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Członek Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego

U

progu 2012 r., w środowisku przyjaciół szkoły na Bielanach, opracowano projekt Konkursu pt.
,,Druga Wojna Światowa i Powstanie Warszawskie 1944 w wyobraźni uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego’’. Przedstawiając w skrócie jego załoŜenia, prace
przygotowawcze oraz przebieg realizacji, kierujemy się zamiarem udostępnienia i upowszechnienia
głównych rozwiązań Konkursu, który – jak sądzimy – przyniósł oczekiwane rezultaty.

Cele Konkursu: 1. wychowawczy: kształtowanie postaw patriotycznych na tle doświadczeń Polaków
w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego 1944; edukacyjny: rozwijanie umiejętności
plastycznych i literackich. I pierwszy, i drugi cel określono w dokumentach Konkursu odpowiednio
do moŜliwości uczniów szkoły podstawowej, czyli dzieci w wieku od 6 do 12–13 lat.
Sprawy organizacyjne. Głównym ośrodkiem poczynań organizacyjnych była szkoła podstawowa na
Bielanach. Tu zbierał się Komitet Organizacyjny Konkursu, tu Jury oceniało liczne prace graficzne i
literackie, tu w II etapie ustnym konkursu literackiego dla uczniów klas IV–VI oceniano odpowiedzi
na wylosowane pytania. Tu wreszcie, na zakończenie Konkursu odbył się kominek harcerski,
prowadzony głównie przez harcerzy, a uczniowie odbierali wyróŜnienia i upominki.
Stale towarzyszyła pracom konkursowym – co warto podkreślić – przychylność Dyrekcji i
nauczycieli. A trzeba pamiętać, Ŝe do szkół docierają liczne propozycje organizowania konkursów,
obejmujących inne dziedziny kształcenia i wychowywania dzieci. DostrzeŜono jednak w naszym
projekcie waŜne walory wychowawcze i edukacyjne odnoszące się do współczesnego patriotyzmu.
Cechą charakterystyczną Konkursu było jego uspołecznienie. Idea konkursu zrodziła się w wyniku współpracy szkoły
ze Społecznym Komitetem Upamiętnienia Harcerskiej
Poczty Polowej Powstania Warszawskiego, który przed kilku
laty podjął niełatwą inicjatywę nadania terenom zielonym w
Osiedlu Ruda na warszawskim Marymoncie miana „Park
Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego” i
upamiętnienia niewielkim pomnikiem udziału harcerzy w
Powstaniu. WaŜny wkład w Konkursie wnieśli członkowie
Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz harcerze Hufca
ZHP śoliborz, Hufca ZHR Niwa Marymoncka, Harcerskiej
Poczty Nr 14 ZHP z Sulejówka. Aktywnie w pracach
konkursowych uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia
Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.
Foto A. Marowski
Patronat nad Konkursem objęli m.in. Burmistrz i Urząd Dzielnicy Bielany, Rzecznik Praw Dziecka,
Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą’’, Główna Kwatera ZHP.
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Podstawę merytoryczną Konkursu stanowiły dwie ksiąŜki dla dzieci: 1. Szymon Sławiński Mały
powstaniec, Wydawnictwo Muchomor 2006 r. (dla prac plastycznych); a dla prac literackich – 2.
Roksana Jędrzejewska-Wróbel Halicz, takŜe Wydawnictwo Muchomor 2006 r.
Wielce pomocne były szkolne lekcje historii o tematyce powstańczej i pokazy filmów z okresu
1939–1945. Nadto uczniowie mieli moŜliwość uczestniczenia w spotkaniach z weteranami
Powstania Warszawskiego, odwiedzili takŜe Muzeum Powstania Warszawskiego.
Konkurs trwał od 10 lutego do 3 kwietnia 2012 r., przy czym dla prac literackich był
dwuetapowy – szesnastu autorów najwyŜej zakwalifikowanych prac zaproszono do ustnego testu z
zakresu wiedzy wynikającej z ksiąŜki pod tytułem Halicz.
Oceną prac konkursowych zajmowało się dziewięcioosobowe Jury, które powołane zostało przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej z udziałem przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 53, Społecznego
Komitetu Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego, środowisk
harcerskich ZHP i ZHR i Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.
W konkursach wzięli udział:
• w konkursie plastycznym uczniowie klas 0–III, którzy przedłoŜyli 64 prace, a Jury przyznało
13 wyróŜnień (III stopnia 5 pracom, II stopnia 4 i I stopnia 4 pracom).
• w konkursie literackim uczniowie klas IV–VI, którzy przedłoŜyli 82 prace, a Jury przyznało
36 wyróŜnień (IV stopnia 22 pracom, III stopnia 8 pracom, II stopnia 3 pracom i I stopnia 3
pracom).
KaŜdy uczestnik otrzymał dyplom, folder, a wyróŜnieni nagrody ksiąŜkowe i rzeczowe. Wszyscy
wyróŜnieni uczniowie otrzymali imienne zaproszenia do udziału (wraz z rodzicami) w kominku,
podczas którego wręczono nagrody i dyplomy.
Ze środowiska nauczycielskiego wpłynęła propozycja, by w przyszłości konkursy rozszerzyć o
konkurs śpiewania piosenek i recytacji poezji.
Nieco kontrowersji wywołał istotny przepis zawarty w Regulaminie Konkursu, który brzmi ,,Prace
powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów’’. W praktyce ta kardynalna zasada okazała się
trudna do stosowania, a skutki niemoŜliwe do zweryfikowania, poniewaŜ w większości prac (moŜe z
wyjątkiem testów konkursu literackiego) widać było pomocne ręce i wiedza rodziców, dziadków,
kuzynów. Pozostaje do rozstrzygnięcia dylemat – czy sześcio-dwunastoletniego ucznia stać na
całkowicie samodzielne opisanie piękna i grozy Powstania Warszawskiego.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 zgłosił propozycję, by na
zakończenie roku szkolnego uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej otrzymali polską flagę
w ramach zainicjowanej przez SPPW 1944 akcji Wywieś polską flagę w dniu Święta Narodowego.
Propozycja została przyjęta, z tym Ŝe Dyrekcja szkoły, przyjmując tę inicjatywę, zaproponowała inny
termin, mianowicie 2 Maja, czyli dzień
Święta Flagi. Ponadto przedstawiciel SPPW 1944
zaproponował, by zgromadzone i zeskanowane prace zachować na Stronie Internetowej Szkoły jako
odnośnik noszący tytuł Archiwum Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. MoŜna z duŜym
prawdopodobieństwem przyjąć, Ŝe zasoby tego Archiwum będą często odwiedzane przez obecnych
uczniów, a z czasem – kiedy dzisiejsi absolwenci dojrzeją – pokazywane będą ich dzieciom.
W podsumowaniu przebiegu i rezultatów Konkursu Plastycznego o Literackiego członkowie Jury
podkreślili, Ŝe pamięć o II wojnie światowej, a zwłaszcza pamięć o Powstaniu Warszawskim 1944
r. trwa i jest waŜnym elementem wychowania uczniów Szkoły, a cele edukacyjne zostały osiągnięte.
Świadczy o tym liczny udział uczniów i ich prace. Niewątpliwie wielka jest w tym rola pedagogów
Szkoły. Jury serdecznie podziękowało nauczycielom, dyrekcji szkoły za wsparcie, jakiego udzielili w
realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych Konkursu, a rodzicom, dziadkom i opiekunom
uczniów za serdeczny stosunek do wydarzeń sprzed niespełna 70 lat. Bo Powstanie Warszawskie
było naszą, polską drogą do wolności i niepodległości.

DOKUMENTACJA KONKURSU
Komitet Organizacyjny opracował następujące dokumenty:

• Regulamin Jury konkursu plastyczno-literackiego ,,Druga Wojna Światowa i Powstanie
Warszawskie 1944 w wyobraźni uczniów...’’ zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
• Protokoły zebrań Jury konkursu plastyczno-literackiego...
• Karta punktacji prac plastycznych.
• Karta punktacji prac literackich.
W załączeniu dwie wyróŜnione prace plastyczne uczniów-uczestników Konkursu na stronach 3–4 i
jedna praca literacka (wiersz) na stronie 5–6.

2

Julia R. Klasa 0
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Magda M. Klasa II
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Kamila O. Klasa III
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Aleksandra Cz. Klasa 0
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Laura L. Klasa V
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c.d. Laura L. Klasa V
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Michał N. Klasa V
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