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Projekt realizowano w naszej szkole



Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę okna w szkole zostały 

ozdobione flagami z biało-czerwonej krepiny



Warsztaty edukacyjno-kulturalne               
dla nauczycieli

Nauczyciele wycinali wstążki 

z czerwonego papieru, na których pisali 
następnie skojarzenia ze słowem 
„wolność”. Potem wstążeczki zostały 
doczepione do białych balonów 
wypełnionych helem i umieszczonych 

nad  wystawionymi pracami konkursowymi





Warsztaty dla uczniów przeprowadzone 
przez wychowawców

Wybierano cytat Jana Pawła II związany 

z wolnością

Komentowano go w formie wiersza i/lub 
ilustracji

Przygotowano biało-czerwone kotyliony 
dla każdego ucznia, nauczyciela 

i pracownika szkoły









Gra terenowa „Setka na setną 
rocznicę”

Uczniowie zbierali punkty, wykonując 
różne zadania związane z odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę oraz dotyczące 
wolności w ujęciu ogólnym



Konkurs na plakat dotyczący setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości

 Uczniowie wykonywali plakaty związane       
z obchodami 100-rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości

 Komisja wybrała 12 najlepszych prac, 

z których zorganizowano wystawę 





 Spośród wyróżnionych plakatów uczniowie 
i nauczyciele zagłosowali na trzy najlepsze







 Wszystkie pozostałe prace wystawiono 

na sali gimnastycznej



 Na boisku szkolnym odbyło się uroczyste 
odśpiewanie hymnu narodowego, 
wciągnięcie flagi w asyście pocztu 
sztandarowego oraz wypuszczenie 50 
białych i 50 czerwonych balonów 
wypełnionych helem





 Następnie odbyła się uroczystość mająca 
przypomnieć drogę Polski do odzyskania 
niepodległości





 Całość zakończyło wspólne zaśpiewnie 
piosenki „Wolność” Chłopców z Placu Broni



 Prace wykonane przez uczniów 

i nauczycieli podczas warsztatów zebrano 
w tomik „Wolności, jakie Twe imię…?”

Zawarte są w nim wiersze napisane 

do wybranych cytatów Jana Pawła II 

oraz ilustracje



WOLNOŚCI, JAKIE TWE IMIĘ….?

MYŚLI ZEBRANE

W OPARCIU O NAUKI JANA PAWŁA II

W ramach projektu:

„POSZUKIWACZE SKARBU JANA PAWŁA II”
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