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Tytuł/nazwa przedsięwzięcia: „ Wydarzenia 3 września 1939 roku w naszej 

miejscowości” – propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkoły 

 

Autor / opiekun przedsięwzięcia: Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna 

 

Osoby biorące udział w przedsięwzięciu: uczniowie kl. IV – VI 

 

Cele działania: 

 zapoznanie uczniów z tematyką września 1939 roku 

 poznanie wydarzeń 3 września 1939 roku w naszej miejscowości 

 rozbudzenie u uczniów postaw patriotycznych związanych z upamiętnieniem 

września 1939 roku 

 stymulowanie dyskusji dotyczącej prześladowań Polaków w czasie II wojny 

światowej 

 

Opis działania: Corocznie od wielu lat uczniowie naszej szkoły chodzili na Wysoką, 

by uczcić pamięć poległych w walkach w czasie kampanii wrześniowej. 

W tym roku uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej wzięli 

udział w odsłonięciu obelisku upamiętniającego wydarzenia, które miały miejsce w 

naszej miejscowości 3 września 1939 roku. W zwartych kolumnach uczniowie wraz z 

opiekunami i władzami Szkoły przeszli z budynku szkoły do Kościoła. Obchody 

rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców 

naszej wsi oraz wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny. Mszę Świętą według 

ceremoniału Wojska Polskiego sprawował ksiądz proboszcz Ryszard Pawluś, a swoim 

udziałem uświetniła Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Ośrodka Wsparcia 

Straży Granicznej. Następnie przybyli przeszli na teren przed cmentarzem w 

Skomielnej Białej. Uczniowie gimnazjum przybliżyli uczestnikom historię wydarzeń, 

które rozegrały się podczas kampanii wrześniowej w naszej miejscowości i okolicach. 

Po przemówieniach Wójta Gminy Lubień -  Kazimierza Szczepańca oraz Gospodarza 

– Księdza Proboszcza Ryszarda Pawlusia nastąpiło odsłonięcie pomnika ofiar września 

1939 roku. Niezapomniane wrażenie pozostawiły apel poległych i salwy honorowe, po 

zakończeniu których złożono pod  pomnikiem wiązanki kwiatów.  Oprawę muzyczną 

uroczystości przygotowała i wykonała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z 

Nowego Sącza. 

Odwiedzanie obelisku upamiętniającego wydarzenia 3 września 1939 roku w 

Skomielnej Białej zostanie na stałe wprowadzone do tradycji Szkoły. 

 

Czas realizacji: 3 września 2014 roku 

 



Rezultaty/efekty: poznanie wydarzeń , które miały miejsce 3 września 1939 roku w 

naszej wsi; dzielenie się wrażeniami z uroczystości, w której dzieci brały udział; 

rozwijanie ( uzmysłowienie ) poczucia przynależności do miejsca zamieszkania  - 

małej i dużej ojczyzny, branie  odpowiedzialności za „ dzień dzisiejszy” naszej 

ojczyzny; kształtowanie  postaw patriotycznych i więzi łączącej dzieci, młodzież i 

środowisko lokalne z przeszłością – miejsca zamieszkania i z historią kraju; wyrabianie 

nawyku oddawania czci i pamięci tym, którzy walczyli i polegli za naszą miejscowość 

poprzez odwiedzanie miejsca pamięci, palenie zniczy i pogadanki dydaktyczno – 

wychowawcze na zajęciach; 

 

 

 
Rady i wskazówki: Należy przed uroczystością przybliżyć uczniom historię wydarzeń 

wrześniowych. Na zajęciach z wychowawcą należy przypomnieć miejsca walk 

Polaków w czasie kampanii wrześniowej w sąsiednich miejscowościach. 

 

 

Załączniki: Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących przebieg uroczystości 

odsłonięcia obelisku upamiętniającego wydarzenia września 1939 roku w naszej 

miejscowości na stronie http: //spgskomielna.w.interia.pl / 

 

 

 


