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Sprawozdanie z konkursu 

na plakat pt. „ 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” 

przeprowadzonego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Puławach 

 

W ramach projektu „Szkoła Młodych Patriotów” został ogłoszony konkurs 

na plakat pt. „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. W konkursie 

wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, którzy  

do 30 marca 2018 roku mogli zgłaszać swoje prace. Efektem końcowym była 

wystawa wyróżnionych prac uczniowskich na głównym holu szkolnym.  

W swoim założeniu wystawa ta miała upamiętnić setną rocznicę odzyskania 

w 1918 roku niepodległości przez Polskę, po 123 latach rozbiorów. Celem 

konkursu było również promowanie idei niepodległości, a także zainteresowanie 

młodego pokolenia artystów tematyką historyczną. Chcieliśmy zobaczyć, w jaki 

sposób odbierana jest niepodległość przez młode pokolenie, jak ta idea jest 

rozumiana. A z drugiej strony chcieliśmy zainteresować dzieci i młodzież tematami 

historycznymi. Okazało się, że przełożenie na plakat zdarzenia, zjawiska 

historycznego jest ekstremalnie trudnym zadaniem. To, co nam rzuciło się w oczy 

to fakt, że wiedza o historii, o kontekście odzyskania niepodległości w 1918 r. jest 

niewielka. To nas trochę zasmuciło, a jednocześnie pokazało, ile jest pracy do 

wykonania, jak ważne jest, by uczyć i popularyzować historię. To duże pole do 

działania dla szkoły.  

Rok 2018 to nie tylko rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości, ale i 

święto patriotów. Wiemy, że bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw 

patriotycznych w dzisiejszych czasach odgrywa szkoła. To właśnie w niej młody 

człowiek przebywa sporą część swojego życia od najmłodszych lat. Dlatego też 

należałoby przywrócić właściwą rangę nauczaniu historii. I to nie na zasadzie 

„wbijania” do głowy masy faktów, tylko próby pokazaniu młodemu pokoleniu, 

czym to tak naprawdę było i jakie było tego znaczenie. Obecnie pokutuje to, że 

polska szkoła odeszła od nauczania chronologicznego, systematycznego historii. 

Nie jest już tak, że ono idzie pewnymi blokami, nie mamy już tego, co dawniej 
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dawała tradycyjna polska szkoła-porządku myślowego, przyczynowo skutkowego, 

kiedy coś z czegoś wynikało, epoka po epoce.  

Organizacja konkursu pozwoliła nam niewątpliwie zachęcić dzieci i młodzież 

do rozwijania własnej inwencji twórczej, pomysłowości i talentów, a przy okazji 

była ciekawą formą aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu 

połączonego z refleksją na temat setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Uczniowie za wykonane plakaty otrzymali oceny celujące oraz 

możliwość zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania z wybranego przedmiotu. 

Marzena Szymczak 

Bartosz Michałowicz 
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