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I. Czas trwania projektu edukacyjnego: Rok szkolny 2017 / 2018, 2018/2019   

II. Miejsce realizowania projektu: Zespół Szkół Specjalnych nr 105,  muzea i zabytki 

Wielkopolski  

III. Zaj ęcia podczas których realizowany będzie projekt: Kółko historyczne                               

(1 h tygodniowo), Historia (1 h tygodniowo), Wiedza o Społeczeństwie (1 h w miesiącu ) 

IV. Uczniowie objęci projektem edukacyjnym:  

Rok szkolny 2017-18: Klasa VII Szkoły Podstawowej  przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 , rok 

szkolny 2018-19: Klasa VIII Szkoły Podstawowej  przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105  

V. Cele główne projektu: 

Uświadomienie uczniom wartości życia w wolnym, bezpiecznym, demokratycznym państwie; 

zainteresowanie  historią Polski pozaborowej; poznanie postaci wybitnych Polaków 

działających  na rzecz wolności i rozwoju ojczyzny w latach 1918-2018; świętowanie stulecia 

niepodległości Polski. 

VI .Cele szczegółowe 

• Zapoznanie uczniów z hierarchią wartości współczesnych Polaków, Europejczyków. 
Stworzenie własnych hierarchii wartości. 

• Poznanie dokumentów opisujących i gwarantujących prawa człowieka i obywatela: 
Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracja Praw Dziecka, Konstytucja RP 

• Kształtowanie u uczniów poczucia  ważności życia każdej jednostki i narodu oraz ich 
udziału w historii ludzkości. 

• Kształtowanie zrozumienia dla takich wartości jak: wolność,  prawda, dobro, 
sprawiedliwość, piękno oraz rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej.  

• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku                
i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności  i dumy narodowej.  

• Zainteresowanie historią państwa polskiego w okresie od 1918, do 2018 roku 
• Poznanie życia i działalności wybitnych Polaków działających na rzecz rozwoju 

pozaborowej Polski,walczących o jej wolność w latach wojen światowych, komunizmu oraz 
podtrzymujących ducha polskości. 

• Wprowadzenie do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości państwa polskiego 
(1918 rok- 2018 rok) 

• Wykonanie prezentacji multimedialnych na temat wybitnych Polaków działających                                
w latach 1918-2018 

• Poznanie wybranych muzeów i miejsc kultury związanych z dziejami Polski współczesnej. 
• Dzielenie się pozyskaną wiedzą, umiejętnościami i dokonaniami ze społecznością szkolną i 

lokalną. 
• Wzrost wiary we własną kreatywność i możliwości edukacyjne, wyrównanie szans 

edukacyjnych 
• Udział w ważnych rocznicach i świętach narodowych – 100-lecie odzyskania 

niepodległości przez państwo polskie. 



 
VII.  Merytoryczne uzasadnienie projektu: 

 Głównym założeniem projektu „NA  IMI Ę  MAM  WOLNO ŚĆ”  jest 
uświadomienie uczniom wartości życia w wolnym, bezpiecznym, demokratycznym państwie. 
Okazją do poruszenia tak ważnego zagadnienia jest, przypadające w 2018 roku, 100- lecie 
odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Naszym celem jest wzbudzenie u uczniów 
refleksji na temat tego, jak cenną  i zarazem nietrwałą wartością jest niepodległość państwa, a także 
ile zabiegów, troski                       i rozumnych starań wymaga utrzymanie pokoju wśród ludzi, 
zarówno  w skali świata, kontynentu, jak i państwa. Pragniemy uzmysłowić uczestnikom projektu, 
że każdy z nas, poprzez swój system wartości i działanie, wpływa na nasz wspólny los.  
Kanwą do wzbudzenia takich refleksji będzie przekazanie, w jak najciekawszy sposób, 
współczesnej historii Polski. Uczynimy to poprzez pokazanie jednostkowych, bądź grupowych 
losów wybitnych Polaków działających  na rzecz wolności i rozwoju ojczyzny  w latach 1918-2018. 
Posłużymy się różnymi metodami i formami pracy: 
- rozmowa kierowana, wyszukiwanie informacji w źródłach, gromadzenie ciekawostek                    
o wybranych postaciach, zwiedzanie ekspozycji muzealnych, wykonanie prezentacji, gazetek, 
reżyserowanie i odgrywanie scenek, nagranie filmu, wycieczki edukacyjne. 

VII. Przewidywane efekty materialne projektu: „NA  IMI Ę  MAM  WOLNO ŚĆ”  

 

1. Zajęcia,  filmy, prezentacje multimedialne, wystawy szkolne.  

• Józef Piłsudski i jego legiony.  
 

• Roman Dmowski pozytywny 
nacjonalista. 

 
 

•  Ignacy Jan  Paderewski wielki artysta 
patriota. 

 
 
 
 
 
 
 

• Powstańcy wielkopolscy- by 
Wielkopolska wróciła do Polski. 

 
 



• Cud nad Wisłą.  
 

• Oświata, nauka, kultura międzywojnia.  
 

•  Budowniczowie II Rzeczpospolitej – 
Władysław Grabski                        i 
Eugeniuszu Kwiatkowskim. 

 
 
 
 

• Obrońcy Westerplatte.  
 
 

• Zośka, Alek i Rudy- powstańcy 
warszawscy. 

 
 
 
 
 

• Kamil Baczyński-poezja umarła!  
 

• Żołnierze niezłomni-Witold Pilecki i  
Inni. 

 
 
 
 
 
 

• Bohaterowie Katynia, Ostaszkowa, 
Starobielska... 

 
 
 
 

• Ojciec sierot-Janusz Korczak.  
 
 
 
 

• Irena Sendler -Sprawiedliwa wśród 
Narodów Świata. 

 
 
 
 
 



• Poznański Czerwiec 1956  
 
 

• Karol Wojtyła – Człowiek, Ksiądz, 
Papież,Święty. 

 
 
 
 
 

• NSZZ Solidarność, Lech Wałęsa i Inni 
opozycjoniści. 

 
 
 

• Ksiądz Jerzy Popiełuszko - kapłan 
opozycji. 

 
 
 
 
 
 

• Upadek komunizmu  w Polsce.  
 
 
 
 

• Idea wspólnej Europy.  
 
 
 
 

2. Rocznicowy numer „Szkolnej Gazetki Historycznej”zredagowany przez 
uczniów. 
Uczestnicy projektu opracują i wydadzą okazjonalny numer „Szkolnej Gazetki 
Historycznej”prezentujący w przystępny i ciekawy sposób dokonania wybitnych 
Polaków działających w poprzednim stuleciu. Zespół redakcyjny przygotuje 
biogramy postaci, wykona ilustracje, opracuje quizy i konkursy przeznaczone dla 
czytelników, rozprowadzi numer gazetki wśród uczniów. 

3. Śpiewnik patriotyczny. 
Nauka śpiewania pieśni patriotycznych:  
legionowych ( „ Hej hej ułani”„Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”,” Pierwsza 
kadrowa” , „My pierwsza brygada”) 
z II wojny światowej i Powstania Warszawskiego („ Warszawianka”, „Serce w 
plecaku”, „Hej chłopcy, bagnet na broń”,” Warszawskie dzieci”,” Pałacyk Michla”)                   
z okresu opozycji komunistycznej („ Mury”, „ Obława”, „ Ballada o Janku 
Wiśniewskim”) 
 

 4. Scenka historyczna „ O wolności - w polskiej szkole, Anno Domini 1918 ” 



Uczestnicy projektu wyreżyserują i sfilmują rodzajową scenkę oddającą atmosferę,  
poglądy i obyczajowość Polaków  po odzyskaniu niepodległości . 

      5. Film dokumentalny pt. „O wolności – w polskiej szkole Anno Domini 2018”. 
Grupa uczniów uczestniczących w projekcie będzie dzieliła się swoją wiedzą                         
i refleksją na temat znaczenia wolności dla każdego człowieka i narodu, oraz 
sposobów walki o wolność występujących we współczesnej historii  Polski. 
Rozmowa zostanie sfilmowana. 

          6. Kapsuła czasu. 
          Przygotujemy skondensowane materiały obrazujące nas i nasze działania, jako  
          społeczności szkolnej funkcjonującej w konkretnym miejscu i czasie     
          historycznym. Napiszemy przesłanie skierowane do osób, które będą żyły w XXII   
          wieku i użytkowały obiekt naszej szkoły. Umieścimy przygotowane dokumenty 
          w kapsule czasu, którą oficjalnie zamkniemy i przekażemy dyrektorowi szkoły. 

 

IX. Wycieczki w ramach projektu „NA  IMI Ę  MAM  WOLNO ŚĆ” . 
Aby dogłębniej przybliżyć historię ostatniego stulecia planujemy zapoznać uczestników projektu                
z następującymi ekspozycjami i miejscami historycznymi: 
- Muzeum Narodowe w Poznaniu- sztuka polska XIX - XXI wieku 
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 
- Muzeum  Poznański Czerwiec 1956, Poznań 
- Muzeum uzbrojenia Cytadela, Poznań 

X. Informacja o realizacji projektu „NA  IMI Ę  MAM  WOLNO ŚĆ” .  
O przebiegu projektu poinformujemy społeczność szkoły oraz rodziców uczniów. Na stronie szkoły 
zamieścimy wiadomości i dokumentację zdjęciową z realizacji projektu oraz sprawozdania                       
i fotorelacje z wycieczek do muzeów w Poznaniu. 
Wydamy i udostępnimy społeczności szkolnej rocznicową „Szkolną Gazetkę Historyczną”.  
Sfilmujemy dwa obrazy: scenkę będąca próbą rekonstrukcji nastrojów sprzed 100 lat oraz 
współczesną. Obie dotyczyć będą kwestii wolności osobistej i niepodległości państwa polskiego. 
Zorganizujemy ich pokaz, a następnie zamieścimy filmy na stronie internetowej szkoły 
www.105edu.pl w zakładce Nasze Filmy. 

XI.  Podsumowanie projektu „NA  IMI Ę  MAM  WOLNO ŚĆ”  - kapsuła czasu. 

Zakończenie projektu nastąpi w listopadzie 2018 roku.  Przez półtora roku trwania projektu 

przygotujemy materiały dokumentujące nas, jako społeczność szkoły, pokazujące 

symbolicznie  nasze  dokonania, zainteresowania, przemyślenia, marzenia. Napiszemy także 

przesłanie skierowane do osób, które za 100 lat będą użytkowały budynek naszej szkoły. „ 

Przesyłkę” t ę umieścimy w zaplombowanej kapsule czasu, zawierającej postulat otwarcia 11 

listopada 2118 roku. Kapsuła ta, w uroczysty sposób zostanie przekazana  dyrektorowi szkoły, 

w przeddzień Święta Niepodległości (9.11.2018 roku) 

 
 


