
I. Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu powstało 
po zakończeniu dwóch szkolnych 
projektów - „Niemiecko - polskie historie 
w Wielkopolsce w XIX i XX wieku”                        
i „Hiszpanka, czyli Powstanie Wielkopolskie 
warte poznania.”

II. Pierwowzorem dla STPN było i jest             
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZY-
JACIÓŁ NAUK (PTPN), szczególnie                       
w początkach swojej działalności, kiedy 
dla Polaków – Wielkopolan pod zaborem 
pruskim stwarzało przestrzeń do spotkania, 
poznania, rozpowszechniania i pielęgno-
wania dorobku polskiej nauki i kultury.

III. W podobnym duchu, w wymiarze szkol-
nym i międzyszkolnym, będzie działało na-
sze Towarzystwo.
Dzisiaj również pragniemy stworzyć płasz-
czyznę spotkania, poznawania i czerpania 
z następujących dziedzin i obszarów:

1. Literatura naukowa i literatura piękna.
2. Kino i teatr.
3. Muzea, biblioteki i placówki naukowe.
4. Wykłady, koncerty, spotkania.
5. Inne projekty i przedsięwzięcia upo-

wszechniające największe osiągnięcia 
ludzkiego ducha i umysłu.

IV. Przewodnikami w naszej działalności będą 
wybitni członkowie PTPN m. in. August  
Cieszkowski, Heliodor Święcicki i Tytus 
Działyński.

Drogi Czytelniku!
w ręku trzymasz pierwszy numer czaso-
pisma „Roczniki Szkolnego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk XXV LO im. Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu”. Ukazuje 
się on w czasie trwania Szkolnych Targów 
Edukacyjnych, co daje nam możliwość 
zwrócenia się – dotarcia do wszystkich, 
którzy będą odwiedzali stoisko naszej 
szkoły na Poznańskich Targach.

W pierwszym numerze prezentujemy za-
łożenia i cele STPN-u oraz omawiamy 
zrealizowane już projekty. Szczególną 
jednak uwagę zwracamy na to, co przed 
nami. W roku 2018 będziemy obcho-
dzić dwie ważne dla nas Poznaniaków                                       
i Wielkopolan rocznice. Pierwsza z nich 
to 1050 lat Biskupstwa Poznańskiego,                
a druga to 100. rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Stąd też, wiodącym te-
matem pisma są nasze plany i projekty 
związane z tymi wydarzeniami, rozpisane 
na rok szkolny 2017/2018 i I semestr roku 
szkolnego 2018/2019. 

Wyrażamy nadzieję, że realizacja tych 
zamierzeń (niektóre z nich będą prowa-
dzone w języku angielskim i niemieckim) 
stworzy uczniom i nauczycielom naszej 
szkoły możliwość wszechstronnego roz-
woju i praktycznego wykorzystania na-
bytych umiejętności oraz, co najbardziej 
istotne, zdobycia doświadczenia i wiedzy.
           
 Dyrektor Małgorzta Supłat
 i opiekun STPN Iwona Płocińska

V. Nasza działalność na wymienionych wy-
żej polach znajdzie swój zapis na łamach 
szkolnego czasopisma „Roczniki XXV 
LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej             
w Poznaniu”.

1. STPN zostało zawiązane w dniu 25 marca 
2015 roku przez p. prof. Iwonę Płocińską 
oraz uczniów klasy Ia.

2. Członkiem STPN mogą być nauczyciele       
i uczniowie XXV LO lub inne osoby związa-
ne ze środowiskiem szkolnym i edukacyj-
nym lub działające w obszarach wymienio-
nych w punkcie III Założeń.

3. Osoby należące do STPN zobowiązują 
się do czynnego wspierania działalności 
Towarzystwa.

4. W czasie prowadzenia działalności i roz-
woju STPN zostaną opracowane dalsze 
punkty STATUTU.

5. Towarzystwo posiada pieczęcie koloru 
niebieskiego i czerwonego, przedsta-
wiające wieniec laurowy, wpisaną w niego 
tarczę z fragmentem kolumnady starożyt-
nego Akropolu oraz następujące słowa:

Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk

STPN
XXV LO Poznań

XXV Liceum Ogólnokształcące 
im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

„Roczniki…” – czasopismo Szkolnego         
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (STPN) 
XXV LO im. Generałowej Jadwigi          
Zamoyskiej w Poznaniu ukazuje się raz 
w roku. Na swoich łamach omawia, 
zapowiada i propaguje wszelkie inicja-
tywy i wydarzenia podejmowane przez 
uczniów i nauczycieli w ramach statuto-
wej działalności STPN.

„Roczniki” wspierają też i udostępniają 
swoje łamy wszystkim osobom, którym 
bliskie są założenia i cele Towarzystwa…

Tytuł „Roczniki…” i idea naszego pisma 
nawiązuje do „Roczników Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i ko-
rzystając z tego wzoru pragnie spełniać 
podobne zadanie dziś w środowisku 
szkolnym.

SAPERE AUDE
    – ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM (Horacy)

25 marca 2015 roku powstało w naszej szkole z inicjatywy p. prof. Iwony Płocińskiej        
oraz uczniów klasy Ia SZKOLNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (STPN). 
STPN posiada swoje Założenia i Statut, a także pieczęcie koloru niebieskiego i czerwonego.

NR1ROCZNIKI

ZAŁOŻENIA

STATUT
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Projekt realizowany w języku polskim i angielskim, skierowany 
był do uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz uczniów i nauczycieli 
poznańskich szkół i zaproszonych gości.

W projekcie edukacyjnym: „Człowiek – Historia – Świat.       
1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego stu-
lecia” przygotowanym przez STPN (Szkolne Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk) XXV LO i panią prof. Iwonę Płocińską pragniemy przedsta-
wić mało znane postacie i wydarzenia, które w historii XX wieku 
odegrały znaczącą rolę, ale z różnych powodów zostały zapo-
mniane, pominięte lub pozostają nieobecne w pamięci i opo-
wieściach o naszych losach.

Celem naszym jest postawić Historii i sobie pytanie: co jest 
powodem takiego stanu rzeczy, że osoba, bądź wydarzenie, 
które miały istotny wpływ na bieg dziejów, w opowieści o tych 
dziejach nie istnieją lub istnieją - ale nie na tyle, na ile zasługują 
poprzez wartość, czy też ważność dokonań?

Nasze poszukiwanie odpowiedzi na te kwestie weryfikuje 
pewne mity, stworzone skróty i za daleko idące uproszczenia, 
odsłaniając przy tym całą złożoność spraw, procesów i wyda-
rzeń i pokazuje często dramat i osamotnienie tych ludzi, któ-
rzy pozostając wierni wyznawanym wartościom, zapłacili za tę 
wierność olbrzymią cenę.

Chcemy o tym opowiedzieć, chcemy przypomnieć te osoby           
i wydarzenia (nie przeciwko komuś, czy ze względu na spór o to kto, 
czy co było ważniejsze lub większe), ale dlatego, że z biografii tych 
osób i historii tych wydarzeń płynie autentyczna lekcja historii 
– życiowa mądrość, która otwiera oczy na to co ważne i istotne 
w życiu człowieka i społeczeństwa.

Po przejrzeniu i omówieniu wszystkich zgromadzonych mate-
riałów, przygotowaniu „Gabinetu Historycznego – wystawy” oraz 
obejrzeniu materiałów filmowych, jako motto naszej opowieści 
wybraliśmy fragment eseju „Odwaga Cywilna”  jednego z naszych 
bohaterów - Gustawa Herlinga Grudzińskiego:

„Zdobyliśmy wiedzę. Ale wiedza bez charakteru jest równie ułomna 
jak miłość bez poświęceń. (…) W burzliwych i niepewnych dla Polski 
czasach troska o Polską odwagę cywilną jest troską o podstawę na-
szego istnienia narodowego. Mówić to, w co się wierzy, robić to, co 
słuszne i sprawiedliwe. Tylko takim dowódcom zawierzą zawsze swe 
męstwo prawdziwi żołnierze wolności.” 

                   Esej „Odwaga cywilna” z tomu 9 Pism zebranych          
pt. „Wyjścia z milczenia” (cytat ze str. 9, rok wyd. 1998, W-wa)

W tych słowach, jak w zwierciadle, można zobaczyć każdą postać 
naszej wystawy - projektu.

Dziękując Pani Dyrektor za pomoc i życzliwość dla naszej inicjaty-
wy, zapraszamy naszych Gości, Profesorów i Uczniów naszej szkoły          

TO JUŻ ZA NAMI… -
„Człowiek – Historia – Świat.        1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego stulecia”

do zapoznania się z tym, co jest wynikiem naszej pracy i refleksji na 
temat:

„Człowiek – Historia - Świat.
1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie 

ostatniego stulecia”.

W imieniu STPN: prof. Iwona Płocińska oraz uczniowie kl. Ia, Id, 
IIa, IIb XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi        
Zamoyskiej w Poznaniu.

I. Od Powstania Wielkopolskiego 1918/19 do wybuchu II Wojny 
Światowej w1939 roku

1. Kapitan Stanisław Taczak
2. Generał Józef Dowbor - Muśnicki
3. Ksiądz Stanisław Adamski
4. Wojciech Korfanty

II. Czas II wojny Światowej
1. „Szlakiem Nadziei” za armią gen. Andersa i misiem Wojtkiem
2. „O niedźwiedziu, co poszedł na wojnę” – losy Misia Wojtka           
 z armii gen. Andersa
2. „Orły nad Europą” – czyli o „cholernych cudzoziemcach”              
 w Bitwie o Anglię
3. „Marsz czarnych diabłów”- gen. Stanisław Maczek i jego             
 pancerni
4. „Od polskich komandosów się zaczęło” – 1 Samodzielna          
 Brygada Spadochronowa i jej twórca gen. Stanisław Sosabowski
5. „Koniec wojny – „wierność przegranej” polskiej sprawie
  – wspomnienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego.”

III. „Jaki to był czas – ten po wojnie?”: Prymas Wyszyński                 
     i  Kazimierz Moczarski

IV. Rok 1956 i Poznańskie Krzyże

V. Millenium Chrztu Polski 1966 w Poznaniu i Prymas Wyszyński

VI. Rok 1997 - Jan Paweł II w Poznaniu – zamknięcie pewnego 
 etapu i co dalej

VII. Filmy w kinie lub w tej sali oraz spotkania dla szkoły, szkół 
 innych,  rodziców, zaproszonych gości:

- o Powstaniu Wielkopolskim,
- o gen. Maczku, Sosabowskim, o niedźwiedziu Wojtku, o lotni-  
 kach, itd.
- „Prymas – trzy lata z Tysiąca”
- „Poznań 56 ” Filipa Bajona
- Teatr Telewizji „Rozmowy z katem”
- inne

VIII. Muzea:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 
- Brama Poznania
- Muzeum Czerwca ’56  

Idea i cel projektu

Etapy projektu
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Szkolny Projekt Edukacyjny (styczeń – wrzesień 2016)

„Człowiek – Historia – Świat.        1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego stulecia”

XIX. Biblioteki/ placówki:
- Siedziba PTPN – poznanie historii Towarzystwa i zbiorów Biblio-  
 teki PTPN 

X. Zbiórka na rekonstrukcję samolotów na 100 lecie Powstanie
 Wielkopolskiego
XI. Inne

25.02.2016 r. OTWARCIE GABINETU HISTORyCZNEGO
w sali nr 17 w ramach ww. projektu – prezentacje uczniów, ogląda-
nie wystawy (plakatów informacyjnych, pozycji książkowych).

25.02.2016 r. i 9.03.2016 r. – uczniowie zaprezentowali tematy 
ujęte w projekcie swoim kolegom i koleżankom z klas 1a, 1b, 1d, 
2a, 2c.

REALIZACJA PROJEKTU

I. Od Powstania Wielkopolskiego 1918/19 do wybuchu II Wojny 
 Światowej w 1939 roku

II. Czas II wojny Światowej

1. 25 lutego 2016, 3 marca 2016 r., 9 marca 2016 r.                                                                              
wykład pt. „Szlakiem Nadziei” za armią gen. Andersa i misiem 
Wojtkiem” wygłosiły Daria Chlebowska (kl. IIa), Maria Mądry (kl. IIa) 
– dla uczniów kl. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b

2. 25 lutego 2016, 9 marca 2016 r., 10 marca 2016 r.                                                                            
wykład pt. „O niedźwiedziu, co poszedł wojnę” – losy Misia 
Wojtka z armii Gen. Andersa” wygłosiła Jagoda Ruszkowska (kl. 
Id) – dla uczniów kl. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c

3. 25 lutego 2016, 9 marca 2016 r., 16 marca 2016 r.                                                                       
wykład „Orły nad Europą” – czyli o „cholernych cudzoziemcach” 
w Bitwie o Anglię” wygłosiła Hanna Budzicz (kl. Id) – dla uczniów 
kl. 1b, 1d, 2b 

4. 9 marca 2016 r. 
„Marsz czarnych diabłów” - gen. Stanisław Maczek i jego pancer-
ni” - temat zaprezentował Piotr Sypniewski (kl. Ia) – dla uczniów            
kl. 1a, 2a, 2c

5. 25 lutego 2016, 9 marca 2016 r., 28 kwietnia 2016 r. 
– wykład pt. „Od polskich komandosów się zaczęło” – 1 Sa-
modzielna Brygada Spadochronowa i jej twórca gen. Stanisław       
Sosabowski” wygłosiła Zuzanna Prentka (IIa)  – dla uczniów kl. 
1b, 2a, 2b, 2c, 3b                                                        

6. 25 lutego 2016, 9 marca 2016 r. 
„Koniec wojny – „wierność przegranej” polskiej sprawie – wspo-
mnienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego” – zaprezentowała        
Zuzanna Skotarczyk (kl. IIa)  – dla uczniów kl. 1a, 1b, 1d, 2a        

III. „Jaki to był czas – ten po wojnie?”: Prymas Wyszyński                  
 i  Kazimierz Moczarski

IV. 9 marca 2016 r. 
„Rok 1956 i Poznańskie Krzyże” – temat zaprezentował Kacper 
Dembiński (kl. IIa) – dla uczniów kl. 1a, 2a, 2c  
          

V. 9 marca 2016 r., 14 kwietnia 2016 r. 
wykład pt. „Millenium Chrztu Polski w 1966 w Poznaniu i Prymas 
Wyszyński” wygłosiła Weronika Radomska (kl. Ia) – dla uczniów 
kl. 1b, 2a, 2c

VI. 25 lutego 2016, 9 marca 2016 r.
„Rok 1997 - Jan Paweł II w Poznaniu – zamknięcie pewnego eta-
pu i co dalej?” – zaprezentowała Zuzanna Urbańska (kl. IIa) – dla 
uczniów kl. 1a, 1b, 1d, 2a, 2c.     
                          

                                                                                                  
Prowadzenie spotkań:                                                       
Aleksandra Narożna (kl. IIa)
Dominika Sokała (kl. IIa)
Michał Nowaczyk (kl. IIa)

Montaż dźwięku: Kacper Madoń (kl. IIb)

Współpraca w przygotowaniu dekoracji: Marika Ratajczak (kl. Id) 

Opieka metodyczna i merytoryczna: p. Iwona Płocińska, nauczyciel 
j. ang., opiekun STPN

VII. Filmy – przedstawiane były w ramach wykładów przygotowanych 
przez uczniów;

26 czerwca 2016 r. - udział chętnych uczniów w seansie filmo-
wym w kinie Rialto – film „POZNAŃ ‘56” Filipa Bajona.

VIII. Siedziba PTPN - poznanie historii Towarzystwa i zbiorów             
       Biblioteki PTPN (14.01.2016 r.) 

XIX.  Wykład pt. „Utracona pamięć o ludziach i rzeczach ważnych – 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Starożytno-
ści Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim” 
wygłosiła p. Agnieszka Murawska (2.04.2016 r.)

Realizacja projektu
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W czwartek 25 lutego 2016 r. w sali nr 17 naszego liceum został 
otwarty GABINET HISTORyCZNy w ramach projektu „Człowiek – 
Historia – Świat. 1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie 
ostatniego stulecia”, przygotowanego przez STPN XXV LO                  
i klasę IIa pod kierunkiem p. prof. Iwony Płocińskiej. Do obecnych 
na uroczystym otwarciu Gabinetu oraz do wszystkich uczniów 
naszej szkoły skierowaliśmy zaproszenie do zwiedzenia wystawy                            
i ekspozycji książkowej.

W czwartek 3 marca 2016 odbył się pierwszy wykład                 
pt. „Szlakiem Nadziei” za armią generała Andersa i misiem 
Wojtkiem” w ramach polsko-angielskiego projektu „Człowiek – 
Historia – Świat. 1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie 
ostatniego stulecia.” Wykład w języku polskim i angielskim pro-
wadziły uczennice klasy IIa - Daria Chlebowska i Maria Mądry.

TO JUŻ ZA NAMI… -
„Człowiek – Historia – Świat.        1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego stulecia”

W czwartek 10 marca 2016 drugie spotkanie w ramach 
polsko-angielskiego projektu „Człowiek – Historia – Świat. 
1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego 
stulecia” i wykład „O niedźwiedziu, co poszedł na wojnę” 
poprowadziła uczennica klasy Id – Jagoda Ruszkowska.

WOKÓŁ ZAPOMNIANyCH BOHATERÓW
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W czwartek, 14 kwietnia 2016 wykład pt. „Millenium        
Chrztu Polski w 1966 w Poznaniu i Prymas Wyszyński”,
wygłosiła uczennica klasy Ia – Weronika Radomska.

W czwartek, 28 kwietnia 2016 roku odbyło się PIĄTE 
spotkanie w ramach polsko – angielskiego projektu 
„Człowiek – Historia – Świat. 1050 lat historii Polski – mało 
znane przesłanie ostatniego stulecia”. Wykład pt. „Od 
polskich komandosów się zaczęło” – 1 Samodzielna Brygada 
Spadochronowa i jej twórca gen. Stanisław Sosabowski”, 
wygłosiła Zuzanna Prentka - uczennica klasy IIa.

Szkolny Projekt Edukacyjny (styczeń – wrzesień 2016)

„Człowiek – Historia – Świat.        1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego stulecia”

W środę 16.03.2016 r. uczniowie klas Id i Ib wysłuchali 
wykładu o polskich lotnikach w Wielkiej Brytanii w czasie              
II wojny światowej zatytułowanego „Orły nad Europą” – 
czyli o „cholernych cudzoziemcach” w Bitwie o Anglię”,
który, w języku polskim i angielskim, prowadziła Hanna Budzicz 
z klasy Id.
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Temat „Koniec wojny – „wierność przegranej” polskiej spra-
wie – wspomnienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego” - dla 
uczniów kl. 1a, 1b, 1d, 2a – zaprezentowała Zuzanna Skotarczyk 
(kl. IIa).

TO JUŻ ZA NAMI… -
„Człowiek – Historia – Świat.        1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego stulecia”
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Pani Dyrektor Małgorzata Supłat w Gabinecie Historycznym             
po prezentacji projektu

14.01.2016 r. odwiedziliśmy siedzibę PTPN – Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk – poznaliśmy założycieli PTPN-u               
i działalność Towarzystwa, a także obejrzeliśmy zgromadzone 
przez Bibliotekę PTPN unikatowe dzieła.

2.04.2016 r. – wykład pt. „Utracona pamięć o ludziach         
i rzeczach ważnych – Poznańskie Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk, Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich            
w Wielkim Księstwie Poznańskim” wygłosiła w naszej 
szkole p. Agnieszka Murawska (mama uczennicy klasy IIa).

Szkolny Projekt Edukacyjny (styczeń – wrzesień 2016)

„Człowiek – Historia – Świat.        1050 lat historii Polski – mało znane przesłanie ostatniego stulecia”

Temat „Rok 1997 - Jan Paweł II w Poznaniu – zamknięcie 
pewnego etapu i co dalej?” dla uczniów kl. 1a, 1b, 1d, 2a, 2c 
zaprezentowała Zuzanna Urbańska (kl. IIa).
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1. SZKOLNA PROJEKCJA 
FILMU „JACK STRONG”
jako inspiracja do refleksji i dyskusji o skomplikowanych
polskich losach w XX wieku.

pt. „Dialog, pokój, jedność… 
zaczynają się ode mnie” 
z udziałem GEN VERDE 
INTERNATIONAL  
PERFORMING ARTS 
GROUP w Katowicach

W ramach statutowej działalności 
Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk XXV LO w Poznaniu w dniach         
od 22 do 26 kwietnia 2015 roku ucznio-
wie klasy Ia wraz z wychowawczynią 
p. prof. Iwoną Płocińską i p. Urszulą 
Korżel wzięli udział w PROJEKCIE 
ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYM 
pt. „Dialog, pokój, jedność… zaczy-
nają się ode mnie” z udziałem 
GEN VERDE INTERNATIONAL 
PERFORMING ARTS GROUP, 
zorganizowanym przez Miasto 
Katowice poprzez Instytucję Kultury 
Katowice – Miasto Ogrodów i Urząd 
Miasta Katowice. 

GEN VERDE to międzynarodowy zespół muzyków – artystek. Two-
rzy go 21 kobiet z 13 różnych krajów. Artystycznym celem zespołu 
jest przyczynienie się do tworzenia globalnej kultury pokoju, dialo-
gu i jedności.

INNE, WCZEŚNIEJSZE

Poprzez warsztaty w dziedzinie tańca, śpiewu i teatru, przygotowu-
jące do występu na scenie razem z zespołem Gen Verde, młodzież 
na całym świecie ma okazję nie tylko rozwijać swoje zainteresowa-
nia, ale przede wszystkim uczyć się kultury dialogu i pokoju.

W czwartek 16.04.2015 roku miała miejsce szkolna projekcja filmu „Jack Strong”, którą poprzedziło krótkie 
wprowadzenie oparte na książce Marii Nurowskiej „Mój przyjaciel ZDRAJCA” i filmie dokumentalnym „Gry wojenne”.

2. 
PROJEKT ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY
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DZIAŁANIA STPN XXVLO

Finałem warsztatów był KONCERT W WyKONANIU GEN          
VERDE I MŁODZIEŻy w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

Całość przedsięwzięcia można było śledzić na stronie
www.facebook.com/startnowkatowice, 

a wypowiedzi dla telewizji katowickiej i występy uczniów naszej 
szkoły można zobaczyć na stronach:

www.youtube.com/watch?v=yPXJExWqteo
www.youtube.com/watch?v=LB-wuZUYl3A&feature=share

(w roku szkolnym 2014/2015)
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Podczas wyjazdu uczniowie klasy I a wzięli też udział w lekcji teatral-
nej w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, obejrzeli przedsta-
wienie "Jak pingwiny arką popłynęły", wysłuchali prelekcji dot. me-
tody audiodeskrypcji (dla osób niewidomych i słabowidzących) oraz 
zwiedzili kulisy teatru, pracownię artystyczną teatru i jego drugą 
scenę  (na której właśnie odbywała się próba nowego spektaklu
w reżyserii poznańskiego reżysera Lecha Chojnackiego).

INNE, WCZEŚNIEJSZE

Członkowie Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XXV LO 
spotkali się osobiście z pisarzem i tłumaczem Antonim Liberą, 
który w poniedziałek 8 czerwca 2015 r. wraz z Januszem Pydą OP 
był gościem Biblioteki Raczyńskich. Powodem spotkania była ich 
głośna książka pt. „Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma! Dialogi       
o teatrze Samuela Becketta”.

3.   „JAK PINGWINY ARKĄ POPŁYNĘŁY”, METODA AUDIO-
DESKRYPCJI, KULISY I PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TEATRU        

- WIZYTA W TEATRZE LALKI I AKTORA „ATENEUM” W KATOWICACH

4. 
KOLEJNĄ ATRAKCJĄ 
BYŁ UDZIAŁ W SEANSIE                 

W ŚLĄSKIM PLANETARIUM

5. 
STPN NA SPOTKANIU   LI-
TERACKIM W BIBLIOTECE 

RACZYŃSKICH



11

DZIAŁANIA STPN XXV LO 

6. 
CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH POWSTANIOM 
WIELKOPOLSKIEMU I WARSZAWSKIEMU

W ramach działań Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XXV LO uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w spotkaniach w Bibliotece 
Raczyńskich poświęconych Powstaniom Wielkopolskiemu i Warszawskiemu. 
Tematy spotkań doskonale wpisały się w nasz szkolny projekt „Hiszpanka, czyli Powstanie Wielkopolskie warte poznania”.

16 czerwca, godz. 18.00, sala 1 
Poznań – Warszawa 0:1. Scentralizowany kraj, scentralizowana wyobraźnia. 
Spotkanie poświęcone Powstaniom Wielkopolskiemu i Warszawskiemu z udziałem prof. Waldemara Łazugi i dra hab. Dariusza Gawina. 
Współorganizator: Muzeum Powstania Warszawskiego 

23 czerwca, godz. 18.00, sala 1 
Kto jest dziś powstańcem wielkopolskim, a kto warszawskim? Jakie wartości obu insurekcji budują współczesny patriotyzm? 
Rozmowa z udziałem dr hab. Marka Cichockiego i  dr hab. Grzegorza Kucharczyka. Współorganizator: Muzeum Powstania Warszawskiego

W ROKU SZKOLNYM 2016/17
1. Udział w projekcie filmowym pt. „Dokument i fabuła” (16/23 października 2016, Kino Rialto)

- film dokumentalny „Władysław hr. Zamoyski. Pan z Wielkopolski władca Tatr” reż. Janusz Sidor;
- film dokumentalny „Polskie Lato – Węgierska Jesień” reż. Zofia Kunert 
- film fabularny „1956 Wolność i Miłość” reż Krisztina Goda

2. Lekcja pt. „Człowiek na obrzeżach życia” w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonym 
przez Siostry Serafitki.

(w roku szkolnym 2014/2015)

16 i 23 czerwca (wtorki), godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19,
sala 1
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1. To tytuł szerokiego projektu realizowanego na polu kultury.

2. Celem projektu jest: poprzez wykłady, spotkania, prezentacje, 
filmy, książki i inne formy otwierać się na największe i najciekawsze 
osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki, czynić z nich swoje 
doświadczenie, a poprzez to rozwijać własne pasje, zainteresowania 
i doskonalić język.

3. W tym duchu uczestnicy projektu będą mogli zmierzyć się 
(poznać, itd.) między innymi z: 
• twórczością Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, 

Czesława Miłosza…
• poznać osobę i działalność pisarza i prezydenta Vaclava Havla
• szukać rozwiązań zagadki Templariuszy i ich skarbu
• poznać Polskę i Europę oczami Timothy Gartona Asha, 

a świat i jego problemy zobaczyć w reportażach Ryszarda 
Kapuścińskiego.

Wszystko to oczywiście po polsku i angielsku.

I. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące tematy           
w formule:
• spotkań, rajdów, lekcji muzealnych, wystaw, prezentacji filmo-

wych i multimedialnych, itp. (wskazane wcześniej formy będą 
realizowane w języku polskim, angielskim i niemieckim)

Rok szkolny 2017/2018

- WRZESIEń 
„Początki Biskupstwa Poznańskiego….”

- PAźDZIERNIK 
„Administracja kościelna – Kościół i tworzenie się Państwa – spoiwo 
i krąg kultury łacińskiej…”

- LISTOPAD
„Archeologia i historia o początkach Biskupstwa w Poznaniu…”

- GRUDZIEń 
„Zbiory Archiwum Archidiecezjalnego i zbiory Muzeum 
Archidiecezjalnego - Kościół na ziemiach Wielkopolski 967-2017”

- STyCZEń 
„Akademia Lubrańskiego i początki Uniwersytetu oraz ojcowie zało-
życiele Uniwersytetu i jego geneza.”

- LUTy
„Zakony w Wielkopolsce - ich rola, znaczenie i dziś…”

- MARZEC
„Gdzie nie spojrzeć - to początek w wierze nadziei i miłości” – spa-

PRZED NAMI…  

cerkiem po Poznaniu i Wielkopolsce: figury, krzyże przydrożne, ob-
razy i sanktuaria, legendy i podania…”

- KWIECIEń 
„Millenium Chrztu Polski1966 w Wielkopolsce”

Rok szkolny 2018/2019
- WRZESIEń 2018
„Kościół w Wielkopolsce a II Wojna Światowa…”

- PAźDZIERNIK 2018 
„Szkolnictwo i działalność edukacyjna Kościoła w Wielkopolsce        
od średniowiecza po współczesność”

- LISTOPAD 2018 
„Wielkie postacie Kościoła Poznańskiego i Wielkopolski”

- GRUDZIEń 2018
„Duchowieństwo i parafie w Powstaniu Wielkopolskim”

II. Przegląd filmów dokumentalnych 
„O tych, którzy nas poprzedzili w wierze i miłości do Boga i „Małej 
Ojczyzny””, np:
- Hipolit Cegielski
- ks. Piotr Wawrzyniak
- Władysław Zamoyski
- Katedra w Poznaniu i jej twórcy
- Poznańska Fara i Jezuici
- inne

PROJEKT JĘZyKOWy
„O ŚWIECIE, EUROPIE, POLSCE I POLAKACH PO ANGIELSKU”

PROJEKT 
1050 LAT BISKUPSTWA
 W POZNANIU 998 – 2018

Projekt jest w fazie przygotowań, ale możemy mieć nadzieję,               
że pilotażowe jego tematy pojawią się na Dniu Międzynarodowym 
organizowanym w naszej szkole. (maj/czerwiec 2017)
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-  PLANy,PROJEKTy 

Szkolny projekt edukacyjny zbudowany wokół setnej rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego 

OPRACOWANIE I KOORDYNACJA PROJEKTU:                                                                                                
Iwona Płocińska (nauczyciel języka angielskiego w XXV LO)  oraz 
zespół uczniów zrzeszonych w Szkolnym Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej W Poznaniu  

ZAŁOŻENIE:      
Inspiracją do powstania projektu jest zbliżająca się setna rocznica 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wcześniejsze projekty 
dotyczące tego tematu realizowane w naszej szkole np. wokół filmu 
„Hiszpanka” czy Centrum Informacji o Powstaniu Wielkopolskim. 
Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz 
innych szkół, społeczności i organizacji prowadzących działalność 
edukacyjną - ma charakter rozwojowy tzn. pozostaje otwarty          
na wszelkie dodatkowe inicjatywy w proponowanym temacie.    

CEL:                                                                                                                                                      
Wpisując się w to założenie projekt nasz pragnie ponownie zainspi-
rować młodzież i ich środowiska do zainteresowania się tematem 
historii, jej przemyślenia oraz wydobycia z niej przesłania:   
     
troski i walki – a dziś zabiegania - o to wszystko, co zostało 
nam powierzone,  co otrzymaliśmy od wcześniejszych  pokoleń           
w sferze kulturowej, społecznej i gospodarczej.

Myśl ta towarzyszyła wybitnym Wielkopolanom w ich „pracy 
u podstaw i pracy organicznej”, a szczególnie trzem wielkim 
postaciom Powstania Wielkopolskiego: I. Paderewskiemu,                                                                      
gen. Stanisławowi Taczakowi i gen. Józefowi Dowbor - Muśnickiemu. 
Swój bardzo piękny wyraz znalazła w roku 1997 na Placu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w  słowach:
                                                                             
„Trzeba było to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam, młodym, 
którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim mile-
nium. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się        
w długi szereg  pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro 
– Ojczyznę.”                                                                                                                                                                                                                                                   
                                       (Jan Paweł II, 3 czerwca 1997 roku, Poznań)

Nasze szkolne przeglądy filmów dotyczących Powstania Wielkopol-
skiego” i wydarzenia temu towarzyszące mogą być tym kolejnym 
„przypomnieniem” (opowiedzeniem i zainteresowaniem historią)  – 
zwróconym ku przyszłości.

Dodajmy jeszcze, że projekt ten jest kontynuacją i wyrasta z wcze-
śniejszych inicjatyw i wydarzeń, które miały miejsce w naszej szkole 
– chodzi m.in. o:
1. Cykl przedstawień teatralnych: 

• A co mnie to wszystko obchodzi…! – historia z zamyśleń li-
cealisty. Przedstawienie na wzór dialogów platońskich.” 
(16.10.2006, 4.11.2014)

• „Rocznica Konstytucji 3 Maja – historia z epilogiem.” 
(30.04.2009)

• „Była raz wojna – kiedyś, dawno temu…” (1.09.2009)                                                

2. Idea „Śniadania z Wychowawcą” – jest to jeden ze stałych punk-
tów obchodów Dnia Patronki i polega na przygotowaniu przez 
uczniów i wychowawców wspólnego świątecznego śniadania (pro-
mocja zdrowego odżywiania) w swoich klasach i spotkania przy po-
siłku na rozmowie o ważnych i trudnych sprawach - zbudowania 
świadomości, odpowiedzialności i poczucia więzi z miejscem, cza-
sami i ludźmi. ( od 16.10.2009 r.)           
                                                                            
3. Projekt przygotowany w związku z Dniem Patronki pt. „Myśl 
Generałowej Jadwigi Zamoyskiej – wczoraj, dziś, jutro.” (październik 
2009)

4. Stworzenie czasopisma szkolnego „Kuźnia Młodych” 
(16 października 2009 r. - wydanie I numeru). :
Czasopismo to jest pewnym forum, na którym omawiane są i re-
lacjonowane ważne tematy i wydarzenia dla i z życia naszej szkoły.

5. Sesja popularno-naukowa pt. „Generałowa Jadwiga Zamoyska  
a Etos Wielkopolan” (13.10.2012 r., obchody XX-lecia istnienia 
szkoły), podczas której wykłady wygłosili m.in.: p. prof. dr hab. Witold 
Molik - „Etos Wielkopolan – czym był i jaki powinien być dzisiaj? 
– zarys problemu.” i p. dr Katarzyna Czachowska – „Generałowa 
Jadwiga Zamoyska jakiej nie znamy – przesłanie Etosu.”    

6. Jubileuszowy projekt 15 wymiany Niemiecko – Polskiej                
pt. „NIEMIECKO – POLSKIE HISTORIE W WIELKOPOLSCE           
W XIX I XX WIEKU”  (15 – 22 września 2013), który zrealizował 
następujące cele:
projekt był spojrzeniem na historię polsko - niemiecką                      
w Wielkopolsce nie  w perspektywie podziałów, czyli walki, 
sporów i antagonizmów narodowościowych, kulturowych             
i gospodarczych, ale dostrzeżenie, iż mimo tych zjawisk po 
obu stronach byli ludzie, którzy potrafili wznieść się ponad te 
podziały, a nawet je przezwyciężyć w imię wartości wyższych. 
Chcemy zapytać o te wartości, gdyż służba i wierność właśnie 
im powodowała szacunek i uznanie zarówno po stronie polskiej, 
jak i niemieckiej.
                                           
7. Zorganizowanie w szkole projekcji filmu dokumentalnego              
pt. „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868” i spotkania 
uczniów z jego reżyserem p. Jackiem Kubiakiem (5.09.2013 r.)

8. Spotkanie pt. „Cztery twarze Prusaka” - naszym gościem 
był p. Piotr Bojarski, dziennikarz - reporter Gazety Wyborczej                                    
i pisarz, dwukrotny laureat nagrody Wielkopolskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2001 i 2009), nagrody 
Prezydenta Poznania (1999), od 11 grudnia 2013 roku laureat 
Nagrody Dziennikarskiej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 
- „Celnego Pióra”. Spotkanie było połączone z promocją zbioru 
reportaży „Cztery twarze Prusaka oraz powieści „Mecz”, „Kryptonim 
Posen”, „Rache znaczy zemsta” (31.01.2014 r. w ramach Dnia 
Międzynarodowego)

9. Wystawa „Poznań naszej Patronki. Co pozostało z tych miejsc? 
–  pocztówki z końca XIX i początku XX wieku ze zbioru Biblioteki 
Uniwersyteckiej” (październik 2012)

PROJEKT
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WARTE POZNANIA
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 PROGRAM PROJEKTU                                                                                                     
„Powstanie Wielkopolskie warte Poznania”

Od września nowego roku szkolnego 2017/18 w naszej szkole będą 
realizowane m.in. następujące przedsięwzięcia:

1. Wydanie specjalnego numeru czasopisma „Rocznik STPN XXV LO” 
poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu

2. Cykl wystaw:                                                                                                                                               
• Wielkopolska w przededniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

– wystawa pocztówek ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej             
w Poznaniu.

• Wielkopolska droga do niepodległości.
• Wystawa publikacji dotyczących Powstania Wielkopolskiego          

i jego bohaterów.

3. Cykl spotkań wokół historycznych postaci Powstania.
• z p. Piotrem Bojarskim – dziennikarzem Gazety Wyborczej,         

historykiem i autorem książek o Poznaniu,
• z autorami programów telewizyjnych (telewizja WTK )                            

o Powstaniu Wielkopolskim i Poznaniu

4. Cykl rajdów i wycieczek – „Poznań i okolice – śladami Powstania 
Wielkopolskiego” (powstanie z nich cykl reportaży prasowych               
i fotograficznych dla czasopisma szkolnego „Kuźnia Młodych”),          
w tym m.in.:
• lekcje muzealne w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Po-

znaniu, wizyta na cmentarzu i w Krypcie Zasłużonych w Poznaniu 
na Wzgórzu Św. Wojciecha

• lekcje muzealne w Muzeum Powstańców Wielkopolskich               
im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

WSTĘPNy HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU:
(harmonogram ten będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe                
inicjatywy i wydarzenia proponowane przez nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły).

Wrzesień 2017 – uroczyste otwarcie przez p. Dyrektor Małgorzatę 
Supłat Szkolnego Centrum Informacji o Powstaniu Wielkopolskim 
1918 - 1919 i ogłoszenie harmonogramu zajęć w Centrum.

Październik 2017 – klasy pierwsze, lekcja muzealna w Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, wizyta na cmentarzu                        
i w Krypcie Zasłużonych w Poznaniu na Wzgórzu Św. Wojciecha.

16 PAźDZIERNIKA – DZIEń PATRONKI SZKOŁy 
* Podczas uroczystości szkolnych związanych z Dniem Patronki 
Szkoły oprowadzenie gości po Szkolnym Centrum Informacji                          
o Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919 w naszej szkole.
* Wydanie 9 numeru szkolnego czasopisma „Kuźnia Młodych”.

Listopad 2017 - klasy drugie, lekcja muzealna w Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu, wizyta na cmentarzu i w Krypcie 
Zasłużonych w Poznaniu na Wzgórzu Św. Wojciecha.

Grudzień 2017 - klasy trzecie, lekcja muzealna w Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, wizyta na cmentarzu                                        
i w Krypcie Zasłużonych w Poznaniu na Wzgórzu Św. Wojciecha.

Styczeń – Marzec 2018  
• klasy pierwsze – spotkanie z p. Piotrem Bojarskim – 

dziennikarzem Gazety Wyborczej, historykiem i autorem 
książek o Poznaniu,      

• klasy drugie – spotkanie z autorami programów telewizyjnych 
(telewizja WTK)  o Powstaniu Wielkopolskim.

              
Wrzesień – Listopad 2018 – udział w lekcjach muzealnych                           
w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie -- przygotowanie reportaży 
prasowych i fotograficznych do szkolnego czasopisma „Kuźnia 
Młodych”.
16 PAźDZIERNIKA – DZIEń PATRONKI SZKOŁy 
* Podczas uroczystości szkolnych związanych z Dniem Patronki 
Szkoły oprowadzenie gości po Szkolnym Centrum Informacji                  
o Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919 w naszej szkole i otwarcie 
tego Centrum dla innych Szkół

Literatura wykorzystana przy tworzeniu i realizacji projektu,        
do której mają dostęp uczniowie w czasie trwania projektu:

1. Antoni Czubiński, Zdzisław Grot, Benon Miśkiewicz, Powstanie 
Wielkopolskie 1918 - 1919, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa-Poznań 1978

2. Powstanie Wielkopolskie pod redakcją Jacka Macyszyna, 
Dom Wydawniczy Bellona Fundacja „Historia i Kultura”,                      
Warszawa 2006

3. Zdzisław Grot, Antoni Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 
1918 - 1919, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006

PROJEKT
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WARTE POZNANIA
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4. Zamoyski Adam, Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego 
narodu 966-2008, Wydawnictwo Literackie, Londyn 2011

5. Rezler Marek, Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej 
drogi do niepodległości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013

6. Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielopolskiego 1918 - 1919 
we wspomnieniach swoich bliskich, Polskapresse sp. z o.o. 
Oddział Prasa Poznańska, Poznań 2008
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