
Temat wydarzenia:   „Polska – moja Ojczyzna” – obchody Narodowego Święta 

                                       Niepodległości 

Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach 

Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Żaneta Szczepaniak 

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za treśd: Beata Suchogórska 

 

Opis wydarzenia 
 

Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej 

Ojczyzny. Po wielu latach niewoli Polska odzyskała wolnośd. Do upamiętnienia 

99. rocznicy tego wydarzenia pieczołowicie przygotowywała się nasza cała 

społecznośd przedszkolna. Ogólne obchody poprzedziły zajęcia wprowadzające 

dzieci w tę niełatwą tematykę, prowadzone systematycznie w poszczególnych 

grupach wiekowych dużo wcześniej (np. spacer po Kielcach szlakiem 

historycznych wydarzeo, wiersze i piosenki o Polsce, w przystępny sposób 

przekazywane opowieści o historii powstania i dojścia do wolności naszego 

kraju, wykonywanie elementów dekoracji sali na przedszkolne uroczystości, 

kotylionów itp.). 

Główne uroczystości zostały podzielone na dwie tury. 10 listopada 2017 roku 

(piątek) świętowały dzieci starsze – pięcio- i sześcioletnie z grup: III, IV, V i VI. 

13 listopada (poniedziałek) zaś przedszkolaki młodsze z grup: IA, IB, IIA oraz IIB. 

A wszystko to w towarzystwie rodziców i pozostałych członków rodzin 

przedszkolaków, gości specjalnych reprezentujących różnorodne kieleckie 

instytucje, takie jak: Urząd Miasta Kielce, Instytut Pamięci Narodowej 

Delegatura Kielce, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum 

Historii Kielc, Centrum Przygotowao do Misji Zagranicznych oraz ks. Proboszcza 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława B.M. w Kielcach. 

Częśd artystyczną w postaci montażu słowno-muzycznego pod nazwą „Polska – 

Moja Ojczyzna” zaprezentowały pięciolatki z grupy IV „Koleżeoskie Tygryski” 

wspierane przez kilkoro starszych kolegów z grupy V. Ponieważ świętowaliśmy 

urodziny Polski nie mogło na początek zabraknąd zwanego niegdyś 

„chodzonym” narodowego taoca polskiego – poloneza. „Tygryski” zataoczyły go 

wspaniale przy dźwiękach przepięknej kompozycji Radzimira Dębskiego 

zatytułowanej „Marsz Husarii”. Następnie pani Dyrektor Żaneta Szczepaniak 



powitała całą społecznośd przedszkolną i gości. W dalszej części miała miejsce 

niezwykle wzruszająca i podniosła zarówno dla dzieci, jak dorosłych chwila – 

wspólne odśpiewanie hymnu Polski, Mazurka Dąbrowskiego. Potem „Tygryski” 

prezentowały żołnierskie pieśni: wszyscy wspólnie z nimi śpiewali „Wojenko, 

wojenko” towarzysząc żołnierzom wyruszającym w bój, maszerowali razem        

z „Pierwszą Brygadą” i wracali z wojny do pozostawionych w kraju rodzin przy 

dźwiękach pieśni „Przybyli Ułani”.  

Mali artyści śpiewali również piosenki i recytowali wiersze patriotyczne, które 

przeplatane były krótkimi wierszowanymi opowieściami o drodze Polski 

i Polaków do niepodległości, w wykonaniu nauczycielek: Beaty Suchogórskiej 

i Elżbiety Grusieckiej.  

Wspaniale zaprezentowały się także w układzie tanecznym z biało-czerwonymi 

chorągiewkami do utworu „Ziemio rodzinna, ziemio ojczysta”. 

W finale wszyscy wspólnie zaśpiewali opowiadającą o współczesnej Polsce, 

niezwykle optymistyczną piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką 

fajną i chłopakiem…” 

Z zaprezentowanym w czasie przedszkolnych obchodów Święta Niepodległości 

programem artystycznym „Tygryski” wystąpiły w IV Przeglądzie Małych Form 

Scenicznych „MAŁY  PATRIOTA” organizowanym przez Klub Centrum 

Przygotowao do Misji Zagranicznych w Kielcach. 

Mamy nadzieję, że treści przekazane dzieciom w czasie uroczystości i ich 

przesłanie na długo pozostaną w pamięci naszych wychowanków. Ważne jest, 

by zapamiętały, że dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy 99 lat temu 

wywalczyli wolnośd dla naszej Ojczyzny, dzisiaj mogą radośnie spędzad czas 

w przedszkolu. Pamiętajmy też, że wolnośd nie jest dana raz na zawsze, ale 

trzeba ją pielęgnowad. Dzięki takim uroczystościom w przedszkolakach 

kształtujemy pozytywne postawy przywiązania do ojczystego kraju i symboli 

narodowych.  
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