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Opis projektu
Projekt edukacyjny „Patriotycznie-nieschematycznie" miał charakter 
interdyscyplinarny. Obejmował zadania powiązane z kilkoma dziedzinami nauki 
i sztuki. Integrował wiedzę historyczną, polonistyczną, literacką. Rozwijał 
artystyczne talenty uczniów w zakresie sztuk plastycznych, muzyki, tańca, 
recytacji, gry aktorskiej. Swym zasięgiem obejmował wszystkich, bez wyjątku, 
uczniów szkoły, ich rodziców oraz społeczność lokalną.
Realizacja przebiegała w pięciu blokach tematycznych: 
1. Niepodległa w malarstwie (5 listopada 2018r.).  Uczniowie mieli za zadanie 
stworzyć portret Józefa Piłsudskiego oraz plakat z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. Ponadto, chętne osoby wzięły udział w konkursie na 
sobowtóra Naczelnika. W formie happeningu uczestnicy zaprezentowali się 
społeczności szkolnej. Oprócz charakteryzacji i kostiumu przygotowali też 
wypowiedź ustną, która pozwoliła im wykazać się zdolnościami aktorskimi.
2. Kwiaty i życzenia dla Jubilatki (6 listopada 2018r.) Tego  dnia szkoła 
została udekorowana kwiatami w biało-czerwonych barwach i flagami 
narodowymi (sto kwiatów i sto flag na stulecie odzyskania niepodległości). 
Dodatkowo na tablicach informacyjnych pojawiły się kartki z życzeniami dla 
Niepodległej.
3.Niepodległa w literaturze (7 listopada 2018r.). Na ulicach miasta  miał 
miejsce happening z udziałem uczniów. Uczestnicy  wraz z przechodniami 
czytali fragmenty "Dzienników" Marii Dąbrowskiej opisujące moment 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy ze spotkanych starachowiczan 
otrzymał wykonaną przez młodzież zakładkę do książki związaną graficznie z 
obchodzoną rocznicą. 
4. Niepodległa w poezji (8 listopada 2018r.). Na terenie szkoły została  
stworzona kawiarenka literacka na wzór działających w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Uczestnicy projektu - przy herbacie oraz ciastach 
upieczonych według przepisów sprzed stu lat - recytowali wiersze o tematyce 
niepodległościowej.  Włożyli kostiumy z epoki międzywojnia, a także 
przygotowali prezentacje multimedialne na temat kultury i sztuki 
dwudziestolecia. Stworzono też wystawkę czasopism oraz książek wydanych sto 



lat temu. W tle było słychać muzykę z tamtego okresu. Do kawiarni  przybyli 
uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, a nawet dziadkowie 
młodzieży szkolnej.
 4. Niepodległa w muzyce i tańcu ( 9 listopada 2018r.). O godzinie 11.11 cała 
społeczność szkolna  wzięła udział w ogólnopolskim biciu rekordu. W tym celu 
wspólnie odśpiewała polski  hymn narodowy. Po wykonaniu pieśni korytarzami 
ruszył polonez wykonany przez wszystkich uczniów.
 

CELE PROJEKTU:
Uczczenie w niekonwencjonalny sposób setnej rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę
 Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
 Budowanie więzi z krajem ojczystym i rozbudzanie świadomości 

obywatelskiej
 Umacnianie poczucia tożsamości narodowej i współuczestnictwa w 

pielęgnowaniu tradycji
 Budzenie szacunku dla symboli narodowych
 Wdrażanie do zajęć twórczych obejmujących cały zespół klasowy oraz 

ogół społeczności szkolnej – uczenie współpracy
 Upowszechnianie pracy metodą projektu.



Polonez w wykonaniu całej społeczności szkolnej

  W kawiarni literackiej



100 lat temu…

Piłsudski jak żywy...



Wybiła 11.11.                        Jeszcze Polska nie zginęła…
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