BO WARTO

RAPORT z realizacji wydarzenia rocznicowego
na temat wybranej rocznicy historycznej

pamiętać

realizowanej w ramach projektu ”BO WARTO pamiętać…”

1. Dane rejestracyjne
Reprezentowana placówka (nazwa, adres)
Zespół Szkół w Słupnie- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej,
Al. Jana Pawła II 14,

05- 250 Radzymin

Zespół organizatorów:
Lp.

imię

nazwisko

1.

Daria

Godlewska

2.

Ksawier

Gozdalik

3.

Martyna

Jakubowska

4.

Natalia

Jakubowska

5.

Klaudia

Rajchert

6.

Maria

Sekuła

7.

Natalia

Stelmach

8.

Klara

Szanser

9.

Aleksandra

Szczypkowska

10.

Aleksandra

Świerczewska

11.

Aleksandra

Uchańska

12.

Joanna

Wieczorek

13.

Paulina

Wiśniewska

14.

Weronika

Wyrwich

15.

Julia

Ziemiecka
opiekun

Edyta

Baranowska

2. Data i miejsce wydarzenia
26. 11. 2015 Zespół Szkół w Słupnie oraz miejscowości związane z Bitwą Warszawską:
Radzymin, Wólka Radzymińska, Ossów.
3. Ilość osób biorąca udział w wydarzeniu
Wszyscy uczniowie szkoły- 530 i nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
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4. Rodzaj wydarzenia i nazwa upamiętnianej rocznicy
95 rocznica Bitwy Warszawskiej. Prezentacje na forum szkoły przygotowanych przez
Zespół organizatorów materiałów tematycznie dotyczących Bitwy Warszawskiej 1920r.
oraz wycieczka Szlakiem Bitwy Warszawskiej, której uczestnicy to Zespół organizatorów i
nauczyciel- opiekun.
5. Zakres wydarzenia (np. szkolny, miejski, powiatowy itp.)
Zasięg wydarzenia- szkolny oraz udział uczniów w wycieczce- gmina Radzymin, gmina
Nieporęt, gmina Kobyłka.
6. Opis wydarzenia – należy podać temat, cele, krótko opisać zrealizowane spotkanie –
max. 3000 znaków
Temat: Upamiętnienie 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej
Cele:
−

zwiększenie zainteresowania młodzieży szkolnej tematyką patriotyczną i
historyczną;

− zwiększenie zainteresowania Bitwą Warszawską;
− stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności;
− twórcze rozwinięcie kreatywności uczniów w kontekście poszukiwania
nowatorskich środków wyrazu;
− propagowanie idei społeczeństwa patriotycznego i świadomego własnej historii.
Opis: Zespół organizatorów (uczniowie klas IV- VI ) razem z nauczycielem- opiekunem
projektu dla upamiętnienia 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej przygotował oraz zrealizował
następujące przedsięwzięcia :
a) Przygotowanie okolicznościowej tablicy poświęconej 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej i
jej ekspozycja na forum szkoły, w miejscu ogólnodostępnym, z jej treścią mogli
zapoznać się wszyscy uczniowie szkoły, pracownicy, Rodzice (zdjęcia);
b) Przygotowanie oraz wyeksponowanie wystawy pt.: „ Bitwa Warszawska na plakatach”
( podobnie jak w punkcie 1 w miejscu ogólnodostępnym). Zadanie wymagało od
uczestników wyszukania zgromadzenia, powielenia oraz oprawienia plakatów w trwałe
ramy i zamocowania jej na szkolnym korytarzu, tak aby była ekspozycją
długoterminową. (zdjęcia)
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c) Ogłoszenie konkursu na pracę plastyczną pt.: „ Bitwa Warszawska 1920r.”
Format pracy A4, technika dowolna, termin wykonania pracy 27.10.2015- 06.11.2015.
Zgromadzenie prac, dokonanie oceny merytorycznej, przygotowanie metryczek
zgłoszonych prac, urządzenie wystawy z prac spełniających kryteria konkursowe,
wyłonienie zwycięzców oraz prace wyróżnionych, wręczenie nagród autorom
najlepszych prac. Wystawa wyeksponowana została w miejscu ogólnodostępnym
szkoły, gdzie można ją było oglądać przez 10 dni. ( zdjęcia) Prace z wystawy wysłane
do organizatora konkursu.
d) Wycieczka (Szlakiem Bitwy Warszawskiej), w której uczestniczyli uczniowie klas IV- VI
wraz z nauczycielem- opiekunem. Wycieczkę poprowadził Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Radzymina- Pan Jan Wnuk, były nauczyciel historii, autor wielu publikacji
tematycznych o Radzyminie, o Bitwie Warszawskiej, o Radzymińskich Żołnierzach Armii
Krajowej. (zdjęcia) (wycieczka zostanie opisana w scenariuszu lekcji)
7. Jakiego rodzaju zajęcia/aktywności były podejmowane przez dzieci?
Poszukiwanie, gromadzenie niezbędnych materiałów, selekcja materiałów, przygotowanie
tablicy upamiętniającej rocznicę, przygotowanie wystawy tematycznej, ogłoszenie i
zrealizowanie konkursu plastycznego, udział w wycieczce tematycznej- żywa lekcja historii
8. Jakie efekty osiągnięto podczas realizacji wydarzenia? – max. 800 znaków
Podczas realizacji wydarzenia upamiętniającego 95 rocznicę Bitwy Warszawskiej Zespół
organizatorów zainteresował wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników tematyką
historyczną, budząc jednocześnie w uczestnikach postawę patriotyzmu. Zespół
zaprezentował wydarzenie w sposób atrakcyjny (nie np. tradycyjny apel), co wpłynęło
rzeczywiście na efektywne zainteresowanie wśród odbiorców projektu. Uczniowie mieli
możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami, okazję do rozwijania własnej
kreatywności i twórczego myślenia oraz prezentowania tematu w nowatorski sposób.
Zwieńczeniem było zorganizowanie wycieczki, która stała się okazją do żywego,
namacalnego spotkania z historią. Uczniowie zrozumieli, że swoją postawą oddają hołd
bohaterom, którzy za wolną Ojczyznę zapłacili cenę najwyższą- cenę życia. Uczniowie
nauczyli się również przyjmowania właściwej postawy w miejscach pamięci narodowej.
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9. Multimedialna dokumentacja z realizacji wydarzenia (zdjęcia, film) nagrana
w ogólnodostępnych programach na 1 CD – czas trwania, łącznie do 30 min. –
ZAŁĄCZNIK
10. Scenariusz wydarzenia rocznicowego dot. wybranej rocznicy historycznej wydrukowany i
nagrany na CD – ZAŁĄCZNIK
Wyrażam zgodę na umieszczenie nazwy podmiotu na www.fundacjabowarto.pl oraz w raporcie nt. realizacji projektu ”BO WARTO
PAMIĘTAĆ…” oraz na przetwarzanie danych niezbędnych dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji, zgodnie z ustawą
z dn.29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Data

Podpis Uczestnika Konkursu

Podpis Dyrektora Placówki

Pieczęć Placówki

projekt współfinansują
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