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Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1

Sprawozdanie

przebiegu obchodów

11 listopada

Przygotowania do obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci w V LO im. Adama Asnyka w Szczecinie
trwa³y od po³owy paŸdziernika br. Za czêœæ artystyczn¹ odpowiada³a klasa 2E z V LO. W tym
czasie trwa³y burzliwe dyskusje nad koncepcj¹
programu (którego wstêpny projekt opracowa³y
uczennice Natalia Karasiñska i Julia Janiszewska),
gdy¿ uczniowie chcieli, by by³ on wyj¹tkowy i
na d³ugo zapadaj¹cy w pamiêæ. Leitmotivem akademii sta³a siê myœl, i¿ o wolnoœæ walczy³y czêsto bardzo m³ode osoby, w naszym wieku lub
nawet m³odsze. Inn¹ poruszon¹ kwesti¹ by³a ulotnoœæ wolnoœci, która nie jest nam dana na zawsze, wiêc powinniœmy o ni¹ dbaæ. Scenariusz
zawiera³ odniesienia do g³ównych zrywów narodowych wczasach zaborów i po nich. Pozostali
uczniowie klasy 2E przygotowywali partie filmowe i scenki aktorskie oraz czêœci œpiewane przez
wszystkich zebranych na sali gimnastycznej, natomiast uczniów klasy 2D poproszono o poprowadzenie konferansjerki.
Dnia 9 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej,
w dwóch turach, odby³a siê uroczysta akademia z
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Pierwsza tura, dla gimnazjalistów Gimnazjum nr 46 oraz uczniów klas pierwszych V LO,
zaczê³a siê o godzinie 9:30 , natomiast druga, dla
drugo- i trzecioklasistów naszego liceum, o 11:08,
gdy¿ szko³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiej akcji
„Rekord dla Niepodleg³ej”, która polega³a na odœpiewaniu o godzinie 11:11, czterech zwrotek
„Mazurka D¹browskiego”. Po hymnie pañstwowym odœpiewano piêkny hymn szko³y autorstwa
jej patrona, Adama Asnyka – „Miejcie nadziejê”.
Nastêpnie przemówi³ historyk i jednoczeœnie wicedyrektor szko³y, pan Piotr Lisak, który zwróci³
uwagê na fakt, i¿ wszystkie narody maj¹ swoje
œwiêta narodowe w wa¿nych dla nich historycznie
dniach. W dalszym ci¹gu swojej wypowiedzi zada³
pytanie, dlaczego my, Polacy, musieliœmy o niepodleg³oœæ walczyæ. Zakoñczy³ apelem, by niwelowaæ granice, które uniemo¿liwiaj¹ naszemu spo³eczeñstwu wzajemne zrozumienie siê.
PóŸniej rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna, w czasie której odby³o siê wspólne œpiewanie piosenek nawi¹zuj¹cych do powstañ XIX w., odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918r., II Wojny

Œwiatowej, czasów stanu wojennego. Ca³oœæ
zwieñczono piosenk¹ „¯eby Polska by³a Polsk¹”.
W formie scenek aktorskich zobrazowano: rozbiory – do uczennicy stoj¹cej na œrodku sali (owiniêtej bia³¹ i czerwon¹ bibu³¹), skradaj¹c siê, podesz³y trzy inne osoby i ci¹gn¹c za tê bibu³ê, ukaza³y symbolicznie zaw³aszczenie polskich ziem
przez trzy zaborcze mocarstwa. Piosenk¹ „Warszawianka” nawi¹zano do powstania listopadowego,
a „Rot¹” oraz scenk¹ uczennic recytuj¹cych wiersz
„Co kochaæ” do strajku dzieci we Wrzeœni w 1901r.
Nastêpnie przyszed³ czas na rok 1918 i odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci; zgromadzeni zaœpiewali „Legiony”, wyœwietlono równie¿ krótki
film nawi¹zuj¹cy do tego okresu.
Kolejnym, wa¿nym punktem programu by³o nawi¹zanie do rozpoczêcia II Wojny Œwiatowej, walk
polskich oddzia³ów na terenach Europy (w tym armii gen. Andersa i zdobycia Monte Cassino) oraz
do Powstania Warszawskiego. Obecni obejrzeli
zwiastun filmu „Miasto 44”, pod koniec którego,

dwoje solistów - Monika Bartnicka oraz Tytus £ajdecki – zaœpiewa³o piosenkê „Miasto” pochodz¹c¹
z ww. produkcji. W czasie ich wystêpu chór odegra³ symboliczn¹ scenê upadku powstañców. Soliœci sprawiali wra¿enie osób nadchodz¹cych z przesz³oœci z pewnym przes³aniem. Po wystêpie, nagrodzonym owacjami na stoj¹co, konferansjerzy
przybli¿yli publicznoœci okres „Solidarnoœci” i
czasy stanu wojennego, a dla dope³nienia obrazu
zaœpiewano „Mury” J. Kaczmarskiego.
Na zakoñczenie, w ramach swoistego podsumowania, zosta³ wyœwietlony film z krajobrazami
dzisiejszej Polski. Uroczystoœæ zwieñczono z³o¿eniem wszystkim obecnym ¿yczeñ z okazji 100lecia niepodleg³oœci Polski oraz nawi¹zaniem do
idei mi³oœci, która ³¹czy ludzi. Jej wyrazem sta³
siê utwór Piotra Rubika „Niech mówi¹, ¿e to nie
jest mi³oœæ”. Ta akademia z pewnoœci¹ na d³ugo
zapisze siê w naszej pamiêci.
Agata Pastuszka
– V LO im. Adama Asnyka w Szczecinie,
klasa 2E
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100-lecie
Odzyskania
Niepodleg³oœci
przez Polskê,
czyli jak w VI LO
przygotowywaliœmy siê
do wielkiego œwiêtowania
Przedsiêwziêcia zorganizowane z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê w ramach
obchodów corocznego Miêdzynarodowego Miesi¹ca Bibliotek Szkolnych w VI Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie.
PaŸdziernikowe projekty biblioteki mia³y na
celu budowanie atmosfery i wprowadzanie w klimat obchodów jubileuszu.

1. Historia ze starych zdjêæ.
Klasy przygotowa³y prezentacje multimedialne w programie PowerPoint na bazie zeskanowanych, opatrzonych w³asnymi komentarzami starych zdjêæ rodzinnych.
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2. Sesje zdjêciowe sleeveface w bibliotece.
Promocja ksi¹¿ek nawi¹zuj¹cych do ostatnich
100 lat naszej historii.
3-4 osobowe grupy uczniów, po wyborze ksi¹¿ki (ok³adki) oraz przygotowaniu odpowiednich
rekwizytów i charakteryzacji, przeprowadzi³y sesje zdjêciowe sleeveface.

3. Konkurs ze znajomoœci Przedwioœnia
Stefana ¯eromskiego.
17 paŸdziernika uczniowie wytypowani wczeœniej przez swoj¹ klasê wziêli udzia³ w konkursie
ze znajomoœci "Przedwioœnia". Uczestnicy konkursu po wylosowaniu numerów pytañ, odpowiadali na zagadnienia konkursowe. Zwyciê¿yli
uczniowie, którzy odpowiedzieli na najwiêksz¹
licyb pytañ.

4. Konkurs Moda w literaturze polskiej
XX-XXI w. – pokaz mody.
Przygotowania do pokazu mody zaczê³y siê ju¿
we wrzeœniu. Po wylosowaniu tytu³u utworu literackiego, klasy przygotowywa³y odpowiednie
kostiumy dla wybranych przez siebie bohaterów,
charakteryzacjê, podk³ad muzyczny oraz krótk¹
informacjê o epoce, w której toczy³a siê akcja
ksi¹¿ki. Na podstawie materia³ów przekazanych
przez klasy zosta³ przygotowany scenariusz do
ca³oœci przedsiêwziêcia.
W dniu 25 paŸdziernika na korytarzu szkolnym
odby³ siê pokaz mody, który mia³ charakter konkursu. Jury ocenia³o trafnoœæ wyboru kostiumów
bohaterów, zgodnoœæ z trendami epoki, formê i
treœæ opisu prezentowanych postaci literackich,
rys historyczny epoki i oryginalnoœæ prezentacji.
Pokaz obserwowa³a m³odzie¿ zebrana na korytarzu szkolnym.
Podczas pokazu mody widzowie mogli równoczeœnie ogl¹daæ prezentacjê wa¿nych dla niepodleg³ej Polski wydarzeñ historycznych, kulturalnych i literackich: pokaz slajdów na œcianie z
rzutnika i w formie drukowanej na tablicach korkowych rozmieszczonych na korytarzach.
Przygotowane dekoracje: bia³o-czerwony papierowy tort ze œwiecami, bia³o-czerwone goŸdziki,
czekoladowe cukierki, ze specjalnie przeze mnie
opracowanymi graficznie papierkami w barwach
narodowych (100-lecie Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê 1918-2018 VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce), podkreœla³y wyj¹tkowoœ obchodzonego jubileuszu.
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Szko³a Podstawowa Nr 23

„Moja Niepodleg³a”
„¯ycie tu siê tak dziwnie uczuciem nasila
I tak skraca siê przestrzeñ lat wielu, snów wielu,
¯e wieki, które przesz³y, s¹ jak jedna chwila
Co w³aœnie w dniu dzisiejszym stanê³a u celu.
Znam jeden taki zak¹tek na ziemi,
Gdzie by mi b³og¹ by³a noc bez œwitu
Brzozy tam p³acz¹ listkami dr¿¹cymi, cisz¹ b³êkitu…”

Podsumowanie.
Przedstawione przedsiêwziêcia stanowi¹ tylko
czêœæ wszystkich projektów zrealizowanych w VI
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Szczecinie z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê.
Pe³na relacja jest dostêpna na stronie internetowej szko³y http://lo6.szczecin.pl/ i w zak³adce
http://lo6.szczecin.pl/index.php/biblioteka/
Gra¿yna Nadziejko-Jura
– VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie

W Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie podjêto szereg dzia³añ upamiêtniaj¹cych 100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Ich
kulminacj¹ by³a uroczysta wieczornica przygotowana przez klasy 5a, 8a, zespo³y wokalny i instrumentalny naszej szko³y oraz Agnieszkê Mañkowsk¹ i Marzenê Sikorê – nauczycieli jêzyka
angielskiego oraz muzyki i plastyki. Na wieczornicê 8 listopada na godzinê 17 przybyli zaproszeni goœcie. Zachodniopomorskiego Kuratora
Oœwiaty reprezentowa³a Dyrektor Wydzia³u
Wspierania Edukacji Iwona Rydzykowska, swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas równie¿: pan Stanis³aw Brzeziñski – Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych, Jadwiga We³nic – oddany
Przyjaciel Szko³y, emerytowani nauczyciele na
czele z Gabriel¹ Lodowsk¹ – wieloletnim dyrektorem naszej szko³y oraz licznie zgromadzeni
rodzice, dziadkowie, bliscy uczniów, Samorz¹d
Uczniowski, gospodarze klas i ósmoklasiœci. W
trakcie i po wieczornicy mo¿na by³o podziwiaæ
prace uczniów przygotowane pod has³em „Niepodleg³oœæ w bieli i czerwieni” – stanowi³y dekoracjê i piêkne uzupe³nienie programu. Wieczornicy towarzyszy³a równie¿ szkolna wystawa „Ojcowie Niepodleg³oœci” przygotowana z zasobów
Instytutu Pamiêci Narodowej.
Program artystyczny wieczornicy rozpoczêto
hejna³em miasta Szczecina i przemówieniem dyrektora szko³y – Barbary Bachanek-JóŸwiak.
Nastêpnie g³os zabra³a dyrektor Iwona Rydzykowska. Odœpiewano hymn narodowy i pop³ynê³y s³owa donios³ego i wzruszaj¹cego programu
artystycznego.
„Kraju mój!!! Kraju!!! Ojczyzno moja!!!
Po strasznej klêsce i wojnie
Jak¿em ja teraz w Tobie szczêœliwa
Bo ¿yjê i œpiê spokojnie”.
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Monta¿ s³owno-muzyczny
otwiera³y s³owa
piosenki: „Niepodleg³oœæ –
trudne s³owo.
Mo¿e ono znaczy coœ wa¿nego w naszym
¿yciu?”. Ca³a,
godzinna sceniczna prezentacja w wykonaniu klas 5a i
8a by³a prób¹
odpowiedzi na
to
pytanie.
Uczniowie mówili o ponad stuletnim braku Polski na mapie œwiata, o wyniszczaj¹cych polskoœæ
czasach zaborów, o podejmowanych walkach wyzwoleñczych, o poœwiêceniu do koñca, o licznych
ofiarach walk o polskoœæ, wreszcie o trudnym budowaniu nowego, odrodzonego Pañstwa Polskiego po 1918 roku. Podkreœlali znaczenie wolnoœci
dla narodu, ale te¿ wagê swobody w ¿yciu pojedynczego cz³owieka. Pad³y s³owa o roli zgody i
mi³oœci jako wartoœci uniwersalnych, tworz¹cych
atmosferê wzajemnoœci i wspólnoty. Z recytacji
p³yn¹³ te¿ przekaz o potrzebie sta³ego podsycania ducha patriotyzmu na co dzieñ i o potrzebie
wolnoœci, która szanuje prawa, zdanie i pogl¹dy
innych.
Niepodleg³oœæ i wolnoœæ to nie tylko obiektywne wartoœci, ale te¿ stan ducha. Jego pocz¹tek to dom, rodzina, bliscy, pokolenia doœwiadczeñ i œwiadectw, które swoim przyk³adem przybli¿aj¹ po¿¹dane postawy i poci¹gaj¹ do aktywnego dzia³ania. A patriotyzm to te¿ œwiêtowanie niepodleg³oœci i wolnoœci.
„Bo byæ Polakiem oznacza³o nie tylko marzyæ
o wolnej Polsce.
Wówczas to znaczy³o o ni¹ oddaæ nawet ¿ycie.
I szli m³odzi ch³opcy na œmieræ dla nas, byœmy
dziœ mogli
Mieszkaæ w wolnym i w³asnym kraju”.
Wzruszeni goœcie wys³uchali równie¿ pieœni
patriotycznych i legionowych, w tym „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Bia³e ró¿e”,
„Przybyli u³ani”, „Piechotê” czy w koñcu „Legiony”. Program urozmaici³y te¿ lubiane przez
wszystkich piosenki „Niepodleg³oœæ”, „Ojczyzna”, i „Lubiê wracaæ tam, gdzie by³em” Zbigniewa Wodeckiego. T³em dla recytacji by³y œcie¿ki

dŸwiêkowe polskich filmów i seriali, w tym najbardziej lubiane motywy tytu³ów „Dom” i „Polskie drogi”, a zamkniêto program uroczyœcie odœpiewan¹ przez wszystkich „Rot¹”.
„Hej!!! Jak cudnie znów nam œwieci w wolnej
Polsce, jasny dzieñ.
Choæ po¿ó³k³y liœæ z drzew leci, w sercach pe³no jasnych tchnieñ.
Naród silny – zmartwychwsta³a niepodleg³a Polska ju¿!!!
Silna, piêkna i wspania³a, czo³o stawia wichrom
burz.
Hej!!! Znów w górne wzniós³ siê strony, Bia³y
Orze³ – Wolny Ptak!!!
Naród duchem odrodzony, wiedzie hen w podniebny szlak!!!
Wie uderzmy w to radoœci i pieœñ szczêœcia nuæmy wraz!!!”.
Nastêpnego dnia, 9 listopada, ten sam program
zaprezentowano dwa razy na uroczystych akademiach dla uczniów naszej szko³y. O godzinie
11.11 odœpiewano ze wszystkimi polskimi szko³ami cztery zwrotki hymnu narodowego - ta podnios³a chwila ostatecznie wprowadzi³a wszystkich
w atmosferê tego tak szczególnego w tym roku
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Pani wicedyrektor Renata Bartnicka podsumowa³a szkolne
obchody, ¿ycz¹c wszystkim podnios³ego, rodzinnego œwiêtowania.
(W artykule wykorzystano fragmenty treœci programu artystycznego „Moja Niepodleg³a”).
Agnieszka Mañkowska
– nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 23
w Szczecinie
Fotoreporta¿ na str. 2

Szko³a Podstawowa Nr 7

Polska
na mapie Europy
W obchody 100. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci w³¹czy³a siê œwietlica szkolna ze Szko³y
Podstawowej Nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie.
Przez ca³y tydzieñ poprzedzaj¹cy œwiêto, uczniowie klas m³odszych pracowali w oparciu o plan
pt.: "Polska na mapie Europy-co kryje historia.
100-lecie niepodleg³oœci kraju.". W czasie zajêæ
dzieci dowiedzia³y siê wielu ciekawostek dotycz¹cych okresu poprzedzaj¹cego odzyskanie niepodleg³oœci przez Polskê, pozna³y dokonania i
¿ycie marsza³ka Józefa Pi³sudskiego oraz anga¿owa³y siê w wykonywanie prac plastyczno-technicznych zwi¹zanych z tematyk¹.
Dagmara Wierzchowska
– wychowawczyni w œwietlicy w SP 7

XXX Goleniowska
Mila Niepodleg³oœci
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci, w dniu 11 listopada 2018 r.
Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali wyjazd na XXX Goleniowsk¹ Milê Niepodleg³oœci. 40 uczniów Szko³y Podstawowej Nr 7 w
Szczecinie , sportowym wysi³kiem odda³a czeœæ
ludziom, którzy poœwiêcili ¿ycie, abyœmy wspó³czeœnie cieszyli siê wolnoœci¹. Goleniowska Mila
Niepodleg³oœci jest jednym z najstarszych biegów w Polsce organizowanym dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polaków w³asnego pañstwa w 1918 roku.
Na Goleniowskiej Mili Niepodleg³oœci. Mieliœmy mo¿liwoœæ spotkania znanych i utytu³owanych sportowców. Ambasadorami Goleniowskiej
Mili Niepodleg³oœci byli: Piotr Lisek, Wojciech
Nowicki, Arkadiusz Skrzypiñski, Ewa Durska,
Marcin Lewandowski, Leszek Zblewski, Krystian Zalewski.
W biegu ulicznym bra³o udzia³ 2500 dzieci.
Najm³odsi rywalizowali w biegu na dystansie
600m (klasa I-VI), natomiast m³odzie¿ na dystansie mili (1.609m). Na podium stanêli: Antek Ko³odziej 5h, Katarzyna Leœniewska III b Gim, Olga
Bia³ogo³¹bek III b Gim. Bieg ten by³ biegiem
integruj¹cym sportowców, propaguj¹cych zdrowy tryb ¿ycia, a tak¿e sposobem na uczczenie
Œwiêta Niepodleg³oœci. Po dotarciu do mety wszyscy uczestnicy otrzymali jubileuszowe medale
oraz gad¿ety.
https://szczecin.tvp.pl/39918104/tysiace-dziecimlodziezy-i-doroslych-na-trasie-goleniowskamila-niepodleglosci
Wszystkim uczestnikom dziêkujemy.
Beata Ziajor

9

10
Szko³a Podstawowa Nr 37 i Gimnazjum Nr 7

Patriotyzm
miêdzypokoleniowy
W bie¿¹cym roku szkolnym z gimnazjów odchodz¹ ostatnie roczniki absolwentów. Dla Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie jest to rok szczególny,
gimnazjum bowiem nosi nazwê Sybiraków, którzy dla tej placówki s¹ bardzo wa¿ni. W tym roku,
w ka¿dym miesi¹cu nauczyciele i uczniowie staraj¹ siê organizowaæ dla Sybiraków specjalne spotkania, aby podkreœliæ, ile Ci ludzie znacz¹ dla
spo³ecznoœci szkolnej.
W listopadzie obchodzona jest w ca³ej Polsce
setna rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Z tej okazji postanowiono po³¹czyæ obchody œwiêta narodowego z uroczystoœci¹ dla Sybiraków. 13 listopada zorganizowano wystêpy artystyczne z udzia³em uczniów z trzecich klas gimnazjalnych oraz m³odzie¿y klas siódmych i ósmych
Szko³y Podstawowej Nr 37 w Szczecinie. Na uroczystoœæ zaproszono oczywiœcie Sybiraków, którzy z radoœci¹ przybyli do szko³y, aby obejrzeæ
wystêp artystyczny oraz œpiewaæ wraz z m³odzie¿¹
przepiêkne pieœni patriotyczne. Po wystêpach starsi ludzie wraz z nauczycielami, Dyrekcj¹ oraz
uczniami udali siê na poczêstunek, gdzie powrócili wspomnieniami do swojej w³asnej, bolesnej
historii. Miêdzypokoleniowe spotkania organizowane od lat w Gimnazjum Nr 7 przybli¿aj¹ m³odych ludzi do czasów ju¿ odleg³ych. Dziêki szczerej rozmowie z Sybirakami uczniowie uczestnicz¹
w ¿ywej lekcji historii, która potrafi o wiele bardziej zaciekawiæ ni¿ niejeden wyk³ad czy film.
W Szkole Podstawowej Nr 37 oraz w Gimnazjum
Nr 7 w Szczecinie z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci zorganizowano wiele atrakcji maj¹cych upamiêtniæ ten
szczególny dla Polaków dzieñ oraz uœwiadomiæ
m³odzie¿y jak wa¿ne jest posiadanie niezale¿noœci
pañstwowej. Na korytarzach szkolnych mo¿na podziwiaæ wystawê plastyczn¹ poœwiêcon¹ mi³oœci do
ojczyzny. Na pocz¹tku roku szkolnego og³oszono
konkurs miêdzyklasowy. Zadaniem ka¿dej klasy
siódmej by³o przygotowanie w³asnego kodeksu klasowego, w którym mia³y pojawiæ siê elementy patriotyczne. Oceniano kreatywnoœæ, innowacyjnoœæ
oraz zaanga¿owanie m³odzie¿y w przydzielony projekt. Konkurs wygra³a klasa 7a, która przygotowa³a
najpiêkniejsz¹ pracê, graficznie i merytorycznie nawi¹zuj¹c¹ do naszej ojczyzny.

9 listopada o godzinie 11.11 na korytarzach
szkolnych uczniowie wraz z nauczycielami odœpiewali cztery zwrotki hymnu polskiego.
Nauczyciele wychowania fizycznego równie¿
wykazali siê pomys³owoœci¹. Po³¹czyli bowiem
wysi³ek fizyczny z obchodami ku czci Ojczyzny.
W pi¹tek 9 listopada zosta³a zorganizowana akcja
– „100 pajacyków na stulecie”. M³odzie¿ z wielk¹
chêci¹ wziê³a udzia³ w przedsiêwziêciu. Organizatorzy przewidzieli obecnoœæ 100 uczniów z ró¿nych klas. Okaza³o siê jednak, ¿e zainteresowanie
akcj¹ by³o o wiele wiêksze i dzieci w wolnym dla
siebie czasie t³umnie przyby³y na salê gimnastyczn¹.
Szerzenie myœli patriotycznej, pamiêæ o przesz³oœci naszego narodu, zaanga¿owanie w akcje
poœwiêcone historii by³y, s¹ i bêd¹ obecne w Gimnazjum Nr 7 oraz Szkole Podstawowej Nr 37 w
Szczecinie. Dla Dyrekcji, nauczycieli i rodziców
wa¿ne jest to, by dzieci mia³y œwiadomoœæ tego,
z jakiego kraju siê wywodz¹, jak trudna i d³uga
by³a droga ich przodków do tego, by mogli ¿yæ
w wolnym, niezale¿nym i piêknym kraju.
Anna Czupryniak

Szko³a Podstawowa Nr 69

Uczci³a 100. Rocznicê
Odzyskania Niepodleg³oœci
12 paŸdziernika 2018 wykorzystuj¹c piêkn¹,
s³oneczn¹ pogodê, uczniowie u³o¿yli gigantyczny kotylion z napisem 100 lat. Chcieli w ten sposób przekazaæ zaanga¿owanie w obchody 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci. W happeningu szkolnym udzia³ wziê³o ponad 250 uczniów.
Humory dopisa³y, a efekt mo¿na obejrzeæ na za³¹czonych zdjêciach.
Jolanta Kawalec-Szymborska
– nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 69
im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie
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Konkurs recytatorski
– „Niepodleg³a”
W tym roku mija stulecie odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Z tej okazji w naszej szkole
odby³ siê konkurs recytatorski pt.,, Niepodleg³a”
Jego celem by³o m.in. rozbudzenie zainteresowania poezj¹ i popularyzacja utworów o tematyce
patriotycznej oraz pielêgnowanie postaw patriotycznych i wartoœci kultury narodowej.
Chcia³yœmy w ten sposób uczciæ setn¹ rocznicê
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci - podkreœlaj¹ Adrianna Domañska, Jolanta Kawalec-Szymborska nauczycielki z SP Nr 69, organizatorki konkursu.
Jolanta Kawalec-Szymborska
- nauczycielka w Szko³y Podstawowej Nr 69
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Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Armii Krajowej

Obchody rocznicy
W ramach szkolnych obchodów 100. rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, podjêliœmy wiele dzia³añ, dziêki którym chcieliœmy uczciæ
wyj¹tkowe dla naszego kraju wydarzenie. Uczniowie zdobywali wiedzê o historii, odzyskiwaniu
niepodleg³oœci i ciekawych Polakach w zasadzie
na ka¿dej lekcji. Odby³o siê wiele konkursów,
debat i projektów. Na terenie szko³y za³o¿yliœmy
Ogród Niepodleg³ej – wspólnie z uczniami sadziliœmy bia³e i czerwone tulipany, przygotowaliœmy
te¿ kartki dla powstañców, pisaliœmy wiersze o patriotyzmie, stworzyliœmy plakaty „ojców niepodleg³oœci”. Goœciliœmy by³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej, którzy wspominali okupacjê i trudne czasy
po wojnie. Szko³a nabra³a bia³o-czerwonych barw
– na korytarzach i klasach szkolnych pojawi³y siê
symbole narodowe, podobizny wybitnych Polaków, informacje o trudnej drodze do niepodleg³oœci. Mamy poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku – nie ma chyba wœród naszych uczniów takiego, który pozosta³by „obok œwiêta”.
Dzisiejszy apel, poza tym, ¿e jest podsumowaniem wszystkich dzia³añ, jest wyj¹tkowy te¿ z
innych wzglêdów. Stara³yœmy siê pokazaæ, ¿e
historia Polski ukszta³towa³a nas jako naród, ¿e
ka¿dy Polak powinien mieæ œwiadomoœæ przesz³oœci i narodowych tradycji, postaci, symboli oraz
byæ dumnym ze swojego pochodzenia.
Beata Sagan, Barbara Tuzimek

Scenariusz uroczystoœci
100-lecia Niepodleg³oœci
Uroczystoœci poprzedzone zosta³y debat¹ miêdzyszkoln¹ (08.11.18 r. ), w której udzia³ wziê³y
reprezentacje uczniów z ZS 4 i ZCEMiP. Temat
debaty: Polskie Drogi do niepodleg³oœci.
Scena 1
Slajd – Matejko „Stañczyk”
Na scenie siedzi zamyœlony Stañczyk (Jan Matejko „Stañczyk”)
W tle dekoracje jak z obrazu z jednej strony na
œrodku sceny (zielenie i br¹zy) – bal, magnateria
bawi siê, tañczy.
Na scenie drzwi przykryte kolorami bieli i czerwieni.
Przed scen¹ sztalugi przygotowane na portrety
Ojców Niepodleg³ej
Uczennice ubrane na czarno – szarfy bia³o –
czerwone
Piosenka 1. Gintowski, Kaczmarski, £apiñski– „Stañczyk” – œpiewaj¹ uczennice
Scena 2
Slajd – rozbiory Polski 1772, 1793, 1795
Slajd – Matejko „Rejtan”
Na scenê wchodzi Rejtan
Rejtan:
Jam Rejtan, pose³ z Nowogrodu
Nie godzê siê na zatwierdzenie rozbioru.
Sk³ócony naród, król niepewny, szlachta dzika
Sympatie zmienia wraz z nastrojem raz po raz.
Rozgrywka z nimi to nie ¿adna polityka.

Dlatego radzê: nim och³on¹ ze zdumienia
T¹ drog¹ dalej ze mn¹ iœæ, nie grozi niczym to;
Wygraæ, co da siê wygraæ! Rzecz nie bez znaczenia,
Zanim nast¹pi europejska zmiana miejsc.
Prezentacja – Animacja rozbiory z muzyk¹
Rejtan (Rozdziera szaty i krzyczy) : Depczcie tê
krew, któr¹ ja za was gotów wylaæ, depczcie te
piersi, które siê zastawiaj¹ za czeœæ i swobody
wasze.
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Pi³sudski: Ch³opcy naprzód, na œmieræ czy
na ¿ycie, na zwyciêstwo czy na klêski, idŸcie
czynem wojennym budziæ Polskê do zmartwychwstania.
Piosenka 4 – My Pierwsza Brygada (œpiewa
ca³a szko³a)

Paderewski: Jak wyruszaliœcie na bój o wolnoœæ
Polski, b³ogos³awi³em was jak ojciec, ze ³z¹ w
oku ale i dum¹. Wierzy³em, ¿e spe³nicie swój
obowi¹zek, ¿e na ostrzach waszych bagnetów

Pisenka 2. – Kaczmarski – œpiewaj¹
uczennice
Stañczyk zasypia
Spot IPN– Odrodzenie
Polski
Scena 3
Piosenka 3 E. Fetting
– Nim wstanie dzieñ –
œpiewaj¹ uczennice
(Zza zas³ony (drzwi)
wychodzi Józef Pi³sudski i siada przy stoliku
Stañczyka)
Pojawiaj¹ siê Ojcowie Niepodleg³oœci:
Paderewski na pianinie – gra uczeñ
Pi³sudski:
Chcia³em by w wielkiej wojnie œwiatowej tocznej na polskiej ziemi nie zabrak³o polskiego ¿o³nierza. Chcia³em by Polska widzia³a w polskich
rêkach miecz b³yszcz¹cy.
My obecnie stoj¹c w boju mamy do obrony
skarb, któryœmy bezsprzecznie zdobyli: honor
¿o³nierza polskiego, którego bitnoœæ i wewnêtrzna dyscyplina nie podlega ju¿ nigdzie ¿adnej
w¹tpliwoœci.
Gdzieœ w g³êbi serca zawsze protestowa³em przeciwko wdeptywaniu nas w b³oto coraz to innym
butem ¿o³nierskim. Wierzê w zwyciêstwo!
Stañczyk: Dlatego te¿, Ci którzy nie ulegn¹
winni nieœæ tê si³ê prawdziwej wolnoœci.
W tle – prezentacja – przemówienia Pi³sudskiego do Legionistów

zaniesiecie Polsce wolnoœæ a narodowi oswobodzenie z pó³torawiekowej niewoli. Polska wam
ufa³a i wyœcie jej nie zawiedli.
Nie zginie Polska! Nie zginie! Gdy¿ ¿yæ bêdzie
po wieki wieków w potêdze i chwale dla was i
dla nas i dla ca³ej ludzkoœci.,
Stañczyk: Przywracaj¹c Polskê na mapê œwiata,
pokazaliœcie, ¿e zmagania trzech pokoleñ Polaków nie posz³y na marne.
Uczniowie wystawiaj¹ postacie z IPN
Muzyka w tle – koncert Paderewskiego lub
uczeñ gra
Paderewski: S³u¿y³em sprawie polskiej z ca³ego serca, ze wszystkich si³. To ona zawezwa³a do s³u¿by mnie i wielu innych: Romana
Dmowskiego, Ignacego Daszyñskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa czy W³adys³awa Grabskiego.
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Wam nie zapomni.
Niech ¿yje zjednoczona,
wolna i wielka Polska!
Muzyka z koncertu Paderewskiego lub uczeñ.
Scena 4
Film z Grabskim – nakrêcony przez uczniów
pod kierunkiem nauczycieli.

(Wezwani uczniowie kolejno ustawiaj¹ portrety na sztalugach i wchodz¹ na scenê)
Dmowski – Jestem Polakiem – to znaczy, ¿e
nale¿ê do narodu polskiego na ca³ym Jego obszarze i przez ca³y czas jego istnienia zarówno
dziœ, jak w wiekach ubieg³ych i w przysz³oœci.
Ignacy Daszyñski – Wszyscy Polacy zgodnie oœwiadczaj¹, ¿e chc¹ narodowego prawa
dla wszystkich trzech zaborów powsta³ych po
gwa³cie rozbioru Polski: wszystkie trzy zabory maj¹ byæ z³¹czone i og³oszone jako niepodleg³e pañstwo.
Wincenty Witos – W obliczu zagro¿enia odrodzonej polskiej niepodleg³oœci, której zagra¿a³y bolszewickie hordy potrafi³em – jako premier rz¹du Rzeczypospolitej – zachêciæ w³oœcian do walki. Walki
zakoñczonej sukcesem.
Wojciech Korfanty –
Byæ patriot¹ i obroñc¹
polskoœci na Górnym
Œl¹sku znaczy³o tylko
jedno – bycie œmiertelnym wrogiem Niemiec.
Stañczyk: Ka¿dy z
was mia³ w³asn¹ wizjê,
ale cel by³ jeden: niepodleg³oœæ! Waszego poœwiêcenia Ojczyzna

W³adys³aw Grabski –
Podstaw¹ zdrowego rozwoju ¿ycia gospodarczego oraz si³y finansowania pañstwa jest zdrowa
i silna waluta.
Piosenka 5: Zegarmistrz Œwiat³a Purpurowy
– œpiewaj¹ uczennice
Scena 5
Powstanie Warszawskie
Rozmowa z Powstañcem Warszawskim – film (
fragment wywiadu nakrêconego przez uczniów)
Piosenka 6 – Stare Miasto – Powstanie Warszawskie (Lao Che) – œpiewaj¹ uczennice
Scena 6 – strajki !!! Solidarnoœæ
Uczniowie przebrani za robotników wchodz¹
na scenê z has³ami wypisanymi na plakatach,
protestuj¹ na scenie

Piosenka7 –Siekiera motyka – wersja z Grudnia '70

Ujrzysz bia³y krzy¿ wyciêty
He³m i piasek œwiêty
To jest POLSKA

Stañczyk: Historia i pamiêæ o dawnych pokoleniach, pomagaj¹ odnaleŸæ si³ê i wiarê.

Zbigniew Jerzyna – „To jest Polska”

Piosenka 8 – Eldo – Nie pytaj o ni¹
Scena 7
Prezentacja dotycz¹ca Jana Paw³a II.
Stañczyk – Wielki Polak, patriota, który doskonale potrafi³ przekazaæ ducha narodu polskiego.
Piosenka 9 : Góralu, czy ci nie ¿al – œpiewaj¹
uczennice
Scena 8
Uczniowie na zmianê ze Stañczykiem
Kiedy nagle las zaszumi
Mowê sosny gdy zrozumiesz...
To jest POLSKA
Gdy zobaczysz gdzieœ topole
Króluj¹ce ponad polem
To jest POLSKA
Gdy zobaczysz p³owe wrzosy
Rozb³yskane w kroplach rosy
To jest POLSKA.
Kiedy drogim jest Ci w ¿yciu
¯yto srebrne przy ksiê¿ycu
To jest POLSKA.
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Piosenka 10 – Powrócisz tu – wtle œpiewaj¹
uczennice i prezentacja dotycz¹ca krajobrazów
Polski
Scena 9
Aktorzy wchodz¹ na scenê w szalikach bia³o –
czerwonych
Stañczyk : Testament przodków naszych jeden
jest dany: Polski ca³ej, Polski silnej, Polski wielkiej.
Wierzê, ¿e tego dokonacie.
Ja wiem co mam zrobiæ. Ja plan mam a Wy go
zrealizujecie.
Aktorzy czytaj¹ ¿yczenia dla Polski z okazji 100
–lecia niepodleg³oœci.
Stañczyk:
Musimy wykorzystaæ dziœ to, co daje nam historia. Stawia przed ka¿dym z nas nie lada wyzwanie, którego musimy siê podj¹æ.
Ka¿dy z osobna na co dzieñ musi szukaæ w
sobie zwyciêstwa.
Piosenka11 – Marek Grechuta, Ojczyzna –
M³odzie¿ œpiewa
Piosenka 12 – Tolerancja – m³odzie¿ œpiewa
refren 5 – krotnie
W tle prezentacja dzia³añ podejmowanych w
szkole z okazji 100 –
lecia Niepodleg³oœci.
Scena 10, Piosenka 13
– Wystêp nauczycieli –
Jak d³ugo na Wawelu.
Autorzy scenariusza:
Gabriela Kozakiewicz,
Beata Sagan
Barbara Tuzimek
– Zespó³ Szkól Nr 4
im. Armii Krajowej w
Szczecinie
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Specjalny Oœrodek SzkolnoWychowawczy NR 2 w Szczecinie

W 100. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci braliœmy udzia³ w wielu przedsiêwziêciach i byliœmy organizatorami wielu zadañ. Wszyscy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, mogli poczuæ rangê wydarzeñ
z 1918 roku i doceniæ wartoœæ danej nam wolnoœci.
Nikogo nie opuœci³a myœl, ¿e musimy byæ œwiadomi,
i¿ nie zosta³a nam ona dana na zawsze – ka¿dego
dnia powinniœmy o ni¹ dbaæ i pamiêtaæ, ¿e warto byæ
patriot¹. W naszej szkole od lat szczególn¹ uwagê
przywi¹zuje siê do obchodów œwi¹t pañstwowych,
takich jak NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI czy ŒWIÊTO KONSTYTUCJI 3 MAJA. Dla nas
nauczycieli jest niezwykle wa¿ne, by przekazaæ m³odzie¿y niepe³nosprawnej wartoœci takie jak patriotyzm czy suwerennoœæ, a tak¿e nauczyæ dumy z bycia Polakiem. Projekty przeprowadzane na terenie
naszej placówki mia³y pokazaæ m³odym ludziom
poœwiêcenie, dzielnoœæ i odwagê Polaków w czasie
walki o wolnoœæ. Wiele pokoleñ Polaków ¿yj¹cych
w zniewolonym kraju ofiarowa³o swoje ¿ycie, by
odzyskaæ niepodleg³oœæ. Dlatego w 100. rocznicê tych
wydarzeñ podjêliœmy dzia³ania, by je uczciæ.
Zadaniem realizowanym ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia
by³o tworzenie wystawy z materia³ów udostêpnionych przez nauczycieli oœrodka. Dziêki zdjêciom i
pami¹tkom zosta³y pokazane burzliwe lata 20. XX
wieku. Na szkolnych korytarzach widoczne by³y bia³o-czerwone barwy, plakaty, fotosy Polaków ¿yj¹cych
i walcz¹cych w obronie kraju i wolnoœci.
Lekcje historii, jêzyka polskiego, godzin wychowawczych oraz funkcjonowania osobistego i spo³ecznego by³y okazj¹ do rozmów na temat znaczenia
wolnoœci i walk o niepodleg³oœæ. Nauczyciele podkreœlali zwi¹zek m³odych ludzi z ojczyzn¹, która dla
nich jest nie tylko pañstwem - Polsk¹, ale miejscowoœci¹, „ma³¹ ojczyzn¹” – wsi¹, miastem, w której
siê urodzili oraz bêd¹ podejmowaæ pierwsz¹ pracê
czy zak³adaæ rodziny. W czasie rozmów i dyskusji
uczniowie deklarowali, ¿e bardzo im zale¿y na tym,
by ¿yæ w pokoju, móc decydowaæ o sobie i zapewniæ swoim rodzinom bezpieczeñstwo. Hubert z III b
powiedzia³: „Wolnoœæ jest najwa¿niejsza”; „Aby spo-

kojnie ¿yæ, trzeba byæ wolnym”. Adam z III b: „Musimy pamiêtaæ o przesz³oœci, by unikn¹æ k³opotów w
przysz³oœci”. Weronika z klasy I c stwierdzi³a, ¿e nie
warto rozpamiêtywaæ ca³y czas przesz³oœci, nale¿y
iœæ naprzód i ¿yæ. Jednak i zapominaæ o historii siê
nie powinno. Inni uczniowie z klasy III a rozumieli
wolnoœæ jako zgodê z samym sob¹, prawo do radoœci
i szczêœcia. Wed³ug nich wolnoœæ to bezpieczeñstwo,
ale te¿ odpowiedzialnoœæ. Wiêkszoœæ zgodnie stwierdzi³a, ¿e wolnoœæ jest spraw¹ nadrzêdn¹.
27 wrzeœnia 2018 r. tradycyjnie, jak co roku, zosta³
zorganizowany w naszej placówce w ramach dnia
Patronów SOSW Nr 2 Rajd im. J. Paw³a II szlakami
Czes³awa Piskorskiego pod has³em „100 lat niepodleg³oœci”. M³odzie¿ wraz z nauczycielami z³o¿y³a
wi¹zanki z bia³o-czerwonych kwiatów, które zosta³y
wykonane przez naszych uczniów kszta³c¹cych siê
na kierunku ogrodnik oraz zapali³a znicze przy pomniku Józefa Pi³sudskiego, Jana Paw³a II patrona
Zasadniczej Szko³y Zawodowej Nr 16 oraz na grobie
Czes³awa Piskorskiego patrona Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, jak równie¿ przy
Pomniku Czynu Polaków w Parku Kasprowicza oraz
przy Pomniku Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym. Trasy rajdu zosta³y zaplanowane przez nauczyciela, ale i jednoczeœnie przewodnika po Szczecinie, mi³oœnika tego miasta, pani¹ Dorotê Beik, w
taki sposób, aby przebiega³y przez miejsca wa¿ne
dla Polaków.
W czasie rajdu uczniowie wykonywali zdjêcia
miejsc, pomników oraz tablic pami¹tkowych zwi¹zanych z: niepodleg³oœæ, by wzi¹æ udzia³ w kolejnej
formie dzia³añ, czyli w konkursie fotograficznym pt.
„Na co dzieñ Polskê tworzymy”. Wykonane zdjêcia
zosta³y wykorzystane do zrobienia wystawy dostêpnej ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, rodzicom oraz goœciom odwiedzaj¹cym nasz¹ szko³ê, by ka¿dego dnia
przypominaæ o historii Polski. Takie dzia³anie pozwoli³o uczestnikom uœwiadomiæ sobie, ¿e wiele
miejsc w Szczecinie zwi¹zanych jest z poœwiêceniem
rodaków i walk¹ o wolnoœæ.
Kolejnym dzia³aniem by³ udzia³ m³odzie¿y z Bran¿owej Szko³y I stopnia Nr 12 oraz ze Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy Nr 2 w X Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim organizowanym 18 paŸdziernika 2018 r. przez Zespó³ Szkó³ Specjalnych
Nr 10 w Szczecinie. Jednym z warunków udzia³u
by³o przygotowanie utworu lirycznego na temat wolnoœci, niepodleg³oœci, œwiêtowania z odzyskania niepodleg³oœci. Uczniowie pod opiek¹ pani Beaty Cegie³ki sami decydowali o wyborze wierszy. Recytowali m.in. utwory poetyckie L. Wiszniewskiego „11
listopada”, J. Szczepkowskiego „Opowiedz nam Ojczyzno”, M. Konopnickiej „Polska, moja ojczyzna”,
A. S³onimskiego „Polska”.
Ciekawym pomys³em wychowawców internatu pani
Haliny Czosnowicz przy wspó³pracy z paniami Ur-

szul¹ Przybylak, Agnieszk¹ Rybarsk¹ oraz Edyt¹ Sielick¹ by³o równie¿ zorganizowanie Integracyjnego
Koncertu Piosenki Patriotycznej „Dla Niepodleg³ej”.
W koncercie udzia³ wziê³a m³odzie¿ z naszej szko³y
- zespó³ Wilkililki oraz zespó³ wokalny pod opiek¹
pani Jolanty Rostkowskiej, a tak¿e zespó³ z M³odzie¿owego Oœrodka Socjoterapii im. Brata Alberta,
cz³onkowie ko³a Szczecin – Centrum Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych oraz podopieczni Stowarzyszenia „Têcza”. W czasie wystêpów nie zabrak³o chwil
wzruszeñ. Widzowie wraz z zespo³ami œpiewali pieœni patriotyczne, prosili o bisy.
22 paŸdziernika 2018 r. w ramach lekcji historii i j.
polskiego uczniowie z Bran¿owej Szko³y I stopnia
oraz Zasadniczej Szko³y Zawodowej Nr 16 obejrzeli
w kinie film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Wielki patriotyzm, poœwiêcenie ¿ycia w obronie wolnoœci sprawi³y, ¿e nasi uczniowie poczuli dumê
ze swego pochodzenia, uto¿samiali siê z bohaterami

filmu, mówili, ¿e „postêpowaliby w podobnej sytuacji, tak jak oni”.
Innym dzia³aniem by³a organizacja dwuetapowego Konkursu historycznego „Nasza droga ku niepodleg³oœci” dla uczniów Bran¿owej Szko³y I stopnia i klas III Zasadniczej Szko³y Zawodowej Nr 16,
który odby³ siê 23 paŸdziernika i 26 paŸdziernika
2018 r. Nauczycielka historii pani Lilianna Wilkowska w taki sposób skonstruowa³a test, by zawiera³
zagadnienia zwi¹zane z 1918 rokiem, postaci¹ J. Pi³sudskiego, a tak¿e z odzyskaniem niepodleg³oœci
przez Polskê. Natomiast w Szkole Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 2 Konkurs historyczny „Nasz dziadek i
jego Kasztanka” przygotowany przez nauczycielkê
z przysposobienia do pracy pani¹ Annê Doro¿yñsk¹
polega³ przede wszystkim na wykonywaniu zadañ
praktycznych. Uczniowie wykazali siê wiedz¹ na temat odzyskania wolnoœci, a tak¿e popisali siê znajomoœci¹ symboli narodowych.
Dzia³ania zwi¹zane z rocznic¹ odzyskania nieodleg³oœci podjêliœmy w szkole od wrzeœnia 2018.
W paŸdzierniku zrealizowaliœmy kolejne zadanie

17

polegaj¹ce na tym, ¿e ka¿da klasa mia³a przygotowaæ w grupie lub indywidualnie plakat mówi¹cy
o niepodleg³oœci. To zadanie bardzo pozytywnie
wp³ynê³o na m³odych ludzi. Przy okazji projektowania plakatu i pracy nad nim m³odzie¿ wymienia³a pogl¹dy na temat wolnoœci ojczyzny, ¿ycia
w kraju tu i teraz. Rozmawia³a o problemach, z
jakimi borykaj¹ siê rodziny, ale te¿ o wielkiej mi³oœci do Polski. Zadanie to doprowadzi³o do otwartych rozmów na tematy, o których w nat³oku bie¿¹cych spraw siê zapomina. Uczennica z klasy III
a w czasie pracy powiedzia³a: „Dla mnie wolnoœæ
to swoboda i mo¿liwoœæ realizacji swoich planów,
d¹¿enia do celu, osi¹gania szczêœcia”.
W naszej szkole pod opiek¹ pañ: Jolanty Waszkiewicz, Wioletty Sali i Joanny £ukasik prê¿nie dzia³a
ko³o turystyczne JOWIJO, w ramach którego m³odzie¿, uczestnicz¹c w cotygodniowych rajdach, poznaje miasto i okolice. Trasy wycieczek by³y tak
wytyczane, by m³odzie¿ mog³a dostrzec, ile miejsc w
okolicy zwi¹zanych jest z walkami o niepodleg³oœæ.
W³aœnie dlatego, w ramach obchodów 100-lecia niepodleg³oœci, m³odzie¿ SKKT „JOWIJO” odwiedzi³a
miejsca upamiêtniaj¹ce odzyskanie niepodleg³oœci
przez Polskê, a tak¿e piêkne tereny miasta i okolic,
które naprawdê warto zobaczyæ i zakochaæ siê w nich.
Jednym z nich by³ Pomnik Niepodleg³oœci mieszcz¹cy siê na osiedlu S³onecznym.
Zwieñczeniem dzia³añ upamiêtniaj¹cych 100. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci by³ uroczysty apel.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê 9 listopada o 11.11 odœpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego.
Nastêpnie m³odzie¿ oœrodka przedstawi³a monta¿ s³owno – muzyczny na temat – wolnoœæ i niepodleg³oœæ
Recytacje wierszy, m.in. Krzysztofa Baczyñskiego, W³adys³awa Be³zy, Antoniego S³onimskiego,
Ignacego Krasickiego przeplatane by³y pieœniami
patriotycznymi, przygotowanymi przez dwa zespo³y
wokalno-muzyczne dzia³aj¹ce w naszej szkole: WILKILILKI i WESO£E NUTKI. W czasie uroczystoœci
zaœpiewano m.in. pieœni: J. Pietrzaka „¯eby Polska
by³a Polsk¹” czy „Rota” Marii Konopnickiej oraz
piosenki ¿o³nierskie. Jedn¹ z pieœni „Rozkwita³y p¹ki
bia³ych ró¿” wykona³a uczennica klasy II c Weronika Krywult. Du¿e wra¿enie wywo³a³ równie¿ animowany film ukazuj¹cy historiê powstawania pañstwowoœci polskiej, pokazuj¹cy walkê o wolnoœæ i prawdê, a tak¿e wielkie poœwiêcenie i odwagê ¿o³nierzy,
który przygotowa³ pan Jan Matyjasek.
Po zakoñczeniu przedstawienia dyrektor oœrodka
Lilianna Wilkowska podsumowa³a konkursy i przedsiêwziêcia zwi¹zane z setn¹ rocznic¹ odzyskania niepodleg³oœci. Zwyciêzcy zostali wyró¿nieni dyplomami i nagrodami.
Beata Cegie³ka
– nauczycielka SOSW2 w Szczecinie
Wiêcej zdjêæ na str. 49
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Obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci
W zwi¹zku ze 100-leciem Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê w przedszkolu podjêto szereg dzia³añ, aby kszta³towaæ mi³oœæ i przywi¹zanie do kraju ojczystego oraz szacunek do symboli narodowych. Z racji okr¹g³ej rocznicy i przy
okazji realizowanej w naszej placówce Innowacji
czytelniczej „Ma³y miœ w œwiecie wielkiej literatury” przybli¿yliœmy dzieciom polskie legendy.
Miœ podró¿nik przez ca³y miesi¹c wêdrowa³ po
domach naszych dzieci. Dziêki czytanym przez
rodziców ksi¹¿kom poznawa³y tradycjê, zwyczaje i historie kraju. Natomiast nauczycielki Edyta
M¹dry oraz Dorota Kosiñska wpad³y na pomys³
zorganizowania Biesiady Patriotycznej w przedszkolu metod¹ storyline przywo³uj¹cej pamiêæ o
bohaterach naszej wolnoœci. Do uroczystoœci przygotowywaliœmy siê stopniowo. Najpierw dzieci z
najstarszej grupy powêdrowa³y pod pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, aby z³o¿yæ kwiaty i
zapaliæ symboliczny znicz. Razem na wycieczkê
z dzieæmi uda³ siê oczywiœcie Miœ Zdzisiu.

Biesiadê czyli „lekcjê historii” rozpoczêto w
pi¹tek 9.11.2018 r. uroczystym wprowadzeniem
flagi w rytmie Poloneza Husarii.

Chwilê póŸniej przenieœliœmy siê w czasie i dzieci dowiedzia³y siê jak to wszystko by³o i co siê
po kolei wydarzy³o. Na jak d³ugo Polska zniknê³a z mapy œwiata. Na scenê wkroczy³ Marsza³ek
Józef Pi³sudski na swojej Kasztance. Przedszkolaki dowiedzia³y siê tak¿e parê ciekawostek o
naszym dzielnym wodzu narodu.

Szacunek i mi³oœæ do ojczyzny najm³odsi wyrazili
poprzez recytacje wierszy i pieœni o charakterze patriotycznym. Piêciolatki wyst¹pi³y w przedstawieniu
pt. „Dzieñ flagi”, równie¿ panie mia³y swoje piêæ
minut œpiewaj¹c pieœñ pt. "U³ani". Imprezê uœwietni³
pokaz mody patriotycznej. Zadanie zosta³o potraktowane bardzo powa¿nie i wszystkie dzieci wygl¹da³y tego dnia wspaniale. Jak na prawdziwym pokazie mody dzieci prezentowa³y swoje kostiumy na
wybiegu wyœcielonym czerwonym dywanem.

Tego dnia o godz. 11.11 dumnie w³¹czyliœmy siê
do akcji „Rekord dla Niepodleg³ej” i wspólnie zaœpiewaliœmy cztery zwrotki hymnu narodowego.
Kontrastowe bia³o-czerwone stroje, kotyliony oraz
wystrój sali dope³ni³y podnios³¹ atmosferê uroczystoœci, w której oprócz dzieci z ka¿dej grupy wiekowej i wszystkich pracowników przedszkola wziêli
tak¿e udzia³ przedstawiciele Rady Rodziców. Wystêpy przedszkolaków oraz pañ, zaanga¿owanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony
zosta³ gromkimi brawami. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci sta³y siê bardzo radosnym dniem w naszym
przedszkolu i mamy pewnoœæ, ¿e zapadnie w pamiêci naszych Ma³ych Polaków.
Edyta M¹dry
– nauczycielka PP 5
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„Ma³y Polak –
Wielkie Serce”
Kszta³towanie postaw patriotycznych dzieci to
najwa¿niejszy cel jaki zosta³ postawiony przed
szko³ami i przedszkolami w bie¿¹cym roku szkolnym. Skupienie siê na wartoœciach patriotycznych
zwi¹zane jest oczywiœcie ze szczególn¹ dat¹ – 100.
rocznic¹ odzyskania przez Polski niepodleg³oœci.
Wychowanie ludzi szczerze kochaj¹cych swój kraj
jest procesem d³ugotrwa³ym i powinien zaczynaæ
siê ju¿ w wieku przedszkolnym. W trakcie planowania pracy zwi¹zanej z edukacj¹ patriotyczn¹
zrodzi³ siê w mojej g³owie pomys³ zorganizowania Miêdzyprzedszkolnego Konkursu Pieœni Patriotycznej pod has³em: „Ma³y Polak – Wielkie
Serce”. Konkurs odby³ siê 8 listopada 2018 roku
w naszej placówce. Jego celem by³o wspieranie
wychowania patriotycznego m³odego pokolenia
poprzez formy aktywnoœci artystycznej, a co najwa¿niejsze przywrócenie naszej zbiorowej pamiêci
polskich pieœni i piosenek patriotycznych. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³a nas równie¿ Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty Magdalena ZarêbskaKulesza. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê krótk¹ czêœci¹ artystyczn¹ przygotowan¹ przez grupê 5-latków. Dzieci wyrecytowa³y „Katechizm polskiego
dziecka”, zaœpiewa³y utwór pt. „Przybyli U³ani”,
a na koniec – wierszem Cz. Janczarskiego wyjaœni³y publicznoœci „Co to jest Polska”. Nastêpnie
rozpoczê³y siê wystêpy uczestników z 9 zaprzyjaŸnionych placówek. Wszystkie by³y piêkne i
wzruszaj¹ce, a dzieci mimo tak m³odego wieku
wykaza³y siê wyj¹tkow¹ dojrza³oœci¹ w podejœciu.
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zostali nagrodzeni dyplomem oraz upominkiem, który wrêcza³a dyrektor przedszkola Moni-

ka Wieleba wraz z Pani¹ Kurator – która równie¿
przygotowa³a dla wykonawców nagrody rzeczowe. W zwi¹zku z tym, i¿ wydarzenie cieszy³o siê
ogromnym zainteresowaniem oraz wzbudzi³o wiele pozytywnych emocji w kolejnych latach planujê zorganizowaæ kolejne edycje Miêdzyprzedszkolnego Konkursu Pieœni Patriotycznej.
Monika Szostak
– nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 5
w Szczecinie
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Œwiêtowanie 100.
Rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oœci
100 rocznica odzyskania niepodleg³oœci to wyj¹tkowe œwiêto Polaków.
W Przedszkolu Publicznym „Bajkowa ³¹ka” w
Szczecinie przygotowywaliœmy siê do obchodów bior¹c udzia³ w miêdzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piêkna Nasza Polska Ca³a”
pod honorowym patronatem m. in. Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. By³ to dla nas kreatywny czas, w który zaanga¿owa³a siê ca³a spo³ecznoœæ -dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy przedszkola. Zrealizowaliœmy wiele zadañ, które mia³y na celu rozbudziæ w dziecku œwiadomoœæ, kim jest i sk¹d pochodzi. Podjêliœmy nastêpuj¹ce dzia³ania:
• udzia³ najstarszych grup w warsztatach historycznych „Legendy z grodu Gryfa”
• zorganizowanie w ka¿dej grupie k¹cika „Piêkna nasza Polska ca³a” o tematyce patriotycznej
• udzia³ w akcji „Napisz kartkê bohaterom”
• udzia³ grupy „Motylki” w olimpiadzie sportowej „W bia³o-czerwonych barwach” w SP Nr 3
• nauka, os³uchanie siê i zaœpiewanie Hymnu
Polski – Mazurka D¹browskiego, wziêliœmy tak¿e udzia³ w akcji „Rekord dla Niepodleg³ej” i
odœpiewaliœmy Hymn 9 listopada o godz. 11:11
• nauka piosenek o tematyce patriotycznej,
m.in.: Roty, Bia³e ró¿e, Przybyli u³ani pod okienko, Symbole Polski

• nauka tañców ludowych: Kujawiaka i Mazura
• nauka wierszy o tematyce patriotycznej
• wykonanie grupowej pracy plastycznej „Nasza polska z³ota jesieñ”
• organizacja miedzyprzedszkolnych konkursów plastycznych: „Szczecin – moja ma³a ojczyzna” oraz „Piêkna nasza Polska ca³a”
• udzia³ w miedzyprzedszkolnych konkursach
plastycznych „Ma³y obywatel na 100 lat Niepodleg³oœci” – organizator: Fundacja Mierz Wysoko, „Przedszkolak - ma³ym patriot¹” w PP Nr 21,
„Jestem Polakiem” w PP Nr 1, „Symbole narodowe oczami dziecka” w SP Nr 7
• zorganizowanie II. Przegl¹du Pieœni Patriotycznej dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola.
Zwieñczeniem tych wszystkich dzia³añ i wydarzeñ
by³o zorganizowanie w auli Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, przy ul. S³owackiego uroczystej akademii, na któr¹ zaproszono ca³¹
spo³ecznoœæ przedszkoln¹ wraz z rodzinami. By³a to
cudowna, pe³na emocji, dumy i wzruszenia radosna
chwila, na której wszyscy odœpiewaliœmy Hymn Polski, najm³odsze dzieci zatañczy³y do piosenki „Czerwone jab³uszko”, wyrecytowa³y wiersz W. Be³zy pt.
„Katechizm ma³ego dziecka”, starsze dzieci przygotowa³y monta¿ s³owno-muzyczny „Co to jest niepodleg³oœæ?”, prezentuj¹c szereg wierszy i piosenek
o tematyce patriotycznej, dumnie zatañczy³y Mazura do piosenki „Ostatni mazur”, a solistka Jadzia
przepiêknie zaœpiewa³a piosenkê „Co to jest niepodleg³oœæ?”. Na zakoñczenie uroczystoœci rodzice ze
swymi pociechami, wziêli udzia³ w II. Przegl¹dzie
Pieœni Patriotycznej. Pokazali tym samym, ¿e znaj¹ i
pielêgnuj¹ nasz¹ kulturê i tradycje.
Pomimo zakoñczonego projektu dalej realizujemy tematy, dziêki którym dzieci poznaj¹ piêkno, historiê i kulturê naszego kraju i Szczecina naszej ma³ej Ojczyzny.
Edyta Karnacewicz
– nauczycielka z Przedszkola
Publicznego Nr 10 „Bajkowa ³¹ka”
w Szczecinie
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NIEPODLEG£OŒÆ

pewne refleksje z pracy z 3-latkami
Co tak wielkie s³owo znaczy dla ma³ego,
trzyletniego Polaka? Mo¿e niewiele, ale maluch ju¿ na tym poziomie rozwoju mo¿e kochaæ swój kraj. Z pewnoœci¹ nie rozumie czym
jest niepodleg³oœæ, wolnoœæ czy duma narodowa, ale wie… czuje.. co to znaczy mi³oœæ, dobro i bezpieczeñstwo. W czym ta mi³oœæ siê
przejawia(?) – otó¿ w kszta³tuj¹cej siê œwiadomoœci, ¿e (zgodnie ze s³owami piosenki)
„jestem Polk¹ (dziewczynki) i Polakiem (ch³opcy)”, ¿e Maluchy znaj¹ nazwê swojego kraju i
wiedz¹, ¿e mówi¹ po polsku. Sk¹d wiedz¹? Bo
ich ukochana wolontariuszka Ksenia jest Ukraink¹ i wcale nie mówi po polsku tylko po ukraiñsku, a zabawny wolontariusz Louis – jest
Hiszpanem i pos³uguje siê jêzykiem angielskim lub hiszpañskim. Dzieci maj¹ wielka radoœæ z tego, ¿e mog¹ uczyæ ich najczêstszych
zwrotów w jêzyku polskim np. „pobaw siê ze
mn¹”, albo „uczesz mnie”.
3-latki potrafi¹ rozpoznaæ swoj¹ flagê wœród
innych: „a na tej fladze biel jest i czerwieñ”.
Czerwieñ oznacza mi³oœæ, a biel serce czyste,

potrafi¹ siê cieszyæ jak „piêkne s¹ nasze barwy
ojczyste”. Rozpoznaj¹ god³o (wisi w sali , na budynku przedszkola). Jaki znak ma Polak ma³y? –
Orze³ bia³y. Potrafi¹ okazywaæ szacunek symbolom narodowym: wiedz¹ jak zachowaæ siê, gdy
œpiewamy hymn narodowy podczas przedszkolnych uroczystoœci…
To ma³o, czy du¿o? Myœlê, ¿e na miarê trzyletniego serca i umys³u to niema³o. Dbajmy zatem,
by poczucie œwiadomoœci z przynale¿noœci narodowej ros³o wraz z dzieæmi, a MY doroœli b¹dŸmy
wzorem dla wpatrzonych
w nas, bezgranicznie ufnych Maluchów, i pokazujmy ¿e… byæ Polakiem
to wci¹¿ i zawsze brzmi
dumnie.
Renata Lachnowicz
– Przedszkole
Publiczne Nr 18
w Szczecinie
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Scenariusz uroczystoœci
na 100. rocznicê odzyskania
Niepodleg³oœci przez Polskê

Cele ogólne:
– kszta³towanie postawy szacunku do historii
naszego kraju, symboli narodowych, w³aœciwego
zachowania podczas uroczystoœci,
– poszerzanie wiedzy na temat w³asnej ojczyzny,
– doskonalenie umiejêtnoœci artystycznych.
Cele szczegó³owe:
– rozumienie znaczenie Œwiêta Niepodleg³oœci Polski,
– przestrzeganie poprawnej postawy podczas
œpiewania hymnu,
– budowanie szacunku do symboli narodowych,
– œpiewanie piosenek o tematyce patriotycznej
i odtwarzanie rytmu tañcem,
– poszerzanie s³ownictwa i doskonalenie dykcji,
– rozwijanie pamiêci,
Metody:
– s³owne – recytacje, œpiew, pogadanka,
– czynne – zadañ stawianych dziecku,
– ogl¹dowe – taniec, pokaz, ekspresja muzyczno-ruchowa.
Formy:
– indywidualna,
– zbiorowa,
– z ca³¹ grup¹,
– wystêp artystyczny.
Œrodki dydaktyczne:
p³yta CD z nagraniami piosenek, tañców i
utworów patriotycznych, wiersze o tematyce
patriotycznej, stroje galowe dla wszystkich
dzieci, kotyliony w kolorach narodowych dla
ka¿dego dziecka, dekoracja sceny przedszkolnej w barwach narodowych, flaga, bia³oczerwone pompony.

Przebieg uroczystoœci:
1. Powitanie – Piegusy (6-latki)
Dzieñ dobry kole¿anki i koledzy z daltoñskiej
„Weso³ej 18”, witamy szanowne ciocie.
Wkrótce wielka jest rocznica, jedenasty listopada,
Tym co walczyli za Ojczyznê,
ho³d wdziêcznoœci Polska sk³ada.
Im to przecie¿ zawdziêczamy wolnoœæ polsk¹
mowê w szkole.
To, ¿e tylko z ksi¹g historii poznajemy dziœ niewolê.

2. Prowadz¹ca
Dzisiejsz¹ uroczystoœæ rozpoczynamy hymnem
Polski „Mazurkiem D¹browskiego”
Przedszkolaki proszê o powstanie
Bacznoœæ – poczet sztandarowy wprowadziæ. Do
hymnu!
(Wspólne odœpiewanie czterech zwrotek pieœni.)
Spocznij
3. Wiersz „11 – listopada” (B. Brykczyñski),
Piegusy – 6-latki
W historii Polski tak siê sk³ada
By³ kiedyœ ponad wiek niewoli,
Jedenastego listopada, nasz kraj z niewoli siê
wyzwoli³.
I wtedy myœl powsta³a taka
By przez szacunek dla przesz³oœci
Ten dzieñ na zawsze dla Polaka.
Pozosta³ DNIEM NIEPODLEG£OŒCI.
4. Wiersz „Barwy ojczyste” (Cz. Janczarski),
Figielki – 3-latki
Powiewa flaga, gdy wiatr siê zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwieñ,
Czerwieñ to mi³oœæ,
Biel serce czyste,
Piêkne s¹ nasze barwy ojczyste.
5. „iersz „Katechizm polskiego dziecka” (W.
Be³za) Smyki – 4-latki
– Kto ty jesteœ?
– Polak ma³y.
– Jaki znak twój?
– Orze³ bia³y.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Miêdzy swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– M¹ ojczyzn¹.
– Czym zdobyta?
– Krwi¹ i blizn¹.
– Czy j¹ kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskê wierzê.
– Coœ ty dla niej?
– Wdziêczne dzieciê.
– Coœ jej winien?
– Oddaæ ¿ycie.
6. Piosenka z uk³adem muzyczno– ruchowym
„Przybyli u³ani pod okienko” – Psotki – 5-latki
7.Burza mózgów – Co to jest Polska??? –
dzieci podaj¹ rozmaite odpowiedzi – prowadz¹-

ca podsumowuje i zaprasza do piosenki pt. „Bo
wszyscy Polacy to jedna rodzina” – wszyscy
8. Wiersz „Czy mieszkasz w Szczecinie” –
Urwisty – 5-6-latki
Czy mieszkasz w Szczecinie
Czy te¿ domem twoim wioska
Wszyscy dobrze o tym wiedz¹,
¿e to w³aœnie nasza Polska.
Ka¿dy kocha swoje miasto,
Czy jest du¿e, czy jest ma³e,
Ka¿dy kocha swoj¹ wioskê,
w której mieszka ¿ycie ca³e.
I pamiêta te¿ przedszkolak
Nazwê swego zamieszkania
By k³opotów móc unikn¹æ,
By nie by³o zamieszania.
9. Przedszkolaki powstaæ – Bacznoœæ!
Poczet sztandarowy wyprowadziæ! (werble)
Spocznij!
10 Prowadz¹ca zaprasza do wspólne œpiewania
piosenki „Jesteœmy Polk¹ i Polakiem” – pl¹s
11. Zakoñczenie ca³oœci – wrêczeniem nagród
za konkurs plastyczny
12. Przygotowanie do wyjœcia w celu uczczenia 100-lecia Niepodleg³ej Ojczyzny poprzez
BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 100 m, 100 kroków na 100 lat w Parku Kasprowicza, czyli
„STO na STO na STO” pod patronatem
Dyrektora ODN-u
13. Bieg uczestników z bia³o-czerwonymi
pomponami.
14.Uroczyste zakoñczenie biegu. Wrêczenie medali przez dyrektora ODN Agnieszkê Czeglik
El¿bieta Czwójdziñska
– nauczycelka z Przedszkola
Publicznego Nr 18 „Weso³a Osiemnastka”
w Szczecinie

23
PROTOKÓ£ OBRAD JURY
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU LITERACKIEGO
NA NAJPIÊKNIEJSZY LIST PISANY ODRÊCZNIE
„Czas nas uczy pogody…”
dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i
powy¿ej)
„A jak bêdê doros³y/doros³a…”
dla I kategorii wiekowej (10-12 lat).
Jury w sk³adzie:
Katarzyna Chabowska
Rafa³ Podraza
Ró¿a Czerniawska-Karcz /przewodnicz¹ca/
w dniu 17 listopada 2018 r. po zapoznaniu siê
z nades³anymi 128 listami w trzech kategoriach
wiekowych, postanowi³o nagrodziæ i wyró¿niæ:“
I kategoria wiekowa /10-12 lat/ 60 listów
I nagroda – Maja Wojtowicz /Boles³awiec
II nagroda – ex aequo
1.Krzysztof Miœ /Trzebinia
2.Zuzanna Samsonowicz /Kruszyn
III nagroda – Oliwer Raczkowski / Boles³awiec
WYRÓ¯NIENIE –
1. Aleksander Grycner /Szczecin
2. Milena Konieczna /Nowogrodziec
3. Anastazja Rudziñska /Boles³awiec
4.Oliwia Marks / Kruszyn
II kategoria wiekowa /13-15 lat/ 52 listy
I nagroda – Jakub Szyd³o /Wroc³aw
II nagroda – Julia Wo³kowska /Boles³awiec
III nagroda – Micha³ Surowiecki /Boles³awiec
WYRÓ¯NIENIE –
1. Patryk Grubicki /Boles³awiec
2. Ada Musiatowicz /Szczecin
3. Martyna Gasiak /Dobra
4.Oliwia Rymarczyk / Boles³awiec
III kategoria wiekowa /16 lat i wiêcej/ 16 listów
I nagroda – Danuta Bury³o /Tomis³aw
II nagroda– Katarzyna Szopa /Boles³awiec
WYRÓ¯NIENIA – Stanis³aw Maliñski /Police
Wœród nagrodzonych i wyró¿nionych uwagê
jury zwróci³y listy z walorami kaligrafii napisane piórem, starannym, czytelnym pismem,
zgodnie ze wszystkimi regu³ami kaligrafii:
Uczestnicy, którzy wyró¿nili siê w kategorii KALIGRAFIA:
1. Patryk Klimek /Tychy
2. Karolina Chlastawa /Raciborowice
3. Zuzanna Preis /Tychy
4. Szymon M³ynarkiewicz /Choceñ
5. Katarzyna Szopa /Boles³awiec.
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Przedszkole Publiczne Nr 38

Kto ja jestem?
Polak ma³y!
Ojczyzna to kraj dzieciñstwa
miejsce urodzenia
Tadeusz Ró¿ewicz
Wzmacnianie przynale¿noœci do grupy spo³ecznej, w której wzrasta dziecko jest jednym z g³ównych zadañ. Tylko w ten sposób mo¿liwe jest
zapewnienie przetrwania samej grupy, jak i ci¹g³oœci jej przekonañ, wartoœci i tradycji. Niezale¿nie czy chodzi o rodzinê, szko³ê, osiedlê, miejscowoœæ, ojczyznê. Dla dziecka ojczyzna jest
najbardziej odleg³ym miejscem, a naród najmniej
zrozumia³¹ grup¹, której istnienie uœwiadamia
sobie przede wszystkim poprzez wypowiedzi i
zachowania doros³ych, a na ich podstawie buduj¹c sobie obraz „bycia Polakiem”.
W dzieciêcym rozumieniu œwiata ojczyzna to
ta „ma³a” przestrzeñ jego ¿ycia, w której wzrasta.
To miejsce, z którym dziecko czuje siê emocjonalnie zwi¹zane, w którym jest bezpieczne, gdzie
siê urodzi³o lub które zamieszkuje. To przestrzeñ
wa¿nych doœwiadczeñ i prze¿yæ, które je ukszta³tuj¹. Dom rodzinny, najbli¿sza okolica domu.
Dopiero w efekcie poznawania œwiata rozszerza
siê pojêcie ojczyzny, najpierw na miejscowoœæ, a
potem na kraj. Dlatego te¿ poznawanie historii i
kultury w³asnego miasta, regionu, kraju powinno
rozpocz¹æ siê ju¿ w przedszkolu, kiedy zaczyna
siê kszta³towanie przynale¿noœci do konkretnego miejsca.
Kieruj¹c siê tym przekonaniami w Przedszkolu Publicznym Nr 38 realizujemy projekt edukacji regionalnej „Szczecin – ma³a ojczyzna”,
a tak¿e program edukacji patriotycznej „Kto
ja jestem? Polak
ma³y!” W jego ramach
przygotowaliœmy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, które sta³y siê okazj¹ do rozwijania u przedszkolaków
wiedzy historycznej,
kszta³towania przynale¿noœci regionalnej i
narodowej, kultywowania polskich tradycji

oraz poznawania symboli wspólnoty – god³a,
hymnu, flagi.
W okresie poprzedzaj¹cym 11 listopada przeprowadziliœmy dla przedszkolaków zajêcia czytelnicze „Historia Polski z legend p³yn¹ca”, podczas których poznawa³y legendy z ró¿nych rejonów Polski. Ogl¹daliœmy film edukacyjny, nagrany przez IPN „Polskie symbole narodowe –
Polak Ma³y”, utrwalaj¹c wiedzê o nich, jak i
ucz¹c siê, co oznacza s³owo niepodleg³oœæ.
Uczestniczyliœmy w projekcie „BohaterON”,
przygotowuj¹ kartki pocztowe dla uczestników
Powstania Warszawskiego. Dzieci wyrysowa³y
piêkne laurki o charakterze patriotycznym, a rodzice i nauczyciele wypisali ¿yczenia i podziê-

kowania. Przygotowaliœmy wystawê prac plastycznych pt „Piêkna
nasza Polska ca³a”,
która w holu przedszkola przypomina³a
rodzicom i innym odwiedzaj¹cym osobom o
obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci. A w ka¿dej naszej sali przedszkolnej zorganizowaliœmy k¹ciki patriotycznej, do których przedszkolaki i rodzice przynosili ksi¹¿ki o Polsce i jej legendach, pami¹tki
zwi¹zane ze zwiedzaniem ró¿nych zabytków,
miast, regionów, przedmioty z flag¹ lub god³em
Polski. Wszystko po to, by nawet najm³odsze
dzieci poczu³y siê Polakami.
8 listopada zorganizowaliœmy akademiê patriotyczn¹ „Polska w strofach”. Przedszkolaki recytowa³y wiersze o Polsce, œpiewa³y poznane pieœni i piosenki, tañczy³y poloneza i inne tradycyjne polskie tañce, a gdy wybi³a godzina 11:11
wziêliœmy udzia³ w akcji „Rekordowego Œpiewania Hymnu”. Oczywiœcie to jeszcze nie
wszystko, gdy¿ ca³y listopad ma dla nas bia³oczerwone barwy. Zaproszone przez nas przedszkola ze Szczecina wezm¹ udzia³ w konkursie
pieœni patriotycznych „Polskê mam w sercu”, a
dla rodziców przygotowujemy koncert i teleturniej wiedzy o Polsce.
Dla nas œwiêtowanie niepodleg³oœci Polski nie
trwa jeden dzieñ, czy miesi¹c. Przez ca³y rok
szkolny bêdziemy wzmacniaæ mi³oœæ do ojczyzny i poczucie przynale¿noœci narodowej przedszkolaków. W kwietniu obchodziæ bêdziemy
Œwiêto Zdobycia Szczecina, a w maju czekaj¹ nas
obchody trzech wa¿nych œwi¹t: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski, Œwiêta Narodowego Trze-
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ciego Maja oraz Dnia Europy. Dziêki wspólnemu
œwiêtowaniu, bêdziemy wzmacniaæ poczucie Polskoœci w nas wszystkich zarówno dzieci, nauczycieli, jak i rodziców.
Justyna Chrobak
– nauczycielka z Przedszkola Publicznego Nr 38
w Szczecinie

26

Przedszkole Publiczne Nr 44

Ojczyzna to...
W Przedszkolu Publicznym Nr 44 w Szczecinie
zastanawia³yœmy siê jak przekazaæ ma³ym dzieciom historiê utraty i odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci. Zaplanowa³yœmy „Tydzieñ Niepodleg³oœci” od 05-09.11.2018. Scenariusz zawiera³ piêæ modu³ów roz³o¿onych na poszczególne
dni tygodnia.
1. Temat dnia: OJCZYZNA TO SYMBOLE
NARODOWE”
Zadania: Dzieci poznaj¹ Symbole Narodowe. Zapoznaj¹ siê z map¹ Polski, wygl¹dem Flagi i God³a.
Sposób realizacji: Zainteresowanie ma³ych dzieci tematem historii okaza³o siê wykonalne. W
grupie 3-4 latków na szablonie mapy Polski nauczycielka umieœci³a herb Szczecina, który
dzieci kojarz¹ z wczeœniejszych rozmów, herb
Warszawy, Krakowa. Nastêpnie naszkicowa³a charakterystyczne elementy krajobrazu: morze, góry,
jeziora, rzekê Wis³ê i Odrê. W trakcie rozmowy
pada³y nazwy wiêkszych miast, które dzieci potrafi³y podaæ. Nauczycielka zapyta³a:
– „Kto widzia³ na tramwajach flagi? A na budynkach?” Proszê uwa¿nie ogl¹daæ, bo nied³ugo
siê pojawi¹, poniewa¿ bêdziemy œwiêtowaæ 100lecie Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê.
Tutaj wyjaœni³a, co oznacza s³owo „niepodleg³oœæ”.
Dzieci wys³ucha³y „Mazurka D¹browskiego” w
postawie stoj¹cej.
W starszych grupach dzieci z nauczycielkami
u³o¿y³y God³o z puzzli. Uczy³y siê Hymnu Narodowego porz¹dkuj¹c rysunki – elementy tekstu
Mazurka D¹browskiego z gry „Polak Ma³y”.Rodzice zostali zaanga¿owani do nauczenia dzieci
w domu 4 zwrotek hymnu na pamiêæ.

2. OJCZYZNA TO KUCHNIA
Zadania: przygotowanie potrawy
Sposób realizacji: Ka¿da grupa przygotowuje
potrawê budz¹c¹ skojarzenia z nasz¹ ojczyzn¹.

M³odsze grupy przygotowa³y bia³o-czerwon¹ galaretkê, starsze sernik na zimno, kanapki. Z pewnoœci¹ mali wychowankowie zapamiêtali bia³oczerwone barwy smako³yków.

3. OJCZYZNA TO LEGENDY
Zadania: zapoznanie dzieci z treœci¹ wybranej
legendy polskiej.
Sposób realizacji:
Nauczycielki b¹dŸ zaproszeni rodzice przeczytali dzieciom w grupach wybrane legendy przybli¿aj¹ce historiê ró¿nych stron Polski. Wœród
wybranych znalaz³y siê : „Wars i Sawa”, „O trêbaczu z wie¿y Mariackiej”, „Orle gniazdo”, „Baszta Siedmiu P³aszczy”, „Skarbek znad Jeziora
Szmaragdowego”
4. OJCZYZNA TO SZTUKA
Zadania: wykonanie wspólnie z dzieæmi pracy
plastycznej zawieraj¹cej elementy patriotyczne.
Sposób realizacji: technika, wielkoœæ i kompozycja pracy dowolna
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Grupy m³odsze „Motylki” i „¯abki” odwiedzi³y pracowniê nad Jeziorem Szmaragdowym,
gdzie
odby³y siê
warsztaty przyrodnicze.
Korzystaj¹c z trasy przejazdu na prawobrze¿e
dzieci obserwowa³y zabytki naszego miasta np.
Katedrê œw. Jakuba,
Wa³y Chrobrego, Bulwar Piastowski, Most D³ugi.“Najm³odsza grupa 3-latków uczestniczy³a w
wystawie zorganizowanej w s¹siaduj¹cym przedszkolu z okazji fina³u konkursu plastycznego pt.
„Moja ojczyzna”. Dzieci odebra³y dyplomy oraz
nagrody za z³o¿one prace.

5. OJCZYZNA TO PAMI¥TKI
PRZESZ£OŒCI
Zadania: odwiedzenie miejsc pamiêci, pomników, reliktów przesz³oœci.
Sposób realizacji: wycieczka
Najstarsze grupy „Pszczó³ki” i „Œwierszcze” odwiedzi³y pomnik pamiêci ofiar obozów pracy na
terenie Pomorzan ufundowany przez Radê Osiedlow¹
Pomorzany przy ul. Smolañskiej, gdzie zapali³y
znicze. Nastêpnie w Zespole Szkó³ Rzemieœlniczych
przy ul. Chmielewskiego wziêli udzia³ w warsztatach oraz uroczystoœci „Bicia rekordu Niepodleg³ej”
tj. odœpiewania 4 zwrotek Hymnu Narodowego o
wyznaczonej godzinie 11.11.

Po powrocie do przedszkola uroczyœcie zaœpiewaliœmy Hymn Polski „Rekord dla Niepodleg³ej”
PP- 44 w Szczecinie.

Dzieci z PP-44 gr. „Pszczó³ki” uczestniczy³y w
warsztatach pt. „Niepodleg³oœæ i kasztanka Pi³sudskiego” na Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich
Jolanta Bertyñska
– opracowa³a
nauczycielka
w Przedszkolu
Publicznym Nr 44
w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 45

Jesteœmy dumni
z Polski
Do Przedszkola Publicznego Nr 45 „Leœne” w
Szczecinie uczêszcza 5 grup dzieci, w tym najstarsza grupa 6-latki Ekoludki, 5-latki Misie, 4latki Motylki, 4 i 3-latki Biedronki oraz najm³odsze 3-latki Krasnale.
Rok szkolny 2018/2019 powitaliœmy pod has³em 100 lat Niepodleg³ej Polski. Has³o kszta³towania postaw patriotycznych u dzieci zosta³o
wpisane w zadanie roczne placówki. Od pierwszych dni roku szkolnego zaczê³yœmy wspóln¹
pracê na rzecz tej wielkiej sprawy. Zaplanowa³yœmy szereg dzia³añ, które mia³y na celu kszta³towanie i umacnianie w dzieciach postaw patriotycznych.
Dzieci poznawa³y stopniowo historiê swojej
Ojczyzny. Ró¿ne emocje towarzyszy³y im podczas zajêæ. Smutek, rozpacz w czasie symbolicznego przerywania (konturu Polski) – zabierania
kawa³ków Ojczyzny przez zaborców. Radoœæ
ogromna gdy na
nowo mo¿na by³o
posk³adaæ - posklejaæ symboliczny
kontur Polski. Dzieci wspólnie z paniami organizowa³y
k¹ciki patriotyczne,
które by³y zaopatrzone w nasze symbole narodowe.
Centralne miejsce
zajmowa³ marsza³ek
Józef Pi³sudski.
Dzieciom najbardziej przypad³y do gustu opowieœci o zwierzêtach marsza³ka. Jego ukocha-

nym koniu – Kasztance, ukochanych dwóch
psach, kogucie, który napada³ na goœci, zaprzyjaŸnionej owcy, gêsi i innych. Mali patrioci z
przedszkola Leœnego patrz¹c na portret Józefa
Pi³sudskiego mówili do Niego – Dziadku – bo
doskonale wiedzieli, ¿e On kocha³ dzieci i zawsze dla nich nosi³ w kieszeni swojego szarego munduru cukierki.
Miesi¹c paŸdziernik up³yn¹³ nam bardzo szybko na organizowaniu przestrzeni patriotycznej
w naszym przedszkolu. I tak powsta³o:
1. Muzeum Pami¹tek Rodzinnych, gdzie wsparli nas rodzice, dziadkowie, wujkowie wspania³ymi przedmiotami pamiêtaj¹cymi dawne czasy. W
muzeum stanê³o bardzo du¿o starych eksponatów z lat bardzo odleg³ych np. ¿elazka na duszê,
tara do prania, nosid³a do wody i wiele, wiele
innych.
2. Kodeks Ma³ego Patrioty, w którym zawar³yœmy najwa¿niejsze cechy jakimi powinien odznaczaæ siê ma³y i du¿y patriota.
3. Tablica „Polska” gdzie umieœci³yœmy informacje wa¿ne dla daty 11.11.1918 - 11.11.2018
4. K¹ciki Patriotyczne w ka¿dej z sal i wystawy prac plastycznych przed ka¿d¹ sal¹.
5. Zorganizowa³yœmy równie¿ wewnêtrzny konkurs poetycko-plastyczny „Moja Ojczyzna – Mój
Dom”.
6. Wziêliœmy te¿ udzia³ w konkursie wojewódzkim „Ma³y obywatel na 100 lat Niepodleg³oœci”.

W przedszkolu (i wewn¹trz i na zewn¹trz) dominowa³y dwa kolory – oczywiœcie biel i czerwieñ.
W dniu fina³owych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodleg³oœci dzieci przysz³y do przedszkola w strojach bia³o-czerwonych. Z dum¹ prezentowa³y bia³o-czerwone kokardy narodowe
przypiête do ich piersi. Podczas gali obchodów
Niepodleg³oœci dzieci recytowa³y wiersze patriotyczne, œpiewa³y piosenki, tañczy³y dla swojej
Ojczyzny. Wszystkie dzieci i du¿e i ma³e wspólnie wyrecytowa³y „Katechizm ma³ego dziecka”.
W tym dniu Mali patrioci z Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie wziêli udzia³ w bia³oczerwonym marszu po okolicy P³oni. Podczas
marszu towarzyszy³a im piosenka „Jesteœmy Polk¹
i Polakiem, fajn¹ dziewczynk¹ i ch³opakiem, kochamy Polskê z ca³ych si³, chcemy byœ równie¿
kocha³ J¹ i Ty”. Napotkanym przechodniom dzieci wrêcza³y przygotowane ulotki z krótk¹ histori¹ i tekstem Mazurka D¹browskiego.
Fina³owym akcentem by³a godzina 11:11. O tej
w³aœnie godzinie ca³a spo³ecznoœæ przedszkolna
Przedszkola Leœnego odœpiewa³a wszystkie cztery zwrotki Hymnu Narodowego.
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Przedszkole Publiczne Nr 46

Przedszkolaki
œwiêtuj¹ Setn¹
Rocznicê Odzyskania
Niepodleg³oœci
Dzieñ Niepodleg³oœci 11 listopada to najwa¿niejsze polskie Œwiêto Narodowe, upamiêtniaj¹ce
rocznicê odzyskania przez Naród Polski niepodleg³oœci po 123 latach zaborów. Jest to dzieñ sk³aniaj¹cy do refleksji na temat patriotyzmu i ojczyzny oraz do zwrócenia uwagi na polskie symbole
narodowe: hymn, flagê i god³o. Pozwolimy sobie
tu przytoczyæ s³owa Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego „Niepodleg³oœæ nie jest Polakom dana raz na
zawsze” „… niepodleg³oœæ jest dobrem nie tylko
cennym, ale i kosztownym”. Œwiêto Niepodleg³oœci to lekcja patriotyzmu nie tylko dla doros³ych,
ale tak¿e dla tych najm³odszych cz³onków naszego spo³eczeñstwa, czyli przedszkolaków.
Obecny rok szkolny przez Minister Edukacji
Narodowej zosta³ og³oszony Rokiem „Niepodleg³ej”. Realizuj¹c kierunki polityki oœwiatowej, podstawê programow¹ i program wychowania przedszkolnego my nauczyciele zostaliœmy zobowi¹zani do kszta³towania postaw patriotycznych u dzieci. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê zainaugurowaliœmy wykonaniem
k¹cika patriotycznego w holu przedszkola. Przedszkolaki poprzez udzia³ w ró¿norodnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, wycieczkach, zajêciach
edukacyjnych
poznawa³y pojêcia oraz wydarzenia zwi¹zane
z polsk¹ histori¹, poczuciem
to¿samoœci narodowej i wolnoœci. Starsze
przedszkolaki
poznawa³y historiê Polski
poprzez udzia³
w lekcji muzeal-

nej pt. , „11 listopada i Kasztanka”. Pogadanka,
prezentacja slajdów, zdjêæ, ilustracji dotycz¹cych
tematu pomog³y dzieciom zrozumieæ znaczenie bycia patriot¹ i jakie znaczenie dla ka¿dego Polaka
powinny mieæ symbole narodowe. Przedszkolaki
dowiedzia³y siê, i¿ Niepodleg³oœæ to niepodleganie ¿adnemu innemu pañstwu, a mieszkañcy mog¹
mówiæ w ojczystym jêzyku, maj¹ woln¹ mowê i ¿e
zawdziêczamy to ludziom, którzy walczyli kiedyœ
o wolnoœæ Polski.
Zaprosi³yœmy równie¿ do przedszkola pracowników Instytutu Pamiêci Narodowej, którzy przybli¿yli dzieciom znaczenie symboli i barw narodowych.
Przedszkolaki reprezentowa³y nasz¹ placówkê w
miêdzyprzedszkolnych konkursach. Jednym z nich
by³ Przegl¹d Piosenki i Pieœni Patriotycznej pt. „Polska ¿yje w nas”, który zorganizowa³o s¹siednie
przedszkole. Nasze przedszkole reprezentowa³y dzieci z najstarszej grupy z piosenk¹ pt. „Jesteœmy Polk¹
i Polakiem” i zajê³y II miejsce. Dzieci bra³y te¿ udzia³
w konkursie plastycznym pt. „Polska moja ojczyzna”, gdzie zajêliœmy III miejsce. Do konkursu plastycznego pt. „Polskie miasta” zaanga¿owaliœmy
równie¿ rodziców, którzy chêtnie pomagali dzieciom w wykonaniu prac. Arcydzie³a zosta³y wywieszone w holu przedszkola, a dzieci nagrodzone dyplomami i upominkami. Celem naszych dzia³añ by³o
zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, przybli¿enie wiadomoœci na temat naszego kraju oraz
zainteresowanie dziejami Polski.
W naszym przedszkolu odzyskanie przez Polskê
Niepodleg³oœci œwiêtowaliœmy w dniu 9 listopada
wszystkie grupy zebra³y siê, aby uroczyœcie obchodziæ ten wyj¹tkowy dla nas – Polaków dzieñ.
Nasi wychowankowie wraz z rodzicami wykonali
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na tê uroczystoœæ kotyliony w barwach ojczystych
oraz flagi. Dzieci tego dnia do przedszkola przysz³y ubrane w odœwiêtnych strojach, w kolorach
bia³o - czerwonych. Uroczystoœæ rozpoczêliœmy o
godz. 11.11 wspólnym zaœpiewaniem Hymnu, w³¹czaj¹c siê przez to w akcjê zorganizowan¹ przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Rekord dla
Niepodleg³ej”. Dzieci zaœpiewa³y 4-zwrotkowy
hymn, dumnie, przyjmuj¹c w³aœciw¹ postawê "na
bacznoœæ". Nastêpnie przedszkolaki zaprezentowa³y
monta¿ s³owno-muzyczno-taneczny, w którym opowiedzia³y historiê Polski w okresie zaborów oraz
walkê narodu polskiego o wolnoœæ. S³owem i piosenk¹ odda³y szacunek symbolom narodowym,
symbolom walki o wolnoœæ, zwyciêstwo oraz mi³oœæ do Ojczyzny. Starszaki przedstawi³y swoim
m³odszym kolegom równie¿ nasze tañce narodowe. W piêknych, charakterystycznych strojach zatañczy³y poloneza, krakowiaka i mazura. W ustach
najm³odszego pokolenia uroczyœcie zabrzmia³y s³owa tak bardzo znane i wymowne: „Kto ty jesteœ?
Polak ma³y'”. Nie zabrak³o równie¿ zabawy przy
piosence „Jestem Polk¹ i Polakiem”. A na koniec,
na dzieci czeka³a jeszcze s³odka niespodzianka,

czyli deser w
kolorach bia³o czerwonych.
Dzieci wykazuj¹c siê du¿¹
wiedz¹, bra³y
udzia³ w licznych konkurach, quizach
oraz ciekawych
zajêciach przygotowywanych
przez nauczycielki w poszczególnych
grupach. Wykona³y te¿ wiele
ró¿norodnych prac plastycznych, które ozdobi³y
nasze przedszkole w tym szczególnym czasie.
Dzieñ Niepodleg³oœci sta³ siê bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy
nadziejê, ¿e zapadnie on w pamiêci naszych
„Ma³ych Polaków”. Dziêki udzia³owi w tego
typu uroczystoœciach przedszkolaki od najm³odszych lat ucz¹ siê patriotyzmu, kszta³tuj¹
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
Wierzymy, ¿e wszystkie inicjatywy podjête w
przedszkolu zaprocentuj¹ w przysz³oœci.
Anita Micha³owska
Anna Talik
Krystyna Wituszyñska
– nauczycielki Przedszkola
Publicznego Nr 46 w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 52

Piêkna nasza
Polska ca³a

podstawie wys³uchanych opowieœcii legend tworzy³y ksi¹¿eczki, albumy, ilustracje którymi przyozdabia³y sale przedszkolne.

Obchody œwiêta niepodleg³oœci by³y niepowtarzaln¹ okazj¹ do podjêcia dzia³añ s³u¿¹cych rozwijaniu postaw patriotycznych wœród naszych
wychowanków.
Jednym z nich by³ udzia³ naszej placówki w
Miêdzynarodowym Projekcie Edukacyjnym
„Piêkna nasza Polska ca³a”, którego celem jest
kszta³towanie postaw patriotycznych u najm³odszych, uwra¿liwienie na folklor i tradycje Polski
oraz kszta³towanie to¿samoœci narodowej dzieci.
W ramach projektu uda³o nam siê do tej pory
zrealizowaæ kilka ciekawych form.

Przygotowania do œwiêta niepodleg³oœci rozpoczê³yœmy od tworzenia i wzbogacania k¹cików
patriotycznych, w których znalaz³y siê symbole
narodowe i charakterystyczne przedmioty zwi¹zane z Polsk¹ i naszym regionem

Równie¿ w k¹cikach ksi¹¿ek znajduj¹cych siê
w salach zosta³y wyeksponowane ksi¹¿ki i albumy opisuj¹ce nasz¹ historiê i tradycjê. Dzieci na

Wykonywane wspólnie z nauczycielkami kotyliony i chor¹giewki by³y nieodzownym elementem stroju galowego podczas akademii zorganizowanej z okazji 11 listopada.
W czasie wystêpów dzieci mia³y okazjê do pokazania swoich umiejêtnoœci wokalnych i recytatorskich prezentuj¹c przepiêkny program artystyczny.

100. rocznica odzyskania niepodleg³oœci by³a
równie¿ okazj¹ do zorganizowania miêdzyprzedszkolnego konkursu i wystawy prac plastycznych o tematyce patriotycznej „Moja Ojczyzna”,
która odby³a siê w naszym przedszkolu w przeddzieñ rocznicy.

Przedszkole Publiczne Nr 53
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100. Rocznica
Odzyskania
Niepodleg³oœci

W zwi¹zku , z tym, ¿e w naszej placówce nie
odbywaj¹ siê typowe zajêcia historyczne. Dziêki
obchodom odzyskania Niepodleg³oœci , nasze
dzieci mia³y okazjê zaznajomiæ siê w ciekawy
sposób z histori¹ Polski

Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z tak wielkim
œwiêtem by³y i s¹ realizowane w powi¹zaniu z
autorskim programem patriotycznym naszego
przedszkola pt. „Moja Ojczyzna”.
Za³o¿enia programu dotycz¹ ca³ego roku szkolnego, i zawieraj¹ w sobie jeszcze wiele innych
form które bêd¹ realizowane w naszej placówce
w przysz³oœci.
Ma³gorzata Kwasigroch
– nauczycielka z Przedszkola Publicznego Nr 52
w Szczecinie
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W s³u¿bie Niepodleg³ej…

Zawsze pod
Bia³o-Czerwon¹…
To by³o Wielkie Narodowe Œwiêto – 11 listopada
2018, Œwiêto 100-lecia Odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci – t³umnie, radoœnie i godnie celebrowane w ca³ym kraju i na ca³ym Wybrze¿u, tu z udzia³em ludzi morza i ¿eglarzy, od Krynicy Morskiej po
Szczecin. Nasz Morski Szczecin spotka³ siê najpierw
w Starej RzeŸni, gdzie ju¿ od godz. 11 rozpoczê³y
siê ca³odniowe uroczystoœci, pod has³em „Niepodleg³oœæ na maszt”. Sporo morskich akcentów by³o te¿
w po³udnie podczas g³ównych szczeciñskich obchodów na Wa³ach Chrobrego (na zdjêciach), a nastêpnie w Szczeciñskim Marszu Niepodleg³oœci, i wreszcie podczas popo³udniowej rocznicowej ceremonii
na Placu Szarych Szeregów, przy popiersiu Marsza³ka Pi³sudskiego. Wœród licznych delegacji sk³adaj¹cych tam wieñce i kwiaty nie zabrak³o te¿ przedstawicieli Zarz¹du ZOZ¯, którzy w imieniu ca³ego szczeciñskiego i zachodniopomorskiego œrodowiska ¿eglarskiego z³o¿yli wi¹zankê z dedykacj¹ – „Zawsze pod
Bia³o-Czerwon¹ – ¯eglarze ZOZ¯”…
Gala banderowa ozdobi³a te¿ cumuj¹ce przy Wa³ach Chrobrego jednostki, w tym ORP „Kontradmira³ Xawery Czernicki” i ¿aglowiec „Kapitan Borchardt”, podobnie jak wizytuj¹cy akurat Japoniê w
rocznicowym wokó³ziemskim Rejsie Niepodleg³oœci „Dar M³odzie¿y”. Na Wielkim Krêgu samotnie
œwiêtowa³a te¿ „nasza” ¿eglarka Asia Pajkowska.
Wszêdzie œwiêtowaliœmy razem – na l¹dzie i na
morzach ca³ego œwiata – pod Bia³o-Czerwon¹…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Szko³a Podstawowa Nr 69

Kindloteka 2018
Dziêki firmie Amazon nasza placówka w ramach
Kindloteki 2018 otrzyma³a nowe pozycje ksi¹¿kowe i czytniki wraz z e-bookami. Mamy nadziejê,
¿e nasi uczniowie bêd¹ chêtnie siêgali po literaturê nie tylko w formie papierowej, ale równie¿
tej elektronicznej. Bêd¹ poznawaæ nowe technologie i mo¿liwoœci jakie da im korzystanie z czytników Kindle.
http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&szukaj=&s=1&idx=379921
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Listopadowe obchody 100-lecia niepodleg³oœci
naszego kraju i zbli¿aj¹ce siê œwiêta… To dobry czas
na lekturê wierszy, które ponad 70 lat przele¿a³y w
pewnej szufladzie, a w tym roku trafiaj¹ do czytelników. By³a to szuflada pana Miros³awa, który jako
ma³y ch³opiec prosi³ swoj¹ nauczycielkê, Mariê Gorzechowsk¹ o te rymowane opowieœci. Pani Maria
(wysiedlona w 1945 roku z ocala³ymi z powstania
mieszkañcami Warszawy) mieszka³a wtedy u jego
dziadków. Uczy³a ch³opca i inne dzieci jêzyka polskiego i historii. Ta wyj¹tkowa kobieta (ur. w 1883
r.), poœwiêci³a swe ¿ycie ksi¹¿kom i nauce. Zak³ada³a biblioteki, wspiera³a czytelnictwo, pracowa³a jak
nauczycielka i by³a te¿ Dyrektork¹ Towarzystwa Bibliotek Powszechnych w Warszawie. W wolnym czasie pisa³a wiersze, czêsto na zamówienie...dzieci.
Jak to siê sta³o, ¿e stare, po¿ó³k³e karty zeszytów z
wierszami trafi³y do publikacji? Jak czytamy we wstêpie do ksi¹¿ki, pan Miros³aw zwróci³ siê na spotkaniu autorskim do Anny Rudnickiej – Litwinek (autorka piêknych akwarelowych ilustracji i w³aœcicielka wyd. Marruda) o pomoc w ich wydaniu. I sta³o
siê! Wiersze w twardej oprawie, opatrzone wstêpem,
wzbogacone ilustracjami, które piêknie komponuj¹
siê z tekstem, mo¿emy wzi¹æ dziœ do rêki.
Co kryje siê za ok³adk¹? Urocze, chwilami pe³ne nostalgii, czêsto zabawne teksty, a wœród nich
(mój ulubiony!) wiersz o pewnym szczurku, którego przodek zwi¹za³ siê z piêkn¹ Krokodill¹ znad
Nilu. Wynikiem tej mi³oœci bêd¹ pokolenia szczurów, w których ¿y³ach p³ynie krokodyla krew!
Jest tu te¿ wierszowana opowieœæ o ma³ej Marysi i jej przyjació³ce – chmurce, i krótsze wiersze o
zwyczajnym, wiejskim ¿yciu. O zwierzêtach go-

spodarskich, pracach w polu, obowi¹zkach domowych... Dziêki nim, wspó³czesne dzieci maj¹ szansê poznaæ tamten œwiat. Autorka opowiada im o
wsi prawdziwej, gdzie œciany drewnianych domów
pachn¹ ¿ywic¹ i wokó³ których rosn¹ malwy…
Maria Gorzechowska pisze o porze obiadu, gdy
z pola ludzie wracaj¹ na posi³ek, o pracach w
ogródku, nadejœciu jesieni, poranku nad ³¹kami i
¿niwach…. Akwarelowe ilustracje wspaniale wpisuj¹ siê w ten klimat...
Gdy czytam te teksty, na myœl przychodzi mi twórczoœæ Marii Konopnickiej i moje dzieciñstwo... Wtedy to babcia recytowa³a mi z pamiêci wiersze ze swego dzieciñstwa i snu³a opowieœci o dawnym ¿yciu…
I przy podobnej kuchni jak¹ namalowa³a ilustratorka
do wiersza „Obiad”, moja babcia gotowa³a obiady…
I tak sobie myœlê, ¿e ten piêknie zilustrowany zbiór
wierszy bêdzie wspania³ym prezentem dla dzieci, ale
równie¿ dla nas doros³ych. Dla rodziców i dla dziadków. To w³aœnie w ich wykonaniu ta poezja otrzyma
prawdziwe brzmienie i z pewnoœci¹ stanie siê okazj¹
do wspomnieñ… To dziadkowie bêd¹ najlepszymi
przewodnikami po tych wierszowanych opowieœciach.
Wyt³umacz¹ czym jest œciernisko, pora m³ócki, kwadryga i jak wygl¹da bu³any koñ. Nadchodz¹ce œwiêta mog¹ byæ dobr¹ okazj¹ do zrobienia prezentu w
postaci tego wydania. Prezentu, który mo¿na bêdzie
potem czytaæ w rodzinnym gronie.
O Szczurku – Krokodylku
Dla szczurów i nie – szczurów od lat 7 do 77.
Wybór wierszy dla dzieci,
tekst: Maria Gorzechowska
ilustracje: Anna Rudnicka - Litwinek
Wydawnictwo Marruda, 2018
Poleca –
Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl
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Codziennie
Polskê tworzyMy

6 listopada w auli Pa³acu M³odzie¿y odby³a
siê uroczystoœæ z okazji wernisa¿u prac plastycznych Miejskiego Konkursu Plastycznego pod
has³em: „Codziennie Polskê tworzyMy”, który
zorganizowany zosta³ z okazji 100-lecia obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci Polski. Organizatorem by³ Pa³ac M³odzie¿y – Pomorskie Centrum
Edukacji w Szczecinie.

10-lecie Akademii Edukacji Przedszkolaka
Pa³ac M³odzie¿y -PCE w Szczecinie

Czego
Ucz¹ Dzieci

(2)

„Na zawsze ponosisz odpowiedzialnoœæ za to,
co oswoi³eœ”
/Ma³y Ksi¹¿ê/
W drugiej ods³onie
C.U.D-u chcê Wam zaproponowaæ kilka kwestii do przemyœlenia i
refleksji, licz¹c, ¿e mo¿e
kogoœ zainspirujê.
Istot¹ dzieciñstwa jest
rozwój poprzez aktywizacjê sensoryczn¹, w
której dominuje obserwacja i naœladowanie wyra¿ane w aktywnoœci zabawowej. To czas, kiedy dziecko buduje swoj¹
to¿samoœæ i eksponuje nam siebie. To od naszej
odpowiedzialnoœci zale¿y jak du¿o zauwa¿ymy,
a ile nam umknie. Jak to wykorzystamy, by wspieraæ i pomagaæ w oswajaniu dziecka z ¿yciem.
I. NIKT NIE JEST IDEALNY
Nie ma idealnej mamy i idealnego taty. Nie istnieje ¿adne matematyczne równanie na wychowanie. Nie napisano dot¹d idealnego poradnika,
który wyposa¿y nas w moc wychowawcz¹. Pamiêtajmy o tym. To pomo¿e nam poczuæ siê bezpieczniej, oddali lêk i z³agodzi niepewnoœæ. Nie
bójmy siê pytaæ, rozmawiaæ, konsultowaæ, b³¹dziæ, myliæ i w¹tpiæ.
II. PATRZMY ZAWSZE W TYM SAMYM
KIERUNKU
Rozmawiajmy w gronie rodzinnym o wizji wychowawczej. Poszukajmy optymalnego, naszym
zdaniem, stylu wychowawczego. Pamiêtajmy jak
wa¿ne s¹ w odpowiedzialnym wychowaniu spójnoœæ oddzia³ywañ, jednakowe zaanga¿owanie i
uczestnictwo w ¿yciu dziecka obojga rodziców.
III. B¥D•MY KONSEKWENTNI
I tu ka¿dy z nas mo¿e biæ siê w pierœ. Wiem
doskonale, ¿e bywa z tym ró¿nie, a najczêœciej
ciê¿ko. Pracujmy nad sob¹ w tym obszarze, szczególnie w przypadku zachowañ agresywnych. Trwanie przy swoim stanowisku, brak wahania w na-
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tychmiastowej reakcji i nieustêpliwoœæ to niezmiernie wa¿ne umiejêtnoœci. Nawet za cenê buntu,
krzyku, ostrej opozycji i nierzadko przykroœci ze
strony dzieci, b¹dŸmy nieugiêci. Wyjaœnijmy przyczynê swojej postawy. Porozmawiajmy z nimi o
konsekwencjach takiego zachowania. Uœwiadamiajmy, ¿e ich mo¿e spotkaæ to samo....agresja
rodzi agresjê.
IV. ZAUFAJMY
Nie chuchajmy dzieciom na plecy. To przygarbia ich pewnoœæ siebie. Nie dr¿yjmy, gdy wyjd¹
do swojego pokoju i zamkn¹ drzwi. Zostawmy
im przestrzeñ i miejsce na swobodna zabawê,
wybór aktywnoœci oraz samodzieln¹ realizacjê. To
w przysz³oœci zaowocuje wiar¹ w siebie, w swoje
umiejêtnoœci i podejmowane decyzje.
V. NIE WOLNO NAM MOWIÆ „NIE WOLNO!”
Nie dopuœæmy, by dialog z naszymi dzieæmi
koñczy³ siê na krótkim „nie wolno!”. To dla nich
¿aden przekaz. Jeœli s³ysz¹ ten fatalny zwrot tysi¹c
razy dziennie to siê na niego uodporniaj¹. Dokoñczmy zdanie – powiedzmy dlaczego nie wolno. Poszukajmy razem odpowiedzi w ksi¹¿kach, bajkach,
historiach „z ¿ycia wziêtych”. Odwo³ajmy siê do
prze¿yæ naszych dzieci, ich doœwiadczeñ.
VI. NIE SCHLEBIAJMY
Jak ktoœ nam mówi setki razy, ¿e jesteœmy super
wspaniali, piêkni, atrakcyjni, zabawni, zdolni itp.
to czy w to wierzymy? No w³aœnie! Dzieci maj¹
tak samo. Jeœli wszystko, co zrobi jest dzie³em sztuki, a to jak siê zachowa to kindersztuba najwy¿szych lotów, to straci motywacje do rozwoju....
Skoro wszystko jest tak cudne, to po co siê wysilaæ? Pochwalmy za konkret, nie za ca³okszta³t.
VII. NIE POPADAJMY W SCHEMATY
I RUTYNÊ
Dzieñ do dnia podobny. Plan na lodówce wype³niony po brzegi. Kot i pies dok³adnie

wiedz¹, o której zaparkujemy samochód przed
domem. Lodówka wie, kiedy czas na posi³ek,
a kanapa na odpoczynek. TV gada i mieni siê
bez przerwy barwnymi plamami. Nuda! Nic siê
nie dzieje. Taki scenariusz zabija kreatywnoœæ
i rodzi rutynê. Nie dopuœæmy do tego, zaskakujmy siebie nawzajem pomys³ami. Cieszmy
siê ¿yciem! Pokazujmy naszym dzieciom jak
istotne w ¿yciu s¹ pasje, hobby, zainteresowania. Spotykajmy siê z przyjació³mi i znajomymi. WychodŸmy razem do teatru, kina, na wystawy. ChodŸmy na spacer po parku. Ma³e
szczêœcia w naszym zabieganym ¿yciu maj¹
magiczn¹ moc. £aduj¹ nam akumulatory i s¹
jak SPA dla duszy.
VIII. POZNAWAJMY SWOJE DZIECKO
Pytajmy o uczucia, myœli, marzenia, plany.
Obserwujmy je w zabawie, smutku, radoœci i
nudzie. Ws³uchujmy siê w to, co do nas i o
nas mówi¹. B¹dŸmy œwiadomi ich mocnych i
s³abszych stron. Wzmacniajmy i chroñmy, gdy
tego potrzebuj¹. To rodzi miêdzy nami wiêŸ,
buduje poczucie wspólnoty i tka ³añcuch
wspomnieñ pe³en bliskoœci i mi³oœci.
„WASZE DZIECI NIE S¥ WASZ¥ W£ASNOŒCI¥: S¥ SYNAMI I CÓRKAMI SAMEJ MOCY
¯YCIA. JESTEŒCIE ICH RODZICAMI, ALE
NIE STWORZYCIELAMI....
WY JESTEŒCIE JAK £UK, Z KTÓREGO WASZE DZIECI, JAK ¯YWE STRZA£Y, ZOSTA£Y WYRZUCONE NAPRZÓD”.
/Gibran Kahlil/
¯yczê nam wszystkim najlepszych ³uków, a
naszym dzieciom wysokich i dalekich lotów.
Iga Kamela
– nauczyciel Akademii Edukacji Przedszkolaka
w Pa³acu M³odzie¿y oraz animator zajêæ
muzycznych w szczeciñskich placówkach
oœwiatowych
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Po raz trzeci dotar³a do Pa³acu M³odzie¿y!

Krokusowa
Rewolucja

Akcja narodzi³a siê 7 lat temu i przeros³a najœmielsze oczekiwania jej pomys³odawczyni – Marii Myœliwiec, która wraz z Sylwiuszem Mo³odeckim „Zielone Ogrody” postanowi³a „przenieœæ” krokusowe kobierce z Jasnych B³oni do
innych czêœci naszego miasta. Do Krokusowej Rewolucji do³¹czy³y placówki oœwiatowe i wychowawcze, wspólnoty mieszkaniowe, spó³dzielnie i
osoby prywatne. Dziêki temu od kilku lat Szczecin rozkwita wiosn¹ krokusami!
25 paŸdziernika dzieci z Akademii Edukacji
Przedszkolaka uczestniczy³y w pogadance na temat tej akcji. Pan Sylwiusz Mo³odecki wyt³umaczy³ maluchom, ¿e ma³a cebulka wsadzona przez
nich w ziemiê jesieni¹ – zakwitnie wieloma kolorami ju¿ wiosn¹. Przy okazji równie¿ wraz z
Mari¹ Myœliwiec, przypomnia³ dzieciom jak wa¿ne jest to, by dbaæ o czystoœæ swoich osiedli i
ca³ego miasta. „Pamiêtajcie, by sprz¹taæ po swoim piesku, gdy wyjdziecie z nim na spacer” – prosi³. Aby o tym nie zapomnieæ, ka¿dy przedszkolak otrzyma³ dla swojego pieska zawieszkê z napisem „Sprz¹taj¹ po mnie”.

Deszczowa, wietrzna pogoda przesunê³a sadzenie krokusów na pi¹tek. Tego dnia przedszkolaki
z grupy II i III wyruszy³y (zaopatrzone w jednorazowe rêkawiczki) sadziæ krokusy! Dostarczy³o to
im wielu pozytywnych wra¿eñ. Na efekty trzeba
bêdzie trochê poczekaæ, ale ju¿ wiosn¹ bêd¹ wypatrywaæ kolorowych kwiatów przed Pa³acem.
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”
Uniwersytet Dzieciêcy Morskiego Centrum
Nauki i ZOZ¯

Ruszy³a Szczeciñska
Szko³a Jungów 2018

Edukacyjna ponadprogramowa oferta morskiego i ¿eglarskiego Szczecina, dla uczniów szkó³
podstawowych, wzbogaci³a siê od paŸdziernika 2018 o Dzieciêcy Uniwersytet im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczeciñsk¹ Szko³ê Jungów. Formalnie Szko³a Jungów zosta³a powo³ana na bazie porozumienia pomiêdzy Morskim
Centrum Nauki a Zachodniopomorskim Okrêgowym Zwi¹zkiem ¯eglarskim, uroczyœcie podpisanego w czerwcu br. (o czym ju¿ pisa³em).
Ze strony MCN projektem kieruje Patrycja Skrobacka – specjalista ds. edukacji MCN, a koordynatorem Szko³y Jungów – ze strony ZOZ¯ –
jest Wies³aw Seidler, od wielu lat mocno zaanga¿owany w szczeciñsk¹ morsk¹ edukacjê dzieci
i m³odzie¿y. Nabór kandydatów do Szko³y
odby³ siê w czerwcu, a ze strony rodziców, zainteresowanych dalsz¹ potencjaln¹ karier¹
morsk¹ m³odych „jungów”, nap³ynê³o ponad 60
zg³oszeñ – na 20 miejsc - nie tylko ze Szczecina, ale i z regionu, m.in. z Wa³cza. W³aœnie uroczystym wrêczeniem indeksów ma³ym „studentom” i pierwszymi wyk³adami – o Wszechoceanie – zaczê³y siê w sobotê 20 paŸdziernika
zajêcia w Szkole Jungów.
Biura Morskiego Centrum Nauki ju¿ funkcjonuj¹ na £asztowni, ale baza dydaktyczna
dopiero zostanie zbudowana, dlatego tegoroczne zajêcia i warsztaty praktyczne Szko³y Jungów odbywa³y siê bêd¹ m.in. w Starej RzeŸni,
w Akademii Morskiej, w pracowniach ZUT, w
Centrum Eureka, w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, a

tak¿e na ¿aglowcu „Kapitan Borchardt” i w
Centrum ¯eglarskim. Wyk³adowcami bêd¹ w³aœnie m.in. naukowcy AM, ZUT i US, a tak¿e
praktycy – kapitanowie, ¿eglarze, instruktorzy PZ¯, i inni. Pierwsze zajêcia odby³y siê w
sobotê w goœcinnym Kubryku Literackim w
Starej RzeŸni, gdzie na pocz¹tek spotkali siê
jungowie, ich rodzice, a czasem te¿ …dziadkowie. Przejêci m³odzi s³uchacze odebrali indeksy, wrêczone im przez koordynatorów Szko³y, potem zg³êbiali wspólnie tajemnice naszej
B³êkitnej Planety i Wszechoceanu, w tym oceanografiê i ¿ycie mórz i oceanów, roœliny, bezkrêgowce i krêgowce morskie, giganty oceanu
- ryby i wieloryby, a tak¿e … krakeny i syreny. Poradzili sobie z æwiczeniami, w tym z rozpoznawaniem wody s³odkiej i s³onej, z rozmieszczeniem oceanów na mapie, poznali bezkrêgowce i ryby s³odkowodne i morskie, itp.
(jak na zdjêciach).
Pierwszymi wyk³adowcami byli – Wies³aw Seidler, pasjonat morza, emerytowany nauczyciel
akademicki WSM, pomys³odawca i wieloletni
koordynator Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej, i prof. dr hab. Andrzej Witkowski
– profesor nauk o Ziemi, Kierownik Zak³adu
Paleooceanologii US, cz³onek PAN. Ich wyk³ad,
demonstracje i prezentacje multimedialne bazowa³y na w³asnych doœwiadczeniach, rejsach
i ekspedycjach, przenosz¹c jungów na dalekie
morza, oceany i niezwyk³e zak¹tki B³êkitnej
Planety. Wœród eksponatów by³ np. z¹b kaszalota, skamienia³y z¹b rekina, muszle „szumi¹-
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ce” morzem, koralowce, itp. Na koniec by³ jeszcze krótki wyk³ad o kotwicach okrêtowych i
pami¹tkowe wspólne zdjêcie przy jednej z nich,
na Skwerze Kapitanów, obok Starej RzeŸni.
Wœród uœmiechniêtych jungów s¹ z pewnoœci¹
przyszli kapitanowie lub mechanicy okrêtowi,
przyszli ludzie morza, ludzie morskiego Szczecina i Pomorza Zachodniego…
Przypomnê, ¿e multimedialne centrum mia³o powstaæ pierwotnie jako Muzeum Morskie
– oddzia³ Muzeum Narodowego w Szczecinie,
ale w 2017 roku radni sejmiku zdecydowali,
¿e bêdzie to jednak osobna instytucja kultury
Województwa Zachodniopomorskiego. Morskie Centrum Nauki ma byæ wybudowane do
2021 r. i kosztowaæ ponad 80 mln z³, a œrodki
bêd¹ pochodziæ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – w tym 60 mln z³ z dofinansowania unijnego, a reszta z bud¿etu województwa. Na
£asztowi, na placu przed „d¿wigozaurami”,
rozpoczê³y siê ju¿ prace przygotowuj¹ce teren inwestycji, w tym rozbiórkowe. Opracowane i zatwierdzone s¹ te¿ projekty architektoniczne Centrum, a tak¿e koncepcje wystaw i
ponad 220 nowych interaktywnych eksponatów dydaktycznych i poznawczych, co bêdzie
uzupe³nione jeszcze o ok. 200 eksponatów
udostêpnionych przez Muzeum Narodowe w
Szczecinie. Szczecin bêdzie bli¿ej morza…
(wiêcej na centrumnauki.eu)
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

¯aglowiec
„Kapitan Borchardt”
i jego patron
kpt. Karol Olgierdt Borchardt
– pêdzlem, kredk¹
i obiektywem uwieczniony
25 paŸdziernika 2018 r. na ¿aglowcu „Kapitan
Borchardt” odby³o siê uroczyste Podsumowanie
konkursów artystycznych zorganizowanych z
okazji 100-lecia istnienia statku.
W ramach obchodów Jubileuszu ¿aglowca przeprowadzono 3 konkursy:
• Konkurs Plastyczny „Portret Kapitana Karola Olgierda Borchardta”, organizowany przez
Szko³ê Podstawow¹ Nr 23 w Szczecinie w kategorii oddzia³ów przedszkolnych klas 1-3 szkó³
podstawowych
• Konkurs Plastyczny „¯aglowiec Kapitan
Borchardt – pêdzlem i kredk¹”, organizowany
przez Szko³ê Podstawow¹ Nr 41 z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Szczecinie, w kategorii klas
4-8 szkó³ podstawowych
• Konkurs Fotograficzny „Kapitan Borchardt w fotografii”, organizowany przez Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinie, dla szkó³ podstawowych, w tym z oddzia³ami gimnazjalnymi i szkó³ œrednich.
Konkursy przygotowane zosta³y we wspó³pracy z Fundacj¹ im. Karola Olgierda Borchardta oraz
pod patronatem Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
Ogó³em na konkursy wp³ynê³y prace z 15 szkó³
i 2 oddzia³ów przedszkolnych.
Laureatami zostali:
• Konkurs Plastyczny „Portret Kapitana Karola Olgierda Borchardta”
– Kategoria Oddzia³ów Przedszkolnych:
I miejsce – Nikola Zyngiel – PP 27
II miejsce – Jakub Ochwat – SP 5 (oddzia³
przedszkolny)
III miejsce – Mateusz Kondraciuk (oddzia³
przedszkolny)
– Kategoria klas 1-3
I miejsce – Anna Filiñska – SP 41 z OI
II miejsce – Diana Zych – SP 41 z OI
III miejsce – Olga Stró¿yk – SP 23
• Konkurs Plastyczny „¯aglowiec Kapitan
Borchardt– pêdzlem i kredk¹”
I miejsce – Wiktoria Go³oœ – SP 54
II miejsce ex aequo – Dominik Jakóbczyk – SP 54
oraz Mi³osz Kubik – SP Towarzystwa Salezjañskiego
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III miejsce ex aequo – Jakub Kukliñski i Maciej Boruch – SP Towarzystwa Salezjañskiego
Wyró¿nienia:
Ignacy Grzejda – SP Towarzystwa Salezjañskiego
Julia Lniak – SP 23
Oliwia Grobelna – SP 28
Paulina Pruszkowska – SP 41 z OI
• Konkurs Fotograficzny „Kapitan Borchardt w fotografii”
– Kategoria Szkó³ Podstawowych, w tym z Oddzia³ami Gimnazjalnymi:
I miejsce – Julia Olechnowicz – SP 68
II miejsce – Maria Orlowska – SP 51
III miejsce – Seweryn Andrelczyk ze SP 35
– Kategoria Szkó³ Œrednich
Wyró¿nienia:
Micha³ Pluciennik z MOS 2

Micha³ Giermakowski z LO 4
Sandra Wachowska z TE 1
Na uroczystoœci goœci³ miêdzy innymi Inspektor, G³ówny Specjalista Wydzia³u Oœwiaty w
Szczecinie – Grzegorz Janowski.
Uroczystoœæ wrêczenia dyplomów i nagród
urozmaicona zosta³a programem artystycznym
przygotowywanym przez uczniów SP 23, SP 41
z OI, ZS 3.
W programie przedstawiono humorystyczne scenki z ¿ycia Karola Olgierda Borchardta, piosenki i
tañce marynistyczne, odegrano i odœpiewano Hymn
¿aglowca. Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta
przygotowa³a film o ¿aglowcu.
Pami¹tkowe zdjêcie i poczêstunek w messie
zintegrowa³ goœci i organizatorów imprezy, a
wszyscy chêtni mieli mo¿liwoœæ zwiedzania
¿aglowca.
Dziêkuj¹c uczestnikom i ich opiekunom, Wac³awowi Jefimowiczowi,
Jolancie Ga³¹zowskiej i
Monice Chmielewskiej,
wspó³organizatorom– m.in.
Fundacji im. K.O. Borchardta, uczniom z SP 23, 41 z OI,
ZS 3 oraz wszystkim, którzy
s³u¿yli pomoc¹ i dobr¹ rad¹.
Organizatorzy: Bo¿ena
Thomsen, SP 23
Karina Czerechowicz, Jolanta Radomska, SP 41 z OI
Barbara Biernat – ZS 3
Halina Maiñska – Fundacja im. Karola Olgierdta Borchardta
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Sesja Morska – „Rejsy
Odkrywców – Szlakiem Miast
Partnerskich Miasta Szczecina”

Rok 2018 jest rokiem 100-lecia odzyskania
przez Polskê Niepodleg³oœci. W ramach szczeciñskiego projektu „Codziennie Polskê TworzyMY”
i Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej w dniach 23.06.-01.09.2018 odby³a
siê wyprawa ¿eglarska „Rejsy Odkrywców – Szlakiem Miast Partnerskich Miasta Szczecina”.
W wyprawie organizowanej przez Miasto Szczecin i Pa³ac M³odzie¿y wziê³o udzia³ 200 uczniów z
szczeciñskich szkó³. W ci¹gu 56 dni w 4 rejsach przep³yniêto ponad 2000 Mm. Wyprawa zorganizowana
zosta³a w oparciu o 2 miejskie jachty Centrum ¯eglarskiego – S/y Dar Szczecina, S/y Urtica oraz wyczarterowanego ¿aglowca STS Kapitan Borchardt.
We wtorek 13 listopada 2018 w auli Pa³acu
M³odzie¿y odby³a siê sesja „Nasze Rejsy 2018”,
podsumowuj¹ca ten projekt. W obecnoœci Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka i Dyrektor Pa³acu M³odzie¿y Elwiry Rewcio, kapitanów
jachtów, wychowawców i uczestników wyprawy
odby³o siê omówienie tej ¿eglarskiej przygody.
Sesjê swoim wystêpem rozpoczê³y maluszki z PP
Nr 27 „¯agielek” a piosenkê wykona³ najm³odszy
uczestnik wyprawy, Jakub Podgórny.
Komandor wyprawy Kapitan Mieczys³aw Ircha dokona³ podsumowania celów rejsów, które
by³y okazj¹ do spotkañ z w³adzami miast partnerskich miasta Szczecina. Podkreœli³ dalsz¹
wspó³pracê w zakresie edukacji, wymiany m³odzie¿y, wspólnych rejsów, programów ekologicznych, dbania o czystoœæ Ba³tyku.
Miastami do których zawita³y nasze jednostki
by³y: K³ajpeda, Bremerhaven, Esbjerg, Rostock,
Lübecka, Malmö i Greifswald. W ka¿dym z tych
miast wrêczane by³y okolicznoœciowe ryngrafy i
kokardy narodowe. M³odzie¿ prezentowa³a przygotowane na tê okazjê tañce. Jednym z nich by³
nasz narodowy – polonez.
Jak zawsze tak wielkie przedsiêwziêcie nie odby³o by siê, gdyby nie ludzie, którzy pomogli w
jego realizacji. Podczas sesji, Prezydent Miasta

wraz z Dyrektor Pa³acu M³odzie¿y, wrêczyli
wszystkim wspieraj¹cym ten niezwyk³y projekt,
okolicznoœciowe dyplomy i upominki, jako wyraz podziêkowania za ich pracê.
M³odzi uczestnicy wyprawy Maria Or³owska, Albert Huderewicz i Hubert Sowa przygotowali prezentacjê multimedialn¹ i opowiedzieli podczas spotkania, o swoich wra¿eniach z rejsów. W 3 rejsie na
STS Kapitan Borchardt bra³a udzia³ Katarzyna Wolnik-Sayna, dziennikarka z Polskiego Radia Szczecin.
I w³aœnie tam, na pok³adzie ¿aglowca, przy jej pomocy m³odzi uczestnicy rejsu, stworzyli reporta¿. Efekt
tej pracy, poparty prezentacj¹ multimedialn¹, mogli
us³yszeæ wszyscy uczestnicy uroczystej sesji.
Sesjê zakoñczono wspólnym tañcem, który by³
wspomnieniem wspólnie prze¿ytych chwil.
Mamy nadziejê, ¿e tego rodzaju dzia³añ bêdzie
jeszcze wiele….
Do zobaczenia na pok³adach jednostek!
Tekst: Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Zamkniêcie sezonu 2018 Centrum ¯eglarskiego

Udany 10. sezon za nami!

Tradycyjnie przy
dŸwiêkach hymnu
pañstwowego, w
ostatnich promieniach s³oñca, zawsze
w przyjaznej atmosferze, zakoñczyli sezon ¿eglarski 2018. By³ jak
zwykle "¯agielek", bandera na maszcie zosta³a
ceremonialnie opuszczona, by³y odznaczenia i
wyró¿nienia, by³o ognisko. M³odzi ¿eglarze pozostali jednak na wodzie, by³y wiêc tak¿e regaty, a tak naprawdê sezon ¿eglarski w Centrum
¯eglarskim twa ca³y rok... (WS)
Jak co roku, w przedostatni weekend paŸdziernika przedstawiciele i wychowankowie Centrum
¯eglarskiego oraz mi³oœnicy sportów ¿eglarskich
spotkali siê, by podsumowaæ miniony sezon 2018
roku i po raz ostatni wyp³yn¹æ na wody Jeziora
D¹bie. W sobotnie po³udnie 20 paŸdziernika oficjalnie zakoñczyliœmy tegoroczny sezon ¿eglarski. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od wystêpów
przygotowanych przez dzieci z przedszkola
"¯agielek". PóŸniej przy dŸwiêkach hymnu pañstwowego bandera powiewaj¹ca na maszcie przy
placu apelowym Centrum zosta³a opuszczona, i
nadszed³ czas podsumowañ...
– Zakoñczenie sezonu jest najlepsz¹ okazj¹ do
tego, aby podziêkowaæ wszystkim, którzy przez ten
rok byli z nami. Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
spotkamy siê w takim samym gronie, a mo¿e i nawet
wiêkszym - mówi³ £ukasz Pundyk, dyrektor Centrum
¯eglarskiego. – Z myœl¹ o naszych wychowankach
ca³y czas siê rozwijamy. W tym roku na terenie naszego obiektu pojawi³ siê nowy plac zabaw, który
powiêkszy³ nasz¹ strefê rekreacyjn¹.
Sobotnie zakoñczenie jubileuszowego dla Centrum ju¿ dziesi¹tego sezonu ¿eglarskiego (wczeœniej by³ to Oœrodek Morski Pa³acu M³odzie¿y,
by³o doskona³¹ okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ i
wyró¿nieñ dla podopiecznych. Na szczególne
wyró¿nienie zas³u¿y³ Jakub GuŸlecki, który w tym
sezonie zdoby³ srebrny medal i tytu³ wicemistrza
Polski w Mistrzostwach Polski M³odzików w
windsurfingu.
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Miniony sezon owocowa³ te¿ w wiele ciekawych
projektów i wydarzeñ. Tak w regularnych ca³orocznych zajêciach sekcji ¿eglarskich uczestniczy³o blisko 230 dzieci i m³odzie¿y, a kolejnych 200 dzieci spêdzi³o razem z nami wakacje, podczas szeœciu letnich turnusów. Ponadto 30 dzieci bra³o
udzia³ w stacjonarnych obozach i kursach ¿eglarskich. Na naszej przystani organizowaliœmy tak¿e
wymiany polsko-niemieckie. Od kwietnia do paŸdziernika organizowaliœmy kilkudniowe rejsy i
wyprawy, na naszych jednostkach, z udzia³em ponad 200 chêtnych – by³ to m.in. rocznicowy Rejs
Odkrywców „Szlakiem Miast Partnerskich”, z okazji
100-lecia niepodleg³oœci Polski, oraz sp³yw kajakowy wokó³ Bornholmu. Tylko w krótkich promocyjnych rejsach w czasie tegorocznych Dni
Morza uczestniczy³o a¿ 1.480 osób (!).
Teraz przy podsumowaniu sezonu nie mo¿emy
zapomnieæ o naszej licznej m³odzie¿owej reprezentacji Szczecina w miêdzynarodowych regatach TTSR
2018 – tym razem 106 osób, która znowu pokaza³a
siê z najlepszej strony, po raz kolejny zdobywaj¹c
zaszczytny tytu³ „The best crew in the parade”.
To z nasz¹ reprezentacj¹ na pok³adzie „Fryderyk
Chopin” zakoñczy³ regaty na miejscu 2. w klasie A,
a „Dar Szczecina” zaj¹³ 3. miejsce w klasie C. Ponadto Centrum by³o organizatorem a¿ 14 m³odzie¿owych regat, m.in. w klasach: Micro, FINN, Laser,
Optimist, oraz 505. Rozegraliœmy tak¿e dwie edycje Meczów na Odrze, oraz œwiêtowaliœmy 40-lecie
jachtu „Zryw”, i 100-lecie ¿aglowca „Kapitan Borchardt”. Uczestniczyliœmy tak¿e w organizacji miejskich imprez – w tym w Dniach Morza, Dniach Skandynawskich, w ods³oniêciu pomnika Kota Umbriagi w Alei ¯eglarzy na Bulwarze Piastowski, i w
Dniach Odry. Na naszej p³ywaj¹cej scenie wyst¹pi³o oko³o 30 zespo³ów, z szant¹ i piosenk¹ ¿eglarsk¹.
Witaliœmy te¿ wszystkie ¿aglowce i okrêty marynarki wojennej, wp³ywaj¹ce do Szczecina.
Dziêkujemy za wspólnie spêdzony sezon ¿eglarski 2018 roku! Pozostajemy nadal na wodzie. Zapraszamy do bie¿¹cej i dalszej wspó³pracy...
Celina Wo³osz
– rzecznik prasowy Centrum ¯eglarskie
Zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska i Wies³aw Seidler
(wiêcej zdjêæ na ok³adce na str. 33)
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Pasowanie „marynarzy” z „¯agielka”

P³yn¹ dobrym kursem

P³yn¹ dobrym morskim kursem od wielu lat, w
tym od 1997 roku ju¿ pod nazw¹ „¯agielek”, kiedy to Przedszkole Publiczne Nr 27 przyst¹pi³o
te¿ do Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej. Teraz „¯agielek” to jedna z 10 placówek
przedszkolnych, nadal jedna z najlepszych i wiod¹cych, na blisko 50 Szkolnych Kó³ Edukacji
Morskiej, wpisanych w ramy obecnego Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej,
realizowanego przez Pa³ac M³odzie¿y, pod merytoryczn¹ opiek¹ Wydzia³u Oœwiaty. Te „morskie”
przedszkola s¹ najlepszym przyk³adem edukacyjno-morskiego sukcesu Programu – w skali miasta, regionu i kraju – œwietnie wpisuj¹c siê w programowe has³o: „Od przedszkolaka do studenta
Akademii Morskiej”. Tak by³o te¿ 23 paŸdziernika, kiedy w „¯agielku” odby³ siê tradycyjny
jesienny „Chrzest morski”, z udzia³em m.in. mundurowych goœci – studentów i wyk³adowców Akademii Morskiej, którzy kiedyœ byli …po drugiej
stronie, te¿ przeszli taki chrzest jako wychowankowie tego przedszkola, dzisiaj s¹ ludŸmi morza,
a ich dzieci by³y teraz na ich miejscu (na zdjêciach) (czytaj wiêcej)…
Do wieloletnich tradycji przedszkola nale¿y
te¿ m.in. udzia³ w powitaniach i po¿egnaniach
wizytuj¹cych Szczecin ¿aglowców i okrêtów
MW, a wystêpy w wykonaniu „wilczków morskich” z PP 27 czêsto ubarwiaj¹ imprezy organizowane m.in. przez miasto, jak Dni Morza, Piknik nad Odr¹, czy fina³y miêdzynarodowych regat TTSR. To ich taniec i szanty s¹ te¿ sta³ym
akcentem otwarcia i zamkniêcia sezonu Centrum ¯eglarskiego (jak w sobotê 20 bm,), z którym od lat PP 27 wspó³pracuje. W³aœnie goœcie z
Centrum, i z Pa³acu M³odzie¿y, te¿ brali udzia³
w dzisiejszym œwiêcie „marynarzy” z „¯agiel-

ka”, i mieli dla nich morskie prezenty. Specjalnym goœciem by³ te¿ oczywiœcie Neptun z ma³¿onk¹ Salacj¹, a chrzest morski przeszli tak¿e –
bez taryfy ulgowej – wolontariusze z miêdzynarodowego Programu Erasmus (na zdjêciach), od
kilku lat wspomagaj¹cy kadrê niektórych szczeciñskich placówek oœwiatowych, w tym PP 27…
Dziœ „¯agielek” – i pozosta³e „morskie” przedszkola – to dobry przyk³ad wspólnego dzia³anie nauczycieli, dzieci,
rodziców i przyjació³
edukacji morskiej, na
rzecz pielêgnowania
morskich i ¿eglarskich
tradycji Szczecina i Pomorza Zachodniego, i
naszego miejsca na morskiej mapie Rzeczypospolitej…
Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler

Pasowanie na ¿eglarza

Tak brzmia³o œlubowanie grupy szeœciolatków
pasowanych na ¿eglarzy w PP Nr 65 „Zatoczka”.
Na to œwiêto dzieci przygotowa³y bogaty repertuar
artystyczny, dla zaproszonych goœci i rodziców. Œlubowanie poprowadzi³ Pan Wac³aw Jefimowicz, cz³onek Kapitu³y Szczeciñskiego Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej. Pasowania na ¿eglarza dokona³ Piotr Owczarski, ¿eglarz, instruktor kajakarstwa,
pomys³odawca Alei ¯eglarzy. Œwie¿o mianowanym
¿eglarzom wrêczono dyplomy, medale i wiele upominków. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê dzieleniem
wspania³ego prezentu od rodziców – tortu.
Maluchom ¿yczymy wielu wspania³ych przygód
¿eglarskich.
Tekst i zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska
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Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Po¿egnaliœmy Przyjaciela –
Œp. Danutê Kopacewicz
Najpierw msz¹ œw.
¿a³obn¹ odprawion¹ w
koœciele OO. Dominikanów, a potem ceremoni¹ pogrzebow¹ na
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w
czwartek 4 paŸdziernika br., po¿egnaliœmy
t³umnie œp. Danutê
Kopacewicz, jednego
z najwspanialszych
naszych ¿eglarzy.
Przy urnie w Kaplicy G³ównej, i przy rodzinnym
grobie, gdzie spoczê³a obok swojej Matki, zgromadzi³o siê liczne grono Rodziny, liczni ¿eglarze,
w tym m.in. z Klubu Kapitanów Jachtowych, i
przyjaciele, których mia³a wielu w Szczecinie, w
kraju i w œwiecie. Byli te¿ za³oganci Jej ukochanego „Daru Szczecina”, by³a mundurowa m³odzie¿
z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z ul. Ho¿ej, byli koledzy stoczniowcy z by³ej Stoczni Szczeciñskiej, przedstawiciele Centrum ¯eglarskiego, Pa³acu M³odzie¿y i Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej, morskiego
Szczecina, i wiele innych osób. Œp. Danutê wspomina³a Rodzina i Przyjaciele.
Wystêpuj¹c w imieniu wszystkich naszych ¿eglarzy, i w imieniu Zarz¹du ZOZ¯, i sk³adaj¹c kondolencje rodzinie, w ciep³ych i serdecznych s³owach po¿egna³ Œp. Danutê Wies³aw Seidler; powiedzia³ m.in.: „Zebraliœmy siê dzisiaj tak licznie
nie tylko po to, by po¿egnaæ nestorkê szczeciñskich ¿eglarzy, niezast¹pion¹ Matkê Chrzestn¹
„Daru Szczecina”, œwietnego ¿eglarza, ale i po prostu wspania³ego Cz³owieka, Naszego Przyjaciela,
nasz¹ œp. Danusiê. Urodzi³a siê daleko od morza,
na kresach II Rzeczypospolitej, na Wo³yniu, w
patriotycznej rodzinie, by³a podczas II wojny ¿o³nierzem AK, po wojnie nie mog³a pozostaæ w rodzinnych stronach, które zosta³y zagarniête przez
Sowietów. Tak po wojnie trafi³a do Szczecina, jak
wielu kresowiaków, i tu „zakotwiczy³a” ju¿ na ca³e
¿ycie (…) Ju¿ od pierwszych lat w Szczecinie zwi¹za³a siê z ¿eglarstwem, odnosi³a krajowe sukcesy
na bojerach, a oprócz pracy zawodowej w by³ej
Stoczni Warskiego by³a znan¹ i powszechnie lubian¹ przez ¿eglarzy dzia³aczk¹ SOZ¯, przez wie-

le lat pe³ni¹c obowi¹zki Sekretarza Okrêgu. To
wtedy, w trudnych PRL-owskich czasach, kiedy
¿eglarstwa morskiego nie mo¿na by³o uprawiaæ tak
swobodnie jak teraz, nasi ¿eglarze zawsze mogli
liczyæ na jej pomoc (…) Ju¿ jako znana ¿eglarka
i dzia³aczka zosta³a Matk¹ Chrzestn¹ flagowego
jachtu naszego miasta „Daru Szczecina”, o Jej rola
nie ograniczy³a siê tylko do wypowiedzenia formu³ki „P³yñ po morzach i oceanach…”, ale zosta³a prawdziw¹ „matk¹”, opiekunk¹ i dobrym duchem jachtu, jego kapitanów i wszystkich za³óg.
Bêdzie teraz brakowa³o jej matczynej opieki i jej
wielkiego serca. Kto teraz J¹ zast¹pi? (…)
¯egnaj, Nasz Przyjacielu! Danusia, na zawsze
pozostaniesz w naszej pamiêci, we wdziêcznej
pamiêci Rodziny i Twoich Przyjació³, i ca³ej
szczeciñskiej i zachodniopomorskiej braci
¿eglarskiej!!! Bêdzie nam Ciebie brakowa³o!!!”.
Œp. Danutê wspomina³ te¿, ze specjalnym przes³aniem od Niej, kapitan-senior Wojtek Jacobson.
Jej mogi³ê pokry³y liczne wieñce, kwiaty i znicze. PóŸniej odby³o siê te¿ ¿eglarskie spotkanie
w Marinie PTTK, przygotowane przez Jej serdecznych przyjació³ Olê i Andrzeja Kocewiczów, z
zapowiedzi¹ specjalnego wspomnieniowego wieczoru – w listopadzie br. – poœwiêconego pamiêci Œp. Danuty Kopacewicz… (WS, JCh)
Zdjêcia: Janusz Charkiewicz
DANUTA KOPACEWICZ - ur. 1 paŸdziernika 1926 r. w Niehniewiczach, woj. Nowogródzkie, zm. 30 wrzeœnia 2018 r. Pochodzi³a z kresowej rodziny patriotycznej; w czasie II wojny œwiatowej ¿o³nierz AK, sanitariuszka (1943), od VI
1944 do X 1945 ¿o³nierz
I Armii Wojska Polskiego w stopniu kaprala.
Wykszta³cenie œrednie, zawód: ekonomistka.
Znana i powszechnie lubiana szczeciñska
¿eglarka, serdeczny przyjaciel wszystkich ¿eglarzy, jedna z najbardziej zas³u¿onych dzia³aczek
i pracowników SOZ¯ i ZOZ¯. Sêdzia ¿eglarski I
kl., sternik jachtowy i lodowy, ¿eglarz regatowy.
Matka chrzestna „Daru Szczecina”, flagowego
jachtu naszego miasta, Ambasadora Szczecina.
By³a te¿ spo³eczn¹ dzia³aczk¹ PCK. Od 1948 r.
mieszka³a w Szczecinie, pracowa³a w Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em” (1952-1956), i w Stoczni Szczeciñskiej im. A. Warskiego (1957-1982).
Z ¿eglarstwem zwi¹zana od 1952 r., cz³onek
Ligi Morskiej (od 1952), LP¯ (1953-1963), JK
AZS Szczecin (1963-1966), JK „Stal Stocznia”
Szczecin (1967-1982). W latach 50. XX w. bra³a
udzia³ w bojerowych regatach Okrêgu Szczeciñskiego i w Mistrzostwach Polski w kl. H na je-
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ziorze Niegocin; zdoby³a bojerowe wicemistrzostwo Polski w kl. Monotyp XV (1955), i zajê³a III
m. w bojerowych MP (1956). Odby³a te¿ wiele
rejsów morskich, m.in. na jachtach: „Chrobry”,
„Dar Szczecina” i „Zew Morza”, a w grupie jachtów towarzysz¹cych uczestniczy³a te¿ w Olimpiadzie ¿eglarskiej Kiel-72.
By³a znan¹ szczeciñsk¹ ¿eglark¹ i jedn¹ z najbardziej zas³u¿onych dzia³aczek SOZ¯ i ZOZ¯. By³a
wieloletnim cz³onkiem Zarz¹du SOZ¯, Sekretarzem
Okrêgu (1957-1973), i cz³onkiem Komisji Historii
¯eglarstwa ZOZ¯ (2007-2012). W 1969 r. zosta³a
matk¹ chrzestn¹ flagowej jednostki naszego miasta – „Daru Szczecina”, od 2012 r. Honorowego
Ambasadora Szczecina. Przez wszystkie póŸniejsze
lata - a¿ do bie¿¹cego roku – by³a prawdziw¹
„matk¹”, opiekunk¹ i dobrym duchem „Daru Szczecina”, jego kapitanów i wszystkich za³óg, które zawsze ¿egna³a na wyjœciu w morze i wita³a ciastem
po powrocie do macierzystej przystani, czêsto te¿
uczestnicz¹c w rejsach swojego „chrzeœniaka” (jak
na zdjêciach). Bêdzie teraz brakowa³o jej matczynej opieki i jej wielkiego serca…
Wielokrotnie odznaczana i wyró¿niana za osi¹gniêcia ¿eglarskie, w tym m.in. : Odznak¹ Honorow¹ PZ¯
„Zas³u¿ony Dzia³acz ¯eglarstwa Polskiego” (1968),
Medalem 50-lecia ¯eglarstwa Polskiego (1974), Odznak¹ Honorow¹ ZOZ¯ „Zas³u¿ony dla Szczeciñskiego ¯eglarstwa” (2006), Medalem PZ¯ „Za Szczególne Zas³ugi dla ¯eglarstwa Polskiego” (2005), Medalem „65 lat ¿eglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim” (2010), Medalem „70 lat ¿eglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim” (2015), Za dzia³alnoœæ na rzecz PCK otrzyma³a Odznakê Honorow¹
Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Danusia, na zawsze pozostaniesz w naszej pamiêci, we wdziêcznej pamiêci ca³ej szczeciñskiej
i zachodniopomorskiej braci ¿eglarskiej!!! Bêdzie nam Ciebie brakowa³o!!!
Wspomnienia: Janusz Charkiewicz,
Piotr Owczarski, Wies³aw Seidler
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Zamkniêcie sezonu 2018
Centrum ¯eglarskiego
Zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska i Wies³aw Seidler
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SOSW Nr 2 w Szczecinie

NIEPODLEG£A
Zdjêcia: archiwum szko³y

