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Akademia 09.11.2017

Nieco inna niż wszystkie dotychczas, w czasie 
której obecni byli uczniowie XVI LO, którzy 
pokazali jak wojsko oddaje honory symbolom 
narodowym.



Przybliżamy tamten czas
Ekspozycje w salach

„Zwykła niezwykła Karolina Kózka” 

Zwykła dziewczyna z niezwykłym życiorysem, na temat której 
zbieraliśmy wiadomości w II roku projektu, aby  w tym roku 
pokazać jej sylwetkę szerszej publiczności.



Poezja i literatura okresu odzyskania niepodległości

Jedna z sal lekcyjnych pełniła 
rolę salonu literackiego z okresu 
odzyskania niepodległości a cała 
społeczność szkolna miała 
możliwość jego odwiedzenia, 
wysłuchania prelekcji, poezji i 
urywków prozy, które 
prezentowali uczniowie.



Śpiewamy pieśni legionowe razem z chórem 

Kolejna sala gdzie wraz z 
chórem można było 
zaśpiewać pieśni legionowe, 
lub wysłuchać mini koncertu 
starszych koleżanek.



Co wypracowaliśmy w dwóch poprzednich latach 
projektu 

Kolejna z sal, 
przeznaczona na 
prezentację dorobku z 
lat poprzednich. 



             Jak Odzyskaliśmy Wolność? 

Na koniec 
zwiedzania sal i 
korytarzy wizyta 
w sali kinowej, 
gdzie 
prezentowano 
odpowiedni dla 
wieku film o 
odrodzeniu Polski 
w 1918 roku



Ekspozycje na korytarzach 

Uczniowie z trzeciej klasy 
gimnazjum prezentują walki na 
frontach I wojny światowej i losy 
Polaków w czasie jej trwania.

Korytarz przy sali Karoliny Kózki

Tablica z informacjami na temat konkursu na strój z epoki.

Najmłodsi zwiedzający.



   Na korytarzu I piętra     
wyeksponowano postaci 
zasłużonych  Tarnowian. 
Podkreślono ich 
dokonania dla miasta i 
dołączono tłumaczenie na 
język angielski. Tutaj 
jedna z uczennic 
prezentowała dokonania 
swojego pradziadka – 
malarza i  
współzałożyciela teatru w 
Tarnowie.

ONI TWORZYLI NIEPODLEGŁY TARNÓW



I piętro - 
prezentacja prac 
malarzy 
legionowych oraz 
opracowań dzieł 
mistrzów, którzy 
tworzyli w tym 
czasie.



Korytarz drugiego piętra i prezentacja prac 
konkursowych młodszych klas, który miał na celu 
propagowanie symboli legionowych - orzełek i krzyż       
                                   oraz sylwetki samego Józefa          
                                   Piłsudskiego.



Pokaz mody okresu odzyskania niepodległości

Na koniec wspólnego 
świętowania trochę zabawy.  
Pokaz mody jako konkurs, 
gdzie każda klasa 
prezentowała kreacje z 
tamtych lat.



                      Inne działania

Występ chóru na Rynku w 
trakcie Miejskiego Pikniku 
Niepodległościowego 
10.11.2017 



24.11.2017 r. w 
Święto Patronki 
Szkoły posadziliśmy 
podarowaną przez 
proboszcza 
sanktuarium 
Błogosławionej 
Karoliny Kózki gruszę 
– szczep z gruszy, 
pod którą uczyła 
młodsze dzieci.

Także 10.11.2017 r. 
rozdawaliśmy mieszkańcom 
Tarnowa, wydany komiks o 
Ferdynandzie Zarzyckim 
autorstwa jednego z naszych 
uczniów. 
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