„Niepodległa” w SOSW2
W naszej szkole od lat szczególną uwagę przywiązuje się do obchodów świąt
państwowych, takich jak Święto Niepodległości czy święto Konstytucji 3 maja.
Dla nauczycieli jest niezwykle ważne, by przekazać młodzieży wartości takie
jak patriotyzm czy suwerenność, a także nauczyć dumy z bycia Polakiem.
W czasie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości staraliśmy się
wskazać znaczenie wydarzeń z 1918 r. dla powstania niepodległego państwa
polskiego. Projekty przeprowadzane na terenie naszej placówki miały pokazać
młodym ludziom poświęcenie, dzielność i odwagę Polaków w czasie walki o
wolność. Wiele pokoleń Polaków żyjących w zniewolonym kraju ofiarowało
swoje życie, by odzyskać niepodległość. Dlatego w rocznicę tych wydarzeń
podjęliśmy działania, by je uczcić.
Lekcje historii, j. polskiego i godziny wychowawcze były okazją do rozmów na
temat znaczenia wolności i walk o niepodległość. Nauczyciele zauważyli
związek młodych ludzi z ojczyzną, która dla nich jest nie tylko państwem Polską, ale miejscowością, „małą ojczyzną”– wsią, miastem, w której się
urodzili oraz będą podejmować pierwsze prace czy zakładać rodziny. W czasie
rozmów i dyskusji, uczniowie deklarowali, że bardzo im zależy na tym, by żyć
w pokoju, móc decydować o sobie i zapewnić swoim rodzinom bezpieczeństwo.
Hubert z III b powiedział: „Wolność jest najważniejsza”. „Aby spokojnie żyć,
trzeba być wolnym”. Adam z III b: „Musimy pamiętać o przeszłości, by uniknąć
kłopotów w przyszłości”. Weronika z klasy I c stwierdziła, że nie warto
rozpamiętywać cały czas przeszłości, należy iść naprzód i żyć. Jednak i
zapominać o historii się nie powinno. Inni uczniowie z klasy III a rozumieli
wolność jako zgodę z samym sobą, prawo do radości i szczęścia. Wg nich
wolność to bezpieczeństwo, ale też odpowiedzialność.
Większość zgodnie stwierdziła, że wolność jest sprawą nadrzędną.

Kolejnym działaniem był udział młodzieży z BS I stopnia oraz ze Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
organizowanym 18 października 2018 r. przez Zespół Szkół Specjalnych nr 10
w Szczecinie. Jednym z warunków udziału było przygotowanie utworu
lirycznego
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niepodległości. Uczniowie 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.
Słonimskiego „Polska”.
Innym działaniem była organizacja dwuetapowego Konkursu historycznego
„Nasza droga ku niepodległości” dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który odbył się 23 października i 26
października 2018 r. Nauczycielka historii w taki sposób skonstruowała test, by
zawierał zagadnienia związane z 1918rokiem, postacią J. Piłsudskiego, a także
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Przysposabiającej do Pracy Konkurs historyczny „Nasz dziadek i jego
Kasztanka” przygotowany przez nauczycielkę z przysposobienia do pracy
polegał przede wszystkim na wykonywaniu zadań praktycznych. Uczniowie
wykazali się wiedzą na temat odzyskania wolności, a także popisali się
znajomością symboli narodowych.
22 października 2018 r. w ramach lekcji historii i j. polskiego uczniowie z
Branżowej Szkoły I stopnia oraz ZSZ mieli szansę obejrzeć film pt. „Dywizjon
303. Historia prawdziwa”. Wielki patriotyzm, poświęcenie życia w obronie
wolności sprawiły, że młodzi ludzie poczuli dumę ze swego pochodzenia,
utożsamiali się z bohaterami filmu, mówili, że postępowaliby w podobnej
sytuacji, tak jak oni.

Działania nauczycieli z młodzieżą w czasie realizacji zadań przyjęły również
formę warsztatową, uczniowie pracowali w grupach, w zespołach i
indywidualnie.
27 września 2018 r. tradycyjnie, jak co roku, został zorganizowany w naszej
placówce w ramach dnia Patronów SOSW nr 2 Rajd im. J. Pawła II szlakami
Czesława Piskorskiego pod hasłem „100 lat niepodległości”. Młodzież wraz z
nauczycielami złożyła wiązanki z biało-czerwonych kwiatów, które zostały
wykonane przez naszych uczniów kształcących się na kierunku ogrodnik oraz
zapaliła znicze przy pomniku Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II patrona ZSZ nr
16 oraz na grobie Czesława Piskorskiego patrona SOSW nr 2, jak również przy
Pomniku Czynu Polaków w Parku Kasprowicza oraz przy Pomniku Braterstwa
Broni na Cmentarzu Centralnym. Trasy rajdu zostały zaplanowane przez
nauczyciela, ale i jednocześnie przewodnika po Szczecinie, miłośnika tego
miasta, panią D. Beik, w taki sposób, aby przebiegały przez miejsca ważne dla
Polaków marzących o życiu w wolnym kraju. W czasie rajdu młodzież
rozwiązywała karty pracy przygotowane na tę okoliczność przez nauczyciela
ośrodka - panią Dorotę Beik, który zawierały zadania pozwalające poznać
historię i tradycję naszego kraju. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego zapalamy
na grobach znicze, na czym polega inicjatywa „Drzewka pamięci”, odnaleźli
napis „Wieczna chwała tym, którzy walczyli o niepodległość Polski”, wyrażali
swoje opinie na temat, gdzie powinien stanąć nowy pomnik Józefa Piłsudskiego
i dlaczego warto wybrać się na osiedle Słoneczne w Szczecinie pod Pomnik
Niepodległości. Wędrówka na Cmentarz Centralny oraz wycieczka po
zakamarkach Szczecina pozwoliła młodzieży nie tylko przybliżyć fakty z
historii naszego kraju, ale i zintegrować się młodzieży ośrodka, która jako
społeczność poczuła dumę ze swego pochodzenia.
W czasie rajdu chętni uczniowie wykonywali zdjęcia miejsc, pomników oraz
tablic pamiątkowych związanych z tematem: niepodległość, by wziąć udział w
kolejnej formie działań, czyli w konkursie fotograficznym pt. „Na co dzień
Polskę tworzymy”. Wykonane zdjęcia zostały wykorzystane do zrobienia
wystawy, która umieszczona na korytarzach szkolnych, była dostępna całej
społeczności szkolnej, rodzicom oraz gościom odwiedzającym naszą szkołę, by
każdego dnia przypominać o historii Polski. Takie działanie pozwoliło
uczestnikom uświadomić sobie, że wiele miejsc w Szczecinie związanych jest z
poświęceniem rodaków i walką o wolność.

W naszej szkole pod opieką pań: Jolanty Waszkiewicz, Wioletty Sali i
Joanny Łukasik prężnie działa koło turystyczne JOWIJO, w ramach którego
młodzież, uczestnicząc w cotygodniowych rajdach, poznaje miasto i okolice.
Trasy wycieczek były tak wytyczane, by młodzież mogła dostrzec, ile miejsc w
okolicy związanych jest z walkami o niepodległość. Właśnie dlatego, w ramach
obchodów 100-lecia niepodległości, młodzież SKKT „JOWIJO” odwiedziła
miejsca upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę, a także piękne
tereny miasta i okolic, które naprawdę warto zobaczyć i zakochać się w nich.
Jednym z nich był Pomnik Niepodległości mieszczący się na osiedlu
Słonecznym.
Działania związane z rocznicą odzyskania nieodległości zaczęliśmy w szkole od
września 2018. W październiku zrealizowaliśmy kolejne zadanie polegające na
tym, że każda klasa miała przygotować w grupie lub indywidualnie plakat
mówiący o niepodległości lub o wolności. To zadanie bardzo pozytywnie
wpłynęło na młodych ludzi. Przy okazji projektowania plakatu i pracy nad nim
młodzież wymieniała poglądy na temat wolności ojczyzny, życia w kraju tu i
teraz. Rozmawiała o problemach, z jakimi borykają się rodziny, ale też o
wielkiej miłości do Polski. Zadanie to doprowadziło do otwartych rozmów na
tematy, o których w natłoku bieżących spraw się zapomina. Uczennica z klasy
III a w czasie pracy powiedziała: „Dla mnie wolność to swoboda i możliwość
realizacji swoich planów, dążenia do celu, osiągania szczęścia w granicach norm
społecznych”.
Ciekawym pomysłem pani Haliny Czosnowicz przy współpracy z
paniami Urszulą Przybylak, Agnieszką Rybarską oraz Edytą Sielicką było
również zorganizowanie Integracyjnego Koncertu Piosenki Patriotycznej „Dla
Niepodległej”. W występie udział wzięła młodzież z naszej szkoły – zespół
Wilkililki oraz zespół wokalny pod opieką pani Jolanty Rostkowskiej, a także
zespół z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Brata Alberta, członkowie
koła Szczecin – Centrum Polskiego Związku Niewidomych oraz podopieczni
Stowarzyszenia „Tęcza”. W czasie występów nie zabrakło chwil wzruszeń.
Widzowie wraz z zespołami śpiewali pieśni patriotyczne, prosili o bisy, starsi z
widzów wspominali czasy wojny. Niesamowite było to wielopokoleniowe

spotkanie, na którym młodzi ludzie mogli poznawać historię w czasie rozmów z
uczestnikami dawnych wydarzeń.
Zadaniem realizowanym już na początku września było tworzenie
ekspozycji ściennej z materiałów zgromadzonych przez nauczycieli ośrodka.
Dzięki zdjęciom i pamiątkom zostały pokazane burzliwe lata 20. XX wieku. Na
każdym korytarzu widoczne były biało-czerwone barwy, plakaty, fotosy
Polaków żyjących i walczących w obronie kraju i wolności.
Zwieńczeniem działań upamiętniających 100. rocznicę odzyskania
niepodległości był uroczysty apel. Uroczystość rozpoczęła się 9 listopada o
11.11 odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie młodzież
ośrodka przedstawiła montaż słowno – muzyczny na temat - wolność i
niepodległość. Recytacje wierszy, m.in. Krzysztofa Baczyńskiego, Władysława
Bełzy, Antoniego Słonimskiego, Ignacego Krasickiego przeplatane były
pieśniami patriotycznymi, przygotowanymi

przez dwa zespoły wokalno-

muzyczne działające w naszej szkole: WILKILILKI i WESOŁE NUTKI. W
czasie uroczystości zaśpiewano m.in. pieśni: J. Pietrzaka „Żeby Polska była
Polską” czy „Rota” Marii Konopnickiej oraz piosenki żołnierskie. Jedną z pieśni
„Rozkwitały pąki białych róż” wykonała uczennica klasy II c Weronika
Krywult. U niektórych słuchaczy pojawiły się łzy wzruszenia. Wielkie
poruszenie
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powstawania państwowości polskiej, pokazujący walkę o wolność i prawdę, a
także wielkie poświęcenie i odwagę żołnierzy.
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Wilkowska podsumowała konkursy i przedsięwzięcia związane z setną rocznicą
odzyskania niepodległości. Zwycięzcy zostali wyróżnieni dyplomami i
nagrodami.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości braliśmy udział w wielu
przedsięwzięciach i byliśmy organizatorami wielu zadań. Wszyscy, zarówno

uczniowie jak i nauczyciele, mogli poczuć rangę wydarzeń z 1918 roku i
docenić wartość danej nam wolności. Nikogo nie opuściła myśl, że musimy być
świadomi, iż nie została nam ona dana na zawsze, i każdego dnia powinniśmy o
nią dbać i pamiętać, że warto być patriotą.

