
Uczniowie naszej szkoły, włączając się w realizację miejskiego projektu 

pogłębili wiedzę historyczną dotyczącą odzyskania  przez Polskę 

niepodległości, zaznajomili  się z losami najbliższej okolicy oraz przykładami 

bohaterskiej walki o  wolność Ojczyzny.  Zgłębiając historię wielkich i znanych 

Tarnowian, pochyliliśmy się również nad losami zwykłych ludzi, patriotów, 

których nie znajdziemy na kartach podręczników lecz wśród wspomnień 

 i pamiątek rodzinnych naszych uczniów.  

Czym zajmowaliśmy się? 

Miejski Konkurs na Projekt Edukacyjny Szkoły z zakresu 

Wychowania Patriotycznego 

 „Świętujmy Niepodległą” 

III etap 2017/2018: 

ŚWIĘTUJMY NIEPODLEGŁĄ! 

Zespół Szkół Specjalnych  

dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Tarnowie  



Dnia 16.10.2017 r. uczniowie klas 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

uczestniczyli w wycieczce do 

krakowskiego Muzeum Armii Krajowej. 

Tam poznali historię AK powołanej w 

1939r. rozkazem naczelnego wodza gen. 

Władysława Sikorskiego.  

Wśród eksponatów muzealnych  

uczniowie mogli również odnaleźć  

wiele  dokumentów i pamiątek z lat I 

wojny światowej(np. naboje, broń  czy 

przedmioty codziennego użytku),  

zwiedzający mogli w ten sposób  poznać 

realia życia codziennego a przede 

wszystkim terror  wojennej zawieruchy.  

Muzeum Armii Krajowej  



W dniu 26.10.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w spotkaniu z P. Romanem Frodymą – 

przewodnikiem beskidzkim, strażnikiem przyrody, 

badaczem historii cmentarzy wojennych. Pan 

Frodyma zgromadził wielką dokumentację o 

cmentarzach wojennych z czasów I wojny 

światowej na terenie Polski południowej. Spotkanie 

z przewodnikiem odbyło się w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej przy ul. Krakowskiej 4 i związane było z 

promocją książek autorstwa Romana Frodymy. 

Uczniowie mieli okazję wysłuchania gawędy 

przewodnickiej pt. „Cmentarze wojenne z lat 1915 

– 1918 w Galicji Zachodniej" opowiedzianej w 

niezwykle barwny i ciekawy sposób. 

Spotkanie z Panem Romanem Frodymą.  



Rajd szlakami żołnierzy niepodległości. 
2 listopada  uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział  

w rajdzie: „Śladami mogił z I wojny światowej”. Odwiedzili 

cmentarz nr 201 w Tarnowie, także cmentarz nr 202, 

 który znajduje się pomiędzy ulicami Starodąbrowską i M.B. 

Fatimskiej. Ostatnim cmentarzem, jaki odwiedzili był „Stary 

Cmentarz”, na którym uczniowie zapalili  

znicze pod pomnikiem ofiar powstania styczniowego. 

Uczestnicy wyjścia postanowili również indywidualnie 

odwiedzić groby z okresu I wojny światowej, które znajdują się 

w  okolicy ich miejsca zamieszkania. W ten sposób 

zwiedziliśmy jeszcze cmentarze wojenne: 

nr 167 w Ryglicach 

nr 199 w Zbylitowskiej Górze 

nr 202 w Łękach Górnych 

nr 240 w Czarnej 

nr 241 w Róży 

nr 242 w Zasowie  

 

  



Konkurs fotograficzny „Niezapomniane cmentarze” 

Wędrując śladami wojennych cmentarzy 

stworzyliśmy bogatą galerię zdjęć, które wzięły  

udział w Szkolnym konkursie 

 „Niezapomniane cmentarze”.  

Wszyscy uczniowie oddawali swoje głosy by 

wybrać  najpiękniejsze zdjęcia.  



6 listopada naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście- p. Maria 

Litak i p. Katarzyna Moskal, 

 które wystąpiły w roli świadków historii. P. Maria jest córką,  

a p. Katarzyna – wnuczką p. Władysława Drżała 

 – legionisty i wielkiego patrioty. 

6 listopad to szczególny dzień by przypomnieć burzliwą 

biografię p. Władysława,  

gdyż to właśnie w tym dniu przypadła 102 rocznica jego 

urodzin. Władysław Drżał to człowiek,  

o którym głośno można  

powiedzieć: „Bohater niepodległości", 

 gdyż całe jego życie związane było z walką  

o dobro naszej Ojczyzny.  

Przeżył dwie wojny światowe, podczas których 

niejednokrotnie narażał swoje życie.  

Do końca zaangażowany w działalność patriotyczną, oddany 

rodzinie i lokalnej społeczności. 

Spotkanie ze Świadkiem historii. 



Wielcy Tarnowianie- Rodzina Stylińskich 
8 listopada w naszej szkole miało miejsce 

spotkanie, podczas którego uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych przygotowali dla 

swoich młodszych kolegów i koleżanek 

prezentację na temat: Śladami wielkich 

Tarnowian – Rodzina Stylińskich. 

 Uczniowie poznali sylwetki oraz biografię 

zasłużonych dla naszego miasta  

Tarnowian: Franciszka, Jan i Mariana 

Stylińskich.  Wysłuchali audycji dr Marii 

Żychowskiej – tarnowskiej historyk  

oraz Aleksandry Bojarskiej – córki Mariana 

Stylińskiego. Finałem spotkania był konkurs 

wiedzy o rodzinie Stylińskich 

przeprowadzony za pomocą platformy 

multimedialnej quizizz. 



Inscenizacja „Drogi Polaków do Niepodległości” 

9. 11. 2017 świętowaliśmy odzyskanie przez Polskę 

Niepodległości.  

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: 

inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta p. Danuta Ciszek – 

juror projektu „Bohaterom Niepodległej,  prezes PZG koła 

terenowego  Tarnów – p. Ryszard Pluta, sekretarz PZG p. Dorota 

Budzyńska wraz z niesłyszącymi osobami z PZG,  Dyrektor 

Zespołu Szkół „Siódemka" – Anna Mach, p. pedagog oraz 

uczniowie „Siódemki". Na uroczystość przybyli także rodzice 

naszych uczniów oraz absolwenci szkoły. W ramach wspólnego 

świętowania, uczniowie przygotowali inscenizację pt. „Tarnów 

pierwsze niepodległe – Drogi Polaków do Niepodległości". 

Drużynowy harcerzy swoją ciekawą opowieścią przeniósł widzów 

w czasy zaborów, powstań i I wojny światowej. Pokazał 

nieustraszoną walkę w obronie niepodległości ludzi żyjących w 

tamtym czasach. Podsumowaniem przedstawienia był test 

wiedzy, w którym mógł wziąć udział każdy uczestnik spotkania, 

który zalogował się na stronie quizizz.pl. Miłym akcentem 

wspólnego świętowania był słodki poczęstunek, na który 

zaproszeni zostali wszyscy goście. 

Rota.mp4


14 1istopada  uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w rajdzie ulicami Tarnowa.  

Swoją wędrówkę rozpoczęli od wizyty na „Starym 

cmentarzu" – odwiedzili grób powstańców 

styczniowych oraz legionistów  

z I wojny światowej.  

Rajd poprowadziła pani przewodnik PTTK- 

Małgorzata Rola, która zapoznała uczniów z bogatą 

historią miasta   i jego głównych ulic. Uczniowie 

zwiedzili także tarnowski Rynek, Katedrę oraz Park 

Strzelecki z mauzoleum gen. Józefa Bema. 

Rajd ulicami Tarnowa 



Spotkanie ze Świadkiem historii 

15 listopada gościliśmy w szkole mamę naszej 

uczennicy – Jagody, panią Małgorzatę Małecką, 

która opowiedziała nam  o swoim pradziadku – 

Franciszku Możdżanie. Jest to Bohater 

Niepodległości, który nie brał bezpośredniego 

udział w walkach,  był za to jednym z lepiej 

wykształconych mieszkańców w swojej wsi – 

Tywonii w woj. Podkarpackim. Jako przykładny 

obywatel- pomagał wszystkim swoim sąsiadom  

załatwiać wszelkie urzędowe sprawy. W 10 – tą 

rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości Franciszek Możdżan, w dowód 

uznania zasług dla Józefa Piłsudskiego 

zainicjował i częściowo sfinansował zakup 

dzwonu kościelnego z podobizną marszałka. Był 

to jednocześnie pierwszy pomnik za życia   

J. Piłsudskiego. 



Co wiemy o Stylińskich?- akcja ulotki 

W celu poszerzenia wiedzy na 

temat zadłużonych Tarnowian, 

postanowiliśmy przygotować 

ulotki z informacjami o 

Rodzinie Stylińskich- Franciszku 

oraz jego synach: Janie i 

Marianie.  

Z przygotowanymi  

 i wydrukowanymi  materiałami 

uczniowie naszej szkoły udali 

się na ulicę Stylińskich w 

Tarnowie- by tam, rozdać 

mieszkańcom ulotki oraz  

krótko przedstawić historię tych 

zasłużonych bohaterów.   

Film Zapraszamy na krótki reportaż z akcji ulicznej.   

stylinscy.mp4


Warsztaty plastyczne „Mój niepodległościowy 

bohater” 
21 listopada uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać swoja 

kreatywność i talenty biorąc udział w warsztatach plastycznych  

pt. „ Mój Niepodległościowy Bohater”.  

Uczestnicy zajęć swoimi pracami artystycznymi oddali należny hołd i 

szacunek bohaterom i postaciom historycznym,   dzięki którym 

możemy dziś cieszyć się wolnością.  

Konkurs wiedzy  

„Niepodległość” 
W naszej szkole zorganizowano konkurs wiedzy dotyczący 

niepodległości.  Zadaniem uczniów było samodzielne 

odszukanie odpowiedzi  na pytania pojawiające się co pewien  

czas na tablicy informacyjnej.  Wszyscy uczniowie, którzy 

poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pytania zostali 

nagrodzeni.  



Szkolny Konkurs Humanistyczny „Niepodległość”  
28 listopada w naszej szkole zorganizowano 

 Szkolny Konkurs Humanistyczny 

 pt. „ Niepodległość”.  Uczniowie biorący  udział w 

konkursie  rywalizowali ze sobą  w dwóch  kategoriach 

wiekowych, odpowiadając na pytania z bloku 

przedmiotów humanistycznych.  

Konkurs ten był formą podsumowania zdobytej wiedzy 

podczas realizacji projektu 

„Bohaterom Niepodległej”. 

Wieczornica z filmem 
28 listopada w naszej szkole uczniowie wzięli udział 

 w spotkaniu z cyklu „Wieczornica z filmem”, podczas którego mieli okazję obejrzeć  

film  o tematyce związanej z I wojną światową  pt. „Johny poszedł na wojnę”.  

Film opowiada historię młodego, amerykańskiego żołnierza,  który  odnosi ogromne 

obrażenia fizyczne  podczas walk na froncie I wojny światowej. Wzruszający i przejmujący 

film wywarł ogromne wrażenie na młodzieży, która z zapartym tchem śledziła tragiczne losy 

żołnierza. 



Gazetka szkolna „Czytaj migiem…” 
W miesiącu listopadzie wydaliśmy gazetkę szkolną  „Czytaj migiem…”, 

która w całości została poświęcona tematyce niepodległościowej. 

W gazetce uczniowie naszej szkoły mogli przeczytać ciekawe artykuły  

min. wywiad z Józefem Piłsudskim czy historię legionisty Władysława 

Drzała. Dla chętny sprawdzenia swojej wiedzy, w gazetce  został 

zamieszczony quiz „Sprawdź   swoją wiedzę”. 

Film promujący nasze miasto:  

„ Tarnów Pierwsze Niepodległe” 

Uczniowie naszej szkoły nakręcili  krótki  filmik na temat historii  

Tarnowa, mający na celu promocję naszego miasta wśród młodzieży 

 niesłyszącej w całej Polsce.  Filmik zostanie rozesłany drogą 

mailową do zaprzyjaźnionych szkół kształcących młodzież 

niesłyszącą. 

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu. 

TarnowPierwszyNiepodlegly.mp4


Galeria zdjęć przerobionych „Ja i Niepodległość” 

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie fotograficznym  

„Ja i Niepodległość”-  polegającym na przerobieniu  dowolnego  

zdjęcia z okresu  I wojny światowej i wklejeniu własnej podobizny. 

Najlepiej przerobione zdjęcia zostały nagrodzone. 

Dziękujemy  


