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PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 

 

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA 
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU 

 

 



TRADYCJE SZKOLNE 

ŚWIĘTO SZKOŁY „KAZIKI” 

okazją do pogłębienia wiedzy o patronie –  

królu Kazimierzu Wielkim 



Współczesna interpretacja znanego cytatu: 
„Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, 

 a zostawił murowaną”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
       

  KAZIKI 2017 



OBCHODY ŚWIĄT NARODOWYCH 

SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

„O MÓJ ROZMARYNIE…” 

obchody Narodowego Święta Niepodległości 



 
SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

„O MÓJ ROZMARYNIE…” – IV EDYCJA - 2017 

 



UDZIAŁ W PATRIOTYCZNYCH 
UROCZYSTOŚCIACH MIEJSKICH 

 

 

 

 

 

 

 

 MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI 
ZESŁAŃCÓW SYBIRU - 2017 



UDZIAŁ UCZNIÓW VIII LO  
W OBCHODACH JUBILEUSZU  
1050-LECIA CHRZTU POLSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Żywy obraz inspirowany obrazem „Polonia” Antoniego Tańskiego 
Sesja i koncert „Dziedzictwo Polski” - 2016 



 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

HISTORYCZNY „POLSKA PIASTOWSKA” 
– XVI EDYCJI 



OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
HISTORYCZNY „POLSKA PIASTOWSKA” 

•  organizowany od 20 lat jako trwały element edukacyjny VIII 
LO, będącego integralną częścią osiedla Piasta w Białymstoku 
 

• popularyzacja wiedzy  historycznej 
 

• zachęta do samokształcenia, wnikania  
    w szczegóły polskiej historii 
 
• popularyzacja dziedzictwa regionalnego poprzez imprezy 

towarzyszące (np. wycieczki) 
 

 



„POLSKA PIASTOWSKA” 



UDZIAŁ UCZNIÓW VIII LO  
W KOLEJNYCH EDYCJACH 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
HISTORYCZNEGO OŚRODKA „KARTA” 
 

 

 



„HISTORIA BLISKA” 

• udział uczniów VIII LO w konkursie – od 1998 r. 
• poznawanie „historii bliskiej”, związanej z „małą 

ojczyzną”, rodziną, wydarzeniami istotnymi 
dla regionu 

• kontakt z „żywą historią” 
• samodzielne poszukiwanie źródeł, weryfikacja 

danych 
• konfrontacja różnych interpretacji faktów 
• pogłębienie wiedzy historycznej 
• liczne nagrody i wyróżnienia 



OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
HISTORYCZNY OŚRODKA „KARTA” 



KSIĄŻKI UCZNIÓW VIII LO 
„PODLASKIE LOSY” 



„PODLASKIE LOSY” 

• „Podlaskie losy” -  cykl 11 tomów, wydawanych 
 w latach 2000-2015 

• prace badawcze uczniów pisane pod kierunkiem 
nauczycieli historii 

• dotyczą najnowszej historii regionu – zmian 
w obyczajowości, konsekwencji industrializacji, zmian 
systemów politycznych, problemów związanych 
z wielokulturowością, demografią itd. 

• promocja książki jako forma popularyzacji wiedzy 
 



„PODLASKIE LOSY” 



 
KSIĄŻKA UCZNIÓW VIII LO 

„Z BIAŁEGOSTOKU NA WESTERPLATTE” 



INICJATYWY POLONISTYCZNE 

• popularyzacja arcydzieł literatury polskiej 

• motywowanie do pogłębiania wiedzy 

• wspólne czytanie polskiej klasyki 

• recytacja fragmentów 

• integracja środowisk (uczniowie, nauczyciele, 
nauczyciele akademiccy, przedstawiciele władz 
i instytucji kulturalnych miasta) 

• wzbogacenie wiedzy dzięki wykładom historyków 
literatury 



 
„PAN TADEUSZ” NON STOP 

CZYLI WSPÓLNE CZYTANIE EPOPEI 
ADAMA MICKIEWICZA 



MARATONY LITERACKIE 

• działania zogniskowane 
    wokół jednego tekstu  
    literackiego 
• wykłady 
• konkursy wiedzy 
• konkursy recytatorskie 
• wspólne czytanie 
• działanie towarzyszące  
    (wystawy, spotkania) 

 
 
 



I MARATON LITERACKI  
„LALKA” BOLESŁAWA PRUSA 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 



II MARATON LITERACKI – „WESELE” 
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 



PROJEKT „PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ” 



 
PROJEKT EDUKACYJNY 

„PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ” 
 

• edukacja historyczna i etyczna - realizacja 2007-2013 
• spotkania z „dziećmi Holocaustu” oraz osobami odznaczonymi 

orderem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, badaczami  
oraz świadkami historii 

• organizacja wystaw, np. „Pamięci Białostockich Żydów” 
• przygotowanie spektakli „Raport z zaświatów”, „Rozstania”  
• organizacja konferencji  „Historia. Dialog. Edukacja” 
• poznawanie historii, obyczajów mniejszości narodowych 

mieszkających  na Podlasiu 
• wiedza o Białymstoku jako mieście wielokulturowym 
• promowanie postawy otwartości i tolerancji 

 



PROJEKT „PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ” 
SPEKTAKL „ROZSTANIA” 



MIĘDZYNARODOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA 
EDUKACJI I DIALOGU „FONTIS ET FUTURA”  

  
„Z BIEGIEM NIEMNA. WSPÓLNE EUROPEJSKIE 

DZIEDZICTWO” 



MIĘDZYNARODOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA 
EDUKACJI I DIALOGU „FONTIS ET FUTURA”  

  
„Z BIEGIEM NIEMNA. WSPÓLNE EUROPEJSKIE 

DZIEDZICTWO” 

• łączność z Polakami mieszkającymi na terenie Białorusi 
• poznawanie historii i współczesności pogranicza 

(Grodzieńszczyzny i Podlasia) 
• Poszukiwanie polskich śladów na Białorusi 

(m.in. Grodno, Nowogródek) 
• spływ kajakowy po Niemnie i Kanale Augustowskim 
• spotkanie w Białymstoku 
• pisanie ikon w Supraślu 



PROJEKT „RAZEM DLA EDUKACJI” 



PROJEKT „RAZEM DLA EDUKACJI” 

• projekt powstał w ramach realizacji zadania Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Rodzina polonijna” 

• zakłada on współpracę 22 par szkół partnerskich – z Polski 
oraz m.in. z Belgii, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Węgier, Włoch 
czy Stanów Zjednoczonych 

• realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2018 
• cele: nawiązanie relacji opartych na ideach otwartości, zrozumienia, 

tolerancji, przyjaźni, współpracy, pogłębienie wiedzy o języku polskim, 
historii Polski, polskim dziedzictwie na Litwie, sylwetkach wybitnych 
Polaków i osób zasłużonych dla regionu 

• w roku 2017 zrealizowano trzy wizyty partnerskie 
• zajęcia integracyjne, 9 warsztatów, 5 wykładów, konferencja naukowa, 

debata, wspólne lekcje, wycieczki służące poznaniu Białegostoku i Wilna, 
historii oraz kultury regionu 

• wspólne celebrowanie Święta Niepodległości, 150 rocznicy urodzin Józefa 
Piłsudskiego 

 



PROJEKT „RAZEM DLA EDUKACJI” 



PROJEKT „RAZEM DLA EDUKACJI” 



EFEKTY DZIAŁAŃ 

• pogłębienie wiedzy o polskiej kulturze, historii 
• kontakt z  historią „żywą i bliską” 
• pogłębienie świadomości narodowej 
• wzmocnienie tożsamości narodowej 
• poczucie wspólnoty ze wszystkimi Polakami, 

również mieszkającymi poza granicami kraju 
• integracja środowisk 
• szerzenie idei otwartości, tolerancji, współpracy 
• kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca, 

w którym patriotyzm jest pojęciem żywym 
 
 




