
Była, Jest, Będzie 

1918 - 2018 



Cele realizacji zadań  

w ramach projektu 

 - Uczczenie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Polski i bohaterów walki o wolność i jej odbudowę. 
 

- Wpojenie patriotycznych postaw wśród uczestników  

projektu i jego odbiorców przez osobiste zaangażowanie i 
udział w jego realizacji. 

 

-Budowanie poczucia więzi z minionymi pokoleniami i 
odpowiedzialności za naród przez współczesne pokolenie 
i osobistą odpowiedzialność każdego z nas. 

 

- Uświadomienie roli kultury, języka, historii w budowaniu 
tożsamości i świadomości narodowej. 

 



Sposób, formy realizacji projektu. 

 

1. Innowacja pedagogiczna -  „JĘZYK I HISTORIA ŹRÓDŁEM TOŻSAMOŚCI 

NARODOWEJ” 

2. Rodzinny turniej wiedzy o Niepodległej „ Patriotyczne potyczki rodzinne”  

3. Szkolne konkursy:  

- plastyczny, muzyczny, recytatorski, na prezentację multimedialną,   

4. Spotkanie z Komendantem Obwodu Małopolska Związku Strzeleckiego 

“Strzelec” mgr Stanisławem Dębskim. 

5. Rajd  „W ślad za kontredansem Piłsudskiego wokół Limanowej” 

6. Wycieczki na cmentarze I wojny światowej  

7.  Wycieczki do muzeów, bibliotek i miejsc związanych z historią Niepodległej 

8. Biegi niepodległościowe  

 



Realizacja projektu  
od 1.09 do 30.11.2018  

Projekt skierowany był do: 

- uczniów,  

- rodziców uczniów SP w Mordarce 

 - zainteresowanych mieszkańców Mordarki  

 



Informacja o projekcie edukacyjnym „Była, Jest, Będzie”  

 
 

Facebook 
Strona szkoły 



Regulaminy i komisje konkursowe na gazetce szkolnej 



Spotkanie ze „Strzelcami” 

Dnia 9 października 2018r. 

miało miejsce spotkanie     

w ramach projektu       

„Była, Jest, Będzie”.  

 

Zaproszonymi gośćmi byli 

przedstawiciele Związku 

Strzeleckiego „Strzelec”      

z Komendantem Obwodu 

Małopolskiego                  

mgr Stanisławem Dębskim.  



Spotkanie ze „Strzelcami” 



Rajd „W ślad za kontredansem Piłsudskiego wokół Limanowej” 

 

9-10 października 2018 r. 

20 uczniów z klas 8 a i b wyruszyło 

na rajd.  

Celem rajdu było przywrócenie 

pamięci i uczczenie tych wydarzeń    

z okresu I wojny światowej, które 

wiążą się z Ziemią Limanowską. 

Wyruszyliśmy śladem wydarzeń,      

w których uczestniczył 

najwybitniejszy mąż stanu i twórca 

niepodległej Polski - Józef Piłsudski. 



Marcinkowice – 

cmentarz wojenny i 

dęby pamięci 



Spotkanie z uczniami SP 
 w Kłodnem podczas rajdu 

Spotkaliśmy się z młodzieżą kl. 8 

SP w Kłodnem. Byliśmy z nimi 

umówieni na grę edukacyjną, do 

której przygotowaliśmy się 

czytając fragmenty z książki 

„Moje pierwsze boje” Józefa 

Piłsudskiego.  
 

Emocji było wiele i jak myślimy 

zwycięzcami byli wszyscy, bo 

każdy poszerzył swoją wiedzę na 

temat lokalnej historii dotyczącej 

bitwy Marcinkowickiej stoczonej 

6 grudnia 1914 r. przez Legiony 

dowodzone przez Piłsudskiego 



Wycieczka do Krakowa  
 

 Zorganizowana 3  października  

2018 r. dla ucz. kl. VII i VIII  

W programie wycieczki były wizyty 

- w teatrze im. Juliusza 

Słowackiego, gdzie obejrzeliśmy 

spektakl „Zemsta”. 

- uczestniczyliśmy w niezwykłych 

historycznych  lekcjach 

muzealnych w  Muzeum 

Narodowym „Kraków 1900”,       

i „Szuflada Szymborskiej”.  

- Zwiedziliśmy również 

Sukiennice,  Jamę Michalika 

oraz Ogród Botaniczny 



Lekcje muzealne 



Najmłodsi w Muzeum Narodowym 

28.09.2018 r najmłodsi uczniowie 

 w „odblaskach” wybrali się do 

Krakowa. Wycieczka rozpoczęła się 

od lekcji w Muzeum Narodowym. W 

ramach programu „Kultura 

Dostępna 2018” dzieci wzięły udział 

w lekcjach: 

- „Kto Ty jesteś? podczas której 

poznawały historię symboli 

narodowych, a także wygląd stroju 

rycerskiego. Miały okazję wcielić się 

w rolę rycerza.  

- „W pracowni współczesnego 

artysty” to kolejna lekcja, która  

przybliżyła dzieciom świat sztuki, 

malarstwa oraz rzeźby. 



Przygoda i  sztuka - klasy II a i b w Krakowie 

Wycieczka do Krakowa dała 

okazję do zwiedzania:  

Wawel, Sukiennice, Kościół 

Mariacki to obowiązkowe 

punkty programu.  

Udział w lekcji muzealnej był 

prawdziwą przygodą ze 

sztuką.  

Była to pierwsza wizyta w 

Muzeum Galerii Sztuki 

Polskiej w Sukiennicach.  





HistoryLand i inne atrakcje Krakowa    ucz. kl. VI a i b 

Zwiedzanie Krakowa rozpoczęli od 

Kopca Kościuszki i znajdującego się 

tam - Muzeum Tadeusza  Kościuszki.  

 

- Wystawa - POLAKÓW DROGA DO 

WOLNOŚCI zrobiła wrażenie na 

wszystkich. 

 

-  Największą atrakcją był jednak  

HistoryLand - interaktywna historia 

Polski i Polaków zrekonstruowana z 

klocków LEGO. 

 

 





Klasy pierwsze także w Krakowie 
Na miejscu ,,przywitał” ich 

Wawel  i oczywiście pomnik 
Smoka. 

Dzieci płynęły statkiem słuchając 
przy tym  krakowskich  legend 
i pod kierunkiem animatora  
bawiły się w  ich 
inscenizowanie.   

Były też wspólne zabawy 
taneczne, kalambury  i śpiew  
min. ,,Płynie Wisła…” 

W Muzeum Narodowym  
poznawały  twórczość 
wielkiego polskiego artysty 
Stanisława Wyspiańskiego, 
patrona naszej szkoły  

 
 





Cmentarze I wojny światowej 

Jak co roku pamiętamy 

o grobach ofiar z okresu 

I wojny światowej: 

- na Jabłońcu 

- na Korabie 

- w Limanowej 

W tym roku także 

cmentarz w 

Marcinkowicach, gdzie 

spoczywają legioniści 

Piłsudskiego. 



100 na 100 - akcja „zerowiaków” 

100 pocztówek do 100 

przedszkoli z różnych 

miejscowości wysłanych 

przez uczniów naszych 

oddziałów „zerowiaków” 

pod opieką wychowawczyń 

to ich pomysł na uczczenie 

100 – lecia Niepodległości. 



100 pocztówek  

ze 100 różnych 

miejscowości, 

które  otrzymają 

w odpowiedzi, 

umieszczone 

zostaną 

umieszczone na 

konturowej 

mapie Polski 

 


