
Projekt Miejski  

„Drogi Tarnowian do 

niepodległości” 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  

 



Zadanie 1 

 Opracowanie materiałów dotyczących Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę w 1918 roku  

Zadanie 2. 

Jak Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku?  

Materiały do lekcji 

wychowawczych 

Lekcje wychowawcze w klasach na temat jak 

Polska odzyskała niepodległość. 

III a  
I b 



Grupa I ( klasy: I a, I b,) – 
Poręba Radlna, Tuchów   

Grupa II    ( klasy: II a, VI a , 
VI b ) – Gromnik, Ciężkowice 

Grupa III (klasy: III a, III b, 
VI c ) – Lubcza Szczepanowska, 
Lubinka, Janowice, Zakliczyn  

Poręba Radlna – cmentarz wojenny nr 175 

Zadanie 3. 

Odwiedzamy cmentarze z czasów I wojny światowej. 

 

Tuchów – cmentarz wojenny nr 160  
Gromnik – cmentarz wojenny nr 145 

Ciężkowice – cmentarz wojenny nr 137 Lubcza Szczepanowska – 

cmentarz wojenny nr 191 Lubinka – cmentarz wojenny nr 192 

Janowice = cmentarz wojenny nr 190 
Zakliczyn – cmentarz  wojenny  nr 293 

Do nieśmiertelności 
Prowadzi wiernych brama śmierci 
Szczęśliwi błogosławią nas 
Dzięki ofierze których żyją    Janowice 190 
 

Nie zakłócajcie skargą szczęścia 
zaszczytnej śmierci. 
Nie myślcie o poległych i nie żałujcie 
naszego utraconego życia! 
Czcijcie wierność czynu, 
Bądźcie wdzięczni za radość pokoju  Lubinka 191 
 

Śmierć żołnierska jest święta 
I wszelki nakaz nienawiści maże 
Nieważne czy na dziejów szali 
Wrogiem czy też przyjacielem byli 
Jako żołnierze wzorowi na wieczną 
pamięć sobie zasłużyli. 
 

Sentencje z pomników na odwiedzonych cmentarzach, przetłumaczone 

przez uczniów 
Myśl przewodnia jaką kierowano się przy budowie 

cmentarzy po I wojnie światowej 



Zadanie 4.  

Sporządzamy mapę odwiedzonych cmentarzy związanych z I wojną światową.  



Zadanie 5.  

„Śpiewam Tobie Polsko” - śpiewamy pieśni patriotyczne znane i nieznane  

.  

Śpiewnik pieśni patriotycznych opracowany przez chórzystki pod 

kierownictwem p. Joanny Stępień 

Występy chóru - pieśni znane i nieznane z okresu odzyskania 

niepodległości, śpiewane dla społeczności lokalnej 



Zadanie 7.  

Uroczysta akademia z okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę przygotowana przez klasę IV b.  

10 listopada 2015  Zbiór scenariuszy uroczystości 11 listopada zdeponowanych w 

bibliotece szkolnej 



Jakie zadania jeszcze przed nami? 

Zadanie 8.  

„Polskie drogi do wolności 1918” - konkurs plastyczny .  

 

Zadanie 9.   

„Wielcy tarnowianie z okresu odzyskania niepodległości  w 1918 roku„ 

„Miejsca w naszym mieście związane z odzyskaniem niepodległości w 

1918 roku” - projekt edukacyjny z j. polskiego, historii i WOS – u i geografii, 

realizowany w roku szkolnym 2015/2016 przez klasę drugą gimnazjum.  

 

Zadanie 10.  

Planujemy trasy wycieczek na cmentarze wojenne na kolejny rok szkolny 

- 2016/2017.  



Zadanie 6 

Opracowanie wyników pracy w projekcie w postaci prezentacji 

multimedialnej.  

Za obejrzenie której serdecznie dziękujemy! 


