
 

16 pomysłów na nietypowe obchody rocznicy 
niepodległości 

Materiał wspierający w realizacji działań w programie Szkoła Demokracji 

 

 

Jeśli szukasz niesztampowych pomysłów i scenariuszy na obchody rocznicy 
niepodległości to skorzystaj z naszych propozycji! Przedstawiamy inspiracje i 
propozycje nieszablonowych obchodów tego niezwykłego święta w Waszej 

szkole! 

  

 

 



 

POMYSŁY I INSPIRACJE 

 

1. Akcja crowdfundingowa na rzecz bohaterów 

Zorganizujcie internetową zbiórkę pieniędzy na jakąś ważną potrzebę 
związaną z bohaterami, może to być np. wsparcie dla osamotnionego 
weterana, remont pomnika upamiętniającego lokalnych bohaterów czy 
wydanie wspomnień zasłużonego dla okolicy społecznika. Więcej o akcjach 
crowfundingowych TUTAJ>> 

 

 

 

2. Akcja społeczna 

Zorganizujcie akcję, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców 
Waszej okolicy. Przykłady: wspólne sprzątanie okolicy, zadbanie o 
zapomniane nagrobki na lokalnym cmentarzu, odmalowanie przystanku 
autobusowego. 

  

 

 

 

3. Biało-czerwona impreza sportowa 

Zorganizujcie imprezę sportową otwartą dla ogółu mieszkańców, aby 
wspólnie w radosnej atmosferze świętować rocznicę odzyskania 
niepodległości. Przykład: bieg w kolorach flagi (wszyscy uczestnicy 
ubierają się na biało-czerwono). 

  

  

 

 

4. Codzienny patriotyzm na plakatach 

Przygotujcie serię plakatów dotyczących codziennego patriotyzmu i 
umieśćcie je w przestrzeni publicznej, zachęcając mieszkańców i 
mieszkanki do włączenia się do dyskusji na prezentowane tematy. 
Plakaty powinny powstać w wyniku wcześniejszej diagnozy problemów 
i potrzeb oraz przemawiać do wrażliwości i wyobraźni grupy docelowej. 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=4-j24LfYROM


 

5. E-publikacja wspomnień/pamiętników 

Porozmawiajcie z osobami starszymi o ich wspomnieniach, zapytajcie w 
lokalnej bibliotece o archiwalne materiały opisujące życie zarówno 
przed 1918 rokiem, jak i później. Spróbujcie znaleźć w tych 
wydarzeniach wątki, które nawiązują bezpośrednio do działań zarówno 
na rzecz naszego kraju, jak i lokalnie – na rzecz lokalnej społeczności. 
Stwórzcie stronę internetową lub blog wykorzystując zgromadzone 
materiały. 

  

 

 

6. Fotoesej/fotoreportaż nt. lokalnego patriotyzmu 

Wykorzystujcie fotografie do przedstawienia tematyki patriotycznej 
(obszarów, w których jako społeczność możecie działać, aby wzmocnić 
ducha lokalnej tożsamości oraz poprawić jakość życia mieszkańców i 
mieszkanek) poprzez wnikliwą obserwację oraz zbieranie informacji. 
Zebrany w ten sposób materiał staje się doskonałym przedmiotem do 
podjęcia dyskusji na temat lokalnych problemów oraz na wystawę. 

  

 

 

7. Gra fabularna 

Zbierzcie historie na temat osób i wydarzeń, w które te osoby były 
zaangażowane, dowiedzcie się więcej o tym, jak wyglądało życie przed 
odzyskaniem niepodległości oraz w późniejszym czasie. W oparciu o 
powyższe wytyczne stwórzcie historię, w której bohaterami będziecie 
Wy sami oraz osoby, które razem z Wami będą brały udział w grze. 
Więcej o metodzie gry fabularnej TUTAJ>> 

 
 

 

 

8. Gra terenowa/miejska 

Przygotujcie i przeprowadźcie grę terenową związaną z lokalnymi 
problemami i szukaniem ich rozwiązań. Więcej o przygotowaniu gry 
terenowej TUTAJ>> 

  

  

 

 

http://www.sokolniki.naszabiblioteka.com/pliki/plik/gra-fabularna-o-sokolnikach-2017ostat-1509101895.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rouRbcuH_Dg&list=PLD4KSOFXmjZvD75mwNfPQIg8WaX8Un18c&index=3


 

 

9. Hasło dla Polski 

Opracujcie hasło promujące Polskę i nowoczesny patriotyzm oraz 
zorganizujcie kampanię promocyjną w swojej okolicy. Hasło może 
powstać w ramach konkursu przeprowadzonego wśród mieszkańców i 
mieszkanek okolicy. 

 

 

 

  

10. Nasza Polska – plebiscyt wśród mieszkańców 

Zbierzcie informacje (za pomocą sondy lub ankiety) na temat miejsc, 
zwyczajów, rzeczy i ludzi, bez których mieszkańcy i mieszkanki nie 
wyobrażają sobie Polski. Mogą to być ważne zabytki, miejsca, postaci, 
wydarzenia, dzieła, tradycje i obyczaje. Wyniki badania zaprezentujcie 
publicznie. 

  

 

 

  

11. Patriotyczny festiwal czytelniczy, muzyczny lub 
filmowy 

Zorganizujcie ogólnodostępną imprezę, na której w interesujący 
sposób zostaną zaprezentowane materiały muzyczne, literackie lub 
filmowe związane z lokalną historią i działaniami na rzecz rozwoju 
małej ojczyzny. 

 

 

 

  

12. Prezentacja lokalnych bohaterów i bohaterek 

Zbieracie materiał w formie pisemnej/wideo/fotograficznej na temat 
osób, które przyczyniły się poprzez swoją patriotyczną i aktywną 
postawę do rozwoju lokalnej społeczności. Spróbujcie ująć temat 
zarówno od strony historycznej, jak i aktualnej, poszukując takich 
osób w życiu codziennym.  

 



 

 

  

13. Posadzenie „dębu wolności” 

Wspólne posadzenie jednego lub większej ilości drzew, z 
dedykowaną dla nich tablicą informacyjną, jako symbolem 
solidarności, współpracy oraz pamięci o odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. 

  

 

 

14. Spacerownik 

Wspólnie z mieszkańcami opracujcie spacerownik z ciekawymi 
historiami na temat osób, miejsc i wydarzeń umieszczonymi na 
mapie Waszej okolicy, wyznaczając w ten sposób trasy tematyczne, 
którymi każda osoba sama lub ze swoimi znajomymi, może się udać. 
Materiał możecie opublikować na stronie internetowej i/lub w wersji 
papierowej. Więcej o metodzie spacerownika TUTAJ>> 

 

  

15. Spotkanie z bohaterem 

Zorganizujcie spotkanie z osobami zasłużonymi dla Waszej miejscowości. 
Zastanówcie się nad programem spotkania, aby było ono atrakcyjne dla 
zaproszonych gości. Spotkanie może np. przybrać formę panelu, gdzie lokalni 
społecznicy podzielą się swoimi doświadczeniami i sposobami na uczynienie 
świata lepszym miejscem. Koniecznie zapewnijcie możliwość zadawania 
pytań od publiczności! 

  

 

 

 

16. Wymiana książek połączona z akcją czytelniczą 

Przygotujcie akcję łączącą w sobie okazję do wymiany książki ze 
wspólnym czytaniem tekstów patriotycznych ważnych dla 
społeczności, jak również kraju. Akcji mogą towarzyszyć inne 
atrakcje, np. konkurs na stworzenie ilustracji do czytanych tekstów 
lub przegląd współczesnych piosenek patriotycznych. 

  

Więcej pomysłów znajdziecie w publikacji "Młodzi w Akcji - Wiwat niepodległość!", która jest do pobrania na 
stronie www.mlodziwakcji.ceo.org.pl >> PUBLIKACJA "Młodzi w Akcji. Wiwat niepodległość!". 

http://www.zoomnadomykultury.pl/data/files/zrob-to-sam.pdf
http://www.mlodziwakcji.ceo.org.pl/
https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/sites/mlodziwakcji.ceo.org.pl/files/wiwat_niepodleglosc_net.pdf

