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Krótki opis wydarzenia:

Od września 2018 roku w naszej Szkole realizowane są zadania w ramach projektu 

,,Niepodległa”, a dotyczą obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

7.11.2018r. był kolejnym ważnym dniem dla społeczności szkolnej, ponieważ po raz 

pierwszy w naszej Szkole miała się odbyć debata uczniowska realizowana w ramach projektu 

,,Niepodległa”. Temat debaty brzmiał: ,,Wizja Józefa Piłsudskiego a Romana Dmowskiego 

niepodległej Polski”. Do tego zadania przez wiele dni przygotowywali się uczniowie klas VIII. 

Uczniowie klasy VIII A samodzielnie zbierali materiały dotyczące życia oraz poglądów Józefa 

Piłsudskiego a uczniowie klasy VIII B dotyczące Romana Dmowskiego. 

W pierwszej części uczniowie zaprezentowali najważniejsze informacje dotyczące 

życia obu Panów - w szczególności o rodzinie, dzieciństwie, zdobytym wykształceniu. 

Pojawiło się również ciekawostek, np. o nadanych orderach i innych odznaczeniach 

państwowych, otrzymanych tytułach doctor honoris causa. Druga część to właściwa debata. 

Każda z grup otrzymała cztery pytania, na które musieli odpowiedzieć w wyznaczonym czasie. 

Debatujący przedstawiali konkretne, czasami bardzo ciekawe odpowiedzi, a społeczność 

szkolna z zainteresowaniem słuchała wypowiedzi dotyczących wizji nowo powstającego 

państwa- które ziemie powinny znaleźć się w granicach państwa polskiego, kwestie 

narodowości w nowym państwie, spraw gospodarczych i dotyczących kobiet - a szczególnie 

nadania kobietom praw wyborczych oraz przeciwko jakiemu państwu należało walczyć 

podczas I wojny światowej oraz dlaczego.

Podczas debaty odbywało się również wspólnie śpiewanie pieśni patriotycznych. 

Uczniowie poszczególnych klas mieli do przygotowania wylosowaną wcześniej pieśń 

patriotyczną, którą wspólnie śpiewali podczas debaty. Do uczestnictwa w śpiewaniu mogli się 

włączyć wszyscy uczniowie przebywający na sali.



Ostatnim punktem tego dnia był wykład profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

pana Jacka Legiecia. Temat dotyczył oczywiście 100 - lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości oraz był również pewnym podsumowaniem wcześniejszej debaty, a brzmiał: 

,,O symbolicznym znaczeniu 11 listopada”.
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