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13 kwietnia 2016 w naszym Ośrodku
odbyły się obchody z okazji 1050. rocznicy
chrztu Polski. W niniejszym specjalnym
wydaniu gazetki Wózek zamieszczamy
szczegółową relację z uroczystości.
Życzymy miłej lektury.
W

zek

Bogurodzica
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kirielejson.
Twego dziela Krzciciela, bożyce,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kirielejson.

Projekt okładki – Sylwester Warański
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Jasińskiego
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Warsztaty aktywizujące

W 2016 roku przypadła 1050. rocznica chrztu
Polski. Centralne obchody, które odbyły się w
Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia
jeszcze raz przypomniały nam jak bardzo
ważnym
wydarzeniem
było
przyjęcie
chrześcijaństwa
przez
Polskę.
Zdaniem
historyków, książę Mieszko I przyjął chrzest
dokładnie 14 kwietnia 966 roku.
Chrzest i powstanie niezależnego biskupstwa
zrównały Polskę z chrześcijańskimi krajami
Europy i związały z zachodnim kręgiem kultury
chrześcijańskiej. Mieszko I stał się równy innym
władcom chrześcijańskim, umocnił też swoją
władzę. Do Polski zaczęli przybywać duchowni.
Powszechna wśród nich znajomość łaciny
ułatwiała władcy kontakty międzynarodowe.
Duchowni znali również tajniki uprawy roli,
uczyli melioracji podmokłych terenów, stosowali
nowe
narzędzia,
których
wykorzystanie
przyczyniało się do rozwoju gospodarki rolnej.
Powstawały wspaniałe budowle sakralne.
Zakładano szkoły. Klasztory i kościoły były też
ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego.
Szerzenie się religii chrześcijańskiej sprzyjało
rozwojowi i wzbogacaniu słownictwa.
Dzięki tym wszystkim zjawiskom zaczęło
konsolidować się społeczeństwo, wśród którego
coraz wyraźniej zaznaczała się świadomość
narodowości polskiej i zakorzenienia we
wspólnocie Kościoła i Europy.
Znalezione w sieci – R. Ogrodowski

Przedsłowie
W przededniu oficjalnych uroczystości państwowo-kościelnych w naszej szkole odbył
się dzień poświęcony 1050. rocznicy chrztu Polski. Aż nie chce się wierzyć, że to już
1050 lat odkąd nasza ojczyzna dołączyła do wielkiej wspólnoty chrześcijańskoeuropejskiej.
Jak wiemy z historii, geopolityczne położenie Polski nie było
szczęśliwe, gdyż w zasadzie od początku nasi przodkowie toczyli bitwy z sąsiadem
zachodnim i wschodnim. Przypomnijmy, że w 972 r. miała miejsce zwycięska bitwa o
ujście Odry między księciem Mieszkiem I i jego bratem Czciborem, a margrabią
Hodonem. Starcie to przeszło do historii jako bitwa pod Cedynią, dziś najdalej
wysunięte miasto na zachodzie Polski. Była to zapowiedź wielowiekowych zmagań
pomiędzy Polską, a ujmując ogólnie – państwem niemieckim. Tragizm tych relacji
unaocznił się zwłaszcza w XVIII wieku, w czasie zaborów i niestety również w I
połowie XX w. Dziś Niemcy należą do naszych solidnych partnerów (od ponad 20 lat
Niemcy są dla Polski najważniejszym partnerem handlowym i mają obecnie 26 proc.
udziału w polskim eksporcie oraz 22 proc. w imporcie).
Nie inaczej było ze wschodnim sąsiadem. Już w II połowie X i XI wieku Grody
Czerwieńskie stały się przedmiotem polsko-ruskiej rywalizacji (w 981 r. zostały wraz
z Przemyślem utracone na rzecz księcia Kijowskiego Włodzimierza Wielkiego,
odzyskane potem na 13 lat przez Bolesława Chrobrego w 1018 r.). Podobnie w XVIII
w. wschodnie tereny stały się przedmiotem grabieży przez carską Rosję. W XIX w.
Polacy w zaborze rosyjskim przeżywali katusze ze strony zaborców. Złagodzenie
represji miało miejsce dopiero w II Rzeczpospolitej. Ten stan nie trwał długo, bo już
17 września 1939 r. Związek Radziecki ponownie zadał cierpienie naszemu narodowi
i ustąpił dopiero na początku lat 90-tych XX w., kiedy wycofano ostatnich
stacjonujących na naszych ziemiach żołnierzy rosyjskich.
Należy jeszcze pamiętać, że rocznica chrztu Polski jest pierwszą od dawna tak
niezawiśle świętowaną uroczystością. Ani w 1866 (represje carskie), ani w 1916
(trwała I wojna światowa), jak i w 1966 r. (opór władz komunistycznych) nie było
sposobności cieszenia się z obchodów. Dopiero rok 2016 umożliwił nadanie
uroczystościom właściwej rangi i oprawy. W związku z tym towarzyszyć nam będzie
wiele imprez, uniesień duchowych, pamiątkowych wydań książkowych.
Nasz Ośrodek również aktywnie i ochoczo przyłączył się do obchodów. Dziękujemy
dyrekcji, w osobie Pani Elżbiety Olszak za wyrażenie zgody na realizację projektu i
stworzenie warunków do przeprowadzenia całego dnia warsztatów dla całej
społeczności Ośrodka oraz nauczycielom wspierającym tę inicjatywę.
Mateusz Hurysz i Beata Rejment
(koordynatorzy przedsięwzięcia)

Relacja z obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski w SOSW im. Z. Tylewicza
13 kwietnia 2016 r. w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu odbyły się całodniowe
uroczystości związane z 1050. rocznicą chrztu Polski. Program obchodów został podzielony
na części ogólną i warsztatową. Cześć ogólna trwała od godziny 8.30 do 11.30 i zawierała
następujące elementy:
8.30 – spotkanie klas z wychowawcami oraz przejście do auli.
9.00-10.00 – wykład prof. dr. hab. Tomasza Jasińskiego, dyrektora Biblioteki Kórnickiej.
10.00-10.10 – pamiątkowe zdjęcie w auli.
10.15-10.50 – przerwa organizacyjno-śniadaniowa.
11.00-11.10 – odsłonięcie drzewa pamięci „1050. rocznica chrztu Polski”.
11.15-11.25 – pamiątkowe zdjęcie na boisku.
Podczas spotkania z naukowcem cała społeczność Ośrodka przeżyła „historyczne chwile”
związane z bardzo interesującym wykładem jednego z najlepszych znawców tematyki chrztu
Polski, jakim jest prof. dr hab. Tomasz Jasiński. Słuchacze mogli poznać dokładne
informacje na temat początków państwowości polskiej, jak i samych okolicznością
związanych z chrztem księcia Mieszka I. Po wykładzie pojawiła się sposobność zadawania
pytań.
Następnym punktem obchodów rocznicy chrztu było uroczyste odsłonięcia drugiego drzewa
pamięci na terenie Ośrodka, którego oficjalnie dokonała Pani Elżbieta Olszak wraz z
towarzyszącymi uczniami i pedagogami.
Miłym akcentem były również wspólne zdjęcia, które będą pamiątką zapisaną w kronikach
placówki z racji towarzyszącego wydarzenia.
Część druga (warsztatowa) trwająca od godziny 11.30 do 14.00 odbywała się wg porządku:
I. Warsztat historyczny (sala 29) - „Chrzest Polski 966 i czasy Mieszka I” (Mateusz Hurysz).
II. Warsztat religijny (sala 27) – „Znaczenie chrztu w życiu religijnym i społecznym człowieka”
(Beata Rejment).
III. Warsztat plastyczny (sala 38) – konkursy plastyczne związane z chrztem Polski (Marta
Ręgałek).
IV. Warsztat polonistyczny (sala 32) – głośne czytanie fragmentów „Kroniki polskiej” Galla
Anonima (Barbara Nowak).
V. Warsztat twórczy (sala 68) – prezentacja i pisanie nowych wierszy poświęconych chrztowi
Polski (Marta Chlebna).
VI. Warsztat aktywizujący uczniów w średniowiecznych konkursach i zabawach na boisku
(„Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie”).
Wszystkie wyżej przedstawione warsztaty przyniosły uczniom wiele pożytecznej wiedzy,
poznanie ciekawostek, twórcze zaangażowanie poprzez osobiste uczestnictwo w
przygotowanych przez nauczycieli zadaniach.
Finałem dnia obchodów był pokaz walki średniowiecznej. Podobnie, jak poprzednie
warsztaty i ten punkt programu odbył się w miłej atmosferze, przynosząc uczniom wiele
pozytywnych przeżyć.
Mamy nadzieję, że wydarzenia te pozostaną na długo w pamięci uczestników.
Mateusz Hurysz, Beata Rejment, Marta Chlebna, Marta Ręgałek, Barbara Nowak

O historii chrztu Polski na warsztatach historycznych w Ośrodku
Program warsztatów składał się z wielu elementów, mianowicie z wprowadzenia,
czyli krótkiego filmu będącego pokazaniem w pigułce sensu chrztu Polski. Dalej
pokazano ofertę rocznicową obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski w Poznaniu i
Wielkopolsce, demonstrując najciekawsze strony internetowe poświęcone tej
tematyce oraz zapraszając do odwiedzania miejsc kulturalnych na mapie Poznania i
regionu na czele z wystawą w Muzeum Narodowym w Poznaniu zatytułowaną
„Imagines Medii Aevi” (trwa do 17 lipca br.) Kolejnym zasadniczym etapem
warsztatów był konkurs z wiedzy pt. „Chrzest Polski 966 i Mieszko I – szkolny mistrz
z wiedzy o chrzcie Polskim” (zob. osobny artykuł poświęcony konkursowi). Nie
wszyscy uczniowie chcieli zmierzyć się z pytaniami z najstarszych dziejów Polski,
stąd alternatywą dla nich był filmowy materiał historyczny. Można było m. in. obejrzeć
„Polską Kronikę Filmową” z 1966 r. (wydanie 31/66) ukazującą świeckie obchody
państwowe (przegląd i defiladę wojsk polskich). Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak
propaganda górowała nad sensem obchodów. Swoistą odskocznią od treści
naukowych stała się piosenka historyczna Lecha Makowieckiego pt. „Rok 966”.
Słowa utrzymane w duchu patriotycznym i przyjemna melodia spowodowały, że
utwór spodobał się uczestnikom warsztatów.
W przedostatnim etapie przedstawiono prace naszych uczniów poświęcone chrztowi
Polski. Były to wyobrażenia plastyczne w wykonaniu maturzysty Mariusza Nowaka z
klasy 3 La i uczennicy Angeliki Marciniak oraz uczennicy Patrycji Kluczyńskiej z klasy
2 Lb. Również uczennica klasy 2 Lb – Dominika Raś wykazała się pomysłowością i
stworzyła tekst poetycki. Wreszcie prowadzący zachęcił do zapoznania się z
wydawnictwem miejskim „Kroniką Miasta Poznania”, nr 1/2016 w całości poświęconej
chrztowi Polski na przestrzeni wieków w Grodzie Przemysła. Na zakończeniu
wyemitowano spot zachęcający do odwiedzenia stadionu Enea albo śledzenia z
relacji z całodniowych obchodów zatytułowanych „Gdzie chrzest tam nadzieja”.
Warsztaty licznie odwiedziły niemal wszystkie klasy Ośrodka. Należy zauważyć, że
koncentracja młodzieży nad prezentowanymi materiałami była wysoka, co świadczy
o interesowaniu się uczniów historią nie tylko od święta…
Mateusz Hurysz

Wykład prof. dr. hab. Tomasza Jasińskiego w obiektywie aparatu…

Konkurs historyczny z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski pt. „Chrzest Polski
966 i Mieszko I – szkolni mistrzowie z wiedzy o chrzcie Polski”
13 kwietnia 2016 r. odbyły się szkolne obchody z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.
Wśród wielu propozycji edukacyjnych znalazł się również konkurs historyczny.
Składał się on z dziesięciu pytań o różnej skali trudności. Uczestnikom konkursu
wiele problemów sprawiły takie pytania, jak: ile dzieci miał Mieszko I, czy jak miał na
imię jego brat albo poprawne ułożenie w sposób chronologiczny władców z dynastii
wczesnopiastowskiej (każdy miał sposobność przygotowania poprawnych
odpowiedzi dzięki materiałom przekazanym przez nauczyciela historii).
Do konkursu przystąpiła sporo liczba uczestników, bo aż 30 uczniów z niemal
wszystkich klas Ośrodka. Do zdobycia było 27 punktów. Wyniki poniższe
przedstawiają uczestników, którzy zdobyli więcej niż 10 punktów (powyżej 35%):
1. Remigiusz Ogrodowski 2 Lc 22/27 pkt. (złoty mistrz)
2. Sebastian Schulz 2 Lb 17, 5/27 pkt. (srebrny mistrz)
3. Krzysztof Kardzis 1 La 17/27 pkt. (brązowy mistrz)
4. Bartłomiej Nowaczyk 2 Lc 16/27 pkt.
5. Ewa Majer 2 La 14/27 pkt.
6. Martyna Kowalska 3 La 13/27 pkt.
6. Karolina Wawrzyniak 2 S 13/27 pkt.
8. Kajetan Jurek 2 S 12/27 pkt.
8. Anna Mierzejewska 1ai 12/27 pkt.
8. Zuzanna Młodzińska 3 Lb 12/27 pkt.
11. Kinga Dercz 1 La 11/27 pkt.
11. Tomasz Kominowski 11/27 pkt.
11. Dominika Raś 2 Lb 11/27 pkt.
Wszystkim uczestnikom należą się podziękowania za udział w konkursie, a tytuł
szkolnych mistrzów z wiedzy o chrzcie Polski (wraz z nagrodami) został przyznany
laureatom konkursu (miejsca 1-3).
Mateusz Hurysz

Odsłonięcie drugiego „drzewa pamięci” na terenie Ośrodka
Kiedy w roku 2016 idea drzew pamięci szybko
zyskała aprobatę wśród społeczności SOSW im.
Z. Tylewicza cieszyliśmy się, że już 1 marca br.
mogliśmy być świadkami pierwszego takiego
upamiętnienia. Podajmy wartości, jakie płyną z tej
inicjatywy.
Drzewo w naszym życiu i szeroko pojętej kulturze
ma wiele symboli. Wystarczy wymienić te
najważniejsze.
Symbolizuje
życie,
nieprzemijalność. Jest to niewiarygodne, ale są
na naszej planecie drzewa mające kilka tysięcy lat! Drzewo pnie się do nieba,
obumiera, aby ponownie się narodzić. Daje tlen, osłonę przed słońcem, czyli cień, a
także wydaje owoce. Drzewo jest częstym archetypem w literaturze, znane jest
filozofii. Nie jest obce również historii, np. drzewo genealogiczne. Nie ma więc chyba
piękniejszego symbolu pamięci od drzewa.
Na terenie naszego Ośrodka jest wiele drzew. Postanowiliśmy, że każde patio będzie
zarezerwowane dla danej dziedziny nauki. Pierwszy wybór padł na historię. Miejsce
to znajduje się wzdłuż głównego korytarza prowadzącego do internatu. Już teraz
zaułek ten wygląda reprezentacyjnie i codziennie obok niego przechodzi wiele osób.
Należy wierzyć, że w przyszłości powstaną inne patia przedmiotowe. Czas pokaże…
Tymczasem przypomnijmy, jak powstało pierwsze „drzewo pamięci” na terenie
Ośrodka. Było to związane z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
kiedy to 1 marca 2016 r. upamiętniono śp. płk. Łukasza Cieplińskiego. Dlaczego
akurat tę postać? Wiele argumentów za tym przemawiało. Wystarczy podać trzy:
wzór Polaka, rodem z Wielkopolski, został zamordowany 1 marca 1951 r., w tym roku
przypadała już 65 rocznica Jego śmierci. Dla mnie sprawa polska była największą
świętością – mówił Łukasz Ciepliński.
Nawet dobrze się stało, że ten wycinek historii został jako pierwszy w naszym
Ośrodku upamiętniony. Albowiem prawda o żołnierzach niezłomnych nie tylko nie
ujrzała światła dziennego do 1989 r., lecz i w III RP musiała mozolnie przebijać się do
świadomości Polaków. Wielka w tym zasługa środowiska patriotycznego.
Tym razem 13 kwietnia 2016 r. zostało odsłonięte drugie „drzewo pamięci”. Wybór
padł na upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu i powstania Polski. Nie mogło bić
inaczej, skoro od 966 r. wszystko się zaczęło… Podobnie, jak 1 marca, tak i tego
dnia społeczność Ośrodka licznie uczestniczyła w tym historycznym wydarzeniu.
Chwila ta została utrwalona na zdjęciach. Drzewo odsłoniła dyrekcja placówki oraz
przedstawiciele Samorządu Szkolnego, przewodniczący klas bądź ich zastępcy.
Koordynatorami przedsięwzięcia byli Mateusz Hurysz (historyk) i Marta Chlebna
(wychowawczyni z internatu).
Mateusz Hurysz

Warsztat aktywizujący uczniów w średniowiecznych konkursach i zabawach na
boisku prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie

Poza warsztatami wewnątrzszkolnymi uczniowie uczestniczyli na boisku w grach i
zabawach średniowiecznych. Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie
przygotowało dla nich wiele atrakcji. Mianowicie mieli sposobność zapoznania się z
warunkami życia średniowiecznych wojów. Mogli obejrzeć ich warunki bytowania,
wygląd oraz sprzęt, który posiadali.
Wśród atrakcji wystarczy wymienić strzelanie z łuku, rzucanie na celność, czy
ubieranie i przymierzanie stroju wojów.
Finałem był pokazowy pojedynek owych średniowiecznych wojów przeplatany
krótkimi dialogami wywołujący śmiech wśród oglądających…

Warsztaty plastyczne
Podczas warsztatu plastycznego uczniowie z krótkiej prezentacji dowiedzieli się, co
to jest pieczęć i jakie miała zastosowanie szczególnie przy lakowaniu
korespondencji. Warsztat ten był połączony z konkursem pt. "PIECZĘĆ PAŃSTWA
POLSKIEGO PO PRZYJĘCIU CHRZTU ŚWIĘTEGO", dlatego po obejrzeniu
prezentacji młodzież zabrała się do twórczej pracy, która polegała na stworzeniu
pieczęci dla króla Mieszka I.
Nagrody w konkursie otrzymali:
I miejsce – Martyna Szafran
II miejsce – Igor Szejko
III miejsce – Aleksander Krawczyk
Zdjęcia pamiątkowe Anno Domini 2016, 13 kwietnia 2016 r.
Wydawać by się mogło, że w dobie powszechnej cyfryzacji zdjęcia przeszły do
lamusa, gdyż nie przedstawiają takich wartości, jak dawniej. Nic bardziej mylnego. Z
okazji 1050. rocznicy powstania Polski społeczność naszego Ośrodka przystąpiła do
pamiątkowego zdjęcia. Kto wie, może za 50 lat, kiedy wybije rok 2066, a więc 1100.
rocznica chrztu Polski wielu z naszych podopiecznych weźmie w ręce zdjęcia, aby
przypomnieć sobie, jak to kiedyś było…
Przyszłość, przyszłością, a teraz zachęcamy do obejrzenia naszego zdjęcia. Prawda,
że wyszliśmy wspaniale!
Ad perpetuam rei memoriam, die tertius decimus mensis Aprilis anno MMXVI
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