
„Od Narodowego czytania Pana Tadeusza do Uczty w Soplicowie” 

 

Oto nadszedł oczekiwany dzień – Święto Patrona Szkoły, nasze święto, bo wszyscy 

razem tworzymy społeczność szkolną. 

Przeszliśmy drogę „Od Narodowego czytania Pana Tadeusza do Uczty                        

w Soplicowie”, którą wyznaczył nam projekt edukacyjno - wychowawczy 

opracowany na rok szkolny 2012/2013 „Adam Mickiewicz autor najpiękniejszego 

narodowego poematu” 

Zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 

Komorowskiego akcja czytania narodowej epopei, była inspiracją do wielu 

artystycznych i literackich spotkań, w których również uczestniczyliśmy. 

 

1. 8 września br. aby uczcić swego Patrona, ale przede wszystkim uczestniczyć 

w pięknej lekcji historii i literatury uczniowie kl. V i VI pod opieką p. Katarzyny 

Onisczuk udali się do Kalisza na spotkanie inaugurujące akcję Narodowe 

czytanie Pana Tadeusza.                         

W historycznych strojach z epoki godnie reprezentowali szkołę. Uczestniczyli również           

w rozmowie z samymi organizatorami uroczystości, obejrzeli uroczystego Poloneza 

oraz wysłuchali w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza I księgi poematu                          

pt. .„Gospodarstwo”.   

 

2. Przygotowana na szkolnym korytarzu fotogazetka z kaliskiej uroczystości 

obrazowała wydarzenie  i towarzyszyła nam w trwającej akcji. 

 

Podejmując kolejne zaplanowane w projekcie działania i wprowadzając nowe 

przedsięwzięcia  byliśmy w literackim kręgu „Pana Tadeusza” 

 

3. 5 listopada br. recytację „Inwokacji” przedstawił uczeń kl. II Jaś Rybarczyk                    

w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej, po raz kolejny „Inwokacja” 

zabrzmiała na apelu szkolnym „Ojczyzna to brzmi dumnie”   

 

 

 

 



4. Z początkiem listopada ogłosiliśmy 3 konkursy: 

 „Plastyczna wizualizacja wybranej księgi Pana Tadeusza” ; kl. IV – VI 

 Pomnik Adama Mickiewicza – modelowanie z masy solnej, formowanie                       

z gazet lub innych tworzyw sztucznych; kl. II – III 

 Ilustracja do bajki „Przyjaciele” A. Mickiewicza; kl. I 

 

Pierwszy nawiązywał do ogólnopolskiej akcji i plastycznie obrazował księgi „Pana 

Tadeusza”, drugi był hołdem pamięci dla Adama Mickiewicza narodowego wieszcza  

i naszego  patrona, trzeci przypominał o wartości przyjaźni w życiu człowieka. 

 

5. Nowym przedsięwzięciem w projekcie zainicjowanym przez Panią Dyrektor 

Małgorzatę Sulewską był wyjazd do Muzeum Adama Mickiewicza                      

w Śmiełowie.  5 grudnia br. uczniowie klas I – III, a 7 grudnia klas IV – VI 

odwiedzili pałac śmiełowski. Kierownikiem pierwszej grupy wyjazdowej była      

p. Beata Sochacka, drugiej p. Anita Morawska – Wasielak, opiekę sprawowali 

nauczyciele oraz wychowawczynie klas. Niezwykły czas w pałacu spędziliśmy 

na warsztatach z lekcją muzealną  pt. „Magia dawnych świąt ” i  zwiedzaniu 

muzeum.  

Szczegółowo nasz wyjazd opisaliśmy w artykule „Z wizytą u Adama Mickiewicza” 

– zapraszamy na stronę szkoły do zakładki PATRON. 

 

6. Grudniową porą w bibliotece szkolnej pojawiła się wystawa dzieł patrona oraz 

galeria konkursowych prac, w tym roku zatytułowana „Malarskie 

interpretacje Pana Tadeusza”.  

Zapraszamy do zwiedzania, również wirtualnego na stronie internetowej szkoły.   

 

7. Grudniowa „Uczta w Soplicowie”  podsumowuje artystycznie szkolny projekt 

edukacyjno – wychowawczy.  W styczniu nagrodzimy laureatów i uczestników 

konkursu.   

 

Praca z patronem nie kończy się, jesteśmy tylko o krok bliżej poznawania  

sławnego Polaka - Adama Mickiewicza, autora najpiękniejszego narodowego 

poematu. 

 


