
1

Temat wydarzenia: „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”- spotkania na 100 lecie 
odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Chęcinach”

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:  Iwona Samburska

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za treść:  Grażyna Barwinek

Rok 2018 jest wyjątkową datą na kartach historii naszego kraju. Społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach przystąpiła do uczczenia 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości organizując kolejną inicjatywę. W dniach od 14 maja do 18 maja 
2018 r. przygotowano i przeprowadzono cykl spotkań pod wspólnym hasłem „Rodzina 
w 100-lecie Niepodległości”, dla społeczności szkolnej oraz miasta i gminy Chęciny.  
W projekcie wykorzystano potencjał historyczny Chęcin i jego mieszkańców. 

„Rodzina w aspekcie historycznym” to temat przewodni pierwszego dnia. Spotkanie 
zatytułowane „Jaka była dawna szkoła w Chęcinach? odbyło się na sali gimnastycznej, 
wypełnionej plakatami drzew genealogicznych rodzin uczniów szkoły. Wzięli w nim udział 
byli i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły, studenci Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, rodzice oraz uczniowie. Uczestnicy mogli obejrzeć zachowane w szkole stare kroniki. 
Wspomnieniom nie było końca. Tak się szczęśliwie składa, że ogromna część pracowników 
szkoły to jej absolwenci. Poszukiwaniom informacji o sobie, rodzicach, dziadkach nie było 
końca. Jak się okazało sporo osób to postacie zasłużone dla Ojczyzny. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że kroniki szkolne mają swój czar. O swoich doświadczeniach opowiadała Pani H. 
Gruszka była dyrektor ZOO w Chęcinach.

                 
     

  Inna grupa uczniów uczestniczyła w lekcji „Mini wykład prawnika na temat 
pokrewieństwa i powinowactwa oraz innych aspektów prawnych” z mecenas J. Jas- 
Ciepluch  a zarazem mamą Luizy z klasy IV. Były to zajęcia poświęcone aspektom prawnym 
w życiu rodziny w społeczności lokalnej. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które Pani 
Mecenas chętnie odpowiadała.
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        Starsza młodzież uczestniczyła w debacie „Niepodległość = wolność, ale jaka?” 
zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Kielc. 

Drugiego dnia przygotowano blok zajęć pod hasłem: „Rodzinne wędrówki dawniej 
i dziś – po co nam wiedza geograficzna o regionie i o Polsce”.
Na początek odbyło się spotkanie z przewodnikiem wycieczek A. Kadłubkiem pod hasłem: 
„Warunki geograficzne naszego regionu są najlepsze dla wypoczynku i rozwijania 
tradycji”. Przewodnik barwnie opowiadał o walorach przyrodniczych i bogatej przeszłości 
historycznej Regionu Chęcińskiego i walkach o odzyskanie niepodległości.
Uczniowie wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w spotkaniu z miłośnikami 
geografii oraz członkami Szkolnego Koła Turystyczno-Geograficznego, którego myślą 
przewodnią były „Wycieczki rodzinne dawniej i dziś”.

                   

      W myśl tematyki związanej z poznaniem regionu odbyły się także zajęcia ze Szkółką 
Kolarską na temat „Co warto wiedzieć przed wycieczką rowerową po własnym 
regionie?”.
Na zakończenie dnia drugiego uczestnicy brali udział w grze „Podchody integracyjne -
W poszukiwaniu ukrytych skarbów.…".                                              

Dzień 3 poświęcony był rodzinie i sposobom spędzania wspólnie czasu wolnego- 
„Rodzina i czas wolny”. Zorganizowano panele dyskusyjne na temat „Jak rozumiem czas 
wolny – co z tą aktywnością?” oraz debatę Oxfordzką na temat konstruktywnych 
i niekonstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. „W co grali nasi dziadkowie?” – 
to tytuł spotkania z mieszkańcem Chęcin Panem D. Florkiewiczem. Gość barwnie opowiadał  
o swoich czasach po czym nastąpił pokaz dawnych gier i zabaw; np. gra w kapsle, w gumę, 
w klasy, w klipa, „pogrzebacz i fajerka”, prowadzenie koła od roweru za pomocą patyka, 
zabawy na trzepaku itp. Stare zabawy były bardzo ciekawe dla młodego pokolenia. 
Uczestnicy mogli także grać w gry planszowe.
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W tym dniu także odbyło się spotkanie z Państwem Stawskimi,  rodzicami uczniów, 
zatytułowane „Historie rodzinnych pasji”. Dzień zamykało spotkanie ze specjalistą do 
spraw uzależnień Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia 
MONAR  M. Sochackim pt: „Jak zmarnować czas?”                                

Czwartego Dnia odbyły się spotkania pod hasłem: „Rodzina przekazuje i rozwija 
pasje i talenty – dawniej i dziś”. Świadectwami podzielili się pacjenci Ośrodka Leczenia 
Uzależnień San Damiano w Chęcinach, będący pod opieką o. P. Chmury. Wspomnieniami 
z okresu nauki w roku szkolnym 1961/1962 podzieliła się Janina Piłat  z domu Atłas, która 
także opowiadała o swoim kuzynie pierwszym legioniście oddziału Piłsudskiego z gminy 
Chęciny i jego żołnierskiej doli. Uczestnicy wzięli udział w Teatralnym Warsztacie 
Profilaktycznym - pantomima „Za późno” „Historie rodzinnych pasji”- skąd modelarstwo?  - 
o swoim hobby opowiadał A. Daleszak i  P. Gołacki, prezentując niezwykłe modele 
samolotów, należące do Klubu Modelarstwa Sportowego w Kielcach.

                                        

„Historie rodzinnych pasji - jak zarazić się pasją muzyczną” opowiadała E. Zatora 
z synami Mateuszem i Krzysztofem, przy dźwiękach perkusji i gitar.     

 Ostatni dzień (18.05.2018 r.) poświecony był ochronie środowiska „Jak dbano 
o Ziemię dawniej i dziś – ekologiczne nawyki w rodzinie”. „Czemu służy 
gospodarowanie budżetem w rodzinie?” - zajęcia z przedsiębiorczości poprowadziły A. 
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Pakuła i A. Wrzoskiewicz z Centrum Szkoleń i Doradztwa 
w Kielcach.„Historie rodzinnych pasji”- jak poradzić sobie z córką trenującą piłkę nożną, 
opowiadała mama Oliwii Petelickiej. Spotkaniom towarzyszyły wystawy kolekcjonerskie: 
„Gdzie ma początek nasze hobby?”. Całość wydarzenia zwieńczył piknik rodzinny 
„Rodzina w 100 lecie niepodległości” – „Na imieninach u naszego patrona Jana 
Kochanowskiego”. Wydarzenie to na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości szkolnych.
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