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  95 lat szkoły wpisane w stulecie Niepodległej

.

100 Lat Niepodległości Polski
Taka rocznica zdarza się tylko raz.
11 listopada 2018 roku wspominamy wysiłki wszystkich, którzy
doprowadzili do odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej. Jest to
zatem rocznica symboliczna i wyjątkowa, rocznica cudu
niepodległości, o którym trzeba pamiętać, bo po 123 latach niewoli,
podziałów i rozbicia, Polska znowu była i nadal jest wolna.

My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke
chcemy uczcić tę niezwykłą rocznicę w wyjątkowy sposób.
Dlatego wzięliśmy udział w Szkolnym Projekcie poświęconym
100-leciu niepodległości Płocka i naszej Ojczyzny. Z wielkim
zaangażowaniem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne w trakcie
szkolnego konkursu. Ze wzruszeniem recytujemy najpiękniejsze
teksty poświęcone naszej Ojczyźnie.
Wszystko dla niepodległej…..

Nasza szkoła istnieje od 95 lat. Powstała  
1 września 1923 roku. Tu zawsze
uroczyście obchodzono wszystkie
rocznice i święta narodowe.                       
Ze wzruszeniem wygłaszano
okolicznościowe referaty, deklamacje i
śpiewano pieśni patriotyczne. Wolność
naszej Ojczyzny była dla nauczycieli i
uczniów sprawą nadrzędną.

.
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    Poznajemy 100 lat rozwoju naszego miasta
                        w niepodległej Polsce
     W dniach 26, 27 i 28 września w ramach zajęć lekcyjnych
                      wszystkie klasy realizowały projekt.

Uczniowie klas pierwszych swoją przygodę z
Płockiem rozpoczęli zajęciami  edukacyjnymi w PLOT.
Zdobyta garść wiedzy i mapa w ręku, pozwoliły poznać
cenne zabytki owiane historią oraz miejsca pamięci w
naszym mieście. Dzieci tropiąc płockie uliczki,
oglądając stare pocztówki, fotografie, zdjęcia z
rodzinnych albumów oraz dzieła lokalnych artystów,
badały, jak zmieniał się Płock na przestrzeni dziejów.
Uczniowie poszukiwali odpowiedzi na kluczowe
pytania: co ma płot do Płocka?, skąd takie kolory na
fladze miasta?, co ma hejnał do pasowania?, jak to z
herbem było? Dzięki temu powstała  Kolorowa Galeria
Plastycznych Możliwości pod hasłem “Mam tak samo
jak ty... Płock - Moje miasto”. Teraz już Pierwszak wie,
że każdy mijany zakątek ma swoją historię i ukryte
skarby. Mali Tropiciele zasłużyli na dyplomy uznania i
upominki.

kl. Ib

kl. Ia

Klasa 2a realizowała temat: Poznajemy pomniki
historyczne. Wędrówkę po Płocku rozpoczęła od
wizyty w PLOT. Stamtąd z mapami w dłoniach, dzieci
ruszyły szukać pomników. Najdłużej stojącym w
Płocku, do jakiego dzieci dotarły, okazał się pomnik
wybitnego etnologa, ekonomisty i socjologa, prof.
Ludwika Krzywickiego, stojący na Wzgórzu Tumskim
przy ogrodzeniu siedziby TNP. Postawiono go w 1966
roku. Natomiast najnowszym nabytkiem  miasta jest
pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej (aktorki,
pedagoga, współzałożycielki „Mazowsza”), który 
stanął przy ul. Tumskiej w 2014 roku. Dzieci dotarły do
dwunastu pomników. Były zaskoczone, że tak dużo
tych obiektów znajduje się w naszym mieście. Na
koniec podsumowały wyjścia układając rozsypankę -
chronologicznie wszystkie pomniki według kolejności
powstawania oraz wykonując prace plastyczne.

Bolesław III Krzywousty

Scena
pasowania
Bolka
(Bolesława III
Krzywoustego)
na rycerza
przez jego ojca
- Władysława
Hermana
przedstawiana
jest na wieży
Ratusza po
odegraniu
hejnału. Obaj
książęta –
władcy Polski,
pochowani są
w katedrze
płockiej.

.
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W ramach projektu klasa 2b realizowała zagadnienie
„Śladami pomników przyrody”. W Borowiczkach
obejrzeli – dąb „Wojciech”, najstarszy pomnik, który
liczy 600 lat. Drzewo znajduje się przy ulicy
Zarzecznej. Dzieci mierzyły obwód pnia, zbierały
owoce dębu, odwzorowywały kształt liści oraz
przedstawiały na rysunku budowę drzewa. Następnym
pomnikiem przyrody, jaki odnalazła klasa 2b, był
miłorząb chiński, który znajduje się przy ul. Jesiennej.
Drzewo o bardzo charakterystycznych liściach w
kształcie wachlarza. Miłorząb chiński uznawany jest w
Chinach za drzewo święte. Poza tym dzieci oglądały
jeszcze dęby: „ Zygmunta Padlewskiego”
-„Władysława Broniewskiego”, dąb za budynkiem Sądu
na Tumach i przy ul. Kościuszki. Natomiast przy ul.
Sienkiewicza obejrzały i dokonały pomiarów robinii
akacjowej oraz katalpy żółtokwiatowej. Zebrane
materiały przyrodnicze zaprezentowały w postaci
plakatów, rysunków oraz quizu wiedzy.

Dąb Wojciech

Klasa 3a realizowała temat: Poznajemy zabytki
Płocka. W związku z tym odwiedziła Liceum im.
Stanisława Małachowskiego, w którym zwiedziła
licealne muzeum, rozmawiała z dyrektorem szkoły na
temat zmian jakie nastąpiły w ostatnich latach, oglądała
panoramę Płocka z wieży Małachowianki. Zwiedziła
także budynek Sądu Rejonowego, była w archiwum
ksiąg wieczystych, gdzie oglądała księgę wieczystą z
1920 roku, która została przebita kulą. Dzieci zebrały
informacje na temat ciekawostek związanych z
sądem, zwiedzały Katedrę i rozmawiały z
proboszczem. Poza tym były w Regionalnym Muzeum
Poczty, gdzie miały zajęcia edukacyjne z panem
Pawłem Mieszkowiczem: Zabytki Płocka na znakach
pocztowych.

Małachowianka

Uczniowie klasy 3b w ramach projektu edukacyjnego
podjęli temat: "Płock w kadrze filmowym" i podzieleni
zostali na dwie grupy zadaniowe. Pierwszego dnia
uczestniczyli w wycieczce po Płocku z
przewodnikiem. Następnie w grupach wykonali plakaty
"Płock w kadrze filmowym". Następnego dnia
odwiedzili Muzeum Mazowieckie, gdzie uczestniczyli
w warsztatach na temat "Jak rozwijało się miasto na
przestrzeni ostatnich 100 lat". Po powrocie wykonali na
zajęciach technicznych zabytkowe kamieniczki. W
ostatnim dniu projektu uczniowie spotkali się z
proboszczem Katedry, który opowiedział o
renowacjach i pracach archeologicznych
wykonywanych na przestrzeni 100 lat. W Muzeum
Diecezjalnym odkrywali ciekawe ekspozycje.
Uczniowie w domach poszukiwali informacji na temat
historii miasta w innych źródłach m.in. internecie,
książkach historycznych i prezentowali na zajęciach.

Przed Sanktuarium

Płock w kadrze
filmowym IIIb
Poznajemy
zabytki Płocka
IIIa
Śladami
pomników
przyrody IIb
Poznajemy
pomniki
historycz. IIa
Zabytki 
i miejsca
pamięci Ia Ib

.
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                              Galeria zdjęć
        Jak realizowaliśmy projekt edukacyjny?

klasa IIb klasa IIIa klasa IIIb

klasy Ia i Ib klasa IIa

Zadania projektu edukacyjnego realizowane były w
zespołach, które  poprzez badania (ankiety, wywiady,
analizę dokumentów) gromadziły materiał historyczny
dotyczący wpływu ważnych wydarzeń na życie
naszego miasta oraz zbierały dane, które wskażą jak
rozwinął się Płock na przestrzeni ostatniego stulecia.

Po przeprowadzeniu badań terenowych uczniowie
wraz z nauczycielami opracują informator, który
zostanie udostępniony Książnicy Płockiej i szkołom
naszego miasta jako materiał edukacyjny.

. . .

. .
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Klasa IV b  podczas projektu zajmowała się zbieraniem informacji
dotyczących działalności kulturalnej w naszym mieście. Dzieci odwiedziły
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", pawilon dydaktyczny
ZOO, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Ogródek Jordanowski oraz Klub
Osiedla "Kochanowskiego". Uczniowie zasięgali również informacji na
temat działalności, historii powstania, oraz idei jakie przyświecały
założycielom Młodzieżowego Domu Kultury. Oprócz pracy badawczej
spędzony czas sprzyjał integracji klasy. 

Klasy IV s i VIII s podczas realizacji
projektu zgłębiały wiedzę
dotyczącą płockiego przemysłu.
Klasa 4 wyruszyła na wycieczki
śladami zakładów przemysło-
wych. Odwiedziliśmy miejsca, w
których dawniej lub obecnie
funkcjonują firmy. Klasa 8s
dodatkowo przeprowadziła ankiety
o przemysłowym Płocku.

Klasa IV c realizowała temat
dotyczący ostatnich stu lat płockiej
służby zdrowia. Uczniowie udali się
na spotkanie z Ingą Kujawą
Zawadzką- Specjalistą
ds. Komunikacji Społecznej, w
Szpitalu Świętej Trójcy. W Izbie
Lekarskiej, wzięli udział w
prezentacji doktora Jarosława
Waneckiego na temat rozwoju
przychodni. Poznali też historię
przychodni Świętej Trójcy przy ul.
Miodowej 2.

Uczniowie IV a poznali historię Teatru Dramatycz-
nego im. J.Szaniawskiego w Płocku, a także
uczestniczyli w zajęciach teatralnych prowadzonych
przez panią Monikę Mioduszewską-Olszewską z
Działu Promocji i Marketingu teatru. Poznawali też
historię kina. Uzupełnieniem wiedzy uczniów był
spacer po "FILMOWYM PŁOCKU" zorganizowany
przez PLOT i POKIS, podczas którego uczniowie
odwiedzili miejsca, które inspirowały takich reżyserów
jak:  K.Kieślowski, J.Skolimowski, S.Bareja, H.Kluba.
Podczas sobotniej eskapady po mieście przewodnicy i
kulturoznawcy opowiadali o najciekawszych
produkcjach filmowych, i ciekawostkach z planu.

Spacer po Płocku
Realizacja Szkolnego Projektu nt. 100 lat Niepodległości
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Śladami przeszłości

Klasa V a odwiedzała Miejsca Pamięci Narodowej w
Płocku: Plac 13 Straconych, Grób Nieznanego
Żołnierza, Dzwon Pokoju, tablica spalonych przez
Niemców płocczan przy ulicy Sienkiewicza, Grób
"Sybiraków", Grób Bohaterów Powstania
Styczniowego, Krzyż Katyński, zbiorowa mogiła
żołnierzy z 1920r., tablice pamiątkowe poświęcone
żołnierzom Armii Krajowej, tablica ku czci
pomordowanych w czasie II wojny nauczycieli, tablica
ku czci poległych na polu chwały uczniów "Jagiellonki",
"Dęby Pamięci" dla uhonorowania oficerów
pomordowanych w Katyniu. Celem powziętych działań
było wyszukiwanie i gromadzenie źródeł na temat
martyrologii płocczan i uwrażliwianie młodzieży na ich
cierpienie a także promowanie lokalnego dziedzictwa
historycznego i kształtowanie postaw historycznych.

Klasa V c realizowała  temat dotyczący
bibliotek w Płocku. Uczniowie zdobywali
informacje uczestnicząc w zajęciach w
Bibliotece im. Zielińskich oraz w
Towarzystwie Naukowym Płockim. Dzieci
odwiedziły Archiwum Państwowe i wzięły
udział w warsztatach pt. „Detektyw - 
archiwista”. Podczas spacerów
przeprowadziły sondę wśród mieszkańców
na temat płockich bibliotek.

W związku z realizacją projektu klasa V b prowadziła
badania i ustalała, jak zmieniało się oblicze Płocka na
przestrzeni wieku. Nasze dociekania obejmowały takie
obszary jak: Prezydenci Płocka od 1918 do 2018 roku
oraz Miasta partnerskie. Ustalaliśmy, jaki wpływ mieli
na nasz gród włodarze i z jakimi innymi miastami
podjęliśmy współpracę. W poszukiwaniu odpowiedzi
odwiedziliśmy Dom Darmstadt i Książnicę Płocką,
gdzie przygotowano dla nas zajęcia dydaktyczne
poświęcone w/w tematom. Dodatkowo
przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Płocka
ankietę na temat znajomości miast partnerskich i
corocznej  imprezy jaką jest Piknik Europejski.
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W poszukiwaniu informacji

Klasa V s realizowała temat - "Muzea i
galerie sztuki". Uczniowie wyszukiwali
przydatne informacje na temat Muzeum
Mazowieckiego, Płockiej Galerii Sztuki oraz
eksponatów w niej zgromadzonych. W ten
sposób poznawali wyjątkowy kunszt polskich
artystów.

Klasa VI a realizowała temat dotyczący rozwoju
płockiej służby zdrowia. W tym celu  wybrała się do
Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
Tam dzieci poznały historię szpitali oraz  przychodni,
które znajdowały się w naszym mieście.
Kolejnym punktem programu było wyjście do
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Tam
dzieci spotkały się z  dyr. Lucyną Kęsicką, która
opowiedziała o pracy ratownika i zmianach jakie
powstały w stacji ciągu ostatnich 20 lat.
Podsumowaniem pracy stała się wizyta w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie uczniowie w
trakcie zwiedzania laboratoriom dowiedzieli się m.in.
jak bada się twardość wody i czystość powierza.

Zadaniem uczniów z klasy VI b było znalezienie
informacji o rozwoju przestrzennym Płocka od 1918 do
2018 roku, zmianach demograficznych miasta oraz
poznanie historii niektórych płockich ulic. Inicjatyw
poszukiwali podczas wycieczek: do Muzeum
Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego oraz w trakcie
spaceru po Płocku. Na podstawie zebranych informacji
uczniowie przygotowali mapy rozwoju Płocka na
przestrzeni 1918 i 2018 roku, stworzyli wykresy
dotyczące zmian liczby ludności miasta oraz
opracowali ciekawostki związane z historią wybranych
ulic Płocka.
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Aktorzy zostali nagrodzeni ogromnymi brawami.

    Dzień Edukacji Narodowej

Podczas akademii w dniu 12 X na
scenie debiutowali najmłodsi
uczniowie z klas: 2a, 2b, 3a.
Wystąpiły także dzieci z klas
czwartych i z kl. 5s. Podczas prób,
które rozpoczęły się miesiąc
wcześniej, było bardzo wesoło. W
dniu występu, gdy wszystko już
było gotowe i czekano na gości,
małych aktorów dopadł stres. Ale
świetnie sobie z nim poradzili i
wypadli wspaniale! 

Wojenko, wojenko

Historia Polski

Przybyli ułani

Czerwone maki

Ojczyzno ma

Wojenko, wojenko

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej
odbył się 29 października. Wzięły w nim udział
wszystkie klasy z naszej szkoły, które zaśpiewały
przygotowaną pieśń. To była lekcja patriotyzmu!

.

klasa Ia

klasa Ib

klasa IIa

klasa IIb

Grand Prix klasa IIIa

klasa IIIb
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Z patriotyczną pieśnią na ustach

Klasa IV b Klasa IV a

Klasa VI s Klasa V s

Klasa VI a

Klasa VII a

Klasa V a



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 48 11/2018 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZadra Gag@dka

Czas na podsumowanie...

Działania klasy VI s zmierzały do poznania historii
sportu w Płocku w latach 1918-2018.  W tym celu
przeprowadzono wywiad z współtwórcą, zawodni-
kiem i długoletnim kapitanem zespołu piłkarzy
ręcznych Wisły Płock, Wojciechem Majchrzakiem.
Kolejnym sposobem zdobywania wiedzy nt.: rozwoju
sportu w naszym mieście było opracowywanie
materiałów źródłowych w Bibliotece Zielińskich.
Uczniowie zwiedzili też halę sportowo-widowiskową
Orlen Arena. Dzięki rozmowie z kierownikiem obiektu
poznali bogatą przeszłość zespołu Wisła Płock. Uwagę
uczniów przyciągnęły ciekawe wystawy i zdjęcia
piłkarzy ręcznych na przełomie kilkudziesięciu lat.
28.09.2018r. uczniowie zostali podzieleni na grupy.
Pierwsza zwiedzała Płockie Towarzystwo Wioślarskie,
natomiast druga przeprowadziła na terenie miasta
Płocka sondę uliczną.
Podczas realizacji Projektu Szkolnego poświęconego
stuleciu niepodległości Płocka, uczniowie klasy VII a
zgłębiali wiedzę na podstawie dokumentacji znajdującej
się w Archiwum Państwowym, Muzeum Mazowieckim
oraz Książnicy Płockiej. Wiele satysfakcji i radości
dostarczyło uczniom poznawanie historii szkoły
zapisanej w Kronice Szkolnej.
W swoich pracach napisali 

„Kronika naszej szkoły to niezmierzone źródło
informacji, jej ponadczasowa wartość jest dla nas
cenną wskazówką i życiowym drogowskazem”. 

Realizacja Szkolnego Projektu na stulecie
niepodległości Płocka oraz naszej Ojczyzny
była nie tylko pracowita, ale i owocna. Poznaliśmy
wiele szczegółów dotyczących niezwykłej historii
naszego narodu. Ze wzruszeniem zaglądaliśmy do
starych ksiąg, skrywających wiele sekretnych
informacji. Dlaczego? „Bo – jak pisze w swojej
pracy Magda Fabirkiewicz z VII a - „Ojczyzna jest dla
mnie ważna. Tutaj, w Polsce się wychowałam
i poznałam moich przyjaciół. Właśnie mija 100 lat od
czasu odzyskania niepodległości. Obchody tego
święta powinny skłonić Polaków do przemyślenia, co
by było, gdyby losy Polski potoczyły się inaczej,
gdybyśmy żyli w kraju bez własnego języka?
Dlatego powinniśmy docenić trud i starania tych, którzy
poświęcili swoje życie dla dobra narodu i uczynili
Polskę wolną.” „Zawsze będziemy pamiętali
o tym, co dla nas zrobili” - dodaje Julia Mikołajczyk ze
Szkolnego Koła Dziennikarskiego. Projekt był
ciekawym eksperymentem, który na długo pozostanie
w naszej pamięci…
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