
Scenariusz wystawy 

 

Temat: Polska o Was nie zapomni - bitwa pod Radoszewicami  

w 1863 roku. 

Data wystawy: luty - marzec. 

Adresaci: wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice. 

Cele wystawy:  

- poszerzenie wiedzy o historii regionalnej; 

- budzenie zainteresowań przeszłością najbliższej okolicy; 

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób, które walczyły o wolność Ojczyzny; 

- przybliżenie postaw patriotycznych; 

- budzenie szacunku wobec takich pojęć jak: Ojczyzna, miejscowość rodzinna, bohaterowie, itp. 

Metody i techniki pracy: 

- pogadanka; 

- praca z mapą; 

- wystawka zdjęć i projekcja multimedialna; 

- prace plastyczne dzieci pt. „Powstanie styczniowe w moich oczach”. 

Środki dydaktyczne: 

- mapa Królestwa Polskiego z wieku XIX; 

- obrazy i ilustracje przedstawiające powstanie styczniowe (m. in. Artura Grottgera); 

- wystawa prac dzieci; 

- pokaz multimedialny pt. „Powstanie styczniowe i potyczka pod Radoszewicami”; 

- eksponaty historyczne. 

      Głównym założeniem wystawy jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat historii miejscowości 

rodzinnej i okolic. Wystawa ma także na celu wzbudzenie szacunku  

do postaw patriotycznych oraz osób które oddały swoje życie za wolność Ojczyzny.    

     Zgromadzone eksponaty i ilustracje bądź obrazy będą wystawione w głównym holu naszej szkoły. 

Wszystkie eksponaty i ilustracje powinny być wyposażone w opisy zawierające jak najpełniejsze 

informacje o tym, co przedstawiają.  

     Prezentacja multimedialna ze względu na brak większej sali również będzie zaprezentowana 

w głównym holu szkoły. Wyznaczony zostanie jeden termin tej prezentacji tj. 27 marca w dokładną 

rocznicę tejże bitwy. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione m. in.: 



- fotografia grobowca powstańców, którzy zginęli pod Radoszewicami (z zasobów cyfrowej ziemi 

sieradzkiej); 

- powstanie styczniowe w prasie zagranicznej (ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura); 

-  „Powstanie styczniowe i potyczka pod Radoszewicami” 

- pokazanie na mapie przebiegu i rozprzestrzenianie się powstania styczniowego. 

         Zaprezentowana zostanie również wystawa prac dzieci pt. „Powstanie styczniowe w moich 

oczach”. 

        Na zakończenie odbędzie się pogadanka na temat wystawy. Jeżeli byłaby taka możliwość chętnie 

zaprosiłbym na taką wystawę prof. Tadeusza Olejnika. 

 

Opracował: Mariusz Majda 

 

 

 

 

 

 

  


