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Setne obchody Święta Niepodległości na  długo pozostaną w naszej pamięci nie tylko ze względu na 

okrągłą rocznicę,  ale przede wszystkim ze względu na bogaty i różnorodny program imprez, które uczciły to 

doniosłe wydarzenie.   W całej Polsce odbyło się tysiące wydarzeń, spotkań i uroczystości. Także nasz Zespół 

Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu  aktywnie włączył się w ogólnopolskie obchody.  

Przygotowaliśmy różne, dostosowane do wieku uczniów przedsięwzięcia. Odbyły się okolicznościowe 

spotkania i zawody sportowe. Razem z Publiczną Biblioteką w Samborcu, na warsztatach plastycznych, nasi 

uczniowie wykonali  100 kokard na 100- lecie Niepodległości, odbyły się konkursy plastyczne, poetyckie,                           

a przedszkolaki wzięły udział w projekcie „ 100 dobrych uczynków na stulecie”. Cała społeczność szkolna 

odśpiewała hymn narodowy w związku z  akcją organizowaną przez MEN „Rekord dla Niepodległej”,                               

a 11 listopada spotkaliśmy się na gminnych obchodach Święta Niepodległości. 

Jedną z imprez towarzyszących, zorganizowanych w naszym ZPPO w ramach całorocznych obchodów 

100-lecia Odzyskania Niepodległości była prezentacja wystawy „Znaki Państwa Polskiego. Herb – barwy – 

hymn”.  Została ona wypożyczona z Muzeum Niepodległości w Warszawie.  Tematyka wystawy, zawsze 

aktualna, uświadomiła nam jak ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej pełnią symbole 

narodowe, dzięki którym każdy naród może podkreślić własną odrębność.  Na planszach wystawy można 

było prześledzić  losy polskiego godła i barw narodowych od wczesnego średniowiecza, poprzez lata 



panowania Jagiellonów, epokę nowożytną, walki o niepodległość  toczone w XIX i XX wieku, aż po czasy 

współczesne. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, została 

zaprezentowana lokalnej społeczności podczas obchodów Święta Niepodległości.  Wystawę  odwiedzili także   

uczniowie i nauczyciele z okolicznych szkół podstawowych: ze Złotej, Skotnik, Śmiechowic i Chobrzan. 

Wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczne dla przedszkolaków pod hasłem „Kolorowanka Narodowa” oraz 

konkurs  plastyczno- historyczny dla klas I – VIII i gimnazjum. Wszyscy, zwiedzający wystawę otrzymali 

specjalne plakietki „Dumni z Polski”.
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