
Sprawozdanie z realizacji działań  

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  

w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu „Dla Niepodległej” 

 

 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole 

przeprowadzono różnorodne działania uczniów i nauczycieli. Miały one na celu 

uświadomienie wartości niepodległości państwa, jak również wdrożenie 

młodego pokolenia Polaków do czynnego udziału w świętowanie rocznicy wraz 

ze społecznością lokalną.  

Po opracowaniu harmonogramu, w terminie od 1 stycznia do  

15 października zrealizowano następujące działania, które szczegółowo zostały 

opisane i udokumentowane na stronie internetowej szkoły www.zsplw.pl 

w zakładce aktualności. 

Styczeń: 

„Styczniowe Anioły”. Była to promocja polskiej poezji religijnej  

o aniołach, w formie widowiska artystycznego wykonanego przez uczniów 

szkoły pod kierunkiem Anny Raszewskiej i Wojciecha Karolonka. 

Irena Sendlerowa- świadek dobra w otchłani zła- wystawa o życiu  

i działalności wybitnej Polki, ratującej dzieci żydowskie przed zagładą, 

odznaczonej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

Luty: 

Przedstawienie teatralne w oparciu o polskie legendy pt. ,,Skąd nasz ród”, 

wystawione w LDK-u, przygotowane przez aktorów wrocławskiego teatru 

ARTENES, skonstruowane w oparciu o najstarsze teksty polskie,  między 

innymi Galla Anonima, J. I. Kraszewskiego oraz fragmenty podań. Aktorzy, 

wcielając się w postaci Lecha, Czecha i Rusa oraz  Piasta Kołodzieja, ukazali 

najważniejsze wartości polskiego narodu. Przypomnieli, jak istotne są dla nas 



godło i  flaga, symbole narodowe, gościnność i obyczaje - cechy, którymi 

odznaczać się powinien każdy Polak 

Konkursy plastyczne realizowane we współpracy z Klubem 

Garnizonowym w Lidzbarku Warmińskim:  

100 lat Odzyskania Niepodległości  

100 lat Marynarki Wojennej  

100 lat Lotnictwa 

Na lekcjach plastyki uczniowie klas IV –VII wykonali prace na w/w. tematy. 

Na poziomie szkolnym zostały wybrane najlepsze plakaty które zostały odesłane 

do Klubu Garnizonowego. Uczniowie najlepszych prac otrzymali oceny 

celujące z plastyki oraz dodatnie punkty za udział w konkursie,  zgodnie  

z zasadami oceniania. 

Marzec: 

Irena Kwinto- najwybitniejsza lidzbarska pisarka- konkurs szkolny 

przeprowadzony wśród uczniów klas IV w formie testu. Uczniowie poznali 

życie i twórczość regionalnej pisarki, a najlepsi po eliminacjach szkolnych, 

zakwalifikowali się do miejskiego etapu, który wygrali. 

Popularyzacja zakątków Polski, a zwłaszcza, naszej małej, lokalnej 

ojczyzny- udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Życie bajką jest” 

organizowanym  w MDK-u. Uczniowie z klas IV – VIII reprezentowali naszą 

szkołę w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej. Jury konkursu przyznało 

nagrodę Zuzannie Chycińskiej z klasy VIa oraz Kindze Dryzelenko  z klasy Va. 

Obie uczennice zostały nagrodzone za autorskie wiersze. 

Kwiecień: 

Poznanie twórczości wybranych polskich pisarzy i poetów w Oranżerii 

Kultury w Lidzbarku Warmińskim- udział kl. VIa w spektaklu przygotowanym 

przez grupę z LDK-u pt: „Szafa gra”. Uczniowie wraz z wychowawczynią 

Wiolettą Grudzińską i Katarzyną Sosnowską, nauczycielką współorganizującą 

zajęcia udali się do Oranżerii na prezentację utworów naszych polskich pisarzy  



i poetów w wykonaniu uczniów szkół średnich działających  w LDK -u  

w grupie teatralnej pod nazwą „Szafa gra” objętej patronatem pani  

A. Andrzejewskiej. Zaprezentowane utwory przybliżyły uczniom twórczość 

polskich autorów, rozbawiły, ale także sprowokowały do zastanowienia się nad 

absurdami życia. 

Wyjście z uczniami do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zajęcia 

edukacyjne poświecone pamięci ofiar Holocaustu. Klasy szóste z naszej szkoły 

udały się do biblioteki na spotkanie z okazji 75 rocznicy powstania w Getcie 

Warszawskim. Na początku panie prowadzące przypięły każdemu żółty żonkil - 

międzynarodowy symbol upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia. 

Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli rysunkowy film dokumentalny "Nie 

było żadnej nadziei..." o powstaniu w Getcie oraz prezentację postaci Ireny 

Sendlerowej. Całość utrzymana była w refleksyjnym nastroju i zostawiła 

zgromadzonych z wieloma ważnymi pytaniami. 

Maraton Czytania w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim. 

Utwory literackie (poezja i proza) związane z Polską. Pojęcie „maraton” 

każdemu z nas kojarzy się z biegiem na długim dystansie. Uczniowie klas IVb  

i IVc również pokonali długi dystans, jednak trasa ta wiodła ich przez utwory 

poświęcone Polsce. Z  okazji Światowego Dnia Książki oraz setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie udali się do Oranżerii 

Kultury, aby uczestniczyć w  czytaniu tekstów różnych polskich autorów 

podejmujących tematykę patriotyczną. Wśród utworów wybranych przez 

uczestników zajęć znalazły się m.in. legendy, wiersze patriotyczne, fragmenty 

opowiadań. Pojawiły się nazwiska takich twórców jak: Cz. Janczarski,  

W. Bełza,  M. Konopnicka, I. Krasicki, K. I. Gałczyński, A. Mickiewicz. 

Uczestnicząc w tym wydarzeniu,  uczniowie stworzyli listę stu najbardziej 

znanych i lubianych utworów literackich na setną rocznicę Niepodległej. 

 

 



 

Maj:  

Dzień Flagi- szkolny konkurs plastyczny na najpiękniejszą flagę Polski  

W kwietniu uczniowie klas IV na lekcjach plastyki wykonali flagi państwowe. 

Dzieci wykorzystały różne materiały (papier bibułę, materiały włókiennicze 

tworzywa sztuczne i drewno). W konkursie tym nie było przegranych, wszyscy 

uczestnicy otrzymali oceny celujące, a ich prace w maju ozdabiały gabinety 

szkolne na święto Dnia Flagi. 

Organizacja Święta Konstytucji 3 maja. Udział uczniów pocztu 

sztandarowego w uroczystościach miejskich. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja 

w szkole uczniowie zorganizowali wystawę oraz prezentację multimedialną. 

Delegacja wchodząca w skład pocztu sztandarowego brała udział w miejskich 

uroczystościach organizowanych przez lokalne władze. 

Lekcja patriotyzmu. Uczniowie klasy VIa wraz z wychowawczynią 

Wiolettą Grudzińską wybrali się do Oranżerii Kultury w Lidzbarku 

Warmińskim na niecodzienną lekcję patriotyzmu – spotkanie ze sławną autorką 

i wydawcą książek historycznych dla dzieci i młodzieży – p. Anną Skowrońską. 

Pisarka w bardzo przystępny i humorystyczny sposób opowiadała o swojej 

pracy, inspiracjach i ciekawostkach związanych z tworzeniem jej książek. Na 

zakończenie spotkania uczniowie mieli okazję odegrać scenki pantomimiczne 

mające na celu prezentację postaci, o których opowiadała im pisarka. 

Czerwiec: 

Prezentacja multimedialna - Odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Uczniowie klas VII na zajęciach historii i informatyki wykonali projekt 

edukacyjny Prezentacja multimedialna Odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Wszyscy uczniowie indywidualnie wykonali pokazy slajdów (zdjęcia z opisem), 

które zostały zaprezentowane w czasie zajęć. Najlepsze prezentacje zostały 

zarchiwizowane, do przyszłego wykorzystania, jako materiały edukacyjne. 

 



 

Wrzesień: 

Konkurs na logo rocznicy. Na lekcjach plastyki uczniowie klas IV-VII 

wykonywali projekty logo rocznicy 100 lat odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Na szkolny konkurs wpłynęło ponad 150 projektów. 

Komisja konkursowa w składzie: 

Lucyna Królikowska, Wiesław Nowosielski, Mariusz Królikowski wyłoniła 

zwycięzcę konkursu, został nim Igor Gałań uczeń kl VI b. Uczniowie wykonali 

logo różnymi technikami plastycznymi. Liczba projektów, które mógł wykonać 

uczeń, była nieograniczona. Wiele prac było przemyślanych i wykonanych 

zgodnie z zasadami projektowania graficznego. Komisja, jednak nie 

przyznawała kolejnych miejsc, bo w tej konkurencji nie było przegranych, 

wyłoniła natomiast jednego zwycięzcę. Zgodnie z zapowiedzią główną nagrodą 

w konkursie było 100 punktów (z zachowania) na 100 lecie.  

 

Udział uczniów pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich  

Rocznica 17 września. Delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielami 

uczestniczyła  w uroczystym apelu poświęconym poległym i pomordowanym na 

wschodzie. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, 

żołnierze oraz dzieci i młodzież lidzbarskich szkół podstawowych i średnich. 

Wzruszającą uroczystość, w czasie,  której odśpiewano hymn,  odczytano apel 

pamięci i oddano salwę honorową, zakończyło składanie wieńców pod 

"Krzyżem Katyńskim" na cmentarzu komunalnym. 

 

Wycieczka do Rogóża- Muzeum Józefa Piłsudskiego. Uczniowie klasy 

VII b wraz z opiekunami, uczestniczyli w edukacyjnej wycieczce do Izby 

Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu. Pan Józef Zysk,  właściciel 

lokalnego muzeum, przywitał uczniów jako marszałek, ubrany w mundur  

z epoki. Przy dźwiękach melodii wojskowych  odbyła się odprawa wojskowa,  



z hymnem państwowym, jeden z uczniów wciągnął flagę państwową na maszt. 

Po uroczystym wstępie rozpoczęło się zwiedzanie. W kolejnych salach 

wyeksponowane były pamiątki dotyczące życia i działalności marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Plany bitwy warszawskiej, meldunki i rozkazy dowództwa  

w wojnie 1920r.,  gniazdo symbolizujące Polskę i bronione przez żołnierzy, 

szachy, w które grał Józef Piłsudski podczas uwięzienia w twierdzy  

w Magdeburgu, cegła z kościoła w Paproci Wielkiej, gdzie brał ślub z pierwszą 

żoną Marią, liczne zdjęcia i dokumenty. Pan Józef Zysk opowiedział historie 

związane z oglądanymi zbiorami i życiem marszałka, państwowym i prywatnym. 

To była prawdziwa lekcja patriotyzmu. 

Październik: 

„Dni Papieskie”- apel, konkursy literackie. Tegoroczne hasło Dni 

Papieskich brzmiało „Promieniowanie Ojcostwa”. W naszej szkole zostały 

przeprowadzone konkursy: konkurs recytatorski Poezji Warmińskiej dla klas 

IV-VI i konkurs recytatorski  poezji Karola Wojtyły dla klas VII-VIII.  

W bibliotece szkolnej  uczniowie recytowali wiersze Karola Wojtyły i poezje 

poetów Warmińskich . Komisja konkursowa przyznała w  kategorii wiekowej 

klas IV-VI, I miejsce  Marcie Kozłowskiej z kl. IVa,  II miejsce – Magdalenie 

Dec z kl. IVa i  Zuzannie Różańskiej z kl. IVa, III miejsce – Maji Montewce  

z  kl. IVa. Wyróżnienie otrzymały: Gabriela Siedlecka z kl. IVc, Milena 

Miłoszewska z kl. IVb. W kategorii wiekowej klas VII-VIII, I miejsce zajęła  

Monika Moniuszko z  kl. VIIa, II miejsce  – Karina Wójtowicz z kl. VIIb, III 

miejsce – Mateusz Jankowski z  kl. VIIb. Wyżej wymienieni uczniowie będą 

reprezentować naszą szkołę w drugim etapie konkursu. Społeczność szkoły 

spotkała się na apelu w miejscu upamiętniającym naszego Rodaka  Św. Jana 

Pawła II. Zostały tam wręczone dyplomy i nagrody uczestnikom konkursów 

recytatorskich, którzy zdobyli zaszczytne miejsca. Należy ponadto wspomnieć, 

że z okazji Dni Papieskich, biblioteka szkolna przygotowała wystawę książek o 

Ojcu Świętym. 



 

Odwiedziny w Jednostce Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim.  

Uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami odwiedzili jednostkę wojskową. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Salę Tradycji i Pamiątek Narodowych 

zawierającą bogate zbiory wojskowe. Mogli nie tylko dotykać eksponatów, ale 

również poznać ich zastosowanie. Z uwagą wsłuchiwali się w ciekawe 

opowieści kustosza tych pamiątek. Lekcja historii, jakiej byli słuchaczami, 

wzbogaciła ich o nową wiedzę oraz cenne wartości patriotyczne. 

  

 


