
Osiągnięcia Szkoły Podstawowej w ramach przedsięwzięcia 

,,Tygodniowa lekcja patriotyzmu wokół Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki”: 

 
 Uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności oraz kształtują postawy 

patriotyczne, co roku biorą udział w szkolnym i regionalnym konkursie na temat 

T. Kościuszki w Racławicach. 

 Współpraca ze szkołą im. T. Kościuszki w Racławicach. 

 Rok 2002 - zbiory biblioteczne wzbogaciły się o ponad 50 pozycji książkowych, 

od Towarzystwa Kościuszkowskiego z Krakowa za sprawą Pana T. Otrębskiego. 

 Rok 2003 - w dniu Święta Szkoły wykład na temat prac renowacyjnych Kopca 

Kościuszki – pomnika usypanego rękami ludu z ziemi maciejowickiej 

nasiąkniętej krwią poległych Polaków i krwią płynącą z ran Kościuszki – jak i  

efektu finalnego tego dzieła zaprezentował ówczesny Dyrektor Krakowa 2000, 

obecny Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Bogusław Sonik. Przekazał 

również szkole obrazy z wizerunkiem kopca. 

 Rok 2004 - z okazji 20 rocznicy nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki   

wykład na temat T. Kościuszki przeprowadził znany krakowski historyk, 

Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego, Senator RP Pan Piotr Boroń. Przekazał  

szkole 40 śpiewników pieśni patriotycznej pt. ,,Młodzież pamięta”. 

 Rok 2005 - w ramach ciągłej  współpracy krakowska firma Inter - Impex z 

prezesem Panem Rafałem Sonikiem ufundowała do odnowionego kącika patrona 

szkoły dwa obrazy – transfery na płótnie: ,,T. Kościuszko – portret” rok 1840 i 

,,Poświęcenie szabel kościuszkowskich” Walerego Eljasza Radzikowskiego / rok 

2005 był ogłoszony – jako rok W. E. Radzikowskiego/. 

 Rok 2006 -  w ramach realizacji projektu ,,Szkoła Marzeń” uczniowie 

uczestniczyli w warsztatach muzealnych o T. Kościuszce, zwiedzali muzea i 

kopiec Kościuszki, byli w Racławicach, uczestniczyli w warsztatach 

ceramicznych korzystając z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Rok 2007 – sztandar szkoły został poddany renowacji za sprawą przyjaciół 

szkoły w osobach: Pani Marii Szafarz,  ks. Wikarego Tadeusza Korczaka, Pani 

Marii Wójcik oraz organizacji ZBOWiD. 

 Rok 2008 – otwarcie pracowni historycznej ,,Z dziejów wsi Wawrzeńczyce i 

okolic” w celu gromadzenia pamiątek i dokumentów potwierdzających bogatą 

historię naszej ,,małej ojczyzny”. Wykonanie transferu na płótnie obrazu 

Wojciecha Kossaka z 1911 roku pt. ,,Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 

w dniu 24 marca 1794 roku”. Obraz Kossaka znajduje się w domu przy ulicy 

Gurzelngasse 12 w Solurze w Szwajcarii, gdzie mieszkał i zmarł 15 października 

1817 roku T. Kościuszko. Istnieje tam od 1936 roku muzeum Jego imienia. 

Zarządcą Muzeum jest Towarzystwo Kościuszkowskie w Solurze. Za sprawą 

kustosza muzeum Benedykta Drewnowskiego szkoła otrzymała zdjęcie obrazu, 

które umożliwiło wykonanie transferu. W prezencie od Dyrektora Zespołu szkół 

Rolniczych Henryka Pomykalskiego otrzymaliśmy zdjęcie rekonstrukcji dworku 

na mereczowszczyźnie, gdzie urodził się T. Kościuszko. 

 Rok 2009 – Radny wsi Pan Edward Ćwikła przekazał szkole oryginalny akt 

potwierdzający poświęcenie i założenie kamienia węgielnego pod Dom Ludowy – 

Szkołę w Wawrzeńczycach w dniu 7 października 1928 roku. Ma on szczególną 

wymowę, ponieważ stanowi wyrażenie pragnień społeczności wawrzeńczyckiej o 

ogromnej potrzebie rozwoju oświaty po 10 latach odzyskania niepodległości. Akt 

wzbogacił zbiory pracowni historycznej szkoły. 

 Rok 2010 – Prezes Towarzystwa Racławickiego Pan Eugeniusz Skoczeń 

przekazał szkole proporczyki i unikatowe plakaty, które wzbogaciły nasze zbiory 

z epoki kościuszkowskiej. 



 Rok 2011 – dr Krzysztof Tunia przekazał szkole transfer na płótnie obrazu 

autorstwa Michała Stachowicza pt. ,,Obóz powstańców kościuszkowskich w 

Igołomi” ufundowany przez Pracownię Archeologiczną PAN w Igołomi. Zdjęcie 

oryginału obrazu znajdującego się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

pozyskał Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak. 

 Rok 2012 – prezentacja filmu fabularnego pt ,,Kościuszko pod Racławicami” 

(1938) udostępnionego dla szkoły Przez Filmotechnikę Narodową w Warszawie. 

Reżyser filmu : Józef Lejtes najlepszy przedwojenny reżyser filmowy, który po 

wojnie znalazł się w Hollywood, gdzie nakręcił kilka odcinków popularnego 

serialowego westernu ,,Bonanza”. Obsada aktorska: Tadeusz Białoszczyński gra 

Tadeusza Kościuszkę, Franciszek Dominiak przywódcę chłopskiego Bartosza 

Głowackiego, Bogusław Samborski gen. Madalińskiego, Józef Węgrzyn gen. 

Wodzickiego. Scenę batalistyczną w filmie, ukazującą bitwę pod Racławicami 

zmontowano z zarejestrowanych ,,ujęć odrzuconych”, ponieważ scena wzorcowa 

zarejestrowana na taśmie łatwopalnej spłonęła podczas pożaru w montażowni. 

Podczas tego zdarzenia reżyser J. Lejtes uległ ciężkiemu oparzeniu. 

 Rok 2013 – w pracowni historycznej ,,Z dziejów wsi Wawrzeńczyce i okolic” 

umieszczona została zminimalizowana kopia Panoramy Racławickiej, oryginał 

której znajduje się we Wrocławiu. 

 Rok 2014 – Uczniowie zwiedzili wystawę o tematyce życia i działalności Tadeusza 

Kościuszki zorganizowaną przez Politechnikę Krakowską. Opracowana została 

fotorama do Sali historycznej pt. ,,Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty 

Polskiej” w 220 Rocznicę Powstania Kościuszkowskiego. 

 Rok 2015 – Rocznica Nadania Imienia Szkole Tadeusza Kościuszki /1.06.2015r/. 

W ramach współpracy trzech podmiotów: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 

Uczniowie szkoła zrealizowała projekt pt. „30 przedsięwzięć na trzydziestolecie”. 

Szkoła podczas uroczystości obiętej patronatem honorowym przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego gościła autorytety w 

osobach: Ks. Infułat Jerzy Bryła, Kurator Oświaty Józef Rostworowski, 

Przedsiębiorca, sportowiec, filantrop Rafał Sonik, Polityk, samorządowiec 

Bogusław Sonik, Naukowiec, archeolog Krzysztof Tunia, Samorządowiec, Wójt 

Gminy Józef Rysak. W tym dniu Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole 

uhonorowało Szkołę Podstawową zaszczytnym przyjęciem do Klubu 

Przodujących Szkół. Szkoła otrzymała mosiężną tablicę Klubu Przodujących 

Szkół i akt przyjęcia do klubu z rąk Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Szkole Bohdana Piotrowicza w imieniu Prezesa KSPS Zofii Grzebisz – 

Nowickiej. Szkoła nawiązała współpracę z Gimnazjum Nr 7 im. Bartosza 

Głowackiego w Krakowie ze względu na Patronów z tej samej epoki. Szkoła 

Podstawowa z okazji rocznicy otrzymała dary: skrzynia na sztandar – fundator  

Rady Sołeckie wsi Wawrzeńczyce, 2.000 zł na potrzeby szkoły – darczyńca Wójt 

Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, wpinki pamiątkowe dla całej społeczności 

szkolnej i 20 piłek do gry w nogę z podpisem Jerzego Dudka – fundator Rafał 

Sonik, albumy z dedykacją dla najlepszych uczniów szkoły Filipa Gruszczaka  

i  Joachima Wołoszyna – darczyńca Józef Rostworowski, prezenty dla 

uczniów z logotypem województwa małopolskiego oraz zaproszenie do 

udziału w programie popularyzującym wiedzę o ekonomii, historii  

i numizmatyce pt. „Dukaty Decjusza” realizowanego w formie nocnych 

lekcji w Willi Decjusza w Krakowie – darczyńca Bogusław Sonik, 

pamiątkowy medal z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki – fundator Towarzystwo 

Kościuszkowskie w Racławicach, książki o tematyce życia i działalności Tadeusza 

Kościuszki – darczyńca emerytowany nauczyciel Tadeusz Gaweł. 

 Rok 2016 – Zbiory biblioteczne powiększono o pozycję książkową pt. 

„Kościuszko Książę Chłopów” autorstwa Alexa Storożyńskiego. Udział uczniów 



w konkursie na temat życia i działalności Tadeusz Kościuszki organizowanym 

przez Towarzystwo Racławickie. 

 Rok   2017  -  zbiory szkolne dotyczące życia i działalności Tadeusza Kościuszki 

powiększono o oryginalny 

znaczek, na którym widnieje 

portret Kościuszki, wykonany 

przez nieznanego artystę. Tło 

znaczka wypełnia fragment 

obrazu „Bitwa pod Racławicami” 

Aleksandra Orłowskiego. Znaczek 

wyemitowała Poczta Polska  

w nakładzie 160 tys. sztuk z okazji 200. Rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki  

w 2017 roku, ustanowionym przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

Rokiem Tadeusza Kościuszki. 

Na okoliczność Roku T.Kościuszki szkoła otrzymała uchwałę Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ustanowienia 

roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki oraz pismo Marszałka Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego oraz pozycję książkową 

”Spór o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze”. 

 Rok 2018 - Na okoliczność rocznicową Polskie Wydawnictwo Artystyczne 

wydało album pn. "Tadeusz Kościuszko – 

Artysta". Publikacja składa się z trzech 

części. Pierwsza to bogato ilustrowana 

książka zawierająca popularnonaukowe 

eseje historyka sztuki dr Pawła Ignaczaka i 

muzykologa Adama T. Kukli. Towarzyszy 

im dwanaście reprodukcji dzieł 

rysunkowych Kościuszki i zeszyt nutowy. Są w nim kompozycje 

muzyczne, których autorstwo przypisuje się samemu Kościuszce oraz 

utwory innych twórców - Józefa Elsnera, Franciszka Lessla i Kazimierza 

Nowakiewicza. Publikacja objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pozycja ta wzbogaca naszą 

bibliotekę szkolną. 

 Rok 2019 – szkoła otrzymała od Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

„Małopolska” do biblioteki szkolnej kilka tomików poezji Antoniego 

Waśkowiaka wybitnego artysty Młodej Polski -  poety, dramaturga  

i malarza. W jego poezji  marzenia o wolności i idee 

narodowowyzwoleńcze przenikają się z nastrojowym krajobrazem 

małopolskiej przyrody od Krakowa aż po Tatry. Tomik wydany w 2018 

roku stanowi unikalną pamiątkę jubileuszu 100-lecia odzyskania 

niepodległości wydaną przy wsparciu Województwa Małopolskiego. 

Cenny jest również dlatego, że słowo wstępne wyrazili w nim: Marszałek 

Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Członek Zarządu 

Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Prezydent Miasta Krakowa 

Jacek Majchrowski. 
W naszych zbiorach pojawiła się również pozycja książkowa pt. „Mały Tadek 

rusza śladami Tadeusza”. Rodzinny przewodnik po miejscach i zabytkach 

związanych z postacią Tadeusza Kościuszki. Książkę wydała i przekazała nam 

Fundacja „Trasa dla bobasa”. Książka jest również na stronie internetowej 

www.trasadlabobasa.pl/kosciuszko . 

 

 

 

 

http://www.trasadlabobasa.pl/kosciuszko

