
100-lecie podsumowanie 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości łączy się ze 100-leciem przekazania „przy końcu Wielkiej 

Wojny tj. w roku 1918” przez Stowarzyszenie im. Pankiewicza utrzymywanej przez siebie szkoły realnej  

na własność Państwu Polskiemu. 

 W „Akcie Organizacyjnym” z dnia 14 sierpnia 1918 r. pierwszy polski Minister Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego pisał: „Niniejszym uznaje szkołę tą za państwową  

i pragnąc dać wyraz czci dla wielkiego organizatora szkolnictwa polskiego, nawiązać nasze dzisiejsze 

usiłowania do świetnych tradycyj przeszłości oraz utrwalić w duszach młodzieży doskonały wzór 

niestrudzonej i ofiarnej służby narodowej, nadają szkole nazwę: „Gimnazjum imienia Tadeusza Czackiego”. 

 Wystawa : Czacki w pierwszych latach niepodległości (kronika secesyjna); Kalendarium warszawskie – 

Warszawa u progu niepodległości (wystawę przygotowała biblioteka) 

 

 Oklejenie wszystkich gablot w szkole okolicznościowym logiem „Niepodległa” 

 

 Zabawa językowa STOpa PodSTOliny STO=100 (biblioteka, M. Putz-Alvarado). Konkurs rozstrzygnięty 31 

października, trzy nagrody główne, trzy wyróżnienia i dwie nagrody specjalne! (nagrody słodycze - 

fundatorem prof. M. Putz-Alvarado i A. Gierlak): STOWARZYSZENIE NASTOLATKÓW USTOSUNKOWANYCH 

STOŁECZNIE (STOSUJĄC PRZESTOJE STOSUNKOWO STOŻKOWE) STOI STOSOWNIE KASTOMIZUJĄC STOJĄCA 

STOPĘ LISTOWIA WYSTOSOWUJACĄ STOLICY STO ZASTOJÓW STOPNIOWANYCH ÓSTOWSKO 

 

 Flash mob - w dniach: środa (7.11), czwartek (8.11), piątek (9.11) odbył się event, program artystyczny 

organizowany przez grupę uczniów naszego Liceum, w Galerii Północnej z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości (w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości). Pomysłodawcą i głównym reżyserem 

była p. prof. Aleksandra Żabińska , wsparcie finansowe zapewniła Fundacja Liceum. (Na stronie dostępny 

film z wydarzenia) 

 

 Piosenki w radiowęźle (różne „stare” utwory J. Kaczmarskiego, G. Ciechowskiego) –radiowęzeł 9 listopada 

 

 Rekord dla Niepodległej – włączenie się w akcję MEN i odśpiewanie przez uczniów, nauczycieli hymnu 

państwowego 9 listopada o 11:11 (radiowęzeł, Ignacy Pańczyk). Część uczniów ubrana w stroje z epoki na 

spotkaniu z p. Danutą Hübner również odśpiewała o wyznaczonej godzinie 4 zwrotki hymnu (wraz z 

zaproszonymi gośćmi. Organizatorem spotkania LWL) 

 

 Wystawa: Wybitni Polacy (4 tablice) 

 

 Wyjścia klas na wystawy np. do Domu Spotkań z Historią 

 

 Na lekcjach wychowawczych zaakcentowanie jubileuszu, poruszenie tematyki  niepodległościowej 

(możliwość skorzystania z archiwum PR i Ninateki)  

 

 Uczeni na 100-lecie (gablota przy pracowni fizycznej. Pomyślane jako cykl. Obecnie w gablocie informacje o 

Stefanie Banachu) 

 

 Biblioteka - na regale Warto przeczytać pozycje powiązane z tematyką odzyskania niepodległości, na tablicy 

MCI przed biblioteką „Na stos rzuciliśmy… niepodległość na pocztówkach z początku 20 wieku) 

 

 Na czarnej ścianie tablicówce, wiersze tematyczne (wybór i wykonanie uczennice Ania Darewska, Marta 

Kusińska, materiały biblioteka) 



 Sprzedaż ciast (wolontariat, cel charytatywny na Syrię, na PAH) przy akompaniamencie muzycznym z 

dawnych lat… (piosenki dawne, głównie z dwudziestolecia – przed zebraniem z rodzicami 22 listopada) 

 

 100 kg karmy dla zwierzat na 100 lecie niepodległości . Zbiórka dla schroniska w Józefowie. Akcja trwała do 

16.11.2018 r. (samorząd) 

 

 Udział w projekcie Domu Spotkań z Historią – „Zadecydujmy o Niepodległej” i zajęcie I miejsca (zespół 

uczniów pod opieka prof. N. Poniewierki, więcej w newsie na stronie szkoły i na stronie wydarzenia DSzH) 

13 listopada 

 

 4., 5. godz. lekcyjna – uroczysty apel - na początku Kalendarium niepodległościowe potem program 

artystyczny Flash mob i konkursowe filmy 5-minutowe (o niepodległości) w trakcie Akademii, występ chóru 

na zakończenie  

 Projekt społeczny STANISŁAW BRZOZOWSKI. PŁOMIENIE NOWOCZESNOŚCI (list otwarty odczytał autor 

projektu Krzysztof Katkowski, zakładka informacyjna na stronie szkoły) 

 


