
Osoby odpowiedzialne za po-

szczególne stanowiska w sposób 

ciekawy prezentowały wystawio-

ne eksponaty, a sama wystawa 

cieszyła się dużym zainteresowa-

niem zwłaszcza  najmłodszej 

widowni oraz uznaniem wśród 

zaproszonych kombatantów. 

 

W ramach święta patrona w dniu 

28 stycznia 2011r. w naszej 

szkole odbyła się wystawa p.t. 

„Spacer przez wieki. Skalmierzy-

ce w XIX i XX wieku”.  

Wystawa została zaplanowana i 

zorganizowana przez uczniów 

klas VI kółka historycznego.  

Dzięki osobistemu zaangażowa-

niu uczniów udało się pozyskać 

wśród lokalnej społeczności 

wiele cennych eksponatów, które 

z  uwagi na różnorodność podzie-

lono je na cztery bloki tematycz-

ne: „w domu”. „w biurze”, „wśród 

harcerzy” oraz „na polu chwały”. 

Na stanowisku „w domu” Wikto-

ria Cieśla i Sylwia Dominik, 

uczennice klasy VI a  zaprezento-

wały sprzęty codziennego użytku, 

a Rafał Worsztynowicz i Patryk 

Szczepaniak z klasy VI c sprzęty 

biurowe. Osobne stanowisko 

zajęli uczniowie i jednocześnie 

harcerze w składzie Wiktoria 

Kościelak, Lidia Liberska, Kata-

rzyna Bąk oraz Mateusz Grabar-

czyk, którzy prezentowali ekspo-

naty  związane z harcerstwem 

oraz militaria. Niezwykle ważnym 

elementem całej wystawy była 

izba pamięci wzbogacona o zbiór 

medali i odznaczeń zasłużonego 

mieszkańca Nowych Skalmie-

rzyc. Po izbie pamięci zwiedzają-

cych oprowadzały Marta Mielca-

rek i Agata Tomaszewska, uczen-

nice klasy VI a. 

Wystawę obejrzeli uczniowie 

Naszej szkoły oraz zaproszeni na 

uroczystości święta patrona 

goście. 
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Biuletyn informacyjny z wystawy: 
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Organizatorzy ekspozycji 
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Organizatorzy wystawy 

uczniowie klas VI szkoły podstawo-

wej w składzie: 

Wiktoria Cieśla, 

Sylwia Dominik, 

Rafał Worsztynowicz, 

Patryk Szczepaniak, 

Wiktoria Kościelak, 

Lidia Liberska, 

Katarzyna Bąk, 

Mateusz Grabarczyk, 

Natalia Bartosik, 

Marta Mielcarek, 

Agata Tomaszewska, 

Cezary Zieliński 

 

Opiekun kółka historycznego 

Mikołaj Olejnik 

Widok ogólny stanowisk 

Kombatanci oglądający ekspozycję 

Część zbiorów pozyskanych przez 

uczniów i wypożyczonych na potrzeby 

wystawy. 

Stanowiska „wśród harcerzy” i „na polu chwały” 

Izba pamięci 

Stanowisko „ w biurze” 


