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Przygoda z ratownictwem wodnym w SP 10 w Rumi rozpoczę-

ła się w 2016 roku. Początkowo była to realizacja innowacji pedago-

gicznej „Bezpieczna woda”, która przeznaczona była dla uczniów klas 
5. Młodzież zapoznawała się z bezpieczeństwem nad wodą, zasada-

mi udzielania pierwszej pomocy, wykonywanych było wiele ćwiczeń  
i prac tematycznych. W szkole powstawały wystawy, odbywały się 
konkursy o tematyce ratowniczej. Istotnym elementem przy realiza-

cji zagadnień ratownictwa były ćwiczenia na pływalni. Uczniowie 
nauczyli się pływać stylami ratowniczymi (kraul ratowniczy, żabka 
ratownicza), poznali zasady bezpiecznego wejścia do wody, skoki ra-

townicze, style holowania poszkodowanego oraz zasady posługiwania 
się sprzętem ratowniczym.

Na plaży miejskiej w Gdyni odbyły się warsztaty ratownicze dla 
naszych młodych adeptów. Wykonano szereg ćwiczeń, które pozwo-

liły dzieciom poczuć się, jak zawodowi ratownicy. Zaangażowanie 
naszych uczniów w wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa, dało 
nam impuls do dalszych działań. Postanowiliśmy zorganizować dla 
wszystkich chętnych 12-latków z naszej szkoły kurs na stopień Młod-

szego Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Wszyscy, którzy uczestniczyli w kursie, zdali egzamin bezbłędnie, wy-

konując wszystkie zadania.

Wola kontynuacji i dalszego rozwoju młodych adeptów ratownic-

twa przyczyniła się do powstania Szkolnej Grupy Ratownictwa Wod-

nego. Władze miasta Rumi oraz kierownictwo Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Rumi, wspomogło nasze działania, 
udostępniając tory na pływalni, dzięki czemu nasza szkolna grupa 
młodszych ratowników mogła kontynuować ćwiczenia oraz doskona-

lić swoje umiejętności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności miasta Rumi, 
nasi ratownicy zaczęli pokazywać się „na zewnątrz”. Początkowo, były 
to udziały w festynach organizowanych na terenie naszej szkoły, ale  
z biegiem czasu byliśmy zapraszani również do innych rumskich szkół 
oraz na imprezy organizowane przez miasto. Nadszedł czas, kiedy 
w placówce nastąpiły duże zmiany, które miały ogromny wpływ na 
działalność szkolnej grupy ratowniczej. Wraz z objęciem stanowiska 
dyrektora przez Beatę Kędzierską, nastąpił szybki rozwój działań ra-

towniczych w szkole. Nowa Pani Dyrektor dała nam dużo motywacji 
i energii do dalszych działań. Wzrosła liczba zagadnień związanych 
z ratownictwem, które były realizowane na zajęciach lekcyjnych oraz 
dodatkowych. Uczniowie zapoznawali się z zasadami bezpieczeństwa 
nad wodą, poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy. Członko-

wie Szkolnej Grupy Ratowniczej organizowali pokazy i pogadanki dla 
swoich młodszych kolegów.

Aleksandra Wesołek-Radzikowska

Ratownictwo wodne 
w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi
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Ratownictwa Wodnego. Prowadzi zajęcia z wychowania 
fizycznego oraz z ratownictwa wodnego w Szkole Pod-

stawowej nr 10 w Rumi. Zajmuje się również profilakty-

ką wśród dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia z bezpie-

czeństwa nad wodą. Założycielka i kierownik Rumskiej 
Drużyny WOPR, która jest oddziałem WOPR Wejherowo, 
skupiającej ratowników z miasta Rumi i okolic. Prowadzi 
treningi dla ratowników oraz kursy i szkolenia na stopnie 

ratownicze. Koordynator Programu  Edukacji Morskiej  
w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi.

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi 
podpisała porozumienie o współpracy z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR) 
Wejherowo, dotyczące przede wszystkim wspólnych 
działań i przedsięwzięć. Odbywały się wspólne ćwi-
czenia nad jeziorem, braliśmy też udział w ćwiczeniach 
w aquaparku w Redzie. Nasi młodsi ratownicy zdobyli 
dużo nowej wiedzy oraz doświadczenia. Zaczęliśmy 
tworzyć w placówce klasy o zainteresowaniach ratow-

niczych. Uczniowie z tych oddziałów zapoznają się  
z tematyką ratownictwa wodnego na dodatkowych za-

jęciach pod nazwą ratownictwo wodne. Zostały nam 
również przydzielone przez miasto dodatkowe godziny 
na pływalni, dzięki którym uczniowie mogą odbywać 
ćwiczenia ze sprzętem ratowniczym, poznawać tech-

niki potrzebne w ratownictwie. Rozwój ratownictwa  
w naszej szkole trwa nadal, jesteśmy kolebką rum-

skiego ratownictwa, przynależącego do wejherowskie-

go WOPR. Nasza działalność rozszerzyła się na całe 
miasto. Ze Szkolnej Grupy Ratownictwa Wodnego 
powstała Rumska Drużyna WOPR, skupiająca młod-

szych ratowników oraz ratowników wodnych z Rumi. 
Działamy i rozwijamy się przez cały czas. Prowadzimy 
kursy i szkolenia. Zajmujemy się profilaktyką bezpie-

czeństwa nad wodą oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. Bierzemy udział w ćwiczeniach ratowniczych 
na różnych akwenach, startujemy w zawodach. 

Pomagamy innym, bierzemy czynny udział w ak-

cjach charytatywnych i imprezach w mieście. Jesteśmy 
inicjatorami Mistrzostw Szkół Podstawowych w Pły-

waniu z Elementami Ratownictwa Wodnego, w których 
co roku bierze udział coraz większa liczba uczniów  
z podstawówek województwa pomorskiego.

Morze, nasze morze… to nie tylko słowa refrenu 
polskiej pieśni patriotycznej powstałej na przełomie lat 
20. i 30. XX w., ale również tytuł programu edukacji 
morskiej realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1  
w Słupsku. Skąd pomysł na taki tytuł? Powstanie pieśni 
związane było z tworzeniem Polskiej Marynarki Wo-

jennej, budową miasta i portu Gdynia1, ale przecież nie 
tylko to miasto jest ściśle związane z Morzem Bałtyc-

kim. Słupsk, co prawda nie jest typową miejscowością 
nadmorską, jednak należy do najbardziej wysuniętego 
na północ mezoregionu fizycznogeograficznego2, które-

go dużą część stanowi Pobrzeże Koszalińskie. Nieopo-

dal znajdują się miejscowości wypoczynkowe, m.in.  
Ustka, Łeba, Darłowo czy Mielno mające kąpieliska  
i piękne plaże, które są atrakcją turystyczną nie tylko 
dla mieszkańców naszego kraju, ale przede wszystkim 
dla mieszkańców Słupska i okolic.

Wioletta Kowalewska 
Karolina Woszczewska 

Morze, nasze morze …

Realizacja PPEM w Szkole Podstawowej nr 1  
w Słupsku opiera się na powiązaniu podstaw progra-

mowych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskie-

go położenia naszego regionu. Specyfika zadań dydak-

tycznych, możliwych do realizacji w ramach progra-

mu, sprzyja zdobywaniu wiedzy w sposób praktyczny 
oraz twórczemu rozwiązywaniu problemów, wpływa 
na kształtowanie postaw i budowanie tożsamości mło-

dych Pomorzan. 

Edukacja morska, którą uwzględnili nauczyciele 
naszej szkoły w swoich programach nauczania, do-

tyczy wszystkich akwenów i jest interdyscyplinar-
nym narzędziem integrującym wiedzę i umiejętności  
z wielu obszarów. W jej zakresie mieszczą się elementy 
regionalizmu, zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne, 
matematyczne, fizyczne, chemiczne, a także artystycz-

ne i humanistyczne oraz uprawianie różnorodnych ak-

tywności wodnych na morzu, jeziorach, rzekach, po-


