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Miejski Projekt Edukacyjny 
 „Świętujmy Niepodległą!” 



Założenia Projektu 

 W 2015 r. Gmina Miasta Tarnowa ogłosiła projekt, który zakładał 3-letnie 
przygotowanie się do Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę, które będzie miało miejsce w październiku i listopadzie 2018 r. 
Konkurs był adresowany do wszystkich placówek oświatowych miasta 
Tarnowa. W poprzednich dwóch latach odbywał się w trzech kategoriach: 
dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W 
bieżącym roku, w związku z wejściem w życie reformy edukacji 
wygaszającej szkoły gimnazjalne, postanowiono, że będzie od odbywał się 
w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych (łącznie z oddziałami 
gimnazjalnymi) oraz dla szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem 
konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Tarnowa, jako miasta, które pretenduje do miana 
„Pierwszego Niepodległego” i tarnowian – bohaterów walk o wolność 
Ojczyzny z lat 1914-1918.  

 



Cele Projektu 
 Przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie 

wychowania patriotyczno-obywatelskiego dzieci  
i młodzieży szkolnej ukazujących, w jaki sposób 
należy świętować rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.  

 Wyeksponowanie udziału wybitnych osobowości  
i zwyczajnych mieszkańców Tarnowa i okolic  
w dążeniach do niepodległości Polski w regionie 
tarnowskim w latach 1914-1918; wskazanie 
miejsc i wydarzeń związanych z odzyskaniem 
niepodległości na terenie Tarnowa i okolic.. 

 Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej 
Odzyskania Niepodległości na różnych 
płaszczyznach. 

 Uświadomienie uczniom Tarnowa i okolic 
znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania 
niepodległego państwa polskiego; podkreślenie 
wkładu pracy i zasług wielu Polaków w walce  
o wolność i utrzymanie polskości. 
 

 Zwrócenie uwagi na rangę wychowawczą 
postaw i ich uniwersalność oraz odniesienie 
do współczesności.  

 Wychowanie patriotyczne poprzez 
kształtowanie postaw patriotycznych, 
obywatelskich (np. rajd szlakami, symulacje 
wydarzeń itp.). 

 Budzenie i rozwijanie zainteresowania 
przeszłością (edukacja regionalna, zachowanie 
pamięci o miejscach związanych z historią  
w moim regionie). 

 Zachęcanie uczniów do działań twórczych  
i innowacyjnych, aktywnie uczestniczących  
w życiu społeczności lokalnej. 

 Zainspirowanie młodzieży do badań  
i dokumentowania historii, tradycji i kultury 
regionu. 

 Integrowanie przedstawicieli różnych 
środowisk wokół wychowania patriotycznego. 
 



Udział szkół na przestrzeni 3 lat 

Edycja I – rok szkolny 2015/2016 

Hasło konkursu: Drogi Tarnowian do niepodległości 

Do Projektu włączyło się 14 szkół, które złożyły programy wychowawcze 
z zakresu wychowania patriotycznego: 

 5 w kategorii szkoły podstawowe 

 5 w kategorii szkoły gimnazjalne 

 4 w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 

Koordynator: Danuta Ciszek 

 



Udział szkół na przestrzeni 3 lat 

Edycja II – rok szkolny 2016/2017 

Hasło konkursu: Bohaterom Niepodległej 

Do Projektu włączyło się 17 szkół, które złożyły programy edukacyjne 
z zakresu wychowania patriotycznego: 

 6 w kategorii szkoły podstawowe 

 4 w kategorii szkoły gimnazjalne 

 7 w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 

Koordynator: Danuta Ciszek 

 



Udział szkół na przestrzeni 3 lat 

Edycja III – rok szkolny 2017/2018 

Hasło konkursu: Świętujmy Niepodległą! 

Do Projektu włączyło się 24 szkoły, które złożyły programy edukacyjne 
z zakresu wychowania patriotycznego: 

 13 w kategorii szkoły podstawowe 

 11 w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 

Koordynator: Mieczysław Czosnyka 

 



Szkoły Podstawowe uczestniczące w Projekcie 
„Świętujmy Niepodległą!” w 2017 r. 
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie  

 Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  
w Tarnowie 

 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa Nr 20 z Klasami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie 

 Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie  

 Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Tarnowie 

 



Szkoły Ponadgimnazjalne uczestniczące  
w Projekcie „Świętujmy Niepodległą!” 2017 
 II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Tarnowie  

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  
w Tarnowie 

 VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie  

 XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
w Tarnowie 

 Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie  

 Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie  

 Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im Tadeusza Kościuszki w Tarnowie 

 Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie  

 



Jurorzy Projektu 

 Pani Danuta Ciszek – em. inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Tarnowie i  nauczyciel geografii 

 Pani Beata Kania – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, 

 Pani Anna Krakowska – radna Rady Miejskiej w Tarnowie, nauczyciel j. polskiego 

 Pan Andrzej Szpunar – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 

 Pan Tomasz Przygoda – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 14 i Nr 18 w Tarnowie, 

 Pan Marcin Sobczyk – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, założyciel zespołu „MONK”,  

 Pani Ewa Stańczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie, 

 Pani Ewa Strojna – dyrektor Bursy Międzyszkolnej, przewodnik Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”  
w Tarnowie, 

 Pan Andrzej Mleczko – nauczyciel geografii i historii w VII i XVI Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie 

 Pan Mieczysław Czosnyka – wiceprezes Fundacji im. Jana Szczepanika, nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół 
im. Jana Szczepanika w Tarnowie, koordynator miejskiego projektu 

 



Uwagi dotyczące realizacji Projektu 

 Ocena realizacji obejmowała: projekty edukacyjne szkół (przyjęta na 
dany rok forma działania szkoły); sprawozdania z ich realizacji (ze 
zdjęciami,  prezentacją, filmami lub bez, dodatkowymi materiałami); 
bezpośredni udział jurorów w wybranych propozycjach szkół, staranie 
o obecność w każdej szkole; przegląd stron internetowych szkół pod 
kątem informacji o projekcie. 

 Przyjęta na dany rok forma działania szkoły – przedsięwzięcia 
składające się z kilku zadań, nierzadko rozbudowane nawet do 
kilkunastu form (np. IV LO, SP1, SP 5, SP 14, ZSSdNiSS, itd.). Była to 
zazwyczaj kontynuacja dotychczasowych działań, rozwój form – 
oryginalne pomysły, pogłębienie treści, zebranie 3-letniego dorobku.  

 



Uwagi dotyczące realizacji Projektu 

 Sprawozdanie z realizacji projektu, zdjęcia/prezentacja – i inne 
wypracowane materiały ilustrowały wystawy, prezentacje,  
towarzysząca miejskiemu podsumowaniu wystawa (m.in. prezentacje 
postaci, symboli, biogramy, drzewka z myślami dzieci, żywe mapy, 
flagi, roll-upy)… 



Zalety tegorocznej edycji Projektu 

 otwartość projektu – elastyczny charakter, bez sztywnych 
ograniczających ram; pokazanie, że świętowanie nie musi być 
sztampowe (np. korowody, pokaz mody, żywe obrazy itp.); 

 spora liczba szkół uczestniczących, w każdym roku więcej: 2015 r. – 
14;  2016 – 17; 2017 – 24 w tym SP – 13, SPG (Szkoły 
Ponadgimnazjalne) –  11; ogółem 33 szkoły uczestniczące w 3-letnim 
projekcie miejskim; 

 3- letnie uczestnictwo w projekcie: 7 szkół, 2-letnie – 8 szkół; udział 
nowych szkół w tym etapie, które dotąd się nie zaangażowały – 13; 



Zalety tegorocznej edycji Projektu 

 rozwój promocji projektów szkolnych w środowisku: informacje na 
stronach internetowych szkół, Facebooku innych mediach lokalnych 
(np. IV LO), na portalu miasta Tarnowa – to zdaniem jurorów warto 
dopracować – np. zakładki zbierające całość zagadnienia z 3 lat, z logo, 
zdjęciami itp.; atrakcyjne gazetki szkolne;  

 - zapoznanie rodziców/dziadków z efektami pracy podczas 
bezpośrednich spotkań, zebrań wywiadowczych; zapraszanie wielu 
gości na biesiady patriotyczne, wypominki patriotyczne, liczne 
akademie, spektakle teatralne, wystawy,  wyjścia do Izb Pamięci, 
otwarcie na inne środowiska (kombatanci, radni, posłowie, media, 
rady osiedla, itp.);  

 



Działania, które mogą inspirować… 

 opracowanie oryginalnych zaproszeń, afiszy, pocztówek, zakładek do 
książek etc.;  

 nowe formy: uliczne ogłaszanie wydarzeń (np. odczytanie odezwy: 
„Tarnów Pierwsze Niepodległe” w kilku miejscach miasta), Rajd konny 
szlakiem niepodległości po Tarnowie w asyście Tarnowskiego Oddziału 
Jazdy Konnej, listy do wybitnych tarnowian itp.. 

 pikniki środowiskowe, sztafety pokoleniowe, happeningi, przemarsze 
ulicami miasta, msze św. w parafiach, Pola Pamięci, rozśpiewanie 
(śpiewniki), sondy uliczne… 



Wnioski na przyszłość 

 Konkurs ten jest pierwszym tego typu w Tarnowie. 

 Państwu Radnym i Panu Prezydentowi zależy na wychowaniu młodego pokolenia 
w duchu patriotycznym. Projekt ubiera to życzenie w konkret, ale też jest 
elastyczny. Pozostawia możliwości do kontynuacji wcześniejszych działań poprzez 
rozmaite formy, daje szansę rozwijania skrzydeł, wdrażania ciekawych pomysłów.  

 Konkurs jest w dużym stopniu otwarty – chcieliśmy, aby zaciekawiał, inspirował, 
rozszerzał krąg mieszkańców Tarnowa, którzy znają historię współczesną naszego 
kraju, małej Ojczyzny. 

 Organizatorom zależało na ściślejszym związku treści z tytułem każdego etapu i na 
pogłębianiu tematów w kolejnych latach. Chodzi o to, aby w 2018 r. być 
wielostronnie przygotowanym do bardziej powszechnego, radosnego i pełnego 
refleksji świętowania 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, tak – 
byśmy świadomie mogli się cieszyć się z faktu, że Tarnów w 1918 r. był pierwszym 
niepodległym miastem w Polsce i lepiej pojmować wartość odzyskanej wówczas 
wolności. 

 



Jurorzy brali pod uwagę… 

 różnorodność i mnogość form świętowania Niepodległej oraz jego jakość  
 oryginalne formy świętowania np.: 

listy gratulacyjne do Prezydenta T. Tertila, 
życzenia dzieci dla Ojczyzny, 
życzenia dla wybitnych tarnowian/kombatantów, 
dziecięce wyobrażenia Ojczyzny inspirowane Inwokacją Adama Mickiewicza, 
listy dzieci do Ojczyzny.  

 wychowawczy aspekt łączący pokolenia oraz środowisko lokalne szkoły, 
dzielnicy, 

 wyjście poza szkołę: miasto, bliższe i dalsze okolice Tarnowa (cmentarze 
wojenne, miejsca pamięci, muzea, biblioteki), 

 dostosowanie treści do wieku uczniów, 



Jurorzy brali pod uwagę… 

 stopień zaangażowania społeczności szkolnej w różne formy Świętowania 
Niepodległej, 

 dodatkowe materiały wypracowane przez szkołę (materiał ikonograficzny, 
prezentacje, filmy, gazetki, śpiewniki, kalendarze, pocztówki itp.), 

 rozwój promocji projektów szkolnych i pozaszkolnych poprzez media 
(strona internetowa szkoły, Facebook, media lokalne, informacja na stronie 
interia.pl itp.), 

 pogłębienie współpracy szkół ze środowiskiem, otoczenie szkoły (rady 
osiedli, parafie, inne instytucje), 

 wydobycie z kart historii zapomnianych postaci związanych z odzyskaniem 
niepodległości np. Stefan Syrek. 



Zwycięzcy 2017 

W kategorii szkół podstawowych 

 

 

  3. miejsce  

 – Szkoła Podstawowa Nr 18 

     im. Jana Kochanowskiego 

 



Zwycięzcy 2017 

W kategorii szkół podstawowych 

 

 

  2. miejsce  

 – Szkoła Podstawowa Nr 2 

  im. Stanisława Konarskiego 

 



Zwycięzcy 2017 

W kategorii szkół podstawowych 

 

 

  1. miejsce  

 – Szkoła Podstawowa Nr 14 

         im. Stefana Jaracza 

 



Zwycięzcy 2017 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

  3. miejsce  

 – XX Liceum Ogólnokształcące 



Zwycięzcy 2017 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

  2. miejsce  

 – IV Liceum Ogólnokształcące 

  im. Jana Pawła II 



Zwycięzcy 2017 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

  1. miejsce  

 Zespół Szkół Specjalnych 

 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

 

 



Oczami młodych 

 Prosimy teraz o wysłuchanie 

Listu do Ojczyzny w wykonaniu 
Mai Korman, uczennicy kl. 5 a  
Szkoły Podstawowej Nr 17  
w Tarnowie 

 

 Piosenkę Żeby Polska… 

wykona Bartłomiej Winiarski, 
stypendysta Prezesa Rady 
Ministrów, uczeń kl. 3 a 

XIV Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Szczepanika w Tarnowie 

 



Specjalne wyróżnienia 

Za twórczy 3-letni udział w Projekcie 

 

 

      Szkoła Podstawowa Nr 1  

  im. Klementyny Hoffmanowej  

 

 



Specjalne wyróżnienia 

Za twórczy 3-letni udział w Projekcie 

 

 

      Szkoła Podstawowa Nr 5  

       im. Tadeusza Kościuszki 

 

 



Specjalne wyróżnienia 

Za twórczy 3-letni udział w Projekcie 

 

 

      IV Liceum Ogólnokształcące 

    im. Jana Pawła II 

 

 



Przed Państwem wystąpią… 

W kolejności zaśpiewają uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych 

  

 Dominika Marcinkowska – utwór Fryderyka Chopina  Życzenie  

 Joanna Zaucha – utwór Fryderyka Chopina  Poseł 

 Grzegorz Rubacha – utwór Ignacego Jana Paderewskiego   Piosnka 
Dudarza 

 

Wokalistom będzie akompaniowała  pani Olena Lechowicz 

 



Zapraszamy teraz Zwycięzców, Uczestników,  

Jurorów i Gości do wspólnej fotografii   

oraz na poczęstunek 

 przygotowany przez organizatorów 

w Sali Kominkowej 

 

Dziękujemy! 
Miejski Koordynator Projektu 

Mieczysław Czosnyka  


