albo przynajmniej przeczytajcie tê
ksi¹¿kê! Nie mo¿na przecie¿ przestrzegaæ
przed czymœ czego siê nie zna…
Nastolatek dla pocz¹tkuj¹cych.
Nie daj siê wylogowaæ z ich ¿ycia,
Leszek Talko,
Wydawnictwo Zwierciad³o, 2017
Poleca –
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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PlanetaSztuki.pl – serwis tematyczny, ukierunkowanym g³ównie na twórców ró¿nych
dziedzin kultury i sztuki, organizatorów, czytelników i mi³oœników:
• dla artystów muzyków, plastyków
• dla zespo³ów ró¿nych dziedzin muzyki,
• dla aktorów,
• dla jednostek oœwiatowo – kulturalnych
• dla jednostek edukacyjnych,
• dla dzieci w wieku przedszkolnym,
• dla przedszkoli i szkó³, uczniów, studentów,
absolwentów,
• dla nauczycieli muzyki, plastyki, fotografii i
grafiki komputerowej i innych dziedzin sztuki
• freelancerów (grafików, plastyków, fotografików i innych twórców)
• dla seniorów
• dla historyków kultury i sztuki
• oraz dla tych wszystkich którzy pragn¹ promowaæ swoje przedsiêwziêcia artystyczne zarówno o zasiêgu regionalnym, ogólnopolskim czy
miêdzynarodowym.
Na ³amach serwisu Planeta Sztuki promuje siê:
1. literaturê fachow¹ (ksi¹¿ki, poradniki z ró¿nych dziedzin kultury i sztuki),
2. przewodniki turystyczne, w których ukazany jest kunszt artystyczny fotografa podró¿nika,
3. imprezy kulturalne i artystyczne
4. konkursy,
5. wystawy i wernisa¿e,
6. szkolenia, kursy,
7. warsztaty, plenery
8. obozy artystyczne,
9. spotkania, zabawy, zajêcia
10. nabory do szkó³ artystycznych
11. koncerty,
12. sztuki teatralne, itp.
Relacjonuj¹ przedsiêwziêcia, prezentuj¹c czytelnikom ciekawe wydarzenia ze œwiata kulturalnego i artystycznego. Wspó³pracuj¹ ze szko³ami
podstawowymi, ponadpodstawowymi i uczelniami wy¿szymi, organizacjami i firmami zainteresowanymi rozwojem kultury i sztuki, wspieraj¹
m³odych artystów, w Polsce.
Obejmuj¹ patronaty medialne nad konkursami
i wydarzeniami kulturalno - artystycznymi.
Korzyœci dla artystów, twórców:

– przegl¹d aktualnych konkursów podzielonych
wg kategorii
– œledzenie na bie¿¹co informacji o konkursach
w tym o terminach, wynikach, nagrodach w wybranych przez siebie kategoriach
– œledzenie bie¿¹cych artystycznych wydarzeñ,
spotkañ, warsztatów czy wystaw
Korzyœci dla organizatorów:
– skuteczna promocja swojego konkursu czy
wydarzenia
– bezpoœrednie dotarcie do zainteresowanych
adresatów
Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy
chc¹ promowaæ organizowane przez siebie przedsiêwziêcie o odwiedzenie strony www.planetasztuki.pl lub kontakt mailowy: info@planetasztuki.pl
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”

Rejs na ¿aglowcu
Kapitan Borchardt – wachta II
Piêciu uczniów naszej szko³y, pod
opiek¹ p. Doroty Klimek, w dniach 19-21
wrzeœnia uczestniczy³o w rejsie na ¿aglowcu Kapitan Borchardt. Zbiórka za³ogi odby³a siê we wtorek o godzinie 12.00
w Pa³acu M³odzie¿y
przy al. Piastów w
Szczecinie. Nastêpnie
autokarem udaliœmy
siê do Œwinoujœcia,
gdzie po zaokrêtowaniu i odbyciu szkoleñ
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, poruszania siê po ¿aglowcu, obs³ugi ¿agli
oraz spo¿yciu obiadokolacji wyp³ynêliœmy o 18.30
w morze. Kapitanem ¿aglowca by³ jachtowy kapitan
¿eglugi wielkiej Ziemowit Barañski - cz³owiek legenda wœród ¿eglarzy. Po wyp³yniêciu ze Œwinoujœcia skierowaliœmy siê do Sassnitz – portu niemieckiego na wyspie Rugia. Nasi uczniowie zostali przypisani do wachty II wraz z dziewczynkami z innej
szko³y. Do naszej wachty nale¿a³a obs³uga ¿agla
zwanego fokiem oraz w przypadku manewrów portowych obs³uga trapu i odbijaczy na burcie. S³u¿bê
na ¿aglowcu rozpoczêliœmy od wachty nawigacyjnej w godzinach 0.00-4. rano. W trakcie tych czterech godzin za³oganci co pó³ godziny wymieniali
siê na sterze (prowadzili ¿aglowiec), oraz na tzw.
„oku”. „Oko” ma za zadanie obserwacjê akwenu
wokó³ ¿aglowca po stronie burty na której stoi. Je¿eli „Oko” zauwa¿y inne jednostki p³ywaj¹ce lub œwiat³a na wodzie wówczas melduje o tym oficerowi wachtowemu. Gdy o 4. rano koñczyliœmy wachtê zarz¹dzono zrzucenie ¿agli, w którym aktywnie uczestniczyliœmy. Z pok³adu zeszliœmy oko³o 4.30, a ju¿ o
7.30 obudzono nas na œniadanie. Przy którym Antek
poszukiwa³ soli, ¿eby pos³odziæ herbatê Nastêpnie
okaza³o siê, ¿e stoimy przed Sassnitz i czekamy na
zgodê „Kapitanatu Portu” na wejœcie do portu. Oko³o godziny 10.00 Kapitanat oœwiadczy³, ¿e miejsce
gdzie ¿aglowiec ma stan¹æ jest zajête i ¿e mo¿emy
stan¹æ w innym miejscu. Jednak¿e ze wzglêdów bezpieczeñstwa nasz kapitan uzna³, ¿e do portu nie wej-

dziemy (¿aglowiec ma ograniczon¹ manewrowoœæ, a
wyznaczone miejsce by³o w g³êbi portu). W zwi¹zku
z tym pop³ynêliœmy wzd³u¿ klifów Rugii, aby m³odzi ¿eglarze mogli podziwiaæ widoki oraz zrobiæ
pami¹tkowe zdjêcia. Nastêpnie oko³o godz. 15. zawróciliœmy w kierunku Œwinoujœcia. Ale w miêdzyczasie od 12. do 16. nasza wachta znowu mia³a tzw.
wachtê nawigacyjn¹, czyli sterowanie i obserwacjê
akwenu. ¯eglarze uczestniczyli równie¿ w szkoleniach dotycz¹cych wi¹zania wêz³ów ¿eglarskich,
bezpieczeñstwa na wodzie itp. O 16. pow³ócz¹c nogami nasi uczniowie udali siê do koi, gdzie natychmiast posnêli. Sen znowu d³ugi nie by³, bo o 18.
zaczynaliœmy s³u¿bê w kuchni, czyli tzw. kambuzie.

M³odzi ¿eglarze wraz z kukiem - kucharzem przygotowywali kolacjê. Rozk³adali zastawê sto³ow¹, kroili
warzywa, uk³adali wêdliny na pó³miskach, robili herbatê itp. A w trakcie samej kolacji obs³ugiwali pozosta³¹ za³ogê, uzupe³niali brakuj¹ce elementy na sto³ach, donosili chleb itd. Po kolacji zmywak i sprz¹tanie wszystkiego. Wiêc oko³o godziny 21., gdy zakoñczyli wszelkie prace w kambuzie z wielk¹ radoœci¹ udali siê do koi, aby siê przespaæ. O 7. rano
trzeba by³o zameldowaæ siê ponownie w kambuzie,
aby przygotowaæ œniadanie. Ciê¿ko by³o dobudziæ
naszych kambuŸników. Ale sprawnie przygotowali
wraz z kukiem posi³ek dla wszystkich, w trakcie którego ponownie obs³ugiwali za³ogê. W miêdzyczasie
oko³o 8. rano w czwartek dobiliœmy do kei w Œwinoujœciu. Tak¿e œniadanie zjedliœmy „przywi¹zani” do
l¹du. Po œniadaniu ledwo zd¹¿yli pozmywaæ wszystko i posprz¹taæ jak ju¿ by³a zbiórka do wspólnego
zdjêcia ca³ej za³ogi oraz podsumowania rejsu przez
kapitana i rozdanie opinii z rejsu. Nastêpnie nast¹pi³o szybkie pakowanie rzeczy osobistych i ju¿ trzeba
by³o pêdziæ do autokaru, który przywióz³ nas do
Szczecina. By³y to niezwykle aktywne i dynamiczne
trzy dni na ¿aglowcu, które na d³ugo zapadn¹ nam w
pamiêci i o których bêdziemy mogli snuæ morskie
opowieœci...
Dorota Klimek
– nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 37
w Szczecinie
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Rejs dla laureatów konkursu
„Wiedzy Morskiej”
na ¿aglowcu
STS Kapitan Borchardt

Podczas Fina³u Regat The Tall Ships Races 2017
oraz Zlotu ¯aglowców, które odbywa³y siê w sierpniu w Szczecinie ¿aglowiec Kapitan Borchardt zmienia³ swój port macierzysty z Gdañska na Szczecin.
Uroczystoœæ to mia³a miejsce 6 sierpnia 2017 r.
W dniach 19-21 wrzeœnia 2017 r. odby³ siê rejs
szkoleniowo-edukacyjnych dla uczniów Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
Jest to pierwszy z czterech rejsów organizowanych przez Pa³ac M³odzie¿y - PCE w Szczecinie,
a ufundowany przez Gminê Miasto Szczecin.
W rejsie wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹ce w tegorocznej edycji konkursu Wiedzy Morskiej organizowanego przez Pracowniê Edukacji
Morskiej Pa³acu M³odzie¿y, jednak armator postawi³ jeden warunek uczestnik musi mieæ skoñczone
12 lat. Wœród nich byli zdobywcy I oraz II miejsca ze
Szko³y Podstawowej Nr 37, 23, by³ego GM 9, dru¿yna Pa³acu M³odzie¿y oraz po dwóch przedstawicieli
SP 5 oraz GM 14, którzy w zajêli III miejsce.
Uczestnicy rejsu po spotkaniu w Pa³acu, gdzie ka¿dy z uczestników otrzyma³ koszulek Szczeciñskiego
Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej wyruszyli
do Œwinoujœcia gdzie czeka³ na nich Kapitan Ziemowit Barañski wraz z za³og¹ Kapitana Borchardta.
Po przydzieleniu kajut, podzieleniu na wachty i
szkoleniu z bezpieczeñstwa na ¿aglowcu wyp³ynêli ze Œwinoujœcia w kierunku Sassnitz – portu
niemieckiego na wyspie Rugia. Nastêpnego dnia
rano dop³ynêliœmy do Sassnitz, jednak ze wzglêdów bezpieczeñstwa nasz kapitan uzna³, ¿e do portu
nie wejdziemy, poniewa¿ ¿aglowiec ma ograniczon¹
manewrowoœæ, a wyznaczone miejsce znajdowa³o
siê w g³êbi portu. Dlatego pop³ynêli wzd³u¿ klifów Rugii podziwiaæ widoki.
I pop³ynêli dalej… a w godzinach popo³udniowych zawrócili w stronê Œwinoujœcia.
W czwartek, ostatniego dnia rejsu dop³ynêli ok.
godz. 8 do Œwinoujœcia. Po œniadaniu, klar
¿aglowca, wspólne zdjêcia ca³ej za³ogi ¿aglowca
i uroczyste wrêczenie opinii z rejsu wrêczy³ Kapitan Ziemowit ka¿demu uczestnikowi.
W czasie rejsu przep³ynêliœmy 107 Mm, w czasie
30,5 godziny pod ¿aglami i 7,5 godz. na silniku.
MC

Paderewski, Chopin i Koœciuszko

Spotkanie trzech Wielkich
Polaków w …Szczecinie

Tadeusz Koœciuszko (1746-1817), Fryderyk Chopin (1810-1849), i Ignacy Paderewski (1860-1941)
– rozdzieleni czasem i przestrzeni¹, nie mogli spotkaæ siê w realnym ¿yciu, ale zapisani wielkimi literami w dziejach narodu polskiego s¹siaduj¹ trwale
nie tylko w encyklopediach i podrêcznikach historii, ale te¿ kaprysem losu znajduj¹ siê czasem obok
siebie, w tych samych miejscach, chocia¿ w ró¿nych wcieleniach… Nie wiem, czy któryœ z nich
by³ kiedykolwiek w Szczecinie (?), ale aktualnie
wszyscy trzej s¹ w podró¿ach …morskich, i z tej
okazji „spotkali” siê ostatnio w³aœnie w porcie
szczeciñskim. Jak do tego dosz³o?
Najpierw – 29 wrzeœnia br. – zawin¹³ do Szczecina 30-tysiêcznik m/s „Paderewski”, drobnicowiec Spó³ki Chipolbrok, zbudowany w 2016 r. w
Chinach. Dzieñ póŸniej statek koñczy³ wy³adunek
koncentratu cynku dla œl¹skiej huty, gdy przy nabrze¿u Starówka, na £asztowni, zacumowa³ dla
odmiany ¿aglowiec STS „Fryderyk Chopin”,
przed wyruszeniem na Karaiby, w kolejny zimowy
semestr Niebieskiej Szko³y Pod ¯aglami. Tradycyjnie ¿aglowiec pozostanie ponad pó³ roku poza
krajem, na Atlantyku, z dwoma podmianami
uczniów tej wyj¹tkowej Szko³y, z zawiniêciami
m.in. do portów europejskich, brazylijskich i karaibskich. Oprócz za³ogi sta³ej i uczniów tym razem
na pok³adzie ¿aglowca jest te¿ niezwyk³y „pasa¿er” – nasz kolejny wielki rodak Tadeusz Koœciuszko (!), bohater dwóch narodów – polskiego i amerykañskiego. Zanim jednak zapisa³ siê niezwyk³ymi dokonaniami wojskowymi w wojnie o niepodleg³oœæ USA musia³ tam dop³yn¹æ drog¹ morsk¹,
¿aglowcem – innej mo¿liwoœci zreszt¹ nie by³o…
Ta jego pierwsza transatlantycka przeprawa – kiedy jako czynny uczestnik Konfederacji Barskiej ucieka³ z Europy do Ameryki - o ma³y w³os nie zakoñczy³a siê tragicznie, co jest ma³o znanym epizodem
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w jego ¿yciu. Wyp³yn¹³ bowiem szkunerem latem
1776 roku jako pasa¿er, z francuskiego portu Le Havre
do Ameryki, ale ¿aglowiec rozbi³ siê w sztormie u
wybrze¿y Ma³ych Antyli, a z katastrofy uratowa³o
siê spoœród pasa¿erów tylko szeœciu Polaków, w tym
Koœciuszko. Sztormowe fale wyrzuci³y trzymaj¹cych
siê resztek masztów polskich rozbitków na pla¿ê jednej z najpiêkniejszych i najwiêkszej wyspy archipelagu – Martyniki, gdzie rannych i wycieñczonych
znaleŸli miejscowi Kreole, ratuj¹c im ¿ycie. To cudowne wrêcz ocalenie – przez Boga czy Neptuna opisa³a rok póŸniej, pod dat¹ 16 kwietnia 1777 r.,
gazeta OO.Pijarów „Nowiny”: „Losy szczêœcia dziwnej Opatrznoœci boskiej zrz¹dzi³y, ¿e uwolniwszy od
nurtów morskich przez rozbity okrêt W. Imci pana
Koœciuszkê obywatela kraju naszego W.X. Litewskiego, bêd¹cego przedtem u kadetów, potem w konfederacji barskiej, z piêcioma innymi Polakami przy ¿yciu
zakonserwowa³y przez chwycenie siê masztu i do
wyspy zap³yniêcie; który potem dostawszy siê do
Ameryki przez dane dowody doskona³oœci swej w
sztuce wojennej, rangi pu³kownikowskiej w wojsku
amerykañskim dost¹pi³…”. Zanim to siê sta³o, ugoszczony i wyleczony na Martynice Koœciuszko musia³
jeszcze dostaæ siê z wyspy na kontynent – dokona³
tego znowu w ryzykownych i dramatycznych okolicznoœciach, p³yn¹c ma³¹ wynajêt¹ ³odzi¹ ryback¹ (jak
na zdjêciu), pomiêdzy wyspami, i tak wreszcie dotar³
na Florydê, by potem, w latach 1775-1783, walnie
przyczyniæ siê do zwyciêstwa w wojnie o niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej…
T¹ wyj¹tkow¹ i praktycznie pomijan¹ w biografiach naszego i amerykañskiego bohatera dramatyczn¹
podró¿ morsk¹ z Francji do Ameryki postanowi³a przypomnieæ i przywróciæ do œwiadomoœci historycznej
dzia³aj¹ca w Krakowie od 25 lat Fundacja im. Tadeusza Koœciuszki, z jej prezesem, cenionym kolekcjonerem i antykwariuszem Tomaszem Otrêbskim, i wiceprezesem Robertem Springwaldem. Podjêli oni kilkuletnie owocne w koñcu starania, by w przypadaj¹ce w br. 200-lecie œmierci Naczelnika wykonaæ i umieœciæ dwie jednakowe tablice upamiêtniaj¹ce „cudowne” jego ocalenie z katastrofy morskiej, w tym jednej na krakowskim Kopcu Koœciuszki, a drugiej na

…Martynice. Tablice, w br¹zie, ufundowa³ Prezes T.
Otrêbski, a zaprojektowa³ je artysta metalurg Bernard
P³oñczak, od lat wspó³pracuj¹cy z Fundacj¹. Jedna z
tablic zosta³a ju¿ umieszczona i ods³oniêta na Kopcu Koœciuszki, a druga pop³ynie na Martynikê, w³aœnie na pok³adzie „Fryderyka Chopina”. Tablicê –
na zdjêciu – dowióz³ do Szczecina wiceprezes Fundacji R. Springwald i przekaza³ j¹ na rêce kapitana
¿aglowca Bart³omieja Skwary. Uroczyste przekazanie tablicy, w po³¹czeniu z ma³¹ wystaw¹ i konferencj¹ prasow¹, odby³o siê na pok³adzie rufowym
¿aglowca, pod bander¹, w samo po³udnie w niedzielê 1 paŸdziernika br. (na zdjêciach). Wymowna tablica, z inskrypcj¹ w jêzyku polskim i francuskim, przypomina œwiatu, ¿e „Tadeusz Koœciuszko (1746-1817.
Bohater Polski i Stanów Zjednoczonych, Honorowy
Obywatel Francji, szczêœliwie ocalony z katastrofy
morskiej, przebywa³ w lipcu 1776 roku, na goœcinnej Martynice. St¹d odp³yn¹³ do Ameryki walczyæ o
niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych… Walczy³ za
wolnoœæ i prawa cz³owieka”.
Ta kolejna podró¿ morska Naczelnika, tym razem
ze Szczecina na Martynikê, bêdzie znacznie d³u¿sza
ni¿ ta dramatyczna sprzed ponad 200 lat, gdy¿ na
trasie rozpoczynaj¹cej siê teraz kolejnej wyprawy Niebieskiej Szko³y Pod ¯aglami bêdzie najpierw Morze
Œródziemne, potem Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Zielonego Przyl¹dka, dalej kontynent Ameryki Po³udniowej, czêœæ Brazylii pó³nocnej, i wreszcie Karaiby, z
zawiniêciem na Martynikê dopiero oko³o 19 lutego
2018 roku. Tam tablica zostanie przekazana w³adzom
wyspy, a póŸniej odbêdzie siê uroczyste jej wmurowanie i ods³oniêcie, co bêdzie ostatnim akordem obchodów 200. rocznicy œmierci Koœciuszki. ¯aglowiec
wróci potem do kraju przez Bahamy, Bermudy i Azory. Dodam jeszcze, ¿e ta najbli¿sza transatlantycka
wyprawa „Fryderyka Chopina” sta³a siê swoistym
„Rejsem Koœciuszkowskim” dziêki pomocy i przychylnoœci w³aœciciela i armatora ¿aglowca pana Piotra
Kulczyckiego, który na apel Fundacji zgodzi³ siê, by
m³odzi argonauci pop³ynêli przez Atlantyk œladami
„Bohatera Dwóch Kontynentów”, co i dla nich bêdzie
wyj¹tkow¹ i dobr¹ lekcj¹ historii, patriotyzmu i walki
o wolnoœæ nasz¹ i wasz¹. Za t¹ cenn¹ pomoc w realizacji obywatelskiego przedsiêwziêcia Zarz¹d Fundacji
uhonorowa³ ¿aglowiec Odznak¹ Pami¹tkow¹ „In Memoriam – Tadeusz Koœciuszko”, któr¹ wiceprezes
Fundacji przekaza³ za³odze…
Kilka godzin po szczeciñskiej „koœciuszkowskiej”
uroczystoœci na pok³adzie „Fryderyka Chopina”, w
tym samym dniu czyli1 paŸdziernika br., dla odmiany po drugiej stronie Atlantyku, g³ówn¹ nowojorsk¹
5. Alej¹ przesz³a barwna i roztañczona, jak co roku
najwiêksza poza krajem manifestacja polskoœci - 80.
Parada Pu³askiego. Na pewno nie zabrak³o tam tak¿e
Koœciuszki, Chopina i Paderewskiego. Wielkich Obywateli Polski i œwiata. Wolnego œwiata…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Chopin i Borchardt stanêli w Œwinoujœciu
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Kursem na Karaiby
i …Zalew Szczeciñski

Trzydniowym postojem w Szczecinie - od niedzieli do œrody 1-4 paŸdziernika br. – rozpoczê³a
siê kolejna ponad pó³roczna wyprawa ¿aglowca
STS „Fryderyk Chopin”, w drodze na Karaiby, w
kolejny zimowy semestr Niebieskiej Szko³y Pod
¯aglami. Na pocz¹tek, w niedzielê, uroczyœcie „zaokrêtowali” ma pok³ad wyj¹tkowego goœcia – Tadeusza Koœciuszkê, który pop³ynie z nimi a¿ na
Martynikê (o czym ju¿ pisa³em), potem dojecha³a
pierwsza podmiana uczniów – 21 m³odych ludzi z
ca³ej Polski, z nauczycielami. Pierwsze zapoznanie
siê za³og¹ i ¿aglowcem, pierwsze szkolenia, zaprowiantowanie, i w œrodê odcumowali od nabrze¿a
przy Wa³ach Chrobrego i ruszyli w dalsz¹ drogê…
Pierwszy port – Œwinoujœcie, gdzie sztormowy
Ba³tyk przytrzyma³ ich przez dalsze dwa dni. Tu
nastêpne szkolenia – „Czy tych lin nie za du¿o? – a
tak¿e okazja do zwiedzenia jachtowego Basenu Pó³nocnego, i tak¿e miejscowego ciekawego Muzeum
Rybo³ówstwa Morskiego, gdzie tajniki ¿ycia morza
i rybo³ówstwa przybli¿y³ im Wies³aw Seidler, emerytowany wyk³adowca WSM i rybak dalekomorski.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e tu¿ obok, przy tym samym Nabrze¿u W³adys³awa IV w Œwinoujœciu, cumowa³ STS
„Kapitan Borchard” (na zdjêciach), te¿ maj¹cy na
pok³adzie uczniów, dla odmiany laureatów Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
Mieli w planie trzydniowy rejs szkoleniowy do Sassnitz, ale ze wzglêdu na wspomnian¹ sztormow¹
pogodê na morzu po¿eglowali tylko na Zalew Szczeciñski. Rekompensat¹ dla m³odej za³ogi by³a równie¿ wizyta w Muzeum Rybo³ówstwa Morskiego…
Przypomnê, ¿e leciwy „Kapitan Borchardt” – przygotowuj¹cy siê do przysz³orocznych setnych (!) urodzin - wygra³ w tegorocznych ba³tyckich regatach
TTSR dwa etapy i w koñcowej klasyfikacji by³ drugi
w klasie B, co Poczta Polska uczci³a specjalnym
okolicznoœciowym znaczkiem! (na zdjêciu). Podczas szczeciñskiego fina³u regat odby³a siê te¿ uro-

czysta zmiana portu macierzystego
¿aglowca, z dotychczasowego
Gdañska
na
Szczecin. Teraz
ju¿ p³ywa ze
Szczecinem na rufie i tym samym
jest czwartym ¿aglowcem zarejestrowanym w Szczecinie, obok „Kapitana G³owackiego”, „Fryderyka
Chopina” i „Olandra”.
Teraz STS „Fryderyk Chopin” jest ju¿ w drodze na
Morze Œródziemne, gdzie w Maladze nast¹pi z pocz¹tkiem grudnia pierwsza wymiana uczniów Niebieskiej Szko³y Pod ¯aglami. Dalej bêdzie Atlantyk, Brazylia, Karaiby… STS „Kapitan Borchardt” kontynuuje szkoleniowe rejsy ba³tyckie, m.in. w jednym z nich
bêd¹ szczeciñscy nauczyciele, opiekunowie Szkolnych
Kó³ Edukacji Morskiej. Pomyœlnych wiatrów…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Jesienny rejs na sts Kapitan
Borchardt

W dniach 4-6 paŸdziernika 2017r. 26
uczniów ze szczeciñskich Kó³ Edukacji
Morskiej wziê³o udzia³
w warsztatach ¿eglarskich. Warsztaty w formie rejsu szkoleniowoedukacyjnego odby³y
siê na ¿aglowcu sts Kapitan Borchardt. Niestety, ze wzglêdu na z³e
warunki pogodowe (silny wiatr) )nie uda³o siê
nam wyp³yn¹æ w morze. Jednak wody Zalewu Szczeciñskiego okaza³y siê idealne do wykorzystania w praktyce wczeœniej nabytej wiedzy
¿eglarskiej. W strugach deszczu w ruch posz³y fa³y,
kontrafa³y i szoty. Kliwer, sztafok i fok uda³o nam
siê postawiæ przy du¿ym wsparciu za³ogi. Ka¿dy
uczestnik rejsu móg³ stan¹æ za sterem i przez chwilê poczuæ siê jak prawdziwy kapitan. Najbardziej
lubian¹ przez wszystkich okaza³a siê wachta kambuzowa, czyli m.in. obieranie ziemniaków, nakrywanie do sto³u i dy¿ur na zmywaku.
W czwartek po po³udniu, mimo deszczu, wybraliœmy siê do Muzeum Rybo³ówstwa w Œwinoujœciu. A
wieczorem obejrzeliœmy film dokumentalny pt. „Kapitan w³asnej duszy” przybli¿aj¹cy sylwetkê kapitana ¯eglugi Wielkiej – Karola Olgierda Borchardta.

Na zakoñczenie szkolenia uczestnicy otrzymali opinie z rejsu, koszulki Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej oraz smycze.
Dziêkuj¹c bardzo za mo¿liwoœæ uczestniczenia
w tak ciekawych warsztatach prosimy o wiêcej.
Tekst i zdjêcia: Lidia Jasiñska
– SKEM „Galeon” Szko³a Podstawowa Nr 44
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Dzieñ pierwszy (19.09.2017)
Dzieñ powita³em
uœmiechem, poniewa¿ dziœ mia³a zacz¹æ
siê moja przygoda na
jednostce Kapitan
Borchardt ( jest to
najstarszy ¿aglowiec
p³ywaj¹cy obecnie
pod polsk¹ bander¹!).
Na godzinê 12 zaplanowana by³a
zbiórka, podczas której mieliœmy omówiæ kilka spraw organizacyjnych.
Po ustaleniu wszystkich szczegó³ów ca³¹ grup¹
udaliœmy siê autokarem w kierunku Œwinoujœcia.
Na miejscu byliœmy oko³o godziny 14.30. Kiedy
dotarliœmy do portu moim oczom ukaza³ siê piêkny, stary jacht. Po krótkim zastanowieniu siê przypomnia³em sobie,¿e widzia³em tê jednostkê tego
lata cumuj¹c¹ przy nabrze¿u w Szczecinie.
Zaczynamy przygodê! Kierunek – Rugia.
O godzinie 15.30 przydzielono nam kajuty, w
których znajdowa³y siê trzy koje. Po rozpakowaniu rzeczy udaliœmy siê na kolacjê do sto³ówki,
która na pok³adzie nazywana jest mes¹.
Do moich obowi¹zków podczas trwania ca³ego
rejsu nale¿a³o pe³nienie wachty nawigacyjnej,
któr¹ rozpocz¹³em zaraz po kolacji. Wachta jest
to s³u¿ba prowadzona przez cz³onków za³ogi, trwaj¹ca zazwyczaj cztery godziny. Do zadañ osoby
pe³ni¹cej wachtê nawigacyjn¹ nale¿y sta³a obserwacja jachtu i sytuacji na morzu.
Tego dnia pogoda nam sprzyja³a, a morze by³o
wyj¹tkowo spokojne. Wiatr by³ na tyle s³aby, ¿e
byliœmy zmuszeni napêdzaæ nasz jacht silnikiem.

kiem jest prowadzenie dziennika pok³adowego, w
którym zawarte s¹ informacje na temat kierunku
wyprawy, si³y wiatru czy ciœnienia. Oko³o godziny
15 zbli¿yliœmy siê do wyspy Rugia. Z powodu braku miejsca w porcie nie uda³o siê nam zejœæ na l¹d.
Oznacza³o to powrót w stronê Œwinoujœcia. Byliœmy trochê rozczarowani tym faktem.
Mimo wszystko dobry nastrój nie opuszcza³
uczestników rejsu.
W czasie powrotu opowiadaliœmy sobie anegdotki o morzu i œpiewaliœmy szanty. Nastêpnie uda³em
siê na krótk¹ drzemkê poniewa¿ czeka³a mnie nocna wachta.

Dzieñ trzeci (21.09.2017)

Dzieñ drugi (20.09.2017)

To by³ d³uugi dzieñ. Rozpocz¹³em go o godzinie 3.30 ze wzglêdu na wachtê, która zaplanowana by³a na godzinê 4.
Po ukoñczeniu s³u¿by przyszed³ czas na krótk¹
( i zas³u¿on¹ ) drzemkê, a nastêpnie œniadanie, które
przygotowa³em wraz z kukiem w kambuzie, czyli
pok³adowej kuchni. Do codziennych obowi¹zków
na pok³adzie nale¿a³o równie¿ dbanie o jego czystoœæ czym zajêliœmy siê po œniadaniu.
Dzieñ by³ wyj¹tkowo wietrzny. Dziêki temu mieliœmy mo¿liwoœæ p³yniêcia na ¿aglach. Na pok³adzie znajdowa³o siê wiele interesuj¹cych miejsc.
Jednym z nich by³a sterówka, do której zajrza³em
z ciekawoœci. W œrodku znajdowa³y siê wszystkie urz¹dzenia i przyrz¹dy niezbêdne do kierowania statkiem.
S¹ to miêdzy innymi: ko³o sterowe, telegraf, kompas czy urz¹dzenia nawiguj¹ce. Kolejn¹ rzecz¹, która
zaskoczy³a mnie podczas rejsu by³ fakt, i¿ obowi¹z-

O œwicie obudzi³ nas alarm „do ¿agli”. Wszyscy udaliœmy siê na pok³ad, gdzie ka¿dy rozpocz¹³
wykonywanie swoich obowi¹zków.
Po odwo³aniu alarmu zeszliœmy do mesy na
œniadanie.
Chwilê póŸniej przybiliœmy do portu w Œwinoujœciu, gdzie czeka³o nas jeszcze sporo pracy. Po wyszorowaniu pok³adu, klarowaniu ¿agli
i posprz¹taniu kajut opuœciliœmy banderê co
oznacza³o po¿egnanie siê z jednostk¹. Zabraliœmy swoje rzeczy osobiste i opuœciliœmy
jacht. Myœlê, ¿e by³a to wspania³a i edukacyjna przygoda, podczas której pozna³em wielu
wspania³ych ludzi, poszerzy³em sw¹ wiedzê i
umiejêtnoœci ¿eglarskie.
Karol Kubala
– uczeñ Szko³y Podstawowej Nr 5 w Szczecinie
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„The Tall Ships Races 2007-2017”

„Tolszipowy” album STF
zwodowany!

Autorzy zdjêæ z rodzinami i przyjació³mi, du¿o
goœci oraz mi³oœnicy wielkich ¿agli – t³umnie spotkali siê 6 paŸdziernika w Starej RzeŸni, na wernisa¿u wystawy i „wodowaniu” niezwyk³ego albumu
fotograficznego, bêd¹cego migawkowym spojrzeniem
fotografików Szczeciñskiego Towarzystwa Fotograficznego i jego sympatyków na wielkie regaty TTSR
i ich szczeciñskie fina³y, w latach 2007, 2013, 2015
i 2017. Blisko 200 ca³ostronicowych zdjêæ 24 autorów, œwietnie oddaj¹cych nastrój „tolszipów” na morzu i na l¹dzie, w regatach i w portach, oraz piêkno
¿agli i ¿aglowców, wyselekcjonowanych z tysiêcy
kadrów, a wszystko spiête barwnymi tekstami Wies³awa Seidlera, w trzech wersjach jêzykowych – polskiej, niemieckiej i angielskiej. Do tego du¿y format,
twarda oprawa i nienaganny wydruk, to niew¹tpliwe
walory ca³ego wydawnictwa…
Symbolicznego „wodowania” albumu dokona³
prezydent miasta Piotr Krzystek, po czym odby³a
siê ciekawa dyskusja z udzia³em zaproszonych goœci, pod has³em „The Tall Ships Races – szczeciñski sukces czy balast?”. Spotkanie i dyskusjê ze
swad¹ prowadzi³a prof. WSB Aneta Zelek. Autorów zdjêæ przedstawi³ prezes STF Tomasz Seidler,
a pierwsze albumy wrêczy³a goœciom gospodarza
wieczoru – pani Laura Ho³owacz, znana ju¿ szeroko z dzia³alnoœci na polu promowania morskiej
kultury, w Starej RzeŸni. Wieczór zakoñczy³y
wspólne zdjêcia, podpisywanie albumów oraz dalsze rozmowy, przy ¿eglarskim grogu. Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e wodowaniu towarzyszy³a wystawa 30 zdjêæ, któr¹ bêdzie mo¿ne podziwiaæ w
RzeŸni przez najbli¿sze tygodnie.
Przypomnê jeszcze krótko, ¿e wspó³czesn¹ przygodê naszego miasta z „tolszipami” wznowi³ „Dar
Szczecina”, z kapitanem Markiem Fryczem, atlantyckim rejsem z laureatami Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej, z udanym udzia³em w TTSR
2004. Równoczeœnie ówczesne w³adze miasta nawi¹-

za³y oficjaln¹ wspó³pracê Szczecina z organizatorami regat, czyli Sail Training International, dziêki czemu teraz corocznie ju¿ bierze w nich udzia³ i czêsto
zwyciê¿a oficjalna ¿eglarska reprezentacja Szczecina, a nasze miasto zosta³o gospodarzem fina³u TTSR
2007, potem tak¿e w latach 2013, 2015 i 2017, oraz
by³o g³ównym sponsorem ca³ej imprezy w latach
2010-2013. Baz¹ szkoleniow¹ reprezentacji i oficerów ³¹cznikowych by³ od pocz¹tku Oœrodek Morski
Pa³acu M³odzie¿y, teraz Centrum ¯eglarskie. Reprezentacjê stanowi¹ g³ównie miejskie jachty C¯ – najczêœciej „Dar Szczecina”, a tak¿e „Magnolia”, „Zryw”
i „Urtica”, oraz specjalnie czarterowane ¿aglowce –
g³ównie „Fryderyk Chopin”, a przedtem tak¿e „Pogoria”, „Kapitan G³owacki”, „Dar M³odzie¿y” czy
„Kapitan Borchardt”. Nadal swój udzia³ w tych rejsach i w reprezentacji ma te¿ Szczeciñski Program
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej, prowadzony przez
Pa³ac M³odzie¿y. P³yniemy dalej, mo¿e z kolejnym
szczeciñskim fina³em TTSR 2021?
Album jest do nabycia w ksiêgarni w Starej RzeŸni.
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Pasowanie
ma³ych marynarzy…
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…w porcie Kapitana Maciejewicza
Jak zawsze by³a to wzruszaj¹ca szkolna uroczystoœæ, a przejête pierwszaki œpiewa³y – „Kapitanie Kapitanów, morze nic siê nie zmieni³o…”, i solennie œlubowa³y: „Przyrzekamy byæ
dobrymi kolegami, a swoj¹ nauk¹ i zachowaniem sprawiaæ radoœæ rodzicom i nauczycielom”.
Tak dzieje siê corocznie w „Porcie Kapitana
Konstantego Maciejewicza”, czyli w szczeciñskiej Szkole Podstawowej Nr 56, nosz¹cej w³aœnie imiê legendarnego „Kapitana Kapitanów”,
wieloletniego Komendanta „Daru Pomorza” i
pierwszego dyrektora szczeciñskiej PSM. Wszyscy pierwszoklasiœci poradzili sobie z testami i
zadaniami sprawnoœciowymi, przebyli mielizny
i sztormy, które stawia³ przed nimi Neptun z
Salacj¹, i dopiero wtedy zaproszeni goœcie –
m.in. z Kuratorium Oœwiaty, P¯M, AM i ZOZ¯
– za³o¿yli pierwszakom marynarskie ko³nierze,
tym samym pasuj¹c ich do grona szkolnej, „marynarskiej” za³ogi. Dla wszystkich by³y te¿ sympatyczne maskotki – szczeciñskie „Gryfusie”, i
wspólne zdjêcia…
Warto przypomnieæ, ¿e to w³aœnie Patron SP
56 kpt.¿.w. K. Maciejewicz prowadzi³ w latach
1934-1935 historyczny rejs „Daru Pomorza”
dooko³a œwiata, pierwszy pod polsk¹ bander¹,
a w przysz³ym roku ruszy w podobn¹ wokó³ziemsk¹ wyprawê jego nastêpca „Dar M³odzie¿y”, w ramach ¯eglarskiego Projektu „POLSKA
100”, .jednego z wielu wpisanych w ogólnokrajowe czekaj¹ce nas obchody 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci. Bêdzie to ju¿ drugi
wokó³ziemski rejs „Daru M³odzie¿y”, a w pierwszym, w latach 1987-1988, uczestniczyli studenci i wyk³adowcy obu ówczesnych Wy¿szych
Szkó³ Morskich, gdyñskiej i szczeciñskiej.
Miejmy nadziejê, ¿e tak¿e tym razem bêd¹ na

pok³adzie studenci obu naszych Akademii
Morskich? Byæ mo¿e w przysz³ym roku nasze
miasto wzbogaci siê te¿ o pomnik kpt.¿.w. K.
Maciejewicza; o co stara siê powo³any ju¿ specjalny komitet. Wydaje siê, ¿e pomnik powinien stan¹æ na Wa³ach Chrobrego, przed gmachem AM, z widokiem na Nabrze¿e Jana z Kolna, tak by „Kapitan Kapitanów” móg³ ju¿ zawsze ogl¹daæ ukochane ¿aglowce wchodz¹ce i
wychodz¹ce z naszego portu. Szczecin to przecie¿ Przyjazny Port – Port Kapitana Kapitanów.
Bêd¹ kiedyœ wprowadzaæ do tego portu statki i
¿aglowce kolejni przyszli kapitanowie, byæ
mo¿e tak¿e wychowankowie szko³y „Macaja”,
na razie pasowani dzisiaj do Jego za³ogi. Niektórzy z nich z pewnoœci¹ te¿ bêd¹ w przysz³oœci ludŸmi morza…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Morze D¹bskie

Mapa
Mare Dambiensis
Jej twórc¹ jest szczeciñski ¿eglarz i kajakarz
Piotr Owczarski, a szatê graficzn¹ mapy wykona³a we wspó³pracy z nim plastyk Katarzyna Pawlikowska. Powsta³a w roku 2011 w oparciu o szkic
zamieszczony w Kronice szczeciñskiego oddzia³u Akademickiego Zwi¹zku Morskiego z roku
1949, tak¿e korespondencjê z ¿eglarzami pionierami oraz ich relacje ustne. Zosta³a stworzona w
wersji ³aciñskiej i polskiej. W tym roku zamieszczono j¹ w Leksykonie ¿eglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego wydanym w Szczecinie pod redakcj¹ Piotra Owczarskiego.
Jolanta Ga³êzowska

LEGENDA
MARE DAMBIENSIS
Legenda Mare Dambiensis (Morza D¹bskiego)
narodzi³a siê w latach 1949-1950 w œrodowisku
¿eglarzy akademickich Szczecina. Wtedy to z przyczyn politycznych wprowadzono ograniczenia w
uprawianiu ¿eglarstwa. W³adze Polski Ludowej
zamknê³y dla swobodnej ¿eglugi tak¿e Zalew
Szczeciñski, Odrê i polsk¹ strefê przybrze¿n¹. P³ywanie jachtami bez ograniczeñ na obszarze estuarium Odry, dopuszczono tylko na wodach jeziora D¹bskiego (D¹bskiego, bo tak wtedy brzmia³a
jego urzêdowa nazywa). Dla mieszkañców Szczecina, zw³aszcza m³odych studentów ucz¹cych siê
¿eglarstwa, D¹bie by³o ostatni¹ enklaw¹ wolnoœci w œwiecie w jakim przysz³o im ¿yæ.
Wtedy to – w czasach stalinowskich, ¿eglarze szczeciñscy p³ywaj¹c œnili o dalekich podró¿ach i œwiecie wolnoœci. St¹d te¿ ¿egluj¹c
po jeziorze nadali jego poszczególnym czêœciom nowe nazwy. Nawi¹zywa³y one do ich
marzeñ. W tym czasie zrodzi³y siê tam nowe
l¹dy, morza i ziemie, œwiat w który mo¿na by³o
wp³yn¹æ tylko jachtem. Œwiat tajemniczy i
pe³en niezwyk³ych przygód, które móg³ prze¿yæ ka¿dy, kto przekroczy³ granice Mare Dambiensis. Po przejœciu magicznej linii czasu,
mo¿na by³o ¿eglowaæ do Ziemi Umbriagi,
Morza Sargassowego, Parvo Mare, Ptasiej
Wyspy, Meduzostanu, Svante, Przyl¹dka Czterech Szkieletów, Przyl¹dka Bia³ego S³onia
(PBS), spotykaj¹c po drodze wrak Usambary,
Trójk¹t Bermudzki i stonogê. ¯eglowano ws³u-

chuj¹c siê w dŸwiêki okaryny i œpiew ptaków,
odczuwaj¹c ka¿dy powiew wiatru. Bohaterami tego akwenu byli nie tylko m³odzi ¿eglarze, ale tak¿e kot o imieniu Umbriaga. Nie by³
to zwyk³y kot, mówiono o nim kot ¿eglarz.
Pod tak¹ naw¹ przeszed³ do historii szczeciñskiego ¿eglarstwa. W nastêpnych latach dodano nowe nazwy na mapie Mare Dambiensis:
Kana³ Krêtego Wê¿a, Piwny Rów, Leœniczówka, Kana³ Jacka, Kwadrat, Szlak Praojców do
Lubczyny i inne. Legenda ta trwa do dzisiaj.

Wyjaœnienie nazw
KANA£ JACKA (D¥BSKI NURT), odnoga
rzeczna Regalicy (Odry Wschodniej) przy jej ujœciu do jeziora D¹bia, rozdzielaj¹ca od strony
po³udniowej wyspê Sadliñskie £¹ki od Czaplego Ostrowa i D¹bskiej Kêpy. £¹czy Regalicê z
jeziorem D¹biem Ma³ym. Nazwa niem. Fährgraben jest nazw¹ z³o¿ona z rzecz. Fähre – prom,
przejazd, przewóz i Graben – rów. Okreœlenie
„Kana³ Jacka” jest stosowane zwyczajowo przez
szczeciñskich ¿eglarzy. Nazwê t¹ nada³ w po³owie lat 60-tych XX w. ¿eglarza pochodz¹cy ze
Stargardu, zwi¹zany z Harcerskim Oœrodkiem
Morskim w Szczecinie - Jacek Wiœniakowski.
Odby³ on wiele rejsów szkoleniowych na jachtach HOM po jeziorze D¹bie. Ze wszystkich rejsów wraca³ tym samym kana³em, zwanym póŸniej na jego pami¹tkê – „Kana³em Jacka”. Ta
nazwa jest dzisiaj popularna i powszechnie u¿ywana przez szczeciñskich ¿eglarzy.
LUBCZYN, tak szczeciñscy ¿eglarze – studenci nazywali w latach 1949-1956 Lubczynê le¿¹c¹ nad wschodnim brzegiem jeziora D¹bie,
spragnieni i czasami g³odni zaopatrywali siê tam
w piwo i kartofle.
MARE SARGASSO (MORZE SARGASSOWE), to pó³nocna czêœæ Mare Dambiensis przylegaj¹ca do Przyl¹dka Bia³ego S³onia (PBS),
dzisiejszego Inoujœcia, le¿¹ca na pó³nocny
wschód od Ziemi Umbriagi. ¯eglarzom p³ywaj¹cym wtedy po Morzu D¹bskim wody te przypomina³y Morze Sargassowe, le¿¹ce w zachodniej czêœci pó³nocnego Atlantyku, rozci¹gaj¹ce siê od wysp Bahama, a¿ prawie po Azory.
Jak wtedy ju¿ wiedziano Morze Sargassowe jest
nietypowe, miêdzy innymi dlatego, ¿e to jedyny obszar wód w pe³ni oceanicznych, który
w nazwie posiada okreœlenie "morze". To
ogromna powierzchnia nieruchomej wody o
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fa³szywe monety/ I nikt siê zbytnio nie przejmuje gr¹./ A Bóg nakrêca zegar wielkim kluczem/ Siedem obrotów nieba - siedem dni/ I
znów nam jakiœ tydzieñ g³upio uciek³/ I tak
nam siê to ¿ycie jakoœ tli. Dlatego te¿ legendy
Morza Sargassowego i Trójk¹ta Bermudzkiego zainspirowa³y szczeciñskich ¿eglarzy, aby
nazwaæ tak czêœæ pó³nocn¹ jeziora D¹bie.
MARYSIN (obecna nazwa - CZARNA £¥KA),
to wieœ le¿¹ca nad wschodnim brzegiem jeziora
D¹bie, jedno z miejsc postoju szczeciñskich studentów AZS ¿egluj¹cych w latach 1949-1956 po
Mare Dambiensis, tam miêdzy innymi zaopatrywali siê w ziemniaki.
MEDUZOSTAN, to system zdzicza³ych kana³ów na wyspach Czarno³êka, Radolin, ¯abia Kêpa,
Kie³biñska Kêpa, pomiêdzy jeziorem D¹bie, a
Svante (odnog¹ Odry – Œwiêt¹). Miejsce rejsów
studenckich za³óg z Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego w Szczecinie, które dociera³y tam na
jachcie „Meduza”.

temperaturze wody powierzchniowej dochodz¹cej latem do 26°C, gdzie czêsto jest cisza lub
wiej¹ s³abe wiatry (jak czasami latem nad pó³nocn¹ czêœci¹ jeziora D¹bie). Przez Morze Sargassowe przechodz¹ tak¿e trasy wielu huraganów i tajfunów. Typowe s¹ tu nag³e zmiany
pogody, ciœnienia, temperatury. To wszystko
sta³o siê przyczyn¹ zdarzeñ tworz¹cych ju¿ od
XV wieku legendê trójk¹ta bermudzkiego,
uznawanego za miejsce wielu niewyjaœnionych
zaginiêæ statków, jachtów i samolotów. Dlatego te¿ Morze Sargassowe to jeden z najbardziej tajemniczych, owianych legendami akwenów morskich œwiata. Z akwenem tym zwi¹zana jest miêdzy innymi legenda o „Lataj¹cym
Holendrze” – statkach opuszczonych przez za³ogi, które pozostawione w tym rejonie Atlantyku d³ugo unosi³y siê na powierzchni wody
p³yn¹c si³ami pr¹dów morskich. Niczym widma przemierza³y du¿e odleg³oœci, pojawiaj¹c
siê czasami cyklicznie w tych samych miejscach. Morze to s³awi ballada Janusza Sikorskiego: Na Sargassowym Morzu tkwi¹ okrêty/
Burty im porasta trupia pleœñ/ I nie czekaj¹
na nie ju¿ kobiety/ Bo która zechce czekaæ ca³y
wiek./ A po pok³adach snuj¹ siê szkielety/ G³owonogi w koœci z nimi r¿n¹/ W banku tylko

PRZYL¥DEK BIA£EGO S£ONIA (PBS), to
pó³wysep przy Nurcie Iñskim, pó³nocnym wyjœciu z jeziora D¹bie na Odrê, nosz¹cy urzêdow¹ nazwê – Inoujœcie. By³ to l¹d do którego dobijali w latach 1949-1956 ¿eglarze-studenci w poszukiwaniu œwiata wolnoœci po podró¿y przez Mare Dambiensis. W tym miejscu
biwakowa³a zw³aszcza za³oga jachtu „Bia³y
S³oñ” (inne nazwy: „Ewa”, „Przodownik”,
obecnie „Nadir”). Nazwa by³a u¿ywana przez
wiele lat, wesz³a do legendy Mare Dambiensis
i jeziora D¹bie. Oko³o 1950 roku stanê³a tam
wie¿a obserwacyjna Wojsk Ochrony Pogranicza, odbywa³y siê obowi¹zkowe odprawy graniczne dla chc¹cych wyp³yn¹æ na Odrê i Zalew Szczeciñski, zwany wtedy „Oceanem”. Wyp³yniêcie by³o utrudnione, potrzebne by³y odpowiednie dokumenty: miêdzy innymi lista
za³ogi opieczêtowana przez Sekcjê ¯eglarsk¹
Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej
w Szczecinie i Milicjê Obywatelsk¹ oraz ksi¹¿eczki ¿eglarskie, dobrze widziane by³o odpowiednie pochodzenie klasowe. Imiê jachtu,
a tym samym przyl¹dka, zosta³o zapo¿yczone
od tytu³u piosenki „Bia³y S³oñ”.
PRZYL¥DEK CZTERECH SZKIELETÓW
zlokalizowany jest na pó³wyspie Sadliñskie
£êgi (niem. Sallun-Wiesen). Obszar ten pokry-
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waj¹ podmok³e, torfowe ³¹ki ci¹gn¹ce siê po
wschodniej stronie jeziora D¹bia Ma³ego ograniczone Sadliñskim Rowem, Trzebuskimi
£êgami. Przez Sadliñskie Lêgi przep³ywa
rzeczka Che³szcz¹ca. To teren bardzo ciekawy
przyrodniczo i doœæ niedostêpny, siedlisko
wielu gatunków ptaków. Jak wierzono znajdowa³o siê tam siedlisko piratów.
PTASIA WYSPA, tak studenci AZS nazwali
wyspê Sadliñskie £¹ki na szczeciñskim Miêdzyodrzu (niem. Mönne, pol. Mêtna). Nazwa
nawi¹zywa³a do dzia³alnoœci niemieckiego pioniera ornitologii Paula Robiena, który mieszka³ na niej w latach 1922-1945. Znajduje siê
ona u ujœcia Regalicy do jeziora D¹bie. Otoczona jest wodami jeziora D¹bie Ma³e, D¹bskim Nurtem (Kana³em Jacka), Regalic¹ i na
pó³nocy, wodami jeziora D¹bie Du¿e. S¹siaduje z wyspami: Czapli Ostrów, Mieleñska
£¹ka, Ptasi Ostrów, Ostrów Wêgorzy. Wyspa
ma d³ugoœæ oko³o 2,5 km. W jej po³udniowej
czêœci mieœci³a siê stacja ornitologiczna prowadzona Paula Robiena. Obecnie znajduj¹ siê
tam jej pozosta³oœci, jest tak¿e wmurowana tablica poœwiêcona Robinowi i druga – jego
¿onie Ewie Windhorn. Od lat po³udniowa czêœæ
wyspy le¿¹ca nad D¹bskim Nurtem (Kana³em
Jacka) jest czêstym miejscem wypoczynku i
biwakowania Szczecinian.
UMBRIAGA, kot ¿eglarz. Takim mianem nazwano kota mieszkaj¹cego na przystani Sekcji ¯eglarskiej Akademickiego Zwi¹zku
¯eglarskiego w Szczecinie. Z czasem przylgnê³o do niego okreœlenie kot ¿eglarz. Swoj¹ nazwê otrzyma³ od imienia jednego z bohaterów
filmowych z koñca lat 40 XX w., by³ maœci
rudej i wbrew kociej naturze lubi³ ¿eglowaæ.
P³ywa³ na prze³omie lat 40 i 50. XX wieku na
jachtach: „Bia³y S³oñ” (póŸniej „Przodownik”,
obecnie „Nadir”) i „Tuñczyk”. ¯eglowa³ ze
szczeciñskim studentami po Mare Dambiensis. Z czasem kot sta³ siê jedn¹ z legendarnych postaci szczeciñskiego ¿eglarstwa. Od
jego imienia czêœæ wyspy Dêbina nosi nazwê
„Ziemia Umbriagi” i sta³a siê celem wielu
¿eglarskich rejsów. Na jego czeœæ jeden z nurtów Odry otrzyma³ nazwê Umbriaga (nazwa
urzêdowa: Czapina). W 1975 nadano nazwê
"Umbriaga" jachtowi klasy 0,5 t. typu Carter
30 (armator: Jacht Klub AZS Szczecin, przez
wiele lat jego kapitanem by³ Jerzy Madeja).
Kot jest bohaterem dwóch szant: „Umbriaga”

(poœrednio) i „Kot Umbriaga”, a od roku 2016
patronuje jednej z Nagród ¯eglarskich Szczecina (Nagroda Kota Umbriagi).
USAMBARA, niemiecki statek pasa¿ersko-towarowy („kolonialny”) wybudowany w 1922 roku
o d³ugoœci 132 metrów, szerokoœci 17,7 metrów,
pojemnoœæ 8690 BRT; by³ jednostk¹ liniow¹ Deutsche-Afrika-Linien, swoj¹ nazwê otrzyma³ od gór
po³o¿onych w pó³nocno-wschodniej Tanzanii. W
okresie miêdzywojennym p³ywa³ miêdzy Hamburgiem i innymi portami Niemiec, a portami Afryki
Po³udniowej. W czasie II wojny œwiatowej zosta³
zarekwirowany przez w³adze hitlerowskie i przeznaczony na cele wojenne. Od lipca 1941 roku
kotwiczy³ we wschodniej czêœci Przekopu Brdowskiego (Wyspa Gryfia), spe³nia³ rolê jednostki
mieszkalnej (hulk) dla kadetów 4 niemieckiej
Flotylli, których szkolono do s³u¿by w niemieckich ³odziach podwodnych (U-Bootwaffe) budowanych w szczeciñskiej stoczni. 11 kwietnia 1944
roku statek ten zosta³ zbombardowany przez amerykañskie samoloty i uleg³ uszkodzeniu. Po 1945
zosta³ odholowany z Wyspy Gryfii, a w 1948 roku
sta³ czêœciowo zatopiony na równej stêpce przy
nabrze¿u Papierni „Skolwin” w Szczecinie ze
spuszczonym od strony wody trapem, do którego
dobija³y jachty. W latach 1947-1949 by³ celem
wielu ¿eglarskich rejsów, w tym studenckich, z
czasem sta³ siê jednym z elementów Mare Dambiensis i jego legendy.
ZIEMIA UMBRIAGI, po³o¿ona jest w pó³nocnej czêœci jeziora D¹bie, to pó³nocno-wschodni
kraniec wyspy Dêbiny, le¿¹cej na szczeciñskim
Miêdzyodrzu obok Kaczej Wyspy i Wyspy Mewiej. Znajduje siê w pobli¿u Inoujœcia, ko³o nabie¿ników Bykowo (po³udniowego – stawa górna nabie¿nika „Bykowo”). Na tym skrawku l¹du
na sta³e wyokrêtowa³ siê na pocz¹tku lat 50. XX
w. kot Umbriaga p³ywaj¹cy na jachtach po Mare
Dambiensis ze studentami AZS. Podczas postoju zszed³ na l¹d i znikn¹³ w dziewiczych zaroœlach. St¹d powsta³a kultowa dla szczeciñskiego ¿eglarstwa nazwa – „Ziemia Umbriagi” a le¿¹cy obok nurt Odry o nazwie Czapina przemianowano na Umbriaga.
Prawie wszystkie powy¿sze nazwy narodzi³y
siê pod koniec lat 40. XX wieku wœród ¿eglarzy – studentów z Akademickiego Zwi¹zku Morskiego i Akademickiego Zwi¹zku Sportowego
w Szczecinie.
Piotr Owczarski
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Laureaci konkursu
„Wiedzy Morskiej”
na ¿aglowcu
STS Kapitan Borchardt
Zdjêæ: Mieczys³aw Ircha, Dorota Klimek,
Bo¿ena Thomsen oraz Monika Maækowiak
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Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie
„Taneczne podró¿e z tañcem etnicznym”

Viva Espania!
W obiektywie Moniki Wilczyñskiej

