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23) Wykonanie „100 kwiatów z krepiny na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę”. 

 

Uczniowie klas starszych pod kierunkiem nauczycieli: Danuty Gwiazdy, Magdy Gwiazdy 

 i Bożeny Kaczmarczyk wykonali kwiaty z biało-czerwonej krepiny, które służyły jako 

dekoracja podczas uroczystości szkolnych. 

   

  

 

24) ,,100 działań w 100 sekund” -konkurs matematyczny. 

W naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny z tabliczki mnożenia ”100 działań 

w 100 sekund”. W konkursie wzięło  udział 55 uczniów z klas IV – VIII. Koordynatorami 

konkursu byli Bożena Kaczmarczyk i Mariusz Trzcinka. 

 

   

https://to.com.pl/dzien-mody-patriotycznej-w-sp-w-zalasiu-gm-lyse-zdjecia/ga/13671118/zd/32267086/
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25) Konkurs Poezji Patriotycznej pt.: „Moja Ojczyzna”. 

Rozwijając talenty i zdolności recytatorskie zorganizowano konkurs dla  uczniów klas 

starszych. Zaprezentowano wiele wierszy o tematyce patriotycznej. Konkurs zorganizowała 

Bogumiła Gołaś. 
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26) Przygotowanie wystawy pt.: ,,OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI”.  

Polska niepodległość ma wielu ojców, ale wśród tych, którzy walczyli o odzyskanie wolności 

naszych przodków, dokonania kilkorga postaci wyróżniają się w szczególny sposób. 100 

rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę to doskonała okazja, aby przypomnieć ich 

zasługi. Zadanie zrealizowane zostało przez Marzenę Pliszkę i Krystynę Ogniewską. 

 

 

      

 

 

27) Zorganizowanie spotkania z kurpiowską  poetką. 

Społeczność Szkoły Podstawowej spotkała się z niezwykłą kurpiowską poetką, Grażyną 

Reszką, która pisze wiersze o pięknie ziemi kurpiowskiej i ludziach mieszkających na 

Kurpiach. Uczniów urzekła błyskotliwymi opowieściami o swoim życiu, prezentując wiersze 

pochodzące m.in. z tomiku „A moje serce się nie poddaje…”. Maluchy miały okazję pobawić 

się z panią Grażyną Reszką słowem i rymami a starsi posłuchać wspomnień dotyczących 

pisanej właśnie przez poetkę literackiej kroniki rodzinnej swojej mamy. I tak w roku setnej 

rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pani Grażyna Reszka uświadomiła uczniom, 

że miłość do kraju , w którym mieszkają, za który krew przelewali ich przodkowie, to ukochanie 

tego, co blisko, ziemi kurpiowskiej. Pani Grażyna swoimi wierszami i skromną, ale urzekającą 

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI 
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osobowością pokazała społeczności szkoły w Zalasiu, że być aktywnym Kurpiem to być 

prawdziwym Polakiem. Spotkanie zorganizowała Irena Górska. 
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28) Wykonanie ,,100 kart bożonarodzeniowych na 100-lecie Niepodległości”.  

Pod okiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz koordynatorki szkolnej akcji – Krystyny 

Ogniewskiej, dzieci wykonały wiele przepięknych, urokliwych  kartek świątecznych, 

bożonarodzeniowych. Wśród nich królowały barwy biało-czerwone symbolizujące Odzyskanie 

Niepodległości. Zostały one wystawione na charytatywnym kiermaszu przedświątecznym 

podczas spotkania wychowawców z rodzicami.  
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29) „Jak to było dawniej…?” - zapoznanie z tradycjami, obrzędami i zwyczajami 

bożonarodzeniowymi na Kurpiach. 

Klimat Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć podczas spotkań bożonarodzeniowych. 

Warsztaty ozdób świątecznych prowadziła p. Stanisława Krysiak we współpracy  

z wychowawczynią klasy I. Opowiedziała dzieciom o dawnych ozdobach choinkowych  

i nauczyła ich wykonania ,,Gwiazdy ‘’ z papieru. W ramach spotkania promującego 

czytelnictwo p. Dorota Polewaczyk nauczycielka z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych 

zapoznała dzieci z tradycjami i obrzędami bożonarodzeniowymi. Za spotkania odpowiedzialna 

była Marzena Pliszka. Nie zabrakło również tradycyjnych  wypieków. Pieczenie i dekorowanie 

pierników prowadzone było przez nauczycielkę OP- Krystynę Ogniewską przy współpracy z 

rodzicami i przedszkolakami. 

 

   

 

    

 

      

 



36 
 

30) Warsztaty etnograficzne „Wycinanka kurpiowska”. 

Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie techniki sztuki wycinankarskiej oraz 

krzewienie tradycji naszego regionu. Dzięki warsztatom przeprowadzonych pod czujnym 

okiem twórczyni ludowej, Anny Ceberek uczniowie klas młodszych przyswajali wiedzę 

 z zakresu wykonywania tradycyjnych wycinanek kurpiowskich. W pracach stworzonych przez 

uczniów nie zabrakło motywu patriotycznego. Spotkanie zorganizowała  Irena Górska.  
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Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego 

przedsięwzięcia. 

Przede wszystkim serdecznie dziękujemy: 

 Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasiu-  Danucie Gwiazda za zgodę 

realizację programu innowacyjnego;  

 nauczycielom, którzy włączyli się w naszą inicjatywę; 

 uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły; 

 dziękujemy szczególnie koleżance - Renacie Rybce, która publikowała nasze kolejno 

wykonywane zadania w Tygodniku Ostrołęckim, na stronie Gminy Łyse, w Głosie 

Katolickim.  

 dziękujemy koledze - Mariuszowi Trzcince, który również zamieszczał kolejne relacje 

 z zadań na stronie naszej szkoły. 

Chcemy nadmienić, że zadania były również zamieszczane na profilu facebookowym na 

grupie ,,3 września 2018 roku  międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Piękna Nasza 

Polska Cała”. 

W tym przedsięwzięciu pomogli nam ludzie „dobrego serca”: 

 Wójt Gminy Łyse Pan Grzegorz Fabiszewski; 

 Nadleśnictwo Myszyniec w Zawodziu, a w szczególności:  

Nadleśniczy p. Marek Dzieżyk (honorowy patronat konkursu plastycznego ,,POLSKIE 

LASY W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”),  

p. Martyna Lewandowska – Gross;  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łyse - p. Barbara Jolanta Murach 

(patronat –Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej);  

 Naczelna Tygodnika Ostrołęckiego - p. Beata Modzelewska (honorowy patronat 

Konkursu Fotograficznego TO WSZYSTKO POLSKA „Kurpie w obiektywie”); 

 Piekarnia Kurpiowskia – Serafin- p. Maria i Andrzej Żubrowscy;  

  Piekarnia ,,Łyse” w Wejdzie - p. Jarosław Zakrzewski” 

 Sołtys miejscowości Zalas - p. Mirosław Bałdyga. 

                                                                                                                   

Sprawozdanie opracowały koordynatorki programu  innowacyjnego: 

Marzena Pliszka i Krystyna Ogniewska  

 

 


