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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 

 

            Do organizacji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę społeczność naszej szkoły przygotowywała się długo i 

starannie. Już na etapie zbierania propozycji uczczenia tego 

niezwykłego wydarzenia działo się bardzo dużo. Opracowany projekt 

zawierał  wiele ciekawych propozycji mających na celu 

propagowanie idei patriotycznych i obywatelskich, budowanie 

tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami 

Polski i Polaków lepsze poznanie historii Polski i okoliczności 

odzyskania przez nią niepodległości, uświadomienie znaczenia 

wolności i niepodległości w życiu narodu i każdego człowieka, 

doskonalenie umiejętności gromadzenia przez uczniów potrzebnych 

informacji, selekcji materiału i twórczego ich wykorzystania, 

integracja społeczności szkolnej – aktywne włączenie się rodziców w 

zaplanowane działania, rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych, dbanie o kulturę 

języka, poprawność wypowiedzi ustnych i pisemnych, zacieśnienie współpracy z Muzeum 

Wojska w Białymstoku i klubem osiedlowym „Jubilat. 

           Tegoroczne obchody dnia 11 listopada w naszej szkole obfitowały w szereg bardzo 

ciekawych wydarzeń. W związku z tym, że była to okrągła - setna  - rocznica, świętować 

zaczęliśmy już dużo wcześniej.  

          Uczniowie  starszych klas wzięli udział w 

"Tygodniu pisania listów", w ramach którego 

musieli wcielić się w nastolatków z 1918 roku, 

świadków odzyskania Niepodległości przez nasz 

kraj, i podzielić się z współczesnym młodym 

człowiekiem refleksjami na temat znaczenia 

wolności w życiu każdego człowieka. Najciekawsze 

listy zostały wyeksponowane na szkolnej tablicy , 

aby wszyscy mogli przeczytać je, porównać, a 

następnie podyskutować.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Kolejnym wspaniałym wydarzeniem był Bieg Niepodległości - po raz pierwszy 

zrealizowany z takim rozmachem. Klasy 4-8 udały się do Parku Antoniuk wystrojone w 

barwy biało - czerwone, machając flagami i szalikami, i rozegrały tam wyścigi sztafetowe. 

Zabawa była wspaniała i nawet te drużyny, które nie stanęły na najwyższym stopniu podium, 

zadowolone wracały do szkoły. Nasi uczniowie kształtowali nawyk aktywnego wypoczynku i 

zdrowej rywalizacji, wdrażali się do kulturalnego kibicowania. W mojej szkole w 100-lecie 

Odzyskania Niepodległości odbyło się wiele konkursów. Najbardziej spodobał mi się Bieg 

Niepodległości, ponieważ spędziliśmy sporo czasu na świeżym powietrzu. Osoby, które nie 
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biegały, mogły pokibicować swoim kolegom, pooglądać zawody albo porozmawiać. Mimo 

tego, że nie byłam uczestniczką, bardzo miło spędziłam czas, a nasz klasa zajęła III miejsce. – 

Julia Przystawko z klasy VII a. 

         Jak co roku, nasi uczniowie odwiedzili także Muzeum Wojska, w którym 

przygotowana została wystawa dotycząca zaborów i odzyskania wolności. Zwiedzający mogli 

przypomnieć sobie, jak doszło do zagrabienia polskich ziem i w jakich okolicznościach nasz 

kraj wrócił na mapę Europy.  W wyobrażeniu sobie wszystkich tych zdarzeń pomogła 

niesamowita interaktywna mapa II Rzeczypospolitej Polskiej z zaznaczonymi zaborami. Jak 

zwykle, takie spotkanie z historią bardzo spodobało się młodzieży. 

           Apogeum obchodów były 

uroczystości w dniu 9. listopada. O 

godzinie 11.11 uczniowie  wzięli udział 

w ogólnopolskim odśpiewaniu hymnu 

Polski. W klasach otworzono szeroko 

okna, żeby okoliczni mieszkańcy 

słyszeli, jak wspaniale "Siódemka" 

śpiewa "Mazurek Dąbrowskiego". 

Uczniowie z młodszych i starszych klas  

spotkali się na sali gimnastycznej na 

uroczystych apelach. Uroczystość  dla 

klas I-III przygotowana przez panią 

Martę Piskowską i jej klasę II a stała na 

bardzo wysokim poziomie i dostarczyła widzom wielu wzruszeń. Część artystyczną dla klas 

IV-VII  przygotowali uczniowie  klasy 7b z 

wychowawcą, panem Bogusławem Jurgielewiczem. W 

niesamowity sposób, za sprawą oryginalnych i 

stylizowanych listów żołnierzy walczących za wolność 

naszej Ojczyzny i ich rodzin, przenieśli nas w czas 

zaborów i I wojny światowej. Pomiędzy wystąpienia 

uczniów wplecione zostały pieśni patriotyczne, w 

których śpiewanie włączyli się wszyscy, współtworząc 

niesamowity nastrój i poczucie wspólnoty. W 

kulminacyjnym momencie apelu zaproszeni goście - ks. 

Tomasz Zubrycki, proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej 

Różańcowej, pani Agnieszka Pietraszko-Gryń, członek 

zarządu Solidarności Oświatowej i przedstawicielka Rady Rodziców, pani Anna Franczuk - 

udali się wraz z panią dyrektor Anną Wasiluk i panią wicedyrektor Beatą Dzieszko oraz 

przedstawicielami poszczególnych klas, aby dokonać uroczystego odsłonięcia  popiersia 

pierwszego  patrona naszej szkoły z lat 1936-1944 marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzeźba 

ukrywana przez woźnego szkoły wróciła do „Siódemki” kilkanaście lat temu, a teraz została 

poddana renowacji.  

          Podczas trwania obchodów stulecia 

Niepodległości Polski uczniowie mogli również 

wziąć udział w wielu konkursach. Podczas 

uroczystego apelu wręczono nagrody dla 

uczestników konkurencji familijnej "Bezbłędna 

rodzina". Konkurs ten odbył się w naszej 

szkole po raz XIV i był rekordowy pod 

względem liczby zgłoszonych drużyn. Na 

podium stanęli: na miejscu trzecim Amelia 
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Dzikiewicz z klasy 6a z mamą Małgorzatą Dzikiewicz, na drugim ex aequo Urszula Sawczuk 

z klasy 4a z mamą Magdaleną Sawczuk i Kacper Kotowicz z klasy 6a z babcią Teresą 

Sienicką. Zwycięzcą okazał się uczeń klasy 2b, Patryk Zawistowski, który wystartował z 

mamą Iwoną i babcią Elżbietą. Kolejnymi nagrodzonymi byli uczniowie biorący udział w 

konkursie plastycznym "Kartka urodzinowa - Sto lat, Polsko!". Konkurs stał na bardzo 

wysokim poziomie i wielu uczniów otrzymało nagrody oraz dyplomy.  

        Młodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym "Symbole, które łączą Polaków", a wszyscy mogli napisać kartkę do jednego 

z żyjących jeszcze uczestników walk o wolną Polskę z czasów II wojny światowej w ramach 

akcji "BohaterON".  

          Nie można jeszcze zapomnieć o wspaniałym przystrojeniu w narodowe barwy naszej 

szkoły, którego najwspanialszym elementem był wielki kłąb biało - czerwonych balonów, 

które wzleciały ponad głowy uczniów pod koniec apelu, a następnie dumnie unosiły się na 

wietrze na frontowej ścianie "Siódemki". 

        Podsumowaniem obchodów był wyjątkowy koncert patriotyczny "Ku wolności..." 

zorganizowany we współpracy z klubem osiedlowym "Jubilat" w dniu 19. listopada. Wzięli w 

nim udział soliści i zespoły rodzinne z naszej szkoły, zespoły taneczne i instrumentalne, a 

całość uświetnił występ zespołu "Belcanto". Zaproszeni goście ze społeczności lokalnej mogli 

razem z uczniami i artystami wysłuchać, a także zaśpiewać wiele wspaniałych pieśni 

patriotycznych. 

         Tak wiele działań związanych z tą wspaniałą rocznicą pozwoliło wszystkim ich 

uczestnikom odczuć doniosłość tej chwili, a wspólne, zupełnie inne od poprzednich, 

wykonanie "Mazurka Dąbrowskiego", wzmocniło poczucie patriotyzmu, wspólnoty, 

braterstwa.. 

Opinie uczniów o projekcie: 

 

!00-lecie Odzyskania Niepodległości w naszej szkole było 

naprawdę wspaniałą rzeczą. Te apele, te śpiewy – to wszystko 

wzbudzało dumę z tego, że jesteśmy Polakami. 

Mateusz Rogalski z klasy VI a 

 

Chciałbym opowiedzieć, co zapamiętam ze 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości. Bardzo wzruszyło mnie wspólne 

śpiewanie na sali gimnastycznej. Dałem z siebie wszystko w 

biegu z tej okazji. Ten dzień na zawsze pozostanie mi w sercu. 

Szczepan Szarkowski z klasy VI a 

 

Z obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości pamiętam 

wszystko. Od odsłonięcia popiersia Józefa Piłsudskiego – 

naszego pierwszego patrona do biegu z okazji tego święta. 

Byłam bardzo dumna i szczęśliwa, gdy ujrzałam całą szkołę 

śpiewającą pieśni patriotyczne i nasz piękny hymn. Nie jestem w 

stanie wybrać, co najbardziej zapadło mi w pamięć. Całokształt 

tej uroczystości w naszej szkole był dopięty na ostatni guzik. Cieszę się, że mogłam brać 

udział w tym ważnym dla nas Polaków święcie. 

Ewa Minta z klasy VII a 

 

Uważam, że 100-lecie Odzyskania Niepodległości w SP 7 było bardzo interesujące i 

atrakcyjne. Bardzo podobał mi się pomysł z ortograficznym dyktandem nawiązującym do tej 

uroczystości. Natomiast koncert, w którym sama brałam udział, zapamiętam na długi czas. 
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Myślę, że historia z odnalezieniem rzeźby Józefa Piłsudskiego także utkwi mi w pamięci. Nie 

da się ukryć, że uroczystości w szkole, do której uczęszczam, są godne uwagi i pamięci. 

Kamila Kosińska z kasy VI b 

 

W mojej szkole 100-lecie Odzyskania Niepodległości bardzo mi się spodobało. Był 

zorganizowany bieg z tej okazji, w którym brałam udział, na lekcjach języka polskiego 

pisaliśmy listy, pisaliśmy też na lekcji techniki listy do osób, które walczyły o nasz kraj. Na 

apelu odsłanialiśmy popiersie Józefa Piłsudskiego, który stoi na parterze. Nasza szkoła była 

ozdobiona balonami i biało-czerwonymi flagami. 

Maria Brzęś z klasy VI a 

 

Moim zdaniem, 100-lecie Odzyskania Niepodległości w naszej szkole było obchodzone tak, 

jak powinno być, czyli bardzo patriotycznie. Bardzo podobał mi się Bieg Niepodległości, w 

którym dopingowaliśmy  kolegów, dzierżąc naszą flagę. 

Jakub Przechodzki 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Agnieszka Jurgilewicz 

Iwona Leszczyńska 

Bogusław Jurgielewicz 

Anna Wasiluk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


