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ddajemy w Państwa ręce numer specjalny „Częstochowskiego Biuletynu Oświa-

towego” poświęcony w całości przedsięwzięciom edukacyjnym związanym z obcho-

dami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W przedszkolach, szko-

łach podstawowych i ponadpodstawowych Częstochowy oraz powiatów podjęto liczne inicja-
tywy mające na celu upamiętnienie tak doniosłego w dziejach naszej Ojczyzny wydarzenia. 

Różnorodność działań zaprezentowanych w tym wydaniu Biuletynu to świadectwo trwania 

takich wartości jak patriotyzm, umiłowanie wolności, tożsamość narodowa i pamięć o twór-

cach polskiej niepodległości. To także niezwykła lekcja miłości Ojczyzny budująca ponad-

pokoleniową więź szkolnych i lokalnych społeczności. Każdy z zamieszczonych artykułów ma 

rangę dokumentu utrwalającego nie tylko podjęte działania, ale i wizerunek pokolenia, któ-
remu dane jest żyć 100 lat po wydarzeniach roku 1918.  

Prezentację rocznicowych przedsięwzięć rozpoczyna relacja z realizacji projektu eduka-

cyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, przeprowadzonego przez 

Delegaturę w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katolickie Stowarzyszenie 

„Civitas Christiana” oraz Jasną Górę w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA  
na lata 2017–2022 przy wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Polecamy ją Państwa uwadze, podobnie jak artykuły o tematyce historycznej poświęcone 

jasnogórsko-częstochowskim drogom ku niepodległości, postaci kpt. Artura Wiśniewskiego 

oraz polskim symbolom narodowym. Są one wprowadzeniem do głównej części aktualnego 

numeru czasopisma, czyli artykułów ukazujących działania upamiętniające 100. rocznicę 

odzyskania niepodległości, podjęte na naszym terenie w przedszkolach, szkołach i placów-
kach oświatowych. 

 W części poświęconej przedszkolom znajdziecie Państwo opisy różnorodnych przedsię-

wzięć dedykowanych najmłodszym oraz ciekawe propozycje lekcji, zabaw, konkursów i przed-

stawień o tematyce patriotycznej. Nauczyciele szkół podstawowych będą mogli zapoznać się 

z niezwykle interesującymi działaniami o charakterze patriotycznym przedstawionymi aż 
w kilkudziesięciu artykułach. Wachlarz propozycji jest naprawdę imponujący: od różnorod-

nych konkursów, wystaw i okolicznościowych akademii poprzez nietypowe lekcje historii, 

interesujące warsztaty i wycieczki, po autorskie projekty, koncerty i festyny. Ciekawymi 

inicjatywami o charakterze rocznicowym mogą się także pochwalić szkoły ponadpodstawowe.  

Ich opisy znajdą Państwo w końcowej części naszego czasopisma.  

Zaprezentowane w tym wydaniu Biuletynu inicjatywy budzą podziw swą pomysłowością, 
zaskakują różnorodnością, wzruszają pięknem i emocjonalnym zaangażowaniem uczestni-

ków. Każdy z artykułów może stać się dla Państwa prawdziwym źródłem inspiracji. Jeszcze 

raz warto podkreślić ich wartość dokumentalną jako świadectwa patriotycznych więzi 

łączących szkolne i lokalne społeczności oraz pamięci o wydarzeniach tak istotnych dla 

trwania naszego narodu.  

Zapraszamy do lektury. 

 

W imieniu zespołu redakcyjnego 

Agnieszka Grudzińska 

nauczyciel-konsultant 

RODN „WOM” w Częstochowie 
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Izabela Tyras 
Radio Jasna Góra 

PODSUMOWANIE  PROJEKTU  

„NIE  CHCIEJCIE  OJCZYZNY , 

KTÓRA  WAS  NIC  NIE  KOSZTUJE” 

a Jasnej Górze 21 listopada 2018 r. 

odbyło się podsumowanie projektu 
„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was 

nic nie kosztuje” realizowanego przez De-

legaturę w Częstochowie Kuratorium Oświa-

ty w Katowicach, Katolickie Stowarzyszenie 

„Civitas Christiana” i Klasztor Ojców Pauli-
nów na Jasnej Górze. 

Najważniejszym wydarzeniem projekto-

wym były uroczyste obchody 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę świę-

towane w Częstochowie i na Jasnej Górze 

4  listopada 2018 r. Uroczystości odbywały 
się pod Narodowym Patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Projekt zyskał wsparcie Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Prog-

ramu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017–2022.  

Projekt „Nie chciejcie Ojczyzny, która 

Was nic nie kosztuje” miał charakter 

edukacyjny i adresowany był przede wszyst-

kim do dzieci i młodzieży szkolnej. Jego 

głównym celem było dotarcie do szerokiego 
grona odbiorców z przekazem o wydarze-

niach z czasów zaborów, a przede wszyst-

kim z 4 listopada 1918 r., kiedy to Jasną 

Górę z rąk austriackich zaborców przejęło 

polskie wojsko pod dowództwem kpt. Artura 
Wiśniewskiego, który zameldował przeoro-

wi o. Piotrowi Mankiewiczowi, że z rozkazu 

gen. dyw. Tadeusza Rozwadowskiego uwal-

nia sanktuarium z rąk zaborcy. W tym dniu 

na jasnogórskiej wieży załopotały biało-czer-

wone flagi. Tym samym Jasna Góra po prze-
szło wiekowej niewoli stała się „skrawkiem” 

wolnej Polski.  

Projekt stanowił doskonałą okazję do 

upowszechnienia wagi wydarzenia w skali 

lokalnej i w wymiarze ogólnospołecznym. 
Cele projektu koncentrowały się wokół: 

● uczczenia jubileuszu odzyskania niepod-

ległości przez Polskę, 

● upamiętnienia istotnych dla Częstocho-

wy, a ze względu na charakter jasno-
górskiego sanktuarium, także dla całego 

narodu polskiego, wydarzeń z 4 listopada 

1918 r., tj. wkroczenia żołnierzy 22. Puł-

ku Piechoty na Jasną Górę, 

● upowszechnienia ww. wydarzenia oraz 
postaci bohaterów w ramach lekcji o te-

matyce historycznej i wykładów oraz po-

przez przygotowanie kart okolicznościo-

wych i realizację cyklicznych programów 

dla słuchaczy Radia Jasna Góra, 

● promowanie w przedszkolach, szkołach 
i  placówkach wartości podkreślających 

polską tożsamość narodową w formie 

ekspozycji usytuowanych na ich terenie, 

ukazujących m.in. symbole narodowe i wi-

zerunki bohaterów. 

Przygotowanie uroczystych obchodów 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę zostało poprzedzone licznymi inicja-

tywami edukacyjnymi. Wśród przedsięwzięć 

pozwalających włączyć dzieci i uczniów do 

świadomego, aktywnego i osobistego odbio-
ru wydarzenia oraz wykorzystać ich inwen-

cję twórczą warto wskazać:  

● udział w koncercie zespołu „Forteca”, zna-

nego z wykonania utworów o tematyce 

historyczno-patriotycznej,  

● projektowanie rekwizytów: maciejówek  

– czapek, które stanowiły umundurowa-

nie legionistów polskich (uczniowie za-

projektowali „Maciejówki XXI wieku”, 

czapki w designerskiej wersji według 

własnego pomysłu),  

● uczestnictwo w lekcjach o tematyce his-

torycznej w szkołach, które zgłosiły akces 

do udziału w projekcie – w oparciu o przy-

gotowany przez nauczycieli scenariusz 

zajęć o wydarzeniach z 4 listopada 1918 r., 

● przygotowanie wpisów do 5 kronik w ra-

mach „100 życzeń na 100 lat dla Polski” 

(kroniki zostały przekazane 4 listopada 

N 
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2018 r. Klasztorowi na Jasnej Górze pod-

czas Mszy św. jako dary ołtarza oraz 

wotum dzieci i uczniów na wielki polski 

jubileusz),  

● zaprojektowanie kartki okolicznościowej 
przez uczniów z opisem wydarzenia 

z 4 listopada 1918 r.  

● organizację konkursu dla dzieci przed-

szkolnych pt. „Laurka dla mojej Ojczyz-

ny”. 

Zorganizowano również cykl spotkań dla 
oświatowej kadry kierowniczej i nauczycieli. 

Kulminacją działań projektowych był 

4  listopada 2018 r., kiedy to z udziałem 

rodziny kpt. Artura Wiśniewskiego, dzieci 

i  młodzieży szkolnej, parlamentarzystów, 
władz państwowych, samorządowych, oś-

wiatowych oraz dyrektorów szkół, nauczy-

cieli, rodziców, mieszkańców Częstochowy 

odbyły się główne uroczystości z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości. W bazy-

lice jasnogórskiej odprawiona została Msza 
św. za Ojczyznę celebrowana przez Księdza 

Arcybiskupa dr. Wacława Depo – Metro-

politę Częstochowskiego z udziałem ponad 

100 pocztów sztandarowych ze szkół. 

W  Kaplicy Pamięci Narodu odsłonięto tab-
licę poświęconą kpt. Arturowi Wiśniew-

skiemu.  

Młodzi w rytmie poloneza, Alejami Naj-

świętszej Maryi Panny, przynieśli na Jasną 

Górę 100-metrową flagę narodową, dar 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga 
zawisła wkrótce na wieży klasztoru. Na 

scenie ustawionej na błoniach jasnogór-

skich miała miejsce rekonstrukcja wyda-

rzeń z 4 listopada 1918 r. Uczestnicy przy 

wtórze orkiestr śpiewali pieśni patriotyczne. 
Wydarzeniu towarzyszył piknik niepodleg-

łościowy. Do udziału w świętowaniu zapro-

szona została także 40-osobowa grupa mło-

dzieży z polskich szkół na Litwie. 

Od kwietnia 2018 r., gdy projekt za-

inaugurowano, miało miejsce 17 różnych 
przedsięwzięć. Uczestniczyło w nich ok. 10 tys. 

uczniów z 200 przedszkoli, szkół i placówek. 

Działania koordynował zespół projektowy 

w składzie: Alicja Janowska – dyrektor De-

legatury w Częstochowie Kuratorium Oś-
wiaty w Katowicach, Anita Imiołek – wizy-

tator Delegatury w Częstochowie Kura-

torium Oświaty w Katowicach, Izabela Tyras 

– redaktor Radia Jasna Góra oraz Bożena 

Golachowska – dyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 52 im. Małego Powstańca w Czę-

stochowie, Anita Toborek – dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej 

w Częstochowie, Agnieszka Rydecka – dy-

rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Rędzinach, Lidia Kiedrzynek – dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myka-

nowie, Danuta Służałek-Jaworska – dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. kpt. L. Teligi 

w Poraju, Justyna Wilk – dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. M. Kopernika we Wrzo-
sowej i Janusz Koniecki – artysta plastyk. 

W spotkaniu 21 listopada 2018 r. pod-

sumowującym projekt „Nie chciejcie Ojczyz-

ny, która Was nic nie kosztuje” uczest-

niczyli zarówno ci, którzy go realizowali, jak 
i ci, którzy na różnych płaszczyznach go 

wspierali, m.in. dyrektorzy i nauczyciele 

przedszkoli, szkół, placówek, przedstawi-

ciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Samo-

rządowego Ośrodka Doskonalenia w Często-
chowie, Państwowej Straży Pożarnej, Ko-

mendy Miejskiej Policji, Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstocho-

wie, Regionu Częstochowskiego NSZZ „Soli-

darność”.  

Znamienne były komentarze osób zaan-

gażowanych w realizację projektu. Alicja Ja-

nowska – dyrektor Delegatury w Często-

chowie Kuratorium Oświaty w Katowicach 

stwierdziła: „Statystki dużo mówią, są bar-

dzo bogate, ale największą wartością jest to, 
że te inicjatywy zintegrowały młodych, 

nauczycieli, dyrektorów i przyczyniły się do 

wzmocnienia przynależności do narodowej 

wspólnoty, poznania historii Polski i dziejów 

Jasnej Góry”.  

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra 

tak podsumował działania projektowe: 

„Świętowanie 4 listopada wpisało się w his-

torię sanktuarium, a miało niezwykły wy-

miar dzięki obecności dzieci i młodzieży. 

Widok radości, zaangażowania, wzruszenia, 
młodych ludzi, którzy tutaj przybyli, często 

z rodzicami, to chyba najpiękniejszy owoc 

tego działania i za to chcę serdecznie po-

dziękować. Jasnogórskie świętowanie uru-

chomiło w nas piękne duchowe przeżycia 
i emocje, które dotykają miłości wobec na-

szej matki, którą jest Ojczyzna. Trzeba 

podziękować Panu Bogu za to, że w tym 

świętym miejscu, ważnym dla wszystkich 

Polaków, mogliśmy przeżywać duchową jed-

ność i miłość do Polski”.  
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Jacek Szczotka, śląski wicekurator oś-

wiaty stwierdził: „To wspaniałe wydarzenie 

z pewnością pozostanie w pamięci na długo. 

Wykonaliście Państwo wielkie zadanie, które 

w skali całego województwa nie miało sobie 
równych. To ogromne przedsięwzięcie i bar-

dzo pocieszającym jest fakt, że z pewnością 

wpisało się ono w pamięć przede wszystkim 

młodych ludzi, bo to było głównym celem 

tych inicjatyw. To wielkie dzieło, które mog-

ło być zrealizowane tylko na Jasnej Górze 
i wpisało się w program kuratoryjny Polska 
to jest wielka rzecz!”.  

Uroczystość uświetnił pokaz kolekcji 

ubiorów inspirowanej tematem niepodleg-

łości, przygotowany przez uczennice z Zes-

połu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy 

im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Ele-
mentem wspólnym dla prezentowanej odzie-

ży współczesnej Polki był mający głęboką 

symbolikę guzik wojskowy. 

Patronami medialnymi projektu byli: Ra-

dio Jasna Góra i Tygodnik Katolicki „Nie-

dziela”. 

Izabela Tyras 

 

 

 

 

 

dr Sławomir Maślikowski 

JASNOGÓRSKO -CZĘSTOCHOWSKIE  

DROGI  DO  NIEPODLEGŁEJ   POLSKI
*

 

perspektywy mijających 100 lat z ca-

łą pewnością możemy powiedzieć, że 

polskie drogi do niepodległości to 

drogi na Jasną Górę, drogi do Królowej Pol-

ski i miejsca, gdzie mimo tragicznych losów 
Ojczyzny „zawsze byliśmy wolni”. W tę sym-

boliczną drogę narodu wpisane są zarówno 

klęski kolejnych rozbiorów, jak i pełne 

nadziei niepodległościowe zrywy lat 1794, 

1830–1831, 1863–1864, ale także przelana 

polska krew na frontach wielkiej wojny 
1914–1918. Nie sposób w tak syntetycznej 

prezentacji przywołać wszystkie ważne na 

tej drodze „historyczne milowe słupy”, z ko-

nieczności więc, wymienienie tylko niektóre. 

Co prawda ujęcie to nie wyczerpie tematu, 
ale z pewnością go przybliży. 

Pierwszym bolesnym wydarzeniem było 

wymordowanie przez zaborców kompanii 

warszawskiej w 1792 r. Grób pątników znaj-

duje się w Krasiczynie niedaleko Mstowa, 

a sprawcy tej polityczno-wojskowej egzeku-
cji do dzisiaj pozostają nieznani. Po III roz-

biorze Polski sytuacja w kraju uległa „pew-

nemu uspokojeniu”, ale kolejny wiek znowu 

przyniósł narodowe rozterki i patriotyczne 

uniesienia egzemplifikujące umiłowanie wol-

ności.  

Wiek XIX, a szczególnie jego druga po-

łowa, to okres znamienny w historii narodu 
polskiego – najpierw powstanie listopadowe, 

potem manifestacje religijno-patriotyczne lat 

1861–1862, czyli tzw. „rewolucja moralna”, 

wreszcie pełen heroizmu tragiczny zryw pow-

stania styczniowego i w końcu „bolesna 

kontemplacja pozytywistycznej rzeczywis-
tości” przy grobach bohaterów. 

W tych przełomowych momentach nabo-

żeństwo, procesja, pielgrzymka czy śpiewy 

w kościołach i poza nimi były najlepszą for-

mą zamanifestowania narodowych uczuć. 
Kościół był bowiem jedyną niezależną od 

władz instytucją narodową. Szczególną rolę 

w tych wydarzeniach odgrywały pielgrzymki 

na Jasną Górę. Były one wyrazem wzmożo-

nego kultu Matki Boskiej jako Królowej Ko-

rony Polskiej, Patronki zjednoczonego, a na 
tę chwilę rozbitego państwa polskiego. 

Pomysłodawcą nadania manifestacjom 

religijnym patriotycznego charakteru był Joa-

Z 
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chim Lelewel, który również w ten sposób 

próbował „budzić” świadomość narodową 

Polaków. Przypadek sprawił, że pierwsze 

wielkie wystąpienie mieszkańców Warszawy 

miało miejsce przy okazji uroczystości po-
grzebowych wdowy po generale Józefie So-

wińskim – 11 czerwca 1860 r. Wkrótce od-

były się dalsze. Reakcją na zjazd monarchów 

państw zaborczych w Warszawie była też 

manifestacja przed kościołem karmelitów na 

Lesznie w rocznicę wybuchu powstania lis-
topadowego. Tłumy odśpiewały „Jeszcze 

Polska nie zginęła” i inne pieśni patrio-

tyczne. Po raz pierwszy wykonano wtedy też 

pieśń „Boże coś Polskę” w opracowaniu 

Antoniego Goreckiego. Pieśń wywodząca się 
z hymnu na cześć cara, jako króla Polski 

z  1816 r., autorstwa Alojzego Felińskiego 

(słowa) i Jana Nepomucena Kraszewskiego 

(muzyka), wykonywana na melodię religijnej 

pieśni „Serdeczna Matko” już w 1862 r. 

została zakazana w zaborze rosyjskim, a w cza-
sie powstania styczniowego śpiewana przez 

jego uczestników przeszła do historii jako 

„Marsylianka 1863 r.”.  

Do następnych demonstracji doszło w rocz-

nicę bitwy grochowskiej 25 lutego 1861 r. 
Dwa dni później w czasie nowej manifestacji 

na Placu Zamkowym i Krakowskim Przed-

mieściu od kul rosyjskich zginęło pięciu 

uczestników manifestacji: Filip Adamkie-

wicz (czeladnik krawiecki), Michał Arcichie-

wicz (uczeń gimnazjum), Karol Brender 
(robotnik), Marceli Paweł Karczewski i Zdzi-

sław Rutkowski (ziemianie); tzw. „śmierć 

pięciu poległych” wstrząsnęła opinią pub-

liczną, ich pogrzeb stał się wielką mani-

festacją patriotyczną, a grobowiec na war-
szawskich Powązkach – celem pielgrzymek. 

Nieustępliwość społeczeństwa polskiego 

zmusiła władze carskie do ograniczonych 

ustępstw. Nie zadowoliły one jednak Pola-

ków, a gdy piastujący wtedy funkcję dy-

rektora Komisji Wyznań i Oświecenia Pub-
licznego w Rządzie Królestwa Polskiego 

Aleksander Wielopolski rozwiązał najpierw 

Delegację Miejską, a później Towarzystwo 

Rolnicze, doszło znów do potężnych mani-

festacji, które odbyły się 7 i 8 kwietnia. 
W  czasie tej drugiej doszło do masakry 

bezbronnej ludności na Placu Zamkowym. 

Zginęło ponad 100 osób, w tym wiele kobiet. 

Cała ludność stolicy zaczęła nosić żałobę 

i  tłumnie zbierała się w kościołach, gdzie 

bez przeszkód mogła śpiewać pieśni patrio-
tyczne i organizować procesje z emblema-

tami narodowymi. Tego rodzaju manifes-

tacje ogarnęły cały kraj, szczególnie wiosną 

i latem 1861 r. 

Jedną z form wyrażania protestu był też 

liczny udział w pielgrzymkach na Jasną 
Górę. Niestety omawiana problematyka, po-

dobnie jak i wyeksponowanie wątku sym-

biotycznej relacji pomiędzy patriotyczną ma-

nifestacją i religijną pielgrzymką znajduje 

odzwierciedlenie jedynie w nielicznych opra-

cowaniach dotyczących trudnego okresu 
w dziejach Polski i Kościoła. 

Na przykład Aleksander Brückner pisze że: 

„…miały one [demonstracje] charakter prze-

ważnie religijny, nabożeństw żałobnych, jak 

po zgonie ks. Adama Czartoryskiego i Joa-
chima Lelewela, pielgrzymek do klasztoru, 

jak na Łysą Górę w Świętokrzyskiem, do 

Częstochowy itp. w połączeniu ze śpiewami 

patriotycznymi i gdzie było można, i ze sztan-

darami. Obchody te miały na celu wyrobie-

nie i przygotowanie mas, a równocześnie 
przez swój religijny charakter wciągały do 

ruchu jedynego ich dotychczasowego prze-

wodnika, duchowieństwo, nawet biskupów, 

jak na przykład sandomierskiego Juszyń-

skiego, który przyjmował pielgrzymkę. Ma-
nifestacje te przerzuciły się także i na Ruś 

do Kijowa, a zwłaszcza na Litwę do Wilna 

i  Kowna. Teraz postanowiono na pamiątkę 

zbratania trzech narodów powtórzyć w Ho-

rodle wielki akt Unii (10 października) (…). 

Podobny obchód miał się niebawem powtó-
rzyć w Warszawie (15 października) w pos-

taci nabożeństwa w rocznicę śmierci Koś-

ciuszki. Właśnie w tym czasie umarł sędzi-

wy arcybiskup Fijałkowski, mimo wieku po-

deszłego śmiały i czynny, którego miasto 
uczciło królewskim pogrzebem”.  

Wydarzenia, o których wspomina Brüc-

kner rozgrywały się w sławetnym roku 

1861, a pogrzeb metropolity warszawskiego, 

który nie ulegał carskim naciskom i m.in. 

osobiście przewodniczył uroczystościom po-
grzebowym „pięciu poległych”, interrexa An-

toniego Melchiora Fijałkowskiego był naj-

większą manifestacją patriotyczną przed 

wybuchem powstania styczniowego i wpro-

wadzeniem w Królestwie stanu wojny 
(10 października). 

Kwestie te podejmują również Zbigniew 

Bania i Stanisław Kobielus, jednak ich spoj-

rzenie na interesujące nas zjawisko wyda-

wać się może zbyt ogólne. Według nich: 
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„…pielgrzymki do Częstochowy stały się oka-

zją do manifestacji patriotycznych. Niesiono 

w nich sztandary narodowe z wizerunkiem 

Orła Białego, modlono się o wolność Ojczyz-

ny, śpiewano patriotyczne pieśni. Religijne 
przeżycie jasnogórskich odpustów, żarliwa 

modlitwa, a także pewna widowiskowość, 

oparta na bogactwie folkloru, dawały wier-

nym z wszystkich zaborów poczucie wspól-

noty…”. 

Najobszerniej, jeżeli chodzi o wykorzysta-
ną na potrzeby niniejszej prezentacji lite-

raturę, wątek ten porusza Maria Starzyń-

ska. Co prawda jej przekaz ma charakter re-

lacji fabularyzowanej, jednak jego konfron-

tacja z materiałem źródłowym mocno go 
uwiarygodnia. 

Starzyńska podaje, że: 

„…3 lipca [1863] przybyła z Warszawy piel-

grzymka 400 osób z przybranymi w żałobę 

chorągwiami, krzyżami i obrazami. Przybył 

z nimi ksiądz, na ich spotkanie wyszli dwaj 
klerycy wysłani z klasztoru. Ze śpiewem 

hymnów zabronionych kompania skierowa-

ła pochód w stronę klasztoru, a potem 

jeszcze przed klasztorem wygłoszone zostało 

patriotyczne kazanie…”. 

Dalej pisze: 

„…latem odpusty i pielgrzymki przybrały już 

zupełnie wyraźny charakter demonstracji 

politycznych. Podobnie jak i w innych częś-

ciach kraju, obchodzono tu niezwykle uro-

czyście rocznice ogłoszenia unii lubelskiej. 
Służba informacyjna tym razem z działu or-

ganizacji spiskowych meldowała, że w koń-

cu sierpnia do 80 000 luda z różnych stron 

Polski dawnej było na odpust zebranych, 

a wszyscy jednym duchem przejęci…”. 

W miarę dokładną liczbę pielgrzymek 

i pielgrzymów przybyłych na Jasną Górę 

w  roku 1862 podaje Szczepan Zachariasz 

Jabłoński, który szacuje, że: 

„…w roku 1862 przybyły 472 pielgrzymki, 

łącznie 80 310 osób…”. 

Podkreśla również, że „…ponieważ pielg-

rzymki stały się wyrazem patriotyzmu Po-

laków, a w roku 1861 i 1862 przybrały 

charakter demonstracji narodowych (sztan-

dary z polskim Orłem, pieśni patriotyczne), 
zaborcy dążyli do ich likwidacji…”.  

Prezentowane wyniki długoletnich badań 

Jabłońskiego, prowadzonych m.in. w opar-

ciu o jasnogórskie księgi wpisów pielg-

rzymkowych, pozwalają nie tylko przyjąć 

podawane wartości, ale i poznać bliżej za-

równo dynamikę, jak i charakter ruchu 

pątniczego oraz pozycję sanktuarium tak 

w okresie „rewolucji moralnej”, jak i pow-

stania. 

W omawianym okresie klasztor na Jasnej 
Górze mocno poszerzył zasięg swojego od-

działywania, a organizowanie patriotycznych 

nabożeństw nawiązujących do wydarzeń 

w Warszawie potwierdza jego zaangażowa-

nie w dzieło „rewolucji moralnej”. Wzno-

szone przed Cudownym Obrazem inwokacje 
„Od głodu, od ognia i od niewoli carskiej, 

wybaw nas Panie” oraz „podburzające ka-

zania z Częstochowy” umacniały w społe-

czeństwie zarówno antyzaborcze nastroje, 

jak i „krzepiły serca” powstańców. Moralne, 
i co istotne, materialne poparcie klasztoru 

jasnogórskiego dla powstania oraz bezpo-

średni udział w nim niektórych paulinów 

spowodowały, że Jasną Górę spotykały rep-

resje jeszcze w czasie jego trwania. W lipcu 

1863 r. klasztor został otoczony przez Ros-
jan, a po przeprowadzonej rewizji areszto-

wano czterech zakonników. Osadzono ich 

w  częstochowskim więzieniu, a następnie 

przewieziono do więzienia gubernialnego 

w Piotrkowie Trybunalskim, skąd trafili do 
Cytadeli Warszawskiej. Trzech z nich: o. Am-

brożego Fedorowicza, o. Alojzego Bembnow-

skiego i kleryka Baltazara Majewskiego 

zwolniono z więzienia we wrześniu, nato-

miast o. Czesława Harwozińskiego wywie-

ziono na Sybir, gdzie jeszcze w roku 1862 
został zesłany o. Jakub Piotrowski. Pięć lat 

później dołączył do współbraci, zesłany za 

swoją aktywność polityczną, bohater czę-

stochowskiego podziemia o. Bonawentura 

Gawełczyk. Pod koniec października rozpo-
częła się okupacja wojskowa Jasnej Góry. 

Jej bezpośrednim skutkiem było zamknięcie 

paulińskiej biblioteki oraz likwidacja funk-

cjonujących od początku XVII wieku w ob-

rębie murów klasztornych drukarni i apteki.  

Niestety, jak się okazało, represje były 
swoistym „preludium” do działań, które rok 

później doprowadziły do kasaty klasztorów 

i niemal likwidacji życia zakonnego w Kró-

lestwie Polskim. Jasna Góra i dziesięć in-

nych wspólnot paulińskich doświadczyło 
tego boleśnie w nocy z 27 na 28 listopada 

1864 r., kiedy to carski ukaz kasacyjny 

zaczął obowiązywać na ziemiach zaboru ro-

syjskiego. Największe polskie sanktuarium 

maryjne, podobnie jak i czternaście innych 

domów zakonnych zostało przekształconych 
w tzw. „klasztor etatowy” i poddanych ścis-
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łej kontroli carskiej administracji. W klasz-

torach tych liczba zakonników nie mogła 

przekraczać 14 osób, jednak ze względu na 

szczególny charakter Jasnej Góry car Alek-

sander II zgodził się na zwiększenie liczby 
paulinów do 24. Konsekwentna i wroga 

w swej wymowie polityka władz prowadzona 

wobec polskiego Kościoła katolickiego i Jas-

nej Góry ograniczyła co prawda działalność 

duszpasterską instytucji, jednak w żaden 

sposób nie osłabiła ich autorytetu i pozycji 
społecznej. Podejmowane przez zaborcę pró-

by wykorzystania Jasnej Góry jako narzę-

dzia w dziele rusyfikacji okazały się chybio-

ne. Wzmagający się ruch pielgrzymkowy do 

Częstochowy, w tym kompanii z Warszawy, 
na czele z główną i tradycyjną pielgrzymką 

sierpniową nie został zahamowany. Więcej, 

po upadku największego, ale i ostatniego 

w XIX wieku powstania, Polacy nadal przy-

bywali na Jasną Górę, aby manifestować 

tutaj swoją pamięć o bohaterach i przywią-
zanie do idei niepodległościowych. Postawy 

te „eksplodowały” na początku kolejnego 

wieku, ale w swoisty sposób zmaterializo-

wały się dopiero w roku 1918 i po odzys-

kaniu niepodległości. 

W tym miejscu możemy również przy-

wołać wydarzenie, o którym mówiło się nie 

tylko w Częstochowie, ale głośno było w ca-

łej Europie, szczególnie na dworach panu-

jących nam „nie miłościwie” cesarzy. Wyda-

rzeniem tym było zburzenie pomnika cara 
Aleksandra II, a okoliczności, w których do 

tego doszło, z pewnością zapowiadały upa-

dek nie tylko carskiego imperium, ale były 

traktowane przez częstochowian jako znak 

zbliżającej się niepodległości. 

Przypomnijmy, że ten nikomu niepot-

rzebny monument, odlany w Petersburgu, 

a wedle rosyjskiej propagandy „wybudowa-

ny przez wiejską społeczność Królestwa Pol-

skiego”, został odsłonięty w sąsiedztwie Jas-

nej Góry 18 kwietnia 1889 r., dokładnie 
w 71. rocznicę urodzin imperatora. Nienatu-

ralny, bo 3,5-metrowy posąg był umiesz-

czony na cokole, do którego prowadziły 

szerokie na 12 metrów granitowe schody. 

W generalskim płaszczu i w mundurze, car 
prezentował się okazale. Lewą ręką podtrzy-

mywał płaszcz, zaś prawą wskazywał na 

wyrzeźbioną jako element postumentu kartę 

z datą uwłaszczenia chłopów w Królestwie 

(19.02.1864 r.) Nad kartą wyrzeźbiono car-

ską koronę, jabłko i szablę. Na wznoszącym 
się na wysokość 5,3 m cokole z szarego 

i czerwonego granitu, wykuto herby guberni 

Królestwa Polskiego, a na jego przedniej 

ścianie rosyjskie godło. Dla „bezpieczeń-

stwa” obiektu, w jego sąsiedztwie, została 

wybudowana specjalna budka, w której 
wartę nieustannie pełnił co najmniej jeden 

strażnik. Obelisk od momentu pojawienia 

się w podjasnogórskiej przestrzeni budził 

niechęć nie tylko wśród mieszkańców mias-

ta i nawiedzających sanktuarium pielgrzy-

mów, ale i wywoływał liczne kontrowersje 
u znawców i miłośników architektonicznego 

porządku. Co więcej, jako symbol znienawi-

dzonej władzy już w 1904 r. stał się celem 

zamachu, ale niestety, zarówno wspomnia-

na, jak i kolejne próby wysadzenia go w po-
wietrze zakończyły się niepowodzeniem.  

Dopiero w październiku 1917 r., w obli-

czu zmian dokonujących się na frontach 

wielkiej wojny światowej i po ustaleniach 

częstochowskiego magistratu z generalnym 

gubernatorem Besselerem rozbiórka pomni-
ka mogła mieć miejsce. Do rozbiórki przy-

stąpiono 11 października, a dzień później 

„car zawisł” na specjalnie do tego celu przy-

gotowanym łańcuchu. Swoistą ciekawostką 

jest fakt, że znany w mieście ślusarz i kowal 
Walenty Kosmala, był tą samą osobą, która 

demontowała konstrukcję, a 28 lat wcześ-

niej ustawiała imperatora na cokole. 

Po całkowitym usunięciu pomnika, już 

15 października, w setną rocznicę śmierci 

Tadeusza Kościuszki na jego miejscu została 
tymczasowo umieszczona mała drewniana 

statua Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. 

Niestety, mimo usilnych zabiegów wspól-

noty paulińskiej, osobiście przeora Markie-

wicza i władz miasta nie udało się pozyskać 
metalowych części pomnika i zostały one 

przetopione na niemieckie armaty. Wyko-

rzystano natomiast granitowy cokół, który 

wkrótce posłużył jako materiał do budowy 

balustrady i schodów kościoła pod wezwa-

niem św. Rodziny, przyszłej bazyliki kated-
ralnej. Część kamienia znalazła się również 

w rękach wybitnego astronoma – księdza 

Bonawentury Metlera, który m.in. dzięki tej 

niezwykłej darowiźnie skonstruował i ustawił 

w podjasnogórskim parku słoneczny zegar. 

Należy również dodać, że ustawienie figury 

Matki Bożej w miejscu usuniętego carskiego 

pomnika rozpoczęło publiczną dyskusję na 

temat „zagospodarowania jasnogórskiej prze-

strzeni architektonicznej”. W warunkach od-

radzającej się niepodległości, tutaj zacytuje-
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my ówczesnego kronikarza: „sprawa upo-

rządkowania terenów podjasnogórskich wesz-

ła w nową ożywczą fazę i rząd nasz polski 

wziął ją gorąco do serca. Plac przed Jasną 

Górą, tj. od strony południowej przed wejś-
ciem splantowano, wyłożono grubo drobnym 

kamieniem, posypano żwirem, przeprowadzo-

no bitą drogę po bokach, od dołu wysadzono 

aleję, a całość przybrała widok pięknej i wy-

godnej płaszczyzny ze spadkiem ku południo-

wi. Zrobiono to na usilne prośby oo. Paulinów 
i magistratu, by dać pracę bezrobotnym, i na 

ten cel Ministerstwo robót publicznych asyg-

nowało dość znaczne sumy. Plac zaś od 

szczytu, tj. od miasta, gdzie zwykle zbierają 

się rzesze na nabożeństwa podczas odpustów 
i gdzie stał pomnik cara, przedstawia trud-

ność daleko większą. W tym też celu, aby 

wszechstronnie tą kwestię omówić i nadać 

decyzji dostateczną powagę, została wyzna-

czona ze strony Rządu, jak i Zarządu miasta 

i klasztoru, komisja rzeczoznawców, która się 
zebrała w dniu 6 maja 1919 r.”. 

 Zadziwiające, że dyskutowano zaledwie 

kilka godzin, a mimo różnych propozycji zwy-

ciężył jak podaje kronikarz: „sympatyczny 

wniosek o. Przeora, aby na tym miejscu 
stanął artystyczny posąg Matki Boskiej, a to 

z przyczyn następujących: 

a) w dowód wdzięczności za zmartwychwsta-

nie Ojczyzny; 

b) dla zaznaczenia, że już od tego miejsca za-

czyna się teren świętego miejsca czci 
Matki Bożej poświęconego; 

c) że odpowiada wymogom duszy polskiej 

oraz pragnieniu Pasterza diecezji, zakon-

ników i ludu”. 

Stało się więc faktem, że „lud całym ser-
cem do Jasnej Góry przywiązany, płakał 

z radości, gdy ujrzał Matkę Bożą na miejscu 

cara jak to było jego marzeniem”. Wkrótce 

figurę drewnianą zastąpiła kamienna, a ta 

przetrwała aż do naszych czasów. Odres-

taurowana całkiem niedawno, bo dopiero 
w 2009 roku, „wita” współczesnych pielgrzy-

mów i wydaje się, że niejako od zawsze jest 

nieprzemijającym znakiem miejsca ważnego 

dla wszystkich Polaków, tak jak ustawienie 

jej na symbolicznych „gruzach imperium” 
było znakiem nadchodzącej niepodległości 

i odradzającej się Najjaśniejszej Rzeczypospo-

litej. 

 Bezsprzecznie symbolem Częstochowy 

jest Jasna Góra. To właśnie w listopadzie 

1918 r. klasztor nawiedził szczególny piel-

grzym. Zanim „zagościła” na dobre w mieście, 

niepodległość „przyszła” na Jasną Górę. 

Dla  sanktuarium więc, dniem zniesienia 

okupacji zaborczej był już 4 listopada 1918 r. 

Wówczas to z rozkazu gen. dywizji Tadeusza 
Jordana Rozwadowskiego, przekroczył jego 

mury późniejszy 22. Pułk Piechoty pod 

dowództwem ppor. Artura Wiśniewskiego. 

Po powitaniu polskich żołnierzy przez kon-

went pauliński na czele ze wspomnianym 

przeorem Markiewiczem nastąpiło przejęcie 
opieki nad twierdzą i wycofanie się załogi 

austriackiej. 

Niedawny komendant mjr Józef Klet-

tlinger oraz jego załoga wykazali nadspo-

dziewane zrozumienie dla zaistniałej sytu-
acji, deklarowali absolutną niechęć do 

jakiegokolwiek oporu oraz daleko idącą chęć 

współpracy. Przed bramą klasztorną wysta-

wiono polską wartę, a na wieży wywieszono 

polskie sztandary, usuwając jednocześnie 

wszelkie napisy i emblematy austro-węgier-
skie. Dopełnieniem i niejako potwier-

dzeniem wcześniejszych wydarzeń było rów-

nież oficjalne powitanie ppor. Wiśniewskiego 

przez delegację władz miasta Częstochowy, 

na czele z nadburmistrzem Marczewskim 
i  burmistrzem Bandke-Stężyńskim. Co in-

teresujące, w tej symbolicznej uroczystości 

uczestniczył również komendant Klettlinger, 

a w opinii świadków, jego postawa była 

„manifestacją ulgi z dobrze wypełnionej żoł-

nierskiej misji”. Po spotkaniu ppor. Wiś-
niewski przesłał na ręce gen. Rozwadow-

skiego szczegółowy raport o przejęciu twier-

dzy przez władze polskie, a sam generał 

przybył do Częstochowy 9 listopada 1918 r.  

Na terenie miasta w tym samym czasie 
operowały jeszcze wojska niemieckie, które 

zaczęły się wycofywać dopiero 11 listopada. 

Niemcy najpierw opuścili dworzec kolejowy 

i  pocztę, następnie koszary w Zawadach. 

Miejsca posterunków niemieckich natych-

miast zajmowali Polacy, a w mieście rozpo-
częto akcję rozbrajania zaborców. W akcji 

szczególnie wyróżnili się nauczyciele i ucz-

niowie częstochowskich szkół. Niestety 

dwóch z nich – siedemnastoletni Włodek 

Zagórski i jego rówieśnik Karol Szprynger 
ponieśli ofiarę życia.  

Swoistym finałem wyzwolenia naszego 

miasta z rąk okupantów stało się uroczyste 

nabożeństwo dziękczynne odprawione przez 

proboszcza częstochowskiej parafii św. Zyg-

munta, wtedy już biskupa nominata lubel-
skiego, księdza Mariana Fulmana, w jasno-
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górskim sanktuarium niepodległego po 123 

latach niewoli narodu. 

Sławomir Maślikowski 

 

* Niniejszy tekst został zaprezentowany 18 wrześ-

nia 2018 roku na Jasnej Górze w Często-
chowie w trakcie konferencji zorganizowanej 
w ramach projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, 
która Was nic nie kosztuje”. 
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Izabela Tyras 
Radio Jasna Góra 

JASNOGÓRSKI  BOHATER  NARODOWY .   

POSTAĆ   ARTURA  WIŚNIEWSKIEGO  

pt. Artur Wiśniewski (1890–1920) był 

legionistą I Brygady Legionów Pol-

skich, żołnierzem niepodległości. Zgi-

nął w obronie Ojczyzny w wojnie polsko-so-

wieckiej, odpierając atak bolszewików.  K 
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4 listopada 1918 r. przejął Jasną Górę 

z rąk austriackich zaborców. Po przeszło wie-

kowej niewoli po raz pierwszy przed bramą 

sanktuarium polscy żołnierze zaciągnęli 

wartę honorową, a na jasnogórskiej wieży 
załopotały biało-czerwone flagi. Tym samym 

Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skraw-

kiem” wolnej Ojczyny, której niepodległość 

ogłoszono dopiero 11 listopada. 

Bronił Ojczyzny w wojnie polsko-radziec-

kiej. 17 sierpnia 1920 r. odpierając atak 
bolszewików na Nasielsk poległ na polu 

chwały. Okazało się, że kiedy zabrakło mu 

nabojów, podjął walkę na bagnety. Ugodzo-

ny śmiertelnie w pierś, oddał życie za Oj-

czyznę. Pośmiertnie awansowany został do 
stopnia kapitana. 

 

Za wykazane męstwo na polu walki od-

znaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojen-

nego Virtuti Militari (nr 3690) oraz dwu-
krotnie Krzyżem Walecznych. Posiadał mię-

dzy innymi Odznakę „Za wierną służbę” 

I   Brygady Legionów Polskich, Odznakę 

6. Pułku Piechoty Legionów Polskich i Od-

znakę Honorową „Orlęta”. 

Pracował w Sosnowcu początkowo jako 

księgowy, następnie dziennikarz. Władał ję-
zykami: rosyjskim, francuskim i niemiec-

kim. Był żonaty, miał dwóch synów: Zdzis-

ława i Artura. Począwszy od sierpnia 1914 r. 

Wiśniewski zaangażował się w działalność 

werbunkową ochotników do organizacji woj-

skowych. W grudniu tego roku został 
wcielony do Legionów Polskich. Szkołę pod-

chorążych i oficerską ukończył w 6. Pułku 

Piechoty Legionów. Pod koniec 1917 r. przez 

cztery miesiące pełnił funkcję instruktora 

w szkole podchorążych. Od 22 kwietnia 
1918 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych, 

a od 6 listopada tegoż roku był instruk-

torem na kursie oficerskim w Dęblinie. Zos-

tał oddelegowywany w sprawach wojsko-

wych do Ostrowia Łomżyńskiego i Brześcia 

Litewskiego. 

Uczestniczył w wielu ważnych bitwach. 

Na jego szlaku bojowym występują takie 

miejscowości jak: Bobin, Jarków, Majdan, 

Kardin, Kowaliki, Wysokie Litewskie, Różna 

nad Wieprzem, Kosowo, Sądowa Wisznia, 
Dołhomościska, Szepietów. Był trzykrotnie 

ranny, między innymi nad Stochodem. Swój 

szlak bojowy zakończył bohaterską śmiercią 

pod Nasielskiem. Zginął w wieku 30 lat.  

W klasztorze, w księdze pamiątkowej 

krótko i po żołniersku odnotowane zostało 
wielkie wydarzenie z 1918 r.: 4 listopada 
1918 r. o godz. 9.15 po południu odebrałem 
Jasną Górę od byłych władz austro-wę-
gierskich. 

Kpt. Artur Wiśniewski poprzez swój wie-

kopomny czyn wpisał się na listę jasnogór-
skich bohaterów narodowych.  

Tablica jemu poświęcona została odsło-

nięta w Kaplicy Pamięci Narodu 4 listopada 

2018 r. 

Izabela Tyras 

Link do źródła: 
http://niepodlegla.com/index.php/ 

postac-artura-wisniewskiego/, 
[dostęp 10.03.2019]. 
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Romuald Kubiciel 
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu 

JAKI  ZNAK  TWÓJ…   

RZECZ  O  POLSKICH  

SYMBOLACH  NARODOWYCH  

zym jest herb? Barwnym znakiem 

graficznym skonstruowanym zgodnie 
z zasadami heraldyki, składającym 

się z tarczy i godła. 

 
Źródło: http://www.lobierun.edu.pl/ 

20170919hercz1, 
domena publiczna 

… i wszystko jasne. Polska ma herb. Ma 

zresztą i godło, ale jeśli godło umieszczamy 

na tarczy herbowej, to wtedy jest to już 

herb. No a jak to jest z tym orłem… jest 

biały czy srebrny? Heraldycznie rzecz ujmu-
jąc, jest srebrny w złotej koronie… tyle że 

dopuszcza się, i jest to powszechnie sto-

sowane, aby barwa srebrna zastępowana 

była barwą białą, zaś złota – żółtą. Obo-

wiązuje jednak zasada wynikająca z obo-
wiązku konsekwentnego stosowania barw. 

Jeśli decydujemy się na przedstawienie wi-

zerunku orła w bieli to korona, dziób i pa-

zury powinny być żółte. Jeśli mamy moż-

liwość przedstawienia orła w barwie srebr-

nej, to korona, dziób i pazury powinny być 
złote. A jaki odcień powinna mieć barwa 

czerwona? Odpowiedź znajdziemy w usta-

wie, tyle że, podany tam wzór jest czytelny 

jedynie dla naukowca-fizyka zajmującego 

się spektrografią. Niegdyś uważano, że czer-
wień w barwach narodowych polskich po-

winna mieć odcień amarantowy (lekko różo-

wo-fioletowy), później uważano, że najwłaś-

ciwszym odcieniem będzie karmazyn, jako 

kolor najbardziej zbliżony do koloru krwi. 

A co to jest ta oręż? Przecież nasz polski 
orzeł żadnej broni nie posiada… A i owszem 

posiada…. bronią dla orła jest jego potężny 

dziób i ostre, potężne pazury – te elementy 

w herbie Polski nazywamy orężem. W herbie 

polskim oręż orła jest złota (żółta). 

Pochodną herbu jest flaga. W Polsce ma-

my jedną flagę – zarówno flaga narodowa 

jak i flaga państwowa wygląda dokładnie 

tak samo.  

  
Źródło: http://www.lobierun.edu.pl/ 

20170919hercz1,  
domena publiczna 

Polska flaga została skonstruowana „pod-

ręcznikowo”, zachowane zostały wszystkie 

zasady nauki, która zajmuje się symbolami 

– weksylologii, tzn. jej górna strefa jest 

w barwach godła, zaś dolna w barwie tarczy 

herbowej. I to jest odpowiedź dla tych, 
którzy chcieliby dociekać dlaczego nasze, 

polskie barwy są akurat biało-czerwone 

a  nie odwrotnie. Nie mniej ważne jest rów-

nież zachowanie proporcji flagi, która ma 

proporcje 5 x 8, tzn. jeżeli przy drzewcu fla-
ga ma wysokość równą 50 cm, to jej długość 

powinna wynosić 80 cm. Należy pamiętać, 

że wieszając flagę pionowo, np. na maszcie, 

biały pas powinien znajdować się od strony 

drzewca, zaś wieszając ją na ścianie – biały 

pas (dla patrzącego na flagę) ma być po le-
wej stronie. Przy tej okazji pamiętajmy, że 

flagę na maszcie pionowym podnosi się 

i opuszcza zawsze w sposób ceremonialny, 

zaś pozostawienie jej po zmroku na maszcie 

wymaga oświetlenia masztu. 

Dysponujemy jeszcze jednym rodzajem 

weksyliów: chorągwią. Czym jest chorągiew? 

Najogólniej rzecz ujmując, jest herbem na 

bławacie.  

C 
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Źródło: http://www.lobierun.edu.pl/obrazy/pliki/ 

sizel/galeria/gall_595/20171110_m_znak.jpg, 
domena publiczna 

Konstruując chorągiew nie posługujemy 

się barwnymi strefami symbolizującymi po-

szczególne elementy herbu, ale wprost: bła-

wat chorągwi przybiera barwę pola tarczy, 

a na nim umieszczamy godło. Proporcje cho-

rągwi są inne niż flagi i wynoszą 5 x 6.  

Co zrobić, gdy flaga się zniszczy? Jedy-

nym dopuszczalnym sposobem jej unices-

twienia jest jej niepubliczne spalenie. Zasa-

da ta dotyczy również zniszczonego lub usz-

kodzonego herbu państwowego. Warto przy 
tej okazji poznać najbardziej podstawowe 

zasady eksponowania flagi: 

1. Flaga musi być czysta i niepostrzępiona, 

a jej barwy nie mogą być wyblakłe. 

2. Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, 

w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątko-
wo silnym wietrze. 

3. Flaga nie może dotykać podłogi, ziemi, 

bruku lub wody. 

4. Na fladze nie umieszcza się żadnych na-

pisów i żadnego rodzaju rysunków. 

Ostatnim symbolem Polski jest hymn. 

Pieśń znana jako „Mazurek Dąbrowskiego” 

została skomponowana przez Józefa Wy-

bickiego w 1797 r., dla Legionów Polskich 

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, walczą-

cych u boku Napoleona Bonaparte. Pieśń ta 
w 1927 roku stała się oficjalnym hymnem 

Polski.  

 

Polska heraldyka terytorialna 

Wprowadzony w 1999 roku podział ad-
ministracyjny Polski na 16 województw i za-

pisy ustawy o samorządzie województwa 

pozwalają władzom samorządowym – a nie 

zawsze tak było – na posługiwanie się włas-

nym znakiem. Niektóre jednostki zdecydo-

wały się na logo, inne na herb, jeszcze inne 
mają jedno i drugie. Logo to znak charak-

terystyczny dla firmy, organizacji, a nawet 

imprezy (zdarzają się przecież specjalnie 

przygotowywane logo z okazji jubileuszy czy 

innych ważnych, np. dla zakładów pracy 

okazji). Logo musi spełniać pewne kryteria 
graficzne i estetyczne, ale nie musi uwzględ-

niać precyzyjnych zasad obowiązujących 

w heraldyce. Znak ten ponadto nie musi być 

osadzony w realiach historycznych, bo też 

z drugiej strony nie o tym ma zaświadczać. 

Logo ma konkretny cel bieżącego promo-
wania: walorów turystycznych regionu, wa-

lorów smakowych towaru spożywczego itp. 

Taki znak nie może zastąpić herbu. W kon-

sekwencji zaczyna się swoisty dualizm. Do 

promowania teraźniejszości, zjawisk komer-
cyjnych zastosowanie ma logo, zaś gdy chce-

my pokazać nasze tradycje, ukazać dosto-

jeństwo lub szeroko rozumianą kulturę się-

gamy po herb.  

Dobrze skonstruowany herb i odpowied-

nio prezentowany może pięknie i skutecznie 
promować teraźniejsze walory podmiotu, 

który się nim posługuje, być jego znakiem 

rozpoznawczym, a zarazem spełniać wszyst-

kie funkcje honorowe, zarezerwowane tylko 

dla niektórych sytuacji i okoliczności. Waż-
ne jest, aby herbów (ale również flag, sztan-

darów) używać wyłącznie w sposób, jaki 

przewidują dla nich odpowiednie ceremo-

niały czy protokoły. Obecnie wszystkie woje-

wództwa mają swoje herby. 

 
Źródło: http://www.lobierun.edu.pl/obrazy/pliki/ 

galeria/gall_659/s2_001.jpg,  
domena publiczna 

 1 województwo zachodniopomorskie 
 2 województwo pomorskie 
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 3 województwo warmińsko-mazurskie 
 4 województwo podlaskie 

 5 województwo lubuskie 
 6 województwo wielkopolskie 
 7 województwo kujawsko-pomorskie 
 8 województwo łódzkie 
 9 województwo mazowieckie 
10 województwo lubelskie 

11 województwo dolnośląskie 
12 województwo opolskie 
13 województwo śląskie 
14 województwo świętokrzyskie 
15 województwo małopolskie 
16 województwo podkarpackie 

Skąd się wzięły i dlaczego są tak mało 

zróżnicowane? Niemal na każdym pojawia 

się orzeł, za to w różnych barwach. Dwa są 

nawet bliźniaczo podobne. Przedstawiają 

głównie zwierzęta, często ze świata fan-
tastyki (gryf) lub nienaturalnie podzielone 

na pół, a na dodatek horrendalnie połączo-

ne „plecami” z innym zwierzęciem. W nie-

których herbach występuje tylko jedna fi-

gura (godło), a w innych na tarczy dzielonej 

pojawiają się dwie, trzy, a nawet cztery 
figury. Zjawisko to jest dość powszechne 

w heraldyce. Figury chimeryczne, wzięte ze 

świata mitów i fantazji, czy niemniej dziwne 

ich podziały: półorzeł połączony z półlwem, 

czy półgryfem są normą w bogatym świecie 
symboliki heraldycznej. Wszystkie te figury 

wzięte zostały z herbów dawnych woje-

wództw i ziem, a ich geneza najczęściej się-

ga średniowiecza, a co za tym idzie, począt-

ków heraldyki.  

W heraldyce śląskiej, czyli w heraldyce 
Piastów, herb z orłem użytym jako godłem 

pojawia się dopiero w pierwszej połowie XIII w. 

na pieczęci księcia opolskiego Kazimierza I 

(+1229/1230). I jest to pierwsze w historii 

Polski znane użycie orła w takim charak-
terze. 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/ 

Herbarz_Geldrii#/media/File:Gelre_Folio_52v.jpg, 
domena publiczna 

Nie znamy niestety barw tego herbu, a z po-

mocą w tym zakresie przychodzi tzw. „Her-

barz Gerlego”, powstały dopiero ponad pół-

tora wieku później, bo przed 1396 r. 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/ 

Herbarz_Geldrii#/media/File:Gelre_Folio_52v.jpg, 
domena publiczna 

Jest to jeden z najdawniejszych i naj-

piękniejszych herbarzy europejskich. Herby 

ziem polskich, a wśród nich również herby 
śląskie, umieszczone zostały w określonej 

konwencji. Za dużym herbem ówczesnego 

króla Polski i Węgier Ludwika Andegaweń-

skiego, w którym odnajdujemy herb Kró-

lestwa Polskiego – białego ukoronowanego 
złotą koroną i ze złotą przepaską na 

skrzydłach orła na czerwonym polu, widzi-

my herb książąt mazowieckich (górny rząd 

pierwszy z lewej), a następnie całą kolekcję 

herbów książąt śląskich: herb książąt 

brzeskich – w polu tarczy złotej czarny orzeł 
ze srebrną przepaską na skrzydłach, herb 

książąt ziębickich – w polu tarczy złotej 

orzeł dwudzielny w pas czerwono czarny. 
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Dalej (w drugim rzędzie od lewej) herb 

książąt opolskich – w polu błękitnym złoty 

orzeł, herb książąt wrocławskich – w polu 

tarczy srebrnej czarny orzeł i herb książąt 

świdnickich – w polu tarczy czwórdzielnej: 
w polu 1 i 4 srebrno-czerwona szachownica, 

zaś w polach 2 i 3 na srebrnym polu czarny 

orzeł. W trzecim rzędzie odnajdujemy 

jeszcze herb księstwa opawskiego – tarcza 

dwudzielna w słup srebrno-czerwona oraz 

herb książąt legnickich – w polu tarczy 
czwórdzielnej: w polu 1 i 4 srebrno-czer-

wona szachownica, zaś w polach 2 i 3 na 

srebrnym polu orzeł dwudzielny w słup 

czarno-czerwony. 

Omawiane źródło przynosi w obfitości, 
jakiej pozazdrościć nam mogą pozostałe 

regiony Polski, informacje na temat wyglądu 

i barw heraldyki śląskiej, dość porównać 

reprezentację herbów proweniencji śląskiej 

z  innymi. Na tle prezentowanych herbów 

wyraźne wyróżnia się herb książąt opolskich 

(z którego wywodzą się barwy Górnego 

Śląska) odróżniający się od pozostałych nie-
spotykanym zestawieniem barw złoto-błę-

kitnych. 

Więcej informacji na temat polskich sym-

boli narodowych znajduje się na stronach: 

● http://www.lobierun.edu.pl/ 

20170919hercz1, 

● http://www.lobierun.edu.pl/ 

20170919hercz2, 

● http://www.lobierun.edu.pl/ 

jaki-znak-twoj-rzecz-o. 

 

Romuald Kubiciel 
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P R Z E D S Z K O L A  

 
Ewa Ziora 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  1   

IM.   MISIA  USZATKA  W  CZĘSTOCHOWIE  

Scenariusz uroczystości pt. „Polska na-

szym domem” 

Grupa: 5–6-latki 

Cel główny: 
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

Cele szczegółowe: 
Dziecko: 

– rozumie znaczenie Święta Niepodległości 

Polski, 
– poprawnie zachowuje się w czasie śpie-

wania hymnu, 

– odnosi się z szacunkiem do symboli na-

rodowych, 

– recytuje wiersze, śpiewa piosenki o tema-

tyce patriotycznej i rytmicznie tańczy, 
– poszerza słownictwo i doskonali dykcję, 

– rozwija pamięć, 

– bierze współodpowiedzialność za przebieg 

uroczystości. 

Przebieg uroczystości: 

Dziecko: 
11 listopada obchodziliśmy Święto Niepod-

ległości. Cofnijmy się teraz w czasie. Przy-

pomnijmy, co się wówczas wydarzyło. Trzy 
państwa się zebrały, kraj nasz podzieliły. 

Niezależnej Polsce rządy narzuciły: Austria, 

Prusy i Rosja, a Polskę z mapy wymazały. 

Ponad 100 lat trwania upokorzeń, męki, 

pod obcym zaborem całej udręki. Mowę 

nam zabrano, polskie obyczaje. Jednak Po-
lak patriota, tak łatwo się nie poddaje. Ro-

dził się duch walki, o wolności kraju skrycie 

rozprawiano. Wielkie trzy mocarstwa w koń-

cu się skłóciły i walkę zawziętą ze sobą sto-

czyły. Polacy o ojczyznę utraconą z honorem 
walczyli. Dla Austrii i Niemiec wojna już 

przegrana. W Rosji rewolucja, w Polsce wol-

ność odzyskana. 11 listopada roku 1918 

następuje koniec zaboru obcego. Znów na 

mapie świata polskie państwo gości. Nikt 

nam nie odbierze już niepodległości! 

Piosenka „Mój dom” (sł. S. Karaszewski, 
muz. T. Strąk). 

Dziecko: 

My Polacy, jak każdy naród, mamy swoje 

symbole narodowe, jednym z nich jest 

„Mazurek Dąbrowskiego”. 
Hymn narodowy to pieśń pełna powagi, jej 

słowa od zawsze dodają Polakom odwagi. 

„Mazurka Dąbrowskiego” żołnierze śpiewali, 

gdy walczyli o nasz kraj i wolność zdoby-

wali. Kiedy hymn państwowy stojąc na 
baczność śpiewamy, to swoją postawą sza-

cunek wyrażamy.  

Teraz proszę wszystkich o powstanie.  

Zaśpiewamy hymn Polski. 

Odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Dziecko: 
Wie każdy Polak, duży i mały, że naszym 

godłem jest orzeł biały. Skrzydła szeroko ma 

rozłożone na tle czerwonym, w złotej koro-
nie. Możemy zobaczyć ten symbol wszędzie: 

w przedszkolu, szkole i każdym urzędzie. 

Cofnijmy się w czasie i posłuchajmy pewnej 

legendy. 

Dziecko: 
Dawno, dawno temu trzej bracia: Lech, Czech 

i Rus wyruszyli w świat, w poszukiwaniu 

nowego miejsca dla siebie i swojego ludu. 
Lech udał się na północ. Szedł długo przez 

puszcze, przedzierał się przez gąszcze i mo-

czary, kierując się tylko słońcem lub bie-

giem wód, aż wyszedł na równinę i zatrzy-

mał się na wielkiej polanie u stóp rozło-
żystego dębu. Miejsce spodobało się Lecho-

wi. Kiedy rozmyślał o przyszłości, wśród 

gałęzi dębu zobaczył orle gniazdo. Uznał to 

za dobry znak i pomyślną wróżbę. Białego 

orła wybrał sobie na znak swój i swojego 

ludu, a gród, który zbudowano, nazwał 
Gnieznem. Gniezno było pierwszą stolicą 

Polski, a orzeł biały jest godłem Polski. 

Dziecko: 
Bardzo ważnym symbolem jest flaga Polski. 

Wiersz Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”. 

Wszystkie dzieci tańczą poloneza. 
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Dziecko: 
Co to jest Polska?  

Polska to wieś i las,  

I zboże w polu,  

I szosa, którą pędzi do miasta autobus, 
I samolot, co leci wysoko, nad tobą. 

Polska – to miasto, strumień i rzeka, 

I komin fabryczny, co dymi z daleka,  

A nawet obłoki, gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

Dziecko: 
Wszystko dokoła: dom i przedszkole, 

Fabryczne dymy, żelazna kolej, 

Kwiaty przy oknie, klon koło bramy 

Słoneczny uśmiech kochanej mamy… 

I las, co cieniem dzieci zaprasza 
– Wszystko to Polska, Ojczyzna nasza! 

W górach ma swe źródło, skąd właśnie wytryska, 

i płynie do morza, nasza rzeka Wisła. 

Piosenka „Płynie Wisła, płynie” (sł. E. Wa-

silewski).  

Dziecko: 
Co to za miasto, w którym chmury zawa-

dzają o Pałac Kultury? 

Wszyscy:  

Warszawa! 

Dziecko: 
Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości w sercach nam stolica budzi! 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

Kin, teatrów, samochodów i spacerów i obszaru! 
Aż się stara Wisła cieszy, że stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją maleńką, a dziś taka jest 

dorosła! 

Dziecko: 

Są różne, piękne, wielkie stolice, 
A ja Warszawą tylko się szczycę, 

Tu mi jest dobrze, tu mi radośnie, 

Gdy ona rośnie, serce mi rośnie, 

I sam do siebie nieraz się śmieję, 

Że tak spełniła nasze nadzieje, 

Że tak młodnieje i tak pięknieje. 

Wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. 

Piosenka „Nasze polskie ABC” (sł. i muz. 
Z. Stawecki). 

Dziecko: 

Dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy dziś 
mamy Ojczyznę piękną i wolną. 

Wiersz D.E. Sobiesiak „Polska”. 

Piosenka „W domu ojczystym” (sł. K. Par-
nowska, muz. J. Wasowski). 

Nauczyciel: 
Drodzy Rodzice, a teraz po każdym wersie 

wspólnie powiedzmy: To jest Polska. 

Kiedy nagle las zaszumi, mowę sosny gdy 

zrozumiesz… 
– To jest Polska. 

Gdy zobaczysz gdzieś topole królujące po-

nad polem… 

– To jest Polska. 

Gdy zobaczysz płowe wrzosy, rozbłyskane 

w kroplach rosy… 
– To jest Polska. 

Kiedy drogim jest Ci w życiu, żyto srebrne 

przy księżycu… 

– To jest Polska. 

Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim 
piasek święty… 

– To jest Polska. 

Liście jesienią, pierwszy śnieg biały… 

– To jest Polska. 

Błękit nad głową, tęcza po deszczu… 

– To jest Polska. 
Noce gwiaździste, jaskier na łące… 

– To jest Polska. 

Ptaki w powietrzu, sady kwitnące, jesienią 

pełne soczystych owoców… 

– To jest Polska. 
Brzozy o pniach białych… 

– To jest Polska. 

Bociany, które gniazda na domach budują… 

– To jest Polska. 

Nasz dom i nasze przedszkole… 

– To jest Polska. 

Piosenka „Rodzinny kraj” (sł. U. Kozłow-
ska, muz. J. Zając). 

Wiersz Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?”.  

Piosenka „Tu wszędzie jest moja Ojczyz-
na” (sł. E. Zawadzka). 

Dziecko: 

Wspominając o Polsce nie możemy pominąć 

naszego rodzinnego miasta – Częstochowy. 

Każdy Polak dobrze wie, gdzie to miasto 

znajduje się. 

Dobrze jest na świecie znane oraz chętnie 
odwiedzane. 

Byli tutaj wielcy świata, nie przelękła ich 

armata, ani wielkie grube mury, naszej dro-

giej Jasnej Góry. 

Nasze centrum to Aleje, tutaj wiele dzieje się. 
Są koncerty i wystawy, nie zanudzisz nigdy się. 

Co przychodzi mi do głowy? 

Nasz stadion żużlowy, siatkarze i piłkarze 

Rakowa, to sportowa Częstochowa. 
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Jest też Teatr Mickiewicza, co sztukami nas 

zachwyca. 

Filharmonia koncertowo zagra dla nas ope-

rowo. 

Wiedeń, Paryż niech się schowa, nie ma to 
jak Częstochowa, bo moje miasto rodzinne, 

bliższe mi niż wszystkie inne. 

Dziecko: 
Zapraszamy teraz na pokaz naszych tańców 

regionalnych. Będą to: koza i michałek. 

Piosenka „Polska” (Śpiewające Brzdące, 
seria 6). 

Dziecko: 
Ważn dla Polaków jest to, że jesteśmy 

w Unii Europejskiej. 

Wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej. 

Na zakończenie wszyscy wspólnie śpie-
wają pieśni patriotyczne z czasów, gdy Pol-
ska odzyskiwała niepodległość, korzystając 
ze śpiewników przygotowanych przez nau-
czyciela.  

Ewa Ziora 
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Paulina Skorupa 
Patrycja Misiarz 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  6   

W  CZĘSTOCHOWIE  

ramach projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” w naszym 

przedszkolu podjęto i zrealizowano następujące działania: 

 

● w holu przedszkola powstał „kącik patriotyczny”, 

● odbył się międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Polska – moja ojczyzna” oraz 
przedszkolny konkurs recytatorski o tym samym tytule,  

● dzieci z grupy „Stokrotek” oraz „Żabek” uczestniczyły w konkursie plastycznym  

pt. „Laurka dla Polski”, 

● Dorota Rygał, dyrektor przedszkola, uczestniczyła w konferencji poświęconej ppor. 

Arturowi Wiśniewskiemu, która odbyła się 4 listopada 1918 r. na Jasnej Górze, 
● Paulina Skorupa i Patrycja Misiarz, nauczycielki przedszkola, uczestniczyły w warsztacie 

tanecznym, na którym poznały podstawowe kroki poloneza; nabyte umiejętności 

wykorzystały w pracy z dziećmi, 

● Patrycja Misiarz i Zdzisława Berdys, nauczycielki przedszkola, dokonały wpisu do kroniki 

„100 życzeń na 100 lat Niepodległej Polski”, 

● przeprowadzono lekcję historii o jasnogórskim bohaterze i wydarzeniach na podstawie 
scenariusza przedstawionego podczas konferencji poświęconej ppor. Arturowi Wiśniew-

skiemu,  

W 
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● 4 listopada 2018 r. zorganizowano piknik niepodległościowy, w którym aktywnie 

uczestniczyli nasi wychowankowie wraz z nauczycielami, 

● 9 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Dzieci wspólnie zaśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”.  

Paulina Skorupa 
Patrycja Misiarz 

  

  

 

 

 

 

 

Barbara Buczkowska-Staniec 
Izabela Radosz 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  7   

W  CZĘSTOCHOWIE  

obchody jubileuszowe upamiętnia-

jące setną rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości ak-

tywnie włączyli się uczniowie na wszystkich 
szczeblach edukacji oraz przedszkolaki wraz 

z nauczycielami z Częstochowy i okolic. 

Był to czas bardzo obfity w liczne działania 

w szkołach, przedszkolach i placówkach oś-

wiatowych. Jeszcze przed rozpoczęciem ro-

ku nasze przedszkolaki miały okazję za-

inaugurować ważne dla Polaków obchody 

rocznicowe podczas dekorowania choinek 

prezentowanych w wieczerniku jasnogór-
skiego sanktuarium, własnoręcznie wyko-

nanymi ozdobami w barwach biało-czerwo-

nych.  

Udział naszych wychowanków w różno-

rodnych wydarzeniach i konkursach, w któ-

W 
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re włączyły się również inne instytucje 

miejskie i oświatowe, takie jak: Urząd Mias-

ta Częstochowy, Kuratorium Oświaty w Ka-

towicach Delegatura w Częstochowie, Regio-

nalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Częstochowie, Samorządowy Ośro-

dek Doskonalenia w Częstochowie przyczy-

nił się do kształtowania postaw patriotycz-

nych i obywatelskich dzieci przedszkolnych 

oraz podkreślania znaczenia niepodległości 

naszej ojczyzny dla współczesnego Polaka. 
Osiąganiu celów towarzyszyły również dzia-

łania wynikające z przepisów oświatowych, 

a od września – pierwszego priorytetu ok-

reślonego w kierunkach polityki oświatowej 

państwa na rok szkolny 2018/2019 – „100. 
rocznica odzyskania niepodległości – wycho-

wanie do wartości i kształtowanie patrio-

tycznych postaw uczniów”. Dzięki rozpropa-

gowaniu tematu oraz zaangażowaniu wszyst-

kich wymienionych podmiotów udało się 

zrealizować cele na bardzo szeroką skalę. 

Nawet wśród najmłodszych przedszkola-

ków czuło się atmosferę patriotyzmu i do-

niosłości Święta Niepodległości. Dzieci ubra-

ne w stroje w barwach narodowych, śpie-

wające „Mazurka Dąbrowskiego” czy piosen-
ki „Kocham Cię, Polsko”, „Jesteśmy Polką 

i Polakiem”, recytujące wiersze patriotyczne, 

czy wcielające się w rolę marszałka Józefa 

Piłsudskiego oraz walczących żołnierzy, to 

tylko nieliczne przykłady działań podejmo-

wanych w przedszkolach.  

Nasi wychowankowie uczestniczyli w wie-

lu konkursach: plastycznych, muzycznych 

czy teatralnych organizowanych na szczeblu 

miejskim, powiatowym, a nawet ogólnopol-

skim czy międzynarodowym (realizowanym 
przez Światową Organizację Wychowania 

Przedszkolnego OMEP). Dzieci aktywnie 

współuczestniczyły w przygotowaniu ką-

cików patriotycznych w placówce oraz współ-

tworzyły patriotyczną wizytówkę przedszko-

la, którą można zobaczyć na stronie inter-
netowej Regionalnego Ośrodka Doskonale-

nia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Przygotowały laurki dla Ojczyzny w kon-

kursie organizowanym przez Kuratorium 

Oświaty w Katowicach Delegatura w Często-
chowie oraz zaprezentowały taniec pokoju 

w ramach międzynarodowego konkursu or-

ganizowanego przez OMEP.  

Dzieci z zespołu tanecznego „Roztańczo-

ne siódemeczki” zainspirowane działaniami 

związanymi z 100. rocznicą odzyskania nie-
podległości przez Polskę prowadzonymi na 

terenie przedszkola oraz przygotowaniami 

do konkursów tanecznych i do zakończenia 

roku szkolnego ułożyły historię, którą chcia-

ły wyrazić poprzez taniec. Rola nauczyciela 

polegała na łączeniu swobodnych wypowie-
dzi dzieci i pomysłów w spójną fabułę. 

Podstawą tańca stała się poniższa opowieść: 

Na morze wypływają piraci, którzy symboli-
zują najeźdźców Polski. Następnie pojawiają 
się marynarze, czyli Polacy – z szarfami 
w barwach narodowych (biel i czerwień). Po-
czątkowo piraci obserwują Polaków, którzy 
pływają po morzu, by ostatecznie osaczyć 
polski statek i zniewolić marynarzy. Jednak 
Polacy nie poddają się i walczą. Po długich 

zmaganiach udaje się zawrzeć pokój. Mary-
narze i piraci stają się przyjaciółmi, łączą się 
we wspólnym tańcu. Razem tworzą serce 
symbolizujące miłość i pokój na świecie. 

Jubileusz w przedszkolu stał się dobrą 

okazją do zaakcentowania znaczenia wyda-

rzeń historycznych dla obecnych postaw 
patriotycznych i tożsamości narodowej naj-

młodszych obywateli Polski. Najważniejsze 

wartości były przekazywane podczas zajęć 

kierowanych w ramach tygodniowej tema-

tyki związanej z treściami patriotycznymi, 
(szczególnie w maju i listopadzie), zabaw 

niekierowanych w kącikach patriotycznych 

oraz poprzez organizację uroczystości przed-

szkolnych, takich jak: zakończenie roku 

szkolnego – pożegnanie starszaków i paso-

wanie na przedszkolaka. Kształtowaniu pos-
taw służył też udział w Powiatowym kon-

kursie Kocham Cię, Polsko – plastycznym 

dla przedszkolaków i na scenariusz zajęć 

dla nauczycieli, w obchodach 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości oraz w innych 
konkursach jak również w ogólnopolskim 

uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowe-

go o godzinie 1111.  

100. rocznica odzyskania niepodległości 

stała się podstawą do rozwijania poczucia 

przynależności do grupy przedszkolnej oraz 
rozwijania umiejętności współdziałania w zes-

pole i w grupie rówieśniczej, która stanowi 

pierwowzór narodu. Rozwijanie umiejętnoś-

ci współpracy jest ważnym zadaniem ze 

względu na to, że nasze przedszkole jako 
certyfikowana placówka daltońska opiera 

się na założeniach H. Parhurst, zdaniem 

której uczenie współpracy stanowi istotny 

filar procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

Współpraca jest ważna również ze względu 

na konieczność realizacji zadań przedszkola 
oraz osiąganie efektów wynikających z Pod-
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stawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz Zaleceń Rady Unii Europejskiej, 

dotyczących  rozwijania kompetencji kluczo-

wych: kompetencji osobistych, społecznych 

i  w zakresie umiejętności uczenia się oraz 
kompetencji obywatelskich. 

Dzięki aktywnemu uczestnictwu we wszyst-

kich wymienionych działaniach przedszko-

laki rozwijały poczucie przynależności do 

grupy oraz narodu jak również umiejętności 

współpracy z kolegami i koleżankami, co 
przyczyniło się do wzmocnienia więzi gru-

powych i budowania tożsamości narodowej. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PT.  

„KOCHAM CIĘ, POLSKO” 

Grupa: 5–6-latki 

Cele ogólne:  

– kształtowanie postawy patriotycznej, 

– usprawnianie pisania.  

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

– wie, że jest Polakiem, 

– nazywa nasz kraj Polską; wie, że jego 

stolicą jest Warszawa, 

– rozpoznaje godło państwowe, opowiada, 

co ono obrazuje, 

– słucha hymnu Polski, zachowując właś-

ciwą postawę, 

– pisze po śladzie, 

– czyta krótkie wyrazy, 

– układa z rozsypanki wyrazowej krótkie 

zdania, 

– dzieli zdanie na wyrazy, 

– wykonuje pracę plastyczną zgodnie z in-

strukcją – flaga Polski – wyprawka. 

Metody:  

podające (wiersz, słowne polecenia, zagad-
ki), aktywizujące (wizualizacja), praktyczne 

(stawianych zadań), twórcze (ruch rozwija-

jący). 

Formy: 

indywidualna, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne:  

godło, flaga Polski, płyta CD z nagraniami 

pieśni patriotycznych, wiersz W. Bełzy „Ka-

techizm polskiego dziecka”, rozsypanka wy-

razowa, woreczki z grochem, klej, patyczki 

bądź słomki, bibuła biała i czerwona. 

Przebieg zajęć:  

● Zabawa na powitanie, w kole przy pio-
sence. 

● Wprowadzenie do tematu – kim jesteśmy, 

o czym powinniśmy pamiętać? Czytanie 

wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego 

dziecka” – dzieci odpowiadają na pyta-

nia.  

● Zabawa orientacyjno-porządkowa „Weso-

łe dzieci”. Przedszkolaki poruszają się 

swobodnie po sali, na hasło nauczyciela 

„Do hymnu!” przybierają właściwą posta-

wę.  

● Czytanie globalnych wyrazów, układanie 

krótkich zdań: Kocham moją ojczyznę, 

Polska to mój kraj, Jestem Polakiem. Prze-

liczanie samogłosek, określanie w którym 

miejscu znajdują się w danym wyrazie. 

Przeliczanie wyrazów w zdaniu – zdania 
rozbudowane, dotyczące danego tematu, 

np. Polska to mój kraj ojczysty. Godłem 

Polski jest orzeł w koronie… 

● Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie lite-

ry „o” „O” po śladzie oraz samodzielnie 
na kartkach. 

● Zabawa ruchowa przy piosence. W trak-

cie piosenki dzieci tańczą/poruszają się 

po sali z woreczkami na głowach, tak aby 

woreczki nie spadły, jeśli woreczek spad-

nie, wówczas dziecko przekazuje go nas-
tępnej osobie, która nie brała udziału 

w zabawie. 

● Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 

techniki papieroplastyki. Nauczyciel roz-

daje karty pracy – kontury flagi, bibułę, 
klej i podaje polecenie o następującej 

treści: Z kawałków bibuły robimy małe 

kulki, a następnie wyklejamy kontur flagi. 

Potem taśmą dwustronną przyklejamy 

słomkę bądź patyczek drewniany. Prace 

plastyczne wieszamy na tablicy w sali. 
Porządkujemy miejsca pracy. 

● Zabawa „Popatrz – zapamiętaj...”. 

Nauczyciel układa na stoliku schemat 

symboli, np. dwie flagi, trzy kotyliony, 

obrazek orła. Zadaniem dziecka jest za-
pamiętać ułożony schemat, tzn. kolej-

ność poszczególnych rzeczy. Następnie 

dziecko odwraca się plecami do stolika, 

a nauczyciel przestawia rzeczy lub pozos-
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tawia bez zmian. Dziecko odwraca się 

przodem do stolika i stwierdza, czy zapa-

miętana przez nie kolejność zgadza się; 

jeśli nie – wówczas jego zadaniem jest 

ułożenie rzeczy według zapamiętanej ko-
lejności. 

● Podsumowanie zajęć – zabawa „Zgaduj 

zgadula”. Nauczyciel czyta dzieciom za-

gadki nawiązujące do tematyki dnia.  

● Zakończenie zajęć. 

Barbara Buczkowska-Staniec 
Izabela Radosz 

 

Bibliografia: 
Bełza W., Katechizm polskiego dziecka, Zysk  

i S-ka, Kraków 2017. 

 

  
 

  
 

 

 

 

Anna Kołodziej-Szwengiel 

ODDZIAŁY   MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA  NR  8   

W  CZĘSTOCHOWIE  

Scenariusz zajęć pt. „Polska to mój 

piękny kraj…” 

Grupa: 5–6-latki 

Cel główny: 

– kształtowanie poczucia przynależności do 

własnego kraju. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 
– rozumie znaczenie wolności narodowej, 

– okazuje szacunek tym, którzy walczyli 

o wolną Polskę, 

– zna barwy znajdujące się na polskiej fladze, 
– wie, jak wygląda godło naszego kraju, 

– rozpoznaje melodię hymnu narodowego, 

– potrafi prawidłowo ułożyć puzzle w wy-

znaczonym miejscu, 

– szanuje symbole narodowe, 
– kształtuje swoją tożsamość narodową, 

– wie, dlaczego w godle Polski znajduje się 

wizerunek orła, 
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– słucha z zainteresowaniem recytacji utwo-

ru poetyckiego, 

– rozumie, że bycie Polakiem zobowiązuje 

do godnego reprezentowania swojego na-

rodu, 
– wzmacnia wiarę we własne siły, 

– doskonali koncentrację, potrafi być twórcze. 

Metody pracy:  

słowna (rozmowa kierowana, objaśnienie); 

eksponująca (oparta na obserwacji, prezen-

tacja multimedialna); praktycznego działa-
nia (praca z mapą, swobodna ekspresja 

twórcza). 

Formy pracy:  

indywidualna, zbiorowa, grupowa. 

Środki dydaktyczne:  
prezentacja multimedialna „Symbole naro-

dowe”, ilustracje symboli, godło państwowe, 

godło Polski do ułożenia – puzzle, mapa 

Polski, flaga Polski, koperty z zagadkami, 

wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziec-

ka”, rozsypanka literowa: Polska, flaga, god-
ło, portret Józefa Piłsudskiego, środki plastycz-

ne (klej, kolorowy papier, biała bibuła itp.). 

Przebieg zajęć: 

● Wysłuchanie wiersza W. Bełzy „Kate-

chizm polskiego dziecka”. 
● Rozmowa na temat wiersza. 

● Burza mózgów: 

– wolność rozumiana przez dzieci, 

– czy obecnie żyjemy w wolnym kraju? 

– jakie święto obchodzimy 11 listopada? 

– dlaczego ta data jest tak istotna dla 
Polaków? 

● Gdy Polska nie była wolnym krajem. 

Był taki smutny czas w historii naszej 

Ojczyzny, gdy na ponad sto lat Polska 

utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy 
mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze 

Niemcy) i Rosja – w 1795 roku podzielili 

między siebie polską ziemię i wymazali 

z mapy Europy nasze państwo. Chcieli 

Polakom narzucić własną kulturę, zwy-

czaje, język i religię. Nie było polskiego 
rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie 

wolno było używać polskiej flagi ani też 

godła. Za mówienie w szkole po polsku 

dzieci były karane, a dorośli trafiali do 

więzienia. Nasz naród jednak nie poddał 
się. Polska – wykreślona z mapy Europy 

– istniała w sercach ludzi. Każde poko-

lenie stawało w obronie najcenniejszych 

wartości. Aż nadszedł długo oczekiwany 

dzień, kiedy Polska po 123 latach nie-

woli, rozbiorów i obcego panowania, 

w 1918 r. odzyskała niepodległość pod 

przywództwem Józefa Piłsudskiego (pre-

zentacja portretu). 

● Teraz żyjemy w wolnym kraju, możemy 
używać ojczystego języka, chodzić do pol-

skiej szkoły: 

– prezentacja mapy Polski. Pokazanie 

stolicy Polski, rzeki Wisły, gór, morza. 

● Mamy swoje symbole narodowe: godło 

i flaga Polski, hymn „Mazurek Dąbrow-

skiego”: 
– film edukacyjny „Symbole narodowe” 

(Boberkowy World, http://boberkowy-

world.blogspot.com/). 

● „Zawody symboli” – zabawa ruchowa. 
Na środku dywanu umieszczone jest 

krzesło. Dzieci otrzymują opaski z obraz-

kami symboli narodowych: godło, flaga, 

hymn. Maszerują do rytmu wystukiwa-

nego na tamburynie. Na hasło nauczy-

ciela „godło/flaga/hymn”, dzieci, które 
mają dany obrazek na opasce, muszą jak 

najszybciej zająć miejsce na krześle. 

● „Zadania z Polską związane” – zabawa 
dydaktyczna. 

Nauczyciel rozkłada przed dziećmi kolo-

rowe koperty z określoną liczbą kropek. 

Chętne dziecko rzuca kostką, podaje wy-

losowaną liczbę kropek i odszukuje ko-

pertę z taką samą liczbą. Podaje ją nau-
czycielowi. Ten, odczytuje zagadkę znaj-

dującą się wewnątrz koperty. 

 koperta czerwona 
Na czerwonej tarczy, widnieje biały 
orzeł w koronie. 
Kto tego symbolu nie zna, niech ze 
wstydu zaraz spłonie. (godło) 

Podpowiedź: 
Rymuje się, choć nie ma nic wspól-
nego, z wyrazem „siodło”, 
a tym symbolem Polski jest … (godło).  

 koperta zielona 
Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie, 
a na niej biel jest i czerwień. (flaga) 

Podpowiedź: 
Każdy Polak zyskuje większą odwagę, 
gdy zauważa swego państwa… (flagę). 

 koperta niebieska 
Herbem tego miasta jest piękna syrenka, 
która miecz i tarczę dzierży w swoich 
rękach. 
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je 
nazwano 

i stolicą państwa polskiego mianowano. 
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Przez nie rzeka Wisła przepływa, 

zatem jak stolica Polski się nazywa? 

(Warszawa) 

Podpowiedź: 
O to miasto nieraz była wrzawa, 
stolicą Polski została (Warszawa). 

 koperta żółta 
Ta szeroka rzeka płynie 

po polskiej krainie. 
Niczym błękitny, ostry nóż, 
przecina Polskę wzdłuż. 
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków 
i stolicę, 
w niej rybak Wars ujrzał swą oblubie-
nicę. (Wisła) 

Podpowiedź: 
Szafirowym blaskiem woda z niej błysła. 
Najdłuższą Polski rzeką jest … (Wisła). 

 koperta pomarańczowa 
Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 
choć Wybicki jest autorem. 
Pieśnią jest państwa polskiego, 
Polski trzecim jest symbolem. (hymn) 

Podpowiedź:  
Na zawsze pozostaną jego słowa 
w sercu mym. 
Na zawsze zapamiętam mojego 
kraju… (hymn). 

 koperta różowa 
To miejsce, w którym mieszkamy, to 
nasza ojczyzna, 
to nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się 
skrywa. 
Jak nasz piękny kraj się nazywa? 

(Polska) 

Podpowiedź:  
O jej niepodległość walczyły liczne 
wojska. 

Dzięki nim są wolne nasze ziemie, 

nasz dom… (Polska). 

● Zabawa ruchowa „Orły”. 

Dzieci biegają po sali przy muzyce, na-

śladując lot orła. Na hasło „orły lądują” 

i wyłączenie muzyki, dzieci kucają na po-
dłodze „w gniazdach” – kołach i opusz-

czają ręce. 

● Podział na grupy i przydzielenie zadań do 

wykonania. Dzieci otrzymują materiały 

i wykonują: 
– godło Polski do ułożenia – puzzle, 

– ilustrację orła; zadaniem jest wykona-

nie upierzenia z białej drobno pociętej 

bibuły, 

– flagę Polski – wyklejanie jej kulkami 

z kolorowego papieru, 
– rozsypankę literową: Polska, flaga, 

godło – przeliczanie liter w wyrazie 

oraz określanie liczby liter za pomocą 

kartoników z cyferkami/kropkami. 

● Podsumowanie zajęć: 
– ekspozycja prac, 

– odśpiewanie piosenki „Jestem Polakiem”. 

Anna Kołodziej-Szwengiel 
 

Bibliografia: 
Bełza W., Katechizm polskiego dziecka,  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kat
echizm-polskiego-dziecka-katechizm-
polskiego-dziecka.html, [dostęp 5.10.2018]. 

Boberkowy World, http://boberkowy-world.blog-
spot.com/, [dostęp 15.10.2018]. 

Tomańska J., Totoszko M., Niezwykłe Lekcje 
Rytmiki: Jestem Polakiem,  
https://teksciory.interia.pl/niezwykle-lekcje-
rytmiki-jestem-polakiem-tekst-piosenki,t, 
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Małgorzata Gajowczyk 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  10   

W  CZĘSTOCHOWIE  

Scenariusz uroczystości pt. „Polska  

– moja Ojczyzna” 

Cel główny: 

– kształtowanie poczucia tożsamości naro-

dowej.  
 

Cele szczegółowe:  

Dziecko: 

– wie, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, 

– pokonuje nieśmiałość i lęk przed wys-

tępem publicznym, 
– recytuje wiersze, śpiewa piosenki, tańczy.  
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Metody:  

słowne, czynne, pedagogika zabawy. 

Formy:  

indywidualna, zespołowa, zbiorowa. 

Przebieg uroczystości: 
Dzieci ustawione w półkole. Soliści wycho-

dzą na środek, po recytacji wracają na 

swoje miejsce. 

 

● Rymowanka (wszyscy): 

Pan Piłsudski na Kasztance  

w lewej ręce trzyma lance, 

prawą szablą wymachuje 
i tak sobie pokrzykuje: 

raz, dwa, trzy mówisz ty. 

● Wiersz M. Konopnickiej „Pojedziemy w cud-
ny kraj” (dziecko 1.): 

● Piosenka „Mój dom” (sł. S. Karaszewski, 
muz. T. Strąk) (wszyscy):  

● Rymowanka (wszyscy): 

Pan Piłsudski na Kasztance....  

● Wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego 
dziecka” (dziecko 2. pyta, pozostałe dzieci 
odpowiadają): 

● Taniec „Krakowiaczek” (zespół taneczny 1.): 

Krakowiaczek jeden miał koników siedem, 

pojechał na wojnę, został mu się jeden. 
Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował,  

szabla zardzewiała, wojny nie widziała. 

Krakowianka jedna miała chłopca z drew-

na,  

a dziewczynkę z wosku, wszystko po kra-
kowsku. 

● Rymowanka (wszyscy): 

Pan Piłsudski na Kasztance...  

● Wiersz Cz. Janczarskiego „Barwy 
ojczyste” (dziecko 3.): 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel jest i czerwień, 
Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste.  
● Taniec „Poszło dziewczę po ziele” (zespół 

taneczny 2.): 

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele, 

Nazbierało niewiele, niewiele, hej! 

Przyszedł do niej braciszek 

Połamał jej koszyczek. 

Oj ty, ty, oj, ty, ty 
Za koszyczek zapłać mi. 

Oj ty, ty, oj, ty, ty 

Za koszyczek zapłać mi. 
● Rymowanka (wszyscy): 

Pan Piłsudski na Kasztance...  

● Wiersz Cz. Janczarskiego 
„Piękna jest nasza ziemia”:  
Piękna jest nasza ziemia,  (dziecko 4.) 

przejrzysty nad nią błękit.  
Piękna jest nasza mowa 

i pieśni i piosenki. 

Piękna jest nasza Wisła  (dziecko 5.) 

od gór dalekich do morza.   
Piękne są nasze dęby, 

topola, sosna i brzoza. 

Piękny jest biały orzeł.  (dziecko 6.) 

Piękna jest biel i czerwień.  
Piękna nasza Ojczyzno 
Kochać będziemy cię wiernie! 

 

● Piosenka „Jestem Polakiem” (zwrotki 
śpiewają soliści, refren wszyscy): 

● Rymowanka (wszyscy): 

Pan Piłsudski na Kasztance ....  
● Wiersz R. Przymusa „Polska” (dziecko 7.)  

Polska – to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 
budujemy, bronimy. 

Polska – Ojczyzna... 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 
● Rymowanka (wszyscy): 

Pan Piłsudski na Kasztance...   

● Wiersz A. Paszkiewicz „11 listopada”:  
Dawno temu trzy mocarstwa 
nasz kraj siłą podzieliły.  (dziecko 8.) 

Polskę z mapy wymazały, 

Polski naród zniewoliły. 
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Lecz Polacy, choć gnębieni (dziecko 9.) 

o ojczyźnie pamiętali. 

Dzięki męstwu i odwadze  
Wolność dla niej odzyskali. 

Zapłacili za nią życiem, (dziecko 10.) 
więc z szacunku dla przeszłości  
w listopadzie obchodzimy  

Polski Dzień Niepodległości. 

 

● Piosenka „Polska ma dziś urodziny” 
(wszyscy): 
Polska ma dziś urodziny, 

każdy o tym niech pamięta, 

że przez lata walczyliśmy, 

by zaborów spadły pęta. 

W dniu jej święta zaśpiewajmy, 

niechaj trwa po wszystkie czasy 
kolorowa uśmiechnięta 

strojna w morze, góry, lasy. 

● Taniec ludowy „Michałek” (zespół 

taneczny 3. z łyżkami drewnianymi): 

Mama mnie tu przysłała. 

Macie mi dać Michałka. 

Jakiego? Takiego! 

Za półczwarta czeskiego. 
Jakiego? Takiego! 

Za półczwarta czeskiego. 
Ukłon. 

Małgorzata Gajowczyk 
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Jolanta Rzeźniczak 
Monika Wiśniowska-Kupis 
Małgorzata Marszałek 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  17   

IM.   SIEDMIU  KRASNOLUDKÓW  

W  CZĘSTOCHOWIE  

listopada 1918 roku był naj-

szczęśliwszym dniem dla wszyst-

kich Polaków. Wtedy Polska od-

zyskała niepodległość po 123 latach niewoli.  

Rok 2018 to jubileusz setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, to 
„Rok dla Niepodległej”. Nasze przedszkole 

bardzo aktywnie włączyło się w to przedsię-

wzięcie. Podjęliśmy działania mające na celu 

budowanie tożsamości i wspólnoty narodo-

wej oraz zainteresowanie dzieci dziejami 

Polski i  Polaków. Przedszkolaki poprzez 

udział w różnorodnych imprezach kultural-

nych, spotkaniach, konkursach i zajęciach 

edukacyjnych poznały pojęcia i wydarzenia 

związane z polską historią. 

W marcu 2018 r. odbyło się spotkanie 

z harcmistrzem, podczas którego dzieci poz-

nały historię powstania państwa polskiego 

na podstawie wysłuchanej legendy „O Le-

11 
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chu, Czechu i Rusie”. Przedszkolaki wzięły 

również udział w konkursie wiedzy o Oj-

czyźnie pt. „Kocham Cię, Polsko”. Wykazały 

się znakomitą znajomością polskich symboli 

narodowych oraz zabytków Warszawy, Kra-
kowa i Częstochowy. 

 
Występ dzieci z grupy 6-latków 

W kwietniu 2018 r. miało miejsce spot-

kanie z seniorami z Fundacji Chrześci-

jańskiej Adullam, podczas którego dzieci za-

prezentowały występ artystyczny pt. „Polska 
– tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”. 

Było to bardzo wzruszające przeżycie dla 

naszych gości, którzy w podziękowaniu 

przygotowali dla nas koncert pieśni patrio-

tycznych.  

 
Udział w konkursie plastycznym o Polsce 

W październiku 2018 r. dzieci z grupy  

6-latków wraz z wychowawczyniami przy-

gotowały specjalny program artystyczny dla 

zaproszonych rodziców pt. „Kto Ty jesteś? 

Polak mały”. Podczas występu dzieci uczyły 
się postaw patriotycznych i szacunku dla 

polskiego hymnu, godła i flagi. 

Grupa dzieci sześcioletnich wzięła udział 

w realizacji projektu edukacyjnego „Nie 

chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosz-
tuje”.  

 
Udział w projekcie „Nie chciejcie Ojczyzny,  

która Was nic nie kosztuje” 

W październiku i listopadzie 2018 r. 

podczas zajęć, dzieciom zostały przybliżone 

wydarzenia historyczne, które miały miejsce 

na Jasnej Górze podczas I wojny światowej 

oraz dzień 4 listopada 1918 r., gdy bohater 
narodowy, kapitan Artur Wiśniewski, prze-

jął Jasną Górę z rąk austriackich zaborców, 

a na jasnogórskiej wieży załopotały biało- 

-czerwone flagi. Uczestniczyliśmy w akcji 

pisania życzeń dla Niepodległej w okolicz-

nościowej kronice „100 życzeń na 100 lat 
dla Polski”, znajdującej się obecnie na Jas-

nej Górze. Dokonaliśmy również wpisu do 

Pamiątkowej Księgi z okazji 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości Polski. Podsumo-

waniem projektu był udział dzieci, rodziców 
i grona pedagogicznego w jasnogórskiej ju-

bileuszowej uroczystości, 4 listopada 2018 r. 

 
Udział w zajęciach ph. „Polska – moja Ojczyzna” 
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W najstarszej grupie 6-latków w listo-

padzie odbyły się zajęcia dydaktyczne pt. 

„Polska – moja Ojczyzna”. Dzieci zdobyły 

nowe wiadomości na temat naszego kraju, 

dowiedziały się, czym jest Ojczyzna i kim 
jest patriota oraz wzmocniły poczucie przy-

należności narodowej.  

Z okazji obchodów radosnego Święta Nie-

podległości wszystkie przedszkolaki brały 

udział w konkursach plastycznych, zorga-

nizowanych na terenie naszej placówki: 
„Piękna nasza Polska cała”, „Orzeł Biały”, 

„Symbole Narodowe” oraz konkursie recyta-

torskim „Polska – moja Ojczyzna”. Nasi mali 

artyści podchodzili do zadań z dużą powagą, 

wykonując piękne prace i recytując patrio-
tyczne wiersze. Potrafiły w dziecięcy sposób 

pokazać, czym dla nich jest nasz kraj, 

Polska, Ojczyzna. 

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 

odbyły się w naszym przedszkolu 9 listopa-

da 2018 r. Wszystkie dzieci były odświętnie 
ubrane. Dominowały narodowe barwy biało-

-czerwone. Dzieci z grupy 6-latków i 4-lat-

ków przedstawiły wzruszający, patriotyczny 

program artystyczny dla swoich kolegów 

i zaproszonych gości. Punktualnie o godzi-
nie 1111 wszyscy uczestnicy uroczystości 

wzięli udział w akcji „Rekord dla Niepod-

ległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej. Z pocztem sztandarowym 

na czele odśpiewano cztery zwrotki hymnu 

narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. To 

był wyjątkowy dzień. Połączył wszystkich, 

którzy wspólnie starali się pokazać, że są 

Polakami kochającymi Ojczyznę.  

 
Rekord dla Niepodległej 

Miejmy nadzieję, że takie dni jak ten, 

przyczynią się do podtrzymania w młodych 

ludziach więzi z Ojczyzną, jej historią, kul-

turą oraz tradycjami. Wspólne świętowanie 
100. rocznicy odzyskania niepodległości było 

dla dzieci wspaniałą lekcją patriotyzmu.  

Jolanta Rzeźniczak  

Monika Wiśniowska-Kupis 

Małgorzata Marszałek 

 

 
Uroczyste obchody 100. rocznicy niepodległości Polski 
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Katarzyna Kukuła 

Katarzyna Kutynia 

PRZEDSZKOLE  SPECJALNE  NR  24   

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  SPECJALNYCH  NR  23   

IM.   JANUSZA  KORCZAKA  W  CZĘSTOCHOWIE  

DZIECKO Z AUTYZMEM  

TEŻ KOCHA SWOJĄ OJCZYZNĘ 

Jak kształtować uczucia patriotyczne i przy-

wiązanie do rodzinnego kraju u dziecka  

z autyzmem, dla którego pojęcie Ojczyzna 

jest czymś kompletnie abstrakcyjnym? 
Przed odpowiedzią na to trudne pytanie 

stanął zespół nauczycieli Przedszkola Spe-

cjalnego nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych 

nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie. 

Autyzm objawia się między innymi izo-
lacją od otaczającego świata, a patriotyzm 

to poczucie silnej więzi emocjonalnej i spo-

łecznej z narodem. Czy zatem należy dziec-

ko z  autyzmem uczyć patriotyzmu? Nasza 

odpowiedź była jednoznaczna, nie tylko 

należy, ale to nasz obowiązek.  

Od początku istnienia przedszkola, czyli 

od roku 2013, treści patriotyczne znajdowa-

ły miejsce w naszym autorskim programie 

„Razem w przedszkolu”. Maleńkimi krokami 

rozpalałyśmy iskierkę patriotyzmu, używa-
jąc prostych sposobów i metod dostosowa-

nych do możliwości i potrzeb dziecka z au-

tyzmem. Biało-czerwona flaga, wizerunek 

Orła Białego, wędrówki „palcem po mapie”, 

to doskonały fundament do kształtowania 

wiedzy o Polsce. Każdy z nas zna wiersz 
Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego 

dziecka”. Od ponad stu lat stanowi on 

podstawę patriotycznego wychowania naj-

młodszych. I my również sięgnęłyśmy do 

podstaw, ucząc go naszych podopiecznych. 
Ponieważ duża część dzieci z autyzmem jest 

niemówiąca, dlatego przygotowałyśmy go 

również w wersji obrazkowej.  

W związku z 100. rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości postanowiłyśmy 

zrobić kolejny krok i wziąć udział w wyda-
rzeniach o charakterze patriotycznym. Dzięki 

temu mogłyśmy przybliżyć naszym podopiecz-

nym znaczenie słowa Ojczyzna i   kształ-

tować świadomość „bycia Polakiem”. 

 

 

Dzieci z naszego przedszkola wzięły 

udział w konkursie teatralnym dla przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas 
I–III szkoły podstawowej pt. „Polska – to 

taka kraina, która się w sercu zaczyna”. 

Organizatorem konkursu było Miejskie 
Przedszkole nr 19 w Częstochowie.  

 

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: 
I etap – nadsyłanie filmów przez przedszkola 

i szkoły, a następnie zakwalifikowanie 6 naj-

lepszych do kolejnego etapu; II etap – pre-

zentacja wybranych inscenizacji przez dzieci 

oraz ogłoszenie wyników. Główne cele kon-

kursu to: rozwijanie wśród dzieci zainte-
resowań historią, tradycją i kulturą włas-

nego kraju oraz kształtowanie postaw pa-

triotycznych w kontekście tożsamości naro-

dowej. Warunkiem udziału w konkursie by-
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ło przygotowanie przez nauczycieli wraz 

z dziećmi inscenizacji, nagranie jej, a nas-

tępnie zapisanie na nośniku elektronicznym 

DVD i wysłanie na adres organizatora. 

 

Przygotowanie inscenizacji z udziałem 
dzieci z autyzmem wymaga ogromnych 

i długotrwałych przygotowań. Już sam wy-

bór utworu jest dużym wyzwaniem. Najważ-

niejsze nośniki treści przedstawienia i za-

razem najważniejsze narzędzia aktora, które 

stanowią solidne podstawy występu to sło-
wo i ruch. Jak pisałyśmy wcześniej, więk-

szość dzieci z autyzmem ma problemy z mo-

wą, ale także i z naśladowaniem. Dlatego też 

zwykle prezentujemy krótkie inscenizacje do 

utworów muzycznych. W ramach konkursu, 
przygotowałyśmy inscenizację pt. „Jesteśmy 

Polką i Polakiem" do piosenki pod takim 

samym tytułem. Utwór opowiada o podróży 

pociągiem przez Polskę z uwzględnieniem 

miast: Zakopane, Kraków, Warszawa, Toruń 

i Gdańsk. W piosence wymienione są cha-
rakterystyczne dla tych miast miejsca, bu-

dynki i tradycje. W refrenie za serce chwy-

tają słowa: „Kochamy Polskę z całych sił. 

Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty”. 

Proste słowa mają w sobie wielką mądrość, 
KAŻDY może kochać Polskę. W przypadku 

naszych podopiecznych autyzm nie wyklu-

cza „bycia Polakiem”. 

Przygotowanie podopiecznych z autyz-

mem do występu, kształtowanie umie-

jętności wcielania się w postać, związane 
jest z ciężką i żmudną pracą w czasie prób. 

Jest to tym bardziej utrudnione, że nasi 

podopieczni bardzo szybko się męczą. Spo-

wodowane jest to dużym napięciem emocjo-

nalnym i pomimo, że staramy się, aby próby 
odbywały się w atmosferze swobody, pracy 

połączonej z zabawą, poczuciu bezpieczeń-

stwa, to problem zmęczenia u naszych ak-

torów występuje. Strój i scenografia w każ-

dym przedstawieniu odgrywają bardzo waż-

ną rolę. Ze względu na potrzeby dziecka 

z autyzmem musimy mieć wszystko przygo-

towane dużo wcześniej. Tak było i tym razem. 

Pomimo pewnych trudności, a może właś-

nie dzięki nim, każdy występ wnosi w nasze 
życie wiele radości. Tak też było w przy-

padku przedstawienia „Jesteśmy Polką i Po-

lakiem". Nasza inscenizacja spodobała się 

i zakwalifikowano ją do II etapu konkursu. 

Byłyśmy bardzo szczęśliwe i dumne z na-

szych małych artystów, otrzymując wyróż-
nienie i słysząc słowa jury: „Inscenizacja 

«Jesteśmy Polką i Polakiem» zauroczyła nas 

wszystkich". Nasza radość była tym więk-

sza, że zostaliśmy docenieni nie tylko we 

własnym środowisku, ale i w szerszej spo-
łeczności. Wśród nagrodzonych byliśmy 

jedyną placówką dla dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Utwierdziło nas 

to w przekonaniu, że u dzieci z autyzmem 

również należy kształtować wartości patrio-

tyczne. 

Powyższe wyróżnienie było dla nas og-

romną motywacją do podjęcia kolejnych 

działań w ramach obchodów 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości.  

7 listopada 2018 r. zorganizowaliśmy 
Międzyprzedszkolny Konkurs Teatralno-Mu-

zyczny o tak już bliskiej nam nazwie „Jes-

teśmy Polką i Polakiem”. 

 

Celem konkursu było utrwalanie podsta-

wowych wiadomości o Ojczyźnie, kształ-

towanie postaw patriotycznych, integracja 

naszych podopiecznych z dziećmi z innych 
przedszkoli oraz odkrywanie i promowanie 

uzdolnień artystycznych u dzieci. 
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W jury zasiedli: Magdalena Dębska, na-

czelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Częstochowy; Małgorzata Marciniak, aktor-

ka Teatru im. Adama Mickiewicza w Czę-

stochowie, którą dzieci mogły oglądać w ta-

kich przedstawieniach jak: „Gałganiarz 

i Patyczek”, „Trzy świnki”, „Kometa nad Do-

liną Muminków”, „Roszpunka”, „Królewicz 
i  Żebrak”; Małgorzata Marciniak jest laure-

atką Złotej Maski za rolę tytułową w spek-

taklu „Balladyna” w reż. Adama Hanusz-

kiewicza oraz otrzymała nagrodę Zasłużony 

dla Kultury Polskiej, przyznawaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

Jolanta Miękina, dyrektor Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 23 w Częstochowie; Roman 

Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia „Daj mi 

czas” i nauczyciel Zespołu Szkół Specjal-

nych nr 23 w Częstochowie. 

 

W konkursie wzięły udział następujące 

przedszkola: 

a) Przedszkole nr 13 im. Krecika w Często-

chowie, które zaprezentowało piosenkę 

„Niepodległość” , „Kto Ty jesteś?”, wiersz 
„Będę żołnierzem” a także „Taniec flagi”, 

b) Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia 

Puchatka w Częstochowie, które wyko-

nało piosenkę „Przybyli ułani pod okien-

ko”, 

c) Przedszkole nr 42 w Częstochowie – gru-
pa I zaprezentowała przedstawienie „Jak 

Polska odzyskała niepodległość”, grupa II 

– przedstawienie „Moja ojczyzna”,  

d) Przedszkole nr 44 im. J. Korczaka w Czę-

stochowie – grupa I wykonała piosenkę 
„Płynie Wisła płynie”, grupa II – piosenkę 

„W moim ogródecku”. 

Atmosfera w auli była wyjątkowa i pod-

niosła. Wszyscy swoim strojem wyrazili sza-

cunek dla niezwykłego wydarzenia, które 

nas zgromadziło. Były to stroje galowe, uro-
czyste, ludowe: krakowskie, góralskie, a na 

piersi biało-czerwone kotyliony. Sam ten ob-

raz wołał: „Polska”. Wciąż mamy w pamięci 

widok celebrowania 100. rocznicy odzys-

kania przez Polskę niepodległości. Był on 
wspólny dla polskiego dziecka w normie in-

telektualnej i polskiego dziecka z autyz-

mem, bo każdy z nas jest Polką i Polakiem. 

 

Gdy zaczęły się występy, wzruszeniom 

nie było końca, łzy same cisnęły się do 

oczu. Bo czy jest piękniejszy widok od 

przedszkolaka z dumą recytującego wiersze 

i śpiewającego o Polsce? To wydarzenie było 
lekcją historii nie tylko dla małych artystów, 

ale również i dla nas, dorosłych. Często 

bowiem w swoim zabieganiu zapominamy 

o  tym, że mamy ogromne szczęście żyć 

w  wolnej Polsce. Dzięki temu wspólnemu 
świętowaniu mogliśmy na nowo poczuć 
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przynależność do naszej, wspólnej, wolnej 

Ojczyzny.  

Małe dziecko uczy się poprzez naślado-

wanie postaw dorosłych. Dotyczy to również 

patriotyzmu, nie należy o tym zapominać. 
Jako, że dziecko z autyzmem ma problem 

z  naśladowaniem, wychowawcy, terapeuci, 

rodzice muszą włożyć w cały proces dużo 

więcej wysiłku. Praca w naszym przedszko-

lu jest dowodem na to, że to możliwe.  

Nasi mali patrioci zaprezentowali pod-
czas uroczystości swój nagrodzony program 

pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Jako gos-

podarze nie braliśmy udziału w konkursie, 

jednak występując, także tworzyliśmy wspól-

ną więź poprzez wyrażanie swoich uczuć pa-
triotycznych. 

Zorganizowany przez nas konkurs z oka-

zji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości był dla całej społeczności 

przedszkolnej ogromnym i niezapomnianym 

wydarzeniem. U małego dziecka postawa 
patriotyczna kształtuje się powoli, ale mamy 

świadomość, że nasze oddziaływania stwo-

rzyły fundament do dalszego rozwoju. Fakt, 

że jesteśmy przedszkolem specjalnym nie 

zwalnia nas z tego obowiązku. Wręcz prze-
ciwnie, zobowiązuje do szukania takich me-

tod pracy, aby dziecko z autyzmem miało 

możliwość poczucia wspólnoty narodowej. 

Przedszkole kształtuje u dzieci określone 

nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, 

również postawy patriotycznej. To my, do-
rośli, mamy na to wpływ, aby nasz pod-

opieczny z autyzmem był przygotowany na 

bycie dorosłym Polakiem.  

 Dziecko z autyzmem, jak każde inne 

dziecko w normie intelektualnej, też kocha 
swoją Ojczyznę, adekwatnie do swojego wie-

ku i na miarę swoich możliwości rozwo-

jowych. 

Jedna z naszych podopiecznych z autyz-

mem wzięła udział w Powiatowym Konkur-

sie Plastycznym „Między bielą a czerwienią  
– symbole narodowe naszej Ojczyzny” zorga-

nizowanym dla uczniów o specjalnych po-

trzebach edukacyjnych przez Szkołę Pod-

stawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. 
Jej praca pt. „Polska to mój dom” zajęła 

I  miejsce. Autyzm nie wykluczył jej możli-

wości artystycznego wyrażenia swojej przy-

należności narodowej. Praca wymagała 

większego wsparcia ze strony nauczyciela, 

ale przy doborze właściwych metod dopro-
wadziła do sukcesu, jakim było zajęcie 

I  miejsca, ale również rozbudzenie postawy 

patriotycznej u dziecka z autyzmem.  

 

100. rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości z perspektywy wychowawcy 

w przedszkolu specjalnym była wspaniałą 

możliwością przypomnienia, jak ważną rolę 

odgrywamy w procesie kształtowania pa-

triotyzmu u naszych podopiecznych. Kon-
kurs, który został u nas zorganizowany 

w celu świętowania podniosłej dla każdego 

Polaka rocznicy, nie byłby tak efektowny, 

gdybyśmy od początku istnienia naszego 

przedszkola nie wdrażały treści patrio-
tycznych. Od samego początku bowiem, nie 

wykluczyłyśmy dziecka z autyzmem z możli-

wości rozwoju świadomości narodowej. Ma-

łymi krokami zbudowałyśmy fundament, 

który dał naszym dzieciom solidną pod-

stawę obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Zorganizowany 

przez nas konkurs ukazał, że dziecko z au-

tyzmem jest integralną osobą w gronie ko-

legów i koleżanek z innych przedszkoli. 

Polska – nasza Ojczyzna, łączy a nie dzieli. 
Dziecko z autyzmem też Ją kocha. To od 

nas dorosłych, zależy jak wykorzystamy ten 

potencjał. 

Katarzyna Kukuła 

Katarzyna Kutynia 
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Maria Opala 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  34   

W  CZĘSTOCHOWIE  

ażdego roku w rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę organizo-

waliśmy w naszym przedszkolu aka-

demię przygotowywaną przez najstarsze przed-

szkolaki. W 2018 roku z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę postanowiliśmy zorganizować uro-

czystość również dla lokalnej społeczności. 

Odbyła się ona w Klubie Spółdzielczym CSM 

„Nasza Praca” w Częstochowie.  

 

We współpracy z rodzicami wydrukowa-

liśmy afisze informujące o przedsięwzięciu, 
które rozwiesiliśmy na terenie osiedla. Wy-

konaliśmy także zaproszenia dla gości oraz 

okolicznościowe śpiewniki z pieśniami pa-

triotycznymi wzbogacone informacjami do-

tyczącymi ich powstania.  

 

Każdy uczestnik otrzymał również pa-
miątkową naklejkę. Na uroczystość, oprócz 

rodziców, opiekunów, bliskich dzieci, a tak-

że lokalnej społeczności, zaprosiliśmy rów-

nież naszych absolwentów, a obecnie ucz-
niów Szkoły Podstawowej nr  31 w Często-

chowie wraz z opiekunami. 

 

Nauczycielki przygotowując scenariusz 

uroczystości, umiejętnie wplotły w jego treść 

najważniejsze fakty z naszej narodowej his-

torii. Dzieci odtworzyły go z pełnym zrozu-
mieniem i uczuciem. Widać było, że wiedzą, 

o czym mówią i śpiewają. Uczestnicy uro-

czystości zgodnie przyznali, że była to pięk-

na lekcja historii, która na długo pozostanie 

w pamięci. Ze wzruszeniem dziękowali ma-

łym artystom za występ a nauczycielkom za 
jego przygotowanie.  

 

Scenariusz uroczystości z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę przygotowany przez sześciolatki z Miej-

skiego Przedszkola nr 34 w Częstochowie 

pod kierunkiem nauczycielek: Marioli Choj-
nackiej i Agaty Ryzop przy akompaniamen-

cie Lidii Goszczyńskiej, został opracowany 

na podstawie książki K. Bayer i A. Wacław-

skiego „Polska naszą ojczyzną”. 

K 
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Scenariusz uroczystości: 

Piosenka „Polska moim krajem” (Bayer 
K., Wacławski A., Polska naszą ojczyzną). 

Marysia:  

Witamy wszystkich gości. 
Dzisiaj święto Polski. 

Dzień Niepodległości. 

Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrow-
skiego”. 

Piosenka „Polska ma dziś urodziny” (Ba-
yer K., Wacławski A., Polska naszą ojczyz-
ną). 

Taniec chodzony 
(http://www.tance.edu.pl/pl/dances/ 
show/dance/644).  
Zwrotka (2x): para za parą w kole, 
dziewczynka trzyma rękę lekko na bok, 
chłopiec trzyma rękę za plecami, refren (2x): 
wiatraczki w parach – w małych kółeczkach, 
trzymając się za rękę w górze – w połowie 
zmiana ręki i kierunku, zwrotka (2x): dwa 
koła – dziewczynki w środku – w rękach 
trzymają rąbek sukienki, chłopcy na zew-
nątrz – ręce trzymają z tyłu – chodzony 

w prawo. W połowie zmiana kierunku, refren 
(2x): korona – dziewczynki idą w środku, 
lekko podnosząc ręce do góry i wycofują się 
na zewnątrz, chłopcy powtarzają ruchy 
dziewczynek, zwrotka (2x): koło – ręce złą-
czone – chodzony w prawo, po pierwszej 
zwrotce w lewo, ustawienie w półkolu – ręce 
w górze i ukłon. 

Wiktoria:  
Dzisiaj wielka jest rocznica 

– Jedenasty Listopada. 

Tym, co padli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

Piosenka „Serce w plecaku” (Bayer K., 
Wacławski A., Polska naszą ojczyzną). 

Zosia:  

I my przedszkolacy o tym pamiętamy 

i dlatego dzisiaj tu się spotykamy. 

Julia:  

Tłumaczcie nam ojcze i mamo, 
nam małym dzieciom, ciekawym, jak było,  

gdy kraj się bronił przed obcym,  

który pozbawił nas wolności i sławy. 

Nadia:  

Przypominajcie nam, 

komu zawdzięczamy wolność 

i polską mowę w przedszkolu i w szkole. 

Maja:  
I to, że tylko z książek  

poznajemy dziś niewolę. 

Iza:  

Tłumaczcie nam tak, jak umiecie, 

skąd czerwień i biel sztandaru. 

Krystian:  
Dlaczego musimy być dumni, 

że polski wydał nas naród. 

Zosia:  

Cofnijmy się w czasie. 

Przypomnijmy sobie, jak to wszystko było, 
co się wydarzyło. 

Wiktoria:  

Trzy państwa się zebrały, 

kraj nasz podzieliły. 

Niezależnej Polsce rządy narzuciły. 

Marysia:  
Austria, Prusy i Rosjanie 

Polskę z mapy wymazały,    

urzędy i szkoły ludźmi swymi obsadzały. 

Piosenka: „Przybyli ułani pod okienko”  
(K. Bayer, A. Wacławski, Polska naszą 
ojczyzną). Dziewczynki ustawiają się 
naprzeciw chłopców w rzędzie, chłopcy cwał 
do przodu – „koniki”. Następnie formują dwa 
koła, dziewczynki w środku, chłopcy na 
zewnątrz – cwał. 

Rafał:  
Ponad sto lat trwania upokorzeń, męki 

pod obcym zaborem całej tej udręki. 

Filip:  

Mowę nam zabrano, polskie obyczaje, 

ale Polak patriota, tak łatwo się nie poddaje. 

Bartek:  

Rodził się duch walki,  

„Rotę” wciąż śpiewano,  

o wolności kraju skrycie rozprawiano. 

Wiersz M. Konopnickiej „Rota”. 

Oleg:  
Wielkie trzy mocarstwa 

w końcu się skłóciły 

i walkę zawziętą ze sobą stoczyły. 

Barnaba:  

I pierwsza brygada się wtedy zrodziła, 
o ojczyznę utraconą z honorem walczyła. 
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Piosenka: „Pierwsza Brygada” (K. Bayer, 

A. Wacławski, Polska naszą ojczyzną). 

Iza:  

A w tym lesie… jest mogiła,  

w niej żołnierz nieznany. 

Nadia:  

Może to czyjś ojciec, może brat kochany. 

Grób zarosła trawa i łopian zielony. 

Tylko go pilnuje krzyżyk pochylony. 

Zosia:  

Na małej deszczułce napis zmyły deszcze. 
Zginął za Ojczyznę – słowa widać jeszcze. 

Maja:  

Za naszą wolność, za polską mowę,  

oddał swe życie. 

Michał:  
Zawsze przed żołnierską mogiłą  

pochylimy głowę 

i zaśpiewamy czasem o nich,  

bo czyn ich został w słowach pieśni. 

Piosenka: „Szara piechota” (K. Bayer,  
A. Wacławski, Polska naszą ojczyzną). 
Dziewczynki w dwóch rzędach,  
chłopcy naprzeciwko.  

Oliwia:  

Dla Austrii i Niemiec wojna już przegrana. 

W Rosji rewolucja, w Polsce wolność 
odzyskana. 

Bartek:  

11 listopada roku 1918 następuje koniec 

zaboru obcego. 

Znów na mapie świata polskie państwo gości. 

Paweł:  
Nikt nam nie odbierze już niepodległości. 

Dumny biały orzeł ściany nam ozdabia, 

Dumne polskie dziecko światu opowiada. 

Wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego 

dziecka”. 

Maja:  

Pamiętajcie dzieci – kiedy nagle las zaszumi,  

mowę sosny, gdy zrozumiesz, to wiedzcie, 

że to jest… Polska. 

Michał:  

Gdy zobaczycie topole  
górujące ponad polem… to jest Polska. 

Seweryn:  

Gdy słyszycie naszą mowę, hymn i pieśni 

narodowe… to jest Polska. 

Kiedy słyszycie szum strumyka,  

co po kamieniach pomyka… to jest Polska. 

Wiktoria:  

Choinka, stół, opłatek biały, matczyne ręce, 

co go wam podały… to jest Polska. 

Jula:  

Gdy zobaczycie płowe wrzosy rozbłyskane 

w kroplach rosy… to jest Polska. 

Zosia:  

Kiedy ujrzycie mogiłę w lesie,  

a nad nią krzyż z brzozy wycięty…  
to jest Polska. 

Piosenka: „Płynie Wisła” (K. Bayer,  

A. Wacławski, Polska naszą ojczyzną).  

Taniec krakowiak 
(http://www.tance.edu.pl/pl/dances/ 
show/category/0/dance/718).  
Cwał w parach – chłopiec z dziewczynką, 
chłopcy klękają i klaszczą, a dziewczynki 
tańczą dookoła chłopców, dziewczynki chwy-
tają za rąbek sukienki – chłopcy kładą ręce 
na biodrach i tańczą dookoła dziewczynek, 
dziewczynki odwracają się – łapią za ręce 
w kole, chłopcy obejmują dziewczynki w pa-
sie i cwał, wszyscy formują duże, jedno koło 
– cwał, wszystkie dzieci podnoszą ręce do 

góry i składają ukłon do środka koła i na 
zewnątrz. 

Maria Opala 
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Monika Sobiepańska 

Edyta Góral 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  41   

W  CZĘSTOCHOWIE  

października 2018 roku w na-

szym przedszkolu odbył się mię-

dzyprzedszkolny konkurs recy-

tatorski pt. „Od przedszkola do aktora”. 
Tegoroczna edycja konkursu zorganizowana 

była pod hasłem „Poznajemy polskich po-

etów w 100-lecie odzyskania niepod-

ległości”. W konkursie brały udział dzieci 

w wieku od 4 do 6 lat. Wydarzenie spotkało 

się z dużym zainteresowaniem. Wszystkie 
przedszkolaki pięknie zaprezentowały przy-

gotowane utwory z zakresu poezji dziecięcej. 

Można było usłyszeć znane wiersze Jana 

Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Cho-

tomskiej, Marii Konopnickiej; przypomniano 
piękną poezję patriotyczną Władysława Beł-

zy i Czesława Janczarskiego. Jury miało 

niezwykle trudne zadanie, gdyż poziom za-

prezentowany przez uczestników był bardzo 

wysoki. Po dłuższej naradzie wybrano sześ-

ciu laureatów. 

 

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 41 
w Częstochowie witają uczestników  

konkursu recytatorskiego 

Organizatorzy konkursu podkreślili, iż 

poezja dziecięca zajmuje szczególne miejsce 

w naszej literaturze. Zarówno ta radosna 

J. Brzechwy i J. Tuwima jak i ta o podnios-

łym charakterze zasługuje na miano pom-
nika narodowego. Któż nie zna z dzieciń-

stwa wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego 

dziecka”?. 

Należy pamiętać, iż poezja polska zarów-

no ta dla dorosłych, jak i ta dla dzieci, to 
dziedzictwo narodowe. Uczymy naszych naj-

młodszych polskich utworów, które należy 

znać, pamiętać i przekazywać następnym 

pokoleniom. Przypomnienie tekstów z zakre-

su poezji dziecięcej oraz podkreślenie ich 

wagi dla najmłodszego pokolenia było na-
szym głównym celem.  

9 listopada 2018 r. o godz. 1500 w sali 

naszego przedszkola zebrali się zaproszeni 

goście wraz z rodzicami dzieci przedszkol-

nych. Ich wizyta miała na celu uroczyste 
uczczenie setnej rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę.  

Dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej 

zaprezentowały się w przedstawieniu artys-

tycznym. Inscenizacja składała się z trzech 

aktów.  

Treścią pierwszego aktu była wizyta 

dzieci u babci i dziadka oraz rozmowa 

z  nimi o wojnie. Drugi akt przedstawiał 

wspomnienia i przeżycia dziadka z czasów 

wojny, jego dzielnych kompanów oraz wy-
bitnego dowódcy, jakim był Józef Piłsudski. 

Ostatni – trzeci akt, to powrót do czasów 

teraźniejszych i przestroga dziadka przed 

okrutnymi czasami wojny oraz docenienie 

walki i ofiary wielu ludzi, po to byśmy mogli 

teraz żyć w wolnym kraju.  

Oprócz odegranych scenek dzieci uświet-

niły całą uroczystość śpiewając piękne 

pieśni patriotyczne, wśród których znalazły 

się m.in.: „O mój rozmarynie”, „Piechota”, 

„Rota”, „Taki kraj” oraz piosenki z reper-
tuaru dziecięcego: „Cieszymy się, Polsko” 

i „Jesteśmy Polakami”. Wspólnie z gośćmi 

i rodzicami odśpiewane zostały cztery zwrot-

ki „Mazurka Dąbrowskiego”.  

30 
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Mamy nadzieję, że wydarzenia, które mia-

ły miejsce w naszym przedszkolu uświetniły 

 

obchodzoną w 2018 roku 100. rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodległości. 

Monika Sobiepańska 

Edyta Góral 
 

 
Występ 6-latków z Miejskiego Przedszkola nr 41 podczas obchodów Święta Niepodległości 

 
 

 

Małgorzata Duda 

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  42   

W  CZĘSTOCHOWIE  

listopada 1918 roku spełnił się 

sen wielu pokoleń Polaków  

– państwo polskie narodziło się 

na nowo. Po rozbiorach, 123 latach niewoli, 

rusyfikacji i germanizacji, po wielkich pow-
staniach – wolna Polska powróciła na mapę 

świata. Zbliżające się obchody 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę wy-

wołały gorącą dyskusję wśród nauczycieli 

Miejskiego Przedszkola nr 42 w Częstocho-
wie, w jaki sposób skomplikowaną i trudną 

historię naszego kraju przybliżyć dzieciom. 

Bardzo pomocne okazały się projekty i akcje 

organizowane przez różne instytucje, urzędy 

i placówki. Nasze przedszkole postanowiło 

przyłączyć się do projektu edukacyjnego 
„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie 

kosztuje”, który wspólnie realizowała Jasna 

Góra, Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Delegatura w Częstochowie oraz Katolickie 

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Czę-
stochowie. Udział w projekcie zainauguro-

waliśmy wykonaniem kącika patriotycznego 

w holu przedszkola, który przypominał 

o ważnym wydarzeniu historycznym, jakim 

było odzyskanie niepodległości i uczył sza-

cunku do wartości i symboli narodowych.  

 

Jednocześnie ukazywał wszystkim, jak 

ważny jest patriotyzm. Zdjęcie eksponujące 

treści patriotyczne wystawy zaprezentowane 
zostało w Centralnej Szkole Państwowej 

Straży Pożarnej w Częstochowie, a następ-

11 
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nie na stronie internetowej RODN „WOM” 

w Częstochowie. Kolejnym krokiem naszych 

działań było dokonanie wpisu w specjalnej 

kronice „100 życzeń na 100 lat dla Nie-

podległej”, która została uroczyście złożona 
jako wotum na Jasnej Górze.  

Nowy rok szkolny 2018/2019 stanowił 

kontynuację projektu. We wrześniu wzięliś-

my udział w konkursie plastycznym dla przed-

szkolaków na projekt okładki do śpiewnika 

patriotycznego. Uczestniczyliśmy w konfe-
rencji „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic 

nie kosztuje” na Jasnej Górze, która przy-

bliżyła nauczycielom mało znaną historię 

związaną z datą 4 listopada 1918 roku. 

Tego dnia polskie wojsko pod dowództwem 
kapitana Artura Wiśniewskiego przejęło 

wartę przy bramach Jasnej Góry i zawiesiło 

flagę biało-czerwoną na wieży jasnogórskiej. 

Jasna Góra siedem dni wcześniej niż reszta 

kraju odzyskała niepodległość. Na konfe-

rencji, my nauczyciele, otrzymaliśmy wspar-
cie w postaci propozycji scenariuszy zajęć 

na temat wydarzeń z 4 listopada 1918 r. 

opracowanych przez nauczycieli historii i ję-

zyka polskiego.  

 

W planie miesięcznym w październiku 
jeden tydzień przeznaczyliśmy na realizację 

treści związanych z kształtowaniem tożsa-

mości narodowej. Celem działań było zapoz-

nanie dzieci z symbolami narodowymi, przy-

bliżenie wiadomości na temat naszego kraju 

oraz zainteresowanie dziejami Polski i  Pola-
ków. Dzieci poznały wiersze i pieśni pa-

triotyczne, nauczyły się słów hymnu, do-

wiedziały się jak poprawnie zachowywać się 

w czasie jego śpiewania. Okazało się, iż mi-

mo naszych obaw co do stopnia trudności 
pieśni patriotycznych, część dzieci dzięki 

swoim dziadkom potrafiła zaśpiewać np. 

„Pierwszą brygadę”, a pozostałe bardzo 

szybko do nich dołączyły. Wkrótce w wol-

nym czasie cała grupa podśpiewywała tę 

ulubioną pieśń Marszałka Józefa Piłsuds-

kiego. Sześciolatki poznały również postać 

kapitana Artura Wiśniewskiego i związaną 

z  nim historię. Jednocześnie rozwijałyśmy 
twórczą aktywność dzieci, wykonując godło 

i mapę Polski oraz chorągiewki. Zorganizo-

waliśmy też wystawę prac dzieci skierowaną 

do rodziców.  

Zdobyte wiadomości i umiejętności po-

stanowiłyśmy zaprezentować szerszemu gro-
nu w trakcie uroczystości „Pasowania na 

starszaka”. Uroczystość oprócz sprawdzianu 

umiejętności i zdolności dzieci, niosła także 

treści patriotyczne związane z rocznicą od-

zyskania niepodległości. Sześciolatki zapre-
zentowały wzruszający montaż słowno-mu-

zyczny o tamtych wydarzeniach. 

 

 

Podsumowaniem działań związanych z pro-

jektem edukacyjnym „Nie chciejcie Ojczyz-

ny, która Was nic nie kosztuje”, było przy-

łączenie się dzieci z naszego przedszkola do 

uroczystości na Jasnej Górze i w Alejach 
w dniu 4 listopada – rocznicę wydarzeń, gdy 

sanktuarium jako jedno z pierwszych miejsc 

w kraju stało się „skrawkiem” wolnej Polski. 

Dzieci dumnie maszerowały z Placu W. Bie-

gańskiego Alejami NMP na jasnogórskie bło-
nia. 
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Jednak z końcem projektu edukacyjnego 

nie zakończyliśmy działań kształtujących 

poczucie przynależności narodowej. W lis-

topadzie głównym celem naszej pracy było 

kształtowanie miłości i przywiązania do 
kraju ojczystego, jego kultury. 7 listopada 

uczestniczyliśmy w konkursie teatralno-mu-

zycznym w Przedszkolu Specjalnym nr 24 

w Częstochowie pt. „Jesteśmy Polką i Pola-

kiem”. Dzieci z naszego przedszkola zapre-

zentowały program artystyczny upamiętnia-
jącym 100. rocznicę odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę. Nasze przedszkolaki za-

jęły zaszczytne III miejsce i zdobyły wyróż-

nienie.  

 

 

9 listopada przyłączyliśmy się do się ak-

cji MEN „Rekord dla Niepodległej” i o go-

dzinie 1111 cała społeczność przedszkola 

wspólnie zaśpiewała 4 zwrotki hymnu naro-
dowego. Była to bardzo podniosła chwila.  

Pragnąc przybliżyć dzieciom nasze tańce 

narodowe, zaprosiliśmy do przedszkola przed-

stawicieli zespołu ludowego. Przedszkolaki 

obejrzały w ich wykonaniu poloneza, ober-
ka, mazura, kujawiaka i krakowiaka. Póź-

niej wraz z artystami zatańczyliśmy wspól-

nie poloneza i krakowiaka, co wszystkim 

sprawiło wiele radości. 

 

W podejmowanych działaniach dotarłyś-

my do wszystkich grup wiekowych. Malusz-

ki starałyśmy się uczyć miłości do Polski, 

zaczynając od poznawania tego, co dla nich 

najważniejsze i w sercu się zaczyna – ro-
dziny, jej historii, emocji, zwyczajów i oby-

czajów. Starsze dzieci poznały polskie sym-

bole narodowe: hymn, barwy, godło. Mówi-

łyśmy o najważniejszych rzekach, miastach 

i ich zabytkach. Bliżej poznaliśmy Często-
chowę i jej historię. Wszystkie dzieci 

zetknęły się z ojczystą kulturą i sztuką za-

równo poprzez obserwacje, udział w wyda-

rzeniach jak i bezpośrednią aktywność. 

Czynnie włączyliśmy się w obchody roczni-

cowe na poziomie dostosowanym do możli-
wości przedszkolaków. Ze swoimi działa-

niami docieraliśmy również do rodziców, 

którzy chętnie uczestniczyli w działaniach, 

wspierali nas i dzieci, a także przekazywali 

swoim pociechom wiedzę o własnej rodzinie 
i jej historii. 100. rocznica odzyskania nie-

podległości spowodowała, że z naszymi przed-

szkolakami rozmawiałyśmy poważniej, przy-

bliżałyśmy trudną historię naszego kraju. 

Diagnoza dzieci sześcioletnich przeprowa-

dzona na koniec listopada wykazała, że 
wszystkie znają symbole narodowe, rozpoz-

nają i śpiewają hymn narodowy, znają 

pojęcia: Polska, ojczyzna, wolność, wojna. 

Znają „Katechizm polskiego dziecka” 

W. Bełzy.  

Mamy nadzieję, że wszystkie działania 

związane z obchodami 100. rocznicy odzys-

kania niepodległości przez Polskę przyniosą 

w przyszłości zamierzone efekty: nasi wy-

chowankowie wyrosną na mądrych, dum-

nych Polaków, którzy będą znać i pod-
trzymywać tradycję i kulturę swojego kraju. 

 Małgorzata Duda 
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Jolanta Łupierz 

SAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE  

W  KOCHANOWICACH  

arodowe Święto Niepodległości to lek-
cja patriotyzmu nie tylko dla doros-

łych, ale także dla najmłodszych człon-

ków naszego społeczeństwa, czyli przed-

szkolaków. 100. rocznica odzyskania nie-

podległości, a wraz z nią uroczyste święto-
wanie wielkiego wydarzenia w Samorządo-

wym Przedszkolu w Kochanowicach miało 

szczególny przebieg. 

8 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta 

akademia w wykonaniu dzieci 4- i 5-letnich 

z grupy „Jeżyków” i „Wiewiórek”. Koordy-
natorami uroczystości były nauczycielki Jo-

lanta Łupierz i Agnieszka Wręczycka.  

Akademia rozpoczęła się od powitania 

wszystkich gości i przedszkolaków. Dzieci 

zaprezentowały wiersze o czasach, gdy nie 
było Polski na mapie, obrazujące historię 

drogi do wolności naszego państwa, a także 

piosenki patriotyczne oraz taniec ukazujący 

za pomocą pomponów białych i czerwonych 

barwę naszej flagi narodowej. Na zakończe-

nie wszyscy odśpiewali uroczyście „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Miłym akcentem było wspól-

ne zdjęcie pamiątkowe i podziękowania wy-

rażone przez dyrektor przedszkola. Towa-

rzyszyły nam wzruszenie i podziw dla przed-

szkolaków, które mimo wieku, w przejmu-
jący sposób potrafiły oddać powagę histo-

rycznego wydarzenia. Z pewnością tak ob-

chodzony Narodowy Dzień Niepodległości 

nasi wychowankowie na długo zachowają 

w swoich sercach.  

 

Dzięki udziałowi w takich uroczystościach 

dzieci uczą się patriotyzmu i kształtują po-

zytywne postawy. W naszym przedszkolu 

nie unikamy trudnych tematów. Staramy 
się przedstawić je w przystępny i atrakcyjny 

sposób w ramach patriotycznego programu 

innowacyjnego „Polskie ABC Małego Przed-

szkolaka” realizowanego w roku szkolnym 

2018/2019. Dzieci poznają symbole i barwy 
narodowe. Biorą udział w zajęciach dotyczą-

cych historii naszego państwa oraz w spot-

kaniach z ciekawymi ludźmi.  

 

Dzięki uroczystościom z okazji 100. rocz-

nicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
przedszkolaki poznały ciężką, długą i krwa-

wą drogę państwa polskiego do wolności. 

Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować 

i to jest zadanie dla nas wszystkich. 

 

Scenariusz uroczystości: 

Grupa: wszystkie  

Cele ogólne: 

– uwrażliwienie na losy własnego kraju, 

narodu, 

– zapoznanie z okolicznościami powstania 
Polski,  

– zapoznanie z okolicznościami odzyskania 

niepodległości, 

– kształtowanie postaw patriotycznych oraz 

poczucia dumy z dokonań przodków, 

– poszerzanie wiedzy na temat własnej 
ojczyzny, 

– szacunek dla symboli narodowych (hymn, 

godło, flaga, barwy narodowe). 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 
– wie, jak szanować barwy narodowe i hymn 

państwowy, 

N 
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– rozumie, dlaczego obchodzimy Święto Nie-

podległości, 

– potrafi działać w zespole, 

– potrafi podjąć decyzję o wzięciu udziału 

w apelu, 
– potrafi właściwie zachować się w czasie 

uroczystości przedszkolnej. 

Formy pracy:  

indywidualna, zbiorowa, grupowa. 

Przebieg uroczystości: 

Powitanie gości przez dyrektor przed-
szkola. 

Dziecko:  

Witamy wszystkich gości. 

Dzisiaj święto Polski 

– Dzień Niepodległości. 

Dziecko: 

Cofnijmy się w czasie. 

Przypomnijmy sobie, 

jak to wszystko było, 
co się wydarzyło. 

Dziecko:  

To nasze godło. 

Znak narodowy. 
Skąd ten znak pochodzi? 

Tego legenda właśnie dowodzi. 

Narrator: 
Było trzech braci: Lech, Czech i Rus. 

Słowiańskie tworzyli plemię. 

Choć żyli w zgodzie, ruszyli w świat, 

by zdobyć dla siebie ziemię.  

Podkład muzyczny – odgłos koni i przy-
rody (bracia jadą na koniach). 

Lech: 

Miejsca na swoje siedziby poszukamy, 

tam się zatrzymamy i zamieszkamy. 

Podkład muzyczny – odgłos koni i przy-
rody (bracia jadą na koniach). 

Nauczyciel: 

Zbliżał się wieczór kolejnego dnia wędrówki, 

gdy dotarli do żyznej doliny. Nagle zaszu-

miały szerokie skrzydła. Z rosnącego na po-
bliskim wzgórzu dębu poderwał się srebrno-

pióry ptak. 

Lech: 

Ten wspaniały ptak 

to dla nas dobry znak. 
 Hołd tobie orle składam! 

Tu będzie nasza osada! 

Ten piękny zakątek ziemi 

Gnieznem nazwiemy! 

Bracia: 
Słusznie czynisz pozostając tutaj,  

my jednak iść musimy dalej, 

bo dolina wszystkich nie pomieści. 

Rus: 
Ja pójdę na wschód i tam zbuduję swój 

gród. 

Czech: 

Ja na południe powędruję i tam gród zbu-
duję. 

Podkład muzyczny – odgłos koni i przy-
rody (bracia Czech i Rus na koniach). 

Dziecko: 

Tak Polska właśnie powstała  

i pięknie się rozwijała,  

ale po pewnym czasie  
niestety pod zabory się dostała. 

Nauczyciel: 

Kiedyś, przed wieloma laty, nie możemy za-

pomnieć tej daty, Polska miała kłopot z są-
siadami trzema. Zabrali nam ziemię i mó-

wią: Nie ma Polski, nie ma! 

Podkład muzyczny: „Etiuda Rewolucyj-
na” F. Chopina. Dzieci w czarnych pelery-
nach chodzą wokół mapy Polski. 

Nauczyciel: 

Hej, nad tą polską ziemią, 
hej czarne krążą kruki. 

Rozerwać chcą Ojczyznę, 

hej na trzy krwawe sztuki. 

Dzieci rozsuwają kawałki mapy na trzy 
części. 

Dziecko: 

Trzy państwa się zebrały, 
kraj nasz podzieliły. 

Niezależnej Polsce 

rządy narzuciły. 

Dziecko:  
Austria, Prusy i Rosjanie 

Polskę z mapy wymazały, 

urzędy i szkoły 

ludźmi swymi obsadzały. 

Dziecko:  
Ponad sto lat trwania 

upokorzeń, męki 
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pod obcym zaborem 

całej tej udręki. 

Dziecko:  
Mowę nam zabrano, 

polskie obyczaje, 

ale Polak patriota, 

tak się łatwo nie poddaje. 

Dziecko:  
Rodził się duch walki,  

pieśni wciąż śpiewano, 

o wolności kraju  

skrycie rozprawiano. 

Dziecko:  

Wielkie trzy mocarstwa 

w końcu się skłóciły 

i walkę zawziętą 
ze sobą stoczyły. 

Dziecko:  

I „Pierwsza Brygada” 

się wtedy zrodziła, 
o Ojczyznę utraconą 

z honorem walczyła. 

Piosenka „Marsz Pierwszej Brygady” 
(T. Biernacki, A.T. Hałaciński). 

Nauczyciel: 

Polacy walczyli bardzo długo. W końcu 11 lis-

topada 1918 roku odzyskali niepodległość, 
czyli odzyskali Polskę. Dlatego właśnie dzi-

siaj wspólnie świętujemy. 

Dzieci łączą z powrotem kontur Polski. 

Dziecko: 
11 listopada roku 1918  

następuje koniec zaboru obcego. 

Znów na mapie świata 

Polskie państwo gości. 
Nikt nam nie odbierze 

już niepodległości. 

Dziecko: 
Jestem Polakiem 

lat niewiele mam, 

ale wyznam szczerze 

kocham ten mój kraj. 

Piosenka: „Jestem Polakiem” (J. Tomań-
ska, M. Totoszko). 

Dziecko: 

Każde państwo ma symbole 

flagę, godło, hymn. 
Po tym dziecko rozpoznaje 

narodowość w kraju swym. 

Dziecko: 
Hymnem polski jest Mazurek 

pan Wybicki pisał go, 

gdy na włoskiej obcej ziemi 

o nasz kraj walczono. 

„Mazurek Dąbrowskiego” (przyjęcie odpo-
wiedniej pozycji do hymnu). 

Dziecko: 
Flaga Polski z dawien dawna dwa kolory ma, 

biel u góry, czerwień pod nią każdy to już zna. 

Taniec z pomponami białymi i czerwo-
nymi. 

Dziecko: 

Godło Polski – orzeł biały wokół tło czerwone. 
Na głowie korona, skrzydła rozłożone. 

Dziecko: 

Każdy Polak od małego zna te trzy symbole, 

wie, że polskiej ziemi one przeznaczone.  

Dziecko: 

Dumny, biały orzeł ściany nam ozdabia. 

Dumnie polskie dziecko światu odpowiada. 

Wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego 
dziecka”. 

Dziecko: 

W historii Polski, tak się składa, 
że 100 lat temu, 11 listopada  

nasz kraj z niewoli się wyzwolił. 

I myśl powstała taka, 

by przez szacunek dla przeszłości 

ten dzień na zawsze dla Polaka  

pozostał Dniem Niepodległości. 

Podziękowanie za udział w uroczystej aka-
demii. 

Jolanta Łupierz 
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Urszula Garus 
Inga Staszowska 

PRZEDSZKOLE  NR  2   W  KONIECPOLU  

śród ważnych dat w dziejach na-

szego kraju jest dzień 11 listopa-

da, w którym nasza Ojczyzna od-
zyskała niepodległość. Polska w 1795 r. 

zniknęła z map świata, została podzielona 

pomiędzy zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. 

Polacy nie stracili nadziei i wykorzystywali 

każdą okazję do odzyskania niezależności. 
Po 123 latach niewoli, w 1918 r. Polska 

wróciła na mapy. W roku 2018 przypadła 

szczególna rocznica – 100 lat odzyskania 

niepodległości przez Polskę.  

Dla upamiętnienia tej niezwykle ważnej 

daty w naszym przedszkolu odbył się szereg 
działań, które miały na celu kształtowanie 

postaw i uczuć patriotycznych. W ciągu ca-

łego roku przedszkolaki poznawały historię 

naszej Ojczyzny. Poprzez czytanie i oglądanie 

polskich legend utrwaliły wiedzę na temat 
znaków narodowych, poznały ciekawe miejsca 

w Koniecpolu, a także uczciły święto 11 lis-

topada podczas uroczystej akademii przed-

szkolnej.  

 
Krecik opowiada dzieciom o swojej miejscowości 

Już w kwietniu nasi wychowankowie 
wraz z podróżującym Krecikiem z Ogólno-

polskiego Projektu Edukacyjnego „Krecik 

poznaje Polskę” zapoznali się z miejscami 

odwiedzonymi przez Krecika i opisanymi 

W 
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w jego pamiętniku, a także odwiedziły waż-

ne dla koniecpolan miejsca, m.in. pomnik 

pomordowanych w czasie II wojny świato-

wej. Wychowawczyni przedstawiła historię 

pomnika, a potem wszyscy uczcili pamięć 
poległych chwilą ciszy. Podczas wizyty na-

szego pluszowego gościa wykonaliśmy wpis 

do jego notatnika. 

 
Pod pomnikiem pomordowanych koniecpolan 

Maj, to miesiąc, w którym obchodzimy 

święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z ra-

cji tego, iż jest to nasze święto narodowe, 

dzieci z najstarszej grupy wraz z wycho-

wawczyniami, dla przybliżenia i utrwalenia 
symboli narodowych oraz historii ważnego 

aktu normatywnego, przygotowały uroczys-

tość przedszkolną.  

 
Uroczystość z okazji święta Konstytucji 3 maja 

Zaproszeni goście – Ryszard Suliga, bur-

mistrz Koniecpola, Gwidon Jelonek, zas-

tępca burmistrza Koniecpola, rodzice oraz 

cała społeczność przedszkolna wysłuchali 
wierszy i piosenek przybliżających jedno 

z  najważniejszych wydarzeń w historii na-

szego kraju. Podczas akademii został także 

rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Pol-

ska – moja Ojczyzna”, który honorowym 

patronatem objął burmistrz Koniecpola. 
Wszystkie prace zostały nagrodzone, ponie-

waż każda z nich była piękna i zgodna z te-

matyką konkursu. 

Przedszkole wzięło również udział w „Ko-

niecpolskiej majówce”, podczas której na 

rynku miejskim zaprezentowano krótki prog-
ram artystyczny z piosenką „Jesteśmy Polką 

i Polakiem” oraz patriotycznymi wierszami. 

 
Koniecpolska majówka 

Ważnym elementem obchodów 100. rocz-

nicy było także poznawanie własnego re-

gionu. W czerwcu nasze przedszkolaki 

odwiedziły Izbę Pamięci, znajdującą się w na-

szej gminie. Podczas wizyty poznały wiele 
nieużywanych już przedmiotów, np. tary do 

prania czy plecak – teczkę ucznia z daw-

nych lat. Spróbowały także dawniejszych 

typowo wiejskich przysmaków, jak „fajer-

czaki” czy chleb pieczony w piecu ze smal-
cem oraz kompot rabarbarowy. Po powrocie 

długo było słychać w przedszkolu opowia-

dania uczestników na temat tego, co widzie-

li i jedli. 

Wrzesień, to czas, kiedy nasze przed-

szkole przystąpiło do Międzynarodowego 
Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”. W jego 

ramach wykonane zostały różne zadania, 

które miały charakter wewnątrz – jak i zew-

nątrzprzedszkolny. Dzięki akcji „Wyślij kartkę 

Bohaterowi” nasi wychowankowie poznali 
historię powstańców warszawskich i wysłali 

do nich kartki. 

 
Akcja „Wyślij kartkę Bohaterowi” 
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Kolejnym ważnym działaniem była orga-

nizacja zawodów „Biało-Czerwoni”, które 

zostały objęte honorowym patronatem władz 

miasta. We współpracy z Przedszkolem nr 1 

w Koniecpolu zostały one przeprowadzone 
w Hali Sportowej. Licznie przybyli rodzice, 

dziadkowie, ciocie, wujkowie i sympatycy 

przedszkoli, gorąco dopingowali małych za-

wodników. Drużyny, w poszczególnych ka-

tegoriach wiekowych, rywalizowały ze sobą 

w różnych konkurencjach sportowych, np. 
rzut woreczkiem do celu, podawanie piłki 

nad głową, bieg slalomem. Nie wygrała ani 

biała drużyna, ani czerwona, lecz biało-czer-

wona. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-

kowe medale, a dyrekcje placówek – pu-
chary. 

Kącik patriotyczno-regionalny to kolejne 

wykonane działanie. Na korytarzu naszego 

przedszkola stanął stół nakryty pięknym 

regionalnym obrusem. Na nim pojawiły się 

polskie jabłka oraz kwiaty. Obok zgroma-
dzono wiele regionalnych przedmiotów, 

m.in. maselnicę, kołowrotek i balię. Znalaz-

ło się także miejsce dla „małej krakowianki” 

w stroju regionalnym. 

 
Kącik patriotyczny 

Listopad, to miesiąc, w którym nastąpiła 

kulminacja działań związanych z obchoda-

mi 100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. W trakcie zajęć dzieci utrwa-
lały wiedzę na temat naszego kraju i przy-

gotowywały się do występu z okazji Święta 

Niepodległości. 9 listopada w naszym przed-

szkolu odbyła się uroczystość pt. „11 lis-

topada – Święto Niepodległości”, którą swoją 

obecnością uświetnili włodarze miasta oraz 
Zofia Kaniewska, kierownik biblioteki. 

Zebranych gości powitała dyrektor przed-

szkola, a burmistrz w swojej przemowie 

podkreślił ważny charakter spotkania. Pro-

wadzące uroczystość krótko przedstawiły 
historię drogi naszego kraju do wolności, 

a o godz. 1111 wszyscy wspólnie zaśpiewali 

4 zwrotki hymnu narodowego w ramach 

akcji „Rekord dla Niepodległej”. Następnie 

dzieci ze wszystkich grup wyraziły szacunek 

i miłość do Ojczyzny w krótkim programie 
artystycznym.  

 
Święto Niepodległości w przedszkolu 

Recytowały wiersze o tematyce patrio-

tycznej, m.in. „Katechizm polskiego dziecka” 
W. Bełzy, „Barwy ojczyste” i „Co to jest 

Polska?” Cz. Janczarskiego oraz „Moja mała 

Ojczyzna” J. Białobrzeskiej. Przedszkolaki 

zaśpiewały również piękne, okolicznościowe 

piosenki: „Flaga biało-czerwona”, „Płynie 
Wisła, płynie”, „Nasze polskie ABC” i „Ro-

dzinny kraj”. Każda grupa zatańczyła 

również taniec ludowy: trojaka, krakowiaka 

oraz układ taneczny do piosenki pt. „Nie-

podległość”. Publiczność z powagą oglądała 

i słuchała zaprezentowanego programu. 
Biało-czerwone kotyliony oraz wystrój sali 

dopełniły podniosłą atmosferę uroczystości.  

 
Święto Niepodległości w przedszkolu 

Punktem kulminacyjnym było rozstrzyg-

nięcie konkursu fotograficznego pt. „Moja 

mała Ojczyzna” pod patronatem burmistrza 

Koniecpola, zorganizowanego w ramach Mię-
dzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Pięk-
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na Nasza Polska Cała”. Dzieci otrzymały 

nagrody i pamiątkowe dyplomy.  

Ciekawą propozycją były również war-

sztaty kulinarne utrzymane w klimacie pa-

triotycznym, przeprowadzone przez diete-
tyka klinicznego i animatora zabaw dziecię-

cych z firmy „Alee Frajda” z Częstochowy. 

Nasi podopieczni z zainteresowaniem uczest-

niczyli w zabawach z chustą animacyjną, 

a następnie wykonali biało-czerwone grzyb-

ki, ciasteczka dla żołnierza, owocową sa-
nitariuszkę i żołnierza oraz koktajl w bar-

wach narodowych. Wszyscy delektowali się 

przygotowanymi smakołykami. Było smacz-

nie, zdrowo, kolorowo i patriotycznie. 

 
Warsztaty kulinarne 

Dla upamiętnienia tak ważnej dla naszej 

Ojczyzny rocznicy powstał album w postaci 
prezentacji multimedialnej, zawierający chro-

nologiczny przegląd naszych działań. 

Urszula Garus 

Inga Staszowska 

 
 

 

 

 

Sylwia Janusiak 

GMINNE  PRZEDSZKOLE  W  KRUSZYNIE 

ramach obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-

ległości Gminne Przedszkole w Kru-

szynie zaangażowało się w dwa projekty. 

Jeden organizowany był przez Kuratorium 

Oświaty w Katowicach Delegatura w Czę-

stochowie – „Rok dla Niepodległej – Polska 
to jest wielka rzecz!”, natomiast drugim był 
oraz w Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

„Piękna Nasza Polska Cała”, pod patrona-

tem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego, Centrum Edukacyjnego BLIŻEJ 
PRZEDSZKOLA, Wydawnictwa Edukacyjne-

go MAC oraz Wójta Gminy Kruszyna. 

Czynny udział dzieci z naszego przed-

szkola w obydwu projektach zaowocował 

zorganizowaniem przedsięwzięć oraz wyko-

naniem wielu zadań związanych tematycz-
nie z patriotyzmem oraz realizacją treści 

regionalnych. Nie tylko dzieci brały udział 

w zajęciach o treściach patriotycznych, przy-

gotowanych przez Kuratorium Oświaty. 

Nauczyciele Gminnego Przedszkola w Kru-
szynie zorganizowali kąciki patriotyczne i re-

gionalne, czynnie uczestniczyli w spotka-

niach organizowanych przez częstochowską 

Delegaturę Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach oraz w zajęciach nauki tańca – polo-

neza, aby przygotować dzieci do aktywnego 
uczestnictwa w akademii z okazji 11 listo-

pada, udziału w biciu rekordu we wspólnym 

w całej Polsce śpiewaniu hymnu oraz prze-

marszu Alejami na Jasną Górę.  

 

Udział w drugim projekcie rozpoczęło za-

sadzenie Drzewka Pamięci oraz pisanie lis-

tów do bohaterów. Całe przedszkole wzięło 

udział w pokazie mody patriotycznej, goto-
waniu potraw regionalnych, zawodach spor-

towych „Biało-Czerwoni”.  

Przez długi czas dzieci uczyły się w gru-

pach pieśni patriotycznych oraz wierszy 

o tej tematyce, aby finalnie zaprezentować 

się przed przybyłymi do naszego przed-

W 
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szkola gośćmi – wójtem gminy Kruszyna, 

zaproszonymi rodzicami oraz wszystkimi 

pracownikami placówki, którzy wspólnie 

z nami zaśpiewali w tym dniu hymn Polski. 

To wydarzenie scaliło naszą społeczność. 
Wzruszenie malujące się na twarzach do-

rosłych i dzieci pozostanie na zawsze cenną 

pamiątką po jakże podniosłych wydarze-

niach.  

 

 

Uroczystość rozpoczęła się polonezem  
z figurami, zatańczonym przez grupę dzieci 

6-letnich. Następnie przedszkolaki ze wszyst-

kich grup recytowały wiersze o Polsce i śpie-

wały piosenki o naszej ojczyźnie. Punktu-

alnie o godz. 1111 zaśpiewaliśmy hymn. 

 

Kończący się rok 2018 obfitował w wy-

darzenia o treściach patriotycznych. Był po-

czątkiem drogi, podczas której małe dzieci 

uczą się tego, czym jest postawa patrio-

tyczna, miłość do Polski, poznają tradycje 
lokalne oraz swoją „małą Ojczyznę”. 

Sylwia Janusiak 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Szewczyk 
Agnieszka Szczepańczyk 
Ewelina Pędzik 

PRZEDSZKOLE  NR  2   W  MYSZKOWIE  

kres przedszkolny ma zasadnicze 
znaczenie w kształtowaniu wszech-

stronnego rozwoju dziecka. Sprzyja 

rozwijaniu jego zainteresowań poznawczych 
i budzi w nim ogromną ciekawość otacza-

jącego świata. Dziecko przyjmuje postawę O 
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badacza i obserwatora zachodzących zja-

wisk w przyrodzie, poznaje otoczenie bliższe 

i dalsze. Dlatego tak ważne jest kształ-

towanie szacunku do dziedzictwa kulturo-

wego, tradycji i zwyczajów przodków. 

Nasze przedszkole usytuowane jest na 

Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w bar-

dzo atrakcyjnym regionie o bogatych trady-

cjach, dorobku kulturowym, malowniczych 

krajobrazach, licznych walorach kulturalno- 

-przyrodniczych, które sprzyjają rozbudza-
niu w dziecku zainteresowań regionaliz-

mem, historią i kulturą.  

Wymienione aspekty przyczyniły się do 

wprowadzenia w przedszkolu innowacji pt. 

„Śladami przeszłości, której zadaniem jest 
poznawanie, odkrywanie i prowadzenie do-

świadczeń poprzez udział w warsztatach 

edukacyjnych. Dzieci przez swoją aktyw-

ność, działanie – poznają walory regionalne, 

kulturowe, przyrodnicze, geograficzne oraz 

historyczne okolic i regionu. Celem inno-
wacji pedagogicznej jest zaznajomienie wy-

chowanków przedszkola z regionalizmem 

najbliższej okolicy, zapoznanie z urządze-

niami i przedmiotami codziennego użytku, 

których używali nasi przodkowie, poznawa-
nie czynności i sposobów ich wykonywania 

przez mieszkańców Jury oraz pozyskiwania 

wytworów pracy do codziennej egzystencji. 

Dzieci dotykają historii wsi, która z biegiem 

czasu odeszła w zapomnienie. Dzięki pro-

wadzonej innowacji pedagogicznej w przed-
szkolu przywracamy pamięć o bogactwie, 

dorobku i znaczeniu istnienia wsi oraz 

kształtujemy postawę patriotyczną przed-

szkolaka, co ma ogromne znaczenie dla 

dalszego rozwoju jego osobowości i charak-
teru. Postawa nauczycieli i rodziców powin-

na przyczynić się do pielęgnacji szacunku 

do „małej Ojczyzny”. 

 

 

 

 

Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw 

dbałości o kształtowanie prawidłowej posta-
wy patriotycznej dziecka, rozbudzania wraż-

liwości na piękno otaczającego świata, przy-

rody, kultury i sztuki. Dzieci poznają war-

tości przekazywane w tekstach literackich 

znanych pisarzy czy też wrażliwość mistrzów 
muzyki. Wychowankowie przedszkola biorą 

udział w różnorodnych konkursach, których 

tematem jest Polska i ich rodzinne miasto  

–  Myszków. Reprezentują również przed-

szkole na konkursach tańca regionalnego 

i  zajmują czołowe miejsca. W konkursie ta-
necznym „Piękna Nasza Polska Cała” zaję-

liśmy I miejsce. 
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Wychowankowie naszego przedszkola 

biorą udział w projekcie „Mały miś w świecie 

wielkiej literatury”. Jeden z modułów  

– „100-lecie niepodległości. Pokaż radość 

przedszkolaku” – zachęcał i aktywizował do 
wspólnego świętowania wyjątkowej rocznicy 

odzyskania niepodległości. Przedszkolaki 

uczestniczyły w zajęciach o tematyce patrio-

tycznej. Każde „misiowe spotkanie” rozpo-

czynało się niespodzianką – dzieci dosta-

wały listy, a w nich zadania – uczyły się 
hymnu, wykonywały taniec „Symbole Pol-

ski”, przygotowywały kącik patriotyczny, ko-

lorowały kokardy narodowe.  

Zadaniem końcowym było zorganizowa-

nie uroczystości przedszkolnej, do której dzie-
ci wraz z nauczycielami i rodzicami przy-

gotowywali się stopniowo. Biało-czerwone 

stroje, patriotyczne tańce i piosenki po-

kazały, jak bardzo przedszkolaki kochają 

swój kraj! Było uroczyście, radośnie i wzru-

szająco!  

A zaczęło się tak: „Kto ty jesteś? – Polak 

mały…”. W ustach kolejnego pokolenia uro-

czyście zabrzmiały słowa znane i wymowne. 

Następnie cały budynek rozbrzmiewał nu-

tami „Mazurka Dąbrowskiego” – 9.11.2018 r. 
o godzinie 1111 biliśmy „Rekord dla Nie-

podległej”. Celebrując Święto 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości wszyscy poczu-

liśmy narodową jedność. Dzieci miały okazję 

poszerzyć wiedzę na temat Ojczyzny, a także 

kształtować postawy szacunku do historii 
naszego kraju oraz symboli narodowych. 

W nawiązaniu do Święta Niepodległości 

w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia, 

które miały na celu przybliżenie dzieciom 

takich słów jak: Polska, Ojczyzna, „Mazurek 
Dąbrowskiego” itp. W związku z tym przed-

szkole odwiedził żołnierz zawodowy. Podczas 

wizyty opowiedział przedszkolakom o swojej 

służbie, zaprezentował mundury – galowy 

i polowy oraz pokazał podręczne wyposaże-

nie żołnierza. Dzieci miały możliwość przy-

mierzyć żołnierskie nakrycie głowy. Oglą-

dały mapy, wysłuchały informacji na temat 

obrony narodowej. Tematyka wojskowa za-

fascynowała nie tylko chłopców. Dziew-

czynki także zaciekawił temat pogadanki. 
Każdy mógł sprawdzić, jak ciężki jest hełm, 

jak oddycha się w masce przeciwgazowej. 

Radości nie było końca. Przedszkolaki z za-

partym tchem słuchały opowieści gościa. 

 

Poprzez różnorodne warsztaty edukacyj-
ne organizowane w przedszkolu dzieci poz-

nają kraj, jego najcenniejsze skarby, wy-

bitnych mistrzów starszego i młodego poko-

lenia. Zdobywają również wiedzę na temat 

sąsiadów Polski i innych krajów europej-
skich. Tak było np. podczas warsztatów edu-

kacyjnych poświęconych bohaterskim pilo-

tom z Dywizjonu 303. 

 

 

Przybliżenie dzieciom historii w formie 

zabawy i nauki poprzez formę warsztatów 

edukacyjnych znacząco wpływa na zaznajo-
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mienie ich z przeszłością Polski i świadomie 

kształtuje postawę patriotyczną. 

 

Scenariusz uroczystości: 

Cele ogólne: 
– kształtowanie postaw patriotycznych, 

– kształtowanie postawy szacunku do historii 

naszego kraju, symboli narodowych, właś-

ciwego zachowania podczas uroczystości, 

– poszerzanie wiedzy na temat własnej oj-

czyzny, 
– doskonalenie umiejętności artystycznych. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

– rozumie znaczenie Święta Niepodległości Polski, 

– poprawnie zachowuje się w czasie śpie-
wania hymnu, 

– odnosi się z szacunkiem do symboli na-

rodowych, 

– recytuję wiersze, śpiewa piosenki o tema-

tyce patriotycznej i rytmicznie tańczy, 

– poszerza słownictwo i doskonali dykcję, 
– rozwija pamięć, 

– bierze współodpowiedzialność za przebieg 

uroczystości. 

Metody:  
słowne (recytacja, śpiew), czynne (stawia-

nych zadań), oglądowe (taniec, pokaz, eks-

presja muzyczno-ruchowa). 

Formy:  

indywidualna, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: 

płyta CD, magnetofon, wiersze o tematyce 
patriotycznej, stroje galowe, kotyliony w bar-

wach narodowych, dekoracje sali przed-

szkolnej, balony w kształcie serca, chusta 

animacyjna, biało-czerwone serca z papieru, 

flaga, godło Polski.  

Przebieg: 

● Recytacja wiersza W. Bełzy „Katechizm 
małego Polaka”. 

● Powitanie: 

Witamy wszystkich gości, 

dzisiaj święto Polski – Święto Niepodległości. 

Dzisiaj wielka jest rocznica  

– Jedenasty Listopada.  
Tym co padli za Ojczyznę,  

hołd wdzięczności Polska składa. 

Im to bowiem zawdzięczamy wolność,  

polską mowę w szkole, to że z kart historii 

poznajemy dziś niewolę. 
Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im 

składamy i w hołdzie wolności 

hymn polski śpiewamy. 

● Odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 
(wszyscy). 

● Wiersz Cz. Janczarskiego „Barwy ojczys-
te” (dziecko 1.). 

● Wiersz K. Bayer, A. Wacławskiego „Nie-
podległość” (dziecko 2.).  

● Wiersz Z. Staweckiego „Nasze polskie 
ABC” (dziecko 3.). 

● Wiersz Cz. Janczarskiego „Co to jest Pol-
ska” (dziecko 4.). 

● Piosenka „Polsko śpiewam dla Ciebie, 

tańczę i gram” (sł. M. Kluza, muz. M. Klu-
za) (wszystkie dzieci). 

● Wiersz M. Łaszczuka „Biały orzeł” (dziec-
ko 5.). 

● Wiersz J. Wybieralskiej „Ojczyzna z dzia-
da, pradziada” (dziecko 6.). 

● Wiersz J. Wybieralskiej „W samym sercu 
Europy” (dziecko 7.). 

● Wiersz J. Białobrzeskiej „Moja mała oj-
czyzna” (dziecko 8.).  

● Taniec do piosenki „Od morza aż do Tatr” 

(sł. M. Kluza, muz. Mateusz Kluza) 
(wszystkie dzieci). 

Pod koniec piosenki dzieci tańczą z chustą 
animacyjną, do której wkładają biało-czer-
wone serca zrobione z papieru. Po tańcu 
każde dziecko podchodzi do rodzica i wręcza 

serce.  

Ilona Szewczyk 

Agnieszka Szczepańczyk 

Ewelina Pędzik 
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Ewelina Nabiałek 

Anita Kapica 
Lidia Rak 

GMINNE  PRZEDSZKOLE  W  OLSZTYNIE 

naszym przedszkolu obchody 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę zainaugurowaliśmy 

wykonaniem kącika patriotycznego w holu 

przedszkola. Przedszkolaki poprzez udział 

w  różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, 
wycieczkach, konkursach, zajęciach eduka-

cyjnych poznały pojęcia i wydarzenia zwią-

zane z polską historią, poczuciem tożsa-

mości narodowej i wolności. Każda grupa 

wykonała różnorodne prace plastyczne o cha-
rakterze patriotycznym. 

 

Celem naszych działań było zapoznanie 

dzieci z symbolami narodowymi, przybliże-

nie wiadomości na temat naszego kraju oraz 
zainteresowanie dziejami Polski i Polaków. 

Osobom odwiedzającym placówkę zorgani-

zowany kącik przypominał o bardzo ważnym 

wydarzeniu dla naszego kraju oraz ukazał 

wszystkim, jak ważny jest patriotyzm w na-

szym przedszkolu.  

 

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości dzieci wzięły udział w Powia-

towym Konkursie Plastycznym „Kocham Cię, 
Polsko”, w którym 5-letnia Pola, przygoto-

wana przez Ewelinę Nabiałek, zdobyła 

pierwsze miejsce, a pozostałe dzieci, biorące 

w nim udział otrzymały od organizatorów 

dyplomy i upominki.  

 

Dużym sukcesem może pochwalić się 
również Anita Kapica, która za opracowany 

scenariusz zajęć o tematyce patriotycznej 

zdobyła I miejsce w Powiatowym Konkursie 

na Scenariusz Zajęć „Kocham Cię, Polsko”. 

 

6 listopada dzieci z grup „Misiaczków” 
i „Tygrysków” zostały przyjęte w poczet na-

szych przedszkolaków podczas Uroczystego 

Pasowania na Przedszkolaka, które, z racji 

obchodów 100. rocznicy nieodległości, miało 

charakter patriotyczny. 

W piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 1111, 
dzieci z naszego przedszkola, a także dzieci 

z Oddziału w Przymiłowicach, wspólnie z dy-

rektorem, nauczycielami i pracownikami 

przyłączyli się do akcji „Rekord dla Niepod-

ległej”, ogłoszonej przez Ministra Edukacji 

Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy 
Ministrze Edukacji Narodowej i zaśpiewały 

4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. 

W 
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Po odśpiewaniu Hymnu 4-letnia Maja za-

śpiewała piosenkę „Co to jest Niepodległość” 
z „Dedykacją dla Niepodległej”. 

 

14 listopada troje reprezentantów na-

szego przedszkola: Marcelina, Marcel i Piotr, 

przygotowanych przez Monikę Małyskę, Mo-

nikę Pietrzak i Teresę Ptak, reprezentowało 

nasze przedszkole podczas Przeglądu Pio-

senki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej pod 
patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa 

Kulturowego 2018, śpiewając polską pieśń 

wojskową „Przybyli ułani pod okienko”. 

22 listopada grupy „Skrzatów”, „Sówek”, 

„Słoneczek”, „Pszczółek” i „Biedronek”, a także  
 

dzieci z Oddziału w Przymiłowicach, zapre-

zentowały inscenizacje o charakterze patrio-

tycznym. Podczas występów dzieci recyto-

wały wiersze opowiadające o historii Polski, 

ale także te tłumaczące sens współczesnej 
polskości oraz uwrażliwiające na dostrzega-

nia piękna ojczyzny. Głównym celem spot-

kania było kształtowanie miłości i przywią-

zania do ojczyzny, jego kultury i  tradycji 

oraz poznanie symboli narodowych naszego 

kraju. Święto Niepodległości stało się bardzo 
radosnym dniem w naszym przedszkolu 

i  mamy nadzieję, że na zawsze zapadnie 

w  pamięć naszym „małym Polakom” oraz 

zaproszonym gościom. 

 

26 listopada dzieci wchodzące w skład 

zespołu „Wesołe Nutki”, przygotowane przez 

Monikę Małyskę, Monikę Pietrzak i Teresę 

Ptak, otrzymały szczególne wyróżnienie pod-
czas III Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżo-

wych Zespołów Tanecznych Powiatu Często-

chowskiego. 

Ewelina Nabiałek 

Anita Kapica 
Lidia Rak 

 

 

 

Maria Czerwik 
Agnieszka Nierobiś 
Żanetta Polaczkiewicz 

PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  W  POCZESNEJ  

Scenariusz uroczystości pt. „To Polska 

właśnie” 

Grupa: 5–6-latki. 

Cel główny: 

– kształtowanie postawy szacunku wobec 

historii naszego kraju, symboli narodo-

wych,  

– budzenie świadomości narodowej, kształ-

towanie postawy patriotycznej – ukazanie 

doniosłego momentu odzyskania niepo-
dległości przez Polskę, 

– uwrażliwienie na piękno poezji i pieśni 

patriotycznej, 

– podkreślenie tożsamości narodowej, 
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– wdrożenie do właściwego zachowania pod-

czas uroczystości. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

– zna i śpiewa hymn narodowy, 
– wie, jak należy się zachować w czasie 

śpiewania hymnu, 

– śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 

oraz proste piosenki ludowe,  

– porusza się przy muzyce i do muzyki, 

– chętnie uczestniczy w zbiorowym muzy-
kowaniu, 

– wymienia nazwę swojego kraju i jego sto-

licy,  

– rozpoznaje symbole narodowe (godło, fla-

ga, hymn), 
– wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk 

i rzeczy znajdujących się w bliskim oto-

czeniu za pomocą komunikatów poza-

werbalnych: tańca, intencjonalnego ru-

chu, gestów, impresji teatralnych, mi-

micznych. 

Metody: słowna, praktyczna. 

Formy: zbiorowa. 

Środki dydaktyczne:  

rekwizyty, stroje – krakowiaka, żołnierzy, 

nagrania utworów – płyty CD, „Bliżej przed-
szkola – Dziękuję Polsko”  

(https://blizejprzedszkola.pl/dziekuje-

polsko#), „Nasze rozśpiewane przedszkole” 

(http://www.mp34.nemo.pl/podstrony/ 

wiesci20152016.htm, szarfy, flaga. 

Przebieg uroczystości: 

Powitanie przez przedszkolaków zapro-
szonych gości – przypinanie kotylionów 
biało-czerwonych. 

 

Powitanie zaproszonych gości: wójta gmi-
ny Poczesna, radnych i sołtysa gminy Po-
czesna, rodziców przez Ewę Rakowską, 
dyrektor przedszkola. 

 

Prezentacja programu artystycznego przy-
gotowanego przez starszaków. 

W tle polonez F. Chopina. 

Jakub: 
Serdecznie witamy na uroczystości z okazji 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-

ległości.  

Wsłuchajcie się w nasze słowa, a dowiecie 

się, jak ważna jest dla nas Ojczyzna i nasza 
polska mowa. 

Kacper:  
Moja ojczyzna to bazie wiosną 

i żółte zawilce, co w lasach rosną. 

Zuzanna: 
To szary skowronek, co w polu śpiewa. 

To wierzba płacząca, kwitnące drzewa. 

Kacper: 
Moja ojczyzna to zapach chleba  

I bocian nad łąką tak blisko nieba. 

Julia: 
To miasta i wioski, rzeki, jeziora. 

To hejnał mariacki z wieży kościoła. 

Wszyscy: 

Moja ojczyzna to wstęga Wisły, 
jesienna zaduma i język ojczysty. 

Falowanie biało-czerwonymi wstęgami. 

 

Piosenka: „U twojej kołyski, Ojczyzno” 
(sł. i muz. A.A. Miś). 

Sandra: 
Cofnijmy się w czasie. 

Przypomnijmy sobie, 



 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

  

  Nr 4 (110) 2018 / 1 (111) 2019 55 

jak to wszystko było, 

co się wydarzyło. 

Krzysztof: 

Trzy państwa się zebrały, 

kraj nasz podzieliły. 
Niezależnej Polsce 

rządy narzuciły. 

Amelia: 

Austria, Prusy i Rosjanie 

Polskę z mapy wymazały, 

urzędy i szkoły 
ludźmi swymi obsadzały. 

Jakub: 

Ponad sto lat trwania 

upokorzeń, męki 

pod obcym zaborem, 
całej tej udręki. 

Leon: 

Mowę nam zabrano, 

polskie obyczaje, 

ale Polak patriota, 

tak się łatwo nie poddaje. 

Piosenka „Nasza Ojczyzna” (sł. i muz. 
A.A. Miś). 

Na zakończenie piosenki żołnierze masze-
rują. 

Julian: 
Rodził się duch walki,  

„Rotę” wciąż śpiewano, 

o wolności kraju  

skrycie rozprawiano. 

Anna: 

Wielkie trzy mocarstwa 
w końcu się skłóciły 

i walkę zawziętą 

ze sobą stoczyły. 

Filip: 

Dla Austrii i Niemiec 
wojna już przegrana. 

W Rosji rewolucja, 

w Polsce wolność odzyskana. 

Marta: 

11 listopada roku 1918  

następuje koniec zaboru obcego. 
Znów na mapie świata 

polskie państwo gości. 

Nikt nam nie odbierze 

już niepodległości. 

Szymon: 
Dumny, biały orzeł 

ściany nam ozdabia. 

Dumnie polskie dziecko 

światu odpowiada. 

Wiersz W. Bełzy „Katechizm małego dziec-
ka” (pyta dyrektor przedszkola, odpowiada 
dziecko). 

Piosenka „Głos historii” (sł. A. Bomba, 
muz. M. Konarski), (zwrotki śpiewa jedno 
dziecko, refren wszyscy).  

Lena: 

Hymn naszej Ojczyzny 

„Mazurek Dąbrowskiego” 
śpiewamy, stojąc na baczność. 

Pamiętaj, mój kolego. 

Alicja: 

Biało-czerwona flaga  

łączy wszystkich rodaków, 
tak było, jest i tak będzie  

od Gdańska aż po Kraków. 

Taniec z flagami do piosenki „Flaga biało- 
-czerwona” (sł. i muz. A.A. Miś).  

 

Maja: 
Biały Orzeł w koronie 

polskich granic pilnuje, 

a wiara, nadzieja i miłość 

silną Polskę buduje. 

Piosenka „Orzeł” (sł. i muz. A.A. Miś).  

Sztaluga z konturem Polski – dzieci malują.  

Julian: 

Namaluję mapę Polski specjalnie dla Ciebie. 

Na niej góry i doliny, górnicze zagłębie. 

Nie zapomnę też o morzu, jeziorach i rzekach. 

Letnią porą na wakacjach, będą na nas czekać. 
Znajdę miejsce na zabytki – Wawel, Sukien-

nice. 

Dodam jeszcze oczywiście kopalnie w Wie-

liczce. 

Oliwia: 

Będą miasta i miasteczka, te duże i małe… 
Z podwórkami, piaskownicą do zabaw wspa-

niałe. 
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A na koniec zrobię ramkę, wstążką ją ozdobię 

i z radością mapę Polski podaruję tobie. 

Maja: 

Jestem sobie krakowianka, mam warkoczyk 

po kolanka, 
mam na głowie śliczny wianek, taki zwyczaj 

krakowianek. 

Patrzcie tylko, mili moi, krakowiaczek przy 

mnie stoi, 

prawą nóżką przytupuje, zaraz ze mną za-

tańcuje.  

Taniec krakowiak. 

Wiersz „Dziękuję Polsko”  

(https://blizejprzedszkola.pl/dziekuje-
polsko), (w tle słychać muzykę). 

Dziękuję, Polsko, za Orła Białego,  
za dom rodzinny, zabawy z kolegą.  

Dziękuję, Polsko, za polne kwiaty, 

za uśmiech i miłość mamy i taty. 

Dziękuję, Polsko, za złote zboże,  

za zachód słońca nad polskim morzem.  

Dziękuję, Polsko, za twoje dary, 
za bursztyn na plaży i Kraków stary. 

Dziękuję, Polsko, za krzyż na Giewoncie  

i za Polaków serca gorące.  

Dziękuję, Polsko, za twoją odwagę, 

za biało-czerwoną na maszcie flagę. 
Dziękuję, Polsko, Ojczyzno moja,  

za to, że jesteś i ja jestem Twoja.  

Kocham cię, Polsko, mocno i szczerze, 

bo jestem Polakiem i w ciebie wierzę. 

Sergiusz: 

Pamiętajcie dzieci, kiedy nagle las zaszumi 
i gdy usłyszycie 

szum strumyka, co po kamykach pomyka  

– to jest Polska. 

Natalia: 

Gdy zobaczycie topole górujące nad polem – 
to jest Polska. 

Gdy usłyszycie naszą mowę, hymn i pieśni 

narodowe – to jest Polska. 

Choinka, stół, opłatek biały, mamy ręce, co 

go nam podały – to jest Polska. 

Gdy zobaczycie piękne wrzosy, błyszczące 
w kroplach rosy – to jest Polska. 

Kiedy ujrzycie mogiłę w lesie, a nad nią 

krzyż z brzozy wycięty – to jest Polska. 

Jakub: 

Bardzo dziękujemy za wspólne uczczenie 
tak ważnego dla Polski święta, 

jakim jest 100. rocznica odzyskania niepod-

ległości. 

Zapraszamy wszystkich gości do zaśpiewa-

nia „Mazurka Dąbrowskiego” – hymnu Pol-

ski, który jest powodem do dumy dla 
wszystkich Polaków. 

Odśpiewanie 4 zwrotek „Mazurka Dąbrow-
skiego” z szacunkiem i powagą – o godz. 1111 
– bicie rekordu na 100-lecie niepodległości. 

 

Przemówienia okolicznościowe zaproszo-
nych gości. 

Pamiątkowe zdjęcia z rodzicami. 

Podziękowania za udział w uroczystości.  

Maria Czerwik 
Agnieszka Nierobiś 

Żanetta Polaczkiewicz 
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Magdalena Główczyńska 

PRZEDSZKOLE  W  RZERZĘCZYCACH  

ODDZIAŁ  ZAMIEJSCOWY  W  RZEKACH  WIELKICH 

Przedszkolu w Rzerzęczycach Od-
dział Zamiejscowy w Rzekach Wiel-

kich w ciągu całego roku zostały 

przeprowadzone działania dotyczące obcho-

dów 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę. Miały one na celu zain-

teresowanie przedszkolaków dziejami Polski 
i Polaków, podtrzymywanie poczucia tożsa-

mości narodowej oraz przybliżenie, w atrak-

cyjnej dla małych dzieci formie, polskich 

symboli narodowych. Przedszkolaki poprzez 

udział w różnorodnych wydarzeniach po-
znały pojęcia związane z polską historią, 

poczuciem tożsamości narodowej i wolności. 

 

Jedną z ciekawszych inicjatyw w Przed-
szkolu w Rzekach Wielkich było posadzenie 

20 kwietnia 2018 r. symbolicznego Dębu 

Niepodległości, którego patronem został Ig-

nacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kom-

pozytor, działacz niepodległościowy, mąż sta-

nu i polityk, premier rządu II Rzeczypos-
politej. 

 

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością 

Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice, który 

był pomysłodawcą przedsięwzięcia. Gośćmi 
specjalnymi byli również inni przedstawi-

ciele gminy Kłomnice. Podczas uroczystego 

wydarzenia przedszkolaki w odświętnych 

strojach zaprezentowały program artystycz-

ny. Dzieci pośród pięknej scenerii recyto-

wały wiersze i śpiewały piosenki. Z wielką 
dumą, przyjmując postawę „na baczność”, 

odśpiewały hymn Polski. 

 

Drzewko zostało posadzone w malow-
niczym parku otaczającym przedszkole. Dąb 

jest symbolem siły, drzewem, które może 

żyć nawet tysiąc lat, a więc przeżyje nas, 

nasze dzieci i nasze wnuki.  

 

Mamy wielką nadzieję, że nie przeżyje 

Polski. Polska będzie się odradzać w ko-

lejnych odsłonach historii, a Dąb Niepod-

ległości stanie się symbolem wspólnych 
działań łączących pokolenia. Patronat me-

dialny nad wydarzeniem objęło Polskie Ra-

dio Katowice. 

Magdalena Główczyńska 

W 
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Justyna Wilk 

Agnieszka Cieśla 

PRZEDSZKOLE  W  WĘGLOWICACH  

rocznica odzyskania nie-

podległości przez  Polskę 
było okazją do zorgani-

zowania w Przedszkolu w Węglowicach 

kilku przedsięwzięć podczas trzydniowych 

obchodów. Głównymi inicjatorkami były 

nauczycielki – Aneta Dąbrowska i Barbara 

Kaśków oraz dyrektor przedszkola – Justyna 
Wilk. Zaangażowani w organizację uroczys-

tości byli wszyscy pracownicy placówki.  

Hasłem przewodnim obchodów był festi-

wal twórczości patriotycznej pt. „Nasza Nie-

podległa w Przedszkolu w Węglowicach”. 
Zaprosiliśmy gości z otoczenia społecznego: 

przedstawicielki koła gospodyń wiejskich, 

wójta gminy Wręczyca Wielka, starostę Kło-

bucka, dyrektora GOPS we Wręczycy Wiel-

kiej, radną powiatu kłobuckiego – miesz-

kankę naszej miejscowości, dyrektora ds. 
oświaty we Wręczycy Wielkiej oraz filhar-

moników częstochowskich. 

W pierwszym dniu uroczystości przed-

szkolaki wspólnie obejrzały film pt. „Polak 

Mały” przedstawiający w przystępny sposób 

symbole narodowe. 

 

„Co to jest Polska?” – takie pytanie za-

dały nauczycielki dzieciom. Metodą „burzy 

mózgów” zaangażowano naszych podopiecz-

nych do wypowiedzi na niełatwy dla nich 
temat – Polska. Padło wiele odpowiedzi, każ-

de z dzieci miało swoje skojarzenia. Wszyst-

kie odpowiedzi na zadawane pytania zostały 

nagrane i zaprezentowane podczas biesiady 

patriotycznej z udziałem rodziców.  

 

Doskonale znane już dzieciom symbole 

narodowe były wyeksponowane w każdej 

sali przedszkolnej. Wszystkie grupy pilnie 

uczyły się hymnu Polski. Sprawdzianem 
i okazją do jego odśpiewania było bicie 

rekordu. Gdy zbliżała się godzina 1111 

wszystkie przedszkolaki spotkały się w jed-

nej sali, aby odśpiewać nasz hymn pań-

stwowy. Każde dziecko miało na piersi ko-
tylion w barwach narodowych. Zaśpiewa-

liśmy 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Zaproszone na tę okazję panie z koła gos-

podyń były zachwycone występem przed-

szkolaków. Gratulowały dzieciom zdolności, 

a nauczycielom zaangażowania. Zachwyco-
ne były również postawą przedszkolaków 

podczas śpiewu i wyjściem pocztu flago-

wego, którego dotychczas w placówce nie 

było. Przedszkole otrzymało certyfikat za 

udział w projekcie „Nie chciejcie Ojczyzny, 
która Was nic nie kosztuje”.  

 

Dzieci przemaszerowały też ulicami Wę-
glowic, śpiewając piosenkę „Jesteśmy Polką 

i Polakiem” i machając biało-czerwonymi 

chorągiewkami. W pochodzie towarzyszyli 

nam zaproszeni goście. Przechodnie zatrzy-

mywali się, podziwiając rozśpiewane przed-
szkolaki. 

100. 
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Podczas zajęć w przedszkolu w ramach 

trwającego festiwalu, dzieci otrzymały obraz-

ki z symbolami, np. z godłem, mapą Polski, 

flagą, które porozcinały wg własnego uzna-

nia (własnoręcznie wykonane puzzle), by 
następnie ułożyć z kawałków cały obrazek. 

Nauczycielki zaprezentowały polskie legen-

dy, przekazując je w sposób zrozumiały 

i dostępny dla najmłodszych. Odegrano scen-

ki dramowe oraz przeprowadzono zabawy 

naśladowcze według pomysłów dzieci. Jed-
nym z zadań było zilustrowanie wybranego 

bohatera legendy dowolną techniką. Poja-

wiły się smoki, królowie, rycerze itp.  

Po raz pierwszy w naszym przedszkolu 

odbył się Gminny Konkurs Patriotyczny pt. 
„Śpiewam dla mojej Ojczyzny”. Gości przy-

witała pani dyrektor, po czym jedna z mam 

przedszkolaków zaśpiewała piosenkę pt. „Tu 

wszędzie jest moja Ojczyzna”.  

Na konkurs zaproszone zostały dzieci 

z przedszkoli z gminy Wręczyca Wielka  
– z placówek w Bieżeniu, Borowym, Wręczy-

cy Wielkiej, Truskolasach, Pile Pierwszej, 

Kalei, Kulejach, Grodzisku i Węglowicach. 

W repertuarze konkursowym znalazły się 

takie piosenki jak: „Nasza warszawska sy-
renka” , „Myślimy o Polsce”, „Rozkwitały pą-

ki białych róż”, „Nasze polskie ABC”, „Jak 

długo w sercach naszych”, „Dzień dobry 

biały ptaku”. Jury składające się z naszych 

gości miało nie lada problem. Po burzliwych 

debatach, wójt Tomasz Osiński ogłosił wer-
dykt. Podkreślił, że wszystkie dzieci starały 

się nie tylko w czasie konkursu, ale na 

pewno przez wiele dni, ucząc się słów oraz 

melodii. Laureatami konkursu zostały za-

tem wszystkie uczestniczące w nim przed-
szkolaki. Każde dziecko otrzymało dyplom 

oraz książkę z bajkami i kolorowymi ilustra-

cjami. Natomiast nauczycielki odebrały po-

dziękowania za przygotowanie dzieci do 

konkursu. Wszyscy uczestniczący w uro-

czystości zostali poczęstowani biało-czer-
wonymi ciasteczkami.  

W ostatnim dniu patriotycznej biesiady 

dominowały w przedszkolu kolory bieli i czer-

wieni. Pokaz mody patriotycznej był nie-

zwykłym wydarzeniem zarówno dla dzieci, 
jak i dla nauczycieli. Pięknie ubrane dziew-

czynki i chłopcy jako modelki i modele nie 

mogli doczekać się wyjścia na scenę. Przed-

szkolaki wspaniale zaprezentowały się w  bia-

ło-czerwonych strojach, z wiankami, czap-

kami na głowach, z torebkami lub kwiatami 
w rękach oraz z uśmiechem na twarzach. 

Pokaz rozpoczęła pani dyrektor, prezentując 

się z kwiatami we włosach.  

 

 

 

Najmłodsze dzieci, trochę stremowane, 

zaprezentowały się parami, zdobywając przy 

tym gromkie brawa. Starsze przedszkolaki 

również zdobywały aplauz zebranych. Wszys-
cy doskonale się bawili. Zabawie i radości 

nie było końca. 
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Następnie wsłuchaliśmy się w muzykę 

graną przez filharmoników częstochow-

skich. Przestawiony repertuar nosił nazwę 

„W narodowym tonie”. Mogliśmy posłuchać 

poloneza, mazurka, kujawiaka, oberka i kra-
kowiaka, obejrzeć z bliska instrumenty, 

a także dotknąć i zagrać na nich. Uwieńcze-

niem koncertu było wspólnie zaśpiewanie 

„Mazurka Dąbrowskiego”.  

 

 

Po występie gości, dzieci z poszczegól-

nych grup prezentowały swoje zdolności 

aktorskie i muzyczne. Każda grupa zaśpie-

wała piosenkę i wyrecytowała wiersz. Usły-

szeliśmy następujące utwory: „Katechizm 
małego Polaka”, „11 listopada”, „Nasze pol-

skie ABC”, „Powiewa flaga”, „Płynie Wisła, 

płynie”, „Orzeł biały”, „Przybyli ułani”, „Moja 

mała Ojczyzna”. Następnie obdarowano dy-

plomami i nagrodami dzieci, które uczest-

niczyły w konkursach patriotycznych: „Nie-
podległa oczami dziecka” zorganizowanym 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei, 

„Laurka dla mojej Ojczyzny”, „To wszystko 

Polska” – konkurs fotograficzny, „Piękna 

nasza Polska cała” zorganizowanych na te-

renie naszego przedszkola.  

 

Na zakończenie obchodów stulecia nie-

podległości w naszym przedszkolu odbyła 

się biesiada patriotyczna z udziałem rodzi-
ców, którzy śpiewali wylosowaną wcześniej 

piosenkę. Mogliśmy usłyszeć: „Hej, hej uła-

ni”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Wojen-

ko, wojenko”, „O mój rozmarynie”. Ponadto 

śpiewano piosenki ze specjalnie przygotowa-

nego na ten dzień śpiewnika wykonanego 
przez organizatorki. Wystąpiła również 

przedstawicielka koła gospodyń oraz Michał 

Kiepura – absolwent naszego przedszkola, 

który jest śpiewakiem częstochowskiej fil-

harmonii.  

 

Dla wszystkich było to niezapomniane 

przeżycie. 

Justyna Wilk  

Agnieszka Cieśla 

 
 
 
Magdalena Bałdys 

PRZEDSZKOLE  W  WIERZCHOWISKU  

istopad, choć przypada jesienną porą, 
choć jest miesiącem zadumy i czasu 

szczególnej refleksji, to jest niewąt-

pliwie, także niezwykle radosnym miesią-
cem w historii Polski.  L 
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Dla nas, Polaków, 11 dzień listopada to 

jedna z najważniejszych dat w kalendarzu: 

Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 

roku po 123 latach niewoli, nasz kraj znów 

pojawił się na mapie Europy. Ponownie mog-
liśmy cieszyć się ze swojego własnego domu, 

z Polski.  

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę 7.11.2018 r. w Przed-

szkolu w Wierzchowisku odbył się koncert 

pieśni patriotycznych. Uroczystość rozpo-
częła się wspólnym odśpiewaniem hymnu 

państwowego. Po 100 latach pochyliliśmy 

czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych 

wydarzeń, dziękując wielu pokoleniom, na-

szych rodaków za trud walki i ofiarę życia.  

Oddaliśmy hołd wszystkim tym, którzy 

swoją niezłomną postawą i męstwem wywal-

czyli naszej Ojczyźnie wolność.   

Poprzez śpiew i tańce wyraziliśmy wdzięcz-

ność Polakom, którzy oddali życie za wolną 

i niepodległą Polskę.  

Nasza najmłodsza grupa „Ślimaczki” 

wykonała taniec do piosenki „Płynie Wisła, 

płynie”. Grupa „Biedronek” udowadniała, 

jak mocno kocha Polskę poprzez odśpie-

wanie pieśni „Przybyli ułani pod okienko” 

i „Jestem Polką i Polakiem”. Przedszkolaki 
z grupy „Żabek” wcieliły się w rolę strzelec-

kiej brygady w pieśni „My, pierwsza bryga-

da”. Następnie przekonały wszystkich, że 

kochają swój kraj ojczysty, śpiewając utwór 

pt. „Myślimy o  Polsce” oraz tańcząc do pio-

senki „Od morza aż do Tatr”.  

Dzieci z najstarszej grupy „Motylków” 

ukazały piękno naszych barw ojczystych 

poprzez taniec z chustami i flagami. Zapre-
zentowały również utwory: „Wojenko, wojen-

ko” i „Katechizm małego dziecka”. Na za-

kończenie obchodów wszystkie przedszkola-

ki wspólnie zaśpiewały piosenkę „Polska 

moja Ojczyzna”.  

W uroczystości wzięli udział rodzice, 
dziadkowie dzieci i przyjaciele przedszkola. 

Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie świę-

tować tak ważny dzień, jakim jest 100. 

rocznica odzyskania niepodległości przez 

Polskę. 

Ponadto włączyliśmy się w realizację pro-

jektów: „Piękna Nasza Polska Cała” i „Mały 

miś w świecie wielkiej literatury moduł  

– 100 lat Niepodległości”. Projekty zakładały 

realizację zadań: nauka wiersza o tematyce 

patriotycznej, nauka hymnu, nauka tańca 
ludowego, zabawy ludowe, pokaz mody pa-

triotycznej, konkurs na kotylion z materia-

łów przyrodniczych, konkurs piosenki pa-

triotycznej, zajęcia praktyczne w celu stwo-

rzenia stroju regionalnego, zajęcia kulinarne 
(potrawa regionalna) oraz zawody sportowe 

„Biało-Czerwoni”. Włączyliśmy się także 

w bicie rekordu „Hymn dla Niepodległej”. 

Magdalena Bałdys 
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S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E  

 
 

 

Katarzyna Kosmala 
Anna Szymańska 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  7   

W  CZĘSTOCHOWIE  

trosce o pamięć dla ważnego his-

torycznego wydarzenia i bohate-

rów tamtych lat oraz o kształtowa-

nie patriotycznej postawy młodego pokole-

nia Szkoła Podstawowa nr 7 w Często-
chowie zorganizowała szereg działań z okazji 

100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Specyfika szkoły (klasy I–VI, 

klasy III gimnazjalne, część klas sporto-

wych) wymusiła na organizatorach dostoso-

wanie działań do wieku i zainteresowań ucz-
niów. Organizatorzy starali się, aby przed-

sięwzięcia, uroczystości były różnorodne, 

atrakcyjne, aby każdy uczeń znalazł coś 

interesującego dla siebie, a rocznica nie ko-

jarzyła się tylko ze standardową akademią. 
Działania i uroczystości zaplanowane zos-

tały na początku 2018 r. W trakcie roku 

były jedynie modyfikowane.  

 

ŚLADAMI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

24 listopada 2017 r. pięcioro uczniów 
naszej szkoły uczestniczyło w niezwykłej 

lekcji historii.  

 

Był to spacer śladami Józefa Piłsudskie-

go po Częstochowie, podczas którego ucz-

niowie mogli usłyszeć głos Józefa Piłsuds-

kiego, zobaczyć jego podpis w Jasnogórskiej 
Księdze Pamiątkowej, dowiedzieć się, kiedy 

przebywał w Częstochowie i zobaczyć miejs-

ca związane z jego pobytami, a także wysta-

wę w Ratuszu poświęconą jego osobie. Naj-

większą atrakcją była możliwość sfotografo-

wania się z Marszałkiem, w którego postać 
wcielił się nauczyciel jednego z gimnazjów. 

 
 

NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII  

18 maja 2018 r. w naszej szkole mie-

liśmy zaszczyt gościć pułkownika Bronisła-

wa Maciaszczyka – powstańca warszawskie-
go, kawalera Orderu Virtuti Militari – naj-

wyższego polskiego odznaczenia wojskowego.  

 

Pan Bronisław Maciaszczyk był gościem 

na lekcji historii w klasie sportowej – IIIe, 

której uczniami są zawodnicy Akademii Ra-
ków.  

 

W 
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Uczniowie z zainteresowaniem słuchali 

wspomnień pana pułkownika o historii pow-

stania warszawskiego, udziale w powstaniu, 

a także postawie młodzieży w czasie wojny. 

 

 

WIZYTA W AMBASADZIE AMERYKAŃSKIEJ  

Uczniowie „Siódemki” uczestniczyli w inau-

guracji polsko-amerykańskich obchodów 

100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę i przyjaźni ze Stanami Zjedno-
czonymi. Uroczystość odbyła się w krakow-

skiej rezydencji konsula generalnego USA 

w Polsce, 30 listopada 2017 r. 

 

 

 

HISTORIA POMNIKA ORLĄT LWOWSKICH  

W CZĘSTOCHOWIE  

Z uwagi na bliskość pomnika Orląt 

Lwowskich od szkoły szereg działań do-

tyczyło historii Lwowa. Uczniowie poznawali 

historię bohaterskiej obrony Lwowa przez 

jego mieszkańców – również dzieci. Od 9 do 

13 kwietnia 2018 r. uczniowie oraz nau-

czyciele naszej szkoły mieli okazję zapoznać 

się z wystawą okolicznościową pt. „Historia 

pomnika Orląt Lwowskich w Częstochowie”. 
Na wystawie można było zobaczyć zdjęcia 

ukazujące kolejne etapy starań członków 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich o upamiętnienie naj-

młodszych lwowian walczących o swoje 

ukochane miasto. 

 

SENTYMENTALNA PODRÓŻ PO KRESACH 

17 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły 

mieli okazję wziąć udział w konferencji his-

torycznej o Lwowie i dawnych Kresach. Spot-
kanie zostało zorganizowane przez członków 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich z okazji 100. rocz-

nicy obrony Lwowa i odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę. Uczestnicy konferencji 

usłyszeli nie tylko o pięknych miastach kre-
sowych, ale przede wszystkim o niezwykłych 

losach ludzi.  

 

BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!  

28 września 2018 r. uczniowie klas I 
edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w edu-

kacyjnym projekcie „BohaterON. Włącz his-

torię!”. Jest to ogólnopolska kampania 

o  tematyce historycznej, mająca na celu 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 

powstania warszawskiego poprzez wysłanie 
kartek pocztowych. 

 
 

ZNICZ PAMIĘCI  

15 października 2018 r. uczniowie klas I 

edukacji wczesnoszkolnej zapalili znicz 
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pamięci przy pomniku Orląt Lwowskich. 

Dzieci przyglądając się płonącemu zniczowi, 

zachowały ciszę i należytą powagę. Było to 

dla nich nie tylko wielkie przeżycie, ale i do-

skonała okazja, aby dowiedzieć się czegoś 
więcej o swoim mieście i jego mieszkańcach, 

którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. 

 

W październiku i listopadzie 2018 r. 
każda klasa podczas lekcji wychowawczych 

wychodziła pod pomnik Orląt Lwowskich. 

Celem wyjść edukacyjnych było przybliżenie 

uczniom historii z 1918 roku – obrony 

Lwowa przez jego mieszkańców, wśród któ-
rych byli uczniowie. 

 

 

100 LAT POLSKO! 

Kulminacją obchodów 100-lecia niepod-

ległości była akademia i wieczornica, które 

odbyły się 6 i 7 listopada 2018 r. Na wie-

czornicę zaproszeni zostali przedstawiciele 

samorządu miejskiego, Akademii Piłkarskiej 

Raków, CKS Budowlani, przedstawiciele To-

warzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, rodzice, uczniowie. 

Obie uroczystości miały bardzo uroczysty, 

podniosły charakter, a jednocześnie zachę-

cały uczniów do radosnego świętowania. 

Scenariusz montażu słowno-muzycznego 

obejmował treści historyczne, taniec, wier-
sze i piosenki, które z wielkim zaangażo-

waniem i radością śpiewali wszyscy uczest-

nicy. Goście zostali obdarowani kartkami 

pocztowymi z życzeniami dla Rzeczypospo-

litej, które wykonali uczniowie pod opieką 
nauczycieli. 

 

Najmłodsi uczniowie zaśpiewali piosenkę 

„O mój rozmarynie”. 

 

Uczennice ze szkolnego zespołu cheerlea-

derek przygotowały taniec „Upadek i odro-

dzenie Rzeczypospolitej”. 

Uczniowie klas gimnazjalnych zatańczyli 
poloneza. 
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Rekord dla Niepodległej 

9 listopada 2018 r. nasza szkoła przy-

łączyła się do akcji pt. „Rekord dla Niepod-

ległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej i punktualnie o godz. 1111 

w hali sportowej cała społeczność szkolna 

uroczyście odśpiewała „Mazurka Dąbrow-

skiego”. Dzień ten w naszej szkole był rów-

nież dniem barw narodowych.  

 

 

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI  

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 

26 listopada 2018 r. gościliśmy członków 

Związku Strzeleckiego w Częstochowie. Pan 
Adam Dłużniak – komendant Związku 

Strzeleckiego Oddział Częstochowa przybli-

żył uczniom historię i cele działalności 

związków strzeleckich w II Rzeczypospolitej 

i obecnie. Obecny Związek Strzelecki jest 

bezpośrednim spadkobiercą ideowym i du-
chowym Związku Strzeleckiego z lat 1910– 

–1914 i 1919–1939, którego celem jest 

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw 

i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, mło-

dzieży i osób dorosłych. Związek Strzelecki 

przygotowując Polaków do służby obywatel-

skiej, kieruje się w swojej działalności dob-
rem państwa polskiego, a jako organizacja 

z  ducha i czynu apolityczna, służy tylko 

dobru Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie 

z  uwagą wysłuchali prelekcji. Była to dla 

nich bardzo ciekawa lekcja historii. Zainte-

resowani dowiedzieli się, jak można zostać 
członkiem Związku Strzeleckiego.  

 

 

WYBITNI SPORTOWCY 100-LECIA 

Nauczyciele, trenerzy wychowania fizycz-

nego wraz z uczniami klas sportowych przy-

gotowali wystawę zdjęć dotyczącą wybitnych 

postaci polskiego sportu. 

 

 

Katarzyna Kosmala 

Anna Szymańska 
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Jolanta Zienkiewicz-Fajer 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  

Z  ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNYMI  NR  17   

IM.   STANISŁAWA   WYSPIAŃSK IEGO   

W  CZĘSTOCHOWIE  

szystkie szkoły, jak Polska długa 

i szeroka, wytężały siły, by uczcić 

godnie setną rocznicę odzyskania 

niepodległości przez naszą Ojczyznę. „Pol-
ska to jest wielka rzecz” – te słowa Stanis-

ława Wyspiańskiego stały się w naszym wo-

jewództwie hasłem obchodów roku Niepod-

ległej. Częstochowska „Siedemnastka” już 

2017 r. opracowała zestaw propozycji, a nas-

tępnie plan szkolnych obchodów i uroczys-
tości. Z początkiem 2018 roku wszyscy 

przystąpili do mrówczej pracy przy realizacji 

zaplanowanych działań. Na obu poziomach 

edukacyjnych działo się bardzo wiele.  

Już w pierwszych tygodniach roku szkol-

nego 2018/2019 uczniowie klasy IIb w ra-

mach prowadzonej innowacji pedagogicznej 

uczyli się miłości do Polski, zaczynając od 

poznawania historii ojczystej i własnego mias-
ta poprzez pomniki Częstochowy (w tym pom-

nika J. Piłsudskiego na placu W. Biegań-

skiego, symbolicznego Grobu Nieznanego Żoł-

nierza w alei Sienkiewicza czy pomnika Orląt 

Lwowskich na placu tego samego imienia).  

 

Uczniowie samodzielnie szukali materia-

łów i słuchali opowieści nauczyciela o „or-

lętach”, takich, jak Antoś Petrykiewicz, naj-

młodszy polski żołnierz odznaczony za ob-

ronę Lwowa Orderem Virtuti Militari. Na 

lekcjach plastyki rysowali pomniki oglądane 
podczas wycieczek.  

W październiku wszystkie klasy młodsze 

włączyły się aktywnie do realizacji projektu 

„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie 
kosztuje”. Dzieci podczas zajęć poznawały 

najważniejsze fakty sprzed stu lat, sylwetkę 

Artura Wiśniewskiego – bohatera narodo-

wego z Jasnej Góry, słuchały pieśni patrio-

tycznych, rysowały obrazki i komiksy zwią-
zane z wydarzeniami tamtych, pamiętnych 

dni. Uczniowie stworzyli też projekty i wy-

konali maciejówki XXI wieku. 

 

Dla młodszych dzieci zorganizowano dwa 

konkursy – muzyczny i plastyczny. Pierwszy 

z nich Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Patriotycznej „W pieśni wolność” odbył się 

13 listopada 2018 r.  

 

W 
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Wzięli w nim udział utalentowani mu-

zycznie młodzi wykonawcy z czterech często-

chowskich szkół: nr 17, nr 34, nr 39 oraz 

Prywatnej Szkoły Podstawowej „Sokrates”.  

Ich występy oceniało profesjonalne jury 
w składzie: Barbara Hrabia – nauczyciel 

rytmiki w Zespole Szkół Muzycznych im. 

M.J. Żebrowskiego w Częstochowie, Jolanta 

Mulszanowska – nauczyciel wiolonczeli 

w Zespole Szkół Muzycznych im. M.J. Żeb-

rowskiego w Częstochowie i Wioletta Micha-
lik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-

cyjnymi nr 17 im. S. Wyspiańskiego w Czę-

stochowie. Serca jurorów i publiczności 

podbił Szymon Kuliński – uczeń klasy Ib 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-

cyjnymi nr 17 im. S. Wyspiańskiego w Czę-

stochowie, który zdobył pierwszą nagrodę, 

a w kategorii klas II i III – Ania Krawczyk  

– uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 

im. A. Fredry w Częstochowie. Nasz szkolny 
mały solista Szymon zajął również III miej-

sce w Powiatowym Konkursie Pieśni Patrio-

tycznej „Drogi do wolności”, który odbył się 

w Szkole Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II 

w Częstochowie.  

Dla najmłodszych uczniów różnych szkół 

zorganizowaliśmy również konkurs plas-

tyczny „Polska w bieli i czerwieni”, w którym 

mali artyści mogli wyrazić swoje zdolności 

i dziecięcy patriotyzm. 

8 listopada 2018 r. uczniowie klasy III 
uczestniczyli w warsztatach przybliżających 

historię powstania państwa polskiego oraz 

zabytki i architekturę dawnych stolic Polski, 

a także obecnej – były to zajęcia z wyko-

rzystaniem e-podręcznika i tablicy inter-
aktywnej w Publicznej Bibliotece Pedago-

gicznej RODN „WOM” w Częstochowie. 

Większość działań dla uczczenia Niepod-

ległej podjęli nauczyciele i uczniowie II eta-

pu edukacyjnego. W ramach projektu „Czę-

stochowa o wolność i niezawisłość” 18 paź-
dziernika 2018 r. odbyła się historyczna gra 

terenowa ph. „Częstochowa w godle zaklęta” 

połączona z układaniem godła Polski.  

Zabawa miała za zadanie upamiętnienie 

100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę, a także przypomnienie syl-

wetek częstochowian walczących o niepod-

ległość oraz propagowanie wiedzy o często-

chowskim herbie. 

 

 

 

 

W grze uczestniczyła czteroosobowa dru-
żyna uczniów z klasy Va z naszej szkoły 

wraz z wychowawczynią, Agnieszką Trębic-

ką. Start nastąpił o godzinie 1000 w Parku 

im. S. Staszica w Częstochowie. Szkolna 

drużyna otrzymała mapkę z miejscami, 
w których czekały na nich zadania do wy-

konania w postaci pytań i łamigłówek his-

torycznych. Ostatnim elementem gry było 

wspólne układanie godła Polski z ogrom-

nych puzzli na placu im. W. Biegańskiego 

o godz. 1200. Następnie wszyscy uczestnicy 
podziwiali ułożone godło z wieży ratuszowej. 

Uczniowie naszej szkoły na zakończenie im-

prezy dostali nagrody rzeczowe w postaci 

gry historycznej związanej z Częstochową 

oraz biało-czerwone chorągiewki. 
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„Siedemnastka” była organizatorem Mię-

dzyszkolnego konkursu plastycznego „Mo-

neta widziana oczyma dziecka na 100-lecie 

Niepodległości Polski”, którego rozstrzygnię-

cie odbyło się 28 listopada 2018 r. w Mu-
zeum Monet i Medali w Częstochowie.  

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, albumy 

oraz prawdziwe, wybite medale projektu 

laureatki Luizy Mizgały – uczennicy Szkoły 

Podstawowej nr 34 im. A. Fredry w Często-

chowie.  

 

Wybicie serii monet było możliwe dzięki 

pozyskanemu sponsorowi – firmie JAWO. 

Pomysłodawczynią i organizatorem była Ag-

nieszka Benduch. Relację z wydarzenia za-

mieścił Tygodnik Katolicki „Niedziela”. 

Uczniowie naszej szkoły brali udział 
w okolicznościowych, rocznicowych konkur-

sach: 

● Powiatowym Konkursie Kaligraficznym, 

organizowanym przez Szkołę Podstawową 

nr 24 im. J.M. Szancera w Częstochowie 
pod patronatem Prezydenta Miasta Czę-

stochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty  

– edycja „Niepodległa”, gdzie II miejsce 

zajęła Iza Chojnowska, uczennica klasy 

VI, a nagrodą był wyjazd do Sejmu RP 

w czerwcu 2018 r., 

● Wojewódzkim Konkursie Poetyckim dla 

szkół podstawowych i średnich pod pa-

tronatem Marszałka Województwa Śląs-

kiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Pre-

zydenta Miasta Zabrze oraz Szkoły 

Podstawowej nr 30 w Zabrzu. Laureatką 
została Emilia Tupin z klasy VI, 

● „123 lata Niewoli i Odzyskanie Niepod-

ległości przez Polskę” konkursie zorga-

nizowanym przez Szkołę Podstawową 

nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstocho-

wie pod honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Częstochowy,  

● Konkursie Historyczno-Plastycznym „Za 

Wolność Naszą i Waszą” (uczeń Mateusz 

Kubik zajął III miejsce),  

● Międzyszkolnym konkursie „Drogi do nie-

podległości”, zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 13 im. K. Makuszyń-

skiego w Częstochowie pod patronatem 

ks. biskupa Antoniego Długosza, 

● Międzyszkolnym konkursie historyczno- 

-plastycznym „Józef Piłsudski w kary-
katurze” zorganizowanym przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 1 oraz Szkołę 

Podstawową nr 40 im. S. Żeromskiego 

w Częstochowie, 

● Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 

„W moich oczach Polska Niepodległa”, 
zorganizowanym przez Szkołę Podstawo-

wą nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wuj-

ka w Katowicach oraz Śląskie Centrum 

Wolności i Solidarności. 

Przeprowadzono zajęcia w oparciu o nas-
tępujące projekty edukacyjne: 

● „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic 

nie kosztuje”, 

● „Pierwsza Kompania Kadrowa” – na pod-

stawie komiksu „Pierwsza krew”, 

● lekcje multimedialne „100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości”, „Tajemnice Jasnej 

Góry”, 

● „BohaterON”. Włącz historię”. 

Szkoła aktywnie zaznaczyła swoją obec-

ność w miejskich obchodach rocznicowych.  

 

4 listopada 2018 r. na wieży jasnogór-

skiego sanktuarium została wywieszona stu-
metrowa narodowa flaga, a licznie reprezen-
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towana przez uczniów, nauczycieli i rodzi-

ców społeczność szkolna wzięła udział 

w niepodległościowym przemarszu Alejami 

Najświętszej Maryi Panny, z biało-czerwo-

nymi wstążkami na piersi. Wielu uczniów 
zaprezentowało się także w pięknych, świą-

tecznych maciejówkach. 

7 listopada 2018 r. uczniowie klasy VIII 

uczestniczyli w konferencji edukacyjnej 

„Częstochowa Niepodległa”, której celem by-

ło przybliżenie losów miasta i wybitnych 
dowódców wojskowych, w kontekście zbliża-

jącego się jubileuszu 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Obecni w sali 

sesyjnej Urzędu Miasta wysłuchali refe-

ratów przygotowanych przez uczniów kilku 
częstochowskich szkół na podstawie książki 

„Częstochowianie w marszu do Niepodległej” 

pod redakcją Ryszarda Stefaniaka i Rafała 

Piotrowskiego. Wręczono również dyplomy 

i nagrody w konkursie plastyczno-historycz-

nym „Komiks – polskie drogi do Niepod-
ległej” oraz konkursie pieśni patriotycznej 

„Sercem wyśpiewane”. Podsumowano także 

terenową grę historyczną. Na zakończenie 

odbył się koncert laureatów konkursu 

pieśni patriotycznej. 

9 listopada 2018 r. nasza szkoła włączyła 

się w inicjatywę Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej „Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 

1111 uczniowie wraz z nauczycielami przy-

strojeni biało-czerwonymi kotylionami, wy-

konanymi przez uczniów wszystkich klas, 
zebrali się w sali gimnastycznej. Po krótkiej 

refleksji na temat „Mazurka Dąbrowskiego” 

wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu 

państwowego. Był to bardzo podniosły 

moment, który na długo zostanie w pamięci 
wszystkich uczniów i nauczycieli. 

 

13 listopada 2018 r. w naszej szkole 
odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Naro-

dziny Niepodległej Polski. Olimpiady szkolne 

OLIMPUS. Naszą szkołę reprezentowali ucz-

niowie klas V, VI i VIII.  

 

Zwieńczeniem wszystkich działań była 
uroczysta akademia z okazji Święta Niepod-

ległości, której koordynatorami byli Iwona 

Kąsiel i Krzysztof Wawrzyniak. Było to pięk-

ne podsumowanie kilkumiesięcznej pracy 

uczniów i nauczycieli. Wszystkie wydarzenia 
pozostawią trwały ślad w pamięci społecz-

ności szkolnej. 

Jolanta Zienkiewicz-Fajer 

 
 

 

Katarzyna Biel 

G IMNAZJUM  NR  17   

IM.   HUBERTA  WAGNERA  W  CZĘSTOCHOWIE  

ok szkolny 2018/2019 jest wyjąt-

kowy. Nie tylko dlatego, że przypada 

w nim 100. rocznica odzyskania nie-
podległości przez Polskę, ale także dlatego, 

że kończy on funkcjonowanie naszej szkoły. 

Po raz ostatni możemy razem pracować, 

organizować – być. Nasza szkolna społecz-

ność jest niewielka – razem z nauczycielami 

to zaledwie 60 osób, z tego też powodu 
organizacja szkolnych uroczystości to spore 

wyzwanie. Dlatego właśnie z okazji Święta 

Niepodległości postanowiliśmy wypracować 

R 
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koncepcję na zupełnie nietypową „akade-

mię”. Przede wszystkim przenieśliśmy się 

z  sali gimnastycznej do dużo mniejszej 

świetlicy, która pozwoliła uczynić ten dzień 

niezwykle klimatycznym. Zadbaliśmy o de-
korację. Została zamówiona flaga 10-met-

rowej długości, która zasłoniła całą ścianę. 

Na jej tle odśpiewaliśmy uroczyście 4 zwrot-

ki hymnu państwowego, a tym samym 

włączyliśmy się w narodowe bicie rekordu 

we wspólnym śpiewie „Mazurka Dąbrow-
skiego” (9.11.2018 r., g. 1111). 

 

Atmosfery dopełniły przystrojone stoły, 
świece w narodowych barwach i piękne 

kwiaty.  

 

W takiej oprawie, w piątek – 9 listopada, 

odegraliśmy przygotowany na tę okazję sce-

nariusz. Był to montaż słowno-muzyczny, 

w  który włączyła się niemal cała społecz-

ność szkolna. Panowała podniosła, świą-
teczna atmosfera. Mieliśmy okazję uczestni-

czyć w swoistej lekcji polskiej historii, lite-

ratury i muzyki. Zabrzmiały żołnierskie pio-

senki, patriotyczne pieśni i piękne wiersze 

polskich poetów, które wycisnęły łzy z nie-

jednych oczu. Jak przystało na urodziny, 
nie zabrakło też słodkiego akcentu. 

 

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 

Preludium Chopina (w tle muzyka, stop-
niowo wyciszana). 

– Witamy na dzisiejszej uroczystości. 
Zapraszamy na krótką lekcję historii, 

literatury i muzyki. 11 listopada 1918 roku 

to znacząca data w historii Polski – dzień 

odzyskania niepodległości. W tym roku mija 
100. rocznica wielkiego wydarzenia. Na prze-

strzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, 

została skutecznie wymazana z map Europy 

i z historycznych dokumentów. Zaczęło się 

to w 1772 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria 

dokonały I rozbioru Polski. W 1793 r. Rosja 
i Prusy ponownie sięgnęły po nasze ziemie, 

a dwa lata później dołączyła do nich Austria. 

I tak w 1795 roku przeprowadzono ostatni  

– pełny – III rozbiór Rzeczypospolitej, który 

pozbawił Polaków Ojczyzny na 123 lata.  

Wiersz J. Pasierba [„...kiedy biało-czer-
wona”].  

– Polacy nie pogodzili się z utratą wolnoś-

ci. Sprzeciwiali się podziałowi, wybuchały 
powstania: kościuszkowskie, listopadowe, 

krakowskie… Niestety wróg był silniejszy. 

Wiersz „Pożegnanie ludu” [autor nieznany]. 

– Polacy w dalszym ciągu pozostali 
nieugięci i marzyli o wolności. W 1863 roku 

zorganizowali kolejne powstanie, które do 

historii przeszło jako powstanie styczniowe. 

Mimo, iż zakończyło się klęską, to naród 

polski nie załamał się, a pragnienie 
wolności jeszcze bardziej się spotęgowało.  

Wiersz W. Broniewskiego „Bagnet na broń”. 

– Przez lata niewoli zaborcy prowadzili 

konsekwentną politykę represji – próbowali 
narzucić Polakom swoją kulturę, język, oby-
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czaje i religię. Ci jednak nie wyrzekali się 

polskości. Patriotyzm to nie tylko walka – to 

także działalność literacka i artystyczna, 

propagowanie polskiej racji stanu za gra-

nicą. Dzięki temu najcenniejsze wartości zo-
stały uratowane. 

Wiersz A. Słonimskiego „Polska”. 

Wiersz T. Kubiaka „Tu wszędzie Polska”. 

– Latem 1914 roku rozpoczęła się I wojna 
światowa. Po raz pierwszy państwa, które 

dokonały rozbioru Polski, czyli Austria, 
Niemcy i Rosja stanęły po dwóch stronach 

barykady. Polacy w kraju i za granicą orga-

nizowali polskie oddziały wojskowe u boku 

walczących ze sobą mocarstw. Walczyli 

w znoju. Zwykła szara piechota, a jednak 
nadzwyczajna. 

Piosenka „Piechota” (sł. B. Lubicz-Zakor-
ski, muz. L. Łuskino).  

– Rok 1918 – odzyskanie niepodległości, 
ale też walka o Lwów. Ukraińcy podjęli pró-

bę opanowania Lwowa w listopadzie 1918 

roku. Przeciwstawiły się im polskie organi-

zacje wojskowe, do których spontanicznie 

przyłączyli się polscy mieszkańcy Lwowa. 
Spośród blisko sześciu tysięcy ochotników  

– obrońców Lwowa, prawie połowa nie 

ukończyła 17. roku życia – byli uczniami 

lwowskich gimnazjów i szkół powszechnych. 

Nadano im dumne miano „Orląt”, a ich sym-

bolem stał się 14-letni, poległy podczas 
walk, Jurek Bitschan. W drugą rocznicę 

wyzwolenia miasta Marszałek Józef Pił-

sudski odznaczył Lwów Orderem Wojennym 

Virtuti Militari, którego błękitno-czarne 

wstążki zdobiły herb miasta aż do września 

1939 r. 

Piosenka A. Oppmana „Orlątko”. 

– I wojna światowa osłabiła państwa 
zaborcze, dzięki czemu stała się możliwa 

odbudowa niepodległego państwa polskiego. 

Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego 

panowania, w listopadzie 1918 roku 

odrodziło się państwo polskie. Marzenia Po-
laków stały się rzeczywistością. Polska od-

zyskała niepodległość, ale wielu rodaków 

nie wróciło z wojny. Próżno czekały na nich 

matki, żony, dzieci. 

Wiersz L. Staffa „Polsko, nie jesteś ty już 
niewolnicą!”. 

Piosenka „Białe róże” (sł. K. Wroczyński, 
muz. M. Kozar-Słobódzki). 

– Jestem Polakiem – to znaczy, że należę 
do narodu polskiego zarówno dziś jak i w wie-

kach ubiegłych i w przyszłości. Jestem Po-
lakiem i wszystko, co polskie jest moje i ni-

czego się wyrzec nie mogę. Jestem Polakiem 

– więc mam obowiązki polskie. Są one tym 

większe i tym silniej się do nich poczuwam, 

im lepszym jestem człowiekiem. 

Wiersz W. Szymborskiej „Gawęda o mi-
łości ziemi ojczystej”. 

– I my dziś wyrażamy swą wdzięczność 

i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli 
i  ginęli za naszą wolną Polskę. Oddajmy 

hołd naszej Ojczyźnie. 

Odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Fot. K. Biel i Ł. Rolek  

Katarzyna Biel 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Szaraniec 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  19   

IM.   JULIANA  TUWIMA  W  CZĘSTOCHOWIE  

iezwykle podniośle obchodziliśmy 100. 

rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. W ramach uroczystości 

uczniowie wykonywali kotyliony, biało-czer-

wone bukiety, plakaty, a nawet ciasteczka 

i naleśniki w barwach narodowych. Mło-N 
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dzież klasy VIIIb przygotowała także przed-

stawienie. 

W ramach obchodów 100-lecia odzyska-

nia niepodległości przez Polskę uczniowie 

wykonali plakaty oraz albumy poświęcone 
drodze naszego kraju do niepodległości. 

 

Na terenie szkoły zorganizowano wystawę 

archiwalnych zdjęć „Częstochowa 1918”, 
a także konkursy: 

● „Najładniejsza dekoracja klasowa dla 

Niepodległej”, 

● „Kocham Cię, Polsko!” – konkurs inspiro-

wany popularnym programem telewi-
zyjnym. Reprezentanci klas rywalizowali 

ze sobą w konkurencjach „Zakazane 

słowa”, „Kto to śpiewa?”, „Kim jestem?”, 

„Kalambury” oraz „Jakie to słowo?”. Mu-

sieli przy tym wykazać się wiedzą z his-

torii, geografii i literatury polskiej,  

● „Droga ku niepodległości” – konkurs mię-

dzyklasowy, podczas którego uczniowie 

zaprezentowali wiedzę z historii, 

● Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Ko-

cham Cię, Polsko” – w którym brali udział 
uczniowie klas I–III częstochowskich 

szkół podstawowych, deklamując wiersze 

polskich poetów o naszej Ojczyźnie. 

Bijąc rekord dla Niepodległej, 9 listopada 

2018 o godz. 1111, śpiewaliśmy 4 zwrotki 

hymnu narodowego. 

18.10.2018 r. w ramach projektu „Czę-

stochowa o wolność i niezawisłość” odbyła 

się terenowa gra historyczna połączona 

z układaniem godła Polski. Jej celem było 

upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości, przypomnienie sylwetek czę-

stochowian walczących o niepodległość oraz 

propagowanie wiedzy o herbie naszego 

miasta. W grze wzięły udział częstochowskie 
szkoły podstawowe. Nie mogło zabraknąć 

również naszych uczniów, których reprezen-

towała klasa IVa. 

Szkoła brała również udział w projekcie 

„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie 

kosztuje” – uczniowie ozdabiali czapki ma-
ciejówki oraz brali udział w uroczystościach 

rocznicowych odbywających się na Jasnej 

Górze. Celem projektu było dotarcie do 

młodych z przekazem o wydarzeniach z cza-

sów zaborów i roku 1918.  

W ramach uczczenia 100. rocznicy od-

zyskania niepodległości przez Polskę ucz-

niowie wykonali w szkole graffiti o tematyce 

patriotycznej.  

 

Elżbieta Szaraniec 
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Joanna Otto 

Iwona Walczak 

SZKOŁA   PODSTAWOWA  NR  21   

IM.   KS.   STANISŁAWA   KONARSKIEGO  

W  CZĘSTOCHOWIE  
„POLSKA – TO BRZMI DUMNIE!”  

– PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ 

Edukacja patriotyczna ma niezwykle waż-

ne znaczenie dla kształtowania postaw 

dzieci i młodzieży szkolnej. Od najmłod-

szych lat uczniom należy przybliżać odległe 
wydarzenia historyczne, zainteresować prze-

szłością, zaznajamiać z tragicznymi przeży-

ciami Polaków w trudnych momentach dzie-

jowych.  

 

Uczniowie poznając dzieje Ojczyzny, roz-

wijają w sobie poczucie odpowiedzialności, 

tożsamości narodowej, miłości do Polski. 
Dążąc do kształtowania postawy patriotycz-

nej u młodych ludzi należy pamiętać, że jest 

to proces długotrwały i nie może polegać 

tylko na słownej deklaracji, ale musi obja-

wiać się aktywnym działaniem.  

 

W związku z tym zaproponowaliśmy do 

realizacji w roku kalendarzowym 2018 Pro-

jekt Edukacji Patriotycznej „Polska – to brzmi 

dumnie!”. W ten sposób chcieliśmy również 

uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę.  

W realizację projektu zaangażowała się ca-

ła społeczność szkolna, a koordynatorem 
działań była nauczycielka historii, Agata 

Miśkiewicz.  

Projekt obejmował wiele działań na 

szczeblu powiatowym i miejskim organizo-

wanych przez różne instytucje oraz naszych 
autorskich przedsięwzięć. Były to m.in.: 

● Powiatowy Konkurs Historyczny „Młody 
historyk” objęty honorowym patronatem 

prezydenta Częstochowy Krzysztofa Ma-

tyjaszczyka, 

● Polskie pieśni historyczne i patriotyczne 
– szkolny koncert, 

● Powiatowy konkurs poetycki „Polska – to 

brzmi dumnie”, 

● szkolna wystawa historyczna „Ojcowie 
niepodległości”, 

● Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pięk-
na nasza Polska cała”, 

● udział klas VI–VIII w projekcji filmu 
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, 

● wieczornica patriotyczna „Wolność ko-
cham i rozumiem…”, 

● wycieczka klas VIII do Oświęcimia, 

● akademia szkolna z okazji Święta Nie-
podległości, 

● Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy „Opo-
wiedz nam polską legendę”, 

● akcja „100 pozdrowień na 100-lecie Nie-
podległości”, 

● udział w konkursach organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:  

– Konkurs na spot promujący wartości 
patriotyczne „1,2,3 – Polska”, 

– Konkurs epistolograficzny „Opowiem 

Ci o kraju moich dziadków”. 
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● współudział w organizacji projektu edu-

kacyjnego „Częstochowa o wolność i nie-

zawisłość”, 

● udział w grze terenowej „Częstochowa 

w godle zaklęta”, 

● Konkurs kaligraficzny na 100-lecie od-

zyskania niepodległości dla klas IV, 

● udział w warsztatach „100 Niepodleg-

łych, Znanych i Nieznanych”, 

● Międzyszkolny Konkurs plastyczno-his-

toryczny na komiks „Polskie drogi do nie-
podległości”, 

 

● Bijemy rekord dla Niepodległej – wspólne 

odśpiewanie 4 zwrotek hymnu państwo-

wego o symbolicznej godzinie 1111, 

● udział w XLV Jesiennym Marszu na 
Orientację – „Na szlakach Niepodległości”. 

Spośród wielu inicjatyw i przedsięwzięć 

chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze.  

Od kilku lat odbywa się w naszej szkole 

powiatowy konkurs historyczny „Młody His-
toryk” pod patronatem Prezydenta Miasta 

Częstochowy. W ostatniej edycji konkursu 

wzięło udział 44 uczniów z 22 szkół po-

wiatu.  

Warto również wspomnieć o sukcesie zes-

połu uczniów w składzie: Marcin Ogrod-
niczak, Mateusz Terszak i Marcel Wolnik, 

którzy zdobyli II miejsce w wojewódzkim 

konkursie „1, 2, 3 – Polska” na spot promu-

jący wartości patriotyczne, pod patronatem 

Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Rozdanie dyplomów i nagród 

odbyło się w Oddziale IPN w Katowicach. 

Nagrody wręczała Urszula Bauer, Śląska 

Kurator Oświaty.  

 

Szczególnie uroczysty charakter miała 
szkolna wieczornica patriotyczna „Wolność 

kocham i rozumiem…” adresowana do śro-

dowiska lokalnego i całej społeczności szkol-

nej. Przyozdobieni w biało-czerwone kokar-

dy wspominaliśmy tych, którym zawdzię-

czamy wolność. Nastrój wieczoru tworzyły 
piękne recytacje przeplatane piosenkami 

i elementami tanecznymi. 

 

 

 

Ciekawe i oryginalne okazały się war-

sztaty plastyczne w Szkole Podstawowej 

nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 
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z udziałem prezydenta Częstochowy, w trak-

cie których uczniowie poznali sylwetki Zna-

nych i Nieznanych Ojców Niepodległości 

Polski oraz zaprojektowali własne koszulki 

z okazji 100-lecia niepodległości. 

W projekcie uczestniczyli też najmłodsi 

uczniowie. Brali oni udział w organizowa-

nych przez nas międzyszkolnych konkur-

sach: plastycznym – „Piękna nasza Polska 

cała” i krasomówczym – „Opowiedz nam 

polską legendę”.  

Całoroczny udział w licznych przedsię-

wzięciach oraz różnych formach uroczys-

tych obchodów 100. rocznicy niepodległości 

Polski z pewnością umocniły poczucie na-

szej tożsamości narodowej i dumy z bycia 
Polakiem, a także utrwaliły pamięć o dziele 

minionych pokoleń pragnących Ojczyzny 

niepodległej i nowoczesnej. 

Joanna Otto 

Iwona Walczak  

 

 

Ewa Ossowska 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  31   

Z  ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNYMI  

W  CZĘSTOCHOWIE  

zkoła Podstawowa nr 31 z Oddziała-

mi Integracyjnymi jako jedyna z te-

renu Częstochowy zakwalifikowała się 

do ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu”. 

W środę 26 września o godz. 1400 pięciu-

set uczniów z klas II–VIII wykonało a cap-

pella, „na żywo” i „z pamięci”, w szkolnej 

sali gimnastycznej trzy pieśni hymniczne: 

„Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę” i „Żeby 
Polska była Polską”. Wykonania zostały na-

grane i ocenione przez jurorów powołanych 

przez organizatora konkursu – prof. dr hab. 

Aleksandrę Paszek-Trefon i Annę Ostrowską 

z Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii 

Muzycznej w Katowicach. 

W przygotowania została zaangażowana 

cała społeczność szkolna. Uczniów przygo-
towywała i dyrygowała, nauczyciel muzyki 

Iwona Kosta. 

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla 

szkół podstawowych organizowany przez Na-

rodowe Centrum Kultury w ramach Wielo-
letniego Programu Rządowego NIEPODLEG-

ŁA z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości  przez Polskę. 

Ewa Ossowska 
 

 

S 
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Agnieszka Czerwińska 

Tomasz Bitner  

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  32   

IM.   JERZEGO  DUDY-GRACZA  

W  CZĘSTOCHOWIE  

okazji 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę 21 września 

2018 r. na placu W. Biegańskiego 

w Częstochowie podjęliśmy próbę ustano-

wienia rekordu w malowaniu polskiego god-

ła ph. „Malujemy godło naszej Ojczyzny”.  

 

 

Organizatorzy akcji – Szkoła Podstawowa 

nr 32 im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie 
wspólnie z zaproszonymi do udziału ucz-

niami szkół (Szkołą Podstawową nr 1 im. 

Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, 

Szkołą Podstawową nr 14 im. H. Sienkiewicza 

w Częstochowie, Szkołą Podstawową z Od-

działami Integracyjnymi nr 17 im. S. Wys-
piańskiego w Częstochowie, Szkołą Pod-

stawową nr 20 w Częstochowie, Szkołą 

Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpij-

czyków w Częstochowie, Szkołą Podstawową 

nr 40 im. S. Żeromskiego w Częstochowie, 

Szkołą Podstawową z Oddziałami Integra-

cyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Częstochowie, Akademią Soward i przed-

stawicielami ZHP) z zaangażowanie przy-

stąpili do pracy. Uczniowie w doskonałych 

nastrojach, połączeni wspólnym działaniem 
podkreślali swoją przynależność narodową 

i dumę ze swojego godła. Imprezę zaszczycił 

prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjasz-

czyk i radny Dariusz Kapinos.  

Rekord został ustanowiony! 

 

 

W dniach 9–11.11.2018 r. reprezentacja 

Szkoły Podstawowej nr 32 im. J. Dudy-Gra-

cza jako jedyna z Częstochowy wzięła udział 
w IV Ogólnopolskim Festiwalu Biegowym, 

na zaproszenie Klubu Sportowego SKI TEST 

Kraków. Tegoroczny Festiwal Biegowy był pod-

sumowaniem trzyletniego projektu sporto-

wo-edukacyjnego obchodów 100. rocznicy od-

Z 
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zyskania niepodległości przez Polskę. 

Uczestnikami byli uczniowie klasy VIIIa. 

Organizatorem wyjazdu i opiekunem był 

nauczyciel historii Tomasz Bitner. W pierw-

szym dniu grupa zwiedzała Warszawę. 

 

 

Drugiego dnia uczestnicy Festiwalu – ok. 

80 młodych sportowców z 10 miast – wzięło 

udział w biegach sztafetowych 4x200m 

w  hali i 4x800m na otwartym stadionie 
Akademii Wychowania Fizycznego. Biegi 

były rozgrywane o Puchar AWF Józefa Pił-

sudskiego w Warszawie i Puchar Stulecia  

– Puchar PKOl. Wszyscy otrzymali medale 

za udział, bez względu na zajęte miejsce. 

Dodatkowo odbyła się sztafeta z polskimi 

olimpijczykami, m.in. z: Zofią Klepacką, To-

maszem Majewskim i maratonką, Wandą 

Panfil.  

Trzeciego dnia – w 100. rocznicę odzys-

kania niepodległości przez Polskę odbył się 

bieg Młodzieżowej Mili Niepodległości o Pu-

char Ministerstwa Sportu i Turystyki na 

dystansie 1918 m przy Centrum Olim-

pijskim. Najlepszy wynik indywidualny z na-
szej szkoły uzyskał Dawid Pyziak, który 

przybiegł na 7. miejscu (jednocześnie był 

2. w klasyfikacji uczniów szkół podstawo-

wych).  

 

Na zakończenie imprezy podczas ceremo-

nii kończącej Festiwal wszyscy uczniowie 

i opiekunowie otrzymali pamiątkowe medale 
i dyplomy, nagrody indywidualne (D. Py-

ziak), a nasza szkoła dodatkowo otrzymała 

puchar za uczestnictwo w IV Festiwalu Bie-

gowym.  

Agnieszka Czerwińska 
Tomasz Bitner  
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Tomasz Klekowski 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  35   

W  CZĘSTOCHOW IE 

związku z 100. rocznicą odzyska-
nia niepodległości przez Polskę 

przygotowywaliśmy się, jako szko-

ła, do godnego upamiętnienia tego dnia. 

Aby jak najpełniej przybliżyć i uświado-

mić uczniom wagę wydarzenia, zorganizo-
waliśmy kilka konkursów, które przyciąg-

nęły sporą grupę uczestników: 

● Szkolny Konkurs Historyczny, 

● Szkolny Konkurs Literacki „Czcimy 100-le-

cie Odzyskania Niepodległości”, 

 

● Szkolny Konkurs Recytatorski Polskiej 

Poezji Patriotycznej. 

 

9 listopada 2018 r. odbyła się uroczys-

tość poświęcona niepodległości pt. „Ta, co 
nie zginęła 1918–2018”. Kulminacyjnym 

punktem celebracji Święta Niepodległości 

było przyłączenie się o godzinie 1111 do 

ogólnopolskiej akcji wspólnego odśpiewania 

4 zwrotek hymnu państwowego. Następnie 

uczniowie wszystkich klas wraz z nauczy-
cielami i pracownikami szkoły zatańczyli 

poloneza. 

 

 

 

 

Tomasz Klekowski 

 

W 
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Marzena Szczęśniak 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  39   

IM.   MARII  KONOPNICKIEJ  W  CZĘSTOCHOWIE 

asza szkoła włączyła się bardzo ak-

tywnie we wszystkie inicjatywy Urzę-
du Miasta Częstochowy, mające na 

celu uczczenie niezwykłej, wyjątkowej rocz-

nicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Delegacje uczniów z klas IV–VIII 

uczestniczyły w konferencjach naukowych, 

takich jak: „Częstochowa Niepodległa”, „Czę-
stochowa a Józef Piłsudski”, uroczystoś-

ciach o charakterze sportowym: Biegu 

Orlików „Ojczyźnie na urodziny”, terenowej 

grze historycznej „Częstochowa w godle 

zamknięta”, uroczystościach okolicznościo-
wych, np. „Imieniny Józefa Piłsudskiego”, 

„11 listopada” na placu W. Biegańskiego 

w Częstochowie oraz na terenie szkoły. 

 

 

Nauczyciele zorganizowali konkursy zwią-

zane tematycznie z datą 11 listopada 1918 

roku: Konkurs Piosenki Patriotycznej, kon-

kurs historyczno-plastyczny „Wielcy Polacy 

dla Niepodległej’’, szkolny konkurs histo-
ryczny „Polska… Nasza Niepodległa”. Ucz-

niowie z klas I–VII wzięli też udział w Po-

wiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej. 

 

 

Zwieńczeniem naszej aktywności była 

uroczysta akademia „100. rocznica odzys-

kania niepodległości” z udziałem wszystkich 

uczniów naszej szkoły. Ważnym akcentem 

zamykającym rocznicowe imprezy i uro-

czystości były jasełka zatytułowane „Nasze 
polskie Betlejem”, które zostały wystawione 

20 i 21 grudnia 2018 r. na podstawie au-

torskiego scenariusza Marzeny Szczęśniak, 

nauczycielki języka polskiego. M. Szczęś-

niak jest także autorką wiersza pt. „101 
słów dla Polski”, wpisanego w Księdze Pa-

miątkowej Urzędu Miasta Częstochowy jako 

życzenia od naszej szkoły: 

„101 słów dla Polski”  

„100 lat, 100 lat…” – tak śpiewamy, 

gdy ktoś urodziny ma. 
I życzymy zdrowia, szczęścia 

od każdego, kto go zna! 

Ale Tobie, Polsko Nasza, 

nie możemy tak zaśpiewać, 

gdyż historia dziś ogłasza: 

N 
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Zawsze wolność ma ogrzewać 

cały wielki, polski naród, 

który cierpiał lata długie, 

bo ojczystych swoich zagród 

bronił mieczem, wierszem, pługiem! 

Przyjmij zatem od nas wszystkich, 

takie oto szczere słowa: 

Daj rodakom, naszym bliskim, 

chęć, by tworzyć Cię od nowa 

w swoich sercach, taką piękną, 

taką wielką i wspaniałą; 

niech za Tobą zawsze tęsknią, 

ci, co Cię w pogardzie mają! 

Tego właśnie Ci życzymy 

na 100-lecie Twej wolności, Polsko, 
O, Miłości! 

Fot. A. Centkowska 

Marzena Szczęśniak 

 
 
 
 

Joanna Woźniak 
Jolanta Malasiewicz 
Halina Prudło 
Bożena Górniak 
Agnieszka Głowacka 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  41   

IM.   JANA  MATEJKI  W  CZĘSTOCHOWIE  

zy łatwo rozmawia się dziś o patrio-

tyzmie? Czy młodzież chętnie podej-

muje działania związane z uroczys-

tościami patriotycznymi? Co obecnie znaczy 
patriotyzm? Na te i inne pytania próbowali 

znaleźć odpowiedzi uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki 

w Częstochowie. 

Obchody 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę poprzedziły lekcje 
historii, języka polskiego, wiedzy o społe-

czeństwie, zajęcia z wychowawcami, poświę-

cone zagadnieniu. Młodzież zaproponowała 

formy i sposoby uczczenia ważnego wyda-

rzenia.  

Rozpoczęliśmy od dekoracji jasnogórskiej 

choinki świątecznej. Już w grudniu 2017 r. 

społeczność szkolna udekorowała drzewko 

ozdobami w tonacji barw narodowych – za-

jęliśmy II miejsce. W styczniu 2018 r. 

zorganizowaliśmy XI Powiatowy Konkurs 
Poezji i Pieśni Patriotycznej.  

 

W maju 2018 r. zaprosiliśmy młodzież 

z  całego regionu do Wojewódzkiego Kon-

kursu Poetyckiego „Moja Biało-Czerwona. 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości”. Konkurs stał się podsumowaniem 

wielu działań naszych uczniów i nauczycieli.  

W tym samym miesiącu wzięliśmy udział 

w Powiatowym Konkursie Plastycznym na 

Znaczek Niepodległościowy, w którym jedna 

z naszych uczennic zdobyła wyróżnienie.  

Szkolny zespół muzyczny Bravissimo 

zaprezentował pieśni patriotyczne w Parku 

im. S. Staszica w Częstochowie z okazji 73. 

rocznicy zakończenia II wojny światowej.  

 

W czerwcu wyróżniono naszego ucznia 

w konkursie na prezentację multimedialną 

„Kobiety Polski Niepodległej”.  

C 
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Od października w szkole zaczęły pojawić 

się okolicznościowe dekoracje, wystawy prac 

uczniów – ilustracje, albumy, a także referaty. 

W czytelni odnowiliśmy i uaktualniliśmy 

„Ścianę Pamięci”. Wydaliśmy również oko-
licznościową gazetkę szkolną. Na zajęciach 

technicznych wykonaliśmy biało-czerwone 

kotyliony. 

Ponadto wzięliśmy udział w VI Dyktan-

dzie Niepodległościowym „Po polsku o his-

torii”.  

Biblioteka szkolna i nauczyciele języka 

polskiego przygotowali cykl lekcji z wyko-

rzystaniem teatru cieni, dotyczący polskich 

legend, dla przedszkolaków i uczniów klasy 

I i IV. 

2 listopada zespół Bravissimo uczestni-

czył w koncercie patriotycznym „Młodzi dla 

Niepodległej” zorganizowanym w Muzeum 

Monet i Medali Jana Pawła II w Często-

chowie. Była to okazja do podsumowania 

IX edycji konkursu literackiego dotyczącego 
zbrodni katyńskiej, w którym nasz uczeń 

zdobył wyróżnienie. Organizatorem konkur-

su jest Jadwiga Wiśniewska, poseł do Par-

lamentu Europejskiego. 

 

W listopadzie uczestniczyliśmy w pro-

jekcie edukacyjnym „Maciejówki XXI wie-

ku”. Akcja zakończyła się korowodem nie-

podległościowym w rytmie poloneza z placu 
W. Biegańskiego na Jasną Górę.  

 

9 listopada odśpiewaliśmy 4 zwrotki 
hymnu narodowego w ramach akcji „Rekord 

dla Niepodległej”. W tym dniu przygotowa-

liśmy również uroczystą akademię szkolną. 

15 listopada z okazji Dnia Patrona zor-

ganizowaliśmy cykl konkursów „Ku Niepod-

ległej” (z języka angielskiego, historii, mate-
matyki i języka polskiego – dyktando) dla 

uczniów częstochowskich szkół podstawo-

wych. 

 

 

Rok uwieńczyło rozstrzygnięcie Woje-

wódzkiego Konkursu Poetyckiego „Moja Bia-

ło-Czerwona. W stulecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości”. Konkurs został obję-

ty honorowym patronatem Wojewody Śląs-
kiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezy-

denta Miasta Częstochowy oraz Rektora 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza w Częstochowie. Okolicz-

nościowe wiersze przysłało 53 uczniów z ca-

łego województwa. Nagrodzono 22 autorów. 
Ich prace zostały zamieszczone w specjalnie 

wydanym tomiku wierszy, w którym zna-

lazły się również ilustracje zwycięzców Miej-

skiego Konkursu Plastycznego. Dr Konrad 

Ludwicki we wstępie do zbioru napisał: 
„Autorzy podejmują zagadnienia związane 

nie tylko z tematem konkursu, ale i po 

prostu z sobą – swoją wizją Polski. Sztuką, 

polityką a nawet egzystencją… Ze swobodą 

wyjaśniają kwestie szeroko rozumianego pa-

triotyzmu”.  
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Działania podjęte w Szkole Podstawowej 
nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie 

z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę miały na celu kształto-

wanie postaw patriotycznych i obywatel-

skich, ale także, poprzez pamięć o historii, 

odnalezienie sensu i wartości współczes-
nego świata, w tym własnej Ojczyzny. 

Joanna Woźniak 

Jolanta Malasiewicz 

Halina Prudło 

Bożena Górniak 

Agnieszka Głowacka 
 

 

 

Małgorzata Sobota 
Katarzyna Pawlak 

SZKOŁA   PODSTAWOWA  NR  42   

IM.   JANA  BRZECHWY  W  CZĘSTOCHOWIE  

związku z przypadającą na 2018 
rok 100. rocznicą odzyskania 

niepodległości przez Polskę, rok 

szkolny 2017/2018 został ogłoszony Ro-

kiem dla Niepodległej, natomiast rok szkol-

ny 2018/2019 – Rokiem Niepodległej. 

 
Galeria w wejściu szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana 
Brzechwy w Częstochowie, tak jak inne pla-

cówki oświatowe w całym kraju, zaplano-

wała szereg działań, akcji i projektów, ma-

jących na celu upamiętnienie w sposób 

szczególny ważnego dla nas wszystkich 

wydarzenia. Manifestowanie i pielęgnowanie 
patriotyzmu stało się priorytetem w podej-

mowaniu szeregu działań o walorach dy-

daktycznych i wychowawczych. 100. rocz-

nica odzyskania niepodległości – wycho-

wanie do wartości i kształtowanie patrio-
tycznych postaw uczniów, to jeden z podsta-

wowych kierunków polityki oświatowej pań-

stwa na rok szkolny 2018/2019. Nasza pla-

cówka z wielkim zaangażowaniem dołożyła 

starań, aby zarówno uczniom starszym, jak 

i młodszym przybliżyć wartość idei patrio-
tyzmu oraz niepodległości Ojczyzny. 

W 
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Już na przełomie marca i kwietnia 2018 r. 

nasza szkoła realizowała projekt „100 tuli-

panów na 100-lecie odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę”. Posadzono wówczas na 

terenie ogródka szkolnego 100 tulipanów 
w barwach biało-czerwonych, a zebrane pie-

niądze zostały przeznaczone na szczytny cel 

– dla dzieci z Ośrodka Pielęgnacyjno-Adop-

cyjnego w Częstochowie. 

 
Sadzenie tulipanów 

W czerwcu 2018 r., z inicjatywy Jacka 

Włodyki – dyrektora szkoły, przystąpiliśmy 

do projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która 

Was nic nie kosztuje”. W ramach projektu 

zrealizowaliśmy szereg różnorodnych dzia-
łań, ale najważniejszym z nich był Piknik 

szkolny z okazji 100-lecia odzyskania nie-

podległości, który odbył się 30 września 

2018 r. przy boisku szkolnym. Przyciągnął 

on oraz zaktywizował nie tylko dzieci i mło-

dzież, ale także społeczność lokalną.  

 

 
Piknik szkolny z okazji 100. rocznicy  

odzyskania niepodległości przez Polskę 

W ubiegłych latach festyn odbywał się 

pod hasłem „Pożegnanie lata”, tym razem 

postawiono jednak akcent patriotyczny 

w  związku ze zbliżającą się 100. rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Im-
preza rozpoczęła się od wprowadzenia 

sztandaru i uroczystego odśpiewania hym-

nu państwowego. Dominowała kolorystyka 

biało-czerwona, a cała społeczność szkolna 

nie zapomniała o galowych strojach oraz 

kotylionach. Główną ideą festynu było 
pielęgnowanie patriotyzmu już od najmłod-

szych lat oraz pamięć o ważnej rocznicy, co 

też wielokrotnie podkreślał dyrektor szkoły. 

Nie zabrakło występów uczniów, śpiewa-

jących pieśni patriotyczne, tańca z flagami 
czy też prezentacji stroju żołnierskiego 

z 1919 r. Specjalnie na ten wyjątkowy dzień 

przygotowany został „Śpiewnik pieśni pa-

triotycznych z okazji 100. rocznicy odzys-

kania niepodległości”. Doskonała organiza-

cja imprezy sprawiła, że również zgroma-
dzona publiczność aktywnie uczestniczyła 

w pikniku. Dużym zainteresowaniem cieszył 

się przegląd piosenki polskiej „Jaka to 

melodia?” z drużynami złożonymi z rodziców 

uczniów, quiz „Co wiemy o Polsce?” oraz 
kalambury. Wszyscy zgromadzeni mogli 

obejrzeć autentyczne pamiątki z czasów Pol-

ski walczącej, niepodległej, a także plakaty 

z wystawy konkursowej „Kocham Cię, Pol-

sko” wykonane przez uczniów klas 0–III. 

W ramach projektu „Nie chciejcie Oj-
czyzny, która Was nic nie kosztuje” nasza 

szkoła podejmowała wiele inicjatyw: 

● sierpień/wrzesień 2018 r. – konkurs 

plastyczny „Laurka dla mojej Ojczyzny”, 

● 18 września 2018 r. – udział przedsta-

wicieli szkoły – dyrektora szkoły, Jacka 

Włodyki i nauczyciela historii, Jacka 

Jędryki – w konferencji na temat 

projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która 
Was nic nie kosztuje” (Sala Papieska na 

Jasnej Górze) oraz otrzymanie do ozdo-

bienia czterech maciejówek, które stano-

wiły umundurowanie legionistów pol-

skich, 

● 18 września2018 r. – zwiedzanie wystawy 

„Jasnogórskie drogi do Niepodległości” 

(Arsenał na Jasnej Górze), 

● 19 września – 19 października 2018 r.  
– ozdabianie czapek maciejówek w desig-

nerski sposób, sfotografowanie ich i prze-

słanie zdjęć do organizatorów projektu, 

● październik 2018 r. – przygotowanie 

i wpisanie życzeń dla Niepodległej – „100 
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życzeń na 100 lat Polski” do kroniki 

szkolnej, 

● 26 i 29 października 2018 r. – przepro-

wadzenie lekcji historii w klasach VIa 

i  VIb w oparciu o specjalnie przygoto-

wany przez organizatorów scenariusz za-

jęć o tematyce „Niepodległość narodziła 

się na Jasnej Górze”,  

● 4 listopada 2018 r. – udział pocztu sztan-
darowego (wraz z opiekunem) we mszy 

św. w Bazylice Jasnogórskiej z okazji 

100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę w tym wyzwolenia Jasnej 

Góry,  

● 4 listopada 2018 r. – udział uczniów 

szkoły (wraz z opiekunem) w patriotycz-
nym korowodzie w rytmie poloneza, na 

trasie plac Biegańskiego – Błonia Jasno-

górskie z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę w tym wyz-

wolenia Jasnej Góry,  

● 4 listopada 2018 r. – udział uczniów 

szkoły (wraz z opiekunami) w pikniku 

patriotycznym z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości Polskę w tym 

wyzwolenia Jasnej Góry,  

● 11 listopada 2018 r. – udział pocztu 

sztandarowego szkoły (z opiekunem) 

w uroczystości miejskiej na placu W. Bie-

gańskiego w Częstochowie z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę. 

9 listopada 2018 r. w naszej szkole świę-
towaliśmy 100-lecie odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. Z tej okazji wszystkie 

klasy przygotowały uroczyste akademie. Ca-
ła społeczność szkolna ubrana w odświętne, 

galowe stroje, z dumą pielęgnowała patrio-

tyzm. 

 
Akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

Akademię dla klas młodszych przygoto-

wała klasa IIc. Uczniowie szczegółowo, za 

pomocą scenek, wierszy i pieśni patriotycz-

nych, pokazali drogę Polski do odzyskania 

niepodległości. Na zakończenie młodzi ar-
tyści wykonali piękny taniec z flagami, 

a  wszyscy zgromadzeni w sali teatralnej 

zaśpiewali hymn narodowy. 

Klasy starsze również przygotowały uro-

czyste akademie (klasa Vc zorganizowała 

przedstawienie dla klas IV–VI, natomiast 
akademię dla klas VI–VIII przygotowała 

klasa VIa. Zaprezentowana droga do wol-

ności Polski jeszcze raz scaliła całą spo-

łeczność szkolną, która aktywnie uczestni-

czyła w ważnym dla nas wydarzeniu. Uro-
czystości towarzyszyły pieśni patriotyczne: 

„Rota”, „Żeby Polska była Polską”, „O mój 

rozmarynie”, „Piechota”, „Wojenko, wojen-

ko!”. Zgromadzona publiczność obejrzała 

film „Droga do wolności” i przyjrzała się bli-

żej sylwetkom bohaterów, którzy poprowa-
dzili Polaków ku wolności („Ojcowie Nie-

podległości”). Wszyscy wzięli udział w akcji 

„Rekord dla Niepodległej”. W związku z ini-

cjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej 

oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej, w piątek, 

9 listopada 2018 r. o godzinie 1111, w ra-

mach świętowania 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę, wspólnie zaś-

piewaliśmy hymn narodowy. Następnie wy-

konaliśmy pamiątkowe zdjęcie. 

Inne ważne działania podejmowane przez 

naszą placówkę, aktywizujące uczniów, w ce-

lu uczczenia 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości: 

● październik 2018 r. – akcja „Znicz”. Pie-

niądze uzyskane ze sprzedaży zniczy, 

zostały przekazane na odbudowę pomni-

ków na cmentarzu na Rossie w Wilnie, 

● 10 listopada 2018 r. – Wieczornica dla 
Seniorów z Częstochowy z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości, 

● 20 listopada 2018 r. – wycieczka do Tar-

nowskich Gór (zorganizowana przez Ca-

ritas) z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości. Piętnastu uczniów – wo-

lontariuszy naszej szkoły pojechało na 
wycieczkę w nagrodę za swoją działal-

ność i poświęcony czas,  

● listopad/grudzień 2018 r. – w gazetce szkol-

nej „INFO Uczeń” (gazetka klas 0–III) po-

pularyzowano ideę patriotyzmu oraz od-

zyskania niepodległości. W gazetce opub-

likowano informacje na temat naszego 
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patriotycznego pikniku szkolnego, pa-

triotyczną krzyżówkę oraz wypowiedzi 

uczniów na temat: „Co to jest patrio-

tyzm? Kim jest patriota? Czy Ty jesteś 

patriotą?”. 

4 grudnia 2018 r. w naszej szkole miała 

miejsce uroczystość wieńcząca obchody 

100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Z tej okazji uczniowie Szkol-

nego Koła Teatralnego „Wywrotka” przygo-

towali montaż słowno-muzyczny, zainspi-
rowany słowami J. Brzechwy: „Gdy padnie 

słowo ojczyzna, wierny odpowie głos”. Pod-

czas akademii uczniowie pięknie recytowali 

wiersze wybitnych polskich poetów oraz 

śpiewali pieśni patriotyczne. Wydarzenie 
okazało się niezapomnianą lekcją historii, 

podczas której uczestnicy przypomnieli naj-

ważniejsze momenty z dziejów Polski – od jej 

początków aż po współczesność.  

Kontynuacją uroczystości była Wieczor-

nica, która odbyła się 5 grudnia 2018 r., 
z udziałem zaproszonych rodziców i dziad-

ków uczniów. Wszyscy zebrani byli pod 

wielkim wrażeniem przygotowanego progra-

mu artystycznego, który dostarczył wielu 

niezapomnianych wzruszeń. 

 
Wieczornica 

Wszystkie działania o charakterze patrio-

tycznym zaplanowano i przeprowadzono 

z  wielką dbałością o jak największą ich 
efektywność. Ogromne zaangażowanie całej 

społeczności szkolnej sprawiło, iż „Rok dla 

Niepodległej” stał się okresem pielęgnowa-

nia i umacniania patriotyzmu. Takie inicja-

tywy z pewnością nadal będą podejmowane 

w naszej szkole i stawiane jako priorytet 
w procesie wychowawczym i dydaktycznym. 

Małgorzata Sobota 

Katarzyna Pawlak 

 

 
Rekord dla Niepodległej. Śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 
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Piotr Włoczek  

SZKOŁA   PODSTAWOWA  NR  47   

IM.   MARII  KONOPNICKIEJ   

W  CZĘSTOCHOWIE  

KONCERT PATRIOTYCZNY  

W 100. ROCZNICĘ  

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. Konop-

nickiej w Częstochowie z udziałem uczniów 

ze Stowarzyszenia Wspierania Edukacji 

Artystycznej „Akord” w Częstochowie była 

organizatorem koncertu patriotycznego z oka-
zji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 

„Tu zawsze byliśmy wolni”, który odbył się 

Sali Papieskiej na Jasnej Górze.  

 

 

Słowno-muzyczne przedstawienie było 

piękną i wzruszającą lekcją historii. Widzo-

wie, we wspaniałej scenerii Auli Jana Pawła II, 
wysłuchali przy akompaniamencie muzyki 

i  pieśni patriotycznych opowieści o trud-

nych i krwawych losach Polski. Młodzi uz-

dolnieni wykonawcy wprowadzili nastrój za-

dumy i wzruszenia, który udzielił się 

wszystkim zgromadzonym widzom. 

 

 

Koncert rozpoczął się o godz. 1800. Przy-

byli rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz 

zaproszeni goście, a wśród nich Gość Ho-

norowy – podpułkownik Jan Trzciński, prze-
wodniczący Regionalnej Rady ds. Komba-

tantów i Osób Represjonowanych w Często-

chowie, prezes Związku Kombatantów RP 

i  Byłych Więźniów Politycznych w Często-

chowie.  
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Obecni byli również radni Częstochowy, 

dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przed-

stawiciele Rady Dzielnicy Stradom. 

Patronat Honorowy nad koncertem ob-

jęli: Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent 
Miasta Częstochowy, abp Wacław Depo, 

Metropolita Częstochowski oraz o. Marian 

Waligóra, Przeor Jasnej Góry.  

Piotr Włoczek 

 

 
 

 

 

 

Edyta Oracz 
Dariusz Pilarski 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  48   

IM.   ARMII  KRAJOWEJ  W  CZĘSTOCHOWIE  

listopada 2018 r. w Szkole Pod-

stawowej nr 48 im. Armii Kra-
jowej w Częstochowie odbył się 

I Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Pa-

triotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna’’, w któ-

rym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. 

Organizatorami konkursu była nasza 

szkoła i Towarzystwo Patriotyczne KRESY 
w Częstochowie. Odwiedzili nas: Alicja Ja-

nowska – dyrektor Delegatury w Często-

chowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

por. Edward Szostak – harcmistrz repre-
zentujący Stowarzyszenie Szarych Szeregów 

wraz z żoną Jadwigą, Piotr Apolo – prezes 

Fundacji Tauron, Wojciech Madyś – dy-

rektor Szkoły Lingwistycznej, ks. Adam 

Polak – duszpasterz młodzieży. W Komisji 

Konkursowej zasiedli: Grzegorz Papalski  
– wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Dos-

konalenia w Częstochowie, Jan Bereziński  

– muzyk i pedagog, juror ogólnopolskich 

14 
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i międzynarodowych festiwali muzycznych, 

Paweł Łowicki – autor tekstów, poeta, 

kompozytor, aranżer i wokalista. I miejsce 

w kategorii klas VI–VII zdobył Kacper Przy-

bylski; I miejsce w kategorii klas VIII–III 
gimnazjum zdobyła Sylwia Knop; II miejsce 

w kategorii klas IV–V zdobył Robert Purgał; 

III miejsce w kategorii klas VIII–III gim-

nazjum zdobyła Zuzanna Machoń; wyróż-

nienie w kategorii klas VI–VII otrzymała 

Agata Mirowska.  

 

 

 

Z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę grupa uczniów 

naszej szkoły odwiedziła Jasną Górę. 100 

lat temu, 4 listopada 1918 r. biało-czerwone 

flagi załopotały nad Jasną Górą. Było to jed-
no z pierwszych miejsc, w którym świę-

towano odzyskanie niepodległości. Ucznio-

wie zostali zaproszeni do Radia Jasna Góra, 

gdzie podzielili się swoimi wrażeniami z prze-

żywania narodowego święta. 

 

 

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada 

Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji 

Narodowej zaprosili wszystkie szkoły do włą-

czenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. 
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 

1111, w ramach świętowania 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę, 

wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn 

narodowy. 

 

6 listopada 2018 r., wczesnym rankiem, 

wyruszyliśmy dwoma autokarami do Wado-

wic. Celem naszej pielgrzymki było Muzeum 

Jana Pawła II, które stara się przybliżyć 

kolejnym pokoleniom osobę papieża, jego 
życie i pontyfikat. Po uczcie duchowej przy-

szedł czas na zwiedzanie miasta i coś dla 

ciała… Przejażdżka ciuchcią po zakątkach 

Wadowic sprawiła i młodszym, i starszym 

ogromną frajdę. Po licznych wrażeniach 

odpoczywaliśmy, delektując się papieskimi 
kremówkami. Po powrocie z wycieczki zos-
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tały niezapomniane wspomnienia i zdjęcia, 

które można obejrzeć w galerii. Zachęcamy 

wszystkich do wizyty w Wadowicach, na-

prawdę warto. 

 

 

W związku z 100. rocznicą odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj uczniowie 

klasy Ib i Id zorganizowali wystawę swoich 

prac plastycznych. 

 

Edyta Oracz 

Dariusz Pilarski 
 

 

 

Martyna Toll 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  50  

IM.  GEN.  WŁADYSŁAWA   SIKORSKIEGO 

W  CZĘSTOCHOWIE 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  

EDUKACYJNO-PLASTYCZNYCH 

Hasło: Droga Polaków do wolności. 

Temat: Poznajemy symbole narodowe. 

Cele ogólne: 

● kształtowanie poczucia tożsamości naro-
dowej, 

● budzenie dumy narodowej, 

● kształtowanie świadomości narodowej, 

● wzbogacenie słownictwa związanego z war-

tościami patriotycznymi. 

Cele szczegółowe: 

● przybliżenie uczniom symboli narodo-

wych: flaga, godło, hymn, 

● rozbudzenie ciekawości uczniów o Oj-

czyźnie, 

● zachowanie odpowiedniej postawy podczas 

odsłuchiwania hymnu państwowego, 

● prawidłowe rozpoznawanie fragmentów 

legend, 

● rozwijanie sprawności manualnej, 

● rozwijanie poczucia estetyki, dokładności 

i precyzji. 

Oczekiwane osiągnięcia ucznia: 

● zna datę Narodowego Święta Niepodleg-

łości, 

● rozumie, z jakiego powodu obchodzimy 

Narodowe Święto Niepodległości, 

● rozróżnia symbole narodowe, 
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● wie, jak wygląda flaga i godło Polski, 

● zna i śpiewa hymn Polski, 

● wie, kto jest twórcą hymnu Polski. 

Metody: słowna (rozmowa kierowana, 

opowiadanie, objaśnianie), praktycznego dzia-
łania, eksponująca (oparta na obserwacji, 

pokazie), ekspresji twórczej. 

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

Zadania wychowawcze: 

● poznawanie i wspólne przeżywanie tra-

dycji i świąt narodowych, 

● utrwalenie szacunku dla tradycji i świąt 
narodowych, 

● kształtowanie postawy współuczestnictwa. 

Środki dydaktyczne: godło państwowe, 

godło Polski do ułożenia – puzzle, mapa 

Polski, szablony orła do wyklejenia, klej, 

biała, czerwona, czarna i żółta bibuła, ob-
razki: flagi, godła, konturu Polski, płyta 

z hymnem państwowym, prezentacja multi-

medialna legendy „O Lechu, Czechu i Ru-

sie”, gazetka informacyjna.  

Zajęcia przygotowawcze: 

● wykonanie gazetki informacyjnej „Naro-
dowe Święto Niepodległości”,  

 

 

● przygotowanie dekoracji. 

Przebieg zajęć: 

Uczniowie siedzą na dywanie, nauczyciel 
wita je wybranym wierszem dotyczącym te-
matu zajęć. 

Zadawanie uczniom pytań i wysłuchanie 
odpowiedzi:  

– Jakie święto obchodzimy 11 listopada? 

– Dlaczego ta data jest tak ważna dla 

Polaków? 

– Dlaczego Polska nie była wolnym krajem? 

– Komu zawdzięczmy wolność? 

Burza mózgów: 

– wolność rozumiana przez uczniów, 

– czy dziś jesteśmy państwem niepodleg-

łym? 

– czy żyjemy w wolnym kraju? 

– jakie mamy symbole narodowe? (hymn, 

flaga, godło). 

Krótka informacja o hymnie. 

Hymn państwowy wykonuje się w uro-

czystych momentach. Śpiewamy go w po-

zycji wyprostowanej – na baczność, z opusz-

czonymi rękoma. Słowa pieśni napisał Józef 

Wybicki w 1797 roku, autor melodii jest 
nieznany. Nazwa hymnu to „Mazurek Dą-

browskiego”, która wzięła się od nazwiska 

generała Henryka Dąbrowskiego, dowódcy 

Legionów Polskich we Włoszech. 

Wysłuchanie hymnu polskiego w pozycji na 
baczność. Rozdanie kartek z tekstem hymnu 
uczniom. Odsłuchanie i odśpiewanie hymnu 
w pozycji na baczność. 

Prezentacja multimedialna – uważne wy-
słuchanie „Legendy o Lechu, Czechu i Ru-
sie”. Rozwiązanie zagadki: 

„W górach mieszka wielki ptak, to jest 

Polski naszej znak. Zobaczysz go kiedyś 

może. To jest…..? 

– Kim byli Lech, Czech i Rus? 

– Jakiego ptaka zobaczyli pod dębem? 

– Kto postanowił tam zostać? 

– Dlaczego właśnie tam postanowił zostać? 

– Jak nazwał powstały gród? 

– Jakie znamy symbole narodowe? 

– O którym z symboli jeszcze nie powie-

dzieliśmy? 

Przedstawienie w formie obrazków flagi 
i godła kilku różnych państw, w tym godła 
i flagi Polski. Uczniowie wybierają znane im 
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pozostałe symbole Polski, na ich podstawie 

opisują jak dokładnie wyglądają. Odpowia-
dają, gdzie i kiedy można zobaczyć flagę 
oraz godło. 

Udzielenie dodatkowych informacji o godle. 

– Co dawniej symbolizowała korona? (kró-
lestwo, panowanie króla) 

– Gdzie pojawił się orzeł jako znak Polski? 

(pieczęcie, monety) 

Uczniowie otrzymują kontur Polski – karta 
pracy oraz do ułożenia – puzzle, których 
elementy rozpoznają i odpowiednio dopaso-
wują, a następnie przyklejają. Odgadują, 

co przedstawia kontur, uzupełniają zdania 
z lukami. 

Kraj, w którym mieszkamy to  .....................  

Stolicą Polski jest  .......................................  

Polska leży nad Morzem  .............................  

Nauczyciel przydziela kontury orłów (godła) 
do wyklejenia i środki plastyczne do wy-
konania pracy plastycznej. 

● Podsumowanie treści poznanych na zaję-

ciach. Zorganizowanie wystawy prac. 

 

● Ocena zachowania i zaangażowania w pra-

cę poszczególnych uczniów. Uporządko-

wanie miejsc pracy. Podziękowanie za 

udział w zajęciach.  

Martyna Toll 

 
 

Bibliografia: 
Repińska R., Rodzina, tradycja, obrzędowość 

w  zajęciach świetlicowych, Usługi Oświatowe 
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1994. 

www.youtube„Bajkowyzakątek”, 
[dostęp 12.10.2018]. 

www.zagadki_dladzieci.net, [dostęp 12.10.2018]. 

 

 

 

Aneta Anzorge 
Dagmara Mroczek 

SZKOŁA   PODSTAWOWA  NR  52   

IM .   MAŁEGO   POWSTAŃCA  W  CZĘSTOCHOWIE  

FINAŁ PATRIOTYCZNEGO PROJEKTU  

POWIĄZANY Z PROMOCJĄ PROJEKTU ERASMUS+ 

ENERGIA DLA ŻYCIA 

8.11.2018 r. Aleja H. Sienkiewicza była 

miejscem finału projektu „100 miejsc pa-

mięci na 100-lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości”.  

Organizatorem przedsięwzięcia była 

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego 

Powstańca w Częstochowie. Szkoła realizuje 

projekt „Energia do życia” w ramach 

programu Erasmus+, który dotyczy czterech 

żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. 
W tym zakresie współpracuje z sześcioma 

krajami w Europie, takimi jak: Grecja, Fran-

cja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja i Ru-

munia. W ramach obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości szkoła 
włączyła się w miejskie obchody uroczystoś-

ci. Uczniowie klasy VIa i VIb wspólnie zapa-

lili na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie 

i pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza 100 

zniczy bohaterom poległym w obronie oj-
czyzny (nawiązanie do symboliki ognia).  

Odwiedzali groby poległych i słuchali 

informacji o niezłomnych częstochowskich 

bohaterach, o których opowiadał im his-

toryk, dr Juliusz Sętowski, kierujący Ośrod-

kiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy 
Muzeum Częstochowskiego. Przed Pomni-

kiem Nieznanego Żołnierza uczniowie op-

rócz zapalenia zniczy, wysłuchali wystą-

pienia dr. Ryszarda Stefaniaka, wiceprezy-
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denta Miasta Częstochowy. Głos zabrała rów-

nież Bożena Golachowska, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca 

w  Częstochowie, organizatorka przedsię-

wzięcia.  

Następnie uczniowie wspólnie z wicepre-

zydentem Częstochowy wypuścili w niebo 

100 białych gołębi, które symbolizowały 

powietrze, a ich biel – wolność Polski.  

 

THE FINAL OF THE PROJECT COMBINED  

WITH PROMOTION OF ERASMUS+  
PROJECT ENERGY FOR LIFE 

H. Sienkiewicz Avenue in Częstochowa 

was the place where the final of the project 
A hundred graves for a hundred years of 
Polish Independence took place on 8th 

November 2018.  

52 Primary School of The Little Upriser 

in Częstochowa was the event organizer. 

We realize the project of Erasmus+ entitled 
Energy for life, which deals with the four 

elements – fire, water, earth and air. We 

cooperate with six European countries. 
They are Italy, Greece, Spain, Romania, 

Croatia and France. We combined the 

Erasmus+ project with the city celebration 

of a hundred years of Polish Independence. 

The students of the sixth grade lit a hun-

dred candles to the fallen heroes, who 
fought in defence of our city and country, 

and who are buried on the Saint Roch 

Cementary.  

 

The candles, which are connected with 

the element of fire, were prepared before by 

the group of the students engaged in the 

Erasmus + project. Their walk along the 

cementary was supported by Ph.D. Juliusz 

Sętowski, a historian and the head of The 
Acts of the Documentation Center of 

Częstochowa, who was telling the students 

about unbreakable soldiers from our home 

town. At the spot of Sienkiewicz Avenue the 

students listened to the vicepresident of 
Częstochowa Ph.D. Ryszard Stefaniak, who 

made a speech, and let out a hundred pi-

geons, whose white colour symbolizes Po-

lish freedom, while ability to fly the element 

of air.  

Aneta Anzorge 
Dagmara Mroczek 

 

 



 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

  

  Nr 4 (110) 2018 / 1 (111) 2019 93 

Agnieszka Wieczorek 

Mirosława Wtorkowska 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  53   

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  

IM.   MARII  SKŁODOWSKIEJ -CURIE  

W  CZĘSTOCHOWIE  

okazji 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę Szkoła Pod-
stawowa nr 53 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Częstochowie przystąpiła do szeregu ini-

cjatyw związanych z wydarzeniem. 

W ramach realizowanego projektu „Mó-

wię Piłsudski, myślę niepodległość” 9 listo-
pada 2018 r. zaprezentowana została ucz-

niom klas IV–VIII oraz klas III gimnazjum 

akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości. 

Aby nieco „oswoić” niełatwą tematykę 
i  dotrzeć do odbiorców w różnym wieku, 

większość wydarzeń została przedstawiona 

w formie scenek przeplatanych piosenkami 

w wykonaniu solistów i chóru.  

 

 

Towarzyszyła im także prezentacja mul-

timedialna uzupełniająca informacje. Na 
szczególną uwagę zasłużyli uczniowie 

wcielający się w role: Józefa Piłsudskiego, 

Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza, 

którzy niezwykle uatrakcyjnili akademię. 

Domknięciem inscenizacji była wspaniała 

dekoracja.  

Ze względu na przystępność przekazywa-

nych treści zdecydowano, aby zaprezento-

wać widowisko także uczniom klas młod-

szych, którzy z wielkim zaangażowaniem 

włączyli się w popisy wokalne.  

 

 

Także 9 listopada uczniowie wzięli udział 

we wspólnym odśpiewaniu czterech zwrotek 

hymnu narodowego o godzinie 1111. Akcja 

była wcześniej reklamowana na plakatach 

Z 
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umieszczonych w różnych punktach szkoły. 

Wszyscy uczniowie wysłuchali także audycji 

radiowej dotyczącej Narodowego Święta Nie-

podległości. 

15 listopada w szkole odbył się konkurs 
na przebranie za postać związaną z odzys-

kaniem niepodległości.  

 

Zaangażowanie uczniów i jakość strojów 

przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. 

Jurorzy mieli wielką trudność w wyłonieniu 

zwycięzców. Przyznano łącznie 5 nagród 

oraz wiele wyróżnień.  

Projekt będzie realizowany do końca stycz-

nia 2019 r. 

 

Agnieszka Wieczorek 

Mirosława Wtorkowska 

 

 
 

 

 

Aneta Królikowska 
Karolina Sosnowska 

SZKOŁY  SPECJALNE   

STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓŁ  SZKÓŁ  KATOLICKICH  

IM.  ŚW.  ANTONIEGO  Z  PADWY  W  CZĘSTOCHOWIE 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

„100 LAT NIEPODLEGŁEJ” 

Szkoły Specjalne Stowarzyszenia Przy-
jaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego 

z Padwy w Częstochowie od 15 lat kształcą 

uczniów z niepełnosprawnością intelektual-

ną na wszystkich poziomach edukacyjnych. 

Od kilku lat, w odpowiedzi na potrzeby 

rodziców i dzieci, do szkół mogą uczęszczać 
również uczniowie w normie intelektualnej 

z autyzmem bądź z zespołem Aspergera. 
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Naszą misją jest troska o integralny roz-

wój osoby ludzkiej. Realizując działania 

edukacyjne, szczególny akcent kładziemy 

na kształcenie patriotyczne i kulturowe 

młodego pokolenia. W bieżącym roku 
szkolnym w sposób szczególny celebrowa-

liśmy radość płynącą z 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Z  całą pewnością było to jedno z najważ-

niejszych wydarzeń w czasach, w których 

przyszło nam żyć. To wielki zaszczyt prze-
żywać tak doniosły jubileusz. Jednocześnie, 

jako spadkobiercy wielkiego dzieła odrodze-

nia Ojczyzny, czujemy się zobowiązani do 

szczególnej troski o nasze dziedzictwo naro-

dowe. 

Realizując zadania patriotyczne w pla-

cówce, dostrzegliśmy, jak niewiele jest przed-

sięwzięć o charakterze międzyszkolnym ad-

resowanych, do dzieci z deficytami rozwojo-

wymi. Wówczas to narodziła się idea zorga-

nizowania Międzyszkolnego Konkursu Recy-
tatorskiego „100 lat Niepodległej” dedyko-

wanego dzieciom z niepełnosprawnością in-

telektualną w stopniu lekkim oraz umiar-

kowanym, a także uczniom z autyzmem 

bądź z zespołem Aspergera. 

 Podejmowanym działaniem chcieliśmy 

również zaakcentować obecność osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną w środowis-

ku lokalnym. Istotne znaczenie w tym as-

pekcie miała promocja wydarzenia i patro-

nat medialny Radia „Fiat” i Tygodnika Kato-
lickiego „Niedziela”. I tak oto 14 listopada 

2018 r. na szkolnej scenie stanęło 27 ucz-

niów reprezentujących 9 placówek z Czę-

stochowy, Krzepic i Kłobucka.  

 
Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK 

podczas  recytacji 

Dzieci z klas młodszych, uczniowie szkół 

podstawowych, młodzież z klas gimna-

zjalnych – wszyscy poprzez recytację poezji 

patriotycznej dali dowód swej miłości do 

Polski. Piękno naszej Ojczyzny, jej jakże 

trudna historia, poświęcenie i determinacja 

naszych przodków, to wszystko wybrzmiało 

w strofach wierszy wypowiedzianych przez 

młodzież i do głębi poruszyło serca słu-
chaczy, dostarczając publiczności chwil peł-

nych emocji i inspirując do głębokich prze-

myśleń. 

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury 

pod przewodnictwem Agnieszki Grudziń-

skiej, nauczyciela-konsultanta Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie wraz z Elżbietą Kulik z Filii 

nr 7 Biblioteki Publicznej w Częstochowie 

oraz dr Jolantą Kraśniewską – przyjacielem 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. 

 
Komisja konkursowa z uwagą przysłuchuje się  

recytacji patriotycznej poezji 

Podczas przerwy, w której jury udało się 

na obrady, uczniowie rozwiązywali zagadki 

związane z naszym krajem. Wielką niespo-

dzianką był koncert pieśni patriotycznych 

w wykonaniu szkolnego zespołu oraz tort 
w  naszych narodowych, biało-czerwonych 

barwach. 

 
Tort przygotowany przez uczniów Szkoły Branżowej 

I Stopnia SPSK im. św. Antoniego z Padwy 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów. 

Dzięki otwartości serc ludzi dobrej woli, któ-
rzy rzeczowo wspomogli naszą inicjatywę 
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nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy kon-

kursu. Jednak, to nie nagrody były w tym 

dniu najistotniejsze, a fakt, że każdy 

z uczestników konkursu, występując na 

scenie, odniósł sukces, poczuł się ważny 
i  doceniony, a co najważniejsze, recytując 

patriotyczne strofy, mógł stać się w pełni 

świadomym obywatelem naszego kraju. 

 
Ogłoszenie zwycięzców 

 

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 

Wśród wielu inicjatyw podejmowanych 

w  roku jubileuszu odzyskania niepodleg-
łości przez Polskę, naszą uwagę zwrócił Mię-

dzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna 

Nasza Polska Cała”, opracowany przez Lud-

miłę Fabiszewską, nauczycielkę Miejskiego 

Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima 

w Aleksandrowie Łódzkim. 

Szczególnym walorem była jego interdys-

cyplinarność. Wśród 20 zadań zaleconych 

do realizacji znalazły się przedsięwzięcia 

z zakresu historii, kultury, folkloru regionu, 

kulinariów i sportu. Rozległy był również 
wachlarz form i metod proponowanych do 

realizacji kluczowych zadań – od recytacji, 

poprzez śpiew, taniec, formy plastyczne, aż 

do fotografii czy turnieju wiedzy. Założenia 

projektu były spójne z podejmowanymi 

przez nas działaniami na rzecz integralnego 
rozwoju ucznia, skutkiem czego uczniowie 

Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej 

SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Często-

chowie przystąpili do jego realizacji. 

Wykonanie zadań rozpoczęliśmy od wys-
łania kartek do Powstańców (kampania 

„BohaterON”, będącego aktem podziękowa-

nia i hołdu za walkę, męstwo i miłość do 

Ojczyzny, dzięki czemu możemy żyć w wol-

nym kraju.  

Następnie zasadziliśmy na terenie szkoły 

„Drzewo Pamięci” stanowiące symbol życia 

i wolności.  

Prawdziwą lekcją historii była przygoto-

wana przez uczniów akademia z okazji Dnia 
Niepodległości. Podczas występów uczniowie 

przywołali wydarzenia z przeszłości naszego 

kraju, recytowali patriotyczne wiersze i śpie-

wali utwory przepełnione miłością do Oj-

czyzny. Szczególnie entuzjastycznie został 

przez publiczność przyjęty taniec z szarfami 
w barwach narodowych. Z treścią przedsta-

wienia korespondował przygotowany na 

szkolnym korytarzu kącik patriotyczny.  

8 listopada bez mała wszyscy mieliśmy 

na sobie stroje w kolorach naszych barw 
narodowych. Okazją ku temu był pokaz 

mody patriotycznej. W tym celu w szkolnej 

auli przygotowano wybieg dla modelek i 

modeli, który niczym nie odbiegał od tego 

znanego z pokazów paryskich. 

W dalszej części spotkania uczniowie 
wzięli udział w eliminacjach do Międzyszkol-

nego Konkursu Recytatorskiego „100 lat 

Niepodległej”, wypełniając jednocześnie ko-

lejne zadanie realizowanego projektu.  

9 listopada 2018 o godzinie 1111 ucznio-
wie odśpiewali hymn Polski, co stanowiło 

kolejne zadanie do wykonania, a jednocześ-

nie łączyło się z akcją „Rekord dla Niepod-

ległej”.  

* * * 

26 listopada uczniowie klas I–V szkoły 
podstawowej wzięli udział w Turnieju Wie-

dzy Patriotycznej pod hasłem „Kocham Cię, 

Polsko”, w trakcie którego wykazali się 

znajomością symboli narodowych, położenia 

geograficznego naszego kraju jak również 
państw ościennych. Najmłodsi zaznaczali na 

mapie rzeki, kierunki geograficzne, a także 

poszczególne województwa. W trakcie tur-

nieju przypomniane zostały również legendy 

związane z kolejnymi miastami stołecznymi 

naszej Ojczyzny.  

Szczególnie atrakcyjna okazała się kon-

kurencja, podczas której uczniowie przygo-

towywali potrawę zgodnie z recepturą babci 

i dziadka. Spośród wielu przysmaków na-

szych przodków wybraliśmy racuchy. De-
cyzja o wyborze potrawy okazała się bardzo 

trafna, uczniowie sprawnie poradzili sobie 

z przepisem i już po chwili w całej szkole 

unosił się piękny zapach babcinych racusz-

ków. Podane z cukrem pudrem i konfitu-
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rami stanowiły wyborny deser, który zjed-

liśmy z wielkim apetytem.  

Druga część spotkania poświęcona była 

naszej „małej Ojczyźnie”. Podczas prezen-

tacji pt. „Mój region wczoraj i dziś” ucznio-
wie poznali położenie geograficzne i admini-

stracyjne miasta, jak również dawną i współ-

czesną architekturę Częstochowy. Najmłod-

szym bardzo podobał się strój regionalny, 

który znalazł odzwierciedlenie na dziecię-

cych plakatach, lokalne zwyczaje oraz gwa-
ra charakterystyczna dla regionu. Uczniowie 

zapoznali się również z zabawą ludową oraz 

poznali choreografię do tańca ludowego 

„Owczarzyczek nasz”. 

Niejednokrotnie w realizację zadań anga-
żowały się całe rodziny, jak było w przy-

padku konkursów przewidzianych w regu-

laminie projektu. Uczniowie licznie wzięli 

udział w konkursie fotograficznym pod has-

łem „Ja i wybrany region Polski", którego 

celem było pokazanie wyjątkowych zakąt-
ków kraju oraz popularyzacja sztuki fo-

tografowania. Równie dużym zaangażowa-

niem cieszył się konkurs plastyczny pod 

hasłem „Moja mała ojczyzna”. Prace wy-

konane w ramach konkursu do dziś zdobią 

szkolne korytarze i stanowią niezbity dowód 

na to, jak piękna jest nasza Ojczyzna.  

Przez cały czas realizacji projektu towa-

rzyszyła nam piosenka pt. „Jestem Pola-

kiem”, utwór będący wyrazem dziecięcego, 
radosnego patriotyzmu, szczerej i sponta-

nicznej miłości do Ojczyzny. 

Wykonanie zaplanowanych działań przy-

niosła nam ogromną satysfakcję, toteż po-

stanowiliśmy podziękować autorce projektu 

za podjęcie inicjatywy, wysyłając pocztówkę. 
Z pewnością Pani Ludmiła Fabiszewska 

otrzyma wiele takich kartek i jak deklaruje, 

wszystkie znajdą się na specjalnie wykona-

nej mapie Polski.  

Spośród zadań wskazanych w projekcie 
większość udało nam się zrealizować. Jed-

nak to nie statystyki są tu najważniejsze. 

Najistotniejszy był dla nas cel podejmowa-

nych działań, z których każde miało na 

uwadze poznanie dziedzictwa narodowego 

i kształtowanie tożsamości narodowej. Wska-
zane aspekty stanowią klucz do kształcenia 

młodego człowieka, albowiem tylko znając 

przeszłość, można zrozumieć teraźniejszość 

i tworzyć przyszłość. 

Aneta Królikowska 
Karolina Sosnowska 

 

 

 

Izabela Tokarczyk 
Agnieszka Nowak 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  SPECJALNYCH  NR  23   

IM.   JANUSZA  KORCZAKA  W  CZĘSTOCHOWIE  

dzisiejszych zabieganych czasach, 

kiedy zdecydowanie za często jes-

teśmy online, rozmowy na temat 
patriotyzmu wydają się być nieco archaicz-

ne. Na co dzień nie zastanawiamy się głębiej 

nad własnym podejściem do Ojczyzny, ro-

dzajami manifestowania przynależności na-

rodowej czy tradycjami naszych przodków. 
Miłości do Ojczyzny należy uczyć od naj-

młodszych lat, pod różnymi postaciami tak, 

aby stała się dobrem oczywistym – jak 

miłość do rodziców. 

Pracując z osobami z niepełnosprawnoś-

cią intelektualną znalazłyśmy sposób na 

wychowywanie godnych i dumnych patrio-

tów. Reaktywowałyśmy po latach drużynę 

harcerską działającą przy Zespole Szkół 
Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Czę-

stochowie, która stopniowo zaczęła świecić 

patriotycznym przykładem, nie tylko „na 

szkolnym podwórku”. Postawę obywatelską, 

poszanowanie tradycji i symboli narodo-
wych wpajamy naszym uczniom od lat. 

Jednak rok 2018 dał 18. Częstochowskiej 

Drużynie Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku 

„Tropiciele Przygód” – wyjątkową szansę. 

Postanowiliśmy powalczyć o zdobycie Od-

znaki „100 lat ZHP i Niepodległości” przy-

W 
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gotowaną przez Komendę Hufca ZHP Nowy 

Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów 

nr 2. Pomimo że jako drużyna sporo robimy, 

aktywnie działamy na terenie miasta i woje-

wództwa, baliśmy się, że nie podołamy 
wymaganiom – konkretnie sprecyzowanym 

w regulaminie. Nasze drużynowe celebro-

wanie 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości zaczęliśmy już w listopadzie 2017 r. 

Jak co roku wzięliśmy udział w uroczystym 

koncercie pieśni patriotycznych w Filhar-
monii Częstochowskiej. Po koncercie dowie-

dzieliśmy się o możliwości zdobycia odznaki. 

Bez chwili namysłu rozpisaliśmy roczny 

plan działań, które odpowiadały regula-

minowi. I tak, krok po kroku, przez cały rok 
dążyliśmy wspólnie do celu. Coroczna uro-

czystość przekazania Betlejemskiego Świa-

tełka Pokoju, które rozjaśniło mury kla-

sztoru na Jasnej Górze mocno akcentowała 

fakt, że my Polacy niebawem zaczniemy 

bardzo ważny dla nas rok – rok 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 

naszych rodaków. My, jako członkowie 

Hufca Częstochowa, głównego organizatora, 

braliśmy w niej czynny udział. 

W styczniu 2018 r. w ramach współpracy 
z klubem „Vigor Senior” wspólnie śpiewa-

liśmy „Rotę”. Tak niewiele trzeba, by móc 

przeżywać chwile wzruszenia, bez względu 

na wiek i możliwości wokalne. W tonie pa-

triotycznym utrzymano integracyjną zbiórkę 

harcerską częstochowskiego Namiestnictwa 
Nieprzetartego Szlaku zorganizowaną w lu-

tym 2018 r. z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 

Próbowaliśmy mówić o tym, czym dla każ-

dego z nas jest przywiązanie, szacunek, 

zasady. I choć nasze odpowiedzi, tak jak 
my, były różne, to wszystkie miały wspólny 

mianownik – Polska, dom, rodzina, wolność, 

szczęście. W tym samym miesiącu zorgani-

zowaliśmy konkurs plastyczny w obrębie 

Namiestnictwa. Nasi koledzy i koleżanki 

z zaprzyjaźnionych drużyn wykonali prace 
pt. „Czym jest dla mnie wolność”. W dniu 

imienin Józefa Piłsudskiego (19 marca), czło-

wieka dzięki któremu możemy żyć w nie-

podległym kraju, braliśmy udział w miej-

skich obchodach przy pomniku Marszałka 
na placu W. Biegańskiego w Częstochowie. 

Jaka to duma stać ramię w ramię z rówieś-

nikami, którzy tak jak my, z własnej woli, 

oddają cześć polskim tradycjom. 

Kwiecień 2018 r. to przede wszystkim 

miesiąc, w którym rozstrzygnęliśmy zorga-
nizowany przez nas konkurs fotograficzny 

„Moja mała Niepodległa”, którego celem było 

ukazanie piękna naszej „małej Ojczyzny”  

– Częstochowy. Tu się urodziliśmy, tu miesz-

kamy, tu spełniamy naszą harcerską misję.  

Wyjątkowe były tegoroczne majowe ob-

chody rocznicy zwycięstwa i zakończenia 

II wojny światowej. Co roku 8 maja nasz 

drużynowy proporzec powiewa na Placu 

Pamięci Narodowej. Jednak w tym roku 
powiewał „jakby wyżej i mocniej”. 

W czerwcu udało nam się zorganizować 

wycieczkę do Warszawy. Oprócz Kwatery 
Głównej ZHP odwiedziliśmy Pomnik Nie-

znanego Żołnierza, którego od lat z cokołu 

dogląda Marszałek Piłsudski. I choć nie 

mogliśmy pełnić honorowej warty przy pło-

mieniu, to w ciszy i skupieniu każdy z nas 

przemyślał sens swojej harcerskiej służby.  

Tuż po wakacjach pojechaliśmy do Cho-

rzowa na jubileuszową Harcerską Imprezę 

Plenerową. Integracyjne spotkanie drużyn 

z województwa śląskiego związane było mię-
dzy innymi z 100. rocznicą odzyskania nie-

podległości przez Polskę. Cudownie było 

spędzić cały dzień w towarzystwie młodych 

ludzi, którzy nie wstydzą się mówić o swoim 

patriotyzmie.  

Także we wrześniu nie zabrakło nas na 

miejskich obchodach rocznicy powołania na 

ziemi częstochowskiej Szarych Szeregów. 

I podobnie jak w maju i ta uroczystość mia-
ła bardzo doniosły i narodowy wydźwięk. 

W listopadzie, miesiącu w całym jubile-

uszowym roku najważniejszym, nasze świę-

towanie rozpoczęliśmy od kominka harcer-
skiego zorganizowanego przez Szczep Ka-

myk. Było wspólne śpiewanie pieśni, czyta-

nie fragmentów opisujących walki z 1918 r. 

i chwila zadumy. Spotkanie zakończyło się 

rozstrzygnięciem konkursu plastyczno-foto-
graficznego, w którym braliśmy udział. 

Kilka dni później skorzystaliśmy z zapro-

szenia Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 

w Częstochowie. Organizowali oni „Wieczór 
patriotyczny”, na którym wspólnie wzruszy-

liśmy się, śpiewając najpiękniejsze polskie 

pieśni. 

Również w listopadzie włączyliśmy się do 

ogólnopolskiej akcji „Wymiana pocztówko-

wa”. Nasze własnoręcznie zrobione kartki 

wysłaliśmy do losowo wybranych szkół. Ma-

my nadzieję, że spełnią się nasze życzenia  

– wzrastania w wolnym, niepodległym i szczę-
śliwym kraju. 
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9 listopada świętowaliśmy razem z całą 

społecznością naszej szkoły. Przygotowaliś-

my uroczystą akademię, na którą zaprosi-

liśmy druha Jędrzeja Moderskiego, członka 

Komisji Historycznej Hufca Częstochowa. 
Był to dla nas zaszczyt, że druh zaproszenie 

przyjął i poświęcił nam swój cenny czas.  

12 listopada nie mogło nas zabraknąć na 

miejskich obchodach „Urodzin Niepod-

ległej”. Była to dla nas niezwykle podniosła 

chwila, pierwszy raz bowiem oficjalnie sta-
liśmy ramię w ramię z innymi harcerzami 

i żołnierzami w centralnym punkcie placu 

W. Biegańskiego w Częstochowie. 

Dziesięć dni później reprezentowaliśmy 

nasze Namiestnictwo na Placu Orląt Lwow-
skich. Obecnością oddaliśmy hołd młodym 

lwowianom, którzy sto temu obronili w wal-

ce swoje miasto. Patriotyzm bowiem cza-

sami wymaga poświęcenia. Wielu z nich 

zginęło, byli to nasi rówieśnicy. Wiemy 

jednak, że oddali życie w słusznej sprawie  

– walcząc o to, co wyznaczało ich narodowo- 

-kulturową przynależność.  

Najpiękniejszym momentem naszego ce-

lebrowania ważnej dla Polski rocznicy była 

wiadomość odebrana 23 listopada. Komisja 
przyznająca odznakę, na której bardzo nam 

zależało, którą można dostać raz na sto lat 

uznała, że my, 18. CDHNS „Tropiciele Przy-

gód” na nią zasługujemy. Cieszymy się, że 

będziemy ją mogli przypiąć do swoich ko-

szulek i mundurów, nosić z dumą i god-
nością. Fakt wyróżnienia nas odznaką nie 

spowoduje, że przestaniemy działać, że od-

łożymy patriotyzm i sprawy ważne dla każ-

dego harcerza na półkę. Wręcz przeciwnie. 

Naładowani pozytywną energią już pracuje-
my nad planem działań drużyny na kolejne 

12 miesięcy. Z niepodległościowymi harcer-

skimi pozdrowieniami. Czuwaj! 

Izabela Tokarczyk 

Agnieszka Nowak 
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Katarzyna Zdon 

Alicja Kordjaka 
Agnieszka Miara 

SZKOŁA   PODSTAWOWA  

IM.   STANISŁAWA  STASZICA  

W  ALEKSANDROWIE  

rzygotowania do listopadowej roczni-

cy w Szkole Podstawowej im. Sta-

nisława Staszica w Aleksandrowie 

trwały wiele dni. Uczniowie oraz wycho-
wankowie oddziału przedszkolnego staran-

nie dekorowali sale lekcyjne, uczyli się wier-

szy, śpiewali pieśni, wykonywali kotyliony, 

gromadzili informacje o bohaterach zasłu-

żonych w odzyskanie niepodległości Polski. 

9 listopada uczniowie klasy IV, V, VI i VIII 

zaprezentowali dzieje naszej Ojczyzny pod-

czas uroczystej akademii. Miłość do Ojczyz-

ny wybrzmiała w pięknych pieśniach o pa-

triotycznych tekstach.  

Następnie w ramach akcji „Rekord dla 
Niepodległej” wspólnie odśpiewano 4 zwrot-

ki hymnu Polski.  

 

 

W tym najważniejszym dniu w roku, 

bliskim sercu każdego Polaka, w dniu 

11  listopada, upamiętniającym 100. roczni-

cę odzyskania niepodległości przez naszą 
Ojczyznę po 123 latach niewoli, uczniowie 

podczas mszy św. w Kościele Parafialnym 

w Janikach zaprosili wszystkich na wspólną 

wędrówkę po kartach historii.  

 

Wdzięczni za zwycięstwo w walce z za-

borcą zapewnili, iż ofiara z blizn i krwi, 
przelana na drodze do niepodległości, nigdy 

nie zostanie zapomniana. Podkreślili, że 

dziś Ojczyzna oczekuje od Polaków tego, co 

najważniejsze – pamięci o jej wielkich sy-

nach i miłości do ziemi ojczystej. 

Katarzyna Zdon 

Alicja Kordjaka 

Agnieszka Miara 

 

 

 

P 
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Bożena Ledwoń 

Marzena Hucz 

ZESPÓŁ  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH  

W  BORONOWIE  
ramach obchodów 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę uczniowie Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Boronowie aktywnie 
włączyli się w świętowanie wyjątkowego wy-

darzenia. W ciągu całego roku 2018 nasza 

szkoła zorganizowała wiele patriotycznych 

przedsięwzięć, mających na celu upamięt-

nienie i uczczenie wydarzeń oraz osób zwią-

zanych z odzyskaniem, a także utrwalaniem 
polskiej niepodległości. 

Przygotowano dwa przedstawienia patrio-

tyczne pt. „Niezłomni” oraz „Pisk Białego 
Orła”, które zostały wystawione dla spo-

łeczności szkolnej i lokalnej.  

Zorganizowano szkolne konkursy: plas-

tyczny pn. „Symbole państwa polskiego”, ar-
tystyczny – na najpiękniejszą recytację wier-

sza i prezentację piosenki o tematyce patrio-

tycznej.  

Na placu szkolnym uczniowie klas I–III 
i  dzieci z grup przedszkolnych wspólnie 

z leśnikiem posadzili klon. 

 
Sadzenie klonu 

W spotkaniu z młodzieżą szkolną uczest-

niczył żołnierz biorący udział w misjach 

pokojowych. Przeprowadzono pogadankę nt. 
„Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie ozna-

cza być patriotą?”. Zorganizowano spot-

kanie z lokalnym pisarzem, którego hobby 

to badanie dziejów ziemi boronowskiej i pi-

sanie książek o naszej „małej Ojczyźnie”. 

Uczestniczyliśmy w akcji Narodowego Czy-
tania „Przedwiośnia” S. Żeromskiego pod 

Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.  

Na terenie placówki, we współpracy z Fun-
dacją PERN, została zorganizowana patrio-

tyczna wystawa edukacyjna „W drodze do 

niepodległości”. 

Ponadto uczestniczyliśmy w wielu prog-

ramach i akcjach organizowanych przez Ku-

ratorium Oświaty w Katowicach czy Re-

gionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Częstochowie, takich jak: „Nie 

chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie ko-

sztuje”, w konkursie plastycznym „Kto ty 

jesteś? Polak mały”, czy w wystawie zdjęć 

przedstawiających miejsca eksponujące treści 

patriotyczne w szkole. 

9 listopada 2018 r. w Zespole Placówek 

Oświatowych w Boronowie nastąpiła kul-

minacja obchodów. Każdy przybył do szkoły 
w stroju galowym z wpiętym na białej 

koszuli własnoręcznie wykonanym kotylio-

nem niepodległościowym.  

Obchody święta rozpoczęliśmy od udzia-
łu w uroczystej akademii, podczas której 

zaprezentowane zostały piękne wiersze i pio-
senki patriotyczne oraz wspaniałe tańce 

w wykonaniu uczniów z klas I–III. Młodzież 

klas starszych wystąpiła na scenie Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Boronowie w spek-

taklu pt. „Pisk Białego Orła”. Przedstawiła 
historię wiejskiej rodziny, która w czasie 

I wojny światowej przeżywa tragiczne chwi-

le, gdyż na front wyruszał ojciec i jeden 

z synów. Rodzina ukrywała też w swoim 

domu poetę, który odwołując się często do 

literatury i poezji okresu zaborów, podtrzy-
mywał i umacniał głęboki patriotyzm do-

mowników. Symbolem wolnej Polski w spek-

taklu stał się biały orzeł, którego głos – pisk, 

słyszany w duszy Polaków – nie pozwalał 

tracić nadziei na wolność. Po obejrzeniu 
programów artystycznych wspólnie święto-

waliśmy wyjątkowe wydarzenie.  

 
Przedstawienie „Pisk Białego Orła” 

W 
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Cała społeczność szkolna, na czele z dy-

rekcją szkoły, wójtem gminy Boronów oraz 

zaproszonymi gośćmi wzięła udział w nie-

podległościowym marszu na cmentarz para-

fialny, aby przy grobie poległych polskich 
żołnierzy minutą ciszy uczcić ich pamięć, 

złożyć kwiaty i zapalić znicze. Ponadto zeb-

rana przed kościołem społeczność szkolna 

wysłuchała pięknego koncertu chóru szkol-

nego, który swoim występem nadał wyda-

rzeniu jeszcze większej doniosłości. Wszyscy 
uczniowie i przedszkolacy, idąc w zwartym 

korowodzie ulicami Boronowa, nieśli biało- 

-czerwone chorągiewki, a także niepodleg-

łościowe transparenty.  

 

 
Patriotyczny korowód 

Dodatkowo, by godnie uczcić pamięć wy-

darzeń związanych z wieloletnią niewolą 

naszego narodu punktualnie o godzinie 1111 

odśpiewaliśmy wspólnie 4 zwrotki hymnu 

państwowego w ramach akcji „Rekord dla 

Niepodległej”.  

Uczniowie wszystkich klas, a także przed-

szkolacy wykazali się znakomitą znajo-
mością treści „Mazurka Dąbrowskiego”. Na 

zakończenie szkolnych obchodów Święta 

Niepodległości odbył się Konkurs Interpre-

tacji Poezji Patriotycznej. Prezentowane ut-

wory zostały wybrane z Antologii Niepod-

ległości przygotowanej przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dzięki uczestnictwu w wyjątkowej uro-

czystości wszyscy mogliśmy przypomnieć 

sobie trudną i krwawą historię naszego 

narodu. Na pewno skłoniło to wielu do 
głębszych przemyśleń – jak ważny jest fakt, 

że możemy uczyć się i żyć w wolnym kraju, 

w którym nie doświadczamy brutalnej prze-

mocy ze strony wrogich nam państw, gdzie 

możemy swobodnie rozwijać swoje pasje 

i zainteresowania. 

11 listopada 2018 r. młodzież szkolna 

włączyła się w uroczyste obchody 100. rocz-

nicy odzyskania niepodległości w naszej 

miejscowości, zapraszając tym razem spo-

łeczność lokalną do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Boronowie. Przed licznie zgro-

madzoną publicznością młodzież – po raz 

drugi – wystąpiła w przygotowanym spek-

taklu „Pisk Białego Orła”. Po występie 

Bożena Ledwoń, dyrektor szkoły zaprosiła 

wszystkich zebranych do częstowania się 
specjalnie przygotowanym na tę okazję 

pysznym tortem „niepodległościowym”. 

Bożena Ledwoń 

Marzena Hucz 

 

 
Rekord dla Niepodległej 
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Angelika Sosińska 

MŁODZIEŻOWY  OŚRODEK  WYCHOWAWCZY  

W  HERBACH 

INSCENIZACJA 
W PROCESIE RESOCJALIZACJI 

Środkiem oddziaływań wychowawczych 

wobec młodzieży niedostosowanej społecz-

nie jest jej czynne uczestniczenie w zaję-

ciach kół zainteresowań. W zależności od 
potrzeb, predyspozycji i pasji wychowanków 

mogą to być różnego typu koła, których 

programy wpisują się w model twórczej 

resocjalizacji. Metoda ta jest najczęściej 

rozumiana jako działanie mające na celu 

doprowadzenie do powstania i pomyślnego 

zakończenia dwóch procesów: 

● wzbudzenia rozwoju strukturalnych czyn-
ników procesów twórczych i poznaw-

czych nieprzystosowanej jednostki, 

● zmiany wizerunku społecznego. 

Odgrywa ona bardzo istotną rolę, po-

nieważ wpływa na światopogląd wychowan-

ków, na postrzeganie przez nich rzeczywis-

tości i jej wartościowanie. 

Metody twórczej resocjalizacji różnią się 

niejako od metod tradycyjnych, angażując 

przede wszystkim wychowanków placówek 

resocjalizacyjnych do pewnej aktywności, wy-
siłku, współuczestniczenia w tym procesie.  

Wśród metod twórczej resocjalizacji znaj-

dują się m.in.: 

● teatr, 

● resocjalizacja przez sport i rekreację, 

● drama,  

● muzykoterapia,  

● arteterapia. 

W działania twórczej resocjalizacji z całą 

pewnością wpisuje się praca kółka teatral-

nego przy Młodzieżowym Ośrodku Wycho-

wawczym w Herbach. Udział w teatrze 

umożliwia emocjonalny rozwój wychowanka 
– młodego człowieka. Pozwala poznawać 

siebie, wyrabiać umiejętność wywoływania 

emocji i radzenia sobie z nimi. Ułatwia 

odkrywanie innego świata, znalezienie mo-

tywacji do życia, rozwija wiarę w siebie. 
Wychowankowie biorący udział w zajęciach 

kółka teatralnego kształtują swoją wrażli-

wość emocjonalną, poznają i rozwijają własne 

możliwości, doskonalą umiejętność współ-

działania w grupie, eliminują napięcia 
emocjonalne, wzmacniają poczucie własnej 

wartości, uczą się aktywnego udziału w ży-

ciu kulturalnym społeczeństwa. Zaangażo-

wane działanie pobudza wyobraźnię, zmu-

sza do twórczych poszukiwań, wyzwala in-
dywidualne możliwości. Aktywność teatral-

na daje także wychowankom możliwość 

wzbogacania języka czynnego i biernego, 

doskonalenia wymowy, pokonywania oso-

bistych słabości związanych z niską samo-

oceną, nieśmiałością, kompleksami, rozwo-
jem wrażliwości estetycznej i aktywności 

twórczej.  

Podstawą zajęć teatralnych są zabawy 

integracyjne, różnego typu improwizacje 
i doskonalenie technik aktorskich. Progra-

mowi przyświeca zasada systematyczności 

i stopniowania trudności w rozwoju artys-

tycznym młodzieży. Nie ma podziału na sek-

cje, jednak zajęcia są tak pomyślane, aby 
odkryć i wydobyć różne predyspozycje ucz-

niów (plastyczne, muzyczne, literackie, ta-

neczne, recytatorskie, aktorskie) i pokazać 

młodzieży, że teatr jest syntezą wielu sztuk. 

Wychowankowie – w ramach działalności 

kółka – mogą wybierać oryginalne sztuki, 

ich fragmenty lub uczestniczyć w przygoto-

waniu własnych scenariuszy. Dokonanie wy-

boru jest równoznaczne z podjęciem szcze-
gółowej pracy nad tekstem, strojem, sceno-

grafią, oprawą muzyczną itp. Młodzież uczy 

się tekstu, uczestniczy w próbach na scenie, 

w trakcie których systematycznie szlifowana 

jest wymowa, dopracowywany ruch scenicz-

ny, scenografia. Zwieńczeniem pracy ucz-
niów jest występ. 

Jednym z pierwszych przedstawień, przy-

gotowanych przez wychowanków Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Herbach, 

w roku szkolnym 2018/2019, był spektakl 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Kolejny występ związany był z 100. rocz-
nicą odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W listopadzie wychowankowie działający w kół-

ku teatralnym przygotowali przedstawienie 

„Pociąg do Niepodległości", w którym przy-

bliżyli zaproszonym gościom i swoim kole-
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gom wydarzenia związane z odzyskaniem 

przez Polskę niepodległości. Symboliczny 

pociąg zatrzymywał się na kolejnych stac-

jach obrazujących walki o niepodległość 

(niewola, powstania narodowo-wyzwoleńcze, 
I wojna światowa, wolność). Dzięki podróży 

widzowie mogli zobaczyć drogę Polaków do 

wolności i własnego państwa. Przypomniane 

zostały historyczne postacie, m.in. Tadeusz 

Kościuszko, Józef Piłsudski oraz wydarzenia 

(powstanie: kościuszkowskie, listopadowe, 
styczniowe). 

Przedstawienie było doskonałą okazją do 

przekazania młodzieży wartości moralnych, 

estetycznych i społecznych. Udział w spek-

taklu pozwolił uczestnikom na krytyczną 

ocenę wydarzeń z 1918 roku, porównanie 
ich z własną definicją patriotyzmu, moty-

wami działania, wartościami. Ponadto po-

mógł utrwalić wiedzę o postaciach i wyda-

rzeniach historycznych związanych z odzys-

kaniem niepodległości, a także kształtował 

poczucie przynależności do własnego kraju. 

 Angelika Sosińska 

 

 

 

dr Edyta Bukowska 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  2   

IM.   JÓZEFA   PIŁSUDSKIEGO  W  KONIECPOLU  

połeczność szkolna Szkoły Podstawo-

wej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Ko-
niecpolu włączyła się w obchody do-

niosłego święta poprzez różne przedsięwzię-

cia.  

9 listopada 2018 r. nauczyciele i ucznio-
wie naszej szkoły uczestniczyli w ogólno-

polskiej akcję Rekord dla Niepodległej i o go-

dzinie 1111 wspólnie odśpiewaliśmy nasz 

hymn państwowy.  

11 listopada 1918 r. po 123 latach 

niewoli wróciliśmy do domu, do naszej Oj-

czyzny… Z tej okazji uczniowie naszej szko-

ły po raz kolejny przygotowali dla wszyst-

kich mieszkańców naszej „małej Ojczyzny” 
okolicznościową akademię.  

Uroczystość rozpoczął polonez w wyko-

naniu uczniów klasy IIa i IIb szkoły podsta-

wowej.  

 
Uczniowie z klasy II tańczą poloneza 

Widzowie mieli okazję przenieść się w cza-

sie i odbyć podróż przez wieki. Na scenie 

pojawił się Lech, Czech i  Rus, Władysław 

Jagiełło, książę Witold, wybrzmiała „Bogu-
rodzica”. Jednak obok pięknych chwil w na-

szej historii były i te, które doprowadziły do 

rozbiorów, dlatego wystąpiła też caryca Ka-

tarzyna, cesarz Austrii i król Prus. Pojawiły 

się daty powstań. Na szczęście dla naszego 

narodu nadszedł dzień radosny 11 listopada 
1918 roku. Będzie Polska! Jest Polska! 

 
Chór szkolny w czasie akademii 

 
Uczniowie podczas akademii 

S 
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Pięknie się złożyło, że z okazji 100. rocz-

nicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

ukazała się publikacja „Koniecpol w świa-

dectwach jego mieszkańców. Historia i współ-

czesność” autorstwa dr Edyty Bukowskiej 
i dr. Edwarda Biłosa. W książce znajduje się 

m.in. ponad 40 wywiadów z mieszkańcami 

naszego miasta. Zarówno autorzy wspom-

nień, jak i nasi absolwenci mają swój wkład 

w zapisanie historii naszej małej Ojczyzny. 

 
Promocja książki  

– koniecpolscy  bohaterowie wywiadów 

16 listopada 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. J. Piłsudskiego odbył się Dzień 

z Patronem. W ramach wydarzenia wpisu-

jącego się w 100. rocznicę odzyskania nie-

podległości odbyły się: żywa lekcja historii 

w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej 1. Pułku Piechoty I Brygady Le-

gionów Polskich, wykład „Tego jeszcze nie 

wiecie o Józefie Piłsudskim” – ciekawostki 

z życia bohatera przedstawił Tomasz Jam-

róz-Piłsudski i prelekcja „Wartości rodzinne 

Józefa Piłsudskiego” przeprowadziła Elżbie-
ta Straszak, nauczyciel-konsultant RODN 

„WOM” w Częstochowie. 

 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej  

1. Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich 
i Elżbieta Straszak, nauczyciel-konsultant 

RODN „WOM” w Częstochowie 

Uczennica klasy Va – Martyna Tkacz 

znalazła się wśród laureatów konkursu „Lis-

ty do przyszłości”. W konkursie uczestni-

czyło ponad 12 tysięcy uczniów z 279 szkół 

podstawowych. Jesteśmy niezmiernie dum-

ni, że list Martyny, pisany pod opieką 

dr Edyty Bukowskiej, został wybrany spo-
śród tak wielu nadesłanych prac. 100 listów 

na 100-lecie niepodległości znalazło się 

w kapsule czasu, którą 7 listopada 2018 r. 

zakopano na terenie Zamku Królewskiego 

na Wawelu. Była to bardzo podniosła uro-

czystość, w której wzięli udział m.in.: Piotr 
Ćwik – wojewoda małopolski, profesor Jan 

Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego 

na Wawelu, Rafał Soja – prezes zarządu 

TAURON Sprzedaż.  

 
Piotr Ćwik, wojewoda małopolski 

i wawelska kapsuła czasu 

W kapsule ze stali nierdzewnej, kwaso-

odpornej, wykonanej zgodnie z wymogami 

konserwatorskimi Zamku Królewskiego zna-

lazły się: listy laureatów i ich szkół, zdjęcia 

rodzinne laureatów, odręczny opis całego 
przedsięwzięcia, środowe dzienniki z 7 listo-

pada 2018 r., monety będące aktualnie 

w obiegu, książka „Wawel – kronika dzie-

jów” oraz medal wojewody małopolskiego 

przygotowany na 100-lecie odzyskania nie-
podległości. Kapsuła ma gwarancję na 200 

lat. Informacja o kapsule czasu zapisana 

została w archiwach wawelskich wraz 

z prośbą o jej otwarcie w 2118 r. Aby od-

kopanie kapsuły za 100 lat nie stanowiło 

problemu, zapisane zostały również dane 
lokalizacyjne jej złożenia. Została ona zło-

żona 120 cm pod ziemią, czyli poza strefą 

zamarzania gruntu, co ma zapewnić bez-

pieczne warunki zamkniętym w niej arte-

faktom współczesności. Ciekawi jesteśmy 
reakcji ludzi, którzy przeczytają te listy za 

100 lat… 

Uczennica klasy Va – Mia Kiczor zajęła 

I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Re-

cytatorskim Dla Niepodległej 1918–2018.  
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Uczennica klasy VIa – Emilia Salita na-

pisała wiersz z okazji 100. rocznicy odzys-

kania niepodległości przez Polskę.  

A myśmy wciąż do ciebie szli, 
lecz zamykano nam przed nosem drzwi. 
Już dojść mieliśmy, odpocząć, 
na siennikach spocząć. 
Rosja, Prusy, Austria nie pozwalały, 
wiedziały jak Ojczyznę kochamy. 
Po nocach nas wybijali, 
jakeśmy spali. 
Daty leciały, 
ptaki ponuro śpiewały, 

my z drogi nie zbaczaliśmy, 

tak Ojczyznę kochaliśmy. 
Marzyliśmy, by zaborcy przestali, 
lecz oni nadal atakowali. 
A myśmy wciąż do Niepodległej  
szli marzeniami, 
tak Ojczyznę kochamy. 
1918 rokiem zbawienia się okazał, 
piękną Niepodległą mógł nam pokazać, 
jednak myśmy już w Niebie siedzieli, 
na zwycięstwa rodaków patrzeli. 

Edyta Bukowska 

 

 
Wspólne odśpiewanie hymnu 9 XI 2018 r. o godz. 1111 

 

 
Wiesława Kluba 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  2   

IM.   MARII  SKŁODOWSKIEJ -CURIE  

W  KRZEPICACH

zkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skło-

dowskiej-Curie w Krzepicach włączy-

ła się w świętowanie 100-lecia odzys-

kania niepodległości. 

W roku szkolnym 2017/2018 złożyliśmy 

wniosek i otrzymaliśmy dotację Minister-

stwa Edukacji Narodowej w konkursie 

„Godność, Wolność, Niepodległość”. Nasi 

uczniowie wzięli udział w wielu atrakcyj-

nych przedsięwzięciach, do końca realizacji 
projektu czeka ich jeszcze kilka atrakcji. 

W ramach realizacji projektu we wrześ-

niu 2018 r. została ogłoszona w szkole 

zbiórka pamiątek związanych z odzyski-

waniem przez Polskę niepodległości i budo-
wą wolnego państwa. Uczniowie oraz człon-

kowie ich rodzin zaangażowali się w zbiórkę. 

Następnie wszystkie przedmioty zostały 

przez nich opisane i specjalnie pogrupowa-

ne. Efektem starań jest wystawa udostęp-
niona od 2 października 2018 r. w holu 

budynku szkolnego na parterze.  

Wśród eksponatów znajdują się pamiątki 

rodzinne, między innymi dokumenty z ok-

resu rozbiorów, listy, dokumenty urzędowe 

z okresu Polski międzywojennej, dużo fo-
tografii dokumentujących codzienne życie 

mieszkańców Krzepic i okolic okresu mię-

dzywojennego, a także z lat okupacji hitle-

rowskiej, bogate zbiory historycznej broni 

białej i palnej okresu międzywojennego 
i wcześniejsze udostępnione przez lokalnego 

kolekcjonera broni i pasjonata historii Krze-

S 
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pic, elementy uzbrojenia wojska polskiego 

z czasów I i II wojny światowej, fragment 

kafla kominkowego z dworu ziemiańskiego 

w Lipiu z XIX w., modlitewnik z XIX wieku, 

przedmioty codziennego użytku, w tym wy-
jątkowo piękny i kruchy komplet do kawy 

z francuskiej porcelany – filiżanka ze spo-

deczkiem i talerzyk deserowy, stroje, dam-

skie nakrycia głowy, monety z różnych 

okresów historycznych, meble, bluza har-

cerska łączniczki powstania warszawskiego, 
maszyna do pisania z lat 30. XX w. i wiele 

innych. Wśród zgromadzonych pamiątko-

wych dokumentów warto zatrzymać się przy 

najstarszych, do których należą: pismo 

urzędowe wydane przez wójta Krzepic 
dotyczące sprzedaży ziemi, z 1870 r., z ro-

syjską pieczęcią; wyrok sądowy dotyczący 

własności ziemskiej z terenu Krzepic na-

pisany w języku rosyjskim, z 1901 r.; 

prywatny list mieszkańca Krzepic pisany 

z Metz we Francji do żony, z 1937 r.; dyplom 
mistrzowski krzepickiego mistrza piekar-

skiego, wydany 16 grudnia 1937 r.; ksią-

żeczka wkładowa Kasy Stefczyka w Krze-

picach, z 1937 r. Wśród cennych zbiorów 

wystawy znalazł się także obozowy strój 
pasiak oraz obozowa menażka, należące do 

pradziadka uczennicy klasy VIII, który prze-

bywał w obozie koncentracyjnym w Oświę-

cimiu od 1940 roku. Obok pasiaka możemy 

zobaczyć i przeczytać list pisany do rodziny 

z obozu, także pismo PCK o umożliwieniu 
bezpiecznego powrotu z obozu Ravensbrück 

w Niemczech, z 1945 r. Dzięki wystawie pa-

miątek mogliśmy zatrzymać się na chwilę 

przed gablotami prezentującymi eksponaty 

i przeżyć chwile wzruszeń, zadumy, refleksji. 

Na początku września część uczniów na-

szej szkoły uczestniczyła w uroczystościach 

w Mokrej.  

 

Uroczystości w Mokrej, 1 IX 2018 r. 

Uczczono w ten sposób pamięć boha-
terów walczących na polach pod Mokrą 

w bitwie wrześniowej z hitlerowskim najeźdź-

cą. Natomiast 8 września część uczniów wraz 

z rodzicami mogła oglądać rekonstrukcję 

historycznych wydarzeń podczas plenero-

wego widowiska historycznego w Opatowie. 

Tegoroczna VI edycja widowiska odbyła się 

ph. „Pierwsze drogi ku niepodległości”. 
W czasie rekonstrukcji walk można było uj-

rzeć sprzęt militarny, którym dysponowały 

Legiony Józefa Piłsudskiego w czasie I woj-

ny światowej. 

21 września odbyły się w szkole roz-

grywki sportowe „Dla Niepodległej”, ucznio-
wie najpierw przygotowali tematyczną de-

korację szkolnego boiska, następnie dopin-

gowali rywalizujące drużyny w meczach pił-

ki nożnej. Po zakończonych zawodach i og-

łoszeniu zwycięzców, piekli kiełbaski i ziem-
niaki przy ognisku. 

27 września zorganizowano rodzinny rajd 

rowerowy szlakiem miejsc pamięci ofiar wal-

ki o niepodległość. Przed rajdem młodzież 

zapoznała się z historią odwiedzanych miejsc. 

Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów 
udekorowali rowery biało-czerwonymi flaga-

mi i wyruszyli na patriotyczny rajd.  

 

 

 
Rajd rowerowy Krzepice – Parzymiechy  

– Zimnowoda – Krzepice, 27 IX 2018 r. 
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Odwiedzili kolejno: w Krzepicach – Pom-

nik pamięci ponad 2000 mieszkańców Krze-

pic, którzy w latach II wojny światowej 

oddali życie za Ojczyznę, cmentarz para-

fialny – miejsca pochówku poległych w wal-
ce o niepodległość, Panteon – pomnik „Po-

ległym Bohaterom Ziemi Krzepickiej w la-

tach 1863–1956”, w Parzymiechach – grób 

upamiętniający 29 żołnierzy 83. Pułku 

Piechoty Strzelców w Kobryniu poległych w 

bitwie na polach Parzymiech 1 września 
1939 roku, pomnik „Parzymieska Niobe” 

poświęcony pamięci cywilnych ofiar II wojny 

światowej i okupacji pochodzących z Parzy-

miech, Zimnowody i Smolarzy. We wszyst-

kich miejscach pamięci uczniowie zapalili 
znicze i uczcili pamięć ofiar. 

19 października 2018 r. uczniowie klas 

VI, VII, VIII wzięli udział w wyjeździe do 

Mokrej k/Kłobucka oraz do Muzeum Dy-

wizjonu 303 im. Jana Zumbacha w Napo-

leonie połączonym z projekcją filmu pt. „Dy-
wizjon 303. Prawdziwa historia” w kinie 

Cinema City w Częstochowie. W Mokrej 

uczniowie zapalili znicze przy pomniku Bo-

haterskich Obrońców Ojczyzny – upamięt-

nili pamięć poległych w czasie kampanii 
wrześniowej 1939 roku na polach pod Mok-

rą, obejrzeli eksponaty w Muzeum Kultury 

Przeworskiej i Izbie Pamięci Bitwy pod 

Mokrą oraz film, który pokazał prawdziwą 

historię polskich asów przestworzy, inspi-

rowaną bestsellerem Arkadego Fiedlera pt. 
„Dywizjon 303”.  

 
Wycieczka do Mokrej, 19 X 2018 r. 

Uczniowie podziwiali ponadprzeciętne 

umiejętności i niezwykły patriotyzm pol-

skich lotników walczących w bitwie o An-

glię. Bohaterowie filmu udowodnili, czym 

jest prawdziwe bohaterstwo, stanowiąc 
przykład dla kolejnych pokoleń Polaków. 

W miejscowości Napoleon, w Muzeum Dy-

wizjonu 303, uczniowie mogli obejrzeć pa-

miątki po Janie Zumbachu, jednym z bo-

haterskich lotników walczących w bitwie 

o Anglię. Zapoznali się także z innymi ekspo-
natami obrazującymi historię polskich mi-

litariów okresu II Rzeczypospolitej. Mogli za-

siąść w replice samolotu Hurricane czy 

domku polskich lotników, które zostały prze-

niesione na teren muzeum wprost z planu 
filmu. 

 

 
Wycieczka do Muzeum Dywizjonu 303  

w Napoleonie i do kina na  film  
„Dywizjon 303. Prawdziwa historia”,  19 X 2018 r. 

26 października zorganizowano kolejną 

wycieczkę o tematyce patriotycznej, tym 

razem do Warszawy. Przewodnik wskazał 

uczniom najważniejsze miejsca Warszaw-

skiego Szlaku Niepodległości związane z wy-
darzeniami historycznymi, postaciami oraz 

osiągnięciami okresu II RP, pokazał najważ-

niejsze budynki i opowiedział o najciekaw-

szych innowacjach tamtego okresu.  
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Wycieczka do Warszawy, 26 X 2018 r. 

Na początku października 2018 r. ogło-
szono Szkolny Konkurs Plastyczny – pocz-

tówka o charakterze patriotycznym „Polska 

– mój dom”, Szkolny Konkurs Wiedzy „Dla 

Niepodległej” oraz zaplanowano występy ucz-

niów w inscenizacji upamiętniającej drogę 
Polski do odzyskania niepodległości, która 

odbyła się podczas wieczornicy w szkole. 

Działania w ramach programu „Godność, 

Wolność, Niepodległość” sfinansowano ze 

środków Ministra Edukacji Narodowej w ra-

mach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA. 

Fot. A. Krawczyk 

Wiesława Kluba 
 

 

 
 
 
 
 
Aldona Tomzik 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  KUCHARACH 

okazji 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę Szkoła Pod-
stawowa w Kucharach zorganizowała 

konkurs plastyczny na „Kotylion Niepodleg-

łościowy 2018”. 

 

Konkurs skierowany był do uczniów w nas-

tępujących kategoriach wiekowych: 

● dzieci przedszkolne (6-latki), 

● uczniowie szkoły podstawowej klas I, II 

i III. 

Celem konkursu było kształtowanie pos-

taw patriotycznych wśród dzieci i uczniów 
z terenu gminy Mstów i włączenie ich w ob-

chody Święta Niepodległości poprzez ręczne 

wykonanie kotylionów narodowych. Technika 

pracy była dowolna, jednak zgodna z wy-

tycznymi Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej, według których: „Kokarda narodowa” 
to rozeta z kolorem białym w środku, a czer-

wonym na zewnątrz. 

 

Z 
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Przysłano 30 prac, które zostały ocenione 

przez Jadwigę Mielczarek i Sylwię Kurcab, 

nauczycieli-konsultantów Regionalnego Ośrod-

ka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie. 

Podsumowanie konkursu nastąpiło 13 lis-

topada 2018 r. podczas szkolnych obcho-

dów 100. rocznicy odzyskania niepodległoś-

ci przez Polskę. 

Aldona Tomzik 

 

 
 
 
 
 
Agata Gonera 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  LGOCIE  MAŁEJ 

100 KARTEK DO 100 SZKÓŁ  

Z OKAZJI 100-LECIA  

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

Uczniowie klas III–VIII Szkoły Podstawo-

wej w Lgocie Małej wzięli udział w akcji „100 
kartek do 100 szkół z okazji 100-lecia od-

zyskania przez Polskę niepodległości”. Akcja 

odbyła się w październiku i listopadzie 2018 r. 

Miała na celu uczczenie 100. rocznicy od-

zyskania niepodległości przez Polskę, kształ-

towanie poczucia własnej tożsamości naro-
dowej oraz wzbudzenie zainteresowania 

swoim miejscem zamieszkania, czyli Lgotą 

Małą.   
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Zadaniem uczniów było przygotowanie 

100 kartek prezentujących miejscowość, 

w której mieszkają. Na każdą kartkę został 

naklejony znaczek prezentujący flagę Polski 

z napisem „100 lat niepodległości” oraz na-
pis „ I’m proud to be Polish” (Jestem dumny 

z bycia Polakiem). Ponadto, uczniowie z tyłu 

każdej kartki napisali życzenia: Proud of 

Poland’s Independence. Greetings from 

Lgota Mała. (Dumni z niepodległości Polski. 

Pozdrowienia z Lgoty Małej). Następnie kart-
ki zostały wysłane do 100 różnych szkół 

mieszczących się w różnych zakątkach Pol-

ski, m.in. do: Krakowa, Tomaszowa Mazo-

wieckiego, Nowej Soli, Zielonej Góry, Bren-

nej, Rożnowa, Borzęcina, Mikołowa, Czer-
wieńska, Fromborka, Tomaszowa Lubel-

skiego i do wielu innych miast, miasteczek 

i wsi. Z tych miejscowości nasza szkoła rów-

nież otrzymała kartki. Szkolna galeria „I’m 

proud to be Polish” liczy 100 kartek z wielu 

pięknych, polskich miejscowości i prezen-

tuje się okazale.  

 

Bądźmy dumni z Polski, bądźmy dumni 

z Lgoty Małej!  

Agata Gonera 

 
 

 

 

 

Anita Zyna 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM.   JANA  PAWŁA  II   

W  L INDOWIE 

listopada 2018 r. w Kościele Pa-

rafialnym pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Lindowie, po mszy 

świętej odbyła się uroczysta akademia 

z  okazji 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Lindowie 

zaprezentowali się w montażu słowno-mu-
zycznym, upamiętniającym ważne dla na-

szego narodu wydarzenia sprzed wieku.  

Część artystyczna miała charakter 

nietypowej lekcji historii, której temat 

brzmiał: „Droga Polaków do niepodległości”. 
Zgromadzoną w kościele społeczność parafii 

Lindów wprowadzono w atmosferę wydarzeń 

poprzedzających datę 11 listopada 1918 

roku.  

W skrócie zobrazowano sytuację poli-

tyczną kraju, jaka miała miejsce przed od-
zyskaniem przez Polskę niepodległości. 

Jednak największy nacisk położono na uka-

zanie ducha narodu polskiego, heroizm 

Polaków, którzy w czasie 123 lat niewoli nie 

tracili wiary w odzyskanie wolności i wie-
lokrotnie podejmowali nierówną walkę z za-

borcą. Przypomniano daty trzech najważ-

niejszych powstań narodowych, które stały 

się dla Polaków symbolem bohaterstwa 

i  umiłowania Ojczyzny. Uczniowie recyto-

wali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, 
które pozwoliły zrozumieć uczucia i rozterki 

walczących o niepodległość. 

 

11 
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Uroczystość była piękną lekcją patrio-

tyzmu i historii. Uczestnicząc w obchodach 

100. rocznicy odzyskania niepodległości, 

złożyliśmy hołd wszystkim, dzięki którym 

dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. 

Uwieńczeniem naszych środowiskowych 

obchodów Święta Niepodległości było wy-

puszczenie w niebo biało-czerwonych balo-

nów z życzeniami dla Niepodległej.  

Uroczystość została zorganizowana we 

współpracy z ks. Jackiem Marcińcem, pro-
boszczem parafii w Lindowie. 

Anita Zyna 
 

 

 

 
 

 

 

Wioletta Derda 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  

IM.   TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  W  MSTOWIE 

WIDOWISKO HISTORYCZNE „825-LECIE 

MSTOWA” NA 100. URODZINY NIEPODLEGŁEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ 

16 listopada 2018 r. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Msto-

wie zostało zaprezentowane widowisko his-

toryczne, podczas którego świętowano:  

825-lecie Mstowa, 100. rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę, Święto Edukacji 
Narodowej oraz 40. rocznicę wyboru Karola 

Wojtyły na papieża. 

Oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców 

na uroczystość przybyli zaproszeni goście. 

Byli wśród nich: Lidia Burzyńska, poseł na 

Sejm RP, przedstawiciele władz lokalnych 
z wójtem Tomaszem Gęsiarzem, radni gmi-

ny Mstów, radni powiatowi, ks. Dawid Kover, 

proboszcz parafii w Mstowie, dyrekcja szko-

ły z dyrektor Beatą Miry, przedstawiciele 

straży pożarnych, policji, służby zdrowia, 
członkowie rady rodziców. 

Zebrani docenili ogromny wkład pracy 

uczniów i nauczycieli szkoły w Mstowie, 

którzy zaprezentowali w niezwykły sposób 

historię naszej małej Ojczyzny na tle wy-

darzeń z historii Polski. Występ wzbogaciły 
piękne stroje, efektowne układy taneczne 

i  scenografia. Każdy z oglądających mógł 

wziąć udział w patriotycznej podróży – od 

mstowskiej legendy o Skale Miłości, śred-

niowiecznej historii zakonu Kanoników Re-

gularnych w Mstowie, przez jarmarki, wizyty 
królów w Mstowie, aż po świętowanie Pol-

skiej Niepodległości w obecności Tadeusza 

Kościuszki, Józefa Piłsudskiego i Jana Paw-

ła II – przy dźwiękach najbardziej znanych 

polonezów: Fryderyka Chopina i Wojciecha 
Kilara.  

Przedstawienie zostało powtórzone 16 lis-

topada 2018 r. Towarzyszyło podsumowa-

niu Międzypowiatowego Konkursu Literac-

kiego „100 lat Niepodległości”. Gośćmi ho-

norowymi byli: Lidia Burzyńska, poseł na 
Sejm RP, Urszula Bauer, Śląski Kurator 

Oświaty, Alicja Janowska, dyrektor Dele-

gatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty 

w Katowicach. Organizatorem konkursu dla 

uczniów szkół z powiatu częstochowskiego, 
lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego 

była poseł Lidia Burzyńska. Konkurs Ho-

norowym Patronatem objęła Jadwiga Wiś-

niewska, poseł do Parlamentu Europejskie-

go, która ufundowała dla laureata i opie-

kuna w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wyjazd studyjny do Brukseli. Nagrodę dla 

zwycięzców w pozostałych kategoriach – wy-
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jazd do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

– ufundowała poseł Lidia Burzyńska. 

Takie widowiska sprawiają, że lokalna 

społeczność ma możliwość wspólnego świę-

towania. Są okazją do wzmacniania więzi 

i kultywowania tradycji ziemi polskiej i mstow-

skiej. 

Fot. A. Olech 

Wioletta Derda 

 

   
 

   
 

 
 

 

Lidia Kiedrzynek 
Anika Wasil  

ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  

W  MYKANOWIE  

d kilku miesięcy nasza szkoła przy-

gotowywała się do obchodów 100. 
rocznicy niepodległości naszej Oj-

czyzny. Uczniowie i nauczyciele Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie wzięli 

z tej okazji udział w dwóch projektach: „Nie 

chciejcie ojczyzny, która Was nic nie ko-

sztuje” i „Patriotyczne Impresje”.  

Kulminacyjny moment projektów został 

zaplanowany na czas świętowania 100. rocz-

nicy Niepodległej. Uczniowie naszej szkoły 

ozdobili 15 czapek maciejówek, które ot-

rzymali jako goście zaproszeni 4 listopada 
2018 r. na Jasną Górę, aby wziąć udział 

w  niezwykłym wydarzeniu – 100. rocznicy 

przejęcia Jasnej Góry przez żołnierzy 

polskich z rąk Austriaków.  

Wcześniej, na lekcjach historii przybliżo-

ne zostały okoliczności tego wydarzenia. Na 
podstawie scenariusza przygotowanego 

przez Anikę Wasil na konferencję historycz-

ną, która odbyła się 18 września 2018 r. na 

O 
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Jasnej Górze, przeprowadzone zostały w szko-

le lekcje patriotyczne. 

 
Multimedialna lekcja patriotyczna w kl. V  
o por. Arturze Wiśniewskimi i odzyskaniu 

niepodległości na Jasnej Górze, 4.11.1918 r. 

Jako jedni ze współorganizatorów ob-

chodów na Jasnej Górze 4 listopada 2018 r. 

odpowiedzialni byliśmy za kolportaż biało-
czerwonych wstążek. Część uczniów pełniła 

ważną funkcję służb porządkowych, inna 

grupa ubrana w czapki maciejówki wzięła 

udział w pochodzie i polonezem przybyła do 

sanktuarium. Na Jasnej Górze obecni byli 

również nasi przyjaciele z Litwy, którzy od-
wiedzili Częstochowę w ramach projektu 

„Patriotyczne Impresje”. Delegację z Litwy 

gościliśmy w naszej szkole 5 listopada. 

Sześciu uczniów i nauczycielka zostali nie-

zwykle ciepło przyjęci przez społeczność 
szkolną, tym bardziej, że więzi przyjaźni 

zostały zapoczątkowane już rok wcześniej 

podczas naszej wizyty na Litwie.  

Goście byli zachwyceni naszym tańcem 

narodowym – polonezem oraz występem naj-

młodszych uczniów. Po zwiedzeniu szkoły, 
chcieliśmy pokazać gościom ważne miejsca 

pamięci w naszej gminie. Zabraliśmy ich do 

Lemańska, gdzie w zadumie oddaliśmy hołd 

poległym tam obrońcom wolności.  

 
Polonez w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego w Mykanowie na przywitanie gości 
z Litwy w ramach projektu „Patriotyczne Impresje” 

Po powrocie nastąpiło uroczyste zasadze-

nie dębu upamiętniającego 100. rocznicę od-

zyskania niepodległości, które było jedno-

cześnie zwieńczeniem projektu.  

 
Posadzenie symbolicznego dębu dla upamiętnienia 

projektu „Patriotyczne Impresje” 

Tego samego dnia w Szkole Podstawowej 

nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie 

odbyło się uroczyste podsumowanie projektu.  

 
Podsumowanie projektu „Patriotyczne Impresje” 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej 
w Częstochowie 

Wśród zaproszonych gości byli: Alicja Ja-

nowska – dyrektor Delegatury w Często-

chowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

przedstawiciele władz miasta Częstochowy, 

Dariusz Pomada – wójt gminy Mykanów, 
dyrektorzy i nauczyciele szkół partnerskich 

oraz rodzice uczniów zaangażowanych 

w projekt.  

 
Wspólny śpiew pieśni patriotycznych  

uczniów z Polski i Litwy przy akompaniamencie 
orkiestry z Mykanowa 



 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

  

  Nr 4 (110) 2018 / 1 (111) 2019 115 

Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor 

Lidia Kiedrzynek, nauczyciel Anika Wasil 

i uczniowie: Adrianna Tyrek, Ewa Wruciń-

ska, Martyna Gzel, Zuzanna Rygał, Dawid 

Chudzicki, Marcel Flis. Podczas uroczys-
tości odpowiedzialni byliśmy za przygotowa-

nie pieśni patriotycznych, które uczniowie 

zagrali i zaśpiewali wspólnie z litewskimi 

przyjaciółmi wraz z orkiestrą pod batutą 

Krzysztofa Witczaka.  

Wieczorem uczniowie ze wszystkich szkół 
brali udział w warsztatach plastycznych, 

mydlarskich, tanecznych oraz grali w grę 

historyczną.  

9 listopada 2018 r. w szkole odbyła seria 

lekcji patriotycznych w klasach VIII, na któ-
rych wykorzystano dydaktyczną grę histo-

ryczną związaną z walką Polaków o niepod-

ległość.  

 
Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej w Mykanowie 

grają w niepodległościową grę dydaktyczną 

Tego dnia o godzinie 1111 wspólnie (przed-

szkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i klas 
gimnazjum) odśpiewaliśmy uroczyście hymn 

narodowy, bijąc tym samym „Rekord dla 

Niepodległej”. 

Wszyscy niezwykle godnie i w bardzo pod-

niosłej atmosferze przeżyliśmy ten niezwyk-
ły czas. 

Lidia Kiedrzynek 

Anika Wasil  
 

 
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie  
bijący rekord dla Polski w śpiewaniu hymnu narodowego 

 
 
 
Agnieszka Radosz-Solska 
Zbigniew Poloczek  

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  5   

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  

IM.   HENRYKA  SIENKIEWICZA  W  MYSZKOWIE 

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA Z UCZNIAMI 

Od pewnego czasu „bawimy” się z ucznia-
mi w rekonstrukcję historyczną. Specjalnie 

używamy tutaj słowa „bawimy”, ponieważ 

rekonstruktorzy historyczni mogliby nam za-

rzucić, że to, co robimy, nie jest rekon-
strukcją. Według definicji rekonstrukcja 

historyczna to: „zbiór działań, podczas któ-
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rych ich uczestnicy odtwarzają w strojach 

i za pomocą artefaktów wytworzonych współ-

cześnie (względnie oryginalnych) konkretne 

wydarzenia z przeszłości lub różnorodne as-

pekty życia w wybranym okresie historycz-
nym” (źródło: wikipedia.org). 

Nasza przygoda z rekonstrukcją histo-

ryczną zaczęła się od tego, że połączyliśmy  

w duecie nasze pasje: Zbigniew Poloczek to 

wieloletni pasjonat historii, rekonstruktor 

historyczny okresu międzywojennego, a Ag-
nieszka Radosz-Solska – pasjonatka foto-

grafii, mody i szycia. I takim oto sposobem 

narodził się pomysł na sesję fotograficzną 

w  mundurach okresu międzywojennego 

z udziałem uczniów. Udało się nam zarazić 
pomysłem kilku uczniów najstarszych klas 

ówczesnego gimnazjum. Zakładaliśmy, że 

będą to z oczywistych powodów tylko chłop-

cy. Ale okazało się, że dziewczęta również są 

zainteresowane i chętnie przyłączyły się do 

„zabawy”. 

 

 
Nasza pierwsza sesja fotograficzna: strzelec 

piechoty polskiej, przedpola Warszawy, sierpień 
1920 r. (autor: K. Solska) 

No i zaczęło się… Gorączkowe poszukiwa-

nie strojów ludności cywilnej z okresu tuż 

przed wybuchem II wojny światowej, studio-

wanie strojów, fryzur, obuwia, nakryć gło-

wy, dodatków z czasów lat trzydziestych, 
a także odpowiednich miejsc w naszym mieś-

cie nadających się do sesji (takich, które z łat-

wością mogą naśladować te sprzed wojny).  

 
Myszków, budynek dworca przy Placu Pierackiego, 

strzelec 73. pułku piechoty wraz z narzeczoną, 
ostatnia przepustka przed wybuchem II wojny 

światowej, sierpień 1939 r. (autor: A. Radosz-Solska) 

 
Marynarze Flotylli Pińskiej na rozlewiskach Prypeci, 

Polesie, czerwiec 1939 r. 

Wraz z uczniami byliśmy bardzo pozy-

tywnie zaskoczeni efektem pierwszej kilku-

godzinnej sesji. Jej tematem było życie lud-
ności cywilnej w 1939 r. oraz ćwiczenia 

strzelców pułku piechoty. Sesja dała nam 

taki zastrzyk energii, że zrodziły się pomysły 

na następne realizacje. Uczniowie entuzjas-

tycznie wzięli się do pracy, zwłaszcza dziew-
częta, którym poznawanie życia, mody, oby-

czajów okresu międzywojennego tak przy-

padły do gustu, że zasypywały nas coraz to 

nowszymi pomysłami. Należy tu zaznaczyć 
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z całą stanowczością, że nasza praca to nie 

tylko sesje fotograficzne, ale godziny przy-

gotowań, podczas których wertujemy i zbie-

ramy wszelakie książki i czasopisma o ży-

ciu, modzie, zachowaniu w czasach II Rze-
czypospolitej, okupowanej Polski i w cza-

sach powojennych. Dzięki temu tworzymy 

biblioteczkę z informacjami przydatnymi do 

następnych sesji.  

 
Powstanie styczniowe, chorąży sztandaru  

jednego z oddziału powstańczych,  
kwiecień 1863 r. (autor: A. Radosz-Solska) 

Przeszukujemy także bogate źródła wiedzy 
w Internecie, targi staroci, strychy i prze-

pastne szafy babć, prababć, cioć, sąsiadek. 

Wykroje sukienek z lat dwudziestych, trzy-

dziestych czy czterdziestych mają przed na-

mi już coraz mniej sekretów. Doszło to tego, 

że dziewczyny, kupując np. nowe obuwie, 
zwracają uwagę, żeby było ono w przedwo-

jennej stylistyce.  

 
Intensywne ćwiczenia 3. kompanii II batalionu 73. pp, 

marzec 1939 r. (autor: A. Radosz-Solska) 

Za nami już kilka sesji fotograficznych, 

ale także udział w kilku wydarzeniach oś-

wiatowo-kulturalnych, takich jak: 

● warsztaty historyczne „O historii nie 
tylko na lekcjach historii”, które odbyły 

się w naszej szkole, organizowane przez 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. Za-

prezentowaliśmy tam nie tylko sylwetki 

żołnierzy i ludności cywilnej, ale także 

pierwszą część pracy w postaci wystawy 

fotograficznej, 

 

Ostatnie beztroskie chwile przed wybuchem  
II wojny światowej, maj 1939 r.  

(autor: A. Radosz-Solska) 

● 19.06.2018 r. – podsumowanie półrocza 

obchodów 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę w Urzędzie Wo-

jewódzkim w Katowicach,  

 

● 2.09.2018 r. – „Strzelecki Wrzesień” – pik-

nik wojskowy z okazji rocznicy wybuchu 

II wojny światowej, który miał miejsce 
w Myszkowie na terenie kompleksu re-

kreacyjno-sportowego „Dotyk Jury”. Tam 

zaprezentowaliśmy pokaz mody strojów 

codziennych i wieczorowych, małomias-

teczkowych i wielkomiejskich okresu mię-

dzywojennego, 

 

● 4.11.2018 r. – udział w rekonstrukcji wkro-
czenia oddziałów polskich do Często-

chowy w listopadzie 1918 r. i przejęcia 

warty pod klasztorem na Jasnej Górze, 
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● nocne zwiedzanie Urzędu Marszałkow-

skiego w Katowicach z okazji 100. rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodleg-

łości. Dziewczęta zaprezentowały się 

w strojach wieczorowych z lat dwudzies-
tych, a chłopcy w mundurach piechoty 

i marynarzy, 

 

● 11.11.2018 r. – udział w uroczystościach 
patriotycznych w Myszkowie, 

● 1.03.2019 r. – udział w podsumowaniu 

wojewódzkiego konkursu „Żołnierze Wyklę-

ci – Niezłomni Bohaterowie” w Gliwicach. 

Powyższe wydarzenia dowodzą, że zainte-
resowanie historią, obyczajami, życiem przed-

wojennym, wojennym czy powojennym 

wśród młodzieży jest duże. Zaskoczeniem 

był bardzo pozytywny odbiór naszej pracy 

przez dorosłych, na przykład mieszkańców 

miasta, których spotykaliśmy podczas sesji. 
Z zaciekawieniem zatrzymywali się i pró-

bowali dowiedzieć, czym się zajmujemy. 

Pierwszą ich reakcją było zaskoczenie, że 

młodzi ludzie garną się do działań popula-

ryzujących wiedzę o historii, że chcą odtwa-
rzać życie z dawnych czasów. Nasza dzia-

łalność ma też wsparcie w społeczności 

lokalnej – rodzice i krewni uczniów poma-

gają nam w wyszukiwaniu potrzebnej odzie-

ży, przedmiotów albo oferują transport w od-

powiednie miejsca. 

 

 
Fragment sesji fotograficznej na temat mody 

wieczorowej lat dwudziestych, wnętrza Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach,  
(autor: A. Radosz-Solska) 

Efekty sesji fotograficznych prezentujemy 

na stałe w naszej szkole. Jest to wystawa 

ogólnodostępna – najpiękniejsze zdjęcia zdo-
bią korytarze szkolne. Wiele osób widząc je, 

nie wierzy, że to zdjęcia współczesne, a nie 

oryginalne z lat międzywojennych. Dzięki te-

mu możemy w łatwy i przyjemny sposób za-

interesować uczniów nie tylko naszą pracą, 
ale także piękną historią kraju. 

Następnym efektem wspólnej pracy jest 

powstanie w szkole Izby Pamięci. Jak na ra-

zie znajduje się ona w dosyć skromnym po-

mieszczeniu, w którym jednak można wy-

eksponować umundurowanie i wyposażenie 
z czasów międzywojennych i z Września 

1939 r. Izba i zgromadzone tam eksponaty 

będą wykorzystywane podczas spotkań 

i lekcji o charakterze tematycznym.  

 
Izba Pamięci w Szkole Podstawowej nr 5 

w Myszkowie 
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Zakopane 1938 r., narciarze w tradycyjnych 

strojach, efekt ostatniej sesji  
(autor: A. Radosz-Solska) 

Absolwenci naszej szkoły nadal chcą pra-

cować w projekcie, będąc już uczniami szkół 

średnich. Zdobyte umiejętności przekazują 
młodszym koleżankom i kolegom. Należy 

podkreślić, że w projekcie rekonstrukcji 

zwracamy uwagę na odpowiednią dojrzałość 

emocjonalną uczniów starszych klas szkoły 

podstawowej. Unikamy ich udziału w sy-

tuacji rekonstrukcji scen, które mogą być 

dla nich niewłaściwe, niestosowne, np. 

wykluczamy sceny batalistyczne. 

Udział młodzieży w działaniach rekon-

strukcyjnych poszerza naszą ofertę edu-

kacyjną, prezentuje w niekonwencjonalny 
sposób możliwość poznania historii. Jest to 

również forma aktywnego spędzania czasu, 

podczas której uczniowie poznają minioną 

rzeczywistość w sposób praktyczny, poprzez 

odgrywanie ról i przeżywanie związanych 

z  tym emocji. Podczas realizacji projektu 
uczą się również organizowania własnej pra-

cy, funkcjonowania i współdziałania w zes-

pole. Cele projektu powodują, że młodzi lu-

dzie nie tylko zgłębiają wiedzę historyczną, 

poznając fakty, ale stale poszukują, porząd-
kują zebrane informacje, znajdują cieka-

wostki, anegdoty. Uczą się korzystać w spo-

sób krytyczny z różnych źródeł. Jednak 

przede wszystkim uczą się historii, niemalże 

jej dotykając i są to niezapomniane lekcje. 

Nasz projekt doskonale wpisuje się w ob-
chody 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę.  

Agnieszka Radosz-Solska 

Zbigniew Poloczek  

 

 

 
 
Marzena Sapalska 

SZKOŁA   PODSTAWOWA  W  NIERADZIE 

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Nieradzie w ramach obchodów 100. rocznicy odzyska-

nia niepodległości przez Polskę 

Lp. Zadanie Termin Uwagi 

1. 

Poznajemy naszą gminę – miejsca użyteczności publicznej 

w Poczesnej. Odwiedzenie Grogu Nieznanego Żołnierza na 

cmentarzu w Poczesnej 

kwiecień kl. I, II 

2. Wyjazd do parków podjasnogórskich kwiecień kl. II 

3. Wycieczka do Ogrodzieńca – poznajemy naszą Ojczyznę czerwiec kl. I, II 

4. 
„Barwy narodowe” – wykonanie dekoracji z okazji Naro-

dowego Święta Niepodległości 
maj kl. I, II, III 

5. Lokalne miejsca pamięci narodowej maj kl. IV 

6. Dzień Ziemi pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” kwiecień 
kl. IV, V,  

VI VII 

7. Rajd historyczno-turystyczny „Historia naszej gminy” maj 
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Lp. Zadanie Termin Uwagi 

8. Wyjazd do Krakowa na Grób Józefa Piłsudskiego wrzesień kl. VIII 

9. Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej w Myszkowie listopad kl. I–VII 

10. 
Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej „Tu wszędzie jest 

moja Ojczyzna” – Poczesna 
listopad kl. I–VII 

11. Polskie Tańce Narodowe – prezentacja multimedialna czerwiec kl. I–VII 

12.  Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej – Lubojna listopad kl. I–VII 

13. 
Konkurs na scenariusz lekcyjny „O historii nie tylko na 

lekcjach historii” 
maj kl. V–VII 

14. Wyjazd do Krakowa na Grób Józefa Piłsudskiego maj kl. III 

15. Wystawka książek patriotycznych w bibliotece listopad bibliotekarz 

16. Konkurs Polska Pierwszych Piastów 
 

kl. VII 

17. 
Konkurs Historyczny II Wojna Światowa – polskie pań-

stwo podziemne  
kl. VII 

18. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości listopad kl. IV–VII 

19. Akademia z okazji Konstytucji 3 maja maj kl. IV–VII 

 

Plan pracy oddziałów przedszkolnych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepod-

ległości przez Polskę 

Lp. Zdanie Termin Uwagi 

1. 

„Kto ty jesteś? Polak mały” – konkurs 

plastyczny organizowany przez Kura-

torium Oświaty w Katowicach 

marzec  

2. 

„Miejsca pamięci narodowej” – pre-
zentacja multimedialna dla przed-

szkolaków 

kwiecień grupa 5–6-latków 

3. 
Wycieczka do Częstochowy – pomnik 

Józefa Piłsudskiego 
kwiecień grupa 4–5-latków 

4. „Święto Flagi” maj 
każda grupa wykonuje 
jedną flagę, korzystając 

z różnych technik 

5. 

„Lekcja historii” – spotkanie z nau-
czycielem historii i Babcią lub Dziad-

kiem jednego z przedszkolaków 

czerwiec  

6. 
„Polska – mój kraj” – spotkanie z nau-

czycielem geografii 
czerwiec 

wykonanie mapy Polski 
z wykorzystaniem 

kolorowych nakrętek 

7. II Przegląd Piosenki Patriotycznej listopad  

8. 

Udział w uroczystościach szkolnych 
i środowiskowych związanych ze świę-

tami państwowymi 

według 

kalendarza 
 

9. 
Udział w konkursach o tematyce pa-

triotycznej 

zgodnie 

z bieżącą ofertą 
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Dzieci z grupy 5–6-latków uczestniczyły 

w licznych działaniach w związku z 100. 

rocznicą odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Podczas wrześniowej wycieczki do 

Częstochowy poznawały wydarzenia z his-
torii naszej Ojczyzny. W nawiązaniu do niej 

wykonały zadania w ramach projektu „Nie 

chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosz-

tuje” – prace plastyczne związane z tematem 

„Częstochowa i Jasna Góra w czasie I wojny 

światowej” oraz wykonały „Laurkę dla mojej 
Ojczyzny”.  

 
Laurka dla  Mojej Ojczyzny 

W trakcie tygodniowych zajęć poznawały 

historię Polski, symbole narodowe. Służyło 

temu również spotkanie z Kornelem Miel-

czarkiem, nauczycielem historii. W ramach 
projektu „Mały Miś w świecie wielkiej lite-

ratury” przedszkolaki realizowały wybrane 

zadania z modułu „100-lecie niepodległości. 

Pokaż radość przedszkolaku”. Dzieci przy-

gotowały także krótki montaż słowno-mu-
zyczny o treściach patriotycznych pt. „Dla 

Ciebie Polsko biją nasze małe serca”. 

W związku z obchodami 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez naszą Oj-

czyznę uczniowie klasy I realizowali zajęcia 

o tematyce patriotycznej ph. „Nie chciejcie 
Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Od 

5  do 9 listopada codziennie wspominali 

o  trudnych momentach w dziejach naszej 

Ojczyzny. Wykonali flagę Polski, która towa-

rzyszyła im podczas akademii, słuchali pieś-
ni patriotycznych. Bardzo ciekawy i wartoś-

ciowy okazał się dla nich film o polskich 

symbolach pt. „Polak Mały”. Uczniowie słu-

chali również opowiadania do historyjki ob-

razkowej „Częstochowa i Jasna Góra w cza-

sie I wojny światowej”. Pokolorowali obrazki, 
które posłużyły do stworzenia plakatu.  

 

Najmłodsi malują barwy ojczyste 

Obejrzeli prezentację, która dotyczyła 

rozbiorów Polski oraz osób, które dzielnie 

walczyły w obronie Ojczyzny. 9 listopada 

klasa I zaprezentowała się na uroczystej 

akademii, dotyczącej 100. rocznicy odzys-

kania niepodległości. Uczniowie przygotowali 
na tę szczególną okazję taniec z biało-czer-

wonymi szarfami, kotyliony, a uczennica 

klasy I zaśpiewała piękną pieśń „Orzełek”. 
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Akademia z okazji  
Narodowego Święta Niepodległości 

Uczniowie klasy III w roku szkolnym 
2018/2019 realizują projekt edukacyjny 

z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę. Celem projektu jest: 

● propagowanie wartości patriotycznych 

i obywatelskich, 

● wpajanie szacunku dla symboli narodo-

wych, 

● kształcenie postaw patriotycznych, poczu-

cia tożsamości narodowej, lokalnej i kul-

turowej, 

● uświadomienie znaczenia wolności i pa-
triotyzmu w życiu każdego człowieka i na-

rodu. 

Prezentacja efektów projektu:  

● uczestnictwo w akademii z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości, 

● udział uczennicy Michaliny Kulawik w Po-
wiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej 

w Poczesnej, 

● wycieczka na Jurę Krakowsko-Często-

chowską: Biskupice „Poznajemy naszą 

małą Ojczyznę”, 

● udział w szkolnym konkursie plastycz-

nym „Gdyby nie orzeł, co by było godłem 

Polski?”, 

● zorganizowanie patriotycznej wystawki kla-

sowej prac wykonanych na dodatkowych 

zajęciach rozwijających zdolności plas-
tyczne uczniów, 

● zorganizowanie kącika czytelniczego „Pol-

scy poeci dzieciom” – czytanie wybranych 

utworów literackich: legend, wierszy, 

bajek podczas zajęć realizowanych w ra-
mach projektu czytelniczego w klasie III 

„Poczytaj Bratkowi”. 

Zespół wokalny Niezapominajki oraz so-

listki naszej szkoły czynnie włączyli się 

w obchody 100. rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę poprzez udział w kon-

kursach, przeglądach i występach wokal-

nych na terenie gminy, powiatu i woje-

wództwa. Sukcesy naszych uczniów: udział 
w finale I Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej „Śpiewam Tobie Polsko” pod 

patronatem Urszuli Bauer – Śląskiego 

Kuratora Oświaty, I miejsce w Wojewódzkim 

Festiwalu Pieśni Patriotycznej, Myszków 

2018, III miejsce w III Archidiecezjalno-
Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, Poczesna 

2018, I miejsce w V Powiatowym Konkursie 

Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Historia 

pieśnią pisana”, II miejsce w Wojewódzkim 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie. 

23 listopada 2018 r. w naszej szkole 

odbył się II Przegląd Piosenki Patriotycznej 

dla Przedszkolaków „Polska – moja Ojczyz-

na” z udziałem dzieci reprezentujących przed-

szkola z terenu gminy Poczesna. W wyko-
naniu małych artystów usłyszeliśmy piosen-

ki traktujące o miłości do Ojczyzny, o sym-

bolach narodowych. Uzupełnieniem wystę-

pów wokalnych dzieci były aranżacje rucho-

we oraz stroje nawiązujące do barw i tra-
dycji narodowych. 

 

II Przegląd Piosenki Patriotycznej 

dla Przedszkolaków Polska – moja Ojczyzna 

16 października 2018 r. odbyła się uro-

czystość nasadzania drzew w nawiązaniu do 
akcji, w której uczestniczyła gmina Poczes-

na pod nazwą „Symboliczne nasadzanie 

drzew w gminach i powiatach Śląskiego 
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Związku Gmin i Powiatów celem uhono-

rowania setnej rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę”.  

 
Symboliczne nasadzanie drzew 

Uroczystość poprzedzona została apelem 

z udziałem społeczności szkolnej, podczas 

którego dyrektor szkoły przybliżyła założe-

nia akcji i  związane z nią działania. Wy-

słuchaliśmy programu artystycznego o treś-
ciach patriotycznych w  wykonaniu dzieci 

z grupy 5–6-latków, uczniów klasy VI i chó-

ru szkolnego. W dalszej części dzieci i ucz-

niowie wraz z wychowawcami uczestniczyli 

w nasadzaniu dwóch sadzonek drzew liś-

ciastych przekazanych przez Śląski Związek 
Gmin i Powiatów. Miejsce posadzenia drzew 

opatrzone zostało tablicą informującą o tym 

doniosłym wydarzeniu.  

Marzena Sapalska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Orszulak 

ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  

W  OSTROWACH  NAD  OKSZĄ 

bchody 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę trwały 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Os-

trowach nad Okszą niemal cały 2018 rok. 

Już 21 lutego 2018 r. obchodziliśmy Mię-

dzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Na-

rodowe Centrum Kultury i Rada Języka 
Polskiego zwracają w tym dniu uwagę na 

podnoszenie świadomości językowej oraz 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

za polszczyznę. Jak uczniowie mogą włączyć 

się w tę akcję? – przede wszystkim dbając 

o poprawność językową i ortograficzną wy-
powiedzi ustnych i pisemnych. Nie chodzi 

tu tylko o wypracowania czy wypowiedzi na 

lekcjach, ale także o e-maile i SMS-y. Aby to 

ułatwić na korytarzach szkolnych pojawiły 

się tablice z zasadami ortograficznymi, wier-
szykami ułatwiającymi ich zapamiętanie, 

trudnymi ortograficznie wyrazami. 30 śmiał-

ków zmierzyło się z tekstem dyktanda, na-
jeżonym trudnościami ortograficznymi. 

 

23 marca odbył się w naszej szkole finał 

powiatowego konkursu „Nasza Niepodległa”, 

zorganizowanego w ramach obchodów 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Honorowy patronat nad konkursem 

O 
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objęli: Henryk Kiepura – starosta powiatu 

kłobuckiego i Piotr Derejczyk – wójt gminy 

Miedźno. Uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów z całego naszego powiatu (do 

konkursu zgłosiło się 16 szkół) rywalizowali 
w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej 

i recytatorskiej. 

Do tematyki niepodległościowej nawiązy-

wały wszystkie apele i akademie organizo-

wane z okazji m.in. święta Konstytucji 3 ma-

ja, ślubowania uczniów klasy pierwszej. 

Nasz poczet sztandarowy i delegacja ucz-

niów i nauczycieli tradycyjnie we wrześniu 

brała udział w uroczystościach patriotycz-

nych pod Lemańskiem, gdzie znajduje się 

mogiła żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawa-
lerii, walczących w bitwie pod Mokrą. 

 

We wrześniu ponad 180 uczniów naszej 

szkoły zebrało się w pięknie przystrojonej 
hali sportowej, aby wspólnie odśpiewać trzy 

hymny: hymn państwowy, „Rotę” i „Święta 

miłości kochanej Ojczyzny”. W ten sposób, 

razem z uczniami 300 innych szkół z całej 

Polski, uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Dla nas była to 

także okazja do rywalizacji nie tylko na polu 

sportowym oraz możliwość pokazania na-

szych umiejętności w konkursie organizo-

wanym przez Narodowe Centrum Kultury. 

W październiku nasi uczniowie wraz z wła-
dzami gminy i mieszkańcami sołectwa Os-

trowy uczestniczyli w uroczystym odsłonię-

ciu krzyża, upamiętniającego potyczkę mię-

dzy oddziałami powstańczymi i oddziałem 

carskiego wojska w 1864 roku. Było to jed-

no z ostatnich starć powstania styczniowego. 

Kulminacyjnym punktem obchodów była 

wieczornica patriotyczna, zorganizowana 

9 listopada 2018 r. Na uroczystość przybyli 

nie tylko uczniowie, ale także zaproszeni 

goście – władze i radni gminy Miedźno, 
ksiądz proboszcz Piotr Walterowicz, dyrek-

tor GOK w Miedźnie, rodzice i mieszkańcy 

wsi Ostrowy nad Okszą, którzy chcieli 

uczcić tę wyjątkową rocznicę. Występy ucz-

niów wspierała Orkiestra Dęta OSP Ostrowy 

nad Okszą i chór parafialny. Spotkanie było 
okazją do wspólnego, międzypokoleniowego 

śpiewania polskich pieśni patriotycznych. 

Uczniowie poprzez słowa wierszy najwy-

bitniejszych polskich poetów, przypomnieli 

zgromadzonym trudną drogę Polski do od-
zyskania niepodległości. W trakcie uroczys-

tości został również posadzony na skwerze 

przed szkołą Dąb Niepodległości. Będzie on 

z pewnością trwałym pomnikiem, przypomi-

nającym o uroczystościach. 

Ponadto braliśmy udział w akcji „Sto ży-
czeń na 100 lat Polski”. Życzenia dla Nie-

podległej wpisywaliśmy do specjalnej pa-

miątkowej księgi. 

Magdalena Orszulak 
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Małgorzata Będkowska 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  PIŃCZYCACH  

UCZNIOWIE Z PIŃCZYC WE LWOWIE 

W ramach edukacji obywatelskiej i pa-

triotycznej 3 listopada 2018 r. uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Pińczycach pozna-

wali szczegóły dotyczące walk o odzyskanie 
niepodległości naszego państwa, a w szcze-

gólności walk w Galicji Wschodniej, we Lwo-

wie. 

Czynili to w ramach Programu Wielolet-

niego „Niepodległa” na lata 2017–2021, do-
finansowanego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

Najważniejszym działaniem w projekcie 

było poznanie wydarzeń historycznych zwią-

zanych z budową państwowości polskiej po-

przez odwiedzenie Cmentarza Orląt Lwow-
skich. Uczniowie zapalili znicze na grobach 

uczestników bitwy o Lwów i Małopolskę 

Wschodnią, poległych w latach 1918–1920 

lub zmarłych w latach późniejszych. Na 

Cmentarzu Orląt (spośród pochowanych 
tam prawie 3000 żołnierzy, część to Orlęta 

Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich 

i  wyższych oraz inteligencja). Uczniowie wy-

słuchali wykładu dotyczącego szczegóło-

wych działań zbrojnych podczas obrony 

Lwowa. Poznali również genezę dotyczącą 
Cmentarza Łyczakowskiego. W czasie walk 

o Lwów poległych grzebano bowiem na pro-

wizorycznych cmentarzykach w pobliżu po-

szczególnych punktów oporu, między inny-

mi obok Szkoły Kadetów, szkoły im. Hen-
ryka Sienkiewicza i w ogrodzie Politechniki. 

Po wygaśnięciu walk polskie władze Lwowa 

postanowiły ekshumować ciała zabitych 

i przenieść je na specjalnie wydzielony ob-

szar, przylegający od strony Pohulanki do 

Cmentarza Łyczakowskiego. Uczniowie do-
wiedzieli się także, że w 1936 r. Minister-

stwo Spraw Wewnętrznych uregulowało for-

malnie kwestię pochówków na cmentarzu, 

określając funkcjonowanie cmentarza w zamk-

niętej formie i dopuszczając chowanie na 
nim wybitnych obrońców Lwowa. Cmentarz 

jest nazwany przez Polaków miejscem świę-

tym (Campo Santo).  

Następnie uczniowie zwiedzali zabytki Lwo-

wa, m.in. zabytkowy rynek z ratuszem i ka-

mienicami, kościół dominikanów, katedry: 
ormiańską i łacińską, Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny, Cerkiew Wołoską, 

Arsenał Królewski, kaplicę Boimów, operę, 

wzgórze zamkowe i wiele innych ciekawych 

miejsc. 

 

W drugim dniu uczestnicy wyjazdu edu-

kacyjnego podziwiali zabytki Przemyśla, m.in. 

wzgórze zamkowe z Zamkiem Kazimie-
rzowskim, rynek i Bazylikę Archikatedralną 

Najświętszej Maryi Panny, gdzie uczestni-

czyli we mszy świętej. Następnie odwiedzili 

wyjątkową drewnianą Cerkiew Narodzenia 

Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, 

która znajduje się na liście dziedzictwa kul-
turowego UNESCO oraz zwiedzili Jarosław. 

W 2019 roku planowany jest wyjazd 

edukacyjny na Wołyń, gdzie doszło do tzw. 

rzezi wołyńskiej, czyli ludobójstwa dokona-

nego przez nacjonalistów ukraińskich przy 
aktywnym, częstym wsparciu miejscowej lud-

ności ukraińskiej na mniejszości polskiej. 

Ofiarami mordów, których kulminacja na-

stąpiła w lecie 1943 r., byli Polacy, w dużo 

mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, 

Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych 
narodowości zamieszkujących Wołyń. Nie 

jest znana dokładna liczba ofiar, historycy 
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szacują, że zginęło ok. 50–60 tysięcy Po-

laków i w odwecie 2–3 tysiące Ukraińców. 

Była to z pewnością tragedia dwóch naro-

dów. Wiedzę tę mają nadzieję zgłębiać ucz-

niowie Szkoły Podstawowej w Pińczycach. 

Małgorzata Będkowska 

 

 

 

 

 

Agnieszka Sobota-Balsam  

SZKOŁA  PODSTAWOWA   

IM.   GUSTAWA  MORCINKA  W  POCZESNEJ  

ok 2018 w całości poświęcony był 

100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę. Szkoła Podsta-

wowa im. G. Morcinka w Poczesnej włączyła 
się w wydarzenia upamiętniające to święto. 

Uczniowie angażowali się w liczne konkursy 

i projekty poświęcone rocznicy. Brali udział 

w VI edycji Wojewódzkiego Dyktanda Nie-

podległościowego pt. „Po polsku o historii”, 
które okazało się swoistą żywą lekcją pa-

triotyzmu. W etapie szkolnym uczestniczyło 

23 uczniów w trzech kategoriach wieko-

wych: klasy IV–VI, klasy VII–VIII szkoły 

podstawowej i III klasa gimnazjum. Alek-

sandra Grzyb z klasy IIIb gimnazjum zos-
tała laureatką konkursu i zajęła II miejsce 

w województwie śląskim.  

Uczniowie naszej szkoły brali także udział 

w Archidiecezjalno-Powiatowym Przeglądzie 

Pieśni Patriotycznej „Tu wszędzie jest moja 

ojczyzna…”. W kategorii klas VII i VIII 

szkoły podstawowej – III gimnazjum I miejs-

ce zajął uczeń klasy VIIIb Jakub Wójcik. 
Zajął on także II miejsce w V Powiatowym 

Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej.  

W ramach obchodów 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości odbył się Szkolny Kon-

kurs Poezji Patriotycznej, w którym wzięło 

udział 24 uczniów z całej szkoły. Konkurs 

miał na celu uczczenie święta, a także pie-

lęgnowanie kultury języka ojczystego i ugrun-

towanie poczucia tożsamości narodowej.  

Rocznica odzyskania niepodległości stała 

się okazją do poznania sylwetek polskich 

naukowców: matematyków, fizyków, chemi-

ków, biologów, geografów. W październiku 
i  w listopadzie uczniowie klas V–VIII 

i klasy III gimnazjum gromadzili informacje 
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dotyczące polskich naukowców, ich dzia-

łalności i osiągnięć. Następnym etapem 

realizacji projektu była wystawa plakatów, 

na których zaprezentowano m.in. postacie: 

Marii Skłodowskiej-Curie, Karola Olszew-
skiego i Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego 

Mościckiego, Stefana Banacha oraz Jerzego 

Różyckiego, Mariana Rejewskiego i Henryka 

Zygalskiego – polskich kryptologów, którzy 

złamali szyfr Enigmy.  

Uczniowie uczestniczyli także w wyciecz-

kach o charakterze historyczno-patriotycz-

nym do Warszawy i Oświęcimia – miejsc 

szczególnie tragicznie zapisanych w historii 
Polski. Podczas wyjazdów młodzież odwie-

dziła Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 

Powstania Warszawskiego oraz złożyła kwia-

ty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Podczas 

pobytu w Muzeum Auchwitz-Birkenau ucz-

niowie poznali martyrologię narodu polskie-
go w czasie II wojny światowej.  

Kolejnym działaniem wpisanym w obcho-

dy był udział w akcji „Symboliczne nasadza-

nie drzew w gminach i powiatach Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów celem uho-
norowania setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości”. W ramach akcji na 

terenie szkoły nasadzono drzewa, które 

będą żywą pamiątką i pomnikiem święta.  

 

 
Nasadzanie drzew 

Przez cały rok przygotowywane były wys-

tawy okolicznościowe, takie jak: rocznica 

powstania styczniowego, rocznica powstania 

listopadowego, ojcowie niepodległości, dzieje 

godła polskiego, wybuch II wojny światowej, 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-

klętych. Powstał również kącik patriotyczny. 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych w szkole zorganizowane  

zostały gminne uroczystości. W ramach 

obchodów wyemitowano film pt. „Inka” oraz 

odbyło się spotkanie z jego autorem. Z tej 
okazji w szkole przygotowano wystawę po-

święconą historii 5. Wileńskiej Brygady AK 

i  służącej w niej sanitariuszce – Danucie 

Siedzikównie ps. „Inka”. 

Uczniowie wzięli udział w żywej lekcji his-

torii pt. „Legiony polskie we Włoszech”. 

W trakcie zajęć szkolnych poznawali polskie 

legendy, symbole narodowe, uczyli się hym-

nu i pieśni patriotycznych, poznawali his-
torię Polski. Brali także udział w obchodach 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych organizowanych przez Liceum Ogólno-

kształcące w Kamienicy Polskiej, podczas 

którego odbyła się projekcja filmu pt. „Pod-

wójnie Wyklęty” oraz spotkanie z jego autor-
ką, Ewą Szakalicką. 

Wpisaliśmy również życzenia dla Niepod-

ległej do kroniki „100 życzeń na 100 lat Nie-
podległej Polski” przygotowanej przez Kura-

torium Oświaty w Katowicach Delegatura 

w Częstochowie dla szkół z czterech powia-

tów i Częstochowy. Kronika z życzeniami 

została przekazana ojcom paulinom na Jas-

nej Górze podczas uroczystej mszy świętej 
za Ojczyznę, 4 listopada 2018 r.  

Podsumowaniem i zwieńczeniem obcho-

dów była uroczysta akademia poświęcona 
drodze Polski do odzyskania wolności. Po-

przez poezję i pieśni patriotyczne uczniowie 

opowiedzieli o walce Polaków z zaborcami, 

o zrywach niepodległościowych, o strajku 

dzieci polskich we Wrześni, o Legionach we 

Włoszech i Legionach Piłsudskiego.  

 
Apel 
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O godzinie 1111 cała społeczność szkolna 

wraz z zaproszonymi gośćmi wzięła udział 

w biciu rekordu dla Niepodległej i odśpie-

wała hymn Polski.  

Agnieszka Sobota-Balsam 

 

 
 

 

 
 

Dorota Cer 

SZKOŁA   PODSTAWOWA   

IM.   TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  

W  RĘBIELICACH  SZLACHECKICH  
listopada 2018 r. w Szkole Podstawo-

wej w Rębielicach Szlacheckich miała 
miejsce uroczysta akademia z okazji 

100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę pt. „100 lat Niepodległej”. Zaproszeni 

goście, mieszkańcy Rębielic Szlacheckich, 

Szyszkowa, nauczyciele i pracownicy obsłu-
gi, uczniowie – wszyscy chcieliśmy godnie 

uczcić tę niezwykłą rocznicę.  

Na wstępie dyrektor, Dorota Cer, przywi-

tała gości i wprowadziła zebranych w temat 

spotkania:  

– Czasy niewoli były bardzo trudne dla Po-
laków. Nie wolno było mówić po polsku, 

modlić się, czytać polskich książek, słuchać 

polskiej muzyki, wywieszać biało-czerwonej 

flagi, niszczono polską kulturę, tradycje. Mi-

mo tylu zakazów, represji Polacy nie poddali 
się. Polska istniała w ich sercach i umys-

łach. Istniała dzięki temu, że kolejne poko-

lenia stawały w obronie najcenniejszych 

wartości: języka polskiego, wiary, kultury 

i pamięci o tych, którzy oddali swoje zdrowie 

i życie w obronie Ojczyzny. Dziś musimy 

stać mocno na straży tych wartości i prze-

kazywać je młodemu pokoleniu. Nie musi-
my walczyć z bronią w ręku, wystarczy so-

lidnie wypełniać swoje obowiązki, uczyć się, 

pracować, szanować się i kochać swój kraj. 

W porównaniu z tym, co poświęcali nasi 

przodkowie, to naprawdę niewiele. Odzys-
kana wolność nie jest dana na zawsze, jest 

zadana. Marek Grechuta w jednej ze swych 

piosenek śpiewa, że „wolność to jest dia-

ment do oszlifowania”. Dbajmy więc o niego 

codziennie – takimi słowy dyrektor szkoły 

zakończyła swoje wystąpienie. 

Następnie głos zabrała Urszula Michalak 

wizytator Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach Delegatura w Częstochowie, która po-

dziękowała za zaproszenie i wyraziła zado-

wolenie z faktu, że na uroczystość przybyło 
wielu mieszkańców.  

– Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, 

ale również miejscem, gdzie możemy się 

spotkać, obejrzeć akademię, zaśpiewać hymn. 

Jest więc bardzo ludziom potrzebna – po-

wiedziała pani wizytator. 
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Bożena Wieloch, wójt gminy zwróciła się 

do dzieci, aby solidnie wypełniały swoje obo-

wiązki i w ten sposób wyrażały patriotyzm.  

– Na szczęście dziś nie musimy walczyć 

o wolność, ale nie powinniśmy zapominać 
o dbaniu o środowisko naturalne.  

Pani wójt podziękowała wszystkim, któ-

rzy brali udział w 40. Jesiennym Biegu 

im. red. Tomasza Hopfera w Parzymiechach, 

wręczyła dyplom pamiątkowy oraz upominki 

dla dzieci. 

Po oficjalnych wystąpieniach wszyscy obej-

rzeli akademię przygotowaną przez uczniów 

pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie w ob-

razowy sposób przedstawili ciężkie czasy za-

borów, niewoli, prześladowań Polaków. 
Przedszkolaki pięknie mówiły wiersze i śpie-

wały piosenkę. Klasy I–II zatańczyły krako-

wiaka. Klasa IV zaśpiewała piosenkę „Przy-

byli ułani”. Starsze klasy zatańczyły polo-

neza. Dziewczęta przedstawiły barwny i wzru-

szający taniec z biało-czerwonymi szarfami 
do piosenki Marka Grechuty „Wolność”. 

Całość przedstawienia była skomponowana 

w taki sposób, aby stopniowo przechodzić od 

smutnego nastroju do weselszego, który 

miał symbolizować odzyskaną wolność. Na 
zakończenie uczniowie zaśpiewali „Prząś-

niczkę”, piękną pieśń Stanisława Moniusz-

ki, a potem zagrali ludową piosenkę „Czer-

wone jabłuszko”. Zarówno muzyka ludowa, 

jak i ludowe tradycje odegrały bardzo ważną 

rolę w dążeniach Polaków do odzyskania 

niepodległości. 

 

 

Na zakończenie głos zabrał ks. proboszcz 

Henryk Dusza, a także powtórnie pani wizy-
tator.  

Dyrektor szkoły, Dorota Cer zaprosiła 

wszystkich na słodki poczęstunek przygo-

towany przez radę rodziców. 

Dorota Cer 

 
 

 

 

Rafał Sowiński 
Marta Jamrozik 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  

IM.   POWSTAŃCÓW  STYCZNIOWYCH  

W  RUDNIKACH 

listopada 2018 r. cała nasza szkoła 

uczciła 100. rocznicę odzyskania nie-

podległości przez Polskę. Od samego 
rana w szkole panowała świąteczna atmos-

fera. Chętni uczniowie wzięli udział w kon-

kursie historycznym „Droga do niepodleg-

łości”. Wspólnie z wychowawcami nasi 

podopieczni oglądali filmy przedstawiające 
okoliczności odzyskania niepodległości przez 

naszą Ojczyznę. Uczennice klasy VIII wraz 

z panią Eweliną Konik dekorowały ciastecz-

ka-patriotki. 

Część główną obchodów rozpoczęła uro-

czysta akademia, w której nasi podopieczni 

zademonstrowali swe umiejętności tanecz-

no-aktorskie w spektaklu pantomimicznym 

ukazującym losy walczących o wolność Oj-
czyzny. W drugiej części spektaklu grupa 

9 
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dziewcząt zaprezentowała taniec z szarfami 

pt. „Barwy mojej Ojczyzny”. W kolejnej częś-

ci odbył się koncert pieśni patriotycznych. 

Tym razem poznaliśmy talenty wokalne na-

szych podopiecznych.  

 

O godz. 1111 wspólnie, włączając się 

w wielką akcję „Cała Polska śpiewa hymn” 

odśpiewaliśmy w całości „Mazurka Dąbrow-

skiego”. Uroczyste obchody zakończone zos-

tały rozdaniem dyplomów i nagród dla uczest-

ników koncertu patriotycznego oraz kon-

kursu historycznego.  

Jesteśmy przekonani, że tak uczczona 
100. rocznica niepodległości naszej Ojczyz-

ny na wiele lat pozostanie w pamięci i ser-

cach nas wszystkich. Pamiątką z tej nie-

zwykłej uroczystości jest film, który można 

obejrzeć na stronie naszej szkoły:  

https://rudnikisp.edupage.org/.  

Swoją obecnością zaszczycili nas: Ry-

szard Suliga – burmistrz miasta i gminy 

Koniecpol, Mateusz Szymala i Andrzej Ko-

zak – radni, a także rodzice naszych ucz-

niów oraz mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości.  

Rafał Sowiński 

Marta Jamrozik 

 

 
 

 
 

 

 

Iga Długoszewska-Zawadzka  

ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  

IM.   JANA  PAWŁA  II   W  RUDNIKACH  

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA 

MURALU PATRIOTYCZNEGO W 100. ROCZNICĘ 

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

30 kwietnia 2018 r. wpisał się w historię 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Paw-

ła II w Rudnikach jako dzień świętowania 

100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 

nasz kraj. Uczestniczyliśmy w ceremonii od-

słonięcia muralu patriotycznego przedsta-

wiającego wizerunki wielkich Polaków: króla 

Jana III Sobieskiego, Józefa Piłsudskiego, 
św. Jana Pawła II i nawiązującego do niezłom-

ności, odwagi i męstwa polskiej husarii.  
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Odsłonięcia muralu w obecności szacow-

nych gości dokonał Paweł Militowski – wójt 

gminy Rędziny wraz z Dawidem Krzętow-

skim – dyrektorem Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach. 

 

W oficjalnej części ceremonii głos zabrał 
dyrektor szkoły, który podkreślił, że jako 

pierwsza placówka na terenie naszej gminy 

w tak doniosły sposób, dokonując odsłonię-

cia muralu, wpisaliśmy się z należytą dos-

tojnością i szacunkiem w obchody 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę Niepodległej.  

 

W przemówieniu dyrektor odniósł się 

również do wielkiego dzieła naszych przod-

ków, jakim było uchwalenie Konstytucji 

3 maja – pierwszego takiego zapisu w Euro-

pie.  

 

Padły też słowa dotyczące współczesnego 

kształtu patriotyzmu – patriotyzmu XXI wie-

ku, który winien być nacechowany troską 
o  przestrzeganie prawa, konstytucji oraz 

obywatelską postawą wszystkich, bez wy-

jątku,  Polaków. Z kolei wójt gminy Rędziny 

podniósł kwestię szacunku wobec dziedzict-

wa narodowego, które naznaczone zostało 

najwyższymi ofiarami wielu naszych roda-
ków. Stąd na nas – współczesnych – spoczy-

wa obowiązek pielęgnowania patriotycznych 

tradycji, by w najpiękniejszym kształcie 

przekazać je przyszłym pokoleniom. 

Ksiądz generał Stanisław Rospondek na-

wiązał do radości i dobra, jakie kryją w swo-
ich sercach dzieci. To dzięki dziecięcej spon-

taniczności rodzą się wartości najwyższe  

– dobro i prawda, na straży których zawsze 

winniśmy niezłomnie trwać.  

W części artystycznej programu obcho-
dów rocznicowych mogliśmy obejrzeć pre-

zentację multimedialną oraz wzruszający 

występ najmłodszych wychowanków naszej 

szkoły, którzy oczarowali widzów swoim tań-

cem – polonezem.  

Przedszkolaki zaprezentowały wiersze oraz 
patriotyczne piosenki. Występ uświetnił tak-

że spektakl zespołu teatralnego MASKA. Na 

tę podniosłą uroczystość młodzi aktorzy 

przygotowali przedstawienie o polskich dro-

gach do wolności – drogach naznaczonych 
krwią przodków, niezłomnością i hartem du-

cha dobrych, mądrych ludzi, dla których 

Ojczyzna stanowiła wartość najwyższą. 
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Młodzież w sugestywny sposób, wyko-

rzystując jedną z najtrudniejszych form 

teatralnych – pantomimę – zobrazowała 

rozbiory Polski, a teksty przejmujących 

wierszy i głębokich w treści piosenek sta-
nowiły dobitne dopełnienie patriotycznego 

montażu.  

 

Dzięki naszym zdolnym, sumiennym, 

pracowitym młodym aktorom, recytatorom, 

pieśniarzom udało się zbudować nastrój za-

dumy, powagi i refleksji nad przyszłym 

kształtem naszej Polski.  

Ukoronowaniem uroczystości stały się 

słowa Jolanty Skrzypczyk – wizytator Kura-

torium Oświaty w Katowicach, która pod-
kreśliła, że dzisiejsza ceremonia jest naj-

wymowniejszym potwierdzeniem właściwego 

kierunku wychowania młodego pokolenia 

w duchu poszanowania idei patriotyzmu. 

Pani wizytator przywołała słowa Jana Za-

moyskiego, polskiego polityka, męża stanu, 
kanclerza wielkiego koronnego, hetmana 

wielkiego koronnego, doradcy Zygmunta 

Augusta i Stefana Batorego: „Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowa-

nie…”.  

Fot. M. Stoszek 

Iga Długoszewska-Zawadzka  

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Okularczyk 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  ŚLĘZANACH

listopada punktualnie o godz. 1100 

w Szkole Podstawowej w Ślęzanach 

rozpoczęła się uroczysta akademia 

z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości przez Polskę. Uczestniczyli w niej ucz-
niowie, nauczyciele wraz z panią dyrektor 

oraz zaproszeni goście. Akademia miała na 

celu przypomnienie, jak długą i trudną 

drogę do wolności przeszli Polacy, by móc 

teraz żyć w wolnej Ojczyźnie. 

 

 

Dzień wcześniej uczniowie kl. IV–VII ude-

korowali salę, w której miała odbyć się uro-
czystość. Biały orzeł z puzzli i droga wyko-

nana z liści klonu symbolizowały drogę do 

wolności. O godzinie 1111 uczniowie wzięli 

udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla 

Niepodległej” i odśpiewali 4 zwrotki hymnu 

państwowego. Następnie dyrektor szkoły przy-
witała gości, wygłosiła przemówienie i za-

prosiła do obejrzenia części artystycznej. 

9 
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Pierwsze wystąpiły przedszkolaki w przed-

stawieniu pt. „Piękna nasza Polska cała”. 

Recytowały wiersze i tańczyły krakowiaka. 

Najmłodsi stanęli na wysokości zadania.  

 

 

Montaż słowno-muzyczny przygotowany 

przez uczniów klasy IV–VII pod kierunkiem 

nauczyciela języka polskiego składał się 

z  poezji czytanej i pieśni patriotycznych. 

Następnie dwie uczennice klasy V przepięk-

nie zagrały na klarnetach „Mazurka Dą-
browskiego”, co pozwoliło zrozumieć stan 

ducha bohaterów walczących o niepodleg-

łość.  

 

 

W skrócie przypomniano historię tam-

tych wydarzeń, ale najważniejsze, że ukaza-

no ducha narodu polskiego, który w czasie 

niewoli stale wychodził z inicjatywą walki 

o wolną Ojczyznę.  

Uczniowie swoim zaangażowaniem i po-
stawą sprawili, że niejednemu widzowi za-

kręciła się łezka w oku.  

Akademia była wyjątkowa i niepowtarzal-

na. Dzień był lekcją historii i patriotyzmu. 

Tak nasza szkoła uczciła 100. rocznicę od-
zyskania niepodległości przez Polskę. 

Fot. M. Glita 

Magdalena Okularczyk 

 

 

 

 

 

Justyna Strzelczyk 

SZKOŁA   PODSTAWOWA  

IM.   STANISŁAWA  LIGONIA  W  TRUSKOLASACH 

PATRIOTYZMU UCZYMY NA CO DZIEŃ 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligo-

nia w Truskolasach przywiązuje ogromną 

wagę do wychowania patriotycznego. Od lat 
krzewi patriotyzm nie tylko wśród swoich 

wychowanków, ale także w środowisku lo-
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kalnym. W szkole corocznie odbywają się 

apele poświęcone rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę oraz uchwalenia 

Konstytucji 3 maja, a w poszczególnych 

latach także rocznicom innych ważnych wy-
darzeń. Współuczestniczymy lub inicjujemy 

wydarzenia o charakterze środowiskowym, 

które mają na celu kształtowanie i umac-

nianie patriotycznych postaw. 

Rok 2018 to czas szczególny – rok naro-

dowego świętowania 100. rocznicy odzys-
kania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 

Szkoła w Truskolasach przez cały rok po-

dejmowała działania i inicjatywy, aby 

podkreślić ważność jubileuszu. Uczniowie 

brali udział w projekcie eTwinning zatytuło-
wanym „100 lat Niepodległej”, w ramach 

którego wraz ze szkołami partnerskimi 

projektowali kartki pocztowe z życzeniami 

dla Niepodległej, a swoje prace zamieszczali 

na platformie TwinSpaces. W maju zorga-

nizowano cykliczny Powiatowy Konkurs na 
Recenzję ph. „Patriotyzm niejedno ma imię”. 

W czerwcu podczas II Dni Gminy Wręczyca 

Wielka uczniowie uczestniczyli w marszu na 

orientację „Ku Niepodległej”.  

1 września szkoła wzięła udział w akcji 
„Ogień Pamięci”. Delegacja naszej szkoły 

gościła na uroczystości odsłonięcia wystawy 

popularno-dydaktycznej na temat walk 27. 

Pułku Piechoty w obronie Wręczycy Wielkiej 

i Truskolasów we wrześniu 1939 roku. Spo-

śród uczestników akcji wyodrębnione zosta-
ły patrole, z których każdy odwiedził inną 

mogiłę spośród tych, które znajdują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie Wręczycy. Nam 

przypadła symboliczna mogiła w lesie za 

Grodziskiem, której historię przedstawił 
gość reprezentujący Stowarzyszenie Histo-

ryczne Reduta Częstochowa. Wszystkie gro-

by zostały uporządkowane, wsadzono wrzo-

sy i zapalono znicze. W ramach tej samej 

akcji 17. Truskolaska Drużyna Harcerska 

„Leśne Duchy” uczciła pamięć żołnierzy 27. 
Pułku Piechoty pochowanych na truskolas-

kim cmentarzu. Harcerze uporządkowali 

grób, zapalili znicze i posadzili wrzosy. 

W tym szczególnym roku harcerze mieli 

także okazję wzięcia udziału w dniach 2–4 
października w wyjeździe do Lwowa ph. 

„Ocalić od zapomnienia”, podczas którego 

odwiedzili Cmentarz Łyczakowski, oddali 

hołd Polakom pochowanym na Cmentarzu 

Obrońców Lwowa. 

 
Harcerze na Cmentarzu Obrońców Lwowa 

6 października 2018 r. na cmentarzu 
w Truskolasach miała miejsce ważna uro-

czystość środowiskowa mająca na celu upa-

miętnienie ofiar tzw. bitwy ziemniaczanej, 

która miała miejsce na terenie naszej gminy 

w październiku 1917 roku. Poświęcenia 
tablicy pamiątkowej dokonał ks. proboszcz 

Józef Kos, a oprawę artystyczną tego wy-

darzenia przygotowali, wraz z zespołem Ka-

lina, uczniowie szkoły w Truskolasach.  

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
na cmentarzu w Truskolasach 

Szkoła była organizatorem Powiatowego 

konkursu poetycko-recytatorsko-plastycz-

nego „Ku Niepodległej”. Śląskie Kuratorium 

Oświaty w Katowicach Delegatura w Czę-

stochowie w ramach projektu „Nie chciejcie 
Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” pod-

jęła inicjatywę zapisania ksiąg pamiątko-

wych z życzeniami na „100 lat dla Niepod-

ległej”. Również nasza społeczność szkolna 

dokonała wpisu, a częścią życzeń dla Oj-

czyzny był fragment nagrodzonego we 
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wspomnianym wcześniej konkursie wiersza 

naszej uczennicy Pauliny Góry pt. „Jak dob-

rze”. 4 listopada 2018 r. 17. Truskolaska 

Drużyna Harcerska wzięła udział w głów-

nych uroczystościach 100. rocznicy odzys-
kania niepodległości przez Polskę w Często-

chowie, będących podsumowaniem projektu 

„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie 

kosztuje”. Harcerze kroczyli w patriotycz-

nym korowodzie, który przeszedł z pl. 

W. Biegańskiego na błonia jasnogórskie, 
niosąc 100-metrową flagę Polski. Następnie 

została ona zawieszona na szczycie jasno-

górskim. 

Uczniowie truskolaskiej szkoły uczestni-

czyli w Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym „Pocztówka na sto lat – Moja Niepod-

legła” organizowanym przez Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach, w gminnym kon-

kursie plastycznym „Niepodległa Polska 

oczami dziecka” oraz w gminnym konkursie 

plastycznym „Kartka pocztowa z okazji ju-
bileuszu 100-lecia niepodległości Rzeczy-

pospolitej”, którego organizatorem było Sto-

warzyszenie we Wręczycy i w którym uczen-

nica klasy III Szkoły Podstawowej w Trus-

kolasach, Weronika Krawczyk, zdobyła 
Grand Prix, a jej pocztówka została wydru-

kowana w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

Przed nami kolejne konkursy o tematyce 

niepodległościowej oraz realizacja projektu 

edukacyjnego „My Polacy – niepodlegli, 

przedsiębiorczy”. Złożony przez szkołę wnio-
sek do Narodowego Banku Polskiego został 

pozytywnie oceniony i szkoła otrzymała fun-

dusze na realizację zadań zawartych w pro-

jekcie jako jedna z czterech w województwie 

śląskim. 

Kulminacja obchodów nastąpiła w okoli-

cach 11 listopada 2018 r. 9 listopada włą-

czyliśmy się w ogólnopolską akcję zainicjo-

waną przez Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży zaty-

tułowaną „Rekord dla Niepodległej”. O go-
dzinie 1111 razem z innymi szkołami i przed-

szkolami w całej Polsce odśpiewaliśmy  

4  zwrotki hymnu narodowego. Wydarzenie 

transmitowaliśmy na żywo w mediach spo-

łecznościowych, co spotkało się z żywą re-
akcją lokalnej społeczności. Dzień później 

nasi uczniowie uczestniczyli w ognisku pa-

triotycznym we Wręczycy Wielkiej, w trakcie 

którego nastąpiło rozdanie nagród w kon-

kursie „Kartka pocztowa z okazji jubileuszu 

100-lecia niepodległości Rzeczypospolitej”. 
11 listopada tradycyjnie wzięliśmy udział 

w  mszy świętej patriotycznej w kościele pa-

rafialnym, przygotowując oprawę artystycz-

ną wydarzenia. Msza była wyjątkowo uro-

czysta, oprócz pocztu sztandarowego naszej 

szkoły wydarzenie uświetniły również poczty 
okolicznych jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Uroczystość rozpoczął zespół Ka-

lina, działający przy miejscowym Kole Eme-

rytów i Rencistów pieśniami patriotycznymi, 

a następnie młodzież przedstawiła montaż 

słowno-muzyczny, w którym przybliżyła na-
szą drogę do wolności. Przypomniano syl-

wetki najważniejszych Polaków, którzy mieli 

swój udział w kształtowaniu polskości 

i w walce o niepodległość. O godz. 1200, jak 

w wielu miejscach w naszym kraju, za-
brzmiał hymn Polski, który i tym razem 

został zaśpiewany w całości. Program zakoń-

czył występ taneczny w wykonaniu uczniów 

naszej szkoły.  

 

 
Msza patriotyczna 

Po mszy drużyna harcerska, jak co roku, 
odwiedziła miejscowy cmentarz, oddając 

hołd kapelanowi powstania styczniowego, 

ks. Józefowi Sikorowskiemu, ofiarom tzw. 

bitwy ziemniaczanej oraz żołnierzom kam-

panii wrześniowej, pochowanym w zbioro-
wym Grobie Nieznanego Żołnierza. Święto-

wanie 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości zakończyliśmy 12 listopada wieczorni-

cą, która odbyła się w remizie OSP w Trus-

kolasach.  
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Wieczornica – zaproszeni goście 

Przypomnieliśmy zgromadzonym wszyst-

kie działania związane z rocznicą odzyska-

nia niepodległości, które podejmowaliśmy 

w mijającym roku. Obecnym została wrę-
czona niepodległościowa pocztówka, której 

autorką jest wspomniana wcześniej uczen-

nica, Weronika Krawczyk.  

 
Wieczornica – program artystyczny 

W patriotyczny nastrój wprowadził zebra-

nych zespół śpiewaczy Jarzębina działający 

przy Kole Gospodyń Wiejskich. Następnie 

młodzież przedstawiła program, dotyczący 

historii naszej ojczyzny, jej piękna i symboli 
narodowych. Uczniowie recytowali wiersze 

własnego autorstwa i tańczyli mazura. 

Wszyscy zebrani zostali zaproszeni do 

wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. 

 
Zespół śpiewaczy Jarzębina 

Wszystkie uroczystości dostarczyły wielu 

wzruszeń i myślę, że przyczyniły się do 

ugruntowania postawy patriotycznej wśród 

młodzieży. 

Justyna Strzelczyk 

 

 
Rekord dla Niepodległej 
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Katarzyna Wierzganowska 

SZKOŁA  PODSTAWOWA   

W  TUROWIE 

2018 roku obchodzimy 100. rocz-
nicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Nasza szkoła zaan-

gażowała się w projekt pt. „Nie chciejcie Oj-

czyzny, która Was nic nie kosztuje” realizo-

wany przez Fundację Civitas Christiana, 
Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze 

i  Kuratorium Oświaty w Katowicach pod 

Honorowym Patronatem Andrzeja Dudy, 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ucz-

niowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać 

się z okolicznościami przejęcia Jasnej Góry 
przez Wojsko Polskie pod dowództwem 

podporucznika Artura Wiśniewskiego 4 lis-

topada 1918 roku oraz z sylwetką samego 

bohatera tamtych wydarzeń. Następnie za-

projektowali i ozdobili otrzymane czapki 
maciejówki, w których potem wystąpili na 

uroczystych obchodach 4 listopada na Jas-

nej Górze. 

 

Najważniejsze uroczystości związane ze 
Świętem Niepodległości rozpoczęły się 9 lis-

topada. Nasi uczniowie samodzielnie wy-

konywali kotyliony, chorągiewki w barwach 

biało-czerwonych. O godzinie 1111 cała spo-

łeczność szkolna zebrała się w sali gim-

nastycznej i odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego”.  

Zwieńczeniem obchodów była wieczorni-

ca ph. „Niepodległa łączy pokolenia”. Punk-

tualnie o godzinie 1700. w obecności dy-
rektor szkoły, grona pedagogicznego, miesz-

kańców Turowa i okolic oraz naszych 

uczniów rozpoczęła się uroczysta akademia 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

W podniosły nastrój wprowadzili nas ucz-
niowie klas młodszych, którzy pięknie re-

cytowali patriotyczne wiersze i tańczyli po-

loneza. Z kolei starsi uczniowie wystąpili 

w niezwykłym programie słowno-muzycz-

nym i opowiedzieli zebranym o trudnej dro-

dze Polaków do odzyskania niepodległości. 
Na policzkach zebranych gości można było 

zauważyć ukradkiem ocierane łzy wzrusze-

nia. 

Cała uroczystość była piękną lekcją his-

torii, przeplataną mniej znanymi szerszej 
publiczności piosenkami żołnierskimi. Aka-

demia została uwieczniona na filmie, który 

z pewnością będzie cenną pamiątką w na-

szych zbiorach. Na zakończenie uroczys-

tości wszyscy zebrani goście wspólnie śpie-

wali znane i lubiane pieśni żołnierskie. Ten 
urokliwy koncert na długo pozostanie w pa-

mięci mieszkańców Turowa i okolic.  

 

Podsumowaniem obchodów 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

było ogłoszenie wyników konkursu plastycz-

nego pod tytułem „Polska moja Ojczyzna”.  

Katarzyna Wierzganowska 

 

 

W 
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Dorota Kowalik 

Joanna Tomaszewska-Kubik 
Katarzyna Jastrzębska 
Karolina Stanisz 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  

IM.   JANA  KOCHANOWSKIEGO  

W  WITKOWICACH  

100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę Szkoła Pod-

stawowa im. J. Kochanowskiego 

w  Witkowicach obchodziła swój dostojny 

jubileusz 100-lecia założenia. Ph. „Raduj się, 

Polsko”, w niedzielne popołudnie, 30 wrześ-

nia, odbyły się szkolne obchody święta. Wią-
zanką pieśni patriotycznych w wykonaniu 

Ochotniczej Orkiestry Dętej pod batutą ka-

pelmistrza Marcina Gały rozpoczęliśmy uro-

czystość, która na długo pozostanie w pa-

mięci i sercach osób związanych ze szkołą.  

Szczególnie ważnym elementem jubileu-

szu było wciągnięcie flagi państwowej na 

maszt przez poczet flagowy, przy dźwiękach 

hymnu narodowego, orkiestry, werbli oraz 

specjalnych sygnałów trąbki. Był to element 

dodatkowy dotychczasowego ceremoniału 
szkolnego, wzbogaconego specjalnie na tę 

okazję.  

 

 

 

Zaproszenie na uroczystość przyjęli dos-

tojni goście. Byli to m.in.: Lidia Burzyńska  
– poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, 

Piotr Juszczyk – wójt gminy Kłomnice z rad-

nymi gminnymi i powiatowymi, Alicja Ja-

nowska – dyrektor Delegatury w Często-

chowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
ks. Tomasz Dyjan – proboszcz parafii w Wit-

kowicach. W obecności gości, społeczności 

szkolnej i lokalnej, absolwentów szkoły, zos-

tała odsłonięta i poświęcona tablica upa-

miętniająca zarówno nasz jubileusz, jak i rocz-
nicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa 

wyryte na płycie pamiątkowej, ponieważ 

w symboliczny sposób doceniają wkład tych, 

którzy „budowali” naszą szkołę i Ojczyznę: 

„Tym, którzy sercem, talentem i pracą 

tworzyli historię naszej ojczyzny i szkoły”. 

W dalszej części uroczystości miał miejs-
ce występ artystyczny dzieci i młodzieży na-

szej szkoły. Sala gimnastyczna przypomi-

nała w tym dniu salę widowiskową z pro-

fesjonalną estradą, nagłośnieniem i oświet-

leniem.  

Scenariusz powstał na podstawie doku-

mentów archiwalnych szkoły i wspomnień 

zapisanych w okruchach pamięci. Młodzi 

artyści zaprezentowali barwną historię na-
szej szkoły na tle przełomowych wydarzeń 

historycznych.  

W 
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Przedstawienie przeniosło nas w czasy, 

kiedy placówka zaczynała swoje istnienie. 

Krótkie scenki z poszczególnych dziesię-
cioleci życia szkoły, przeplatane scenkami 

dotyczącymi najważniejszych momentów 

historii Polski, obrazowane zdjęciami z ów-

czesnych lat i prezentacjami multimedial-

nymi, ukazały gościom jej stuletnią historię 

i wywołały niejedną łzę wzruszenia. Naj-
młodsze pokolenie miało okazję zobaczyć, 

jak zmieniało się godło Polski, jakie symbole 

były eksponowane w szkołach na prze-

strzeni zawirowań historycznych i politycz-

nych, jaką drogę musiał pokonać święty 
krzyż, by na stałe zaistnieć w szkolnych 

salach. Autorzy scenariusza przypomnieli 

sceny wybuchu I i II wojny światowej, wojny 

polsko-bolszewickiej, wprowadzenia stanu 

wojennego w 1981 r., ówczesnej trudnej 

sytuacji ludności i tego, jak te wydarzenia 
przełożyły się na realia szkolne. Szczególnie 

wzruszającym momentem były sceny obra-

zujące wybór Karola Wojtyły na papieża 

i Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego z po-

stacią więzionego wówczas kard. Stefana 
Wyszyńskiego. 

 

 

Obchodom jubileuszu towarzyszyła wys-
tawa pt. „Historia szkoły zamknięta w pa-

miątkach”, na której zgromadzono zdjęcia, 

świadectwa, dokumenty szkolne. Jej dopeł-

nieniem była prezentacja multimedialna ar-

chiwalnych zdjęć.  

Kontynuacją niedzielnego spotkania była 
msza święta odprawiona następnego dnia 

przez arcybiskupa Stanisława Nowaka, 

w której uczestniczyła społeczność szkolna. 

Już zawsze będziemy pamiętać wypowie-

dziane przez dostojnego gościa słowa: „Ko-

chani uczniowie, nie zmarnujcie czasu da-
nego Wam w szkole. Uczcie się i pracujcie!”. 

 

 

Podsumowując obchody 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę 

i 100-lecia założenia szkoły w Witkowicach, 

dyrektor Dorota Kowalik wyraziła nadzieję, 

że zaangażowanie całego środowiska szkol-

nego pozwoli na dalszy rozwój i wykształ-

cenie nowych pokoleń. Nie zapomnimy, że 
„jesteśmy od Kochanowskiego”, któremu 

dobro Ojczyzny w szczególny sposób leżało 

na sercu. 
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SCENARIUSZ SPEKTAKLU Z OKAZJI 

UPAMIĘTNIENIA 100. ROCZNICY ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ ORAZ  

100-LECIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY W WITKOWICACH 

SCENA 1 

Biblioteka szkolna.  
Na scenie znajduje się regał z książkami. 
Uczniowie porządkują półki. 

Uczennica: 

Chłopaki! Pospieszcie się… Dużo tego 

jeszcze?! 

Uczeń: 

Jeszcze kilka stosów. Gdzie to położyć? 

Uczennica: 

Tylko ostrożnie. 

Luzak: 
Dostawa makulatury! 

Uczeń: 

Ej, uważaj! 

Rozsypują książki. 

Uczennica: 

No i co narobiliście?! Lepiej, żeby pani tego 
nie widziała… 

Uczeń: 

Zaraz pozbieramy. 

Luzak: 

Wuluzuj… 

Uczeń: 

Czekaj, co to jest?! Jakiś pamiętnik… 

Luzak: 

Że co? 

Uczennica: 

Wiesz, taki blog tylko w wersji papierowej. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika): 

Dostałam przydział do pracy w nowo pow-

stałej szkole powszechnej w Witkowicach. 

Czuję wielką radość, a zarazem strach. 

Zastanawiam się, czy dam sobie radę, 

czy dziatwa będzie grzeczna  
i czy będzie chciała się uczyć.  

Maria Strzelecka...? 

To chyba jakaś nauczycielka.. 

Luzak: 

„Dziatwa”?! Tak się chyba mówiło ze sto lat 
temu.. 

Uczeń: 

Bo to było sto lat temu! Patrz! „Wrzesień 

1918”. 

Luzak: 

Ale bajer… 

Uczennica: 

Przeczytaj co było dalej… 

 

SCENA 2 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

Listopad 1918 r. 

Moje marzenia się spełniają. Jestem nau-

czycielką, a Polska jest niepodległa. Modlę 

się o to, by już nigdy nikt i nic nie zagroziło 
naszej wolności. Wszystko zaczyna się ukła-

dać. Do pracy mam blisko, mieszkam w ma-

leńkim pokoiku w szkole. A szkoła to drew-

niany budynek, kryty słomą. Wszystkie dzie-

ci uczą się wspólnie, mamy bowiem tylko 

jedną izbę lekcyjną. Czasami jest trudno, 
starsi przeszkadzają młodszym. Większość 

chce się uczyć. Tłumaczę im, że Polska po-

trzebuje mądrych i wykształconych miesz-

kańców.  

W trakcie czytania pamiętnika włączona 
jest delikatna muzyka i odgrywana jest 
scena lekcji na podłodze – pantomima. 
Uczeń kończy czytać pamiętnik. Muzyka 
cichnie. Nauczyciel zaczyna czytać 
fragment „Przedwiośnia” Stefana 

Żeromskiego dotyczący wojny polsko-
bolszewickiej. 

Uczennica: 

Ale niedługo później wybuchła wojna.  
Zaraz zaraz… (szuka książki na półce)  

Mam! Historia Polski. Znasz coś takiego? 

Luzak: 
Mam coś lepszego. Film na YouTubie! 
(włącza film przedstawiający kadry 
wojenne). 

Uczennica (czyta fragment książki): 

11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna 

światowa, a już 13 listopada Lenin wydał 
rozkaz Armii Czerwonej iść przez Estonię, 

Litwę i Łotwę prosto na Berlin. Na drodze 

wszechświatowego pożaru stanęła Polska. 

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się 

w listopadzie 1918 r. i zakończyła w 1921 r. 
podpisaniem traktatu ryskiego. Najważniej-

szym etapem tej wojny była bitwa warszaw-

ska, która toczyła się od 12 do 15 sierpnia 

1920 r. Bitwa warszawska była wielkim 

zwycięstwem militarnym Armii Polskiej, któ-

ra doprowadziła do pogromu bolszewików. 
„Cud nad Wisłą” zdecydował nie tylko o lo-

sach wojny i o losach naszego kraju. Polacy 
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uratowali nie tylko niepodległość odrodzo-

nego po 123 latach niewoli własnego pań-

stwa. Zapewnili także niepodległość krajom 

bałtyckim i Europie Środkowej. Ocalili 

Europę Zachodnią przed bolszewizmem. By-
ło to zwycięstwo polskiego oręża, polskiej 

organizacji, wiary i polskiego ducha. Było to 

zwycięstwo osiągnięte własnymi siłami przy 

użyciu zdolności kierowniczych i umiejęt-

ności dojścia do porozumienia ponad wszel-

kimi podziałami. 

Uczeń: 

Rzeczywiście. Tutaj jest napisane, że w na-

szej okolicy był bardzo duży pobór mężczyzn 

do wojska. 

Luzak: 
Mojego pradziadka też wzięli… Okropne 

czasy. 

Uczennica: 

A Ty narzekasz, że musisz chodzić do szko-

ły… 

Woźna: 
A wiecie komu zawdzięczacie obowiązek 

szkolny?  

Luzak: 

Nie, ale chętnie się dowiemy. 

Woźna: 
Piłsudski, synu. Mówi ci to coś? 

Woźna: 

To właśnie w 1919 r. wydano dekret o obowiąz-

ku szkolnym dla dzieci w wieku 7–14 lat. 

Uczennica: 
Faktycznie! Reforma Jędrzejewicza (czyta): 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

w 1918 r., jednym z podstawowych zadań 

resortu edukacji było ujednolicenie odzie-

dziczonych po zaborcach różnych systemów 

szkolnictwa. Trzeba zaznaczyć, że aż do 

1931 r. trudno było mówić o jednorodnym 
programie edukacyjnym. Przygotowana przez 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece-

nia Publicznego reforma, od nazwiska mi-

nistra Janusza Jędrzejewicza, nazwana ję-

drzejewiczowską, została uchwalona przez 
Sejm 11 marca 1932 r. Ustawa wprowadziła 

jednolity system obowiązkowej siedmiokla-

sowej szkoły powszechnej. Po jej zakoń-

czeniu naukę można było kontynuować 

w sześcioklasowej szkole ogólnokształcącej. 

Edukacja w niej dzieliła się na dwa etapy: 
czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. 

Ukończenie gimnazjum dawało tak zwaną 

małą maturę i umożliwiało dalsze kształ-

cenie w dwuletnim liceum ogólnokształcą-

cym, liceum zawodowym lub trzyletnim li-

ceum pedagogicznym. Naukę w liceum ogól-

nokształcącym kończyła tak zwana duża 
matura, która otwierała drzwi do nauki na 

uczelniach wyższych. Według założeń cała 

młodzież gimnazjum uczyła się według jed-

nolitego programu, obejmującego we wszyst-

kich klasach obowiązkową naukę łaciny. 

Wdrażanie reformy przebiegało etapowo. 
Rozpoczęło się ono w lipcu 1932 r. Pierwsi 

absolwenci zreformowanego liceum otrzymali 

świadectwa dojrzałości w czerwcu 1939 r. 

Reforma jędrzejewiczowska, choć była moc-

no krytykowana przez opozycję, przyczyniła 
się do likwidacji analfabetyzmu i jedno-

cześnie udoskonaliła system kształcenia 

nauczycieli. Jej założenia utrzymały się do 

1948 r., kiedy to komuniści wprowadzili 

nowy system edukacji. 

Woźna: 
No a teraz zmykajcie… Ktoś musi 

posprzątać ten bałagan. 

Uczeń: 

Jeszcze tylko chwila… Posłuchajcie… 

 

SCENA 3 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika): 

Maj 1934 r. 

Wiosna w pełni, kwitną bzy, a my wraz ze 

społecznością lokalną przystępujemy do bu-

dowy nowej szkoły. Właściciel dóbr ziem-
skich i dworu w Witkowicach przekazał 1 hek-

tar ziemi, a wieś sprzedała trzy morgi pola 

szkolnego. Za uzyskane pieniądze zakupi-

liśmy drewniany dworek w Nieznanicach. 

Materiał z rozbiórki wykorzystamy do bu-

dowy nowej szkoły. Do końca września 
szkoła ma być gotowa, dach pokryjemy da-

chówką, w izbach szkolnych położymy drew-

niane podłogi i wybudujemy piece, otynku-

jemy ściany. Będzie kilka sal lekcyjnych, 

długi korytarz, na którym będą się od-
bywały ćwiczenia cielesne. Na zewnątrz bu-

dynku postawimy ustępy. Myślę, że dziatwie 

będzie tutaj wygodnie. Postanowiłam jeszcze 

opisać przeobrażenia, jakim podlegała szko-

ła w Witkowicach na przestrzeni lat. Wia-

domo, pamięć ludzka jest ulotna, więc lepiej 
wszystko mieć na papierze. Rok po pow-

staniu szkoły, w 1919 r, powstały również 

jednoklasowe szkoły w Nieznanicach i Cho-

rzenicach, które w 1923 r. zostały włączone 

do szkoły w Witkowicach. Kierownikiem 
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został wtedy Antoni Supody. Od 1925 r. 

mamy siedmioklasową szkołę, dwa lata póź-

niej jej kierownikiem został Czesław Król. 

Ciekawa jestem, ile lat nowy budynek bę-

dzie nam służył. Pewnie się tego nie do-
wiem. 

W czasie czytania pamiętnika na ekranie 
wyświetlane jest zdjęcie starej szkoły, 
w  tle muzyka, następuje wnoszenie ła-
wek, otwarcie drzwi. 

Luzak: 
A ja wiem ile lat! Wchodzisz na 

www.zswitkowice.pl i wszystko jasne  

– budynek posłużył ponad sześćdziesiąt lat.  

Retrospekcja.  
Dzwonek, zaczyna się lekcja. 

Nauczycielka: 

Przypomnimy sobie dzisiaj regulamin szko-

ły, bo zdaje się, że nie wszyscy dobrze zapa-

miętali obowiązujące zasady. 

1. Otwarcie szkoły 830. 

2. Nie spóźniać się na lekcje. 
3. Dzwonek na modlitwę 855. 

4. Na wspólną modlitwę wychodzić parami. 

5. Na pauzach zachować spokój, nie biegać 

po korytarzu. 

6. Wycierać obuwie. 
7. Pamiętać o chusteczce do nosa. 

8. W klasach utrzymywać porządek. 

9. Dbać o czystość osobistą, ubrania i obu-

wie. 

10. Przestrzegać czystości na boisku szkol-

nym i w ustępach. 
11. Pamiętać o zadanych lekcjach do domu. 

 12. Wychodzić ze szkoły parami. 

Do klasy wchodzi uczeń z nożyczkami. 

Uczeń: 

Ja na strzyżenie… 

Nauczycielka: 

W samą porę! Właśnie mówiliśmy o higienie. 

Dobrze. Proszę, ustawcie się w kolejce… 

Strzyżenie włosów – uczniowie ustawiają 
się w kolejce, siadają po kolei na krześle 
i poddają się strzyżeniu. 

Dźwięk syreny alarmowej. Uczniowie wy-
biegają. Nauczycielka włącza radio i słu-
cha komunikatu na temat wybuchu II woj-
ny światowej. 

Po chwili uczniowie wchodzą do klasy ze 
spuszczonymi głowami.  

 

Uczennica (recytuje wiersz) 

„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. 
 

SCENA 4 
Uczeń (czyta fragment pamiętnika): 

Październik 1939 r.  
Serce mi krwawi, znów nasza kochana Oj-

czyzna jest w niebezpieczeństwie. Areszto-

wano kierownika, Czesława Króla, teraz ma-

my panią kierownik, Olgę Królową. Z mie-

sięcznym opóźnieniem rozpoczęliśmy rok 

szkolny 1939/1940. Bogu dzięki, że wioski, 
z których uczęszczają dzieci do szkoły, nie 

zostały spalone, ani w żaden sposób znisz-

czone. Jedyną wsią, która całkowicie zos-

tała zniszczona jest Zdrowa, ale z niej bar-

dzo mało dzieci uczęszcza do szkoły. Gmina 
zaopiekowała się ludnością ze Zdrowej, wo-

bec czego nie może już przyjść z jakąkolwiek 

pomocą naszej dziatwie. A uczniowie potrze-

bują dożywiania i odzieży. Nauczycielstwo 

ze swej strony opodatkowało się w kwocie 

0,50–1,00 zł na pomoc dla rodzin po poleg-
łych lub będących w niewoli nauczycielach 

żołnierzach. Do szkoły mamy zapisanych 

329 uczniów, pewnie nie wszyscy z różnych 

przyczyn będą chodzić. Wiele dzieci nie ma 

obuwia, niektórych rodzice nadmiernie an-
gażują w prace gospodarskie. Kadrę peda-

gogiczną stanowi 6 nauczycieli, którzy będą 

uczyli następujących przedmiotów: j. polski, 

arytmetyka, religia, ćwiczenia cielesne, zaję-

cia praktyczne, język niemiecki, rysunek, 

religia, przyroda, historia, geografia, śpiew. 
Brak podręczników daje się we znaki. Na ra-

dzie pedagogicznej ustaliliśmy, że ogra-

niczymy się do tych, które dzieci mają w do-

mach. Dziatwa też nie ma możliwości zao-

patrzenia się w materiały piśmienne, trzeba 
będzie pomyśleć o zorganizowaniu spółdziel-

ni uczniowskiej, do której towary będą spro-

wadzane ze spółdzielni Społem w Kłomni-

cach. 

Uczennica: 

To musiał być bardzo trudny czas. 

Uczeń: 

Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak 

mogło to wszystko kiedyś wyglądać.  

Luzak: 

To może jednak nie mamy aż tak źle… 

Uczeń: 
Posłuchaj tego (czyta fragment pamiętnika): 

Styczeń 1940 r. 
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Mam trochę wolnego, ponieważ ze względu 

na silne mrozy (przeciętnie minus 27), na pra-

wie cały miesiąc przerwaliśmy naukę w szko-

le. Tak naprawdę, w styczniu były tylko dwa 

dni lekcji. Przez to do końca roku na pewno 
nie zdążymy zrealizować materiału. Trzeba 

będzie mniej ważne kwestie wykreślić. Przed 

wojną mieliśmy podwójne szyby w oknach, 

ale podczas działań wojennych zostały po-

tłuczone i są teraz pojedyncze. Zwracaliśmy 

się wielokrotnie do zarządu gminy z prośbą 
o wstawienie nowych, ale oni rozkładają bez-

radnie ręce i mówią, że nie mają pieniędzy. 

Woźny mocno rozgrzał piece, ale i tak tem-

peratura w klasach wynosi od 1 do 5 stopni. 

Jak uda się uzyskać 10 stopni, to wzno-
wimy lekcje. Musieliśmy też przełożyć cho-

inkę. Postanowiliśmy zakupić do szkoły fi-

zyczną mapę Polski, sporządzić liczydła, 

karmniki dla ptaków i wykresy do ustawia-

nia temperatury i stanu pogody. 

Drzwi zostają zamknięte. 
 

SCENA 5 

Uczennica: 

Znalazłam jeszcze informacje o naszych te-
renach (czyta): Szczególnie tragicznym wy-

darzeniem dla Kłomnic było bombardowanie 
zatłoczonego uchodźcami centrum w dniach 

2 września 1939 r. Ponurą sławą cieszył się 

Pałacyk Nieniewskich w Chorzenicach, skąd 

hitlerowcy wyrzucili mieszkańców i urządzili 

siedzibę żandarmerii, miejsce kaźni wielu 
Polaków. W czasie okupacji hitlerowskiej 

na tym terenie działał zorganizowany ruch 

oporu. Kłomnice były ośrodkiem podob-

wodu ZWZ-AK oddziałującym na prawie ca-

ły teren gminy i sąsiednią Kruszynę.  

Uczeń: 
W mojej rodzinie opowiadali o „krwawym po-

niedziałku” w Częstochowie. Masz tam coś?  

Uczennica: 

Tak, zobacz… 

Uczeń: 
Podobno 4 września 1939 r. żołnierze nie-

mieccy 42. pułku piechoty wyciągali miesz-

kańców z domów, a następnie spędzali do 

punktów zbornych zorganizowanych na pl. Ma-

gistrackim przed kościołem św. Zygmunta, 

Nowym Rynku – na placu przed kościołem 
św. Jakuba oraz na placu przed katedrą. 

Tam setki cywilów zmuszano, aby godzi-

nami leżeli twarzą do ziemi bądź stali z rę-

koma podniesionymi do góry. Niemieccy żoł-

nierze otrzymali ustne polecenie, aby bez-

względnie strzelać do każdego zatrzyma-

nego, który spróbuje się poruszyć. Mężczyzn 

separowano od kobiet i dzieci, po czym pod-

dawano gruntownej rewizji.  

Luzak: 

Osoby, przy których odnaleziono chociażby 

żyletkę, brzytwę lub scyzoryk były odprowa-

dzane na bok i rozstrzeliwane. W tym dniu 

niemieccy żołnierze zabili ok. 700 mieszkań-

ców Częstochowy. Część Niemcy zamknęli 
i przetrzymywali w katedrze i w kościele 

św. Zygmunta. 

Retrospekcja – lekcja w czasie mrozów, 

uczniowie ubrani w płaszcze. 

Uczeń: 
Widzieliście tego nowego? Podobno jest z Cho-

rzenic.  

Uczeń: 

Słyszałem, jak starsi mówili, że tam jest 

więzienie. Że tam katują ludzi… 

Uczeń: 
Ciszej, bo ktoś usłyszy. To na pewno bujdy. 

Uczeń: 

Podobno trzymają ludzi w piwnicach albo 

zabierają na roboty do Niemiec. 

Uczeń: 
U mojego sąsiada było ostatnio przeszuka-

nie. Podobno gdzieś ukrywają się partyzanci 

i Niemcy próbują ich znaleźć. 

Uczeń: 

Ojciec się bał, ze znajdą ten węgiel co go 

z pociągu zrzucili. Ale na szczęście dobrze 
ukryty. 

Nauczycielka: 

Siadajcie. Proszę o ciszę. Teraz nadzór nad 

naszą szkołą sprawować będzie inspektor 

Lange. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika): 

9 lutego 1940 r. 

Dzisiaj inspekcji szkoły dokonał inspektor 

Lange. Stwierdził niedostateczny stan zao-

patrzenia szkoły, brak materiałów piśmien-

nych, podręczników, pomocy naukowych, 
tablic. Nawet ławki mu się nie podobały, 

niby nie są odpowiednie. Zwrócił też uwagę, 

że czystość nie jest taka, jak być powinna. 

Najbardziej zaś martwiła go niska frek-

wencja uczniów. Przyczyny nieobecności 

uczniów są różne. Dominuje brak obuwia, 
odległość, choroby, trudne warunki ma-
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terialne, angażowanie dzieci w prace w polu 

i w obejściu lub po prostu niektórzy nie 

posyłają dzieci do szkoły.  

Podczas czytania pamiętnika, odgrywana 
jest scena z niemieckim inspektorem, 
który rozkazuje zdjąć ze ściany godło 
Polski i wiesza symbole niemieckie. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika): 

18 października 1940 r. 

Dzisiaj została zwołana rada w celu omówie-

nia rozkładu materiału przedmiotu „ćwicze-
nia cielesne”. Głosowaliśmy, czy pobliskie 

stawy wykorzystać do nauki pływania. 

Większość była na nie, uzasadniając swoje 

zdanie tym, że stawy są błotniste. Wykreś-

liliśmy z rozkładu ćwiczenie marsz ze zwro-

tem w tył i ustaliliśmy, że dziewczęta będą 
miały łatwiejsze ćwiczenia. Natomiast opie-

kunowie klas na zajęciach praktycznych 

wykonają z młodzieżą piłeczki ze szmatek 

i  woreczki do ćwiczeń napełnią piaskiem. 

Należy również przeprowadzić zbiórkę nie-
potrzebnych materiałów, po to, by można 

z nich uszyć siatkę do gry w siatkówkę.  

W czasie czytania scenka grania w piłkę. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

Na Radzie Pedagogicznej kierowniczka od-

czytała instrukcję urządzenia święta sadze-
nia morwy. Jeden z naszych kolegów nau-

czycieli został też oddelegowany na kurs ho-

dowli jedwabników. Koszta związane z kur-

sem zostaną mu wypłacone z funduszy 

szkolnych, gdyż ma on na utrzymaniu czte-

roosobową rodzinę i nie stać go na takie 
wydatki. 

Nauczyciel przygotowuje się do wyjazdu. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

19 maja 1941 r. 

Kiedy ta wojna się skończy. Wojsko 

opieczętowało nam sale i teraz dziatwa musi 
się zmieścić w 3 izbach. Większość musi się 

uczyć na korytarzu. Porządkujemy ogródki 

warzywne przed szkołą. 

Uczniowie z motykami. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

18 sierpnia 1941 r. 
Dobrze nam idzie z tą hodowlą jedwab-

ników. Otrzymaliśmy 16 litrów oprzędów, są 

piękne i czyste. Wyślemy je do Doświadczal-

nej Stacji Jedwabników w Milanówku. 

W szkole powstanie gablota, ukazująca fazy 
rozwojowe larwy jedwabnika, a także różne 

rodzaje liści morwy, jajeczka jedwabnika, 

rodzaje oprzędów. Spreparujemy też gąsien-

nice w spirytusie. Lepsza byłaby formalina, 

ale nie mamy. 

19 wrzesień 1941 r. 
Na zajęciach praktycznych dzieci zasypywa-

ły doły przeciwlotnicze.  

Uczniowie wychodzą z łopatami. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

11 lipca 1942 r. 

Od dzisiaj wszyscy mamy wakacje. 
Czerwiec 1943 r. 

Dziatwa zebrała 42 kg ziół, które oddaliśmy 

do spółdzielni w Kłomnicach. W poprzed-

nich latach zbieraliśmy dzikie owoce, ka-

sztany, liście, starzyznę, czyli żelazo, bla-

chy, butelki. Inspektorzy każą, więc musimy 
to robić.  

Uczniowie wychodzą z koszami ziół. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

Sierpień 1943 r. 

Gmina nie przeprowadziła w wakacje re-

montu szkoły, więc we wrześniu dziatwa 
szkolna na zajęciach praktycznych musi sa-

ma to zrobić. 

Czerwiec 1944 r. 

Z uwagi na wojsko, które zajęło budynek 

nastąpiła przerwa w działaniu szkoły. Trwa-
ła od 20 lutego do 7 czerwca 1944 r. 

Maj 1945 r. 

Nareszcie koniec wojny.  

Nauczycielka zdejmuje ze ściany symbole 
niemieckie i wiesza godło oraz krzyż. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  
Kwiecień 1946 r. 

Kierownikiem szkoły został kolega 

Władysław Budnik. 

 

SCENA 6 

Uczeń: 
Czyli mamy koniec wojny. 

Uczennica: 

Niezupełnie. Wojna z Niemcami się skończy-

ła, ale dla nas to wcale nie oznaczało spo-

koju. 
Punkt 6. uchwał jałtańskich przesądził losy 

Polski. Polska najwierniejszy sojusznik Wiel-

kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w woj-

nie z Niemcami, Polska walcząca dzielnie na 

wszystkich frontach świata została zdradzo-

na i opuszczona, oddana w ręce kata Sta-
lina. 
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Nauczycielka zdejmuje ze ściany krzyż 

i wiesza portret Stalina. 

Uczennica:  

Konsekwencją tamtych decyzji było wymor-

dowanie najlepszych, utrata terytorium na 
wschodzie, zniszczona kultura wieków.  

Na terenach zajmowanych przez Armię Czer-

woną dawne kazamaty hitlerowskie zapeł-

niają się żołnierzami polskiego podziemia. 

Rozpoczyna się terror komunistyczny, aresz-

towania, pajęczyna sieci szpicli, torturowa-
nie, głodzenie, bezprawie oprawców, znę-

canie psychiczne i fizyczne. Rośnie liczba 

funkcjonariuszy UB. Wielu żołnierzy AK 

podjęło decyzję o niezłożeniu broni i walce. 

Pochodzili oni z patriotycznych rodzin, także 
wiejskich. Wśród nich: Witold Pilecki, Da-

nuta Siedzikówna „Inka”, Stanisław Soj-

czyński, Hieronim Dekutowski, Jan Rodo-

wicz „Anoda”, Józef Kuraś „Ogień”, Łukasz 

Ciepliński, Zygmunt Szyndzielarz, gen. Emil 

Fieldorf „Nil”. Stworzyli wielotysięczną orga-
nizację w warunkach terroru i wyczerpania 

żołnierzy po długiej okupacji niemieckiej, 

która walczyła do 1963 r.  

Na scenę wchodzą kolejno uczniowie ze 
świecami i portretami bohaterów. 

Uczennica: 

Władze komunistyczne szczególny nacisk 

kładły na indoktrynację młodzieży, czyli 

wpajanie jej zasad komunizmu. Dobrym do 

tego miejscem stała się szkoła, w której nie 

tylko podczas lekcji, lecz także na licznych 
obowiązkowych apelach, prelekcjach, mani-

festacjach propagowano ustrój socjalistycz-

ny i  jego zdobycze. W 1949 r. wprowadzono 

obowiązek nauki języka rosyjskiego. Harcer-

stwo przekształcono w organizację dla dzieci 
wzorowaną na sowieckim ruchu pionier-

skim. Po przejęciu władzy w Polsce komu-

niści zmienili kalendarz świąt państwowych. 

Zlikwidowali obchody uchwalenia Konsty-

tucji 3 maja i Narodowe Święto Niepodleg-

łości. Świętowano za to 22 lipca – Narodowe 
Święto Odrodzenia Polski i 1 maja – Mię-

dzynarodowe Święto Pracy.  

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

26 sierpnia 1956 r.  

Dzisiaj byłam na Jasnej Górze. Podobno ze-

brało się tam około miliona wiernych. Ra-
zem z innymi złożyłam Śluby Narodu Pol-

skiego. Tekst został napisany przez kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego podczas jego 

uwięzienia w klasztorze sióstr nazaretanek 

w Komańczy. Niestety, kardynał był nie-

obecny, nadal pozostaje w miejscu odosob-

nienia. Mam nadzieję, że nikt mnie tam nie 

widział. 

Na scenę zostaje wniesiony pusty tron, 
dziewczynka układa na nim bukiet biało-
czerwonych kwiatów, w tle słychać 
melodię Bogurodzicy. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

Wrzesień 1965 

Kolejny rok szkolny przede mną, już 1965/ 
/1966, a wraz z nim nowa instrukcja do-

tycząca organizacji życia szkolny. Prioryte-

tem należy uczynić kształtowanie socjalis-

tycznej świadomości wśród młodzieży, tak 

aby w przyszłości stali się wzorowymi oby-

watelami Polski Ludowej.  
W tym roku szkolnym przygotujemy akade-

mie, m.in. z okazji Miesiąca odbudowy Kra-

ju i  Stolicy, Rocznicy Rewolucji Październi-

kowej, Święta Pracy, Dnia Wojska Polskiego, 

Dni Oświaty, Książki i Prasy. 
Październik 1965 r. 

W szkole zorganizujemy Uniwersytet Pow-

szechny dla Rodziców, którego celem będzie 

pedagogizacja rodziców. Między innymi po-

dejmiemy tematy: Kary i nagrody w wycho-

waniu, Kształtowanie osobowości przyszłego 
obywatela, Rola zabaw w wychowaniu, Al-

koholizm, Higiena osobista w życiu rodziny, 

Odpowiedzialność prawna rodziców za wy-

chowanie dziecka, Nowy kodeks rodzinny. 

Kwiecień 1966 r. 
Rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 

1000-lecia Państwa Polskiego. Plan obcho-

dów należy uzgodnić z planem Gromadzkiej 

Rady Narodowej. Uroczystości te należy wy-

korzystać dla kształtowania postawy patrio-

tycznej dzieci, pogłębiać aspekty historycz-
ne.  

Marzec 1966 r. 

Księża mają organizować spotkania dla na-

uczycieli na Jasnej Górze połączone z mod-

litwami. Kolega kierownik prosi, abyśmy nie 
dali się uwieść błędnej teorii, która mogłaby 

przeszkodzić nam w socjalistycznym wycho-

waniu młodzieży. 

Wrzesień 1966 r.  

Po raz pierwszy w dziejach szkolnictwa pod-
stawowego mamy ósmą klasę.  
 

SCENA 7 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika): 

Styczeń 1967 r. 
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Trochę mamy kłopotów z naszą młodzieżą. 

Wielu się nie uczy, obniżają poziom nau-

kowy klasy, a ich zachowanie pozostawia 

wiele do życzenia. Wagarują, przeklinają 

i  przesiadują w kawiarni w Chorzenicach. 
I jeszcze ta Ela z VIIIa. Na ostatniej radzie 

musieliśmy obniżyć jej ocenę z zachowania, 

ponieważ przyłapaliśmy ją na pisaniu w szko-

le listów miłosnych. To niedopuszczalne.  

Czerwiec 1967 r. 

Naszą szkołę wizytował kolega inspektor. 
Pochwalił kierownika szkoły, kolegę Polaka, 

za jego wkład w pracę społeczną. Zarzucił 

nam natomiast, że na 15 nauczycieli, tylko 

5 należy do partii. Powinno być więcej, po-

nieważ upolitycznienie pomaga w pracy.  

Scenka – wizyta inspektora. 

Uczeń (czyta fragment pamiętnika):  

Październik 1966 r. 

W naszej szkole funkcjonuje wiele organiza-

cji szkolnych, w których działalność mło-

dzież chętnie się angażuje. 
Po pierwsze działa ZHP, czołowa organizacja 

w szkołach Polski Ludowej. Ostatnio nasze 

harcerki w celach dochodowych brały udział 

w wykopkach. Za część pieniędzy kupią 

kwiaty dla nauczycieli z okazji ich święta, 

resztę przeznaczą na wyjazd do kina.  
Druga organizacja to samorząd szkolny. Na 

nas wychowawcach spoczywa obowiązek 

umiejętnego kierowania pracą uczniów, po 

to, aby wdrożyć ich do pracy społecznej 

i aby mogli stać się pełnowartościowymi oby-
watelami Polski Ludowej. 

Mamy też PCK, które zorganizowało doraźną 

pomoc staruszce ze wsi Przybyłów. Człon-

kowie koła zaangażowali się w akcję Pomoc 

dla Dzieci Walczącego Wietnamu, na ten cel 

zebrali 100 zł.  
Kolejna organizacja to Społeczny Fundusz 

Budowy Szkół i Internatów. Uczniowie do-

pingują swoich rodziców do wpłacania spo-

łecznych składek na budowę szkół do soł-

tysów gromadzkich. Członkowie koła wyko-
nali planszę z hasłem „Swoją złotówką po-

możesz zmienić szkołę w tysiąclatkę”, którą 

powiesili na korytarzu szkolnym.  

W tym roku szkolnym założyliśmy Koło Przy-

jaciół Zwierząt, które współpracuje z Kołem 

Łowieckim Łoś z Częstochowy. Członkowie 
koła zbierają sidła, robią budki, przynoszą 

karmę. 50 członków liczy Szkolne Koło Przy-

jaciół Związku Radzieckiego. Jego członko-

wie prenumerują „Wiesołyje Kartinki” i dys-

kutują o osiągnięciach naukowych bratnie-

go narodu radzieckiego.  
 

SCENA 8 

Muzyka. Uczniowie wchodzą do klasy, wno-
szą i podłączają telewizor. Siadają na 
ławkach i oglądają z zaciekawieniem film 
z wyboru Karola Wojtyły na papieża. 
Radość, okrzyki, wybiegają. 

Luzak: 

Znam ten film z YouTuba! 

Uczennica: 

Nic dziwnego. To wielkie wydarzenie dla Pol-

ski i świata. 

Uczeń: 

To chyba już lata osiemdziesiąte. Co było 
dalej? 

Uczniowie znów wchodzą do klasy. Ubie-
rają choinkę. Ktoś włącza telewizor. Ogło-
szenie stanu wojennego. Smutni uczniowie 
opuszczają salę, pozostawiając choinkę. 

Wychodzi chór. Zostaje zapowiedziana 
„Pieśń konfederatów barskich” z pierw-
szego aktu „Księdza Marka” Juliusza Sło-
wackiego. W trakcie pieśni wyświetlane są 
kroniki filmowe – stan wojenny w Polsce. 

SCENA 9 

Uczeń: 

A co działo się z naszą szkołą? Chyba za-

chowały się jakieś kroniki? Zdjęcia, film? 

Luzak: 

Uwaga, uwaga. Mam! To będzie o otwarciu 

nowej szkoły! 

Na ekranie pojawiają się archiwalne 
zdjęcia z otwarcia szkoły. 
Odgrywana jest scena otwarcia nowej 
szkoły. Balony, konfetti, przecięcie 
wstęgi. 

SCENA 10 

Uczennica: 

Latem 1998 r. parlament, przy uchwaleniu 

reformy ustrojowej państwa, zdecydował o no-

wym trójstopniowym ustroju szkolnym. Us-

talono nowe typy szkół: sześcioletnia szkoła 
podstawowa, trzyletnie gimnazjum, trzylet-

nie liceum ogólnokształcące i profilowane, 

czteroletnie technikum, dwu- lub trzyletnia 

szkoła zawodowa. 

Reforma rozpoczęła się w 1999 r. 1 września 
uczniowie klas I–VI szkoły podstawowej stali 
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się automatycznie uczniami odpowiednich 

klas nowej 6-letniej szkoły podstawowej. 

1 września 1999 r. powstały też gimnazja. 

W pierwszej klasie trzyletniego gimnazjum 

znaleźli się uczniowie, którzy w dotychcza-
sowym systemie rozpoczynaliby klasę siód-

mą, oraz ci, którzy nie dostali promocji do 

ósmej. Nauka w 6-letniej szkole podsta-

wowej kończyła się sprawdzianem, który 

obowiązywał dopiero od 2002 r. Oznacza to, 

że sprawdzian zewnętrzny mieli pisać ucz-
niowie, którzy zrealizowali w nowym sys-

temie IV, V i VI klasę szkoły podstawowej. 

Egzaminami zewnętrznymi zostali również 

objęci uczniowie klasy III gimnazjum i klasy 

III liceum. W szkole podstawowej i gimna-
zjum podstawą egzaminu miały być testy 

osiągnięć szkolnych. 

Luzak: 

W 2002 r. Rada Gminy powołała w budyn-

ku szkolnym Zespół Szkół w Witkowicach, 

w skład którego wchodziła Szkoła Podsta-

wowa i Gimnazjum. 

W 2005 r. mieliśmy kolejne święto!  

Uczennica: 

Oczywiście. Nadanie imienia! 

Muzyka. Wchodzą uczniowie z portretem 
Jana Kochanowskiego. Uczennica recytu-
je wiersz J. Kochanowskiego „Lipa”. Nas-
tępuje odśpiewanie hymnu szkoły. 

Na scenę wychodzi uczennica, która recy-
tuje wiersz T. Różewicza „Oblicze Ojczyz-
ny”. Następnie wychodzą wszyscy akto-
rzy i śpiewają piosenkę finałową „Wznieś 

serce nad zło”.  

Dorota Kowalik 

Joanna Tomaszewska-Kubik 
Katarzyna Jastrzębska 

Karolina Stanisz 

 
 

 

 

 

Olga Zjawiona 

NIEPUBLICZNA  SZKOŁA   PODSTAWOWA  

W  WOLI  MOKRZESKIEJ  

listopada 2018 roku w Niepub-

licznej Szkole Podstawowej w Wo-
li Mokrzeskiej odbyła się wie-

czornica patriotyczna, na którą przybyli 

liczni goście. Spotkanie zostało zorganizo-

wane w przeddzień Narodowego Święta Nie-

podległości. 

 

Data 11 listopada to symbol miłości Oj-

czyzny, walki o wolność, znak wiary i zwy-

cięstwa. Oddając szacunek symbolom naro-

dowym, oddajemy go wszystkim Polakom, 

którzy poświęcili swe życie dla Ojczyzny.  

 

Nasza szkoła 100. rocznicę odzyskania 

niepodległości uczciła szczególnie, poprzez 

zorganizowanie wieczornego spotkania, pod-
czas którego uczniowie klas starszych: IV, 

V, VI, VII i VIII zaprezentowali program 

artystyczny składający się z pieśni legio-

nowych, wierszy o tematyce patriotycznej 

oraz krótkiego spektaklu teatralnego. Ucz-

10 
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niów do występu przygotowali: nauczyciel 

historii i języka polskiego mgr Olga Zja-

wiona oraz nauczyciel muzyki dr Anna 

Grajpel. 

Mamy nadzieję, że to nasze wieczorne 
spotkanie symbolizujące pamięć dla bohate-

rów, stanie się coroczną tradycją wpisującą 

się w historię naszej szkoły oraz życie spo-

łeczno-kulturalne gminy Przyrów. 

Fot. A. Konieczna  

Olga Zjawiona 

 

 

 

 

Agnieszka Brodziak 

SZKOŁA  PODSTAWOWA   

IM.  ADAMA  MICKIEWICZA   

WE  WRĘCZYCY  WIELKIEJ 

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA 

9 listopada o godz. 1700 w Szkole Pod-

stawowej we Wręczycy Wielkiej odbyła się 

wieczornica patriotyczna wieńcząca projekt 
„Byliśmy, jesteśmy, będziemy”. 

W pięknym widowisku scenicznym wzięli 

udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, ab-

solwenci i przyjaciele szkoły. Spektakl przy-

bliżył widzom dzieje naszej Ojczyzny od cza-
sów legendarnego Lecha aż po czasy współ-

czesne, a po krętych ścieżkach historii pro-

wadziły publiczność dwie postacie: Stańczyk 

i królowa Bona.  

 
Narratorzy spektaklu „Stańczyk i Bona”  
opowiadają o Polsce za czasów Piastów 

Prezentacja sceniczna oparta była na mu-

zyce, tańcu, etiudach filmowych i teatral-

nych. Dostarczyła widzom, których przybyło 

około pięciuset, niezwykłych wrażeń, czego 

wyrazem stały się wieńczące cały spektakl 
owacje na stojąco. Wielkim atutem wido-

wiska był udział czterogłosowego chóru zło-

żonego z absolwentów, nauczycieli, rodziców 

oraz uczniów, w którego profesjonalnym 

wykonaniu przybyli goście mogli usłyszeć 

m.in.: „Bogurodzicę”, „Gaude Mater”, „Pie-

chotę”, „Wojenkę”, „Białe róże”, „Legiony” 
i  wiele innych ważnych dla naszej tożsa-

mości narodowej pieśni. Nie zabrakło rów-

nież utworów solowych, takich jak „Biały 

krzyż” czy „Ballada o Janku Wiśniewskim”. 

Podczas wieczornicy pięknym wykonaniem 
mazura mogli pochwalić się uczniowie klas 

VIII, natomiast dziewczęta z grupy tanecznej 

zaprezentowały artystyczny układ nawią-

zujący swą symboliką do rozbiorów Polski. 

 
Opowieść o zwycięskich walkach polskich rycerzy 

Aktorzy amatorskiej grupy teatralnej 

„Teatr po godzinach” zaprezentowali z wiel-

kim kunsztem i dużą dawką humoru insce-

nizację satyry Ignacego Krasickiego „Żona 

modna”, a chłopcy ze szkolnego koła teat-
ralnego w bardzo realistyczny sposób wcie-

lili się w kultowe postaci Pawlaka i Kargula, 

prezentując scenkę rodzajową nawiązującą 

do filmu „Sami swoi”.  
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Układ choreograficzny  

nawiązujący symboliką do rozbiorów Polski 

Widzowie mogli też zobaczyć autorską 

etiudę filmową przedstawiającą proces twór-

czy romantycznych poetów w okresie nie-

woli państwa polskiego, a także pokaz scen 
batalistycznych w wykonaniu najmłodszych 

uczniów oraz porywające przemówienie mar-

szałka Józefa Piłsudskiego, w którego rolę 

wcielił się jeden z utalentowanych aktorów 

„Teatru po godzinach”. Patriotyczny charak-

ter widowiska podkreśliły specjalnie na tę 
okazję przygotowane kostiumy, oddające 

klimat kolejnych epok historycznych. 

Z okazji narodowego święta uczestnicy 

wieczornicy zostali poczęstowani tradycyj-

nymi rogalami świętomarcińskimi, otrzymali 
również broszurę informacyjną podsumo-

wującą projekt „Byliśmy, jesteśmy, będzie-

my”. 

 
Występ chóru 

Scenariusz i reżyseria spektaklu to dzieło 
nauczycielki języka polskiego, Agnieszki 

Brodziak. Warto podkreślić, że jego przygo-

towanie stało się możliwe dzięki zaangażo-

waniu innych nauczycieli: Roberta Barana, 

Anity Mazik, Jolanty Kot, ks. Andrzeja Olej-

nika, Eweliny Gwiazdowskiej-Zych oraz Ce-
zarego Sowy.  

Fot. K. Świtalski 

Agnieszka Brodziak 

 

 
Czterogłosowy chór tworzący piękną oprawę muzyczną widowiska 
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S Z K O Ł Y   P O N A D P O D S T A W O W E  

 
Monika Wąsińska 
Urszula Zaleska 

I   L ICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM.   JULIUSZA  SŁOWACKIEGO  

W  CZĘSTOCHOWIE  
Świadomość własnej przeszłości  

pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, 
by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę. 

Jan Paweł II 

 

połeczność I Liceum Ogólnokształ-

cącego im. J. Słowackiego w Często-

chowie w 2018 r. wiele uwagi po-

święcała upamiętnieniu 100. rocznicy od-

zyskania niepodległości przez Polskę. Celeb-
rowanie rocznicy znalazło swój wyraz w wie-

lu różnorodnych inicjatywach o zasięgu 

szkolnym, miejskim, a także ogólnopolskim. 

Pomysłodawcami działań w szkole byli za-

równo nauczyciele, jak i uczniowie, a zakres 

tematyczny wydarzeń o charakterze roczni-
cowym był tak ogromny, że każdy mógł 

włączyć się w aktywność zgodną z zaintere-

sowaniami, umiejętnościami czy predyspo-

zycjami. Społeczność I LO wzięła udział 

również w licznych działaniach skierowa-

nych do lokalnej społeczności. 

Zaangażowani w projekt utalentowani 

muzycznie uczniowie I LO z zespołu „Słowak 

i Muza” pod kierunkiem Doroty Marlińskiej 

pieśniami patriotycznymi rozpoczęli i zakoń-

czyli konferencję dla dyrektorów szkół oraz 
nauczycieli, która odbyła się 18 września 

w Sali Papieskiej na Jasnej Górze.  

Nasi utalentowani chórzyści oraz instru-

mentaliści zaprezentowali: „Pieśń Konfede-

ratów Barskich” (słowa: J. Słowacki), „Roz-

kwitały pąki białych róż”, a także pieśń 
„Pierwsza Kadrowa” oraz „My, Pierwsza Bry-

gada”. 

Wielkim honorem dla szkoły było aktyw-

ne uczestnictwo w projekcie „Nie chciejcie 

Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” reali-
zowanym przez Delegaturę w Częstochowie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach i Kato-

lickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 

w Częstochowie we współpracy z Klasztorem 

oo. Paulinów na Jasnej Górze. Projekt zys-

kał wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Programu Wielolet-
niego Niepodległa, a także Patronat Naro-

dowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Andrzeja Dudy.  

W ramach projektu Delegatura w Czę-

stochowie Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach powierzyła Małgorzacie Kaim, dyrektor 

I LO im. J. Słowackiego rolę koordynatora 

wpisów do księgi pamiątkowej „100 życzeń 
na 100 lat Niepodległej” dokonywanych 

przez częstochowskie szkoły, przedszkola 

i placówki oświatowe. Stronę tytułową księ-

gi oraz pamiątkowy wpis I LO wykonała 

Urszula Zaleska. 4 listopada, podczas ja-

snogórskich obchodów 100. rocznicy odzys-
kania niepodległości przez Polskę dyrektor, 

Małgorzata Kaim oraz przedstawiciel ucz-

niów Eryk Kawecki na zakończenie mszy 

świętej, której przewodniczył arcybiskup 

Wacław Depo, dokonali uroczystego prze-
kazania księgi na Jasną Górę. Tego dnia na 

błoniach jasnogórskich odbył się „patrio-

tyczny piknik”, w trakcie którego szkolny 

zespół „Słowak i Muza” intonował pieśni 

patriotyczne. Nieco wcześniej z placu W. Bie-

gańskiego, Alejami Najświętszej Maryi Pan-
ny, w rytmie poloneza czterdziestu uczniów 

naszej szkoły pod opieką nauczycieli Mar-

leny Nowak i Małgorzaty Pniak przemasze-

rowało w ogromnym korowodzie niosącym 

100-metrową flagę narodową, wyekspono-

waną później na wieży jasnogórskiej. 

Przybliżenie społeczeństwu Częstochowy 

wkładu obywateli naszego miasta w odro-

dzenie się wolnej Ojczyzny po 123-letnim 

S 
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okresie narodowej niewoli było celem publi-

kacji „Częstochowianie w marszu do Nie-

podległej”. W październiku w Muzeum Czę-

stochowskim odbyła się promocja książki 

prezentującej sylwetki jedenastu bohaterów 
związanych z Częstochową, uczestników 

walk o niepodległość, legionistów walczą-

cych o granice Polski. Rozdział poświęcony 

Rudolfowi Dreszerowi napisała dyrektor 

szkoły, Małgorzata Kaim, redaktorami książ-

ki są: Ryszard Stefaniak i Rafał Piotrowski. 
Wykład o Rudolfie Dreszerze (napisany na 

podstawie wyżej wspomnianego artykułu) 

wygłosił na konferencji „Częstochowa Nie-

podległa” zorganizowanej w sali sesyjnej 

Urzędu Miasta Częstochowy uczeń, Eryk 
Kawecki. Konferencja była częścią dwu-

letniego projektu „Częstochowa o  wolność 

i niezawisłość”, realizowanego przez często-

chowskie szkoły (w tym I LO). 

2 listopada 2018 r. w Muzeum Monet 

i Medali Jana Pawła II w Częstochowie mło-
dzież z I LO, obok innych uczniów często-

chowskich szkół, wzięła udział w Zadusz-

kach Katyńskich, połączonych z koncertem 

„Młodzi dla Niepodległej” oraz podsumowa-

niem IX edycji konkursu „Prawda i kłam-
stwo o Katyniu” zorganizowanego przez Jad-

wigę Wiśniewską, poseł do Parlamentu 

Europejskiego.  

 

 
Zaduszki Katyńskie 

Koncert obejmował trzy części tematycz-

ne: pieśni legionowe, utwory poświęcone 

Zbrodni Katyńskiej oraz współczesne pio-

senki i wiersze patriotyczne. Podczas uro-

czystości obecni byli m.in.: Anna Bielecka, 

wnuczka zamordowanego w Katyniu oficera 

oraz prezes Stowarzyszenia Rodzina Ka-
tyńska w Częstochowie, o. Marian Waligóra, 

przeor Jasnej Góry, senator Artur Warzo-

cha, poseł Lidia Burzyńska, Urszula Bauer, 

Śląska Kurator Oświaty, Alicja Janowska, 

dyrektor Delegatury w Częstochowie Kura-

torium Oświaty w Katowicach, przedstawi-
ciele służb mundurowych, dyrektorzy czę-

stochowskich szkół, przedstawiciele placó-

wek oświatowych. Koordynatorami szkol-

nymi uroczystości były: Dorota Marlińska, 

Agnieszka Henel i Monika Wąsińska. 

Zaangażowanie naszej szkoły w uroczys-

tości rocznicowe zostało docenione przez 

Urszulę Bauer, Śląską Kurator Oświaty, 

która 14 listopada zaprosiła delegację z I LO 

do udziału w wycieczce na Koncert Zespołu 

Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Ka-
towickim Mieście Ogrodów – instytucji kul-

tury im. K. Bochenek. Wydarzenie realizo-

wane było przez Kuratorium Oświaty w Ka-

towicach pod hasłem „Polska to jest wielka 

rzecz!”. 

W I LO również realizowano szereg pro-

jektów mających na celu przybliżenie his-

torii Polski i działań niepodległościowych 

Polaków. Do utalentowanych scenicznie 

uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponad-

podstawowych powiatu częstochowskiego 
skierowany był Festiwal Małych Form Teat-

ralnych pod hasłem „wywiedzione ze słowa 

«niepodległość»” – konkurs pod honorowym 

patronatem Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do 

Parlamentu Europejskiego oraz Alicji Ja-
nowskiej, dyrektor Delegatury w Często-

chowie Kuratorium Oświaty w Katowicach 

i  Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

I   LO im. J. Słowackiego w Częstochowie 

„Z tradycją w XXI w.”.  

Celem Festiwalu było zachęcenie mło-
dzieży do subiektywnej wypowiedzi odno-

szącej się do kwestii niepodległości, budo-

wanie tożsamości narodowej uczniów oraz 

kształtowanie postawy aktywnego obywa-

tela, propagowanie idei szkoły aktywnej, 
promującej spontaniczną twórczość artys-

tyczną, rozwój wyobraźni oraz ekspresji ar-

tystycznej przez formy teatru. Główną indy-

widualną nagrodą dla najlepszego aktora 

festiwalu był wyjazd studyjny do Parlamen-

tu Europejskiego.  
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Finał Festiwalu Małych Form Teatralnych 

Do konkursu zgłosiło się 13 zespołów 

teatralnych ze szkół ponadgimnazjalnych 

i  klas gimnazjalnych. Jury, po obejrzeniu 
przesłanych nagrań, zakwalifikowało do fi-

nału 7 przedstawień. 29 października 2018 r. 

w Auli im. Z. Idzikowskiej odbył się finał 

Festiwalu. Jury w składzie: Ewa Oleś, Teatr 

im. Adama Mickiewicza w  Częstochowie, 

Barbara Chowańska-Najwer, Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długo-

sza w Częstochowie, Urszula Zaleska, Sto-

warzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO 

im. J. Słowackiego w Częstochowie „Z tradyc-

ją w XXI w.” przyznało następujące nagrody: 

I miejsce – Techniczne Zakłady Naukowe 
im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie za 

przedstawienie „Lekcja patriotyzmu”,  

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące 

im. J. Słowackiego w Częstochowie za przed-
stawienie „A to Polska właśnie”,  

III miejsce (ex aequo) – VII Liceum Ogól-
nokształcące im. M. Kopernika w Często-

chowie za przedstawienie „Bal u Senatora”,  

i IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sien-

kiewicza w Częstochowie za przedstawienie 
„Moja Niepodległość”; 

w kategorii najlepsza gra aktorska – Natalia 
Walaszczyk, VII Liceum Ogólnokształcące 

im. M. Kopernika w Częstochowie; 

w kategorii najlepszy plakat reklamujący sztu-
kę – Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Skło-

dowskiej-Curie w Częstochowie; 

w kategorii najlepszy autorski scenariusz  
– „A to Polska właśnie” na podstawie twór-

czości Ernesta Brylla, aktor Marek Ślo-

sarski.  

Organizatorem konkursu była Urszula 
Zaleska. 

Uczniowie klas pierwszych przygotowali in-

scenizacje (w formie mannequin challenge) 

scen związanych z historią Polski znanych 
nam z obrazów Jana Matejki oraz obrazu 

i fotografii przedstawiającej Józefa Piłsuds-

kiego. Podsumowaniem projektu był montaż 

„Niepodległa w sztuce według Słowaków” 

przygotowany przez ucznia klasy Ie, Juliana 

Nowickiego.  

Klasa IIf przygotowała projekt, którego 

pomysł powstał na lekcji historii i społe-

czeństwa i polegał na stworzeniu spektaklu 

o tematyce patriotycznej. Przedstawienie za-

tytułowane „Niepodległa, niepokorna” doty-
czyło historii Polski od upadku I Rzeczy-

pospolitej przez cały okres rozbiorów do od-

zyskania przez Polskę niepodległości.  

 
Spektakl „Niepodległa, niepokorna” 
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Widowisko było pełne metafor i symboli 

odnoszących się do konkretnych faktów 

historycznych, takich jak powstania naro-

dowe, zamach w Sarajewie, czy I wojna 

światowa. Spektakl był swego rodzaju połą-
czeniem historii, poezji, malarstwa i muzy-

ki. Autorski scenariusz napisał uczeń klasy 

IIf, Paweł Mieszczański, za reżyserię odpo-

wiedzialna była Agnieszka Henel. Wspólną 

inicjatywą uczniów i nauczycieli były audy-

cje zatytułowane „Kartka z kalendarza – 100 
lat dla Niepodległej” – projekt medialny po-

legający na codziennej (od 29 października 

do 22 listopada 2018 r.) prezentacji przez 

szkolny radiowęzeł kilkuminutowego serwi-

su informacyjnego, prowadzonego przez 
uczniów szkoły – redaktorów radiowęzła: 

Aleksandrę Jasińską, Lenę Kaźmierczak, 

Eryka Kaweckiego oraz Kacpra Pietruszkę. 

Materiał historyczny przygotowała, pod kie-

runkiem Agnieszki Wiklińskiej, Marta Skrzyp-

czyk z kl. Ia, a nad całością czuwała Iwona 
Kociołek. 

W I LO zorganizowane zostały konkursy 

o tematyce patriotycznej. Międzyszkolny 

konkurs literacki pod hasłem „Patriotyzm 

dziś” inspirowany tekstem wiersza J. Kas-
prowicza „Rzadko na moich wargach...” 

przygotowany przez Monikę Górną i Monikę 

Wąsińską, we współpracy z Agnieszka Gru-

dzińską, nauczycielem-konsultantem RODN 

„WOM” w Częstochowie dowiódł, że mło-

dzież chętnie podejmuje tematykę patrio-
tyzmu. Wyniki konkursu: I miejsce – Natalia 

Pisarek z IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, II miejs-

ce (ex aequo) – Aleksandra Nowak z I Li-

ceum Ogólnokształcącego im. J. Słowac-
kiego w Częstochowie i Zuzanna Rakowska 

z IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. 

Norwida w Częstochowie, III miejsce – Iza-

bella Badora z IX Liceum Ogólnokształ-

cącego im. C.K. Norwida w Częstochowie 

oraz dwa wyróżnienia: Sandra Pelc z IV Li-
ceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkie-

wicza w Częstochowie i Marta Skrzypczyk 

z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sło-

wackiego w Częstochowie.  

Do najmłodszej grupy wiekowej 
skierowany był konkurs pod hasłem „A to 

Polska właśnie”. Organizatorami konkursu 

były: Dorota Chamoń, Maria Miniszewska, 

Agnieszka Łuczak-Wielgórka. Uczniowie 

szkół podstawowych (w tym klas I–III) oraz 

klas gimnazjalnych rywalizowali w trzech 
konkurencjach: recytacji, poezji śpiewanej 

i części plastycznej. Jury w składzie: Ewa 

Oleś, Teatr im. Adama Mickiewicza w Czę-

stochowie, Anna Gorejowska, artysta-plas-

tyk, Dorota Chamoń, Maria Miniszewska, 

Agnieszka Łuczak-Wielgórka – nauczyciele 
I LO w Częstochowie, przyznało następujące 

nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria wiekowa – klasy I–III  
szkoły podstawowej 

Kategoria recytatorska: 

I miejsce – Barbara Kołodziejczyk, Szkoła 
Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego 

w Częstochowie, 

II miejsce – Cyprian Smaga, Szkoła Podsta-
wowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Czę-

stochowie, 

III miejsce – Antoni Rabenda, Szkoła Pod-

stawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Czę-
stochowie. 

Kategoria wizualna: 

I miejsce – Mikołaj Krygier, Szkoła Podsta-

wowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. 

Kategoria wiekowa – klasy IV–VIII  
szkoły podstawowej, III gimnazjum 

Kategoria recytatorska: 

I miejsce – Olga Mielczarek, Szkoła Pod-

stawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Czę-

stochowie,  

II miejsce – Julia Nocuń, Szkoła Podstawo-

wa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Często-

chowie,  

III miejsce (ex aequo) – Anna Burda, Szkoła 

Podstawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego 

w Częstochowie i Julia Mendak, Szkoła Pod-

stawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach. 

Kategoria: poezja śpiewana: 

I miejsce – Sylwia Knop, Szkoła Podstawowa 

nr 48 w Częstochowie,  

II miejsce – Natalia Tomzik, Szkoła Pod-
stawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Czę-

stochowie, 

III miejsce – Emilian Kurpiński, Szkoła Pod-

stawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Czę-
stochowie. 

Kategoria wizualna: 

I miejsce – Patrycja Błachowicz, Szkoła Pod-

stawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie,  

II miejsce – Zuzanna Tatarczyk, Szkoła Pod-

stawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi 



100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę   

Nr 4 (110) 2018 / 1 (111) 2019   154 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie,  

III miejsce – Filip Garus, Szkoła Podsta-

wowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.  

Wyróżnienie – Karolina Żarska, Szkoła Pod-

stawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.  

Uczniowie szkoły z powodzeniem uczest-
niczyli w wielu konkursach literackich, re-

cytatorskich, historycznych i wokalnych o za-

sięgu miejskim, powiatowym i rejonowym. 

Młodzież mogła także zaprezentować swoje 
umiejętności, biorąc udział w szkolnych kon-

kursach. Konkurs filmowy na temat „Polska 

w marzeniach i wizjach wielkich Polaków” 

skierowany był do uczniów klas I i II. Za-

daniem uczestników było przygotowanie kil-

kuminutowego filmu ilustrującego patrio-
tyczne działania jednego z wybitnych Pola-

ków: R. Dmowskiego, C.K. Norwida, J. Ma-

tejki, J. Piłsudskiego, ks. A. Czartoryskiego, 

J. Malczewskiego, J. Słowackiego, A. Mic-

kiewicza, I. Paderewskiego, S. Wyspiańskie-

go, H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego. Orga-
nizatorem konkursu był Marek Paściak. Na-

tomiast z myślą o uczniach zainteresowa-

nych naukami ścisłymi, matematycy przy-

gotowali szkolny konkurs „Matematyka 

przez ostatnie 100 lat Polski Niepodległej”. 
Na lekcjach historii oraz historii i społe-

czeństwa realizowane były tematy dotyczące 

wydarzeń, które miały miejsce w Często-

chowie i na Jasnej Górze u schyłku I wojny 

światowej. W ramach zajęć młodzież z I LO 

uczestniczyła w lekcjach muzealnych po-

święconych dziejom Częstochowy ze szcze-

gólnym uwzględnieniem roli Jasnej Góry 

w odzyskaniu niepodległości. 

Podsumowaniem wszystkich działań szko-

ły z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości była uroczysta aka-

demia, która odbyła się 9 listopada 2018 r. 

w Auli im. Z. Idzikowskiej.  

 
Uroczysta akademia w szkole 

Program wspólnego świętowania był bo-

gaty i urozmaicony. Najważniejszą i najbar-

dziej wzruszającą częścią uroczystości było 

odśpiewanie hymnu państwowego przez ca-

łą społeczność szkolną oraz zaproszonych 
gości w ramach ogólnopolskiego projektu 

„Rekord dla Niepodległej”. O symbolicznej 

godzinie 1111 ponad pół tysiąca zgroma-

dzonych w  szkole osób wspólnie wykonało 

cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Monika Wąsińska 
Urszula Zaleska 

 

 
Pamiątkowe zdjęcie – konferencja na Jasnej Górze 
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Agnieszka Kołodziejek 

II   L ICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM.   ROMUALDA  TRAUGUTTA  

W  CZĘSTOCHOWIE  

czasie, gdy II Rzeczpospolita świę-

towała drugie urodziny odzyska-

nia niepodległości, w Częstocho-
wie dwie szkoły średnie zostały połączone 

w gimnazjum państwowe im. Romualda Trau-

gutta. II Liceum Ogólnokształcące w roku 

2020 będzie obchodzić swój setny jubileusz, 

więc 100. rocznica niepodległości jest dla 
nas szczególnie ważna, ponieważ to właśnie 

w tym roku rozpoczynamy przygotowania do 

hucznych obchodów 100-lecia naszej szko-

ły. Wierzymy, że liczba 100 niesie ze sobą 

pewną magię, która pomoże w zorganizowa-

niu tego, jakże trudnego logistycznie, przed-
sięwzięcia. Przygotowania, oprócz części 

artystycznej i organizacyjnej, obejmują mię-

dzy innymi zbieranie informacji i doku-

mentów we współpracy z Muzeum, Archi-

wum oraz Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy. Mamy nadzieję, że efekt fi-

nalny spełni oczekiwania wszystkich zain-

teresowanych oraz odbije się echem w na-

szym mieście. 

Społeczność szkolna II LO z należnym 

szacunkiem zaangażowała się w świętowa-
nie obchodów odzyskania przez Polskę nie-

podległości. W roku 2018, zarówno wszyst-

kie zaplanowane działania, jak i innowa-

cyjne przedsięwzięcia w szkole organizo-

wane były w kontekście obchodów 100. 
rocznicy niepodległości. Obchody te są dla 

nas szczególnie ważne ze względu na pa-

trona szkoły, Romualda Traugutta – pol-

skiego generała, dyktatora powstania stycz-

niowego, który oddał życie w walce o nie-

podległość kraju. Dzień Patrona celebro-
wany jest w liceum corocznie tradycyjnym 

apelem szkolnym. Podczas części artystycz-

nej mają miejsce rozmaite konkursy, zaba-

wy i inscenizacje dotyczące ciekawostek 

biograficznych i historii życia patrona. 

30 kwietnia w liceum odbyła się aka-

demia patriotyczna z okazji uchwalenia Kon-

stytucji 3 maja. Uroczystość przybliżyła li-

cealistom jak ważnym wydarzeniem w dzie-

jach historii Polski i świata było uchwalenie 

ustawy zasadniczej 3 maja 1791 roku. Pod-

czas akademii zostały przybliżone ogólne 

wiadomości na temat Konstytucji, uczniowie 
mieli także możliwość obejrzenia występów 

szkolnych artystów i wysłuchania wierszy.  

W maju 2018 r. II LO zorganizowało pod 

patronatem dyrektor, Małgorzaty Jackow-

skiej, międzyszkolny konkurs dotyczący Ro-
mualda Traugutta i epoki, w której żył. 

Odbyła się szósta edycja konkursu, składa-

jącego się z dwóch etapów – pierwszego, 

który polega na wykonaniu pracy literackiej, 

artystycznej lub filmowej o tematyce ściśle 

związanej z ważnymi wydarzeniami XIX w. 
oraz drugiego – składającego się z wizyty 

w Muzeum Częstochowskim, krótkiego wy-

kładu o powstaniu styczniowym, i testu 

wielokrotnego wyboru. Drugi etap odbył się 

28 maja. Uczestnicy podzieleni byli na dwie 
kategorie wiekowe. Obie grupy oceniano 

odrębnie. Zwieńczeniem konkursu były 

krótkie wykłady o śladach powstania stycz-

niowego na ziemi częstochowskiej. 

28 września klasy pierwsze wzięły udział 

w integracyjnym XXXVI Rajdzie Traubea-
nów, podczas którego, dzięki testowi doty-

czącemu patrona szkoły, została przybliżo-

na sylwetka Romualda Traugutta oraz pos-

tacie braci Sosnowskich: Rajmunda, Wło-

dzimierza i Jerzego – absolwentów naszej 
szkoły, których bohaterstwo zapisane zosta-

ło na kartach historii Niepodległej. 

 

W 
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18 października z inicjatywy pedagoga 

szkolnego oraz nauczycieli wychowania fi-

zycznego odbyła się akcja pt. „Jedziemy 100 

rowerowych kilometrów na 100-lecie Nie-
podległej”, podczas której uczniowie, nau-

czyciele oraz pracownicy administracji po-

konali rowerami łączną liczbę 488,39 km, 

przejeżdżając 346 okrążeń pętli biegnącej 

ulicami Kilińskiego, Akademicką i Zbier-

skiego. Absolutnym rekordzistą okazał się 
uczeń klasy IIa, który sam przejechał wspom-

niane 100 kilometrów! 

 

 

9 listopada uczniowie „Traugutta” mieli 

okazję uczestniczyć w uroczystej akademii 
zorganizowanej z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości, przypominającej o niezmier-

nie ważnych wydarzeniach odbijających się 

echem w historii naszego kraju. Wysłu-

chaliśmy patriotycznych wierszy i pieśni, 

w których jak w lustrze odbiły się losy pol-
skiego narodu. O godzinie 1111 cała społecz-

ność szkolna odśpiewała uroczyście cztery 

zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, jednocząc 

się w ten sposób ze wszystkimi szkołami 

w Polsce.  

 

 

W listopadzie, za sprawą nauczycieli his-

torii, uczniowie przyłączyli się do ogólnopol-

skiej akcji społecznej „Mamy Niepodległą!” 

organizowanej od 2013 r. przez Muzeum Jó-
zefa Piłsudskiego w Sulejówku, polegającej 

na wysyłaniu bezpłatnych kartek z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. Kartki 

projektu znanych artystów to forma pro-

mocji nowoczesnego patriotyzmu, integracja 
społeczności lokalnej oraz lekcja życzliwości. 

II LO uczestniczyło w projekcie „Nie 

chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosz-

tuje”, który wspólnie z Kuratorium Oświaty 

w Katowicach Delegatura w Częstochowie 

realizował częstochowski oddział Katolickie-
go Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 

a także ponad 130 szkół i przedszkoli z Czę-

stochowy oraz powiatów: częstochowskiego, 

myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckie-

go. W ramach projektu na lekcjach historii 
przeprowadzone zostały zajęcia pt. „Jasna 

Góra w drodze do Niepodległej”, podczas 

których przybliżona została postać jasno-

górskiego bohatera kpt. Artura Wiśniew-

skiego oraz dzieje Częstochowy i Jasnej 

Góry w czasie I wojny światowej. Uczniowie 
naszej szkoły wykonali czapki maciejówki 

będące w 1916 r. symbolem buntu anty-

austriackiego oraz symbolem walki o nie-

podległość Polski. 
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4 listopada był kulminacją działań pro-

jektowych. Uczniowie i nauczyciele wzięli 

udział we mszy świętej na Jasnej Górze, 

uczestnicząc w uroczystościach jubileuszo-

wych 100. rocznicy odzyskania niepodleg-
łości przez Polskę. Byli świadkami poświę-

cenia tablicy upamiętniającej postać kpt. 

Artura Wiśniewskiego, zatańczyli w często-

chowskim tanecznym korowodzie w rytmie 

poloneza na Jasną Górę oraz uczestniczyli 
w   pikniku niepodległościowym na jasno-

górskim wzgórzu.  

 

22 listopada klasy pierwsze udały się do 

filharmonii na „Koncert Pieśni Patriotycznej” 

w wykonaniu orkiestry Filharmonii Często-

chowskiej oraz połączonych chórów szkoły 

muzycznej. 

Reprezentacja szkoły wzięła również udział 
w „Konkursie Pieśni Patriotycznej” zorga-

nizowanym przez Miejski Dom Kultury 

w Częstochowie oraz Wojewódzkim Konkur-

sie Pieśni Patriotycznej w Myszkowie. 

W ramach obchodów 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę II LO 

zorganizowało VIII Międzyszkolny Powiatowy 

konkurs literacki „Erudyta roku 2018/ 

/2019” na temat „100 lat – Niepodległa. 

Patriotyzm dawniej i dziś”. Konkurs składał 

się z części literackiej i artystycznej i był 
skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych oraz dla III klas gimnazjum. 

Grudniowe wydanie szkolnej gazetki 

LOT, w dużej części poświęcone rocznicy od-

zyskania niepodległości, zawierało zdjęcia 

i  artykuły z obchodów rocznicy na terenie 

szkoły oraz autorskie teksty uczniów na 
temat drogi do wolności, jaką przebył nasz 

kraj i   radości płynącej z możliwości życia 

w wolnej Polsce. 

Od 30 lat w naszej szkole odbywa się 

tradycyjny koncert kolęd, podczas którego 

śpiewane są najpiękniejsze utwory z róż-
nych stron świata. W tym szczególnym jubi-

leuszowym roku przypomnieliśmy najstar-

sze polskie kolędy i zwyczaje świąteczne. 

W marcu 2019 r. z inicjatywy zespołu 

humanistycznego, podczas obchodów Dnia 
Poezji zorganizowano konkurs wpisujący się 

zarówno w obchody 100. rocznicy Niepod-

ległej, jak i obchody 100-lecia II LO. Głów-

nym bohaterem tego literacko-historycznego 

konkursu była sylwetka uczestnika wojny 

1920 r. – Stanisława Perkowskiego, ucznia 
Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Czę-

stochowie, który w wieku 18 lat zginął tra-

giczne, w 1922 r., postrzelony przypadkowo 

przez kolegę. Szkoła objęła opieką grób 

bohatera znajdujący się na cmentarzu Kule 
i mamy nadzieję, że do jubileuszu stulecia 

naszej szkoły, a zarazem setnej rocznicy 

bitwy warszawskiej zbierzemy fundusze na 

renowację całego nagrobka. Dotychczas 

udało się sfinansować odnowienie posągu 

płaczki stojącego przy tablicy nagrobnej. 
Uczniowie przystępujący do konkursu mogą 

wybrać formę pracy konkursowej: opowia-

danie lub komiks inspirowane losami boha-

terskiego absolwenta. 

Obchody 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę były niezapomnia-

ną lekcją historii. Przybliżyły uczniom syl-

wetki narodowych bohaterów, których cha-

rakteryzowało niezwykłe męstwo, miłość do 

Ojczyzny i niezłomna wiara w sens podej-

mowanych działań. Liczne ruchy narodowo-
wyzwoleńcze w drodze do odzyskania nie-

podległości są świadectwem ducha walki, 

jedności rodaków i niezgody na tyranię nie-

przyjaciela. Za sprawą obchodów młodzież 

miała okazję przeżyć ważne historyczne wy-
darzenia i utwierdzić się w przekonaniu, 

że wolność i dobro kraju leży w rękach jego 

obywateli. 

Fot. A. Cieślak, M. Podgórski,  
M. Sojda, P. Kryczało 

Agnieszka Kołodziejek  
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Ewelina Aleksandrowicz 

Danuta Zielińska 

V   LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM.   ADAMA  MICKIEWICZA  W  CZĘSTOCHOWIE 

listopada 2018 r. w V Liceum Ogólno-

kształcącym im. A. Mickiewicza w Czę-

stochowie obchodziliśmy 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Tę 
ważną dla wszystkich Polaków uroczystość 

rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru 

szkoły. Następnie powitaliśmy zaproszonych 

gości: Małgorzatę Gołębską, wizytator Dele-

gatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty 

w Katowicach, dyrekcję szkoły, grono peda-
gogiczne i uczniów V LO. Po krótkim wstę-

pie, punktualnie o godzinie 1111 odśpiewa-

liśmy hymn państwowy, łącząc się z ucz-

niami wszystkich szkół w akcji „Rekord dla 

Niepodległej”, zorganizowanej przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. 

 

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły roz-

począł się montaż słowno-muzyczny pt. „Pieś-
ni, z którymi szliśmy do wolności” w wyko-

naniu Amatorskiego Teatru Szkolnego pod 

opieką Eweliny Aleksandrowicz i Danuty 

Zielińskiej. Montaż poświęcony był wszyst-

kim Polakom: dowódcom, żołnierzom, sani-

tariuszom, kombatantom, którzy postawą 
i ofiarą swej krwi, wywalczyli niepodległość 

naszej Ojczyzny 100 lat temu i później. 

Jako pierwszy wystąpił Radosław Rut-

kowski z kl. IIIb, który odczytał „Koncert 

Jankiela” (fr. Księgi XII „Pana Tadeusza”), 
w   którym Adam Mickiewicz przypomina  

historyczne wydarzenia, poprzedzające roz-

biory Polski i zachęca Polaków do zgody.  

Prowadzący uroczystość z dumą zaznaczyli, 

że wolność przyszła po kataklizmie I wojny 

światowej. Polacy walczyli o niepodległość 
na wielu frontach wojny. Wierzyli, że na 

mapie znów pojawi się samodzielny obszar 

o nazwie Polska. Walce towarzyszyła pieśń, 

która dawała siłę, świadomość więzi naro-

dowej i wiarę w przetrwanie. Prowadzący 
przypomnieli historię „Mazurka Dąbrow-

skiego” oraz pieśni „Boże, coś Polskę”, którą 

usłyszeliśmy w wykonaniu Doroty Pietras z 

kl. Ib i aktorów Amatorskiego Teatru Szkol-

nego. Mistrzowska, pełna ekspresji recy-

tacja „Reduty Ordona” w wykonaniu Grze-
gorza Kulika z kl. IIb poruszyła serca wi-

dzów. 

 

 

Następnie na scenie pojawił się Tomasz 

Bejm z kl. IIc, który wcielił się w postać 
Józefa Piłsudskiego i mocnym, żołnierskim 

głosem odczytał rozkaz z dnia 3 sierpnia 

1914 roku. Oczarowana występami widow-

nia wysłuchała patriotycznych pieśni: „Przy-

byli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojen-

ko”, „Pałacyk Michla” w wykonaniu szkol-
nego chóru.  

9 
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Gdy na scenę wkroczyły ze swoim reper-

tuarem: Julia Bodziachowska z kl. IIIf  

– „Miejcie nadzieję”, Oliwia Migoń z kl. IIb  
– „Rozkwitały pąki białych róż” i Karolina 

Kasztelan z kl. IIIb – „Taki kraj” publiczność 

wprost oniemiała z zachwytu. Gromkimi bra-

wami nagrodziła talent i artystyczne kreacje 

naszych aktorek. 

 

 

Nie zabrakło również kolejnych, wzrusza-

jących recytacji. Wysłuchaliśmy „Ballady 
o Jurku Bitschanie” w wykonaniu Macieja 

Heromińskiego z kl. IIIb, fragmentu „Poko-

lenia” K.K Baczyńskiego w wykonaniu Grze-

gorza Kulika z kl. IIb i fragmentu „Ballady” 

Cz. Miłosza w wykonaniu Wiktorii Bednarek 
z kl. IIIa. Ostatnim elementem artystycznym 

programu było wspomnienie słów naszego 

wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, który 

dla szeroko pojętej wolności i niepodległości 

zrobił wiele dla Polaków, dla Polski, dla 

świata. Wysłuchaliśmy, jak mądrze i obra-

zowo mówił o Ojczyźnie, o tym, do czego nie 

tylko my jako Polacy, ale my jako ludzie 

jesteśmy w życiu zobowiązani. Krótkie wy-

jątki z licznych wystąpień papieża odczytali 
uczniowie z kl. IIa: Piotr Juszczyk, Bart-

łomiej Strojec i Jakub Łach przy akompa-

niamencie „Barki”, zagranej na skrzypcach 

przez Oliwię Migoń z kl. IIb. 

 

Po zakończonej części artystycznej, wszys-

cy dumnie odśpiewaliśmy „Wojenko, wojen-
ko”, „Przybyli ułani pod okienko” i „Pałacyk 

Michla”. Ważnym punktem uroczystości by-

ło symboliczne zapalenie zniczy przez Oliwię 

Wiśniewską z kl. Ia i Oktawię Hak z kl. IId 

oraz złożenie hołdu wszystkim rodakom, 

którzy umarli dla idei, aby siła nie rządziła 
prawem. My, uczniowie i nauczyciele V LO, 

pochyliliśmy się z serdecznością i głębokim 

żalem przed tymi matkami, których łez po 

stracie synów do dzisiaj nikt nie potrafi 

zetrzeć z twarzy. Ukłoniliśmy się prochom 
tych, którzy umierając prosili: „Przechodniu 

powiedz Polsce, żeśmy polegli w jej służbie”. 

Na koniec obejrzeliśmy prezentację przygo-

towaną przez uczniów kl. IIIe, którzy prze-

prowadzili na terenie Częstochowy sondę 

uliczną, dotyczącą wiedzy Polaków na temat 
Święta Niepodległości. 

Dyrektor szkoły, Małgorzata Witek ogło-

siła wyniki konkursów o tematyce patrio-

tycznej, przeprowadzonych w naszej szkole. 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i  nagrody książkowe. Po zakończeniu uro-

czystości wszyscy udaliśmy się przed budy-

nek szkoły, gdzie czekała na nas niespo-

dzianka. Zobaczyliśmy namiastkę przedwo-

jennego pomnika Józefa Piłsudskiego, choć 

jeszcze nie w takiej wersji, w jakiej ma 
zostać odsłonięty ok. 2021 roku. W rolę 

Józefa Piłsudskiego wcielił się uczeń kl. IIb 

– Igor Morawiec, który zastygł w bezruchu 

na około 30 minut, na tymczasowo przygo-

towanym cokole. 
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Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestni-

czyć w pięknie przygotowanej uroczystości 

obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. Dziękujemy wszyst-

kim, którzy zaangażowali się w organizację 
i przebieg uroczystości w V LO, a także tym 

uczestnikom, którzy aktywnie uczestniczyli 

w jej przebiegu. Dla nas była to niezwykle 

wzruszająca chwila. Mogliśmy razem – bez 

względu na poglądy – cieszyć się z wolnej 

i niepodległej Polski.  

Ewelina Aleksandrowicz 
Danuta Zielińska 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Krysian 
Agnieszka Kołodziej-Dudek 

VIII   LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

SAMORZĄDOWE   W  CZĘSTOCHOWIE 

PROJEKT EDUKACYJNY „OD PRZEDSZKOLAKA 

DO STARSZAKA – ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ” 

100. rocznica odzyskania niepodległości 

przez Polskę napełnia dumą i optymizmem, 

ale też skłania do refleksji. Co to znaczy być 
patriotą w XXI wieku? Czy obecnie również 

żyją bohaterowie? Jak szkoła może kształ-

tować postawy patriotyzmu? Warto, nie tyl-

ko w tym szczególnym roku, poszukać od-

powiedzi na te i podobne pytania. Próba od-

powiedzi na nie to kluczowa kwestia w pro-

cesie edukacji. Ważne jest budowanie wśród 

młodych ludzi postaw świadomych obywa-

teli, „zakochanych” w swoim kraju, prag-

nących dobra nie tylko dla siebie, lecz także 
dla ludzi żyjących wokół.  

Dziś nasza Ojczyzna nie potrzebuje aż 

takiej ofiary, jaką Polacy składali jej 100 lat 

temu, ale z pewnością potrzebuje młodych 

wrażliwych serc i światłych umysłów. Po-
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trzebuje obywateli wychowanych w duchu 

szacunku dla kultury, historycznej schedy 

swoich przodków i umiłowania „małej Oj-

czyzny”. 

Spojrzenie na historię własnymi oczami 
pozwala kształtować umiejętność krytycz-

nego myślenia i argumentowania. Pokazuje 

też, że przeszłość prawie nigdy nie jest 

czarno-biała, ma raczej wiele odcieni. Warto 

poświęcić czas na inne niż tradycyjne (en-

cyklopedyczne) uczenie historii. Posiadanie 
własnego, wynikającego z refleksji zdania 

jest przecież ważnym elementem budowania 

tożsamości i zdaje się bardziej istotne od 

gromadzenia masy dat i faktów, bez umie-

jętności umieszczenia ich w szerszym kon-
tekście. 

Współczesna szkoła ma za zadanie rozwi-

jać w młodych ludziach postawy patrio-

tyczne. Do tego przydają się nowe narzędzia 

i technologie, ale istotne są przede wszyst-

kim wiedza i pomysły, jak je dobrze wyko-
rzystać, by służyły nowoczesnej edukacji. 

Szkoła uczy młodych ludzi uważnego po-

strzegania świata, krytycznego myślenia, 

swobody wypowiedzi. Na zajęcia z tematem 

patriotyzmu trzeba mieć pomysł. Warto po-
rzucić stare przyzwyczajenia i modele nau-

czania, sięgnąć po aktywne metody nauki. 

Patriotyzm stanie się wówczas pretekstem 

do dalszych poszukiwań, pobudzi do rozmo-

wy, zaangażuje emocjonalnie. Aby móc 

w ciekawy i niestandardowy sposób praco-
wać z tematem patriotyzmu w szkole, warto 

wykorzystać metodę projektu.  

To właśnie przy jej użyciu VIII Liceum 

Ogólnokształcące Samorządowe w Często-

chowie wraz ze Szkołą Podstawową nr 29 
im. Królowej Jadwigi w Częstochowie i Miej-

skim Przedszkolem nr 32 w Częstochowie 

realizowało w roku szkolnym projekt o te-

matyce niepodległościowej „Od przedszko-

laka do starszaka – za wolność naszą i Wa-

szą” pod patronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy. W związku z 100. rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Polskę, zre-

alizowaliśmy most pokoleniowy. Zaangażo-

waliśmy do aktywności młodszych i star-

szych mieszkańców miasta. W ramach pro-
jektu zarówno uczniowie wymienionych 

szkół, jak i przedszkolaki zrealizowali wiele 

przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. 

Podejmując działania, kierowaliśmy się sło-

wami wielkiego przywódcy, Józefa Piłsuds-

kiego: „Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek teraźniej-

szości i nie ma prawa do przyszłości”. Wie-

rzymy, że uczestnicy projektu zapamiętają 

te słowa na zawsze.  

Od września do listopada 2018 r. podej-

mowaliśmy różnorodne inicjatywy, mające 

na celu kształtowanie postaw patriotycz-
nych, rozbudzanie zainteresowania kulturą 

regionu i życiem lokalnym. W naszym lice-

um zorganizowaliśmy, m.in. III Miejski Kon-

kurs Recytatorski „Ja i moja Ojczyzna”, 
w którym udział wzięli uczniowie szkół pod-
stawowych, ponadpodstawowych i klas gim-

nazjum. W ramach zajęć z edukacji filmowej 

licealiści obejrzeli film animowany pt. „Nie-
zwyciężeni”, poświęcony heroicznej walce 

Polaków o odzyskanie wolności. Stał się on 

pretekstem do dyskusji o postawie współ-
czesnych obywateli. Młodzież wysłuchała 

wykładu prof. dr. hab. Roberta Majznera, 

który przybliżył okoliczności odzyskania nie-

podległości przez Polskę. Uczniowie wykaza-

li ogromne zainteresowanie prezentowanym 

tematem. Dopytywali o interesujące ich fak-
ty historyczne. W szkolnej bibliotece zorga-

nizowana została wystawa książek, czaso-

pism oraz broszur o tematyce niepodleg-

łościowej. Uczniowie wzięli także udział 
w interaktywnym quizie patriotycznym „Ma-

zurek Dąbrowskiego”, w którym wykazywali 
się wiedzą na temat naszego hymnu na-

rodowego. Bardzo dużym zainteresowaniem 

wśród młodzieży naszego liceum cieszyła się 

Terenowa Gra Patriotyczna, przeprowadzo-

na na terenie szkoły. Uczniowie, którzy 
wzięli w niej udział musieli wykazać się nie 

tylko wiedzą z zakresu historii czy litera-

tury, ale także zdolnościami artystycznymi 

oraz pomysłowością i szybkością. Zadaniem 

młodzieży było odszukanie ukrytych kopert 

z poleceniami i wykonanie wskazówek w jak 
najkrótszym czasie. 
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Gra terenowa 

W Szkole Podstawowej nr 29 im. Królo-

wej Jadwigi w Częstochowie w ramach pro-

jektu odbyło się również bardzo wiele cieka-
wych inicjatyw. Zorganizowany został, m.in. 

Międzyszkolny konkurs historyczny „123 la-

ta niewoli i odzyskanie niepodległości”. 

Wielbiciele historii popisywali się swoją wie-

dzą, choć pytania wcale nie należały do łat-

wych. Uczniowie wykazali się niezwykłymi 
zdolnościami artystycznymi, wykonując pięk-

ne kotyliony. Praca nad nimi była ciężka, 

ale efekt wspaniały. Kotyliony wykorzystane 

zostały podczas uroczystej gali podsumo-

wującej realizowany projekt.  

Młodzież wykonała plakaty patriotyczne, 

które uświetniły klasowe gazetki ścienne. 

Przypomniały istotne wydarzenia z  historii 

Polski. Ponadto zorganizowany został 

wieczór patriotyczny ze wspólnym śpiewem 

pieśni i piosenek poświęconych Ojczyźnie. 
Atmosfera uroczystości była podniosła, peł-

na zadumy. Rocznica odzyskania niepodleg-

łości stała się inspiracją do wizyty uczniów 

w Wilnie i odwiedzenia nekropolii narodowej 

– Cmentarza na Rossie. 

Najmłodsi uczestnicy projektu, czyli dzieci 

z Miejskiego Przedszkola nr 32 w Często-

chowie, również aktywnie włączyły się w świę-

towanie odzyskania niepodległości przez 

Polskę. W przedszkolu odbyły się, m.in. 
warsztaty plastyczne „To mój kraj”. Dzieci 

wraz z wychowawczyniami przygotowały 

przedstawienie dla rodziców „Święto mojej 
Ojczyzny”. Pięknie recytowały wiersze i opo-

wiadały o ukochanej Polsce. Przedszkole 

zorganizowało także II Miejski Konkurs 

Plastyczny „Ja i moja Ojczyzna” oraz Kon-
kurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i ro-

dziców. Podczas dnia biało-czerwonego ma-

luchy stworzyły flagę Polski, wykorzystując 

do jej budowy klocki. W trakcie zajęć „Ręka 
w rękę z naszymi barwami narodowymi”, 

dzieci poznały historię symbolicznych dla 

Polski barw – bieli i czerwieni.  

Podsumowanie projektu „Od przedszko-

laka do starszaka – za wolność naszą i Wa-

szą” miało miejsce 9 listopada w Auli Uni-

wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. J. Długosza w Częstochowie podczas 

Uroczystej Gali Patriotycznej, nad którą 

Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta 

Częstochowy. Uroczystość rozpoczęła się 

wspólnym odśpiewaniem naszego hymnu 
narodowego. Tym samym włączyliśmy się 

do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Po ofi-

cjalnym otwarciu gali, zaproszeni goście wy-

słuchali wykładu na temat polskiej drogi do 

niepodległości, który wygłosiła nasza uczen-

nica. Referat poprzedziły i zakończyły frag-
menty piosenki „Mury” oraz stworzenie 

przez uczniów wymownego napisu „Niepod-

legła”.  

 

 

 



 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

  

  Nr 4 (110) 2018 / 1 (111) 2019 163 

 
Uroczysta Gala Patriotyczna 

Podczas gali uczniowie naszego liceum, 

Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jad-
wigi w Częstochowie oraz przedszkolaki 

z Miejskiego Przedszkola nr 32 w Często-

chowie pięknie śpiewali o naszej Ojczyźnie. 

Zgromadzeni na uroczystości wysłuchali 
pieśni: „Białe róże”, „Biały krzyż”, „Czarna 

sukienka”. Uroczystość uświetnił także mon-
taż słowno-muzyczny w wykonaniu Koła Te-

atralnego Bajolandia, który ilustrował drogę 

Polski do niepodległości.  

W trakcie uroczystości obchodów 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę, nagrodzono również uczniów, którzy 
wzięli udział w konkursach organizowanych 

przez placówki partnerskie projektu. Wrę-

czono nagrody laureatom za udział 

w III Miejskim Konkursie Patriotycznym „Ja 
i moja Ojczyzna”, w Miejskim Konkursie 

Historycznym „123 lata niewoli i odzyskanie 

niepodległości przez Polskę” oraz w II Miej-

skim Konkursie Plastycznym „Ja i moja Oj-

czyzna”. Podczas gali zaprezentowane zosta-

ły także działania wewnętrzne o charakterze 

patriotycznym, realizowane przez cały czas 
trwania projektu przez VIII LOS, SP nr 29 

i MP nr 32. Zwieńczeniem uroczystości był 

pokaz poloneza w wykonaniu naszych ucz-

niów. 

Wykorzystując metodę projektu w bardzo 

uroczysty i podniosły sposób uczciliśmy 
100. rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Udział w gali przedstawicieli 

wszystkich pokoleń udowodnił, że można 

w sposób kreatywny łączyć elementy historii 

z codziennością i przyszłością. Nasza tra-
dycja, kultura, historia, obyczaje, tożsa-

mość narodowa są pewnym gwarantem 

zachowania człowieczeństwa we współczes-

nych czasach. Patriotyzmu nie można nau-

czyć na kilku lekcjach. Można natomiast 

starać się uzmysłowić uczniom i wychowan-
kom, jak ważną wartością jest wolność 

i dlaczego słowo „Polska” należy wymawiać 

z miłością i szacunkiem. Zrealizowany pro-

jekt pokazał, że młode pokolenie często-

chowian, potrafi mówić pięknie o Ojczyźnie, 
a zaangażowani w jego realizację nauczy-

ciele potrafią nowocześnie nauczać.  

Iwona Krysian 

Agnieszka Kołodziej-Dudek 

 

 

 

Jadwiga Kotas 
Katarzyna Bodziachowska 
Tomasz Morawiec 

IX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM.   CYPRIANA  KAMILA  NORWIDA  

W  CZĘSTOCHOWIE 

„A TO POLSKA WŁAŚNIE” 

Cytat z „Wesela” S. Wyspiańskiego był 

mottem obchodów 100. rocznicy niepod-

ległości Polski w IX LO im. C.K. Norwida 

w Częstochowie. „Norwid” rozpoczął je wios-

ną 2018 r. projektem „«A to Polska właśnie», 

czyli 100 twarzy Niepodległej”. Projekt wpro-
wadzał ucznia w  świat wartości, języka, 

historii i kultury ojczystej, służył pogłę-

bieniu wiedzy o naszych dziejach, wpływał 

na kształtowanie przywiązania do narodo-

wej tradycji i dziedzictwa poprzednich po-
koleń, budowania szacunku dla literatury, 
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języka polskiego i  kultury polskiej. Celem 

projektu była prezentacja sylwetek ważnych 

postaci literatury, historii, kultury, sztuki, 

matematyki, biologii, sportu i wielu innych 

dziedzinach, których działalność pozosta-
wiła pozytywny, twórczy ślad w świadomoś-

ci Polaków. Kolejne sylwetki prezentowano 

co tydzień na stronie internetowej szkoły, 

w audycjach nadawanych przez szkolny ra-

diowęzeł oraz w okolicznościowej gablocie.  

 

Jako pierwsze zaprezentowano sylwetki 

Zbigniewa Herberta i Ireny Sendlerowej. Ca-

ły projekt podsumowała prezentacja multi-

medialna podczas uroczystych szkolnych 
obchodów 100. rocznicy Niepodległej, 9 lis-

topada 2018 r.  

 

Projekt realizowała klasa III z rozsze-

rzonym językiem polskim pod opieką polo-

nistki, Jadwigi Kotas.  

Niecodziennym punktem szkolnych ob-

chodów jubileuszu było złożenie w ścianie 
przylegającej do biblioteki szkolnej Kapsuły 

Czasu.  

W jej wnętrzu umieszczono: książkę z ju-

bileuszu 50-lecia szkoły, obchodzonego 

w 2015 r., przesłanie dyrektora szkoły, Krzysz-

tofa Wachowiaka, przesłanie samorządu 
uczniowskiego, wiersz nauczyciela-poety, 

Janusza Strojca: „Łuk Wolności”, prace li-

terackie uczniów zawarte w „Pomyślunkach 

literackich” pod red. Marleny Karewicz, za-

pis lekcji otwartej na płycie DVD, która 

miała miejsce w lutym 2018 r.: „Głos mło-

dych Polaków w narracji o Holokauście 

i tragedii narodu polskiego w  czasie II woj-
ny światowej”, „Akt Wiary” przygotowany 

przez szkolny zespół katechetów, podpisy 

złożone przez uczniów, nauczycieli i pra-

cowników szkoły, magnes samorządu ucz-

niowskiego, zdjęcie grupowe społeczności 

szkolnej, gwizdek nauczyciela wychowania 
fizycznego, a także „Informator Turystyczny 

Miasta Częstochowy”. Ponadto, w kapsule 

znalazły się materiały przekazane przez 

Delegaturę w Częstochowie Kuratorium 

Oświaty w Katowicach: plakat „Patriotyczne 
impresje”, zaproszenie na podsumowanie 

projektu: „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was 

nic nie kosztuje”, a także zakładka do 

książki: „100. rocznica odzyskania niepod-

ległości przez Polskę”, z treścią hymnu na-

rodowego. Intencje organizatorów, przekazał 
w swym przesłaniu Krzysztof Wachowiak, 

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. 

C.K. Norwida w Częstochowie. Kiedy na-

stąpi otwarcie specjalnego pojemnika? Po-

mysłodawcy (samorząd uczniowski i opie-
kun, Tomasz Morawiec) oraz inicjatorzy 

wydarzenia, czyli cała społeczność uczniow-

ska, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ad-

ministracji i obsługi, a także przyjaciele 

szkoły, liczą na to, że stanie się to dokładnie 

za 100 lat, czyli w czwartek 11 listopada 
2118 roku.  

 

Dopełnieniem obchodów stulecia Niepod-

ległej był niecodzienny spektakl – osobliwa 

kompilacja dziewięciu ważnych dramatów 

polskich: „Dziadów” cz. II i III A. Mickie-
wicza, „Kordiana” J. Słowackiego, „Zemsty” 

i „Ślubów panieńskich” A. Fredry, „Wesela” 

S. Wyspiańskiego, „Moralności pani Dul-

skiej” G. Zapolskiej, „Tanga” S. Mrożka, 

„Kartoteki” T. Różewicza.  
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Spektakl był pomysłem polonistki, Kata-

rzyny Bodziachowskiej – opiekunki szkol-
nego teatru „Verbum”. Przedstawienie za-

wierało treści klasyczne, ale ubarwiała je 

i dynamizowała nuta współczesności. Tekst 

był łatwy w odbiorze dla wszystkich – star-

szych i młodszych, ponieważ każdy rozu-

miał go przez pryzmat własnych doświad-
czeń.  

 

Scenariusz składał się z fragmentów wy-

mienionych wyżej dramatów i stwarzał za-

dziwiająco spójną całość. Jego tytuł „A to 
Polska właśnie” odsyła do sposobów widze-

nia Polski i Polaków na przestrzeni wieków. 

Fot. D. Gawroński 

Jadwiga Kotas 

Katarzyna Bodziachowska 

Tomasz Morawiec 

 

 

 

Beata Janicka 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ   TECHNICZNYCH  

I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

IM.   STEFANA  ŻEROMSKIEGO  

W  CZĘSTOCHOWIE 

grudnia 2018 r. w sali wido-

wiskowej Miejskiego Domu Kul-

tury w Częstochowie odbył się 
uroczysty koncert pt. „Lata dwudzieste, lata 

trzydzieste”, kończący cykl imprez upamięt-

niających 100. rocznicę odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. 

Organizatorem wydarzenia był w Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. S. Żeromskiego w Częstochowie i Miej-

ski Dom Kultury w Częstochowie. Wystąpili 

w nim finaliści Powiatowego Międzyszkol-

nego Konkursu Pieśni Patriotycznej pod 

Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy oraz nauczyciele, uczniowie 

i absolwenci „Żeromskiego”. Imprezę uświet-

niły swoją obecnością władze miasta i wła-

dze oświatowe, przedstawiciele nauczyciel-

skich związków zawodowych, dyrektorzy za-

przyjaźnionych szkół podstawowych i ponad-

podstawowych oraz młodzież naszej szkoły.  

Tegoroczna Gala Patriotyczna miała wy-

jątkowy charakter z racji okrągłej histo-

rycznej rocznicy, ale jej charakter i poziom 

artystyczny był przede wszystkim wypad-

kową wieloletniej tradycji naszej szkoły, tzn. 
organizowania widowisk artystycznych, pre-

zentujących talenty nauczycieli, uczniów i ab-

solwentów oraz międzyklasowego konkursu 

pieśni patriotycznych. Zarówno efekt koń-

cowy oraz proces przygotowywania, jak 

mówią sami aktorzy (czyli nauczyciele i ucz-
niowie) był wspaniałą przygodą i ogromną 

wychowawczą wartością dodaną, która oka-

zała się nie do przecenienia. W naszej szkole 

zawsze stawialiśmy na dobrą atmosferę, 

14 



100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę   

Nr 4 (110) 2018 / 1 (111) 2019   166 

sprzyjającą realizacji dalekosiężnych celów 

pedagogicznych. Udział naszych absolwen-

tów w koncertach jest najlepszym dowodem 

na nasz sukces wychowawczy. Kilka lat 

temu, kiedy u szczytu popularności był 
program telewizyjny „Taniec z gwiazdami”, 

zorganizowaliśmy pierwszy szkolny show pt. 

„Taniec z nauczycielami” (w Klubie Politech-

nik), który okazał się wielkim sukcesem, 

a sam pomysł połączenia różnorakich talen-

tów – nie tylko tanecznych – nauczycieli 
i uczniów stał się wspaniałą podstawą kolej-

nych programów artystycznych w następ-

nych latach. Natomiast konkurs pieśni pa-

triotycznych (z profesjonalnym jury – śpie-

wacy z częstochowskiego Chóru „Pochod-
nia”) gwarantował wyłonienie najlepszego 

wykonania utworu patriotycznego przez 

klasę, ale był przede wszystkim znakomitym 

sprawdzianem możliwości i kreatywności zes-

połu klasowego i poszczególnych uczniów. 

Ileż wówczas objawiło się niedostrzeżonych 
wcześniej talentów! Dlatego planując cykl 

imprez, upamiętniających 100. rocznicę od-

zyskania niepodległości, organizowanych 

przez społeczność naszej szkoły, zdecydo-

waliśmy, że ostatnim punktem programu 
zamykającym obchody będzie uroczysty 

koncert, przenoszący nas w klimat lat 20. 

i  30. XX wieku, w którym wystąpią także 

finaliści Powiatowego Konkursu Pieśni Pa-

triotycznych. Scenariusz, reżyserię, choreo-

grafię i scenografię widowiska pozostawiliś-
my jak zwykle w rękach dwóch nieocenio-

nych nauczycielek, Aleksandry Motyl i Ka-

tarzyny Lenort.  

Koncert rozpoczął „Polonez” Wojciecha 

Kilara, a zatańczyli go nauczyciele, ucznio-
wie i absolwenci „Żeromskiego”. Po czym, 

w części oficjalnej, po przemówieniu dyrek-

tora szkoły, Stanisława Dzwonnika, trzem 

pracownikom szkoły wręczono srebrne „Od-

znaki Honorowe za Zasługi dla Woje-

wództwa Śląskiego”. 

 

Część artystyczną gali rozpoczęła naj-

młodsza uczestniczka konkursu, Emilia 

Kołdon z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Rudnikach, piosenką pt. „Tu wszędzie 

jest moja Ojczyzna”. 

 

Dzięki prezentacji multimedialnej prze-

nieśliśmy się w szalone lata 20., 30., kiedy 

królowały kabarety, piosenka literacka, ce-
kiny, frędzle, fryzury na „chłopczycę” i... 

charleston. I to właśnie charlestona zoba-

czyliśmy w wykonaniu nauczycielek, uczen-

nic i absolwentek „Żeromskiego” w pięknych 

stylizacjach prosto z parkietów modnych, 

warszawskich lokali.  

 

Piosenkę pt. „Na pierwszy znak” – naj-

sławniejszej przedwojennej artystki, Hanki 

Ordonówny przypomniała uczennica kl. IIIc 
– Natalia Rakowska. Pozostając w atmos-

ferze międzywojennej rozrywki, mogliśmy 

podziwiać tango, zatańczone brawurowo 

przez dwoje nauczycieli – Aleksandrę Motyl 

i  Sławomira Ogłazę do słynnego szlagieru 
„Tango milonga”.  

Przedwojenna Warszawa to także, a może 

przede wszystkim, kabaret literacki, np. Qui 

Pro Quo, Morskie Oko i taką próbkę ka-

baretu z piosenką Hanki Ordonówny „Mi-

łość ci wszystko wybaczy” w tle, zaprezen-
towała grupa nauczycieli i absolwentów.  
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Piosenką pt. „Tango na orkiestrę i jeszcze 

jeden głos” w wykonaniu zwycięzcy konkur-

su w kategorii szkół podstawowych, Kacpra 

Przybylskiego, zakończyliśmy część rozryw-

kową koncertu.  

 

Wejście klasy mundurowej na scenę, wpro-

wadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie 

hymnu państwowego ponownie skupiło na-
szą uwagę na 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę, czego dopełnie-

niem był również wiersz „Dla Niepodległej”.  

 

Następnie wręczono nagrody finalistom 

konkursu pieśni patriotycznej i wspólne od-

śpiewano piosenkę pt. „Niepodległa, niepo-
korna”. 

Fot. K. Caban 

Beata Janicka  

 

 

 

 

 

 

Milena Kościelniak 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ   NR  2    

IM.   KS.   JANA  DŁUGOSZA  W  KŁOBUCKU 

ZROZUMIEĆ WOLNOŚĆ 

Czym dla Ciebie jest wolność? – takie 

pytanie usłyszeli młodzi ludzie z Zespołu 

Szkół nr 2 w Kłobucku. Chwila konster-
nacji, zastanowienie, czasem wprost prze-

ciwnie – spontaniczna odpowiedź. Odpo-

wiedź nietypowa, bo fotograficzna, a jej po-

kłosiem stała się wystawa. 

Niepodległość i wolność – to słowa od-
mieniane ostatnio przez wszystkie przypad-

ki, cisnące się na usta mniejszych, więk-

szych, ważniejszych i mniej ważnych, pa-

dające nawet tam, gdzie brak codziennej 

refleksji. Tego postanowiliśmy naszej szkole 

uniknąć – wszak wolność to znacznie więcej 
niż słowa, zwłaszcza te powtarzane mecha-

nicznie i bez zastanowienia. 

 

Inspiracją i przewodnią myślą naszej 

inicjatywy było hasło „Wolność kocham i ro-
zumiem”, słowa znane z kultowego utworu 

zespołu Chłopcy z Placu Broni. Na początku 

było słowo – to nie żart i nie ironia. Padło 

słowo „wolność”, postawiono wspomniane 
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pytanie, czym ta wolność właściwie jest? 

Młodzi ludzie odpowiadali różnie – moż-

liwość mówienia po polsku, proste rzeczy, 

jak czas spędzony z przyjaciółmi w ka-

wiarni. I taką wolność postanowiliśmy 
pokazać. Może prostą, może nawet banalną, 

ale prawdziwą, bo najbardziej naszą. Zapad-

ła decyzja, że przedstawimy ją w obrazach.  

We wrześniu 2018 r. spora, dwunasto-

osobowa grupa uczniów naszego techni-

kum, na co dzień zaangażowanych również 
w szkolnej grupie teatralnej i kole fotogra-

ficznym, wyruszyła w plener fotograficzny.  

 

Była to już trzecia edycja projektu, zwią-

zanego z fotografowaniem w plenerze, zrea-
lizowana w ZS nr 2 w Kłobucku. Każda 

z  nich miała swoją osobną tematykę. Tego-

roczna, z racji ważnej rocznicy, dotyczyła 

wolności. 

Plener to fotografowanie na zewnątrz, ale 
kapryśna pogoda nie zawsze na to pozwa-

lała. Dlatego plener połączyliśmy z sesją 

studyjną, a naszym studio stawały się ko-

lejne, lokalnie rozpoznawalne miejsca. Była 

to zresztą okazja do kooperacji z lokalnym 

środowiskiem, do współpracy zaprosiliśmy 

bowiem właścicieli kłobuckich lokali i ka-
wiarenek, a także Bibliotekę Publiczną Gmi-

ny Kłobuck oraz Miejski Ośrodek Kultury 

w Kłobucku.  

W efekcie naszej wspólnej pracy powstały 

cudowne, pełne radości, ekspresji i dobrych 

emocji zdjęcia. I to właśnie takie miłe mo-
menty, jak choćby czytanie książek czy gra 

w planszówkę, uchwycone przez naszego 

młodego fotografa, składają się na wolność.  

 

Taka jest też wystawa „Wolność kocham 
i  rozumiem”: dobra, ciepła, pełna małych 

codziennych radości. 

Fot. J. Januszewski 

Milena Kościelniak 
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Joanna Konopka 

Grzegorz Kwoka 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  KOZIEGŁOWACH 

iepodległość – wymodlona i wyzwo-

lona przez naszych przodków daje 
nam współczesnym niebywałą satys-

fakcję. Miłość ku niepodległej Ojczyźnie 

w 100. rocznicę jej odzyskania uczniowie 

Zespołu Szkół w Koziegłowach upamiętnili, 

uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach.  

Od września 2018 r. uczniowie oraz nau-
czyciele brali udział w projekcie „Nie chciejcie 

Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. W ra-

mach projektu uczestniczyli w uroczystoś-

ciach, które odbyły się na Jasnej Górze 

4  listopada 2018 r., dokonali wpisu do 
księgi pamiątkowej oraz udekorowali czapki 

maciejówki.  

 

Uczniowie przygotowywali również prace 

plastyczne do konkursu o polskich symbo-

lach narodowych oraz prezentacje multime-

dialne pod tytułem „Piękna nasza Polska 

cała”.  

 

W ostatnim tygodniu poprzedzającym 

rocznicę odzyskania niepodległości na te-

renie szkoły odbyły się liczne imprezy. Nau-

czyciele wychowania fizycznego zorganizo-
wali dla uczniów szkoły konkurs pt. „Sprawni 

jak legioniści Piłsudskiego”.  

7 listopada w naszej szkole odbył się tur-

niej piłki ręcznej dziewcząt ph. „Koziegłowy 

– Szczypiorno 2018”. Patronami turnieju 

byli: Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parla-
mentu Europejskiego i Jacek Ślęczka, bur-

mistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.  

8 listopada zaprosiliśmy rodziców do wspól-

nego świętowania 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę, przygotowując 
dla nich akademię z pieśniami legionowymi 

oraz wierszami o miłości do wymarzonej 

niepodległej Ojczyzny. Rodzice, przygotowali 

pyszne ciasta przystrojone barwami narodo-

wymi.  

 

 

9 listopada uczniowie uczestniczyli w uro-
czystej akademii, w czasie której o godzinie 

1111 odśpiewany został nasz hymn naro-

dowy. 

N 
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W ramach obchodów 100. rocznicy od-

zyskania niepodległości na terenie szkoły 

została zorganizowana sala pamiątek histo-

rycznych pochodzących z okresu dwudzies-

tolecia międzywojennego. Cieszyła się du-
żym zainteresowaniem uczniów, jak również 

rodziców, którzy chętnie ją oglądali. Jesteś-

my dumni z naszej Ojczyzny. Pragniemy żyć 

z przesłaniem: „Idź z duchem czasu i nie za-

pominaj o przeszłości”. 

Joanna Konopka 
Grzegorz Kwoka 

 

 

 

 

 

Jadwiga Stroniewska 

ZESPÓŁ   SZKÓŁ   NR  1   

IM.   ADAMA  MICKIEWICZA  W  LUBLIŃCU 

więto 100. rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę to wielkie wy-

darzenie dla wszystkich Polaków, dla-

tego udział naszej społeczności szkolnej 
w  różnorodnych działaniach był znaczący. 

Przygotowania rozpoczęliśmy już podczas 

wakacji 2018 r. Zadbaliśmy, aby symbole 

narodowe znalazły godne miejsce w naszej 

szkole. Wpisaliśmy życzenia dla niepodległej 

Ojczyzny w pamiątkowej księdze „100 
życzeń na 100-lecie odzyskania niepodleg-

łości”. Od początku roku szkolnego 2018/ 

/2019 braliśmy aktywny udział w kon-

kursach, debatach, uroczystościach, grach, 

koncertach prowadzonych przez różne orga-
nizacje i instytucje. Jako kadra pedagogicz-

na do zadania podeszliśmy bardzo innowa-

cyjnie. Zaproponowaliśmy naszej młodzieży 

udział w szkolnej grze niepodległościowej. 

Skrót najważniejszych wydarzeń: 

Szkolna gra niepodległościowa. W kon-
kursie wiedzy interdyscyplinarnej mógł wziąć 

udział każdy uczeń naszej szkoły. Co ty-

dzień nauczycielskie zespoły przedmiotowe 

opracowywały zestawy pytań i zadań do wy-

konania. Podczas każdego konkursu uczeń 
mógł zdobyć maksymalnie 10 punktów. 

Punkty przyznawali nauczyciele za popraw-

nie wykonane zadania. Potwierdzeniem zdo-

bycia punktów była okolicznościowa pie-

czątka i wpis do indywidualnego indeksu. 

Szkolna gra toczyła się od września do lis-

topada 2018 r. Zwycięzcom wręczyliśmy na-
grody podczas uroczystej akademii, która 

odbyła się 9 listopada. 

Nasz Bohater – 11 września 2018 r. 

w naszej szkole odbył się konkurs, który 

miał formę testu wiedzy z historii. Zakres 

wiedzy, jaką musieli wykazać się uczestnicy, 
obejmował powstanie warszawskie oraz zna-

jomość życiorysów wybranych weteranów: 

Marii Wiśniewskiej ps. „Malina”, Jerzego 

Mindziukiewicza ps. „Jur”, Zbigniewa Ryl-

skiego ps. „Brzoza”, Haliny Jędrzejewskiej 
ps. „Sławka”, Tadeusza Romana ps. „Kowal-

ski” oraz Jakuba Nowakowskiego ps. „To-

mek”. Podsumowanie konkursu odbyło się 

15 września podczas uroczystej gali w sali 

konferencyjnej Katedry Polowej Wojska Pol-

skiego w Warszawie. Dodatkową atrakcją 
dla laureatów konkursu była możliwość 

spotkania bohaterów powstania warszaw-

skiego – dzisiejszych weteranów. 

Lubliniec – miasto wielu historii to 

projekt realizowany przez inicjatywną grupę 
młodzieży w ramach 4. edycji „Akademii Li-

derów Fundacji św. Mikołaja”. Celem było 

uświadomienie mieszkańcom Lublińca his-

Ś 
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torii lokalnej oraz upamiętnienie ważnych 

rocznic, takich jak: 100. rocznica odzys-

kania niepodległości i 100-lecie powstania 

ZHP.  

 

W  październiku odbyły się warsztaty dla 

uczniów szkół podstawowych i klas gim-

nazjów. Młodzież odwiedziła salę tradycji 

Jednostki Wojskowej Komandosów w Lub-
lińcu, Muzeum Pro Memoria Edith Stein 

w Lublińcu oraz przeszła historycznymi ulicz-

kami Lublińca.  

 

Podczas spaceru dowiedzieliśmy się, 

czym przysłużyli się naszemu regionowi po-

szczególni patroni ulic: Józef Lompa, Piotr 

Niedurny, Karol Miarka, Konstanty Damrot 

oraz Konrad Mańka. Podczas trwania pro-

jektu odbyły się również „żywe lekcje his-
torii” z bohaterami ważnych wydarzeń ziemi 

lublinieckiej. Projekt „Lubliniec – miasto 

wielu historii” okazał się świetną zabawą, 

ale też był fantastycznym nawiązaniem do 

obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę – zaproszeni przez 

organizatorów goście opowiadali młodzieży 

o różnych drogach do wolności i niepodleg-

łości, a także o konieczności pielęgnowania 

własnej tożsamości narodowej. 

Marsz Niepodległościowy – 16 września 
społeczność szkolna włączyła się w kolejne 

działanie, jakim był marsz ulicami Lublińca. 

Na żołnierską nutę – 20 września w Miej-

skim Domu Kultury w Lublińcu uczniowie 

„Mickiewicza” brali udział w konkursie pio-

senki żołnierskiej i patriotycznej, którego 

organizatorem było Biuro Śląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego LOK w Katowicach, Klub 

Miłośników Piosenki Żołnierskiej WIARUS 

oraz Związek Weteranów i Rezerwistów Woj-

ska Polskiego w Lublińcu. Celem konkursu 

było kultywowanie i upowszechnianie tra-

dycji narodowych oręża polskiego, przekazy-
wanie piękna pieśni żołnierskiej i dorobku 

polskiej twórczości narodowej. W kategorii 

„grupowej – młodzież” zespół muzyczny „Pro 

Publico Bono” zajął III miejsce, a w kategorii 

„soliści – młodzież” zwyciężyła Julia Kazuch, 
uczennica kl. II. 

 

Dyktando niepodległościowe – wszyst-

kich, którym nieobce są arkana polskiej or-
tografii zaprosiliśmy do sprawdzenia swoich 

umiejętności w dyktandzie, które realizo-

wane było w sześciu województwach pod 

hasłem „Po polsku o historii”. Spośród 55 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, po ko-

lejnym dyktandzie, komisja wojewódzka wy-
łoniła 15 laureatów konkursu, którzy wzięli 

udział w uroczystym finale w Katowicach 

22 listopada. Była wśród nich nasza uczen-

nica – Aleksandra Malcher, zaś dwie osoby 

uzyskały wyróżnienie. 

Debaty oksfordzkie – 23 października 

drużyna reprezentująca „Mickiewicza” wzię-

ła udział w turnieju debat zorganizowanym 

w Katowicach przez Regionalny Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej oraz Akademicki 

Klub Debat Uniwersytetu Śląskiego. Nasi 
uczniowie dyskutowali nad tezami, nawią-

zującymi do współczesnych realiów po-

litycznych z uczniami I LO im. M. Kopernika 

w  Katowicach, Uniwersyteckim I LO 

im.  J.   Słowackiego w Chorzowie i IV LO 
im. gen. S. Maczka w Katowicach. 
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Katyńskie Zaduszki – 2 listopada na 

zaproszenie Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do 

Parlamentu Europejskiego reprezentacja szko-

ły wzięła udział w podniosłej uroczystości, 

jaka miała miejsce w Muzeum Monet i Me-

dali Jana Pawła II w Częstochowie. Podczas 
koncertu galowego Julia Kazuch pięknie 

zaśpiewała piosenkę z repertuaru Reginy 

Pisarek „Opowiedz nam Ojczyzno”. 

Rekord dla Niepodległej – 9 listopada 

punktualnie o godz. 1111 dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, cała społeczność uczniowska 

oraz pracownicy administracji odśpiewali 

cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Było podniośle i uroczyście, ale też niezwyk-

le wzruszająco! 

 

Uroczysta akademia – również 9 listo-

pada klasa III humanistyczna zaprosiła 

społeczność szkolną na uroczystą akademię 

z okazji 100. rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. W przedstawieniu nie 

zabrakło najważniejszych wydarzeń z his-
torii naszego kraju, prowadzących do odbu-

dowy państwa. 

 

Narodowe Święto Niepodległości – 11 lis-

topada przedstawiciele społeczności szkol-

nej wspólnie z mieszkańcami Lublińca ce-

lebrowali święto, uczestnicząc w uroczystej 

mszy św. na cmentarzu wojskowym i skła-
dając wiązanki kwiatów pod pomnikiem po-

ległych. Po uroczystościach uczniowie na-

szej szkoły uczcili święto udziałem w „Na-

rodowym Biegu Stulecia od Bałtyku do 

Tatr” na stadionie miejskim w Lublińcu. 

Konkurs recytatorski poezji patrio-

tycznej – 15 listopada w Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się 

Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej, 

w którym udział wzięło 5 uczennic naszej 

szkoły. II miejsce zajęła Natalia Saflik, a wy-
różnienie zdobyła Julia Gidziela. 

Konkurs historyczno-literacki – uczen-

nica Ewa Kaczorowska zajęła II miejsce w Wo-

jewódzkim Konkursie Historyczno-Lite-

rackim „100 lat Niepodległości” w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem 

konkursu była Lidia Burzyńska, poseł na 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a honorowy 

patronat objęła Jadwiga Wiśniewska, poseł 

do Parlamentu Europejskiego.  

Dęby dla Niepodległej – za udział 
w  Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Li-

terackim „100 lat Niepodległości” Urszula 

Bauer, Śląski Kurator Oświaty w ramach 

nagrody przekazała dla szkoły 6 sadzonek 

dębów. 22 listopada dyrekcja wraz z przed-
stawicielami społeczności uczniowskiej i nau-

czycieli posadziła je uroczyście przed głów-

nym wejściem szkoły jako pamiątkę obcho-

dów 100. rocznicy odzyskania niepodleg-

łości. 

Jadwiga Stroniewska 
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Katarzyna Myrcik 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCO -TECHNICZNYCH  

W  LUBLIŃCU  

ZADUSZKI Z POEZJĄ W 100. ROCZNICĘ  

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

– SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 

Dekoracja: fotele i stoliki dla recytatorów, 
duży świecznik z zapalonymi świecami, na 

stolikach i na podłodze ustawione małe świecz-
niki z podgrzewaczami (tealight) lub znicze 
(na baterie).  

Wymagania techniczne: 1–2 mikrofony (dla 
wokalistów i prowadzącego) rzutnik i ekran. 

Prowadzący:  

Listopad kojarzy nam się ze świętem 

Wszystkich Świętych, z Dniem Zadusznym, 

z pamięcią o tych, którzy odeszli od nas do 
wieczności. Listopad to także miesiąc, gdy 

Polska odzyskała niepodległość.  

 

Uroczyście obchodzimy 100. rocznicę tego 

wydarzenia. Dzisiaj spotykamy się, aby po-

być przez chwilę w zadumie nad tym, co tra-
cimy i nad tym, co zyskujemy, nad prze-

mijaniem oraz ludźmi, których już z nami 

nie ma. Spotkanie chcemy zadedykować 

tym, którzy odeszli, walcząc o wolną Polskę. 

O ich szlachetnej postawie niech powiedzą 

słowa wielkich polskich patriotów odnoszą-
ce się do ofiarności i heroizmu z lat: 1918, 

1945, 1989.  

Wiersze: W. Broniewski „Mannlicher”; 

W. Broniewski „Co mi tam troski”; K.K. 

Baczyński „Pokolenie”; K.K. Baczyński „Ele-

gia o chłopcu polskim”; T. Różewicz ***; 

M. Dzierżyńska „Zaduszki”; B. Obertyńska 
„Suplikacje”; B. Obertyńska „Do mego 

syna”.  

 

Piosenki: L. Makowiecki „Czterdziesty 
czwarty” (w tle na ekranie obraz z filmu 
„Czterdziesty czwarty”,  
https://www.youtube.com/watch?v=Nl83-
gPKNvo); J. Kaczmarski „Mury”; „Warszawo 

ma” (w tle na ekranie obraz z filmu „War-
szawo ma”,  
https://www.youtube.com/watch?v=LB2rW
JbWaRQ); J. Kaczmarski „Jałta” (w tle na 
rzutniku obraz:  
https://ocdn.eu/images/pulscms/NWM7MDA_/
cd0aaaec1417548f97831812132f0ee9.jpeg), 

[dostęp: 4.01.2019]. 

Prowadzący: 

W tle prezentacja multimedialna przedsta-
wiająca postaci bohaterów AK, Żołnierzy Wy-
klętych, działaczy opozycji w czasach komu-
nistycznych. 

Polacy umierali za Ojczyznę na wszystkich 

frontach I i II wojny światowej. Ginęli w na-
zistowskich obozach koncentracyjnych, w so-

wieckich egzekucjach w Katyniu, ale i w śnie-

gach Syberii, Kołymy, w gułagach. Tysiące 

zmarło po wojnie w naszych polskich więzie-

niach na skutek tortur.  

4 czerwca 2019 r. celebrować będziemy ko-

lejną wielką rocznicę – 30-lecie odzyskania 
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wolności od komunizmu. Dziś, w przeddzień 

Święta Zmarłych wspomnijmy również tych 

wszystkich, którzy nie złożyli broni po 1945 r. 

Chcemy pamiętać o setkach Żołnierzy Wy-

klętych wymordowanych w stalinowskich 
więzieniach, o ofiarach komunistycznego ter-

roru, o zabitych podczas ulicznych mani-

festacji w 1956, 1968, 1981 r.  

 

Przypominamy także ofiarę złożoną przez 

opozycjonistów zaginionych w niewyjaśnio-

nych okolicznościach, zamordowanych w ciem-

nych zaułkach lub na komisariatach przez 

nadgorliwych funkcjonariuszy służb bezpie-

czeństwa, ZOMO czy milicji. 

 

Wiersz J. Tuwima „Kwiaty polskie”. 

Piosenki: M. Rodowicz „Tango na głos or-

kiestrę i jeszcze jeden głos”; P. Gintrowski 

„Autoportret Witkacego”.  

Katarzyna Myrcik 

 

 

 

 

 

Alicja Chruściel 

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO  I   USTAWICZNEGO  

IM.   PROF.   ZBIGNIEWA  RELIGI  W  LUBLIŃCU 

yktando niepodległościowe – 8 paź-

dziernika uczniowie klas licealnych 

wzięli udział w szkolnym etapie ogól-

nopolskiego Dyktanda niepodległościowego 
„Po polsku o historii”. 

Wyjście na cmentarz wojskowy – 11 lis-

topada młodzież i nauczyciele wzięli udział 

w uroczystościach związanych z obchodami 

100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Były przemówienia, konceleb-

rowana msza św. polowa, apel poległych 

i salwy honorowe, a na zakończenie złożenie 

kwiatów przy grobie poległych w obronie 

Ojczyzny. To była piękna, patriotyczna uro-

czystość.  

D 
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Uroczysta akademia z okazji 100. rocz-

nicy odzyskania niepodległości przez Pol-

skę – 11 listopada to dla nas, Polaków, 

jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. 

Jest to dzień radosny, w którym wszędzie, 
gdzie mieszkają Polacy, obchodzone jest 

Narodowe Święto Niepodległości. 

Sto lat temu – 11 listopada 1918 r., po 

123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił 

się na mapie Europy. Ponownie mogliśmy 

cieszyć się Ojczyzną, która przez wiele lat 
zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Aus-

trię. 8 listopada 2018 r. odbyła się w naszej 

szkole akademia z okazji 100. rocznicy od-

zyskania niepodległości przez Polskę, w któ-

rej wzięli udział uczniowie klasy I i II nasze-
go liceum. 

Wiersze i pieśni patriotyczne złożyły się 

na wyjątkowy klimat. Dzięki temu można 

było prześledzić łańcuch wielu pokoleń Po-

laków, tragiczne losy powstańców, skutki 

rusyfikacji i germanizacji, niespełnione na-
dzieje poetów. 

 

Przedstawiona w narracji I wojna świa-

towa, pomimo grozy, zniszczeń i wielu ludz-

kich tragedii, zakończyła się dla Polaków 
wielkim sukcesem. Dzień 11 listopada 1918 r., 

czyli dzień zakończenia I wojny światowej 

jest także istotą Narodowego Święta Niepod-

ległości w Polsce. Tego dnia Rada Regen-

cyjna przekazała wracającemu z więzienia 

w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu wła-
dzę wojskową. Dzień 11 listopada został za-

prezentowany przez uczniów jako finał i uwień-

czenie długiej drogi Polaków ku niepod-

ległości. 

Po występach w szkolnej auli, uczniowie 
wraz z nauczycielami, przenieśli się do holu 

na drugim piętrze, gdzie miało miejsce od-

słonięcie i prezentacja patriotycznej insta-

lacji upamiętniającej 100. rocznicę odzyska-

nia niepodległości przez Polskę oraz wykład 

historyczny. Instalacja przedstawiała w sym-

boliczny, ale też i realistyczny sposób pobo-

jowisko po walkach na frontach I wojny 

światowej. Wśród przedmiotów charakterys-
tycznych dla „krajobrazu po bitwie”, jak za-

sieki, worki czy porozrzucane resztki woj-

skowego sprzętu, można było dostrzec godła 

trzech państw zaborczych: Rosji, Austro- 

-Węgier i Prus, a także daty rozbiorów 

Polski: 1772, 1793 i 1795. Patrząc na po-
bojowisko, można było odnieść wrażenie, że 

cały światowy porządek, w którym Polski 

nie było na mapach, legł w gruzach. 

 

„Nie chcemy Ojczyzny, która nas nic 
nie kosztuje” – 21 listopada 2018 r. 

przedstawiciele naszej szkoły brali udział 

w uroczystym podsumowaniu projektu „Nie 

chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosz-

tuje”.  

 

Podczas konferencji, która odbyła się 
w sali im. Jana Pawła II na Jasnej Górze, 

zaprezentowano materiał filmowy obrazu-

jący skrót wszystkich wydarzeń przepro-

wadzonych w ramach projektu (zdobienie 

przez uczniów czapek maciejówek, przemarsz 

w uroczystym korowodzie na Jasną Górę 
4 listopada 2018 r., wywieszenie 100-met-

rowej flagi na wieży jasnogórskiego klasz-

toru, piknik patriotyczny, wpisy do ksiąg 

pamiątkowych oraz konferencję naukową, 

która miała miejsce 18 września 2018 r.). 

Następnie przedstawiciele szkół zaprezen-
towali czapki maciejówki przyozdobione 

przez uczniów. Uroczyste podziękowania 

odebrały osoby, które brały udział w rea-

lizacji projektu (m.in. przedstawiciele: po-

licji, straży pożarnej, NSZZ „Solidarność”, 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, przed-

stawiciele szkół). Na koniec odbył się pokaz 

mody ph. „Niepodległa 2018”, przygotowany 

przez uczniów Zespołu Szkół Przemysłu 
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Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Czę-

stochowie.  

 

„X edycja Powiatowego konkursu recy-

tatorskiego poezji patriotycznej”  

Jest w każdym naszym słowie, 

a słowa są najprostsze 
– chleb, mama, dom gościnny, 

i Wisła, i Mazowsze. 
W mazurku chopinowskim, 
i w czarnym węglu Śląska, 

i tu, gdzie serce mówi, 
że to jest właśnie Polska. 

W. Chotomska, „Twój dom” 

Takie najpiękniejsze i najprostsze słowa 

o Ojczyźnie wybrzmiewały 15 listopada 

w CKZiU w Lublińcu podczas X edycji Po-

wiatowego konkursu recytatorskiego poezji 

patriotycznej pod honorowym patronatem 

Joachima Smyły, starosty lublinieckiego.  

Rocznicowe spotkanie z ojczyźnianą 

poezją zbiegło się z 100. rocznicą odzys-

kania niepodległości przez Polskę. Organiza-

torkom konkursu – Alicji Chruściel i Annie 

Klimowicz miło było powitać gości: nau-
czycieli i uczniów z Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści 

w Lublińcu, uczniów z Lublińca i powiatu 

oraz nauczycieli. Uczestnicy konkursu re-

cytowali po dwa wiersze, oceniane przez 

jury. W przerwie uczennica klasy I LO za-
śpiewała pieśni patriotyczne. Po zakończe-

niu występów recytatorskich wszyscy goście 

i uczestnicy konkursu mogli wysłuchać 

wspaniałego koncertu w wykonaniu nauczy-

cieli oraz uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lub-

lińcu. Piękna, nastrojowa muzyka była zwień-

czeniem pełnego emocji spotkania z poezją 

i muzyką.  

Alicja Chruściel 

 

 

 

 

 

 

 






