
Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – zadecydował Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.  

11  listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków. – 
Państwo polskie narodziło się na nowo. ‘’Odzyskanie niepodległości 
odbyło się nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach                                    
o zachowanie tożsamości narodowej”.  

 
W uchwale Sejmu złożono  hołd pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość.  
 
W uchwale wyrażono również nadzieję, że Polacy porzucą spory, by razem świętować ten,– jak podkreślono,– 
radosny jubileusz.  

Kluczowe dla projektu są trzy wartości wyróżniające naszą tożsamość narodową: wolność, solidarność oraz 
poszanowanie godności i praw człowieka. 

Nadrzędnym celem projektu „ Jedynka na stulecie niepodległości Polski” będzie wzmocnienie poczucia 
wspólnoty obywatelskiej Polaków.  

 „Jedynka na stulecie niepodległości Polski” 

Projekt obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę                    

w  Szkole Podstawowej  nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka                                          

w Kątach Wrocławskich 

 

Temat projektu 

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 

Wrocławskich 

Cele projektu 

 

 

Kluczowe dla projektu  są trzy wartości wyróżniające naszą tożsamość 

narodową: wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw 

człowieka. 

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty 

obywatelskiej społeczności szkolnej.  

Upamiętnienie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Kształtowanie postaw patriotycznych  i obywatelskich  uczniów. 

Utrwalanie wiedzy o najważniejszych faktach historycznych z historii Polski            

w  XIX  i na początku XX wieku.  

Kształtowanie szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych. 

Treści i umiejętności 

z podstawy 

programowej 

Wprowadzenie uczniów w świat wartości, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. 

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej. Przywiązanie do historii i  tradycji narodowych.  

Opiekun projektu Lidia Reps, Ewa Winnicka, Beata Zielińska 

Nauczyciele biorący 

udział w realizacji 

projektu 

Lidia Reps, Ewa Winnicka, Beata Zielińska, Iwona Więcko, Lucyna 

Dziubczyńska-Szram, Katarzyna Szylar-Łęczycka, Angelika Śmigielska-



Cygan, Agnieszka Nawrocka, Marzena Winter, Renata Palińska, Alicja Szram, 

Adam Wilczyński, Joanna Kozińska-Nyckowska, Karolina Kubalka.  

Rok szkolny: Termin rozpoczęcia projektu: Termin zakończenia projektu: 

2017/2018 

2018/2019 

01.03.2018 r. 30.11 2018 r. 

Planowane efekty 

Dla uczniów Pogłębienie świadomości przynależności narodowej i obywatelskiej. 

Poszerzenie wiedzy na temat historii Polski. Rozbudzenie zainteresowań 

przeszłością Polski. Integracja zespołów klasowych poprzez wspólną realizację 

zadań wykonanych w projekcie. 

Dla szkoły Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Integracja podmiotów szkoły                     

( nauczycieli, rodziców, uczniów). 

 

 

Sposób realizacji projektu (zadania do wykonania/etapy realizacji projektu) 

Zadania odpowiedzialni termin 

 I. Organizacja wystaw tematycznych. 

„Znamy i szanujemy symbole narodowe”- 

wystawa prac plastycznych o charakterze 

patriotycznym. 

Wybór logo projektu. 

wychowawcy klas I-III 

nauczyciele świetlicy 

23-26. 04.2018r. 

„Tym ludziom zawdzięczamy niepodległość”- 

wystawa postaci historycznych związanych                          

z odzyskaniem niepodległości  przez Polskę. 

Iwona Więcko, Karolina Kubalka okres realizacji 

projektu 

II. Uroczystości, akademie, imprezy. 

 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – akademia 

szkolna. 

 

Ktarzyna Szylar-Łęczyckka, 

Agnieszka Nawrocka Joanna 

Kozińska- Nyckowska 

27.04.2018r. 

Dzień Rodziny – klasowe uroczystości  

środowiskowe z elementami patriotycznymi. 

wychowawcy klas III i IV maj/czerwiec  

2018r. 

Występ Zespołu Ludowego „Hanka”- dożynki 

gminne. 

Lidia Reps 2.09.2018r. 

 

Raut stylizowany „ Lata dwudzieste,  lata 

trzydzieste…”  w Piławskim Dworze. 

Lidia Reps 13.10.2018r. 

Dzień Patrona-115 rocznica urodzin Kardynała 

Bolesława Kominka,   40 rocznica wyboru papieża 

Jana Pawła II. 

Karolina Kubalka, Iwona Więcko, 

Adam Wilczyński, Krzysztof 

Krzyżański 

16.10.2018r. 



„Od Bałtyku do samiuśkich Tater” - koncert 

okolicznościowy z okazji stulecia odzyskania 

niepodległości dla mieszkańców gminy- występ 

Zespołu Ludowego „Hanka”, Chóru Sołtysów 

„Dyszkant” i Zespołu Muzyki Polskiej „Mokosza”- 

sala w Domu Kultury w Kątach Wrocławskich. 

 

Lidia Reps 21.10.2018r.- 

 „ Kto Ty jesteś- Polak mały …” uroczystość 

pasowania uczniów klas I  o charakterze 

patriotycznym. 

Iwona Gidzińska 

 Alicja Łęgocka-Drab 

25.10.2018r. 

„Droga Polaków   do niepodległości” – uroczysta 

akademia dla  społeczności szkolnej i  środowiska 

lokalnego. ( montaż teatralno-muzyczny). 

Ewa Winnicka, Katarzyna Szylar- 

Łęczycka, Angelika Śmigielska-

Cygan, Agnieszka Nawrocka, 

Lucyna Dziubczyńska-Szram, 

Marzena Winter 

8-9.11.2018r. 

III. Konkursy, przeglądy. 

Konkurs wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez 

Polskę  klas VI-VIII. 

Joanna Kozińska-Nyckowska listopad 2018r. 

„ Śpiewamy dla Niepodległej” Klasy I-III- 

przegląd pieśni patriotycznych. 

 

Alicja Szram listopada 2018r. 

„ Śpiewamy dla Niepodległej” Klasy IV-VIII- 

przegląd pieśni patriotycznych. 

 

Krzysztof Krzyżański listopada 2018r. 

„Moja Mała Ojczyzna” – konkurs wiedzy o regionie. Joanna Kozińska- Nyckowska II semestr 

2018/2019 

„Ojczyzna Polszczyzna” – konkurs literacko-

językowy. 

Katarzyna Szylar-Łęczycka II semestr 

2018/2019 

„ Wielcy polscy patrioci- papież Jan Paweł II, 

Kardynał Bolesław Kominek- konkurs wiedzy. 

Adam Wilczyński i katecheci II semestr 

2018/2019 

IV. Lekcje , projekty edukacyjne. 

Zajęcia tematyczne realizowane przez 

wychowawców klas w ramach godziny 

wychowawczych.  

klasy I-III 

1.Godło, flaga i hymn państwowy . Czym są 

symbole narodowe dla każdego człowieka? 

wychowawcy klas I-VIII okres realizacji 

projektu 



2. Legendy związane z powstaniem państwa 

polskiego. 

3.Moja mała ojczyzna. 

klasy IV-VIII 

1.Patriotyzm i jego znaczenie w dniu dzisiejszym. 

Prawa i obowiązki obywatelskie. 

2. Sylwetki wielkich Polaków. 

3. Dlaczego Święto Niepodległości jest polskim 

świętem narodowym? 

„Patriotyzm, wolność, niepodległość- 

fundamentalne wartości naszego narodu”- 

projekt edukacyjny dla uczniów klas VI-VIII. 

Iwona Więcko, Karolina Kubalka okres realizacji 

projektu 

V. Wycieczki 

Wycieczki historyczne do muzeów, miejsc pamięci 

narodowej oraz spotkania ze świadkami historii” 

koordynator I- III Renata Palińska 

koordynator IV-VIII  Joanna 

Kozińska- Nyckowska 

 okres realizacji 

projektu oraz 

rok szkolny 

2018/2019 

VI. Inne 

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem 

Miłośników Ziemi Kąckiej, kombatantami, 

Związkiem Emerytów i Rencistów, ZHP 

 

Samorząd Uczniowski -Sylwia 

Wakuła- opiekun SU 

koło wolontariatu-  Anna Pluskota 

– opiekun szkolnego koła 

wolontariatu 

 nauczyciel historii 

Barbara Łatko – harcmistrz 

zastępca komendanta ZHP 

 Renata Palińska 

 

 

Informacja o terminie, miejscu, formie prezentacji wyników projektu: 

Zgodnie z harmonogramem ujętym w tabeli „ sposoby realizacji projektu”.  

Efekty pracy w projekcie  ( imprezy, wystawy, konkursy, uroczystości) będą odbywały się i zostaną 

zaprezentowane w obiektach SP nr 1 w Kątach Wrocławskich, na stronie internetowej szkoły   oraz w lokalnej 

prasie. 

 

 


