
Część IV.  Zachwycić się patriotyzmem. Projekty edukacyjne. 

 

Istotnym zadaniem szkoły jest kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia. W Szkole 

Podstawowej Nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy wychowanie patriotyczne opiera się na 

wspieraniu aktywności uczniów. W kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich ważną funkcję spełniają: 

 ceremoniał szkolny, a w szczególności hymn państwowy i sztandar szkoły, 

 oficjalne uroczystości patriotyczne organizowane poza szkołą przez władze publiczne, 

 uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja lub 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowane przez nauczycieli i uczniów w szkole i poza szkołą, 

 cykl spotkań z ciekawymi ludźmiopieka nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, 

 konkursy historyczne, olimpiady, 

 wycieczki turystyczno – krajoznawcze, 

 czytelnictwo książek i czasopism o tematyce patriotycznej. 

Jak przystało na szkołę z tradycjami pozostajemy wierni kultywowaniu zwyczajów, podtrzymujemy tożsamość 

regionalną i narodową oraz systematycznie włączamy się w działania upamiętniające najważniejsze wydarzenia  

z dziejów Polski.  

Od 2008 roku w szkole wdrażany jest program z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej „Świadomość 

obywatelska”, autorstwa Joanny Marcjanik, nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Program został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przyjęty do realizacji i umieszczony w rejestrze programów 

własnych Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy pod numerem RP – 4/2008.  

Niniejszy program nauczania uwzględnia wszystkie treści określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dotyczące edukacji „wychowanie patriotyczne i obywatelskie”. Zawiera cele ogólne i szczegółowe. 

Proponując procedury osiągania celów położono nacisk na aktywizujące metody nauczania kształcące niezbędne 

kompetencje, w które powinien być wyposażony absolwent szkoły podstawowej. Program przeznaczony jest do 

realizacji w szkole podstawowej w grupie dzieci 11 – 13 letnich w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, w ramach 

zajęć pozalekcyjnych. W przypadku realizacji zajęć wychowania patriotycznego i obywatelskiego do 

najefektywniejszych metod nauczania należą metody koncentrujące się na rozwijaniu wyobraźni, oddziałujące na 

emocje, stwarzające okazję do działania (drama, stymulacja, projekt, a także praca w grupach, wycieczki, spotkania  

z ciekawymi ludźmi) oraz metody koncentrujące się na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, analizowania, 

wartościowania i uogólniania faktów, zjawisk, procesów (dyskusje, „burza mózgów”, wykład). W ramach zajęć 

uczniowie angażowani są w przygotowanie inscenizacji z okazji obchodów rocznic narodowych oraz wystaw 

upamiętniających ważne wydarzenia z dziejów Polski. 

Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  

w szkołach publicznych wprowadziło dla uczniów gimnazjum obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, który stał 

się doskonałym sposobem zwiększenia motywacji uczniów. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, możliwość 

decydowania o sposobie realizacji zadań i odpowiedzialność za wykonanie zadań powodują, że uczniowie w naturalny 

sposób uczą się planowania i organizowania pracy, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, a co najważniejsze 

rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Prezentowanie efektów realizacji projektu edukacyjnego umożliwiają 

uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego.  

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest 
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realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Może być realizowany przez nauczycieli na prowadzonych 

przez nich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Obejmuje następujące działania: wybranie tematu projektu 

edukacyjnego, określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie 

zaplanowanych działań, publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny to metoda 

nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin /przedmiotów/. Istotą metody 

projektów jest samodzielna praca służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia, zadania lub problemu 

dydaktycznego i wychowawczego, w oparciu o wcześniej przyjęte hipotezy. W ramach realizacji projektów 

edukacyjnych podjęto w szkole szereg działań upamiętniających ważne dla Polaków rocznice narodowe. 

 

Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości  

W listopadzie społeczność szkolna „Dwójki” gromadzi się na uroczystości poświęconej rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę, uroczystości poświęconej naszej Ojczyźnie. Okolicznościowe wystawy w holu głównym, 

symbole narodowe w pracach plastycznych uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej, cała szkoła udekorowana w biało 

– czerwone barwy – wszystko to przypomina o radosnym wydarzeniu z 1918 roku. Punktem kulminacyjnym 

obchodów Święta Niepodległości jest montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły.  Pokazowi obrazów 

towarzyszy wyrazista, zmienna w tempie muzyka, dodatkowo oddziaływająca na odbiór. W dniu rocznicy uczniowie 

dbają o odświętny strój oraz prezenty dla Ojczyzny. Prezenty bywają różnorodne - laurki z życzeniami, wiersze, 

piosenki, taniec narodowy.   

Tradycją naszej szkoły stały się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości świętowane w dniu  

11 listopada w sali rycerskiej nidzickiego zamku. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem grupy nauczycieli 

zaprezentowali uroczyste akademie podczas których przybliżali okoliczności kształtowania się niepodległego 

państwa polskiego. Chronologicznie przedstawiano trudny czas zaborów oraz  walkę o polskość, podkreślając 

znaczenie Roty. Ideą akademii było przypomnienie bezimiennych bohaterów walki o niepodległość, a potem wolność. 

Młodzież poprzez recytację poezji patriotycznej, śpiew pieśni patriotycznych i taniec przypomniała, że wolność raz 

zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. 

 

 

                         Fot.  Akademia z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości /2012/ 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza


 

               Fot.  11 Listopada – Święto Niepodległości  w murach szkoły /2016/ 

 

 

                   Fot.  Radosne Obchody Święta Niepodległości  /2016/ 

 



 

            Fot.  Uczniowie klasy IIIa gimnazjum, uczestnicy projektu „Radosna Niepodległa” z nauczycielem historii  
            mgr Joanną Marcjanik /2016/ 
 

 

              Fot.  Gminne obchody Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nidzicy  
              pod  kierunkiem nauczycieli: Joanny Marcjanik, Marcina Bąkowskiego, Beaty Wareckej, Beaty Ziomek,  
              Anny Wołojewicz /2017/ 



 

               Fot.  Gminne obchody Święta Niepodległości w sali rycesrskiej nidzickiego zamku /2017/ 

 

 

 

               Fot.  Alegoria rozbiorów. Taniec w wykonaniu uczniów klasy 3b gimnazjum /2017/ 



 

              Fot.  Alegoria Odrodzenia Polski w wykonaniu uczniów klasy 3b gimnazjum /2017/ 

 

 

 

            Fot.  Śpiew w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej /2017/ 

 



Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

  Strzegący tradycji uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nidzicy cyklicznie obchodzą rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli historii, muzyki, wychowania fizycznego 

i języka polskiego przygotowują uroczyste akademie, w których wątki historyczne przeplatają się z patriotycznymi 

akcentami piosenki, wiersza, tańca.  

Z powodzeniem nauczyciele i uczniowie naszej szkoły angażowali się w przygotowania gminnych obchodów 

uchwalenia Konstytucji. Po uroczystej mszy świętej w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Wojciecha 

w intencji Ojczyzny i złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Jozefa Piłsudskiego w sali rycerskiej 

nidzickiego zamku wystawiano inscenizacje patriotyczne. W 2010 r. występ artystyczny przygotowała młodzież 

gimnazjalna pod kierunkiem Katarzyny Borek – Osińskiej, Joanny Marcjanik i Marcina Bąkowskiego. Przedstawienie 

w wykonaniu gimnazjalistów było projektem, na który złożyły się najbardziej znane fragmenty polskiej epopei 

narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Uczniowie ubrani w stroje z epoki przenieśli wszystkich do czasów 

uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz zaborów. Przybliżyli w ciekawy sposób ten fragment polskiej historii. Na tle 

kwitnącej jabłoni zabrzmiał, m. in. „Koncert Jankiela” i „Koncert Wojskiego”. Zadbano o wspaniałe dekoracje i oprawą 

muzyczną. W 2014 r. i w 2016 r. uroczystość przygotowali Joanna Marcjanik, Marcin Bąkowski, Beata Warecka, Ewa 

Hinburg  i Dorota Kosińska. W montażach słowno – muzycznych młodzież nawiązywała do historii Polski z XVIII 

wieku:  zaborów, prób naprawy Rzeczypospolitej oraz uchwalenia pierwszej w Europie nowożytnej konstytucji 

reformującej ustrój ówczesnej Rzeczypospolitej. Utwory poetyckie  przepojone patriotyzmem świetnie oddawały 

atmosferę tak ważnych dla Polski dni. Całość uatrakcyjniały tańce, pantomima  i śpiew w wykonaniu naszych 

młodszych i starszych uczniów.  

 

 

 

                  Fot. Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja /2010/ Na zdjęciu:  
                  Sara Łoś, Joanna Marcjanik, Ewelina Szczypińska i Magdalena Łachmańska. 



 
 

 

                   Fot. Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja /2014/ 

 

 

 

                   Fot. Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – sala rycerska nidzickiego zamku 
                  /2014/ 



 

         Fot. Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja /2016/ 

 

 

 

 

          Fot. Montaż sowno – muzyczny „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” z okazji gminnych obchodów rocznicy  
          uchwalenia Konstytucji 3Maja  /2016/ 



 

 

 Fot. Odtwórcy głównych ról z autorkami scenariusza Joanną Marcjanik i Beata Warecką/2016/ 

 

 

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Ostatni Rycerze Rzeczypospolitej! Apeluję do Was! Abyście dodawali nam sił w walce o wolną Ojczyznę. My, Młode 

Pokolenie o Was pamiętamy! Przysięgamy pamiętać, nawet, gdy inni zapomną! Jesteśmy Waszymi spadkobiercami  

i zobowiązujemy się do kontynuacji Waszej walki o wolną i niepodległą Polskę! Przysięgamy na Orła i na Krzyż! Na dwa 

kolory, te najważniejsze w Polsce barwy - na czystą Biel i na gorącą czerwień Krwi. Na wolność żywych i na wieczną 

chwałę zmarłych, że Nie Zapomnimy! Tymi słowami młodzież nidzickiej „Dwójki” rozpoczęła w 2017 roku cykliczny 

udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zimnej Wodzie. Bieg Tropem Wilczym jest jednym z największych 

imprez sportowo-historycznych w kraju. Celem tej rozrastającej się od 2013 roku inicjatywy jest uczczenie pamięci 

Żołnierzy Niezłomnych, żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 

1944-1963. Uczniowie „Dwójki” corocznie, pod opieką Joanny Marcjanik, Haliny Roman, Kamila Sawickiego i Beaty 

Wareckiej biorą udział w biegu na dystansie 1963 m, co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz 

Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. W jednym z biegów uczestniczył wielokrotny maratończyk, zdobywca Korony 

Maratonu Świata – Mirosław Cydzik, z którym uczniowie mieli okazję osobiście się spotkać i porozmawiać. Oprócz 

sportowego uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych uczestnicy mogą wysłuchać prelekcji braci Domańskich, którzy 

przybliżają sylwetki poległych bohaterów. Corocznie wszyscy uczestnicy biegu otrzymują z rąk Burmistrza Miasta 

pamiątkowe medale.  



 

 

 

    Fot. Udział młodzieży gimnazjalnej w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych /2017/ 
 
 
 
 

 
     Fot. Młodzież „Dwójki” pod opieką Joanny Marcjanik i Haliny Roman podczas Biegu Tropem Wilczym w Zimnej  
     Wodzie /2017/ 
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        Fot. Młodzież „Dwójki” podczas Biegu Tropem Wilczym w Zimnej Wodzie /2018/ 
 

 

 

 

           Fot. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 z nauczycielami: Haliną Roman, Kamilem Sawickim i Joanną  
           Marcjanik /2018/ 



 

       Fot. Uczniowie klasy 8c Szkoły Podstawowej Nr 2 z opiekunem projektu „Portret Żołnierza Wyklętego” Joanną  
         Marcjanik /2019/ 

 

 

 

      Fot. Bieg Tropem Wilczym 2019. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 z nauczycielami: Joanną Marcjanik,  
       Beatą Warecką, Haliną Roman, Kamilem Sawickim i Piotrem Kościjańczukiem /2019/ 



 

    Fot. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 przed Biegiem Tropem Wilczym w Zimnej Wodzie /2019/ 
 

 
     Fot. Bieg Tropem Wilczym 2019. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Joanną Marcjanik i Beatą Warecką –     
     osiemnaście lat przyjaźni i wspaniałej współpracy na rzecz kształtwania postaw patriotycznych  
     i obywatelskich wśród młodzieży/2019/ 

 

 



 

Miesiące pamięci narodowej w tradycji historycznej 

Wśród wydarzeń, które najmocniej wryły się naszą społeczną pamięć wymienić trzeba: zamordowanie  

w roku 1940 więźniów obozów jenieckich w Katyniu, Miednoje, Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie oraz katastrofa 

w roku 2010 samolotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie nieopodal lotniska Siewiernyj w Smoleńsku. 

W obu z tych tragicznych wydarzeniach nasz naród stracił ludzi, którzy, w przypadku Katynia zostali skrytobójczo 

zamordowani przez sowieckie NKWD, a w przypadku smoleńskiej katastrofy – zginęli pełniąc służbę. Młodzież 

gimnazjalna realizując projekt pt. „Pamięć nie dała się zgładzić” przygotowała apel, w którym przypomniała szkolnej 

społeczności Dwójki okoliczności, w jakich doszło do zbrodni katyńskiej, zaprezentowała wiersze, których wymowa 

podkreśliła tragizm polskich żołnierzy, pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”.  Uczniowie przypomnieli także 

nazwiska ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, w trakcie lotu na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę katyńskiego 

morderstwa. Całość uzupełniła wystawa poświęcona wydarzeniom kwietniowym, którą zaprezentowano na szkolnym 

korytarzu.  

 

 

                      Fot. Projekt edukacyjny „Pamiętamy” przygotowany przez gimnazjalistów naszej szkoły pod  
                      kierunkiem Joanny Marcjanik, Piotra Kościjańczuka i Marcina Bąkowskiego /2017/. 
 

 

Wiele miejsc spoczynku uczestników powstania warszawskiego znajdujących się na Wojskowych Powązkach 

wymaga opieki i renowacji. Niektóre należy zbudować od podstaw, inne - odrestaurować. Mogiły bywają 

zdewastowane, zarośnięte. Zdarza się, że nie posiadają żadnych śladów wskazujących na istnienie w tym miejscu 

grobu. Corocznie, w okolicach 1 sierpnia Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 

1944 roku prowadzi zbiórkę publiczną pod honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego, której celem 

jest budowa i renowacja zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich pochowanych na terenie 

całego kraju. Od 2005 roku, dzięki zebranym środkom udało się wyremontować ponad 150 zaniedbanych  

i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich. W 2015 roku Muzeum i Komitet rozpoczęły akcję „Nie Zapomnij  

O Nas, Powstańcach Warszawskich!”, której celem jest promowanie zbiórki w mediach oraz pokazanie jak ważna jest, 

dla żyjących Powstańców, pamięć o Ich poległych towarzyszach broni. W ramach promowania akcji oraz poszerzania 

wiedzy na temat Powstania Warszawskiego uczniowie nidzickiej „Dwójki”, pod kierunkiem Joanny Marcjanik  
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i Mirosławy Szczygielskiej zorganizowali Dzień Pamięci o Powstańcach Warszawskich. Na początku uczniowie wzięli 

udział w warsztatach, podczas których poznali historię Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego.  

Następnie uczestniczyli w grze dydaktycznej „Powstaniec Warszawski”, której celem było utrwalenie wiadomości  

o zrywie, ćwiczenie logicznego myślenia, logistyki, zadań matematycznych, faktów historycznych oraz przedstawienie 

znaczenia patriotyzmu i tożsamości narodowej. Młodzi ludzie po raz kolejny udowodnili, że mają głowy pełne 

wspaniałych pomysłów. 

 

 

                 Fot. „Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich!”, realizacja projektu pod kierunkiem  
                 Joanny Marcjanik i Mirosławy Szczygielskiej /2018/. 
 

 

                   Fot. Projekt wspierany przez harcerzy, uczniów naszej szkoły /2018/. 



 
               Fot. Gra dydaktyczna „Powstaniec Warszawski”, której celem było utrwalenie wiadomości o zrywie,  
               ćwiczenie logicznego myślenia, logistyki, zadań matematycznych, faktów historycznych oraz  
               przedstawienie znaczenia patriotyzmu i tożsamości narodowej /2018/. 
 
 

 
                Fot. Radosne obchody Święta Niepodległości w ramach realizacji projektu  
                interdyscyplinarnego koordynowanego przez Joannę Marcjanik /2013/ 
 
 
 

 

 

 

 


