
Gmina Kolbuszowa 

L.p. Podmiot Działania Termin 

1.  
Szkoła 

Podstawowa w 

Widełce 

Inauguracja obchodów 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości – seminarium. 
23 stycznia 

2.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„100 rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości” - konkurs plastyczny. 
luty 

3.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„Współczesny patriotyzm” - sondaż n/t postaw 

patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. 
marzec 

4.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„Każdy patriota powinien…” - kodeks postaw 

patriotycznych – debata uczniowska. 
kwiecień 

5.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„Historia Polski a patriotyzm” - konkurs 

historyczny. 
kwiecień 

6.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

„Piknik rodzinny” – pt. „Zasłużeni dla 

Niepodległej” Inscenizacja historyczna, tańce 

narodowe (m.in. polonez) przedstawione przez 

uczniów. Konkurs rodzinny pt. „Kocham Cię 

Polsko”. „Bieg Niepodległości” - Nordic 

Walking.  

maj 

7.  
Szkoła 

Podstawowa w 

Widełce 

Wycieczka dla uczniów SP w Widełce 

WWW – Widelanie/Warszawa/Wiktoria. 

Powązki, Zamek Królewski, Łazienki, Pałac 

Prezydencki, Sejm. 

maj 

8.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„Ojczyzno ma” - konkurs recytatorski o tematyce 

patriotycznej. 
maj 

9.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„Konkurs Pieśni Patriotycznej” - konkurs 

muzyczny. 
maj 

10.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„Polonez dla Niepodległej” - odtańczenie 

poloneza przez społeczność szkolną podczas 

święta szkoły – Kamiliady. 

maj 

11.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

„Ważne obiekty historyczne w mojej małej 

Ojczyźnie i najbliższej okolicy” - spacer, 

wycieczka rowerowa. 

maj / czerwiec 

12.  
Szkoła 

Podstawowa w 

Widełce 

Rajd rowerowy – „Ku Niepodległej”. czerwiec 

13.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Muzeum Okręgowe Rzeszów 

Wojsko Polskie w walkach  o niepodległość 

i granice (1918-1920) – opowieść o żołnierzach 

walczących tak z nawałą bolszewicką  i z armią 

niemiecką   o utrzymanie niepodległości                       

i umocnienie granic RP. Zajęcia oparte na 

eksponatach z wystawy „Żołnierz polski 1914-

1945. Kolekcja Jana Partyki”. 

czerwiec 



- Rzeszowska Trasa Podziemna 

14.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

XVIII Międzynarodowy Plener Malarsko-

Rzeźbiarski „Kolbuszowa 2018” 
czerwiec- lipiec 

15.  
Publiczne 

Przedszkole nr 2 

Wycieczka do Pustkowa-Osiedla (obóz 

koncentracyjny) 
wrzesień 

16.  
Szkoła 

Podstawowa w 

Kupnie 

Organizacja wycieczki dla uczniów do Warszawy 

– Sejm RP, Muzeum Powstania Warszawskiego 
wrzesień 

17.  
Szkoła 

Podstawowa w 

Widełce 

Turniej piłki siatkowej wrzesień 

18.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Wycieczka Pustków - Blizna - Przecław 

- Pustków (niemiecki obóz pracy, pomnik 

pomordowanych w obozie śmierci, krematorium, 

wieża wojskowa) 

- Blizna (Park historyczny) 

- Przecław (zamek)  

wrzesień 

19.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Wyjazd do IPN w Rzeszowie-udział w lekcji 

historii pt. „Współtwórcy niepodległości Polski: 

Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Haller”.  

wrzesień 

20.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Wycieczka do Przemyśla:  

- Werner fort Żurawica, 

- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 

- Muzeum Historii Miasta Przemyśla, 

- Muzeum Dzwonów i Fajek, 

- Zniesienie i Kopiec tatarski  

 

wrzesień 

21.  

Szkoła 

Podstawowa w 

Kolbuszowej 

Górnej 

„Wolność to wśród mądrych ludzi żyć” 

Gra terenowa po Kolbuszowej Górnej, konkurs 

wiedzy, fotograficzny, plastyczny, piosenki o 

swojej miejscowości, spotkania z mieszkańcami 

w celu poznania historii Kolbuszowej Górnej, 

ognisko 

24-28 września 

22.  

Szkoła 

Podstawowa im. 

Polskich 

Noblistów 

w Bukowcu 

Polscy Nobliści – Henryk Sienkiewicz pisarz, 

który wierzył, że Polska przetrwa w sercach – 

wycieczka. 

wrzesień / październik 

23.  
Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Kolbuszowej 

Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości organizowany przy 

współpracy z Szkołą Muzyczną I Stopnia w 

Niwiskach 

październik 

24.  
Szkoła 

Podstawowa w 

Domatkowie 

Organizacja XII powiatowego konkursu pt. 

„Wartości patriotyczne w twórczości Marii 

Konopnickiej” 

październik 

25.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„X Gimnazjada Patriotyczna” - konkurs 

interdyscyplinarny 
październik 

26.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Szkolny konkurs fotograficzny   pt. „Piękno 

naszej Małej Ojczyzny”.  

Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy 

uczniów o historii regionu, zwiększenia poczucia 

październik 



tożsamości narodowej oraz przedstawienie sztuki 

fotograficznej jako środka komunikacji 

kulturowej.  

27.  
Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Kolbuszowej 

Konkurs Interdyscyplinarny z okazji 100-lecia 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
30 października 

28.  
Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Kolbuszowej 

Powiatowa Akademia z okazji 100-lecia 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
9 listopada 

29.  
Szkoła 

Podstawowa w 

Domatkowie 

Wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Starówki 

Warszawskiej, Zamek Królewski, Plac Józefa 

Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, 

Arsenał Królewski, Cytadela Warszawska, 

Reduta Ordona, Pałac Łazienkowski 

listopad 

30.  
Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Kolbuszowej 

„Święto Niepodległości” - apel, spektakl teatralny listopad 

31.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Szkolny konkurs wiedzy historycznej nt. „Drogi 

Polski do Niepodległości 
listopad 

32.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Szkolny konkurs plastyczny „Symbole 

Niepodległej” 
listopad 

33.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Wieczornica dla mieszkańców parafii Domatków 

pt. „Dla Niepodległej”- to inicjatywa polegająca 

na zaangażowaniu uczniów w organizację 

wydarzenia środowiskowego o tematyce 

historycznej: inscenizacja, wiersze i pieśni  

patriotyczne, rozdawanie mieszkańcom 

kotylionów. 

Przygotowanie wystawy „W drodze do 

Niepodległości” i prezentacji multimedialnej     

o wielkich Polakach (także pochodzących 

z naszego regionu), którzy przyczynili się                                 

do odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

listopad 

34.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

„Ku pamięci bohaterów narodowych” - zapalenie 

zniczy na grobach  pobliskich cmentarzy. 

 

listopad 

35.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Kupnie 

Szkolny konkurs plastyczny „nasze godło 

i flaga” oraz konkurs pieśni patriotycznej 
listopad 

36.  

Przedszkole 

Publiczne nr 1 

w Kolbuszowej 

Publiczne 

Przedszkole nr 2 

w Kolbuszowej 

Miejskie 

Przedszkole nr 3 

w Sokołowie 

Podlaskim 

„100 – lecie odzyskania niepodległości. Pokaż 

radość Przedszkolaku!” 
styczeń - listopad 



37.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

„Sto lat Niepodległej” - zaproszenie ciekawych 

ludzi, którzy przybliżą nam postacie   z naszego 

regionu, które walczyły o Wolność  lub 

pracowały na rzecz Ojczyzny. Przeprowadzenie  

i nagranie najciekawszych wywiadów. 

cały rok 

38.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Uczestnictwo w powiatowych   i gminnych 

wydarzeniach organizowanych w ramach 

obchodów 100-lecia np. wystawach, 

rekonstrukcjach historycznych, warsztatach, 

koncertach, konferencjach, projektach, lekcjach 

muzealnych, konkursach, wyd. edukacyjnych, 

sportowych… 

cały rok 

39.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

Gazetki szkolne i patriotyczne.  

40.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

„Polska w wierszu i piosence” szkolny projekt 

edukacyjny 
 

41.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

Szkolny Test  Wiedzy o Polsce   

42.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

„Przedszkolaka podróż po Polsce – poznajemy 

swoją Ojczyznę” – szkolny projekt edukacyjny 
 

43.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

Szkolny konkurs plastyczny  z okazji 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości: 

 „Sto lat dla Polski”    

Plakat, kartka z życzeniami 

 

44.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

Środowiskowy: 

-  „Spacer wolności” 

-  „Bieg Niepodległości” 

 

45.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

Uroczyste obchody Dnia Flagi   

46.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

Wycieczki do 

- Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

- Muzeum Powstania Warszawskiego  

 

47.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Przedborzu 

Uroczyste obchody święta 11 listopada – 

akademia szkolna, uroczysta msza święta 

z udziałem uczniów 

 

48.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Weryni 

Konkurs wiedzy patriotycznej pt. "Droga do 

wolności" 
 

49.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Weryni 

Szkolny konkurs prezentacji multimedialnych pt.                                

„Oni walczyli o Polskę” 
 

50.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Weryni 

Szkolny projekt edukacyjny – gazetka 

patriotyczno-historyczna „Polska znowu wolna” 
 

51.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Weryni 

Spotkanie z zaproszonym gościem pt. "Sto pytań 

do..." oraz wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych 

 



52.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Konkurs Piosenki Patriotycznej  

a) legionowej,  

b) współczesnej. 

 

53.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Parada znanych Polaków „Ku wolności”.  

54.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Konkurs plastyczny „Żołnierze Piłsudskiego”.  

55.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Konkurs  plastyczny „Kotyliony na Święto 

Niepodległości”. 
 

56.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Gra terenowa „Ku wolności”.  

57.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Projekcja filmów okolicznościowych.  

58.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Szlaki Niepodległej – szukamy śladów roku 1918 

w naszej okolicy. 
 

59.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Zarębkach 

Odrodzenie II Rzeczypospolitej w naszych 

szafach i strychach - poszukiwanie pamiątek 

rodzinnych. 

 

60.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Wyjazd  do Teatru im. Wandy Siemaszkowej oraz 

do Filharmonii Rzeszowskiej na przedstawienia 

i koncerty organizowane przez instytucje 

kulturalne z okazji „100-lecia Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości”. 

 

61.  
Szkoła 

Podstawowa 

w Domatkowie 

Wycieczka Stępina - Cieszyna: Schron kolejowy: 

- lekcja historyczna, 

- animacja filmowa o spotkaniu  A. Hitlera  

i B. Mussoliniego w Stępinie, 

- terenowa gra historyczna, 

- wyjście z przewodnikiem do rezerwatu przyrody 

Góra Chełm (528 m n.p.m.), 

- ognisko. 

 

62.  

Przedszkole 

Publiczne 

w Kolbuszowej 

Dolnej  

1. Prowadzenie zajęć prowadzących do 

rozpoznawania i utrwalania symboli narodowych. 

Wyjaśnienie symboli narodowych i ich znaczenie 

(godło, flaga, hymn). 

2. Poznanie legend o powstaniu państwa 

polskiego. 

3. Udział w teatrzykach o tematyce patriotycznej. 

4. Konkurs na najładniejszą recytację wiersza 

„Kto ty jesteś”. 

5. Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy – 

poznanie swojej małej ojczyzny. 

6. Wycieczka do skansenu w Kolbuszowej – 

oglądanie i zwiedzanie zabytków. 

 



7. Przybliżenie wybranych postaci bohaterów 

narodowych. 

8. Zapoznanie z tradycjami ludowymi: gwara, 

taniec, przyśpiewki, dzielenie się opłatkiem, 

choinka, śmigus dyngus, pisanki. 

9. Poznanie historii i tradycji własnej 

miejscowości poprzez słuchanie opowiadań. 

10. Składnia kwiatów i zapalanie zniczy na 

grobach nieznanych żołnierzy. 

63.  

Przedszkole 

Publiczne w 

Kolbuszowej 

Górnej 

1. Nauka wierszy i piosenek patriotycznych. 

2. Wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

3. Konkurs przedszkolny „Mały Patriota” 

z udziałem rodziców. 

4. Przygotowanie w salach kącików 

regionalnych. 

 

64.  
Publiczne 

Przedszkole 

w Widełce 

1. Prawidłowe stosowanie zwrotów „Jestem 

Polakiem”, „Mieszkam w Polsce”, „Mówię                     

po polsku”. 

2. Poznanie legend, opowiadań, wierszy 

dotyczących historii państwa polskiego. 

3. Poznanie ważniejszych regionów Polski 

i znajdujących się tam bogactw naturalnych. 

4. Zorganizowanie dużej ilości wycieczek w celu 

poznania instytucji i zakładów na terenie wsi 

Widełka i okolic (poznanie swojej „Małej 

Ojczyzny”). 

5. Zorganizowanie wycieczki do Skansenu 

w Kolbuszowej w celu poznania dawnych 

budowli, zwyczajów i obyczajów. 

6. Zorganizowanie wycieczki do Łańcuta. 

7. Naukę poprawnego używania nazwy kraju, 

symboli narodowych : flagi, godła, hymnu. 

8. Wykonanie flag narodowych i przemarsz 

z nimi po miejscowości Widełka. 

9. Naukę wierszy i piosenek o treści 

patriotycznej. 

10. Naukę hymnu polskiego, jego  autora oraz 

prawidłowej postawy podczas  śpiewania. 

11. Poznanie poprzez literaturę pochodzenia 

nazwy stolicy Polski, jej herbu i ważniejszych 

miejsc. 

12. Nazywanie najważniejszych rzek Polski, 

morza, gór oraz większych miast Polski. 

13. Poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia 

Polski np. Wejście do Unii Europejskiej. 

14. Poznawanie imion i nazwisk znanych 

Polaków np. Fryderyka Chopina, Mikołaja 

Kopernika itd. 

15. Wyjaśnianie znaczenia zdań: Jesteśmy 

Europejczykami. 

16. Wyjaśnianie, jakie znaczenie dla Polski ma 

przynależność do Unii Europejskiej. 

 



17. Poznawanie charakterystycznych zwyczajów 

i tradycji, baśni wybranych państw należących do 

UE. 

18. Rozwijanie szacunku wobec odrębności 

narodowych, etnicznych, językowych ludzi 

innych ras (zwracanie uwagi na równość praw 

wszystkich ludzi). 

19. Zorganizowanie kącika patriotycznego 

z ważnymi symbolami dla każdego Polaka. 

20. Gromadzenie  pocztówek, ilustracji 

i albumów dotyczących Polski. 

21. Nauka polskich tańców tj. polonez, 

krakowiak itd. 

22. Zorganizowanie konkursu plastycznego 

wewnątrz przedszkolnego na temat „Polska, moja 

Ojczyzna”. 

23. Kształtowanie poczucia dumy 

z przynależności do kraju. 

65.  
Przedszkole 

Publiczne nr 3 

w Kolbuszowej 

1.  Wizyta na grobie Nieznanego Żołnierza. 

2. „Moje miasto” – zapoznanie z najważniejszymi 

obiektami w Kolbuszowej. 

3. Wizyta w Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej, na skansenie. 

4. Zorganizowanie uroczystej Akademii z okazji 

obchodów dnia Niepodległości. 

5. Samodzielne wykonanie kotylionów, nauka 

hymnu – wdrażanie do zachowania prawidłowej 

postawy. 

6. Nauka tańców narodowych: poloneza, 

krakowiaka. 

7. „Wyślij kartkę do Powstańca”  - wysyłanie 

kartek bohaterom Powstania Warszawskiego, 

współpraca z Poczta Polską – www.bohaterom.pl. 

8. Zorganizowanie konkursu pt. „Zaprojektuj 

swój kotylion” 

9. Zorganizowanie biegu Niepodległości dla 

przedszkolaków – obowiązujące stroje biało – 

czerwone. 

10. Pokaz Mody – zaprojektowanie strojów biało 

– czerwonych. 

11. Zorganizowanie w przedszkolu koncertu 

z udziałem Szkoły Muzycznej, wysłuchanie 

pieśni narodowych. 

12. „Marsz dla Niepodległej’ – wspólny 

przemarsz wszystkich grup przedszkolnych 

z flagami i kotylionami. 

 

 


