
1. Temat projektu edukacyjnego: „WOLNA, NIEPODLEGŁA- POLSKA”   

Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie rok szkolny 2017/ 2018 

 

2. Cele i założenia programu.  

Rozpoczęcie obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

ukazanie uczniom postaw patriotycznych, przypomnienie osoby patrona szkoły, 

ukazanie postaw moralnych budujących patriotyzm,  ukazanie SP w Gaszynie jako 

miejsca rozwoju, możliwości, budowanie lokalnego patriotyzmu, przypomnienie 

najważniejszych wydarzeń i dat z historii Polski, rozwijanie wrażliwości na pamięć 

 i szacunek dla osób, które poświęciły życie dla Polski, wszechstronne rozwijanie 

talentów artystycznych uczniów z powiatu wieluńskiego, integracja środowiska 

lokalnego. 

3. Krótki opis projektu i działań. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka  w Gaszynie- Anna Grabowska- 

Płonka, Leszek Grygiel, ze wsparciem pani Dyrektor Jolanty Ustyniak stworzyli 

autorski projekt edukacyjny pt „Wolna, Niepodległa Polska”. Celem projektu jest  

przypomnienie i uświetnienie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę, ale również promowanie współczesnego patriotyzmu. W swych 

działaniach przypominamy o absolwentach naszej szkoły, których zaprosiliśmy  

do współdziałania. Mamy na celu ukazanie uczniom, że ludzie pochodzący z  małej 

miejscowości jak Gaszyn, również mogą osiągnąć sukces w życiu, rozwijać się i nie 

muszą tego robić poza granicami kraju, że Polska daje też możliwości. Ukazujemy 

Gaszyn jako przysłowiowe gniazdo orłów, z którego wyfruwają w świat przygotowani  

do życia w społeczeństwie uczniowie. W naszych działaniach chcemy też wspomnieć 

tragiczną historię Ziemi Wieluńskiej jako miejsca rozpoczęcia II Wojny Światowej, 

 o czym przypominała wizyta Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w Wieluniu 1 września 

2017r. Chcemy podziękować Panu Prezydentowi za pamięć  i krzewienie świadomości 

 o Wieluniu, w tym celu szkolny chór „Gaszyńskie Słowiki” nagrał płytę 

 z pieśniami patriotycznymi, która zostanie przekazana do Kancelarii Prezydenta  

ze specjalnymi podziękowaniami. Jednym z działań jest również zaproszenie do szkoły 

żołnierza- weterana, który uczestniczył w wszystkich misjach pokojowych Wojska 

Polskiego po 1989 roku,  jako przykład podporządkowania życia w służbie  



dla Ojczyzny. Kolejnym ważnym i wyróżniającym się wydarzeniem jest 

współtworzenie przez nauczycieli  monografii wsi Gaszyn, która ma zawierać 

informacje  historyczne od początku założenia szkoły w Gaszynie, czyli roku 1918 po 

dzień dzisiejszy.  

 

4. Partnerzy projektu: 

Gmina Wieluń 

Wieluński Dom Kultury 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

Rada Rodziców przy SP Gaszyn 

Sołectwo Gaszyn 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszynie 

5. Czas realizacji:  rok szkolny 2017/ 2018 

6. Koordynatorzy projektu: 

Jolanta Ustyniak- dyrektor 

Anna Grabowska- Płonka 

Leszek Grygiel 

 

 

7. Oczekiwanie efekty: 

Pogłębienie przez uczniów  wiedzy z historii lokalnej i Polski, zaangażowanie 

 w obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zrozumienie pojęcia 

patriotyzmu, chęć podjęcia wysiłku budowania teraźniejszości i wpływu na 

rzeczywistość, wzrost poczucia godności bycia Polakiem. 

 

8. Sposoby uzyskiwania efektu- działania: 

 

Lp. Nazwa szkoły 
i adres 

Działania  Opis działania Rozpoczęcie  Zakończenie 

1. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka  
w Gaszynie 

Wieczornica 
Patriotyczna z 
okazji 99 rocznicy 
Odzyskania 
Niepodległości 

Montaż słowno- 
muzyczny, zaproszenie 
mieszkańców 
miejscowości  na to 
wydarzenie. 

11 listopad 
2017 

11 listopad 
2017 



2. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Jasełka 
Bożonarodzeniowe 

Zamiast tradycyjnego 
scenariusz jasełek 
wykorzystano postacie 
świętych i patrona 
szkoły, który zginął za 
to, że nie wyrzekł się 
narodowości polskiej 

Grudzień 
2017 

 

3. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Konkurs na logo 
szkoły 

Stworzenie logo szkoły 
przez uczniów, które 
zawiera hasło Szkoła 
Podstawowa w Gaszynie 
im. Jana Jarczaka- 
Gniazdo Orłów 

Grudzień 
2017 

Luty 2018 

 
4. 

 
Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

 
Szkolny konkurs 
recytatorski pt. 
„Polska- moja 
Ojczyzna” 

 
Uwrażliwienie uczniów 
na motyw patriotyczny 
 w literaturze polskiej 

 
6 marca 2018 

 

5. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Nagranie płyty 
 z pieśniami 
patriotycznymi 
przez szkolny chór 
„Gaszyńskie 
Słowiki” 

Przypomnienie i nauka 
najpiękniejszych 
polskich pieśni 
patriotycznych, wysłanie 
z specjalną dedykacją do 
Kancelarii Prezydenta 
Polski, 
rozpowszechnianie płyty 
w środowisku lokalnym 
 w formie cegiełki na 
rzecz szkoły, zaproszenie 
absolwentów do udziału 
w nagraniu płyty 

Luty 2018 Maj 2018 

6.  Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
w Gaszynie 

- lekcja historii  
w Lasku 
Gaszyńskim, 
ustawienie tablic 
tematycznych 
 i utworzenie 
ścieżki edukacyjnej 

Przypomnienie uczniom 
historii Lasku 
Gaszyńskego, miejsce 
stworzonego przez 
patrona szkoły i uczniów 
szkoły w Gaszynie, 
ukazanie  działania 
społecznego dla dobra 
wspólnoty, z którego 
korzystają już pokolenia 

Kwiecień 
2018 

Czerwiec 
2018 

7. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Powiatowy 
Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej 
 i Patriotycznej 

Zaproszenie do udziału 
w działaniu szkół 
podstawowych Ziemi 
Wieluńskiej, 
wykorzystanie miejsca 
lokalowego 
Wieluńskiego Domu 
Kultury, promowanie 
pieśni patriotycznych, 

11 maja 2018  



rozwijanie talentów 
wokalnych i muzycznych 

8. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Powiatowy 
konkurs 
plastyczny pt. 
„Polska,  
to brzmi dumnie” 

Zaproszenie do udziału 
w działaniu szkół 
podstawowych Ziemi 
Wieluńskiej, 
promowanie wartości 
kulturowych, 
historycznych, 
turystycznych Polski, 
rozwijanie talentów 
plastycznych 

Maj 2018  

9. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Szkolny Dzień 
Weterana 

Zaproszenie do szkoły 
żołnierza weterana, 
który uczestniczył w  
wszystkich  misjach 
pokojowych, w których 
brało udział Wojsko 
Polskie po 1989 roku 

Czerwiec 
2018 

 

10. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

„Orły z Gaszyna” Zaproszenie do szkoły 
absolwentki, która 
wydała książkę o Ziemi 
Wieluńskiej, przykład 
lokalnego patriotyzmu, 
Wieluń-Gaszyn jako 
miejsce  realizacji  
 i rozwoju 

Czerwiec 
2018 

 

11. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Wydanie 
monografii wsi 
Gaszyn 

Opis początku działań 
edukacyjnych w 
miejscowości Gaszyn, 
historia powstania 
szkoły, patrona szkoły, 
przykład lokalnego 
patriotyzmu 

Wrzesień 
2018 

Październik 
2018 

12. Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Jarczaka 
 w Gaszynie 

Gala 
podsumowująca 
projekt, 
uroczyste 
zakończenie 
obchodów  

Uroczyste zakończenie 
obchodów   100 
Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez 
Polskę, wykorzystanie 
sali  OSP w Gaszynie, 
zaproszenie 
mieszkańców 
miejscowości, gości 
biorących udział  
w projekcie, prezentacja 
działań 

11 listopada 
2018 

 

 

             

 



 8.  Ewaluacja- stosownie do zadań. 

- pogadanka 

- badanie ankietowe 

- liczba biorących udział w konkursach/ zadaniach 

-wywiady-  rodzice, uczniowie 

 

 

 

 


