
 

 

 

 

TYDZIEŃ Z PUŁKOWNIKIEM ZBIGNIEWEM DĘBSKIM. 
16 – 20.05.2022 r. SZKOŁA PODSTAWOWA W WYDRZNIE. 

 

W ramach obchodów Roku Pułkownika Zbigniewa Dębskiego uczniowie klasy IV     

i V Szkoły Podstawowej w Wydrznie odbyli magiczną podróż do Łasina czasów 

naszego bohatera. Uczestnicy kółka historycznego wzięli udział w grze terenowej, 

której celami było: 

1. przeniesienie się do Łasina z lat dziecięcych i młodzieńczych Zbigniewa 

Dębskiego; 

2. zaobserwowanie zmian, które zaszły w Łasinie w ciągu prawie 100 lat; 

3. dobra zabawa i kreatywne spędzenie czasu pozalekcyjnego. 

Należało wykonać następujące zadania: 

1. zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela - prezentacją 

przybliżającą Zbigniewa Dębskiego i dawnymi zdjęciami Łasina; 

2. zapoznanie się z mapą centrum Łasina; 

3. spacer uliczkami Łasina w celu odszukania obiektów ze zdjęć; 

4. wykonanie zdjęć dokumentujących wykonanie zadania; 

5. połączenie w pary zdjęć archiwalnych i zdjęć współczesnych. 

Wszystkie zadania udało się wykonać na piątkę. W odszukaniu niektórych obiektów 

pomogli uczniom starsi mieszkańcy Łasina, którzy chętnie służyli swoją wiedzą 

naszym młodym odkrywcom. 

Wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat Zbigniewa Dębskiego i Łasina uczniowie 

rozpoczęli akcję przybliżania społeczności szkolnej osoby PATRONA ROKU 2022 

MIASTA I GMINY ŁASIN. W tygodniu 16 - 20 maja 2022r. codziennie realizowane 



było jedno działanie, z którego sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły i FB. 

http://spwydrzno.szkolnastrona.pl/a,1066,tydzien-z-pulkownikiem-zbigniewem-debs

kim 

https://www.facebook.com/spwydrzno/photos/a.1075897099142354/5016940861704

605/ 

 

PONIEDZIAŁEK - gazetka ścienna o pułkowniku Zbigniewie Dębskim i Łasinie 

jego czasów. 

http://spwydrzno.szkolnastrona.pl/a,1068,tydzien-z-pulkownikiem-zbigniewem-debs

kim-dzien-pierwszy 

https://www.facebook.com/spwydrzno/photos/a.1075897099142354/5016730651725

626/ 

 

WTOREK - prezentacja o życiu Zbigniewa Dębskiego. 

http://spwydrzno.szkolnastrona.pl/a,1069,tydzien-z-pulkownikiem-zbigniewem-debs

kim-dzien-drugi 

https://www.facebook.com/spwydrzno/videos/731461934552200 

 

ŚRODA - multimedialne sprawozdanie z gry terenowej Łasin w czasach Zbigniewa 

Dębskiego. 

http://spwydrzno.szkolnastrona.pl/a,1070,tydzien-z-pulkownikiem-zbigniewem-debs

kim-dzien-trzeci 

https://www.facebook.com/spwydrzno/videos/418634889788757 

 

CZWARTEK - zajęcia dla oddziału przedszkolnego i klas I - III przybliżające 

PATRONA ROKU. 

http://spwydrzno.szkolnastrona.pl/a,1071,tydzien-z-pulkownikiem-zbigniewem-debs

kim-dzien-czwarty 

https://www.facebook.com/spwydrzno/photos/pcb.5025317857533572/50253174108

66950/ 

 

PIĄTEK - zajęcia dla 4 - 8 przybliżające PATRONA ROKU. 

http://spwydrzno.szkolnastrona.pl/a,1073,tydzien-z-pulkownikiem-zbigniewem-debs

kim-dzien-piaty 
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https://www.facebook.com/spwydrzno/photos/pcb.5031382060260485/50313816569

27192/ 

 

W poniedziałek 23 maja 2022 r. uczniowie koła historycznego w celu utrwalenia 

pamięci o Zbigniewie Dębskim rozpowszechnili w klasach broszury informacyjne 

zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin oraz rozwiesili plakaty 

promujące Rok Zbigniewa Dębskiego. 

http://spwydrzno.szkolnastrona.pl/a,1080,podsumowanie-tygodnia-o-zbigniewie-debskim 
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