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„Polska” 

 
Ryszard Przymus 

 
Polska - to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna. 
Potem jest w myślach blisko, 
w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 
budujemy, bronimy. 
Polska - Ojczyzna... 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 
 

 
 
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach 
politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to 
głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego 
społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym 
generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury 
narodowej. Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo 
stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek 
na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na 
przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o 
odzyskaniu niepodległości. 
 
Tej rocznicy poświęcony jest nasz tegoroczny szkolny rajd.  

 
 
 
 
 
 
 



Cele Rajdu 
− uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
− oddanie hołdu Ojcom Niepodległości, 
− pamięć o naszej historii, 
− poznanie piękna przyrody Puszczy Wkrzańskiej,  
− rekreacja, wypoczynek i krajoznawstwo, 
− realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia”, 
− rodzinne spędzenie wolnego czasu 

 
Podczas festynu na Polanie Sportowej będziemy mogli dzięki uprzejmości 
zaprzyjaźnionych instytucji zapoznać się z pracą i sprzętem operacyjnym 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, obejrzeć pokaz tresury psów 
policyjnych, oddziałów konnych oraz nauczyć się zasad udzielania 
pierwszej pomocy dzięki ratowniczej drużynie harcerskiej. Nad całością 
czuwać i pomagać będą członkowie koła PTTK „GRYFICI”. 
 
 
Honorowy Patronat 
Rajd został objęty honorowym patronatem 
przez Prezesa Zarządu Morskich Portów 
Szczecina i Świnoujścia, który ufundował 
puchar dla zwycięskiej klasy. 
 
 
Organizatorzy Rajdu 
− Rada Rodziców OSM I stopnia w Szczecinie 
− Dyrekcja OSM I stopnia w Szczecinie 

 
Współorganizatorzy Rajdu oraz zaprzyjaźnione instytucje 
− Koło PTTK nr 39 „GRYFICI” przy Placówce SG w 

Szczecinie 
− Placówka Straży Granicznej w Szczecinie 
− Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Szczecinie 
− Drużyna Ratownicza ZHP Hufca Szczecin 

 
	

 

 



 
Komitet organizacyjny 
− Komandor Rajdu – Henryk Talwik – Członek Rady Rodziców 

OSM (nr. telefonu 602-646-854 , email: henryk@talwik.com) 
− Sędzia Główny Rajdu - Joanna Fenrych – Smolińska – 

Wicedyrektor OSM 
− Kwatermistrz Rajdu – Mariusz Szpakowski – Kierownik 

administracyjny OSM 
− Konsultant historyczny Rajdu – mjr SG dr Artur Ochał – historyk 

polskich formacji granicznych -  Archiwum Straży Granicznej w 
Szczecinie 

 
 
Warunki uczestnictwa: 
W rajdzie uczestniczą zespoły-klasy składające się z uczniów OSM wraz z 
rodzicami, pod opieką co najmniej jednej osoby dorosłej (tj. nauczyciela, 
rodzica lub opiekuna). Uczestnicy rajdu powinni posiadać odpowiednie 
obuwie i wyposażenie turystyczne niezbędne dla pory roku (wygodne 
obuwie i na wszelki wypadek płaszcz przeciwdeszczowy), jeden (na klasę) 
aparat fotograficzny lub telefon z aparatem i wyświetlaczem.  
 
 
Świadczenia dla uczniów: 
Każdy uczeń biorący udział w rajdzie otrzyma pamiątkowy znaczek na 
starcie. Na mecie przewidziana jest kiełbaska z grilla lub do upieczenia na 
przygotowanym ognisku, pieczywo, sok lub woda. Kije do kiełbasek 
należy przygotować we własnym zakresie (polecamy zabranie jednego 
noża na klasę). 
 
 
Termin i trasy Rajdu 
Rajd odbędzie się 19 maja 2018 (sobota) bez względu na warunki 
atmosferyczne. 
Trasy rajdu przebiegać będą znakowanymi szlakami pieszymi Puszczy 
Wkrzańskiej w okolicach Jeziora Głębokie. 
 



Miejscami spotkań uczestników będą odpowiednio: 
 
A/ Godzina 1000 - Pętla końcowa linii tramwajowej nr 1 przy wejściu na 
kąpielisko „Głębokie” dla klas: 
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 7A, 7B 
 
B/ Godzina 1000 - Pętla końcowa linii tramwajowej nr 3 przy Ul. 
Arkońskiej (początek szlaków pieszych Żółtego i Zielonego) dla klas: 
4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C 
 
Na starcie proszę odszukać Kierownika Startu oznaczonego napisem 
START RAJDU. 
 
Każda klasa otrzyma na starcie kopertę z wyznaczoną trasą, godziną startu, 
spisem zadań oraz pamiątkowym znaczkiem rajdowym, który prosimy 
przypiąć każdemu uczestnikowi w celu identyfikacji na trasie. Klasy będą 
wypuszczane na trasy w odstępach co 5 minut. 
 
Miejsce zakończenia WSZYSTKICH tras znajdować się będzie na 
POLANIE SPORTOWEJ przy Jeziorze Głębokie. W przypadku 
zagubienia trasy prosimy o przybycie na Polanę Sportową znajdującą się z 
tyłu za leśniczówką przy Ul. Miodowej - nie później niż o godzinie 1200, 
kiedy to rozpocznie się festyn połączony z konkursami. 
 
Po przybyciu na Polanę Sportową klasy zgłaszają się na miejsce 
oznaczone napisem META , gdzie weryfikowany jest konkurs na 
największą frekwencję. 
 
Następnie klasa udaje się do wyznaczonego miejsca, którym jest krąg 
ogniskowy „grzybek”. Na polanie są trzy grzybki, każdy będzie oznaczony 
odpowiednio: „Klasy 1-3” , „Klasy 4-5” , „Klasy 6-7”. 
 
Przy każdym grzybku dyżurować będzie jeden z pracowników szkoły, 
który w razie potrzeby pomoże w orientacji podczas festynu i odpowie na 
pytania dotyczące organizacji m.in. posiłku lub konkursów. 
 
 
 
 



ZASADY KONKURSU RAJDOWEGO 
O PUCHAR PREZESA ZPSZŚ: 

 
Każda klasa ma prawo wziąć udział w każdym przygotowanym konkursie, 
za który może otrzymać określoną regulaminem ilość punktów. Klasa, 
która zdobędzie łącznie największą ilość punktów zostaje zwycięzcą rajdu, 
otrzymuje nagrodę główną oraz puchar. Puchar jest pucharem 
przechodnim, to znaczy pozostaje on w klasie do przyszłorocznego rajdu.  
 
 
Konkursy oraz punktacja: 
 
1/ Konkurs fotograficzny na trasie: Nasza przyroda. 
Sędzia – Małgorzata Bojarun – Przewodnicząca rady Rodziców OSM 
 
Podczas przejścia trasą proszę uważnie szukać najpiękniejszego waszym 
zdaniem obiektu przyrodniczego: drzewo, krzew, forma korzenia, 
zwierzęta itp. Proszę sfotografować telefonem komórkowym obiekt i 
przedstawić sędziemu na mecie jedno najlepsze waszym zdaniem zdjęcie. 
 
Za konkurs klasa może otrzymać: 
30 pkt – za zajęcie I miejsca w konkursie 
20 pkt – za zajęcie II miejsca w konkursie 
10 pkt – za zajęcie III miejsca w konkursie 
 
 
2/ Konkurs „Za frekwencję” na mecie rajdu. 
Sędzia – Dorota Jarocha - Przewodnik Miejski PTTK Szczecin 
 
Na mecie opiekun klasy przedstawia sędziemu ilu uczniów wzięło udział 
w rajdzie. 
 
Za konkurs klasa może otrzymać: 
30 pkt – frekwencja 90%-100% 
20 pkt – frekwencja 60%-90% 
10 pkt – frekwencja 30%-60% 
0 pkt – frekwencja poniżej 30% 
 



 
3/ Konkurs podczas festynu na polanie: Ojcowie Niepodległości 1918 
Sędzia - mjr SG dr Artur Ochał – Prezes klubu PTTK „Gryfici” 
 
Podczas festynu zostanie ogłoszony konkurs, w którym mogą wziąć udział 
przedstawiciele każdej klasy w ilości 1-3 uczniów. Konkurs polega na 
rozpoznaniu fotografii i przypisania im imion i nazwisk 6-ciu 
najważniejszych postaci historycznych związanych z odzyskaniem 
niepodległości. Dla klas młodszych ( 1-3 ) konkurs polega na rozpoznaniu  
polskich symboli narodowych. 
 
Za konkurs klasa może otrzymać: 
30 pkt – za odgadnięcie 6-ciu postaci / symboli 
25 pkt – za odgadnięcie 5-ciu postaci / symboli 
20 pkt – za odgadnięcie 4-ech postaci / symboli 
15 pkt – za odgadnięcie 3-ech postaci / symboli 
10 pkt – za odgadnięcie 2-ch postaci / symboli 
5 pkt – za odgadnięcie 1-ej postaci  / symbolu 
 
 
 
4/ Konkurs plastyczny podczas festynu na polanie: Nasza Niepodległa 
Sędzia – Grażyna Romankiewicz – Członek Rady Rodziców 
 
Podczas festynu zostanie ogłoszony konkurs, w którym mogą wziąć udział 
przedstawiciele każdej klasy w ilości 1-3 uczniów. Konkurs polega na 
stworzeniu plakatu, którym wyrażacie swoje osobiste odczucia o tym 
czym jest dla was niepodległość Polski. Materiały ( papier, kredki, farby – 
dostaniecie na miejscu ). 
 
Za konkurs klasa może otrzymać: 
30 pkt – za zajęcie I miejsca w konkursie 
20 pkt – za zajęcie II miejsca w konkursie 
10 pkt – za zajęcie III miejsca w konkursie 
 
 
 
 
 



5/ Konkurs sportowy podczas festynu na polanie: 
Sędzia – Katarzyna Nowińska-Zalewska – Nauczyciel WF OSM 
Bieg sprawnościowy na czas. Klasy wystawiają po 3 osoby jako 
reprezentację, która bierze udział w zawodach. 
 
Za konkurs klasa może otrzymać: 
30 pkt – za zajęcie I miejsca w konkursie 
20 pkt – za zajęcie II miejsca w konkursie 
10 pkt – za zajęcie III miejsca w konkursie 
 
6/ Konkurs sportowy podczas festynu na polanie: 
Sędzia – Katarzyna Nowińska-Zalewska – Nauczyciel WF OSM 
Bieg w workach na czas. Klasy wystawiają po 3 osoby jako reprezentację, 
która bierze udział w zawodach. 
 
Za konkurs klasa może otrzymać: 
30 pkt – za zajęcie I miejsca w konkursie 
20 pkt – za zajęcie II miejsca w konkursie 
10 pkt – za zajęcie III miejsca w konkursie 
 
7/ Konkurs muzyczny podczas festynu: Niepodległość w piosence 
Sędzia – Marta Połchowska – Rzecznik OSM 
 
Podczas festynu zostanie ogłoszony konkurs, w którym może wziąć udział 
przedstawiciel klasy, zespół lub cała klasa razem. Na scenie naszego mini 
festiwalu zaprezentujecie swoje wykonanie dowolnie wybranej jednej 
piosenki patriotycznej, która powstała w czasach rodzącej się 
niepodległości. Przykładowe propozycje zamieszczone są na końcu 
regulaminu, możliwa jest także inna piosenka spoza listy. 
Dopuszczalne są wszelkie formy interpretacji – śpiew solowy, śpiew 
zespołowy, śpiew a capella, z przygotowanym wcześniej we własnym 
zakresie podkładem, instrumentem lub na życzenie – na żywo z 
podkładem gitarowym. Zapewnimy polowe nagłośnienie z możliwością 
podłączenia podkładu, mikrofonu, podkład gitarowy na żywo oraz tekst 
piosenki do wglądu. 
Za konkurs klasa może otrzymać: 
30 pkt – za zajęcie I miejsca w konkursie 
20 pkt – za zajęcie II miejsca w konkursie 
10 pkt – za zajęcie III miejsca w konkursie 



Zakończenie festynu planowane jest na godzinę 1430 wspólnym apelem, 
wręczeniem nagród i pucharu dla zwycięskiej klasy oraz dyplomów 
pamiątkowych. 
 
 
Proponowane piosenki: 
 
1 MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY 
Słowa: Tadeusz Biernacki, Andrzej Tadeusz Hałaciński 
Muzyka: do Marsza nr 10 orkiestry kieleckiej Straży Ogniowej 
 
2 PIECHOTA (Ta szara piechota , Maszerują strzelcy) 
Słowa: Bolesław Lubicz Zahorski, Leon Łuskino 
Muzyka: Leon Łuskino 
 
3 HEJ, HEJ UŁANI (Malowane dzieci , Ułani, ułani) 
Słowa: autor nieznany 
Muzyka: melodia ludowa 
 
4 PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO (Piosenka czwartego szwadronu) 
Słowa: Feliks Gwiżdż 
Muzyka: melodia ludowa 
 
5 WOJENKO WOJENKO 
Słowa: Feliks Gwiżdż lub Henryk Zbierzchowski i Józef Obrochta-
Maćkulin.  
Muzyka: autor nieznany 
 
6 O MÓJ ROZMARYNIE 
Słowa: Wacław Denhoff-Czarnocki 
Muzyka: Zygmunt Pomarański 
 
7 BIAŁE RÓŻE (Rozkwitały pęki białych róż) 
Słowa: Jan Lankau, Kazimierz Wroczyński 
Muzyka: Mieczysław Kozar-Słobódzki 
 
8 SERCE W PLECAKU (Z młodej piersi się wyrwało) 
Słowa: Michał Zieliński 
Muzyka: Michał Zieliński 


