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SZKOŁA DLA NIEPODLEGŁEJ 

 

 

 Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 30 października 2018r do 30 kwietnia 

2019r wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła dla Niepodległej w 

sposób następujący: 

 

Zadanie 1. 

Zorganizowanie w szkole obchodów 100-lecia niepodległości.” 

Cele: 

- kształtowanie tożsamości narodowej i patriotycznej, 
- rozwijanie szacunku do symboli narodowych, 
- popularyzowanie wydarzeń, związanych z współczesną historią Polski, 
- propagowanie poezji i pieśni patriotycznych. 

 

Wykonanie: 

 Dla uczczenia tego wiekopomnego wydarzenia uczniowie SOSW w Jaworze wraz z 

opiekunami już od 5 listopada dekorowali budynek szkolny. Tego też dnia odbyła się lekcja 

historyczna "Polska Niepodległa", nawiązująca do setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości. W dniu 09.11.2019r o odbył się konkurs historyczny  "Polska Niepodległa", 

którego celem  było podsumowanie wiedzy o upadku i etapach odradzania się państwa 

polskiego. 

 Kulminacją obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę  był 

uroczysty apel. Apel inny w swojej formie, ponieważ zamiast uczniów wystąpili w nim 

nauczyciele. O godz. 11.11 wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. 

 W trakcie apelu, w sposób symboliczny przedstawiono nowożytną historię Polski i 

ziem polskich, począwszy od rozbiorów, poprzez zrywy niepodległościowe aż do odzyskania 

niepodległości. Narracja historyczna została wzbogacona obrazami prezentacji 

multimedialnej. Między poszczególnymi etapami narracji nauczyciele prezentowali utwory 

poetyckie m.in. Bełzy, Janczarskiego, Kubiaka, Norwida i Szymborskiej. Śpiewali również 

pieśni patriotyczne i legionowe: „ Jak długo w sercach naszych”, „ Wojenko, wojenko”, „ My 

Pierwsza Brygada” oraz „ Kocham Cię, Polsko”. Z wielkim entuzjazmem zebrani przyjęli 

solowe wykonanie pieśni „Ułani, ułani” przez p. E. Gacka. Apel przebiegł w uroczystej, 

podniosłej i patriotycznej atmosferze. 
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Smakowitym zwieńczeniem tego dnia był poczęstunek "rogalami marcińskimi" pieczonymi 

przez podopiecznych szkolnego internatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. 

„Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” – zorganizowanie w szkole 

konkursu literackiego lub plastycznego. 

Cele: 

- edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei 
niepodległości oraz tradycji narodowych w  naszej Małej Ojczyźnie, 

- zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową, 
- pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,  
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków 

plastycznych, 
- podniesienie  świadomości narodowej i lokalnej, 
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny, 
- kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział w 

wystawach prac pokonkursowych .  



3 

 

 
Wykonanie: 
 Konkurs plastyczny „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” odbył się w 

styczniu 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaworze. Celem 

konkursu była edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości 

i idei niepodległości oraz tradycji narodowych w  naszej Małej Ojczyźnie. W konkursie wzięli 

udział uczniowie kl. V, VI, VII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klasy III Gimnazjum z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Mimo trudnej tematyki udało się 

zainteresować niewielką grupę młodych ludzi tematyką patriotyczną.  

 Uczniowie przedstawili temat konkursu w różnych technikach plastycznych ( rysunek, 

malarstwo, wycinanka). Na konkurs wpłynęło siedem prac i jury w składzie p. Ewa Aleksiuk, 

p. R. Papiński oraz p. Aleksandra Jakimow wybrało trzy prace: 

I  miejsce – Kamil Hofman kl. IIIG 

II miejsce – Eryk Mieczkowski kl. VI 

III miejsce – Przemysław Rosiak kl. IIIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5. 

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”. 
Cele: 

- podsumowanie wiedzy o upadku i etapach odradzania się państwa polskiego, 
- popularyzowanie wydarzeń z historii Polski, 
-  kształtowanie tożsamości narodowej i patriotycznej. 

 
Wykonanie: 
 Ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Polska Niepodległa” został poprzedzony 

przeprowadzoną w dniu 05.11.2018r lekcją historyczną "Polska Niepodległa", nawiązującą 
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do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Celem zajęć było syntetyczne ukazanie 

dziejów Polski i Polaków na przestrzeni XVIII-XX wieku. Była to pogadanka połączona z 

prezentacją multimedialną. Uchwalenie konstytucji marcowej, kładącej podwaliny pod 

system ustrojowy II Rzeczypospolitej, było podsumowaniem pogadanki i prezentacji. 

Wymieniona lekcja historyczna, była dla uczniów krótkim podsumowaniem ich dotychczas 

zdobytej wiedzy nt. odzyskania niepodległości. Posiadanie tej wiedzy było dla nich 

przydatne w pisemnym konkursie historycznym „ Polska Niepodległa „. 

W spotkaniu brali udział uczniowie klas: VII- VIII SP L, III G L, I-III SB L. W dniu 

09.11.2019r odbył się konkurs historyczny „ Polska Niepodległa„, nawiązujący do setnej 

rocznicy odzyskania państwowości przez Polaków. Konkurs miał formę pisemną. Należało 

odpowiedzieć na 20 pytań, które miały różny stopień trudności. W konkursie wzięli udział 

uczniowie klas: VII-VIII SP, III G  i I-III szkoły branżowe. Komisję Konkursową stanowili: 

p. E. Aleksiuk, p. B. Mąsior,                        p. M. Wittenbeck i p. R. Papiński. 

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród, nastąpiło podczas uroczystego apelu z 

okazji Święta Niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Zadanie 6. 

Zorganizowanie przedstawienia o tematyce niepodległościowej. 

Cele: 

- Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez szacunek do historii oraz  
  symboli narodowych. 
- Rozwijanie poczucia własnej wartości. 
- Rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej i muzycznej. 
- Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 
 
Wykonanie: 
 Dnia 28 marca 2019r w SOSW w Jaworze mogliśmy obejrzeć przedstawienie o 

tematyce niepodległościowej pt. Mówię o Tobie dobrze Polsko". Przedstawienie to było 

jednym z zadań konkursu "Szkoła dla Niepodległej", w którym bierze udział nasza Placówka. 

Celem przedstawienia było kształtowanie postawy patriotycznej wszystkich wychowanków 

od przedszkolaków po uczniów szkoły branżowej.  

 W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas od V, VIII szkoły podstawowej, III 

gimnazjum i klasy I szkoły branżowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim. Udział w przygotowaniu takiego przedstawienia był dla nich nie lada 

wyczynem, ale rozwijał w nich poczucie własnej wartości, uczył umiejętności pracy w 

zespole oraz rozwijał ekspresję ruchową i muzyczną. Podziękowania za rozwijanie tych 

umiejętności należą się naszym paniom polonistkom: J. Borkowskiej i A. Wiącek, które 

poświęciły wiele czasu na próby. 

 Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przez uczniów szkoły. 
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Zadanie 7. 

„W czym w obecnych czasach przejawia się patriotyzm”?  

Cele: 

- uświadomienie czym jest patriotyzm i postawa patriotyczna, kogo nazywamy patriotą 
w kontekście historycznym i współczesnym;  

- zdobycie wiedzy na temat tego, czym jest współczesny patriotyzm i jak dziś można go 
manifestować; 

-   rozbudzenie i kształtowanie poczucia miłości do ojczyzny, uczuć patriotycznych, 
refleksji nad Polską jako miejscem, w którym się urodziliśmy i wychowujemy; 

-  rozbudzenie szacunku dla tradycji i tego, co tworzy i jednoczy naród. 
 
Wykonanie: 
 Realizując ten punkt konkursowy pragnęliśmy zachęcić uczniów do samodzielnej 

refleksji na temat patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Zadania tego podjęli się członkowie 

Samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem podczas przygotowania zajęć tematycznych pt. 

Co to znaczy być patriotą? Czym w obecnych czasach przejawia się patriotyzm?. 

Zajęcia te miały  być wprowadzeniem do przygotowania w grupach "Księgi Patriotów lub 

Poradnika Młodego Patrioty".  

 Podczas spotkania członków SU wspólnie omówiliśmy problem współczesnego 

patriotyzmu. Uczniowie zgodnie orzekli, że trudniej być patriotą dziś niż pół wieku temu. 

Dzisiaj na co dzień nie mamy sytuacji zagrożenia, nie musimy wybierać między ojczyzną a 

kolaboracją, walczyć z wrogiem – nie jest to patriotyzm narodowowyzwoleńczy – teraz o 

naszym umiłowaniu ojczyzny świadczą drobne czyny dnia codziennego. O swoim 

patriotyzmie możemy zaświadczyć jedynie poprzez własną obywatelską postawę: przez 

udział w wyborach, zaangażowanie w życiu politycznym i społecznym, płacenie podatków, 
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walkę o polepszenie sytuacji najbiedniejszych. Wynikiem wspólnej debaty jest wspólnie 

stworzona przez uczniów prezentacja, która najpierw przypomina czym jest Patriotyzm w 

ogóle, jakie są rodzaje patriotyzmu, by potem pokazać jak być patriotą w dzisiejszych 

czasach.  

 Prezentacja została zaprezentowana przez członków Samorządu uczniowskiego 

pozostałym uczniom szkoły dnia 3 kwietnia 2019r i okazała się dużą pomocą w tworzeniu 

Księgi Patriotów i Poradników Młodego Patrioty.  

 

 

 

Zadanie 9.  

Zorganizowanie konkursu fotograficznego pod hasłem „Wolność jest w nas”. 

Cele: 

- promowanie zachowań patriotycznych, 
- zaakcentowanie znaczenia wolności i dostrzegania jej przejawów w życiu codziennym, 
- rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, 
- kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne, 
- propagowanie sztuki fotografowania, jednej z form artystycznego wyrazu,  
- prezentacja twórczości. 
 
Wykonanie: 
 W miesiącu listopadzie roku szkolnego 2018/2019 został ogłoszony w SOSW w 

Jaworze konkurs fotograficzny pod nazwą "Wolność jest  w nas" . Był on zaplanowany jako 

jedno z działań w ramach konkursu  "Szkoła dla Niepodległej".  Regulamin konkursu 

wywieszono w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej Samorządu Internatu. Celem 

konkursu było promowanie zachowań patriotycznych, dostrzeganie przejawów wolności w 

życiu codziennym oraz kształtowanie wyobraźni przestrzennej, inwencji twórczej i 

kreatywności dzieci i młodzieży. 
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Ostatecznym terminem przyjmowania prac był dzień 5.04.2019. Na konkurs napłynęło 14 

prac wykonanych przez 12 uczniów.  15 kwietnia 2019 zebrało się jury w składzie : 

P. Beata Mąsior - wicedyrektor Ośrodka 
p. Edyta Walczak - nauczyciel 
p. Adrianna Cycoń - nauczyciel 
 
Podczas obrad jury wyłoniono laureatów konkursu.  
I miejsce zajęła Paulina Terlecka 
II miejsce - Paulina Konieczna 
III miejsce -Anna Chudzio. 
Przyznano również dwa wyróżnienia, które  otrzymali - Karol Dziębowski oraz Natalia 

Ponitka. 

Z prac konkursowych utworzono ekspozycję  na korytarzu Ośrodka. 

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas apelu Samorządu Uczniowskiego, który 

odbędzie się na początku maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 12.  

Przygotowanie „Księgi Patriotów/Poradnika Młodego Patrioty”. 

Cele: 

- Kształtowanie postaw patriotycznych; 
- kształtowanie umiejętności manualnych; 
- nabywanie umiejętności pracy w zespole. 
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Wykonanie: 
 Nsi uczniowie od najmłodszych lat słyszą na lekcjach, że są Polakami, że mieszkają w 
Polsce, mówią po polsku, że to nasza Ojczyzna i dlatego też powinniśmy być patriotami. Z 
tego właśnie powodu dnia 3 kwietnia 2019r w SOSW Jawor o godzinie 1000  w sali 
konferencyjnej odbyły się zajęcia tematyczne dla wszystkich uczniów naszej szkoły pt. "Co to 
znaczy być patriotą?". Zajęcia były wprowadzeniem do przygotowania w grupach "Księgi 
Patriotów lub Poradnika Młodego Patrioty".  
 Wprowadzeniem do tematu był filmik  - Dzieci mówią jak jest - Patriotyzm. 
https://www.youtube.com/watch?v=o36bTBTnjnA.  Następnie została zaprezentowana 
"Piosenka Młodego Patrioty" https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 
Uwzględniając różnorodny wiek naszych uczniów pokazaliśmy najpierw: 
 film pt.  Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A, następnie -  Animowaną historię 
Polski https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8. 
Kulminacyjnym punktem spotkania była prezentacja przygotowanej przez członków 
Samorządu uczniowskiego prezentacji pt. "W czym w obecnych czasach przejawia się 
patriotyzm".   
 Po obejrzeniu i krótkim omówieniu poszczególnych pozycji zaprosiliśmy uczniów 
wszystkich obecnych klas o utworzenie własnej klasowej Księgi Patriotów lub Poradnika 
Młodego Patrioty. Podczas dwugodzinnych zajęć wychowawczych w klasach powstały 
bardzo ciekawe propozycje Poradników lub ksiąg. Za najciekawsze uznano prace klas I UA, 
IV U, IV UA, VII U wykonane przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym oraz prezentację filmową klasy V-VIII Szkoły podstawowej dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o36bTBTnjnA
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8
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Zadanie 13.  

Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła dla 
Niepodległej”, który w okresie od 30.10.2018 r. do 30.01.2019 r., przeprowadzi 
w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie 
obowiązkowe). 
 Przedstawicielem SOSW w Jaworze była pani Ewa Aleksiuk, która w określonym przez 

organizatorów terminie ukończyła kurs "Szkoła dla Niepodległej". 
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Wykonaliśmy   8  z  13 zadań konkursowych. Udział w konkursie "Szkoła dla Niepodległej" wzięli 

wszyscy uczniowie naszego Ośrodka. Zaangażowaliśmy także naszych przedszkolaków, którzy 

wzięli udział w wykonaniu 2 zadań konkursowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizator konkursu - Ewa Aleksiuk 

Dyrektor szkoły 

Franciszek Materniak 


