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11 LISTOPADA - ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczyste obchody 104 rocznicy odzyskania
niepodległości rozpoczęła uroczysta msza
święta celebrowana przez księdza proboszcza
Roberta Dmochowskiego w kościele pw. Św
Apostołów Piotra i Pawła. Liczne poczty
sztandarowe, w tym Poczet Sztandarowy
Sybiraków, uczestniczyły w uroczystościach
nie tylko w kościele, ale także przy pomniku
Orła Białego, na Placu Konstytucji 3 Maja.
Pani dyrektor Magdalena Umińska rozpoczęła
uroczystości przy pomniku Orła Białego
przemówieniem. Następnie pan burmistrz
Grzegorz Kulbicki zwrócił się do
zgromadzonych na placu mieszkańców
Dębna. Zgromadzeni wspólnie zaśpiewali
hymn. Przedstawiciele władz i organizacji
sybirackich i kombatanckich, partii
politycznych, instytucji oświatowych,
opiekuńczych i ośrodka kultury złożyli wieńce.

Renata Kunisz

SZKOŁA  PAMIĘTA

"Szkoła pamięta" to akcja MEiN, której celem
jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach
naszej wolności, szczególnie tych, którzy są
związani z historią naszego regionu i
społeczności. Klasa 7a uczciła pamięć o

bohaterach zapalając znicze przy kamieniach
pamięci poświęconym bohaterom II wojny
światowej, kombatantom i inwalidom
wojennym. Uczniowie dowiedzieli się, że przy
promenadzie nad jeziorem Lipowo znajdują
się głazy z pamiątkowymi tabliczkami, przy
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których posadzono dęby. Każdy dąb
upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w
Katyniu, Twerze lub Charkowie, według
zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

Dorota  Podbereska

POLSKO - NIEMIECKI  OBÓZ  W  LIEPE

Warsztaty filcowania, wyrobu naturalnego
mydła, podchody w lesie, wizyta w Oderbergu-
-to tylko kilka z przygotowanych dla nas
atrakcji. 18 uczniów eurogrupy 6a/b i klasy 7a
przebywało na wymianie uczniowskiej w
miejscowości Liepe w Niemczech w dniach
17-20 października 2022 r.. Naszymi
niemieckimi partnerami byli uczniowie Anne –
Frank- Oberschule ze Strausberga (naszej
partnerskiej szkoły). Do projektu pt.”
Tradycyjne i nowoczesne rzemiosło nad Odrą”
zgłosiła nas Gmina Dębno. Spotkanie było
dofinansowane z PNWM – Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży. Całość nadzorowała i
prowadziła przesympatyczna i bardzo
pomocna Pani Katarzyna Klonowska.
Zostaliśmy zakwaterowani w folwarku

„Landhof Liepe” w przestronnych i czystych
pokojach z łazienkami. Zajęcia projektowe
odbywały się w odrestaurowanej stodole i sali
konferencyjnej. Każdy dzień zaczynaliśmy
urozmaiconym, pysznym śniadaniem. Czas
wolny spędzaliśmy na placu zabaw i boisku
grając w siatkówkę. Bardzo dużo
przebywaliśmy na świeżym powietrzu. Zabawy
integracyjne sprzyjały bliższemu poznawaniu
się. Pierwszego dnia po obiedzie udaliśmy się
w okolice Krugsee na podchody leśne –
podzieleni na polsko – niemieckie grupy
rozwiązywaliśmy zadania przygotowane przez
organizatorów. Wtorek rozpoczęliśmy
gimnastyką poranną, zabawami
integracyjnymi, praca grupową dot.
regionalnych upraw oraz projekcją filmu nt.
zagrożeń środowiska naturalnego. Popołudnie
spędziliśmy w Oderbergu na warsztatach
filcowania i wyrabianiu naturalnego mydła, a
dzień zakończyliśmy zabawą taneczną na
świeżym powietrzu. Młodzież bawiła się
przednio. Środę spędziliśmy sielsko i wiejsko
poza folwarkiem – w miejscowości Borowin.
Pomogliśmy przy zbiorach jabłek i
zwiedziliśmy gospodarstwo ekologiczne. Po
kolacji śpiewaliśmy i tańcowaliśmy przy
ognisku, piekąc tzw. Stockbrot i pianki. Ciężko
było „zagonić” młodzież do łóżek, tym bardziej,
że w czwartek musieliśmy się pożegnać.
Jednak z partnerami ze Strausberga spotkamy
się jeszcze w tym roku szkolnym kilkukrotnie.
Do miłego zobaczenia!

Katarzyna Kaliściak
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POLSKA TO MOJA  OJCZYZNA, CZYLI  NIECODZIENNA  LEKCJA
W KLASIE  2B

Podczas lekcji zastępczej uczniowie z klasy
2B wzięli udział w akcji #SzkołaPamięta.
Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi na
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach
naszej wolności .Pojawiły się zadania zagadki,
wykreślanki, labirynty, rebusy i lubiane przez
dzieci kolorowanki. Zajęcia bardzo podobały
się uczniom, którzy z zaangażowaniem
pracowali przez całą lekcję. A jak sobie radziły,
można zobaczyć na zdjęciach.

Monika Kubica

ORTOGRAFICZNY  PIOTRUŚ

Na lekcjach języka polskiego wspólnie
stworzyliśmy ORTOGRAFICZNEGO
PIOTRUSIA, w którego zagramy, a karty staną
się środkiem dydaktycznym wykorzystywanym
podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Gracze
sami wybiorą wariant gry - czy rozdają
wszystkie karty i losują je od sąsiada, czy
przeznaczają do losowania część talii.
Uczniowie zapamiętają pisownię wyrazów, ale
też poszerzą swoją wiedzę, na przykład na
temat zwierząt. W ten sposób wykorzystają
swoją wiedzę i umiejętności z różnych
przedmiotów szkolnych. Zaprezentowane w
galerii karty przygotowali uczniowie z klasy 6a
i 7a. Zadanie miało charakter
interdyscyplinarny. Wykonaliśmy je przy
pomocy telefonów komórkowych. Przy okazji
porozmawialiśmy o przestrzeganiu praw
autorskich i bezpiecznym korzystaniu z
zasobów internetowych.

Wioletta Rafałowicz
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KLASY 4  ZDOBYWAJĄ  STARGARD

Wyruszyliśmy na wycieczkę o
8:15 z uśmiechami na
twarzach. 52 uczniów klas IV
pod opieką wychowawców: W.
Rafałowicz, M. Zalech i K.
Kaliściak oraz pani pedagog
M. Kalickiej. Przewodnikiem
wycieczki była pani Katarzyna
Szafarowicz z Biura
Turystycznego TOM-WOJ.
Już podczas jazdy
dowiedzieliśmy się sporo o
historii Stargardu.
Zwiedzaliśmy Stare Miasto,
mury obronne, baszty i
zachwycająca Katedrę
Mariacką. W tym czasie druga grupa
odwiedziła Muzeum Archeologiczno –
Historyczne „Basteja”, gdzie pod
przewodnictwem kustosza obiektu
poznawaliśmy historię miasta, życia
mieszczan i kupców. Jest to nietypowe
muzeum – nie tylko mogliśmy oglądać
zabytkowe eksponaty, ale też przymierzyć
średniowieczne stroje, pisać na woskowanych
tabliczkach i sprawdzić, jak to jest być
zamkniętym w „dyby”. Następnie przeszliśmy
do Centrum Naukowego ,,Filary” –

korzystaliśmy z
interaktywnych stanowisk w 4
strefach : KUPCY, ŻYCIE
MIASTA, DO BRONI – NA
MURY, INNOWACJE.
Dowiedzieliśmy się, jakie
znaczenie miała dla rozwoju
Stargardu rzeka Ina, co nią
transportowano, skąd i dokąd.
Wcieliliśmy się w rolę kupca,
który musi doskonale znać
średniowieczne systemy miar i
wag oraz mieć rozeznanie w
geografii, aby jak
najkorzystniej planować szlaki
handlowe. Sprawdziliśmy też

poziom głośności przeróżnych hałasów na
rynku i zmierzyliśmy moc swojego głosu.
Zetknęliśmy się z najnowocześniejszymi
technologiami – drukiem 3D, programowaniem
robotów i sztuczną inteligencją. Podczas
warsztatów zbudowaliśmy katapultę i
przypuściliśmy szturm na stworzone wspólnie
„budowle”. Po ciepłym posiłku, zadowoleni i
uśmiechnięci wróciliśmy bezpiecznie do domu.

K. Kaliściak
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