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 Projekt patriotyczno-edukacyjny na lata 2017/18 

 

  MŁODZIEŻ WIERNA TRADYCJOM NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 ,,Wolność jest nam dana, ale i zadana''  

 

         św. Jan Paweł II 

 

 Komitet Patronacki 
 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 

Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski 

Dyrektor IPN o/Gdańsk prof. Mirosław Golon 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 

 

 Projekt nawiązuje do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obejmuje 

przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-edukacyjnym.  

Niepodległość jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 

roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania 

wspólnej przyszłości. Pragniemy dzięki projektowi łączyć wspólnotę lokalną w ramach 

obchodów święta narodowego. Wydarzenia sprzed stu lat miały charakter wyjątkowy. Wspólnym 

wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym Polacy nie tylko 

odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny 

nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo i oświatę a 

poprzez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy muzykę – znaleźli drogi w 

głównym nurcie światowej kultury. Szacunek do przeszłości nie stał się obciążeniem, ale zachętą 

do tworzenia, planowania i rozwoju. 

Rok 1918 to odzyskanie przez Polskę miejsca na zmieniającej się radykalnie, po I wojnie 

światowej, mapie Europy. 

 Chcemy zaprosić głównie młodzież Ziemi Elbląskiej oraz mieszkańców miasta Elbląga do 

wspólnego z nami świętowania, do poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i idei, 

do wymiany wiedzy na temat wzajemnego rozumienia istoty niepodległości i jej wagi, zwłaszcza 

w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. 

Obchody stulecia odzyskania niepodległości stanowią ważne zadanie pielęgnowania pamięci i 

tradycji dając możliwość kształtowania patriotyzmu ukierunkowanego na Państwo jako wartość 

łączącą wszystkich obywateli. Stulecie odzyskania niepodległości jest również pretekstem dla 

zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających 

naszą tożsamość narodową na tle innych narodów: dążenia do wolności, poszanowania 

godności i praw człowieka oraz solidarności. 

Program obchodów zaproponowany w projekcie opiera się na trzech motywach, które będą 

przyświecały realizacji wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości.  

Do najważniejszych, jakie obrali autorzy projektu należą : 

budowa kapitału społecznego w środowisku lokalnym, 

poczucie dumy narodowej, radość ze wspólnoty. 

 



Organizatorzy: 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu, e-mail dyrektor.3lo@wp.pl 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,  

e-mail i.pozdziech@wmodn.elblag.pl 

 

CEL OGÓLNY: 

Upamiętnienie Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski poprzez realizację 

przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-patriotycznym. 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach 

rocznicowych, 

- poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg Polski prowadzących do odzyskania 

niepodległości, 

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

- umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej 

- budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu przez pryzmat 

działań wielkich Polaków dla Niepodległej 

- rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we 

wspólne działania dla dobra ogółu - rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy w 

zespole. 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Uroczysta inauguracja projektu – Konferencja naukowa pt.,, Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości'' ( listopad 2017 r. ) 

 

KOMPONENTY ( szczegółowy opis znajduje się w załącznikach 2,3,4,5) 

1. Niepodległa w obrazach 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu pt. ,,Herosi Niepodległej ” - gimnazja i szkoły średnie 

( czerwiec 2018 r. ) 

2. Niepodległa na afiszu – Konkurs na plakat, rysunek, komiks, album poświęcony odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości. Wystawa prac w szkołach i miejska ekspozycja prac wyróżnionych 

– Galeria EL, CSE Światowid, Biblioteka Elbląska ( luty- kwiecień 2018 r.) 

3. Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego Błękitna Armia''- warsztaty dydaktyczne IPN/O 

Gdańsk, CSE Światowid, Biblioteka Elbląska, oraz elbląskie czytanie, , Pamiętników'' Józefa 

Hallera ( wybrani uczniowie zainteresowani tematem ze szkół zaangażowanych w projekt, 

marzec 2018 r.) 

4.Z pieśnią na ustach dla Niepodległej- festiwal pieśni i piosenek niepodległościowych ( szkoły 

podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), listopad 2018 r. 

Podsumowanie projektu-Uroczysty koncert pt.,, Dla Niepodległej''( listopad 2018 r.) 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 

Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych Elbląga i okolic oraz mieszkańców miasta. Koordynatorami projektu w 

placówkach oświatowych będą nauczyciele, którzy wyłonią 3 liderów spośród uczniów. 

Zadaniem liderów będzie zaangażowanie społeczności szkolnej do udziału i realizacji wspólnych 

przedsięwzięć wybranych z projektu. 
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ZASADY UDZIAŁU 

 

Zgłoszenia szkoły do projektu dokonuje nauczyciel koordynator na formularzu, podając nazwiska 

uczniów- liderów (zał. nr 1. ), do dnia 30. 11. 17 r. 

Zadaniem nauczyciela koordynującego i liderów zespołu będzie wybranie 1 lub kilku 

komponentów projektu oraz zaplanowanie i podjęcie działań w szkole w celu przygotowania się 

do miejskiej prezentacji- konkursy, wystawy, festiwal, elbląskie czytanie. 

 

NAGRODY 

 

Dla liderów i nauczycieli koordynatorów przewidziano nagrody rzeczowe oraz wyjazd 

edukacyjny ( wycieczka, , Śladem Błękitnego Generała J. Hallera- Puck, Gdynia ). Dla 

uczestników wyżej wymienionych przedsięwzięć przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 

 

Teresa Rakowska, III LO, tel. 55 625 89 20, e-mail speedcar-go@wp.pl, 

Irena Poździech WMODN, tel. 603 333 925, e-mail i.pozdziech@wmodn.elblag.pl 

 

Załącznik nr 1.,, Niepodległa w obrazach'' regulamin konkursu na projekt i wykonanie muralu 

pt. ,,Herosi Niepodległej ”. 

Załącznik nr 2.,, Niepodległa na afiszu'' regulamin konkursu na plakat, rysunek, komiks, album 

poświęcone odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Załącznik nr 3. Elbląskie czytanie ,, Pamiętników Józefa Hallera''- regulamin konkursu.  

Załącznik nr 4.,, Z pieśnią na ustach dla Niepodległej''- festiwal pieśni i piosenek 

niepodległościowych, regulamin konkurs 

Załącznik nr 5. Karta zgłoszenia szkoły do projektu 

 

FUNDATORZY NAGRÓD I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PROJEKT 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

PREZYDENT ELBLĄGA 

GALERIA EL 

CSE ŚWIATOWID 

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA 

WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY 

WMODN O/W ELBLĄGU 

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE O/ELBLĄG 

IPN O/GDAŃSK  

ZNP O/ELBLĄG 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ. ZARZĄD REGIONU ELBLĄG 

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ELBLĄGU 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 

 

PATRONI MEDIALNI 
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Załącznik nr 5. 

Karta zgłoszenia szkoły do projektu, , Młodzież wierna tradycjom niepodległości'' 

 

Nazwa szkoły …................................................................................................... 

Adres szkoły........................................................................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela koordynatora.......................................................... 

Tel. kontaktowy......................................... 

E-mail........................................................ 

Uczniowie, szkolni liderzy 

1.......................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................... 

3.......................................................................................................................... 

Wybrany do realizacji komponent/y ( proszę podkreślić ) 

1. Niepodległa w obrazach. 

2. Niepodległa na afiszu.  

3. Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego Błękitna Armia.  

4. Z pieśnią na ustach dla Niepodległej. 
 

Kartę zgłoszenia z pieczątką szkoły należy przesłać do 30 listopada 2017 r. na adres: 

e-mail  dyrektor.3lo@wp.pl 
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Załącznik nr 1. 
Regulamin konkursu, ,, Niepodległa w obrazach''  

Konkurs na projekt i wykonanie muralu pt. ,,Herosi Niepodległej ” - gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne ( czerwiec- lipiec 2018 r. ) 

 

MURAL – malowidło ścienne 

 

Zasady udziału 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły do projektu, , Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości'', załącznik nr 5. 

Uczestnicy 

 Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych Elbląga i regionu.  

Tematyka prac konkursowych, , Herosi Niepodległej '' powinna koncentrować się wokół postaci, 

które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r. Zadaniem uczniów jest 

opracowanie projektu muralu, na arkuszu papieru w formacie maksymalnie A3 oraz przesłanie 

projektu na adres organizatora- 3 LO im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Saperów 14f, 82-300 

Elbląg 

do dnia 01. 04. 2018 r.( szkoła, imię, nazwiska 3 uczniów – nie więcej), nazwisko nauczyciela 

opiekuna. Autorem pracy może być 1 uczeń lub zespół składający się maksymalnie z 3 uczniów. 

Każda szkoła wysyła tylko jeden, najlepszy projekt, wyłoniony przez szkolną komisję 

konkursową zgodnie z regulaminem opracowanym przez szkołę. 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.  

Zwycięzcy konkursu zrealizują swój projekt na ścianie budynku wyznaczonego przez władze 

miasta, które zapewnią materiały niezbędne do wykonania muralu. Termin wykonania muralu 

czerwiec 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. 
Regulamin konkursu, ,, Niepodległa na afiszu''  

Konkurs na plakat, rysunek, komiks, album poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

-szkoły podstawowe i gimnazja ( luty- kwiecień 2018 r ). 

Zasady udziału 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły do projektu, , Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości'', załącznik nr 5 

Uczestnicy 

 Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i 

gimnazjalnych Elbląga i regionu.  

Tematyka prac konkursowych, , Niepodległa na afiszu'' powinna koncentrować się wokół 

wydarzeń, symboli, postaci związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Zadaniem 

uczniów jest przygotowanie pracy, na arkuszu papieru w formacie A 3 maksymalnie w formie 

płaskiej( prace przestrzenne nie będą oceniane). Jest to uwarunkowane wymogami ekspozycji. 

 Prace należy przesłać na adres organizatora :  

 3 LO im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Saperów 14f, 82-300 Elbląg 

do dnia 01. 04. 2018 r. 

Każda praca powinna być opatrzona metryką z danymi : nazwa i adres szkoły, imię, nazwisko 

autora, nazwisko nauczyciela opiekuna. 

Każda szkoła wysyła maksymalnie 10 najlepszych prac wyłonionych w eliminacjach 

szkolnych, zgodnie z regulaminem opracowanym przez szkołę. 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.  

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii EL.  

Z pozostałych prac szkoły wykonują wystawę szkolną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3. 

 

 Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego Błękitna Armia''- warsztaty edukacyjne IPN/O 

Gdańsk , CSE Światowid, Biblioteka Elbląska oraz elbląskie czytanie ,, Pamiętnika'' Józefa 

Hallera ( wybrani uczniowie zainteresowani tematem ze szkół zaangażowanych w projekt, 

marzec 2018 r.) 

Regulamin konkursu ,, Błękitny Generał '' 

Konkurs pięknego czytania, ,Pamiętnika'' Józefa Hallera -szkoły ponadgimnazjalne Elbląga i 

regionu ( marzec 2018 r ). 

Zasady udziału 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły do projektu, ,Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości”, załącznik nr 5 

Uczestnicy 

 Do udziału w konkursie pięknego czytania zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych 

Elbląga i regionu.  

Tematyka konkursu, , Błękitny Generał '' dotyczy treści ,,Pamiętnika'' Józefa Hallera. Zadaniem 

uczniów jest przygotowanie fragmentu wspomnień i odczytanie na forum. Czas wystąpienia 

uczestnika konkursu nie powinien przekroczyć 3 minut. 

Finał konkursu będzie miał miejsce w CSE Światowid podczas warsztatów edukacyjnych               

pt.,, Błękitny Generał i Jego Błękitna Armia'', prowadzonych dla Elblążan przez IPN O/Gdańsk w 

marcu 2018 r.  

Nazwiska uczestników, nazwa i adres szkoły oraz nazwisko nauczyciela opiekuna należy przesłać 

na adres organizatora : dyrektor.3lo@wp.pl do dnia 01.03. 2018 r. 

Każda szkoła typuje maksymalnie 3 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych, 

zgodnie z regulaminem opracowanym przez szkołę. 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.  
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Załącznik nr 4. 

 

Regulamin konkursu ,,Z pieśnią na ustach dla Niepodległej''- festiwal pieśni i piosenek 

niepodległościowych ( szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), listopad 2018 r. 

Konkurs pieśni i piosenek związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. -

szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ( październik 2018 r ). 

Zasady udziału 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły do projektu ,, Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości'', załącznik nr 5 

Uczestnicy 

Do udziału w konkursie pieśni i piosenek zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga i regionu.  

Tematyka pieśni i piosenek konkursowych powinna koncentrować się wokół wydarzeń, symboli, 

postaci związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Zadaniem uczestników jest 

przygotowanie występu artystycznego solo lub w zespole. 

Każda szkoła przygotowuje do konkursu 1 wystąpienie wyłonione w eliminacjach szkolnych 

zgodnie z regulaminem opracowanym przez szkołę. 

Nazwiska uczestników, nazwa i adres szkoły oraz nazwisko nauczyciela opiekuna należy przesłać 

na adres organizatora : dyrektor.3lo@wp.pl do 30.09.2018 r. 

W październiku 2018 r. w III LO im. Jana Pawła II w Elblągu odbędzie się finał konkursu, , 

Z pieśnią na ustach dla Niepodległej''. 
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.  

Laureaci uświetnią swym występem konferencję jubileuszową w listopadzie 2018 r. 
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