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Temat działania: 

Wieloletnia współpraca międzyszkolna w gminie Nowogrodziec podczas uroczystości obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości przy współudziale 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. 

Cel/cele działania: 

1. Kształtowanie szacunku dla wartości patriotycznych oraz postaci patrona szkoły, Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

2. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym, jego historią  

i bohaterami narodowymi. 

3. Propagowanie idei współpracy między instytucjami i szkołami w Gminie Nowogrodziec  

i Bolesławcu. 

4. Rozbudzanie estetycznej wrażliwości na piękno słowa i dźwięku. 

5. Kształtowanie umiejętności współpracy między uczniami podczas realizacji programu 

artystycznego. 

6. Rozwijanie współpracy szkoły ze społecznością lokalną. 

7. Rozwijanie talentów wokalno-aktorskich uczniów. 

8. Rozpropagowanie gminy Nowogrodziec. 
 



Opis działania: 

           Idea organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości w sposób wyjątkowy  

i nietuzinkowy zrodziła się z potrzeby realizacji tematyki wpisanej na stałe do Szkolnego Programu 

Wychowawczego Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego. Ponieważ patronem szkoły jest Józef 

Piłsudski, wielką wagę przywiązujemy do kształtowania i rozwijania postaw patriotycznych oraz 

szacunku dla historii naszego kraju i bohaterów narodowych. Powodowani tą ideą, zainicjowaliśmy 

organizację uroczystości obchodów 11 Listopada, zapraszając do współpracy szkoły gminy 

Nowogrodziec, Miasta Nowogrodziec, 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu oraz zaprzyjaźnione 

instytucje. Działanie to jest w powiecie bolesławieckim inicjatywą unikatową. Gdy w roku 2012 po 

raz pierwszy do współorganizacji opisywanej uroczystości włączyły się szkoły: SP z Czernej, SP z 

Gierałtowa i SP z Gościszowa, pomysł scenariusza zakładał, iż zaproszone placówki przygotują 

dowolną pieśń lub piosenkę patriotyczną, którą zaprezentują podczas Koncertu 

Niepodległościowego. Z każdym rokiem impreza ta stawała się coraz większym i bardziej 

doniosłym wydarzeniem. Jako koordynator projektu zaprosiłam do współpracy kompanię honorową 

23 Śląskiego Pułku Artylerii (wówczas jeszcze Śląską Brygadę Artylerii) z Bolesławca. Obecność 

żołnierzy Wojska Polskiego wydawała się oczywistym warunkiem uświetnienia obchodów tego 

dnia. Od 2013 roku 23 Śląski Pułk Artylerii jest ważnym współorganizatorem Święta Niepodległości 

w naszej szkole. Od pierwszych minut, po uroczystym wprowadzeniu kompanii, zgodnie  

z obowiązującym ceremoniałem wojskowym żołnierze pod dowództwem dowódcy kompanii 

honorowej asystują podczas uroczystości. Po zakończeniu części artystycznej następuje wymarsz 

kompanii na plac przed budynek szkoły oraz uroczyste odczytanie Apelu Niepodległościowego, 

zakończonego oddaniem salwy honorowej. Moment ten jest niezwykłym i wzruszającym elementem 

całego wydarzenia. Corocznie, licznie zgromadzona społeczność lokalna, z niecierpliwością 

wyczekuje chwili, gdy zaproszeni do współudziału harcerze zapalą pochodnie, a lektor (oficer) 

rozpocznie odczytywanie Apelu. 

Opis sprawdzonych efektów, rezultatów, wyników, skutków działania: 

W ciągu ostatnich 4 lat Zespół Szkół im Józefa Piłsudskiego z powodzeniem rozbudza postawę 

patriotyczną wśród całej społeczności szkolnej, ale również mieszkańców Nowej Wsi i okolicznych 

miejscowości. Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości corocznie zapraszamy 

rodziny i bliskich naszych uczniów, ale również przedstawicieli Urzędu gminy w Nowogrodźcu na 

czele z Burmistrzem, Robertem Relichem, Radnymi Rady Miejskiej Miasta Nowogrodziec, Radę 

Sołecką Nowej Wsi, przedstawicieli różnych instytucji, takich jak Komendant Policji  

w Nowogrodźcu, Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, Komendant Hufca ZHP  

w Bolesławcu, księża pobliskich parafii; 

Szkoła w Nowej Wsi staje się centrum kultury, które gromadzi lokalną społeczność z takich 

miejscowości jak: Zebrzydowa, Kierżno, Nowa Wieś, Wykroty, Czerna, Tomisław i aktywizuje ją 

do współdziałania i współprzeżywania ważnych momentów w dziejach naszego kraju (11 

Listopada), ale też wydarzeń szkolnych (Festyn Rodzinny itp.) 

Scenariusz uroczystości wraz z Zespołem Szkół w Nowej Wsi współtworzą szkoły Gminy 

Nowogrodziec: SP w Czernej, SP w Gierałtowie, SP w Gościszowie, SP i Gimnazjum w Wykrotach, 

SP i Gimnazjum w Wykrotach.  

Do współpracy chętnie zgłaszają się kolejne instytucje, a obecne - deklarują pełne zaangażowanie w 

kolejnych latach.  

Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi mediami, takimi jak: TV Łużyce, portale internetowe: 

BolecInfo, OTO media. 

Dzięki uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości współpraca z rodzicami naszych 

uczniów zyskuje na jakości. Czują się oni współtwórcami ważnych wydarzeń w szkole i tym 

chętniej angażują się na innych polach, takich jak współpraca dydaktyczno-wychowawcza. 

Zespół Szkół swoimi działaniami propaguje ideę współpracy w gminie Nowogrodziec, co jest 

dostrzegane i doceniane przez władze lokalne. 



Wnioski z realizacji: 

Zachęceni dotychczasowym sukcesem międzyszkolnych obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości w naszej szkole, planujemy kontynuować nasze działania, rozpropagowując je poza 

gminą Nowogrodziec i zachęcając do naśladowania przez inne szkoły. 

Uwagi, komentarze dotyczące działania: * 

Przygotowanie scenariusza takiej nietypowej uroczystości wymaga dużego zaangażowania całego 

zespołu nauczycielskiego oraz pracowników szkoły. Jako koordynator nawiązuję współpracę 

 z instytucjami i szkołami gminy. Sporządzam scenariusz uroczystości, ustalam zadania do 

realizacji. Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły równie mocno angażują się w przygotowania 

poprzez wykonanie dekoracji, nagłośnienie, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości itp. 

Praca włożona z zorganizowanie tego przedsięwzięcia daje ogromną satysfakcję. Corocznie 

przyjmujemy słowa uznania od zaproszonych gości i współtwórców za umożliwienie przeżycia 

wyjątkowego dla nas Polaków święta w swego rodzaju lokalnej wspólnocie.  
(*) pola nieobowiązkowe 

 


