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„Drogi Polski do Niepodległości” 
Harmonogram działań związanych z obchodami                      

100-lecia Niepodległości Polski 
 

Lp. zadanie termin 

1 Konkurs historyczny „Drogi Polski do Niepodległości”. 

(indywidualny) 

czerwiec 2018r. 

2 Konkurs plastyczny „100 lat Niepodległości” (indywidualny). do 23.04.2018r. 

3 Konkurs na plakat „Drogi Polski do Niepodległości” (klasowy). do 23.04.2018r. 

4 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały - nasza duma”. do 10 marca 2018r. 

5 „Witaj Majowa Jutrzenko…” - akademia z okazji Narodowego 

Święta Trzeciego Maja. 

(ogłoszenie zwycięzców konkursu plastycznego i konkursu 

na plakat) 

27.04.2018r. 

6 Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 09.11.2018r. 

7 „Twórcy Niepodległej” – gazetka ścienna wykonana w ramach 

projektu edukacyjnego. 

marzec 2018r. 

8 Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych 

z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz Narodowego 

Święta Niepodległości.  

3.05.2018r. 

11.11.2018r. 

9 Prezentacja multimedialna na temat stulecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości podczas lekcji wychowawczych. 

maj – listopad 

2018r. 
 

 

Publiczne Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie także wpisuje się w obchody roku Stulecia 

Niepodległości. W związku z tym szkoła opracowała harmonogram działań związanych 

z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Oto niektóre ze zrealizowanych przedsięwzięć: 

 

„Orzeł Biały – nasza duma”  
 

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie Publicznego Gimnazjum 

w Radoszynie aktywnie włączyli sie do uczczenia Niepodległej. Wzięli udział w konkursach 

plastycznych zorganizowanych w ramach obchodów stulecia odzyskania Niepodległości: Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym pod patronatem Kancelarii Senatu „Orzeł Biały – nasza duma”, 

szkolnych konkursach na plakat pt. „Drogi Polski do Niepodległości” oraz „100 lat 

Niepodległości”.  

Witaj Majowa Jutrzenko… 

27 kwietnia 2018 r. w szkole odbyła się uroczystość pod hasłem „Witaj majowa jutrzenko…” 

Uczniowie zatańczyli Poloneza 3 Maja, recytowali utwory patriotyczne oraz opowiadali 

o drogach Polski do wolności. Całość uświetnił występ chóru, który uroczyście odśpiewał 

polskie pieśni patriotyczne.  

 

Zaplanowano również konkurs o tematyce historycznej „Drogi Polski do Niepodległości”. 

 

Link: https://www.facebook.com/gimnazjumradoszyn/posts/890093947837059   

Link: https://www.facebook.com/gimnazjumradoszyn/posts/883118625201258 

Link do strony na www: http://gimradoszyn.skape.pl/ 
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