„100 lat Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”
Plan obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach
Cele:
 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej,
 popularyzacja i upamiętnienia wydarzeń, osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem
niepodległości przez Polskę poprzez różnorodne działania, np.: wystawy okolicznościowe,
konkursy recytatorskie, literackie, inscenizacje, publikacje, spotkania,
 poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania
niepodległości,
 budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu,
 budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych,
 zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w
obchodach rocznicowych,
 rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we
wspólne działania dla dobra ogółu.
Proponowany program obchodów:
I.















II.

Uroczystości:
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
„W 100-lecie Niepodległości” - Dyktando Ortograficzne o tytuł Mistrza Ortografii
i Pióro Wójta,
Dzień Flagi,
Święto Konstytucji 3 Maja,
Gminne uroczystości rocznicowe na cmentarzu wojskowym nr 113 w Olszynach,
Dzień Rodziny:
 Wystawa militariów z okresu walk o niepodległość,
 Finał turnieju w piłce nożnej „W imię Niepodległej”,
 Wystawa prac konkursowych dzieci związanych z tematyką niepodległościową,
 „Dyktando Niepodległościowe” dla Rodziców.
Gminne uroczystości rocznicowe związane z katastrofą samolotu Liberator nad
Olszynami z roku 1944,
siódma edycja Narodowego Czytania,
79 Rocznica wybuchu II wojny światowej „Tragiczny wrzesień 1939”,
Małopolskie Dyktando Niepodległościowe,
Dzień Patrona Szkoły pod hasłem „Jan Paweł II - Papież, który żył Polską”
Gminne Uroczystości w Dąbrach,
Wypominki Narodowe oraz Msza Św. w imieniu Ojczyzny,
„Wyśpiewajmy Niepodległość” – impreza muzyczna dla społeczności lokalnej
Pozostała działalność wychowawczo – edukacyjna szkoły:

Działalność gazetki szkolnej „Gadżetka”:
 opracowanie rocznicowe „Słowa na Niepodległość” (folder),
 dział „100 Lat Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”.
2.
Zakładka na stronę internetową szkoły „100 lat niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”.
3.
Szkolny Projekt edukacyjny „Ocalić od zapomnienia” – zarchiwizowanie i
skatalogowanie obiektów sakralnych (m.in.: kapliczek, krzyży przydrożnych) z terenu
Olszyn z początku XX w.
4.
Wieczornica „Co dziś znaczy dla mnie niepodległość” – spotkanie z osobami
pamiętającymi okres II wojny.
5.
Wycieczki/rajdy/:
 „Cena wolności” Edycja I. – wizyta uczniów sp. w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau
(maj 2018),
 „Cena wolności” Edycja II. – wizyta społeczności olszyńskiej w obozie zagłady
Auschwitz-Birkenau (czerwiec 2018),
 „Kraków – kolebką polskości” – (maj 2018 r.),
 Viva Polonia! – Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej (listopad 2018).
6. Wstawa „Niepodległa” – wystawa biblioteczna tekstów, utworów i dzieł związanych z
niepodległością Polski,
7. Konkursy szkolne:”
 „W stulecie niepodległości. Ważne wydarzenia w historii naszej wsi” – konkurs
literacki,
 „Polacy dla niepodległej” – konkurs artystyczny,
 „Miejsca Pamięci w mojej gminie” – konkurs fotograficzny,
 „Konkurs na ścienną gazetkę niepodległościową”
 „ Plakat Niepodległościowy” – konkurs plastyczny,
 „Początki państwa polskiego w legendach” – konkurs plastyczny.
III.
Współpraca szkoły z:
 Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
 Parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynach,
 GOK w Rzepienniku Strzyżewskim,
 Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszynach,
 Orkiestrą Parafialną,
 Stowarzyszeniem „My Kobiety”,
 Stowarzyszeniem „Wszystkie dzieci nasze są”,
 Kinem „Za Rogiem”.
1.

Skład zespołu organizacyjnego:
Katarzyna Bąk – koordynator, Bożena Wójcik, Bożena Mężyk, Bożena Brzęczek,
Barbara Kozioł, ks. Albert Adamczyk, Jolanta Lenard – Mosoń, Halina Duran.

