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DZIAŁANIA SWARZĘDZKIEJ JEDYNKI W RAMACH OBCHODÓW 
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 



 „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” 

 Józef Piłsudski  
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Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu jest świadoma, że 

wolność – to najsłodsze dobro, którego człowiek na ziemi kosztować może                         

a miłość do Ojczyzny to nie slogan – to dar, który należy pielęgnować                              

i przekazywać następnym pokoleniom. 



2018 – rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

W związku z stuleciem odzyskania przez Polskę Niepodległości do 

listopada podejmowane w szkole były różne działania, których celem 

było podkreślenie rangi rocznicy, a także wspólne rozważania                               

z uczniami nad wartością jaką jest ojczyzna. W tym okresie nauczyciele 

wraz z uczniami poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Co dzisiaj oznacza 

stwierdzenie „być patriotą”?  
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Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019 połączone zostało                   

z uroczystym odsłonięciem 

tablicy pamiątkowej „W stulecie 

niepodległości Polski”. 
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W szkole już wcześniej wisiała 

tablica pamiątkowa z 1928 roku. 

Ufundowana została przez dzieci „tej 

szkoły” w 10-lecie niepodległości 

państwa.  
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Tablica została odsłonięta na początku 

września, aby nawiązać w ten sposób do 

wydarzeń z 1 września 1939 roku – 

wybuchu II wojny światowej.  

Tablicę ufundowała i wykonała firma Kamieniarstwo Usługi-Handel Tomasz 

Filipiak, wykonał pan Jan Kobryń.  
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Z tej okazji, przy pomocy Drukarni Swarzędzkiej 

Stanisława i Marcina Witeckich, powstały okolicznościowe 

pocztówki. 
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Wystawa w Szkolnym Muzeum 

W Szkolnym Muzeum została zorganizowana 

wystawa dotycząca pamiątek z okresu 100-

lecia Odzyskania Niepodległości 
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Bohaterowie Naszej Codziennej Niepodległości 

Nasi uczniowie wyszukali bohaterów 

wśród swoich przodków, krewnych, 

sąsiadów, znajomych. Z pracami uczniów 

można było zapoznać się nie tylko na 

tablicy w holu szkoły, ale jest to możliwe 

także na stronie internetowej w zakładce 

„Uczniowie piszą”.  

http://sp1swarzedz.pl/rok-szkolny-20182019/
http://sp1swarzedz.pl/rok-szkolny-20182019/
http://sp1swarzedz.pl/rok-szkolny-20182019/
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Ojcowie Niepodległości - wystawa 

Podczas obchodów 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę w holu szkoły mogliśmy 

podziwiać wystawę „Ojcowie Niepodległości”. 

Pozwoliła ona  zapoznać się nam, m.in.: ze zmianami                             

w granicach Polski, kalendarium roku 1918-1919, 

sylwetkami „ojców niepodległości”.  

Wystawa autorstwa IPN w Szczecinie 
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Chemik, który został prezydentem niepodległej Polski 

Uczennice klasy 8A – Martyna Ignaciuk, Julia Kaszyńska, Martyna 

Wołodkiewicz przygotowały pod opieką nauczyciela chemii –                         

p. Magdaleny Ignacik prezentację multimedialną przedstawiającą postać 

Ignacego Mościckiego. Jest ona dostępna na stronie internetowej szkoły.   

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu 

http://sp1swarzedz.pl/chemik-ktory-zostal-prezydentem-niepodleglej-polski/
http://sp1swarzedz.pl/chemik-ktory-zostal-prezydentem-niepodleglej-polski/
http://sp1swarzedz.pl/chemik-ktory-zostal-prezydentem-niepodleglej-polski/
http://sp1swarzedz.pl/chemik-ktory-zostal-prezydentem-niepodleglej-polski/
http://sp1swarzedz.pl/chemik-ktory-zostal-prezydentem-niepodleglej-polski/


Lekcja historii w formie gry escape room 

Uczniowie klasy 8A pod opieką nauczyciela historii –     

p. Moniki Szulerowicz musieli odnaleźć swój „klucz do 

wolności”. Ich zadanie polegało na odnalezieniu                       

i rozwiązaniu ukrytych w sali zadań w przeciągu 30 

minut. Wspólnie odnieśli sukces, a taka forma lekcji 

bardzo się im spodobała.  
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Wizyta na Wydziale Historycznym UAM 
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7 listopada 2018 roku klasa 8A pod opieką p. Edyty 

Peter i Moniki Szulerowicz wzięła udział                                      

w wykładzie otwartym na Wydziale Historycznym 

UAM w Poznaniu, pt.: „Polska wyśniona? Polacy 

wobec odzyskania niepodległości w 1918 roku.” 

Wygłosił go prof. dr hab. Stanisław Jankowiak. 



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu 



Odświętny wystrój sal lekcyjnych 
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W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości sale lekcyjne zostały 

własnoręcznie udekorowane przez uczniów. 

Sala wypełniła się barwami biało-czerwonymi, 

a gazetki informacjami z roku 1918.  
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Pasowanie Pierwszoklasistów 

9 listopada 2018 roku odbyła się 

uroczystość Ślubowania i Pasowania dzieci 

na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1                          

w Swarzędzu. W podniosłej atmosferze 

pierwszacy ślubowali być dobrymi 

Polakami oraz odśpiewali piosenkę 

„Jestem Polakiem”.  
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Przedstawienia z okazji święta Odzyskania Niepodległości  

9 listopada 2018 r. uczniowie świętowali odzyskanie niepodległości 

w czasie szkolnych akademii, podczas których mogli oglądać 

przedstawienia, przygotowane przez ich kolegów i koleżanki. 

Uczniowie poprzez udział w uroczystościach odkrywali kolejno, że 

nie tylko walka, ale i praca, nauka, zgoda, współpraca, dyplomacja 

– to właśnie pozwoliło nam dotrzeć do radości roku 1918. 

Akademie wzbogacone zostały licznymi patriotycznymi wierszami    

i pieśniami.   
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Udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w naszej gminie   

Naszą szkołę podczas gminnych uroczystości reprezentowali 

uczniowie klas ósmych: Monika, Martyna, Wojtek i Jessica, pod 

opieką p. Elżbiety Brodowskiej-Dukiewicz. Przedstawiciele naszej 

społeczności szkolnej wzięli udział w tworzeniu na Rynku przy 

Ratuszu „żywej liczby 100”, godnie oddali hołd poległym za 

wolność i Ojczyznę, a także wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 

„Niepodległa dla hymnu”, a ponadto uczestniczyli we mszy świętej 

w kościele pw. św. Marcina. Obchody gminne wzbogacone były 

występami chóru, orkiestry, zespołu artystycznego z ośrodka 

kultury. 
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 Udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” 

W piątek, 9 listopada 2018 roku o godzinie 

11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, 

wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn 

narodowy.  

Zapraszamy do obejrzenia filmu: 

http://sp1swarzedz.pl/wp-

content/uploads/2018/12/video-

1544399017.mp4  

http://sp1swarzedz.pl/wp-content/uploads/2018/12/video-1544399017.mp4
http://sp1swarzedz.pl/wp-content/uploads/2018/12/video-1544399017.mp4
http://sp1swarzedz.pl/wp-content/uploads/2018/12/video-1544399017.mp4
http://sp1swarzedz.pl/wp-content/uploads/2018/12/video-1544399017.mp4
http://sp1swarzedz.pl/wp-content/uploads/2018/12/video-1544399017.mp4
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 „Patriotą być…”  

Mamy nadzieję, że poprzez podjęte działania w ramach obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, każdy uczeń 
Swarzędzkiej Jedynki zapamięta, że: 

„Patriotą być 
to nie jest bardzo trudne, 
nie myśl, że nie potrafisz, 
nie myśl, że to jest nudne.” 
                                                                           Hanna Badura  

 

Prezentacje przygotowała: Monika Szulerowicz 
  


