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KONKURS MEN
GODNOŚĆ WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ

O konkursie MEN „Godność, wolność, niepodległość” pisaliśmy już kilka
razy. 

GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ
W tym numerze podsumowujemy cały projekt, ponieważ brało w nim
udział wielu uczniów, ale nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, co się działo. 
ZADANIA KONKURSOWE
Pisząc wniosek, nauczyciele zobowiązani byli zaplanować wystawę
pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę
niepodległości oraz wycieczkę patriotyczną związaną tematycznie z
wydarzeniami historycznymi, postaciami i polskimi osiągnięciami z okresu
II Rzeczypospolitej. Należało również uwzględnić inne działania związane
z obchodami setnej rocznicy niepodległości, a szczególnie koncerty,
rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii i gry terenowe.
ZAANGAŻOWANI NAUCZYCIELE
Koordynatorami projektu były: Anna Samsonowicz i Barbara Żółkiewicz,
którym pomagali nauczyciele: Anna Jaworska, Dorota Korus, Agnieszka
Merta, Barbara Marchelak Ewa Widlarz oraz panie: Jolanta Grzegórzko
oraz Marta Szczepanik - Bęben 

Maja

ZADANIA ZREALIZOWANE
1.  Wystawa „Opowiedzcie wiatry…
Droga do niepodległości”.
2.  Wycieczka „Szlakiem powstań
śląskich” (cały numer 33 jest jej
poświęcony).
3.  Spotkania filmowe – „Sól ziemi
czarnej”.
4.  Konkurs gwary śląskiej.

5.  Koncert dla niepodległej. 
6.  Rekord dla niepodległej – hymn.
7.  Msza i kwiaty dla niepodległej.
8.  Festiwal Patriota i Patriotka XXI
wieku.
9. Spotkanie ze świadkiem historii.
10. Gra edukacyjna - konkurs,
podsumowanie projektu.

BIULETYN
Końcowym efektem całego projektu
było wydanie biuletynu. Są w nim
opisane wszystkie zadania. jest też
dużo zdjęć. To wspaniała pamiątka,
która została przekazana do
biblioteki szkolnej, dla przyszłych
pokoleń. 

Wiktoria  

REDAKTORZY, 
KTÓRZY BRALI UDZIAŁ 

W PROJEKCIE:
Jakub Szypuła, Sebastian
Kurtyka, Zuzia Malicka, Maja
Biskupska, Matylda
Maciejewska, Wiktoria Nanek,
Wiktoria Słota, Kacper Szkop,
Michał Kurtyka.

WYSTAWA

KONCERT

BIULETYNfot. Kacper

fot. Kacper

fot. sam
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WYSTAWA

IZBA REGIONALNA
W izbie regionalnej, w której wiele
przedmiotów pochodzi z okresu 20
– lecia międzywojennego,
zaprezentowaliśmy oryginalne
zdjęcia, publikacje, dokumenty oraz
kopie cenne dla właścicieli. 
Wśród nich dużym
zainteresowaniem uczniów
cieszyły się przedmioty
codziennego użytku: lampy
naftowe, lokówka, nożyce do
wełny, niecka drewniana do
wyrabiania ciasta, kołyska.

Kacper

KORYTARZ
Na przewiązce (korytarzu)
wystawiliśmy kopie zdjęć,
dokumentów przekazanych przez
uczniów, mieszkańców Będzina
oraz pochodzących ze zbiorów
Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Były wśród nich: kwity opłaty za
szkołę z lat 1931 - 33, które
dostaliśmy od pana T.
Wacławczyka,  zaświadczenie o
ukończeniu kursu dla
podwórzowych urzędników
gospodarskich z 1931.

Kacper

WYSTĘP
Przed wernisażem wystawy goście
oraz uczniowie starszych klas
obejrzeli rekonstrukcję historyczną
powstań śląskich przygotowaną
przez uczestników wycieczki. Była
to pantomima do piosenki R. Rydla
"Opowiedzcie wiatry",
przygotowana przez uczestników
wycieczki patriotycznej. 
W temat projektu wprowadziła
wszystkich również prezentacja
multimedialna.

Azjatka

 WYSTAWA
Najpierw zbieraliśmy eksponaty na wystawę "Opowiedzcie wiatry... Droga
do niepodległości". Naprawdę zgromadziliśmy ich dużo, dzięki
zaangażowaniu uczniów, rodziców, dziadków i nie tylko. Po zdobyciu
eksponatów wystawa została podzielona na tematyczne działy:
·  walka o niepodległość i granice kraju,
·  odbudowa państwa,
·  życie codzienne w okresie międzywojennym, 
·  oświata,
·  publikacje.
Wszystkie pamiątki (również przedmioty ozdobne i użyteczne) zostały
usystematyzowane i opisane, a następnie wyeksponowane w dwóch
pomieszczeniach.

Michał
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WYSTAWA

Na korytarzu wśród wielu pamiątek
można było przeczytać bardzo
długi, pięknie napisany, list
żołnierza do żony z 7 listopada
1928, zobaczyć pamiątkę otwarcia
wodociągu Miasta Będzina z 1
grudnia 1929, tableau Rady
Miejskiej i Zarządu Będzina
w latach 1925- 1928, plan Będzina
z okresu międzywojennego z
archiwum Muzeum Zagłębia w
Będzinie czy zdjęcia z lat 30.
uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 1.  

WERNISAŻ
W otwarciu wystawy uczestniczyli
przedstawiciele Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Będzina, Muzeum
Zagłębia w Będzinie, rodzice,
dziadkowie, nauczyciele i
uczniowie naszej szkoły.
Pani Dyrektor i Pan historyk z
Muzeum Zagłębia w Będzinie
dokonali symbolicznego otwarcia
wystawy - przypinając dwa
eksponaty na tablicach. 

Michał

Uczniowie, którzy przynieśli
eksponaty na wystawę, otrzymali
publikację „Gra o niepodległość”,
przygotowaną przez Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów.

O wrażeniach i przeżyciach
świadczą wpisy do „Księgi
pamiątkowej”. A jest ich dużo. To
też wspaniała pamiątka dla szkoły.
Oczywiście wpisali się zaproszeni
gości, ale również uczniowie i
nauczyciele. 

Wśród oryginałów natomiast były
publikacje z lat 1934 – 1937, które
podarował nam pan Andrzej Głód,
Album ze zdjęciami rodziny p. M i
L. Kędzior, tablo absolwentów
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie z 1925 r.,
które przyniósł p. M. Kozłowski,
świadectwo dojrzałości Karola
Wantuły z 1935 - z rodziny naszej
koleżanki Oli, książeczki do
nabożeństwa z lat 20. czy dowód
osobisty  
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FILM, GWARA I KWIATY

 KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ
GODAĆ CZY MÓWIĆ

Konkurs gwary śląskiej cieszył się dużym
zainteresowaniem, a rozwiązywanie zadań,
poszukiwanie znaczeń gwarowych, sprawiały uczniom
sporą radość. W konkursie wzięło udział ponad 100
osób.  
Zagłębiowscy Ślązacy zostali uhonorowani
plakietkami.

Matylda

MSZA I KWIATY DLA NIEPODLEGŁEJ
Braliśmy też udział w miejskich i powiatowych
obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 100.
rocznicę jej odzyskania przez nasz kraj. Uroczystości
rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Świętej
Trójcy w Będzinie. Potem wszyscy przeszli ulicami
Będzina pod pomnik Poległym za Wolną Polskę na
Plac 3 Maja, gdzie złożyliśmy kwiaty. Ponieważ wśród
delegacji z naszej szkoły byli harcerze, nie mogliśmy
ich zawieść, więc ruszyliśmy razem
z przedstawicielami miasta i powiatu pod zamek.
A tam – o godzinie 12.00 wszyscy zaśpiewali nasz
polski hymn. To było niesamowite przeżycie.

Ania

SEANSE FILMOWE
SÓL ZIEMI CZARNEJ

Będąc na wycieczce szlakiem powstań śląskich,
poznaliśmy osiedle Nikiszowiec. Zrobiło na nas
niesamowite wrażenie. 
Gdy więc oglądaliśmy film K. Kutza Sól ziemi czarnej,
byliśmy zachwyceni, wróciły wspomnienia. 
To zadanie projektu miało przybliżyć uczniom okres
powstań śląskich. Nam na pewno przybliżyło. Tym,
którzy nie byli na wycieczce, chyba też, chociaż
niektórzy byli zaskoczeni naszą reakcją. 
Oglądając film, mieliśmy dodatkowe zadanie:
wypisywanie słów gwary śląskiej, bo po projekcji odbył
się konkurs. 

Matylda
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KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ
W trakcie koncertu – o godz. 11.11 włączyliśmy się do akcji w biciu „Rekordu dla Niepodległej”. Nie pamiętamy,
aby kiedykolwiek tak wspaniale był odśpiewany w naszej szkole hymn Polski – cztery zwrotki. Byliśmy wśród
4,6 mln uczniów i 500 tys. nauczycieli, którzy śpiewali dla naszej Ojczyzny.
Na zakończenie pomachaliśmy Polsce małymi, zrobionymi przez uczniów wszystkich klas, biało - czerwonymi
chorągiewkami. 

Michał

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ
Jednym z zadań projektu był też, zorganizowany 9 listopada, koncert „TOBIE NIEPODLEGŁA POLSKO”.   Wzięli
udział uczniowie wszystkich klas. Zerówka wspaniale zatańczyła poloneza, szkolny chór śpiewał pieśni
legionowe. Był występ współczesnych tańców zaprezentowany przez dwie pary z klas VI i piosenki patriotyczne
w wykonaniu uczniów z nauczania zintegrowanego. W rolach prezenterów wystąpili uczestnicy wycieczki z klas
IV, V, VI i VIII.  
Scenariusz powstał na Górze św. Anny, gdzie nocowali uczestnicy wycieczki. Zaangażowało się w niego wielu
uczniów. Pomysłów było wiele. Nie chcieliśmy, by to była zwykła akademia. Dlatego historię wpletliśmy w taniec i
śpiew. Oczywiście nie pominęliśmy literatury. Były też wiersze. 
Po prostu chcieliśmy naszej ojczyźnie złożyć życzenia z okazji jej setnej rocznicy. I udało się!!!
Koncert był tak wzruszający, że pojawiły się nawet łzy.

Kacper

fot. Kacper fot. Michałfot. Michał
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FESTIWAL PATRIOTA I PATRIOTKA 
XXI WIEKU

SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII
Ukoronowaniem festiwalu „Patriota i Patriotka XXI wieku” było „Spotkanie
ze świadkiem historii”, zaplanowane również w ramach projektu. Gość –
pani Alicja Łysek, jako mała dziewczynka, ryzykując własne i najbliższych
życie, przekradała się na teren getta żydowskiego w Wadowicach z
żywnością. Pomagała w ten sposób przetrwać Żydom straszne lata. Jej
historia, opowiadana barwnym językiem, zrobiła na uczniach i
nauczycielach ogromne wrażenie.

FESTIWAL PATRIOTA I PATRIOTKA XXI WIEKU
16 listopada na korytarzu szkolnym pojawiły się barwne plakaty ze słowem: tolerancja i „Gazetka o Kobiecie
Niezwykłej – Irenie Sendlerowej”. Włączyliśmy się, bowiem w festiwal „Patriota i Patriotka XXI wieku”, który w
tym roku przebiegał pod hasłem bohater i tolerancja. Bohaterem była Irena Sendlerowa.

ZWYCZAJNA BOHATERKA
Uczniowie kl. IV i V poznali tę
zwyczajną bohaterkę, czytając
książkę „Listy w butelce”. Lekcje 
poświęcone Irenie Sendlerowej
zostały wzbogacone o prezentację
multimedialną. 
Klasy starsze szkoły podstawowej i
gimnazjum uczestniczyły w
zajęciach pokazujących dzieje ludzi
zamkniętych w gettach. 

Maja

SYNAGOGA MIZRACHI
Kolejnym elementem projektu była
wycieczka do miejsc związanych z
historią Żydów w naszym mieście.
Uczniowie odwiedzili synagogę
Mizrachi. To wyjątkowe miejsce
pozwoliło poznać  bliżej kulturę i
religię Żydów oraz nadało większy
sens słowu tolerancja.

PODSUMOWANIE FESTIWALU
Dodatkowo w ramach festiwalu w
naszej szkole graliśmy w grę – „5
sekund Polska”. Było mnóstwo
śmiechu i zabawy.

Podsumowaniem projektu była
wystawa na korytarzu,
prezentująca hasła: tolerancja i
bohater.

Wiktoria
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GRA EDUKACYJNA I PODZIĘKOWANIA

GRAMY W POWSTANIA
Ostatnim działaniem w ramach realizacji projektu „Opowiedzcie wiatry… Droga do niepodległości” była gra
edukacyjna „Gramy w powstania”, którą udostępniło nam Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Składa się ona 15 dużych plansz dotyczących
powstań śląskich i plebiscytu oraz zwyczajów i życia
na Górnym Śląsku w tym okresie. Każdy uczestnik
gry otrzymał kartę, na której udzielał odpowiedzi
do zadań umieszczonych na poszczególnych
planszach. Emocji było dużo.
Wszyscy dostali w nagrodę magazyn Gra o
niepodległość, który otrzymaliśmy z Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a najlepsi
uczniowie, dodatkowo – ocenę bardzo dobrą z historii.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność,
Niepodległość” sfinansowano ze środków Ministra
Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017- 2021

Wspierali nas:
Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie – W. Lisowska,
Historyk Muzeum Zagłębia w Będzinie – Marcin Rudy
oraz  z Działu Promocji i Marketingu– Joanna Kobryń 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Obrońców Góry
Chełmskiej w Leśnicy– Barbara Górna
Genowefa i Maciej Kozłowscy,Małgorzata i Leszek
Kędziorowie, Andrzej Głód, Marianna Jakubiak
Przemysław Wacławczyk, Elżbieta Witecka
oraz rodzice i dziadkowie uczniów.

Dziękujemy

W "Grze w powstania" brało udział bardzo dużo
uczniów od IV klasy do III gimnazjum. Czasu mieli
niewiele, bo kilka przerw jednego dnia. 
Na zdjęciu poniżej - laureaci.
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