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Jak świętowaliśmy obchody Roku Kościuszkowskiego
24 marca społeczność naszej Szkoły świętowała. Tego właśnie dnia, w roku 1794 nasz Patron Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę na rynku krakowskim i objął przywództwo
insurekcji kościuszkowskiej. Świętowaliśmy wyjątkowo uroczyście, ponieważ w tym roku przypada 200. rocznica śmierci Naczelnika.
Uczestniczyliśmy wspólnie we mszy św.,
modląc się za wszystkich, którzy należą do naszej społeczności, ale pamiętaliśmy też o tych,
którzy tworzyli ją w przeszłości. Później spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez
uczniów klasy VIa. Przypomniało nam ono
najważniejsze wydarzenia z życia Patrona.
Mieliśmy okazję przekonać się, że Kościuszko
człowiekiem wielkich czynów nie stał się z dnia
na dzień. Wytrwale dążył do celu, sumiennie
wywiązywał się ze swoich obowiązków, stawiał czoła przeciwnościom losu i rzetelnie zapracował na szacunek i uznanie. Była to zatem
dla nas prawdziwa lekcja wychowawcza.
Podczas akademii wręczone zostały
także nagrody dla laureatów szkolnych konkursów inspirowanych życiem Kościuszki.
Uczniowie klas młodszych wykonali piękne

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 64
upamiętniają patrona swojej placówki.
Fot. SP 64
prace plastyczne, ilustrujące najważniejsze
wydarzenia z życia Patrona, a uczniowie klas
starszych zaprojektowali ciekawe loga dla
szkoły, która nosi imię Naczelnika. Wyróżnione prace można było podziwiać w szkolnej galerii na pierwszym piętrze oraz w galerii
internetowej na stronie naszej Szkoły.
Reprezentacja naszej Szkoły była także
obecna na Rynku Głównym, gdzie o godzi-

nie 10.00, tej samej, w której przysięgę złożył niegdyś Kościuszko, odbyła się inauguracja krakowskich obchodów 200. rocznicy
śmierci Bohatera Dwóch Narodów.
W ciągu całego roku szkolnego dbaliśmy
o to, aby nasi uczniowie poznawali losy Tadeusza Kościuszki. Bibliotekarz zorganizował
wystawę biograficzną: „Życie i działalność
Tadeusza Kościuszki”. Na wystawie znalazły
się książki, reprodukcje fotografii i prace wykonane przez uczniów z naszej szkoły: albumy, przestrzenne prace plastyczne oraz komiksy w wersji papierowej, obrazujące życie
lub ważne wydarzenie z życia Patrona.
Dzieci z klas młodszych odwiedziły Niezwojowice, gdzie obejrzały makietę bitwy
pod Racławicami i zapoznały się ze strojami
oraz wyposażeniem kosynierów. Uczniowie
klas VI wybrali się na Kopiec Kościuszki.
Odwiedzaliśmy też Muzeum Narodowe
oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oddział Krzysztofory, aby uczestniczyć
w warsztatach i lekcjach muzealnych.
Anna Stolarska
nauczyciel, Szkoły Podstawowej nr 64

Pilotażowy Lotny Uniwersytet Historyczny
Lotny Uniwersytet Historyczny jest jednym z projektów realizowanych przez Ośrodek
Edukacji Obywatelskiej, filię Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Został
on zapoczątkowany w 2014 r. we współpracy
z Radą i Zarządem Dzielnicy I Stare Miasto.
Celem Uniwersytetu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat wielkich
postaci naszej historii ojczystej, rozumianych jako wzorce osobowe dla przyszłych
pokoleń. Zadanie wspierają krakowskie
uczelnie wyższe: Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN oraz Uniwersytet Jagielloński. Zajęcia prowadzą historycy młodego pokolenia
– ich pracownicy lub doktoranci.
Wśród omawianych postaci historycznych znaleźli się m.in.: Bolesław Chrobry,
Jan Długosz, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Romuald Trau-

Zajęcia Lotnego Uniwersytetu
Historycznego w Szkole Podstawowej nr 95
25 maja 2017 r. Fot. Artur Jachna

jęcia edukacyjne odbyły się w tym roku
m.in. w następujących szkołach: I i II Liceum
Ogólnokształcącym, Gimnazjum nr 1, Szkole Muzycznej I stopnia oraz Szkołach Podstawowych nr 4, 32 i 72 w Dzielnicy I Stare
Miasto i VII Zwierzyniec.
W końcówce roku szkolnego zostały
przeprowadzone także pilotażowe zajęcia w dwóch szkołach Dzielnicy III Prądnik
Czerwony – w Szkole Podstawowej nr 95
i Szkole Podstawowej nr 114. Jesienią Lotny
Uniwersytet Historyczny rozszerzy swój zasięg na szkoły znajdujące się w Dzielnicach
II Grzegórzki oraz V Krowodrza.

gutt, Adam Asnyk, Józef Piłsudski, Ferdynand Foch, Jacek Malczewski, Danuta
Siedzikówna, Janina Lewandowska, Witold
Pilecki, czy też Stanisław Sosabowski. Za-

Artur Jachna
Ośrodek Edukacji Obywatelskiej,
filia Centrum Młodzieży
im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

Rozważny i romantyczny – Tadeusz Kościuszko jako symbol i jako człowiek
W Pałacu Krzysztofory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentowana
jest od początku października wystawa pt.
„Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę
śmierci Tadeusza Kościuszki”. Przygotowana
została przez jednego z najważniejszych polskich znawców życia i działalności Naczelnika kustosza Muzeum Historycznego Piotra
Hapanowicza.
Wystawa pokazuje Tadeusza Kościuszkę jako żołnierza i przywódcę, jako symbol
wolności, patriotyzmu i demokracji, bohatera dwóch kontynentów i dwóch narodów,

ale także jako człowieka. Zgromadzono tam
wiele eksponatów, przygotowano ciekawe
historie, przemyślenia i przesłania Naczelnika dla jego współczesnych, które nadal są
aktualne po jego śmierci.
Jeśli macie Państwo chwilę czasu i ochoty, szczerze zachęcam do zwiedzenia tej
wystawy. Proszę spieszyć się – wystawa
otwarta jest tylko do 17 grudnia 2017 r.
Mateusz Drożdż
wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
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