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Kiedy w marcu 2019 roku Szkoła Podstawowa  
w Objeździe oficjalnie otrzymała imię Ludzi Morza,  
a wraz z nim sztandar, mało kto przypuszczał, że pa-

tron, choć pozornie ogólny i bezimienny, może mieć 
wpływ na dalsze losy całej społeczności szkolnej.

Jak echo zaczęły wybrzmiewać słowa, które zda-

rzyło mi się wypowiedzieć na owej uroczystości: 
„Ludzie Morza to ludzie z charakterem, odważni  
i nieustępliwi, twardzi. To ludzie, którym nie straszne 
są żywioły, potrafiący sprawnie poruszać się w obli-
czu sztormów i burz, potrafiący sprawnie nawigować 
wśród mielizn i raf”.

Kolejny rok szkolny był dla szkoły w Objeździe 
nowym otwarciem. Kolejna kadencja dyrektora, nowa 
koncepcja ukierunkowana na realizację szeroko poję-

tej Edukacji Morskiej, nowe plany pracy, nowe siły. 
Wszystko zostało zaplanowane z uwzględnieniem sze-

roko pojętego dobra wszystkich uczestników procesów 
dydaktycznych i wychowawczych. Tak nam się wyda-

wało do czasu, kiedy w listopadzie przyszedł pierwszy 
sztorm. Splot nieszczęśliwych wypadków (w głównej 
mierze komunikacyjnych) sprawił, że koniec roku ka-

lendarzowego przyszło nam spędzić w nie najlepszych 
nastrojach. Ze szkolnej rzeczywistości „wypadło” nam 
ośmioro nauczycieli, którzy nierzadko byli liderami 
głównych projektów i przedsięwzięć zaplanowanych 
do realizacji. Był to okres niezwykle trudny i nierzad-

ko obfitujący w sytuacje nieprzewidywalne, stresujące 
i deprymujące. Tylko dzięki zawziętości, niezwykłemu 
zaangażowaniu i determinacji udało nam się doczekać 
ferii zimowych. Po raz pierwszy wtedy dał o sobie znać 
duch naszego Patrona – Ludzi Morza. W obliczu nad-
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chodzącej burzy organizacyjnej hasło: „Wszystkie ręce 
na pokład!” pozwoliło nam utrzymać pierwotny kurs 
na sukces.

Pierwszą rocznicę nadania imienia i Sztandaru 
szkole obchodziliśmy 8 marca 2020 r. Wokół słychać 
już było zwiastuny kolejnej, nadchodzącej burzy, ale 
i tak zamknięcie szkoły 11 marca było dla nas dużym 
zaskoczeniem. W ciągu kilkunastu dni nasza koncep-

cja, plan pracy i pozostałe projekty rozsypały się jak 
domek z kart. Bardzo szybko wdrożyliśmy jakikolwiek 
system nauczania na odległość, z czasem coraz bar-
dziej doskonalony na jednej platformie edukacyjnej.  
W miarę upływu czasu, działając spójnie i wspólnie, po-

trafiliśmy wyprowadzić szkołę na spokojniejsze wody 
nauczania. Niestety, realizacja planu pracy, konkursów, 
komunikacji społecznej została przeniesiona do sfery 
multimedialnej. W niedługim czasie okazało się, że  
w dłuższej perspektywie komunikowanie się jedynie 
za pomocą video lekcji zaburza relacje społeczne, od-

izolowuje ucznia od nauczyciela, a rodzicom przyspa-

rza dodatkowych problemów. Na pół roku szkoła zo-

stała tylko budynkiem, bez gwaru dzieci i młodzieży, 
bez nauczycieli i rodziców. Mogłoby się wydawać, że 
taka sytuacja wprowadzi nas w niekontrolowany dryf 
ku najbliższym mieliznom. Nic takiego się jednak nie 
stało, jak przystoi Ludziom Morza i tym razem udało 
nam się wyprowadzić naszą łódź na właściwy kurs.

Rok szkolny 2020/2021 znów otworzył nam nowe 
możliwości. Opracowane nowe zasady organizacji pra-

cy szkoły, zgodne z wytycznymi epidemiologicznymi, 
pozwalały na realizację wszystkich naszych planów. 
Znowu w szkole był gwar, byli uczniowie, nauczyciele 
oraz rodzice.

W związku z tym, że w poprzednim roku szkolnym, 
szczególnie w drugim semestrze, brak było możliwości 
realizacji programu Edukacji Morskiej w formie sta-

cjonarnej, od razu przystąpiliśmy do nadrabiania tych 
zaległości.

Edukacja Morska w Szkole Podstawowej im. Lu-

dzi Morza w Objeździe jest wypadkową działań reali-
zowanych w ramach PPEM, współpracy ze Słowiń-

skim Parkiem Narodowym oraz inicjatyw nauczycieli, 
którzy świadomie wybierają projekty odpowiednie dla 
każdej grupy wiekowej.
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W ramach współpracy ze Słowińskim Parkiem Na-

rodowym we wrześniu i październiku w naszej szkole 
odbywały się spotkania w ramach programu edukacyj-
nego „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klima-

tem w SPN”. W czasie zajęć omawiano zależność wy-

stępowania gatunków wędrownych od zróżnicowania 
klimatycznego Ziemi, przedstawiono skalę zjawiska 
wraz z najciekawszymi przykładami gatunków migru-

jących w zależności od strefy klimatycznej czy kon-

tynentu. Przedstawiony został temat ochrony naszych 
bałtyckich ssaków: foki szarej oraz morświna, omó-

wione zostały inne zwierzęta morskie, a także bogac-

twa Bałtyku. Dzieci mogły odszukać kawałki burszty-

nu, nauczyły się, jak je odróżnić od innych kamieni. 
Uczestnicy zajęć oprócz przekazanej wiedzy otrzymali 
również materiały promujące projekt.

Kolejnym elementem realizacji Pomorskiego Pro-

gramu Edukacji Morskiej, tym razem przez najmłod-

szych wychowanków w szkole – przedszkolaków – był 
udział w konkursie plastycznym organizowanym przez 
SPN „Prezentacja roślin i zwierząt w Muzeum SPN”.

Niestety, i w obecnym roku szkolnym kolejne 
obostrzenia i nauka zdalna wyeliminowały większość 
uczniów z realizacji naszych zamierzeń. Od listopa-

da 2020 r. w szkole zostały przedszkolaki, po feriach 
na krótko wróciły dzieci z klas I-III. Nieuchronnie 
zbliżała się druga rocznica nadania szkole imienia.  
Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale wybrzmiało już 
przytoczone przeze mnie hasło: „Wszystkie ręce na 
pokład!”. Idea zainicjowana przez zespół nauczycie-

li edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej padła na 
podatny grunt. Jeżeli tylko maluchy są w szkole, to 
czemu nie właśnie one mogą przygotować nasze świę-

to? Odnośnikiem były wcześniejsze działania grup 
przedszkolnych, dzięki którym została przeprowadzo-

na na żywo transmisja z Jasełek, udostępnione zostały 
rodzicom w Internecie nagrania z przeprowadzanych 
działań poszczególnych grup. Zaangażowanie nauczy-

cielek, rodziców, a wreszcie samych wychowanków  
i uczniów klas młodszych przerosło najśmielsze ocze-

kiwania. Dzieci nauczyły się piosenek marynistycz-

nych i szant, wystąpiły w prawdziwej gali marynar-
skiej, rodzice zapewnili słodki poczęstunek w postaci 
babeczek udekorowanych motywami morskimi, a i na-

uczyciele na koniec zaśpiewali dzieciom szantę. Mimo 
ograniczeń, szalejącej wokół burzy pandemicznej, na-

sza załoga dowiodła, że choć niewielka, to jest zgrana.
Obecnie nasze dzieci biorą udział w kolejnych 

przedsięwzięciach w ramach Pomorskiego Programu 
Edukacji Morskiej, szkoda tylko, że online. Jest to 
konkurs organizowany przez PPEM pt. „Ale jajo” na 
pisankę Wielkanocną z elementami marynistycznymi. 
Przedszkolaki nagrywają piosenki morskie i żeglarskie 
na konkurs wokalny. Żeglujemy dalej!

Na rewersie naszego sztandaru widnieje Róża 
Wiatrów, zwana także różą kompasową, będąca pier-
wowzorem busoli i kompasu. Dzięki niej każdy, nawet 
mało wprawiony żeglarz, jest w stanie wyznaczyć kie-

runek rejsu. Dla nas jest swoistą busolą wyznaczającą 
kierunek, w którym zmierza nasza szkoła. Znajduje się 

tam także koło sterowe, symbol wprawnego sternika, 
który jest w stanie przeprowadzić okręt poprzez mieli-
zny, wzburzone fale i konsekwentnie dotrzeć do portu 
przeznaczenia. Kotwica osadzona jest w księdze sym-

bolizującej wiedzę, naukę, w tym również znajomość 
historii i swoich korzeni, bo przetrwać jest w stanie tyl-
ko ten naród, który szanuje swoją tradycję, zna historię 
i kultywuje pamięć o niej. Orzeł Marynarki Wojennej 
przypomina nam o tych, którzy swoją własną krwią 
napisali chlubną, znaczoną chwałą historię obrony 
wybrzeża, tych z roku 1939, z lat wojny i z czasu po-

koju. Wreszcie Herb gminy Ustka, znak naszej Małej 
Ojczyzny, w której się rodzimy, uczymy i pracujemy. 
Symbole te pomagają nam zachować naszą tożsamość 
i jedność. Pozwalają podążać właściwym kursem i za-

wczasu dostrzegać niebezpieczne rafy i mielizny.
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