Drużyna Gryfa
z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
w Pomorskiej Lidze Historycznej.

Na zdjęciu pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz opiekun i uczniowie z ZS nr 4
Czym jest Pomorska Liga Historyczna ?
Pomorska Liga Historyczna zrzesza miłośników dziejów naszego regionu. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem projektu jest poznanie i propagowanie wiedzy o „ Małej Ojczyźnie”, tj. mieście Szczecin
oraz województwie zachodniopomorskim. Uczniowie naszej szkoły z entuzjazmem podęli się realizacji poszczególnych zadań. W ramach konkursu należy wykonać szereg prac, w tym przygotować
projekt multimedialny, odkryć i opisać historie jeszcze nieznane, zgłębić wiedzę o Pomorzu Zachodnim, czy wziąć udział w debacie oxfordzkiej.
Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie reprezentuje ,,Drużyna Gryfa”
w składzie :
Wyjściowa Piątka:
Kapitan: Przemysław Czernik klasa - I DT,
Antoni Paradowski, Krystian Mazur, Maciej Wójciak – I BT
Wojciech Bartłodziej – II ET
Rezerwa:
Kacper Skowroński, Jerzy Peil – III ET

Na zdjęciu od lewej: Krystian Mazur, Antoni Paradowski, Maciej Wójciak, Przemysław Czernik.

Projekt „Symbole przeszłości.Miejsca ważne dla społeczności lokalnej’’
Drużyna Gryfa przystąpiła do realizacji II etapu konkursu Pomorskiej Ligi Historycznej w
marcu 2017 roku. Uczniowie zdecydowali się przybliżyć społeczności lokalnej historię tablic znajdujących się w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Szczecinie na Żelechowie
oraz tablic na ulicy Kaszubskiej i Małopolskiej. W tym celu udali się wraz z opiekunem Beatą Sagan, aby zgromadzić niezbędne materiały.
Na zdjęciu: tablice w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej na Żelechowie:

Tablice upamiętniają Żołnierzy 6-ej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej Wilno oraz jej dowódców: majora Franciszka Koprowskiego „Konara” i majora Adama Boryczko ,,Tońko”, a także 2-ej Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i jej dowódcy kapitana Wiktora
Koryckiego ,,Kaziuka”. Opiekę na tablicami sprawuje żołnierz Armii Krajowej Pan Ryszard Staszkiewicz ,,Łoś”. Płyty zostały zgromadzone w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej na Żelechowie, gdyż wielu mieszkańców Wileńszczyzny zamieszkało po II wojnie światowej
m.in. w rejonie Żelechowa.
Na zdjęciu: tablica na murach Aresztu Śledczego przy ul. Kaszubskiej.

Upamiętnia pomordowanych w tym miejscu żołnierzy AK, NSZ i WiN oraz inne ofiary,
które zginęły z rąk komunistów. W latach 1945-1956 w piwnicach ówczesnego więzienia karnośledczego wykonano ponad 40 wyroków śmierci. Pierwsza płyta została ufundowana przez żołnierza Armii Krajowej i Żołnierza Niezłomnego Pana Ryszarda Staszkiewicza ,,Łoś’’. Obecnie tablica
znajduje się w sali muzealnej więzienia przy ulicy Kaszubskiej.

Na zdjęciu: tablica na ścianie Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Małopolskiej.

Poświęcona żołnierzom AK,NSZ,WiN oraz innym organizacjom i grupom niepodległościowym brutalnie torturowanym i pomordowanym w latach 1945-1956 w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
W ramach projektu Drużyna Gryfa spotkała się z żołnierzem Armii Krajowej i Żołnierzem
Niezłomnym Panem Ryszardem Staszkiewiczem ps. „Łoś”.

Na zdjęciu : p. R.Staszkiewicz oraz

Na zdjęciu p. Ryszard Staszkiewicz

K.Mazur, A.Paradowski, M. Wójciak, P. Czernik.
Pan Ryszard opowiedział uczniom historię swojej partyzanckiej działalności w czasie wojny
oraz walki z komunistycznymi oprawcami. Przekazał także informacje na temat miejsc w Szczecinie, gdzie władze komunistyczne zamordowały i torturowały Polaków już po wojnie, a gdzie obecnie, dzięki panu Ryszardowi, znajdują się tablice upamiętniające tamte wydarzenia.
Drużyna Gryfa zaprosiła także pana Ryszarda na spotkanie z młodzieżą do swojej szkoły.

Drużyna Gryfa, zgodnie z założeniami projektu, starała się upowszechnić wiedzę na temat
tablic, o których mowa powyżej, a także miejsc ich usytuowania, historii związanych z ich umieszczeniem oraz osoby pana Ryszarda Staszkiewicza.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia upamiętniające te wydarzenia:

Na zdjęciu: Wykład Drużyny Gryfa dla uczniów Gimnazjum nr 27 w Szczecinie.

Na zdjęciu: Wykład i prezentacja dla uczniów klasy 1B Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.

Na zdjęciu: Wykład, prezentacja i spotkanie z p. R.Staszkiewiczem dla kl.1A, 1 D, 1ABZ
w ZS nr 4 w Szczecinie.

Na koniec uczniowie z Drużyny Gryfa pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania prezentacji: za pomoc, wiele cennych wiadomości
i wskazówek, życzliwość, wyrozumiałość oraz poświęcony nam czas.
Szczególnie dziękujemy panu Ryszardowi Staszkiewiczowi, pani Dyrektor Gabrieli
Kozakiewicz oraz opiekunowi naszej grupy -pani Beacie Sagan.
Szczecin 2017r.

Drużyna Gryfa.

