
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 
Koordynator, pomysłodawca i autor programu obchodów rocznicy odzyskania niepodległości 

nauczyciel historii Ewa Bożek. 
 

Działania rocznicowe były dla całej społeczności szkolnej wielkim wyzwaniem. Zostały 
zaplanowane na cały rok poprzedzający główne uroczystości. Do pracy zaangażowani byli wszyscy 
uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi szkoły i administracji oraz rodzice. 

W naszym świętowaniu swoją obecnością zaszczycili nas, m. in. ks. dziekan proboszcz naszej 
parafii Edmund Szarek, ks. Adam Woźniak, kierownik Biblioteki Miejskiej Pani Elżbieta Paśnicka, 
kierownik DPT „Bajka” Pani Monika Walenda, KGM Serbianki na czele z przewodniczącą Panią Janiną 
Dąbrówka, Burmistrz Miasta Łaskarzew Pani Anna Laskowska oraz przedstawiciele samorządu 
terytorialnego poprzedniej kadencji. 

Szkolne przygotowania zostały zainaugurowane projektem edukacyjnym zaprezentowanym przez 
uczniów kl. III gimnazjum dotyczącym 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Młodzież zaprezentowała ciekawy program artystyczny przygotowany pod opieką 
wychowawcy. 

Został ogłoszony konkurs dla uczniów klas najstarszych na logo szkolnych obchodów. Za przeprowadzenie odpowiedzialni byli opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego i nauczyciel plastyki. W/w. konkurs wygrała uczennica klasy VIII A Julia Rutkowska. 

Duży nacisk położony był na dostarczenie wiedzy naszym najmłodszym uczniami. Stąd też przeprowadzane były dla nich tzw. lekcje patriotyczne itp., 
prowadzone przez gimnazjalistów – o symbolach narodowych, o historii Polski. Dla klas najmłodszych klasa VI przygotowała prezentację polskich legend 
dotyczących ciekawych miejsc, postaci, miast, krain geograficznych. Natomiast klasy IV A i IV B zaprezentowały scenki o początkach państwa polskiego w 
oparciu o legendy. Dla uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum na zaproszenie koordynatora obchodów odbyła się lekcja patriotyzmu 
zaprezentowana przez ówczesnego wikariusza naszej parafii ks. Adama Woźniaka. Tematem prelekcji była „Rola Kościoła w walce o Niepodległą i o tożsamość 
narodową”. 

W ramach obchodów odbyło się kilka konkursów, m. in. na najciekawszy album „Polskie Powstania Narodowe”, konkurs fotograficzny „Piękna Ziemia 
Łaskarzewska” konkurs na limeryki, wierszowanki, konkursy plastyczne i wiele innych. 

Uczniowie zdobywali wiedzę o swojej małej ojczyźnie. Klasy nauczania zintegrowanego zwiedzały Łaskarzew, rozpoznawały najważniejsze obiekty, 
wzięły udział w międzyklasowym konkursie „Śladami niepodległości”. Fantastyczną imprezą dla wszystkich grup klasowych był piknik „Rodzina Niepodległej”. 
Każda klasa miał wytyczone zadania, np. kl. VII B wędrowała śladami kapliczek i opracowywała karty pracy o każdej z nich, kl. VI poznawała historię 
zabytkowego kościółka na cmentarzu, a klasa zawodowa przygotowała multimedialną prezentację o łaskarzewskich instytucjach. Po ich realizacji o wyznaczonej 
godzinie na boisku szkolnym odbyła się prezentacja wypracowanych materiałów, której towarzyszyły wojskowe pieśni. Rada Rodziców przygotowała dla 
wszystkich uczestników pikniku poczęstunek (kiełbaski z rożna i napoje). 

Nauczyciele świetlicy i opiekun biblioteki szkolnej przygotowali spotkanie czytelnicze „Nasza Polska” – przybliżono uczniom w wierszach historię naszego 
kraju.  

Jednym z ciekawszych działań zrealizowanych przez wszystkich uczniów była nauka narodowego 
tańca poloneza. Ćwiczenia odbywały się w trzech grupach wiekowych kl. 0 – III, IV – VII, VIII A B i III 
gimnazjum. Prezentacja tańca odbyła się w czasie kulminacji obchodów, które świętowali z nami zaproszeni 
goście, w dniu 9 XI 2018 roku (I część prezentacja pantomimy „Niepodległa” przez uczniów klas IV A i B 
oraz śpiewanie współczesnych pieśni patriotycznych przez klasy od IV wzwyż i polonez). Kontynuacją i 
zamknięciem rocznych przygotowań i obchodów był dzień 30 XI 2018 roku (II część – Wieczornica – Polska 
Niepodległa – recytacja wierszy o Ojczyźnie, śpiew pieśni patriotycznych pochodzących z czasów I wojny 
światowej, wysłuchanie opowieści o tradycjach i obyczajach Ziemi Łaskarzewskiej przedstawionych przez 
członkinie KGM „Serbianki”. Na zakończenie odbyła się biesiada. Wszyscy uczestnicy spędzili miły wieczór 

przy herbatce, rozkoszując się przygotowanymi przez rodziców wspaniałymi wypiekami w narodowych barwach (rolady, torty, babeczki, kremówki itp.). 
Każda uroczystość szkolna, wycieczki krajoznawcze i do miejsc pamięci narodowej, biwak lub rajd zawierały odniesienie do umiłowania Ojczyzny tej dużej 

i małej, do patriotyzmu, do ludzi żyjących tu i teraz i tych, którzy odeszli. 
Wszystkie działania, jakich się podjęliśmy, miały zintegrować naszą szkolną rodzinę, wspólnotę dzieci i dorosłych „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” jak 

słyszymy w jednej z piosenek. Dlatego też odbyły się inne uroczystości 
poza wymienionymi wyżej imprezami: 

 Ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej 
 Szkolna Wigilia z uroczystym apelem. 
 Dzień Babci i Dziadka. 
 Dzień Żołnierzy Wyklętych 
 Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka 
 Pierwszy Dzień Wiosny – Mini lista przebojów 
 Święto Flagi 
 Święto Konstytucji 3 Maja 
 Dzień Matki – O tym, jak matki uczą patriotyzmu. 
 Dzień Dziecka – wystawienie bajki „Złota rybka” zaprezentowanej przez nauczycieli i pracowników administracji. 

Imprezy przygotowane dla społeczności lokalnej (mieszkańców miasta i zaproszonych gości) 
 Dni Łaskarzewa – wokalny występ uczniów w Alejkach 
 17 września przedstawienie pt. „Schron” z okazji 79 rocznicy spalenia Łaskarzewa. 
 16 października część artystyczna dotycząca postaci Wielkiego Polaka – Patrioty Świętego Jana Pawła II – Patrona naszej szkoły. 

Szacunek dla osób dorosłych młodzież szkolna mogła wyrazić, przygotowując piękną sztukę teatralną pt. „ Zrękowiny” dla par małżeńskich naszego miasta 
obchodzących Złote Gody. 

7 listopada 2018 r. młodzież zaprezentowała koncert pieśni patriotycznej w GOK Garwolin w czasie obchodów 100. rocznicy powstania ZNP powiatu 
garwolińskiego. 

W roku przygotowań i obchodów rocznicowych wielokrotnie śpiewaliśmy wszystkie zwrotki hymnu narodowego „ Mazurka Dąbrowskiego” oraz „Rotę”.  
Cała społeczność szkolna indywidualnie lub jako zespół klasowy wpisywała się w „Pamiętnik Niepodległej” – kroniki będącej świadkiem szkolnych 

wydarzeń w roku szkolnym 2017/2018, oraz 2018/2019. 

PROJEKTY SKIEROWANE DO MŁODZIEŻY 
 Projekt Rządowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu przez wspieranie przedsięwzię-

cia z zakresu upowszechnienia sportu dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy SKS”. 
 Projekt „Zanim nie jest za późno” we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Powiatowa Garwolin (z 

zakresu profilaktyki uzależnień). 
 Projekt „Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim”. 
 Projekt „Razem bezpieczniej” realizowany z Komendą Powiatową Policji w Garwolinie. 
 Projekt „Ginące zawody” we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Powiatowa Garwolin. 
 Powiatowy projekt z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Zachowaj trzeźwy 

umysł”. 
 Projekt Unijny „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów z Miasta Łaskarzew” – zgłoszony. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO MŁODZIEŻY 
 Badanie wad postawy dla dzieci. 
 Spotkanie z kosmetyczką i dietetykiem oraz psychologiem w ramach programu „Razem bezpieczniej”. 
 Warsztaty z psychologiem z profilaktyki uzależnień w ramach projektu „Zanim nie jest za późno”. 
 „ARS, czyli jak zadbać o miłość?” – program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoak-

tywnych. 
 „Wybierz życie, pierwszy krok” – program profilaktyczno – edukacyjny o tematyce związanej ze zdrowiem. 
 Przesiewowe badanie słuchu. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 
 W ramach projektu „Razem bezpieczniej” spotkanie z policjantem nt. „Odpowiedzialność karna nieletnich” oraz psychologiem nt. „Zachowania ryzykowne 

w wychowaniu”. 

AKCJE CHARYTATYWNE 
 Pomóż zwierzętom w Cyganówce. 
 Świąteczna Paczka – pomoc Polakom na Kresach. 
 Opatrunek na Ratunek. 
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
 Góra Grosza.  

AKCJE OGÓLNOPOLSKIE 
 Konkurs edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” w ramach ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania. 
 Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – uczniowie systematycznie poznają zasady bezpiecznego zachowania. 
 II Edycja Programu Edukacyjnego „Dobrze Jem ze Szkołą na Widelcu” – przez cały rok szkolny są aktywnie realizowane zajęcia kształtujące dobre nawyki 

zdrowego żywienia. 
 Akcja Edukacyjna „Śniadanie daje moc”. 
 Akcja „Dzień Pluszowego Misia”. 

UROCZYSTOŚCI PRZYGOTOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ 
1. W sierpniu prezentacja programu artystycznego w Alejkach mieszkańcom i zaproszonym gościom przybyłym gościom na obchody Dni Łaskarzewa.  
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – akademia. 
3. Rocznica spalenia Miasta Łaskarzew przedstawienie pt. „Schron” zaprezentowane mieszkańcom i zaproszonym gościom w kościele parafialnym. 
4. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. 
5. Ślubowanie klas pierwszych – akademia.  
6. Dzień Nauczyciela – akademia. 
7. Msza święta i akademia z okazji Rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II. 
8. Część artystyczna z okazji Obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprezentowana zaproszonym gościom. 
9. Prezentacja patriotycznego programu artystycznego w czasie obchodów 100. Rocznicy Powstania Związku Zawodowego Nauczycieli powiatu garwoliń-

skiego zaprezentowany w GOKu w Garwolinie. 
10. Wieczornica poświęcona zakończeniu Obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprezentowana zaproszonym gościom. 
11. Mikołajki w szkole i udział w Paradzie Mikołajkowej. 
12. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
13. Jubileusz par małżeńskich – spektakl pt. „Grunt to rodzina”. Przedstawienie zaprezentowane parom małżeńskim obchodzącym Złote Gody i zaproszonym 

gościom. 
14. Dzień ginących zawodów – projekt, spotkanie z przedstawicielami ginących zawodów – wikliniarz, hafciarka, tapicer, szewc. 
15. Wigilia Szkolna – akademia. 
16. Udział w VII Gminno – Parafialnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.  
17. Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez uczniów klas 0 – III.  
18. Zabawa choinkowa. 


