
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 
W ŁODZI

IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

DZIECIĘCA  REWIA  NA  LODZIE



 1962 r. – przewodniczący Łódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w 
porozumieniu z kierownictwem szkoły podejmuje decyzję o przydzieleniu szkole 
godzin treningowych na lodowisku w Hali Sportowej

 1965 r. – utworzenie klas o profilu łyżwiarskim

 1974 r. – na mocy rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania placówka zostaje 
przekształcona w szkołę sportową o kierunku łyżwiarstwa figurowego

A zaczęło się tak...

Z KART KRONIKI SZKOŁY



W naszej szkole swoje pierwsze kroki na 
lodzie stawiali olimpijczycy: 
Grzegorz Filipowski – brązowy medalista 
Mistrzostw Europy i Świata Seniorów,

Sylwia Nowak i Sebastian Kolasiński  -
Mistrzowie Świata Juniorów, 
uczestnicy Mistrzostw Europy 
i Świata Seniorów w tańcach na lodzie. 



Początki były dość skromne. Pokazy na otwarcie nowego 
lodowiska w Łodzi, uświetnienie Międzynarodowych 
Zawodów Przyjaźni KDL.



Od roku 2009 pokazy łyżwiarskie stały się coroczną 
imprezą promującą naszą szkołę w środowisku 

lokalnym. 



W grudniu 2010r.  pokazy pt. „Świąteczne piruety” zyskały miano 
Rewii na lodzie i jest adresowana do odbiorców w każdym wieku, a 

frekwencja na imprezie pokazuje, że w naszym mieście jest miejsce na 
takie akcje. 

Lulaj że Jezuniu

Świąteczne Elfy Śnieżynki



Honorowy patronat nad pokazami już od kilku lat objął Sebastian Kolasiński 
– olimpijczyk, Mistrz Świata Juniorów, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy 
Seniorów w tańcach na lodzie i oczywiście absolwent SP 46.



Rok szkolny 2011/2012
„W 60 minut dookoła świata”

Akcent łódzki-Prząsniczka Kankan we Francji

Włoska Tarantela Brazylijska Samba



 odkrywanie swoich możliwości, zdolności
i talentów

Cele naszych corocznych imprez :

 pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, 
szkoły, środowiska 

 pokonywanie nieśmiałości podczas występów 
publicznych 

 budzenie radości ze wspólnych działań

 wytwarzanie poczucia 
bezpieczeństwa 
i wzajemnego zaufania w grupie 



Rok szkolny 2012/2013
„Bajki z Bombonierki”

21 Dalmatyńczyków

Nu zajac pogodi!

Smerfy

Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie
Miś Uszatek 

Piaskowy Dziadek



Rok szkolny 2013/2014

„Dzień z życia naszej szkoły”

Lekcja muzyki Taniec pań woźnych

Lekcja wychowania fizycznego Taniec nauczycielek



Młodzi łyżwiarze wraz z trenerami przygotowują się bardzo pilnie do 
corocznych występów. Chcą zaprezentować swoje umiejętności łyżwiarskie, 

taneczne, a także umiejętność pracy w grupie. 
Imprezy nasze odbijają się szerokim echem w całym mieście, dzięki 

obecności szacownych gości – przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Łódzkiego, Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Łodzi 

i dyrektora Wydziału Edukacji. 
Ponadto goszczą u nas zaprzyjaźnione przedszkola i szkoły wraz 

z dyrektorami i pracownikami tychże placówek. Media również wykazują 
duże zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Największą radość 

sprawiają nam wyrazy zachwytu ze strony najmłodszych gości –
przedszkolaków. 



Rok szkolny 2014/2015
„Wiosna, ach to Ty”

Kle kle boćku..Taniec zwierzątek

Pierwszy obudził się pierwiosnek

Taniec bałwanków

Wielkanocny koszyczek
a w koszyczku kurczaczki 

z Przedszkola 122 i 153



Król Julian

Smerfy

Kopciuszek z myszkamiKrólewna Śnieżka i Krasnoludki

Rok szkolny 2015/2016     „Kocham kino. 
Filmy mojego dzieciństwa”



Rok szkolny 2016/2017
„Kto ze mnie wyrośnie”

Strażacy Nauczycielki

Kierowcy Formuły 1 Stewardesy



Rok szkolny 2017/2018
„Rytmy z czterech stron świata”

Krakowiak w wykonaniu Zespołu „Łódź”

Kankan - Francja

Afrykańskie rytmy Krakowiak na lodzie



Rok szkolny 2018/2019
„Cztery pory roku „

Wiosna

Zima

Jesień

Lato



Pomysły na scenografię, kostiumy, rekwizyty powstają dzięki 
pomysłowości trenerów.  Do nich również należy dobór
i montaż muzyki oraz opracowanie choreografii układów 

tanecznych. 
Elementy scenografii pomagają przygotować nauczyciele naszej 

szkoły. 
Pomocą przy wykonaniu kostiumów służą rodzice 

i wychowawcy klas łyżwiarskich.

Nad organizacją pokazów czuwają 
trenerzy-nauczyciele

- wszyscy to absolwenci SP 46.
Przy ogromnym wsparciu 

Dyrekcji Szkoły.



Pisali o nas: Podziękowania od 
Pani Prezydent miasta Łodzi



SPOTKAJMY SIĘ NA 
COROCZNEJ REWII NA LODZIE

ZAPRASZAMY DO ŁODZI

Autor – Dorota Peła-Matusiak


