
Gazetka okolicznościowa z okazji nadania imienia szkołom 

1 
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. WŁADYSŁAWA  SZAFERA W WIDUCHOWEJ 

 
PUBLICZNE GIMNAZJUM 

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W WIDUCHOWEJ 
 
 
 

                                                    
 

     

      
 
 

GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA  
Z OKAZJI NADANIA IMIENIA 

 
WIDUCHOWA, 14 MAJA 2008 

 
 



Gazetka okolicznościowa z okazji nadania imienia szkołom 

2 
 

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
 

 
Słowa: Dorota Dobak - Hadrzyńska 
Muzyka: Paweł Wróbel 

 
 

 
 
 
                        „Chcielibyśmy jak Szafer” 
 

1. Gdy idziemy z tornistrem do swej szkoły po wiedzę 
chwast spotkany po drodze omijamy z szacunkiem 
dbamy też o najmniejsze i nie znane nam zwierzę, 
każde z nich jest potrzebnym człowiekowi gatunkiem. 
 
Ref. 
Chcielibyśmy jak Szafer, być adwokatem przyrody, 
chronić skarby natury, lasy, łąki i wody, 
Tak jak On kraj przemierzać i zachwycać się wszystkim, 
bo to droga najkrótsza, do pokochania ojczyzny. 
 

 
2. Dziś już nikt nie zapyta, co to Park Narodowy, 
wszyscy wiemy jak trzeba się w tym miejscu zachować. 
Za ten pomysł ochrony cennej polskiej przyrody, 
trzeba także naszemu patronowi dziękować. 

 
 
3. Kiedy żubr się wychyli z Białowieskiej gęstwiny 
zrób mu zdjęcie po cichu i do niego nie strzelaj, 
to że wrócił do Polski i że znów go widzimy 
to zasługa największa, profesora Szafera 

 
 
4. Kiedy barwny podręcznik pakujemy do teczki, 
a na jego okładce widać las i zwierzęta, 
to czujemy początek przyrodniczej wycieczki, 
gdzie nas wita natura przez człowieka nietknięta. 
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HISTORIA NASZEJ SZKOŁY. 
 

Szkoła Podstawowa w Widuchowej rozpoczęła swoją 
działalność 15 kwietnia 1946 roku w budynku przy 
ulicy Mostowej 1. Pierwszym kierownikiem został 
Czesław Nogal. W szkole prowadzono również kursy 
dla dorosłych. Na początku lat 50. otwarto bibliotekę.               
W pracy dydaktyczno-wychowawczej szczególny 

nacisk kładziono na patriotyzm, dyscyplinę, kulturę osobistą i działalność 
społeczną. Przybywało uczniów i nauczycieli, więc szkoła działała na dwie 
zmiany.  

Od 1954r. funkcję kierownika powierzono pani Wacławie 
Ochnickiej. Prężnie działały liczne organizacje szkolne: SKS, PTTK, SKO, 
ZHP, TPPR oraz koła zainteresowań. 1 IX 1959 r. szkoła została 
przeniesiona do budynku przy ul. Nadodrzańskiej. W wyniku reformy 
nauka w szkole podstawowej miała trwać osiem lat.  

W latach 70. wprowadzono ceremoniał szkolnych apeli oraz 
jednolite stroje uczniowskie. Dużym powodzeniem wśród uczniów 
cieszyły się koła zainteresowań, a między innymi zespół skrzypcowo-
mandolinowy oraz teatralny. Ważnym elementem pracy wychowawczej 
szkoły były prace społeczne: porządkowanie terenu pod budowę piekarni 
oraz remizy strażackiej, a także doroczny udział w akcji wykopkowej                 
w pobliskich PGR-ach. Tradycją Szkoły Podstawowej w Widuchowej stały 
się Sejmiki Uczniowskie, w czasie których dzieci obradowały pod 
przewodnictwem marszałka.   
Z inicjatywy pani dyrektor Racinowskiej, na początku lat 80. zawiązał się 
Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Mieszkańcy Widuchowej wpłacali 
na konto SKBS pieniądze, opodatkowali się na ten szczytny cel 
nauczyciele oraz pracownicy zakładów pracy. Pojawiły się również 
propozycje nadania szkole imienia i ufundowania sztandaru. Niestety, 
wydarzenia historyczne, które miały miejsce w naszym kraju, opóźniły te 
działania. 
 W 1986 r. uroczyście obchodzono 40-lecie pracy szkoły, a nasi 
uczniowie zaczęli osiągać znaczące sukcesy sportowe. Koniec lat 80. 
utrwalił się w pamięci ważną decyzją władz o podjęciu budowy nowej 
szkoły, bo budynek przy ul. Nadodrzańskiej dawno przestał spełniać 
warunki placówki oświatowej. Jednak jeszcze ponad 10 lat mieszkańcy 
Widuchowej musieli czekać na nową szkołę. 

W drugiej połowie lat 90.,  po reformie administracyjnej, gmina 
stała się organem prowadzącym szkoły, co znacznie poprawiło sytuację 
finansową oświaty i spowodowało przyspieszenie prac związanych                    
z budową nowego obiektu szkolnego przy ulicy Barnima III. 
        Wakacje 1999 upłynęły na przeprowadzce do nowego obiektu. Nowy 
rok szkolny 1999/2000 to rok rozpoczęcia reformy oświaty                                 
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i wprowadzenie 2 - stopniowego kształcenia: sześcioletniej szkoły 
podstawowej i trzyletniego gimnazjum. 1 września 2003 roku powołano 
Zespół Szkół w Widuchowej, którego obecnym dyrektorem  jest  Barbara 
Szczawik, a obowiązki wicedyrektora pełni Marlena Błaż. 
W listopadzie 2005r uroczyście obchodzono 60 – lecie Szkoły 
Podstawowej.  
 
 
 

WYBÓR PATRONA SZKOŁY 
 

Do wyboru patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
przygotowywaliśmy się bardzo starannie. 
W 2006 roku został powołany zespół, który opracował 

harmonogram działań. Prowadziliśmy szeroką akcję informacyjną                           
i promocyjną. Poszczególne klasy zgłaszały swoje kandydatury                             
i prezentowały sylwetki wybitnych ludzi. Nauczyciele przygotowali 
również swoje propozycje. 
W 2007 roku przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem „Nasz 
patron” oraz konkursy literackie. 
Prowadziliśmy akcję informacyjną na terenie gminy oraz podczas zebrań 
z rodzicami na terenie szkoły. 
Wiosną 2007 roku wybrano po trzy kandydatury dla każdej szkoły. 
W głosowaniu tajnym zwyciężyli – Władysław Szafer i Kazimierz Górski. 
We wrześniu 2007 roku przystąpiliśmy do przygotowania uroczystości 
nadania imienia obydwu szkołom. 
W tym czasie trwały prace nad logo szkół. Rozpisano  konkurs. Wśród 
uczniowskich pomysłów wybrano najciekawsze, które wykorzystał 
gryfiński plastyk Dawid Domagalski opracowując logo jednej i drugiej 
szkoły.  
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DLACZEGO WŁADYSŁAW SZAFER? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
„ … Ŝeby młodzie Ŝ nauczy ć kocha ć i 
rozumie ć przyrod ę,           bo to 
najgł ębsze korzenie wi ąŜące  
człowieka z ojczyzn ą   światem …”   
te słowa przekazuj ące jedn ą z wielu  
trosk Władysława Szafera, wyszyte na sztandarze 
stanowi ą najwa Ŝniejsze przesłanie naszej szkoły. 
 

Wybór patrona szkoły podstawowej był przemyślany. Profesor całe 
życie działał aktywnie na rzecz ochrony przyrody jako botanik, filozof, 
humanista i patriota. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Widuchowej chcą 
uczyć się, jak chronić i kochać przyrodę ojczystą, chcą realizować idee 
Profesora oraz być – tak jak On – ADWOKATAMI PRZYRODY.  

O tym, jak temu sprostać mogli wykazać się, biorąc udział                       
w konkursie literackim „Nasz patron uczy, jak kochać i rozumieć 
przyrodę”. Poniżej fragment zwycięskiego opowiadania pt. „Duch Lasu” 
autorstwa Zuzanny Szczawik, uczennicy klasy Va.  

 
 „… Kasia i Klaudia myślały długo aż w końcu… 
- Wiem! Mam świetny plan!- krzyknęła Kaśka. Powiedziała Klaudii coś na ucho i po 
chwili zaczęły go realizować. Potrzebna była tuba pani i jakaś dobra kryjówka.  
Tuba leżała obok plecaka Kasi. Podniosła ją,  by nikt nie zauważył i razem z Klaudią 
ukryły się w krzakach.   
- A teraz finał naszego planu - szepnęła dziewczynka. Przyłożyła tubę do ust                        
i zaczęła mówić przerażającym głosem. Sama siebie nie poznawała! 
- Halo! Uwaga! – wszyscy przestraszeni zamarli w bezruchu. 
- Jestem Duchem Lasu. Jako gospodarzowi należy mi się szacunek. Na kolana! – 
Wszyscy  w milczeniu wykonali polecenie. 
Nareszcie można było usłyszeć świergot ptaków i delikatny szum wiatru                           
w koronach drzew.  
 - Możecie wstać! Zanim stąd odejdziecie musicie zabrać wszystko, co tu 
zostawiliście! To rozkaz! Inaczej ześlę na was klątwę! 
Wszyscy byli przerażeni. Ich twarze zrobiły się blade. Zaczęli sprzątać. Po chwili 
cała polana była pięknie wysprzątana.  
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-Udało się!- szepnęła Klaudia - Nie wierzyłam, że się uda!  
Nie udało się jednak uratować krzaku bzu i konwalii. 
Dziewczyny wraz z wiewiórką przemknęły cicho dalej w las, tam gdzie się spotkały. 
-Dziękuję wam! Wszyscy dziękujemy!- zza drzew i krzaków wyłoniły się różne  
zwierzęta: sarenki, zające, oraz dziki. Nad ich głowami pojawiła się chmura 
kolorowych motyli. Wszyscy  powiedzieli jednocześnie: 
-Dziękujemy, ocaliłyście nasz dom!  
Klaudia i Kasia bardzo się wzruszyły i ucieszyły, że mogły pomóc. Niedługo wróciły 
obie panie, ogłaszając koniec pikniku!  
 Słońce powoli zachodziło za horyzont. Niebo mieniło się tysiącami kolorów. 
Zachód był tak piękny!  Wszyscy lekko przestraszeni, w milczeniu  powlekli się 
ścieżką prowadzącą na ulicę. Dziewczynki dołączyły do reszty grupy i wracając do 
domu rozmawiały chwilę o całym dniu.  
-To był naprawdę cudny dzień! I mogłyśmy pomóc wszystkim zwierzętom!- 
trajkotała Kasia. 
- Następny piknik już za miesiąc - Klaudia uśmiechnęła się - Już nie będą śmiecić. 
Będą się bali, że przyłapie ich Duch Lasu. Zresztą to się okaże, czy się czegoś 
nauczyli… 
Gdy Kasia wróciła do domu od razu położyła się do łóżka. Myślała o wiewiórce                
i innych zwierzętach oraz o tym, czy czasem nie założyć w klasie klubu ochrony 
przyrody ... Na pewno znajdzie się wielu chętnych.” 

 

A tak oto , z myślą o młodzieży, sam Profesor otwiera „niejako 
wrota do poznania i zrozumienia tego kolorowego świata, jakim jest życie 
kwiatów pełne zagadek i tajemnic”: 

 
„W upalny dzień letni wstało słońce nad polaną śródleśną i wypiło szybko rosę 
nocną z kwiatów ścielących się kobiercem. Wiele wśród nich otwiera tego dnia swe 
koro i rozpoczyna krótkotrwałe gody życia. Z tysięcznych kryjówek, w których 
spędziły noc, wychodzą owady. Długo, jakby senne, ruszają się niemrawo, suszą 
skrzydełka  i głaszczą zabawnie odnóżami włochate odwłoki, sposobią się do lotu.  
W miarę, jak słońce wznosi się coraz wyżej, ożywia się nasz obraz, a gdy nadejdzie 
południe, cała łąka gra wszystkimi kolorami tęczy, pachnie i rozbrzmiewa 
dźwiękiem owadów – przed naszymi oczyma odbywa się uczta na kwiatach.” 
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Prace najmłodszych uczniów szkoły w konkursie plastycznym „Nasz Patron uczy, jak 
kochać i rozumieć przyrodę” 

 
SYLWETKA PATRONA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

 
Władysław Szafer  
(ur.23 lipca 1886 w Sosnowcu, zm.16 
listopada 1970 w Krakowie) – polski 
botanik, profesor UJ (w latach 1936 
–1938 rektor UJ), dyrektor 
krakowskiego Ogrodu Botanicznego, 
wieloletni dyrektor Instytutu 
Botaniki UJ. 

Profesor Szafer całe życie zajmował się ochroną przyrody, 
florystyką, paleobotaniką oraz geografią roślin. Był twórcą polskiej szkoły 
paleobotanicznej, współtwórcą polskich parków narodowych, inicjatorem 
sprowadzenia żubrów ze Szwecji do Puszczy Białowieskiej. 
Uczestniczył w tworzeniu Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody 
w Brukseli, przekształconej później w Światową Unię Ochrony Przyrody.           
Był autorem około 700 publikacji, z czego 473 dotyczy ochrony przyrody. 
Władysław Szafer był doktorem honoris causa Uniwersytetów: 
Jagiellońskiego, im. Karola w Pradze oraz im. Marii Curie – Skłodowskiej 
w Lublinie. Podczas II wojny światowej założył tajny uniwersytet. 
Organizował pomoc materialną i opiekę nad rodzinami uwięzionych                 
w czasie wojny profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie 
został redaktorem czasopism - „Ochrona przyrody” oraz „Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą”. 

Profesor Szafer całe swoje życie poświęcił ochronie przyrody.                
Jak powiedział: „Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra”. Uważany 
był za „adwokata przyrody”. Zabiegał o poprawę losu zwierząt                         
w ogrodach zoologicznych oraz o to, by martwe śląskie hałdy kopalniane 
zamienić w piękne, zielone wzgórza. 

Imieniem Władysława Szafera nazwano wiele szkół i ulic polskich 
miast. Od 1986 roku jego imię nosi Instytut Botaniki PAN w Krakowie. 
Od 1989 roku Polskie Towarzystwo Botaniczne nadaje medal im. 
Władysława Szafera autorom prac dotyczących botaniki i odznaczających 
się wybitną wartością naukową. 
Pamięć Profesora utrwalono na zawsze, nadając jego imię lub nazwisko 
nazwom różnych roślin, np.:  
 
Alchemilla szaferi Pawł. – przywrotnik Szafera 
Larix  szaferi Domin – modrzew Szafera 
Ranunculus szaferi Jas. – jaskier Szafera 
Alchemilla Ladislai  Pawł. – przywrotnik Władysława 
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EKOLOGIA W NASZEJ SZKOLE 

 
 

 
Koło Ligi Ochrony Przyrody działa w naszej szkole 

od ponad dwudziestu lat.  Opiekunem koła jest pani 
Danuta Olczak.                                                 
Mamy na swoim koncie wiele osiągnięć. Oto niektóre          
z nich: 

� zalesiliśmy nieużytki na terenie gminy Widuchowa (posadzono 
2500      sztuk świerka i 500 sztuk topoli), 

� oczyściliśmy pasy przeciwpożarowe w lasach na odcinku                       
od      Widuchowej do Ognicy, 

� zlikwidowaliśmy dzikie wysypiska śmieci w Marwicach i Rynicy,  
� współpracujemy z przedszkolem,  
� organizujemy cykliczne imprezy dla dzieci.  
� od kilkunastu lat 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. 

        Początkowo organizowaliśmy sesje ekologiczne z udziałem uczniów, 
nauczycieli, przedstawicieli władz gminy, kuratorium oświaty,  
Nadleśnictwa z Gryfina i Chojny oraz dyrekcji Parku Krajobrazowego 
Doliny Dolnej Odry. Następnie organizowaliśmy imprezy o charakterze 
ekologicznym w poszczególnych sołectwach: w Ognicy, Marwicach, 
Dębogórze. We wrześniu każdego roku prowadzimy akcję „Sprzątanie 
świata”. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach                  
o tematyce ekologicznej. Najważniejsze z nich to: Ogólnopolski Konkurs      
„O Przetrwanie Matki Ziemi” , Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej             
(w 2001 roku zajęliśmy III miejsce), Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 
EKO-PLANETA   (w 2007 roku – III miejsce).  
        Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem                  
w Chojnie i Gryfinie, Polskim Związkiem Łowieckim oraz Urzędem 
Gminy w Widuchowej. 

 
 
 

EKOLOGICZNI DETEKTYWI 
 

                     Program Ekologiczni Detektywi, który realizuje 
nasza szkoła od 2006 roku, został opracowany przez zespół 
nauczycieli i przedstawicieli Nadleśnictwa oraz lokalnych 
organizacji i instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą . 
Opiekunem koła jest pan Paweł Wróbel. 
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Prezentując piękno ojczystej przyrody pragniemy zachęcić dzieci, 
młodzież oraz dorosłych do podejmowania różnorodnych działań  
proekologicznych w naszej małej ojczyźnie. 
 
Zadania dla detektywów: 

� rejestrowanie rzadkich gatunków drzew i innych roślin, 
� inwentaryzacja pomników przyrody, 
� wyszukiwanie i rejestrowanie dzikich wysypisk śmieci, 
� współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody oraz                     
z Urzędem Gminy, 

� zbiórka surowców wtórnych, 
� porządkowanie terenów w pobliżu miejsca zamieszkania oraz 
terenu starego cmentarza, 

� upowszechnianie zachowań proekologicznych,  
� poznawanie malowniczych zakątków gminy Widuchowa. 

 
 
Dokonania detektywów: 
- przeprowadzenie akcji informacyjnej w Widuchowej pod hasłem 
KOCHASZ SWOJE DZIECI – NIE PAL ŚMIECI 

- porządkowanie cmentarza żydowskiego w Widuchowej, 
- szukanie śladów starego parku w rejonie Dębogóry i Lubicza, 
- praca w szkółce leśnej w Lisim Polu, 
- poznawanie okolic Zatoni Dolnej, Doliny Miłości, Sarbskich Górek 
i Blankowych Wzgórz, 

- udział w ogólnopolskiej akcji Czysty Las, 
- Piknik Detektywów, 
-    Wycieczka do Muzeum Łąki w Owczarach. 
 
 
 
 

          
 
Uczestnicy akcji: Kochasz dzieci, nie pal smieci!                                   Detektywi na szlaku 
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HYMN GIMNAZJUM 
 
 
 

Słowa: Dorota Dobak -  Hadrzyńska 
Muzyka: Paweł Wróbel 
 
 
 
„Każdego ranka mecz rozpoczynam” 

 

 

1. Każdego ranka plecak pakuję, zeszyty wkładam i podręczniki. 
Siły i chęci mobilizuję, by jak najlepsze zdobyć wyniki. 
Każdego ranka mecz rozpoczynam, który pozwoli wygrać mi życie, 
klasa wraz zemną gra jak drużyna. Czy wy tak walczyć też 
potraficie? 

Ref.: 

My, tak jak Kazimierz Górski, szanujemy honor. 
Czcimy barwy narodowe, tak nas nauczono. 
Powierzone obowiązki zawsze wypełniamy, 
walcząc o każdego przyszłość wspólnymi siłami. 

2. W każde zadanie, zwłaszcza sportowe, siły swe wkładam i całe 
serce. 
Dźwigam wyzwania co chwilę nowe, co rok wytrwalej,  z każdym 
dniem więcej. 
Chcę na tym meczu chęci nie tracić, widzieć zwycięstwo w każdym 
momencie. 
Mogę wysiłkiem za sukces płacić. Czy potraficie poczuć w tym 
szczęście? 

3. Toczy się piłka, jak nasze życie, czasami w dobrą, czasem w złą 
stronę, 
by móc zachować się należycie idę za prawdą i za patronem. 
Nie rezygnuję przed zakończeniem, choć wiem, że czasem przegrać 
musimy. 
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Czy waszym także bywa pragnieniem, być dumą szkoły, dumą 
rodziny. 

 
DLACZEGO KAZIMIERZ GÓRSKI? 

 
 

                 
   
   
    
 
                   

„Wszystko jest mo Ŝliwe, dopóki 
piłka w grze” –     
te słowa Wielkiego Trenera  
umieszczone na sztandarze  
naszego gimnazjum w sposób 
szczególny odnosz ą si ę  
do młodzie Ŝy. Ka Ŝą im ufa ć,  Ŝe ka Ŝde marzenie  mo Ŝe  
si ę spełni ć, trzeba tylko wierzy ć w swoje mo Ŝliwo ści  
i nigdy si ę nie poddawa ć.      
                          
                                                                                  

Dlaczego Kazimierz Górski powinien zostać Patronem naszego 
gimnazjum?  
Uczniowie różnie odpowiadali na to pytanie. Najpełniej jednak  
wypowiedzieli się na ten temat w szkolnym konkursie literackim.  
Oto wyróżniony wiersz gimnazjalisty Dawida Senko z IIb: 
 

„O Kazimierzu Górskim” 
 
We Lwowie razu pewnego, 
Stało się coś niebywałego… 
 

Na świat przyszedł piłkarz mały 
Pseudonim miał też niebywały. 

 
Jego lista sukcesów nie cienka 
Bo to boiskowa SARENKA. 
 

Wojna…Kariera przerwana… 
Lecz w latach 70. sukcesami zalana! 

 
Niełatwe życie mistrza, 
Dwójka dzieci i żona – ostoja wymarzona. 
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Trenera najlepszego w Polsce mieliśmy 
I z nim medale zdobywaliśmy! 

 
Za osiągnięcia dziękujemy 
JEMU! 
 KOMU? 
  KAZIMIERZOWI GÓRSKIEMU!  

SYLWETKA PATRONA GIMNAZJUM 
 

                                                    
Kazimierz Klaudiusz Górski urodził się 2 marca 
1921 we Lwowie, zmarł 23 maja 2006 w 
Warszawie. Nie tylko piłkarz, występujący na 
pozycji napastnika, ale także trener piłkarski 
oraz działacz Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 
latach 1970-1976 był selekcjonerem 
reprezentacji Polski, którą doprowadził do 

zwycięstwa w Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku oraz finału Igrzysk 
Olimpijskich w 1976 roku, a także srebrnego medalu             (III miejsce) 
na Mundialu 1974.             Po zakończeniu pracy z drużyną narodową 
prowadził - z sukcesami - kluby w Grecji, m.in. Panathinaikos. Ateny 
i Olympiakos Pireus; z którymi wywalczył mistrzostwo kraju.        Od 1986 
roku zasiadał we władzach PZPN. W latach 1991-1995 był prezesem 
związku. W plebiscycie Piłki Nożnej został uznany za najlepszego 
polskiego trenera XX wieku. 
 

Kazimierz Górski – piłkarz 
 

Grał w piłkę nożną jako napastnik w zespołach: RKS Lwów, Spartak 
Lwów, Dynamo Lwów i Legia Warszawa. Nosił pseudonim boiskowy 
"Sarenka". Świetnie zapowiadającą się karierę piłkarską przerwały mu 
lata drugiej wojny światowej. Wystąpił w jednym meczu 
międzypaństwowym Polska-Dania (0-8) 26 czerwca 1948. 
 

Kazimierz Górski – trener klubowy 

Trenował Marymont Warszawa (pierwsza samodzielna praca 
szkoleniowa rozpoczęta w 1954), trzykrotnie Legię Warszawa (1959, 
1960-1962 i 1981-1982), Lubliniankę (1963-1964), Gwardia Warszawa 
(1964-1966), Łódzki KS (1973), greckie: Panathinaikos Ateny (1977-1978, 
Mistrzostwo Grecji), Kastorię (1979-1980), Olympiakos Pireus (1980-
1981 i 1983, Mistrzostwo Grecji) i Ethnikos Pireus (1983-1985). 
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Kazimierz Górski – trener reprezentacji 

Szkolił reprezentacje Polski różnych kategorii: juniorów w latach 
1956-1960, do lat 23 w latach 1966-1970 i pierwszą reprezentację 
narodową – w 1966 w składzie komisji selekcyjnej w trzech meczach              
i z wielkimi sukcesami w latach 1970-1976 (pierwszy mecz ze Szwajcarią 
w Lozannie 5 maja 1971). Z reprezentacją osiągnął historyczny sukces: 
zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (1972), 
brązowy medal (3. miejsce) na Mistrzostwach Świata w RFN (1974) i 
srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976). 
Prowadził reprezentację w 73 meczach, osiągając 45 zwycięstw. 

Nagrody i odznaczenia 

• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (III klasa; 2 marca 
1996) 

• Złoty Medal Zasługi dla FIFA (15 lutego 2001) – najwyższe 
odznaczenie w światowej piłce nożnej, nadane w Zurychu przez 
Seppa Blattera 

• Medal im. dr. Henryka Jordana (2001) 
• honorowy obywatel miasta Lwowa (wrzesień 2003) 
• doktor honoris causa gdańskiej AWFiS (24 listopada 2003) – jako 
pierwszy przedstawiciel polskiej piłki nożnej 

• Honorowy Obywatel Płocka 2004 
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II klasa; 
3 marca 2006) 

• Super Wiktor (24 kwietnia 2006) 
• Honorowy Obywatel Lubaczowa 
• Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (I klasa; 2 czerwca 2006, 
pośmiertnie) 

• Najwyższe odznaczenie Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Order 
of Merit in Ruby (Rubinowy Order Zasługi) (14 grudnia 2006, 
pośmiertnie). 

SPORT W SZKOLE 
 
 
Publiczne Gimnazjum w Widuchowej 

od początku swego istnienia (rok szkolny 
1999/2000) ogromny nacisk kładło na 
rozwój kultury fizycznej wśród 
młodzieży. Pracę tę ułatwiła nowoczesna 
szkoła oraz oddana do użytku baza 
sportowa z pełnowymiarową salą 



Gazetka okolicznościowa z okazji nadania imienia szkołom 

14 
 

gimnastyczną, widownią i siłownią. Na korytarzach szkolnych 
umieszczono cztery stoły do gry w tenisa, z których można korzystać w 
czasie przerw i po lekcjach. Daje to możliwość rozładowania nadmiaru 
energii oraz rozwoju sprawności fizycznej naszych podopiecznych. 

Uczniowie mogą też brać udział w profesjonalnie prowadzonych 
zajęciach pozalekcyjnych (piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, 
unihokej), które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Rokrocznie na terenie szkoły organizowane są liczne turnieje i zawody 
sportowe: 
• Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej, 
• Zawody Lekkoatletyczne,  
• Turniej Piłki Nożnej, 
• Turniej Piłki Siatkowej, 
• Konkurs na Sportowca Roku. 
Dodatkowo  rywalizujemy z innymi szkołami, biorąc udział                         

w cyklicznych imprezach sportowych: 

• Krzywińska Liga Biegów Przełajowych, 
• Powiatowa Gimnazjada w: tenisie stołowym, sztafetowych biegach 
przełajowych, lekkoatletyce,  

• Rejonowa Gimnazjada w: piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, 
koszykówce, unihokeju, 

• Turnieje towarzyskie w piłce siatkowej dziewcząt. 
 

W ciągu ośmiu lat istnienia gimnazjum nasi uczniowie wielokrotnie 
stawali na zwycięskim podium, zdobywając medale, puchary i nagrody. 

Nasze sportowe osiągnięcia: 

• Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych (Police 2006, Stargard Szczeciński 2007, Pyrzyce 
2008), 

• Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce (Donata 
Jankowska – Goleniów 2005), 

• Udział w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej (dziewczęta      
-  Dębno 2006r), 

• Udział w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Unihokeju (dziewczęta                
-  Wierzchowo Złocienieckie 2007r), 

• Mistrzostwo Powiatu w Piłce Siatkowej (dziewczęta - Widuchowa 
2005r), 

• Mistrzostwo Powiatu w Unihokeju (dziewczęta -  Widuchowa 2007r), 
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• Wicemistrzostwo Powiatu w Piłce Nożnej (dziewczęta - Gryfino 
2006r), 

• Wicemistrzostwo Powiatu w Koszykówce (chłopcy – Gryfino 2008), 
• Wicemistrzostwo Powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 
(chłopcy - Gryfino 2006) 

• I miejsce w towarzyskim Turnieju Piłki Siatkowej w Świnoujściu 
(dziewczęta – 2006). 

• Finał Wojewódzki w Lekkiej Atletyce (Mateusz Nowicki – Białogard 
2006) 

  
 

Piłkarze Pogoni Szczecin w widuchowskiej szkole. 
 

 
Takie spotkania pamięta się przez długie lata. 
15 listopada 2004 r. społeczność Widuchowej 
gościła piłkarzy Pogoni, których zaproszono  do 
udziału we wspaniałej imprezie szkolnej.  
Pomysł zorganizowania wspólnej zabawy 
„rzucił” ks. Robert Gołębiewski wspólnie                  
z dyrekcją szkoły, przy akceptacji władz gminy 
i wójta Michała Lidwina. 

Radości było co nie miara, zgiełku 
i aplauzu tym bardziej, gdy  do nowoczesnej 
hali sportowej przybyli : Batata, Pilarz, 
Magdoń i Mauro. Imprezę, niczym wielki mecz 

piłkarski, poprowadził z udziałem kilkuset dzieci, nauczycieli                              
i mieszkańców Widuchowej oraz okolicznych miejscowości  - Piotr 
Baranowski.  

 
 
Najpierw był konkurs wiedzy               

o Pogoni, w którym uczestnicy wykazali 
się sporą wiedzą z historii klubu. Nic 
dziwnego, że o zwycięstwie                             
w wyrównanym pojedynku decydowały 
rzuty karne, strzelane Krzysztofowi 
Pilarzowi. Następny punkt programu to 
mecz piłkarski, pomiędzy Pogonią                    
i „resztą świata”, czyli połączonymi siłami: ksiądz– władza samorządowa 
– policja – nauczyciele. Pomimo efektownych „robinsonad”, którymi 
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popisywał się w bramce ksiądz Robert, goście „rozklepali” drużynę 
gospodarzy 5:2.  
 
 
 

KONKURSY … 
 

Aby przybliżyć uczniom , rodzicom                    
i społeczności całej naszej gminy sylwetki patronów           
- Władysława Szafera oraz Kazimierza Górskiego, 
przeprowadziliśmy liczne konkursy.  
Jako pierwszy, bo jeszcze w 2007r, odbył się 
konkurs plastyczny na plakat pt. „Mój patron”. Cieszył się on 
ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych  jak                         
i najstarszych uczniów naszej szkoły. Najlepsze prace przygotowali: 
 1.Weronika i Dominik Wac (SP) 
 2.Karolina Bącela (Gimn.) 
 3.Daria Jackowska (Gimn). 
Wyjątkowo ciekawy okazał się Konkurs na  Projekt Szkolnego 
Logo. W szkole podstawowej wyróżniono prace następujących uczniów: 

1.Adam Chudy 
2.Praca zbiorowa kl. Ib 
3.Kornelia Anders 
4.Dawid Malik 
5.Darwin Roman 

W gimnazjum nagrodzono niżej wymienione projekty: 
 1.Roman Gadowski 
 2.Sylwia Błaż 
 3.Magdalena Piasecka 
 4.Aleksandra Zawadzka 
 5.Joanna Michalak 
Doskonałym pomysłem okazał się konkurs literacki dla szkoły 
podstawowej pt. „Nasz patron uczy, jak kochać i rozumieć 
przyrodę”. Nagrodzono w nim wysiłek wielu młodych pisarzy i poetów. 
A oto ich nazwiska: 

1. Zuzanna Szczawik Va 
2. Lidia Wierzbicka Vb 
3. Marta Budziak VIb 

Pod tym samym tytułem przeprowadzony konkurs plastyczny dla 
najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. 
W klasach pierwszych wyróżniono prace następujących uczniów: 

1.Paulina Gąbka    kl. Ia 
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2.Kornelia Anders kl. Ib 
3.Kuba Remis        kl. Ib 

w klasach drugich: 
1.Damian Błaż         kl. IIa 
2.Kamil Wrzesiński kl. IIb 
3.Marika Wójs         kl. IIb 

w klasach trzecich: 
1.Samanta Klobok     kl. IIIa 
2.Natalia Spętany      kl. IIIb 
3.Klaudia Pomykała  kl. IIIb 
 

W gimnazjum konkurs literacki miał tytuł: „Wybór patrona – 
wybór świadomy”. Jury nagrodziło następujących uczniów: 
 1.Weronika Dąbrowska 
 2.Anna Wełpa 
 3.Dawid Senko 
 
PODZIĘKOWANIA DLA FUNDATORÓW 

SZKOLNYCH SZTANDARÓW: 
 

Składamy gorące podziękowania wszystkim, 
którzy odezwali się na nasz apel i pomogli nam finansowo w zakupie 
dwóch sztandarów. Najhojniejsi zostaną uhonorowani poprzez 
umieszczenie ich nazwisk na symbolicznym „gwoździu” znajdującym się 
na drzewcu. 

� Rada Rodziców ZS w Widuchowej 
� Rada Pedagogiczna ZS w Widuchowej 
� Andrzej Kowal , Elektrobudowa O/SP RWE Nowe Czarnowo 
� Maciej Łuszcz 
� Nadleśnictwo Chojna 
� Michał Lidwin 
� Klub Radnych Gminy Widuchowa 
� ARMAROL 
� Samorząd Uczniowski ZS w Widuchowej 
� Restauracja Rycerska w Chojnie 
� ZNP oddział Widuchowa 
� Marek Żygadło 
� Nadzór Wodny w Widuchowej 
� Wiesław Borowiak 
� Waldemar Łachut 
� Bożena i Robert Korczyńscy 
� Laura i Andrzej Gasińscy 
� Rada Sołecka Bolkowice 
� Szmelcuch Aldona 
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� Zofia Rydz 
� Zofia Ławicka 
� Liga Ochrony Przyrody, oddział w Szczecinie 
� Marek Żygadło 
� Agnieszka Żygadło 


