OBCHODY XX – LECIA NADANIA SZKOLE IMIENIA WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO
Społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego chcąc godnie uczcić jubileusz XXlecia nadania szkole imienia, w Roku Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina przygotowała
projekt „XX-lecie międzywojenne na XX-lecie nadania szkole imienia Władysława Grabskiego”.
Celem projektu było
upowszechnienie
wśród uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, uczniów Szkół Grabskiego oraz w społeczności
lokalnej Lublina wiedzy na temat gospodarki II Rzeczypospolitej, jej osiągnięć, historii Lublina
w okresie międzywojennym, wartości i roli pieniądza oraz kształtowanie postaw promujących
patriotyzm gospodarczy.
W ramach projektu w szkole zrealizowano następujące działania:
1. W dniach 24-25 kwietnia 2017r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Szkół Grabskiego. Do Lublina
w południe 24 kwietnia 2017r. przybyły delegacje ze wszystkich szkół w Polsce noszących imię
Władysława Grabskiego, tj: Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, Zespół Szkół nr.3 w Kutnie, Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych w Kole, Zespół Szkół Zawodowych nr 11 w Warszawie, Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, Zespół
Szkół Rolniczych w Sędziejowicach oraz delegacja z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba jako przedstawiciel szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych – łącznie 46 osób. W skład delegacji wchodził dyrektor, nauczyciel i trzech uczniów z każdej szkoły. Z Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie przybyło 4 uczniów,
w tym 2 laureatów konkursu „Dorobek II RP”. Przybyłe delegacje 24 kwietnia odbyły wycieczkę po zabytkowym Lublinie. Goście mieli możliwość zapoznania się z zabytkami średniowiecza, renesansu i baroku Naszego Miasta w Roku Jubileuszu. Zwiedzili Kaplicę Świętej Trójcy,
Donżon, oba zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa oraz Podziemia Lubelskie i Stare Miasto. Uczestniczyli także w warsztatach edukacyjnych w „Ekobazarze” Lubartowska 77
w dawnej fabryce wag Wilhelma Hessa oraz wycieczce dydaktycznej po przemysłowym Lublinie. Zjazd szkół noszących imię Władysława Grabskiego był zorganizowany po raz pierwszy
i z pewnością będzie miał wpływ na integrację „Rodziny” Grabskiego.
Niestety prawnuczka Naszego Patrona Władysława Grabskiego pani Małgorzata KidawaBłońska wicemarszałek Sejmu RP nie mogła uczestniczyć w konferencji, ale przysłała adres do
szkoły – załącznik nr 1.
2. Dnia 25 kwietnia odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Ekonomiczna Szkoła Władysława
Grabskiego, której mottem przewodnim była „Gospodarka XX-lecia międzywojennego podstawą bytu współczesnego państwa polskiego”. Zgromadziła ona ponad 500 osób. Uczestnikami
konferencji były: delegacje uczniów i nauczycieli Szkół Grabskiego z całej Polski, laureaci
konkursów, uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły i delegacje z wszystkich pozostałych klas, chór, uczniowie z klasy artystycznej oraz zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych Lublina i instytucji współpracujących z naszą szkołą. Konferencja składała się
z czterech części.
Pierwsza część naukowa, w trakcie której zaprezentowane zostały trzy bardzo interesujące wystąpienia. Wykład - Budowa nowoczesnego i silnego państwa II Rzeczypospolitej
prof. Tomasza Panfila, wprowadził w klimat dwudziestolecia międzywojennego. Do przemy-

słowego Lublina epoki Grabskiego uczestników konferencji przeniósł historyk kultury materialnej, kustosz Muzeum Wsi Lubelskiej – pan Grzegorz Miliszkiewicz. Kolejną opowieścią
osadzoną we wspólnej przestrzeni historii i ekonomii był wykład o historii polskiego złota, wygłoszony przez panią dr Ilonę Skibińską-Fabrowską, dyrektor oddziału okręgowego NBP.
W drugiej części konferencji został przeprowadzony konkurs Kahoot dla 10 par uczniów na telefony komórkowe pt. „Gospodarka Lublina na tle gospodarki II RP.” Przygotowaniu do konkursu służyły: wycieczka dydaktyczna po przemysłowym Lublinie, wystawa „Lublin w dwudziestoleciu międzywojennym i jego osiągnięcia gospodarcze”, która została przygotowana w
auli szkoły oraz wykłady podczas konferencji. . Konkurs składał się z 20 zadań, które odnosiły
się do gospodarki II RP i przemysłowego Lublina w okresie międzywojennym.
Trzecia część konferencji to występ artystyczny w klimacie epoki Grabskiego przygotowany
przez uczniów klas artystycznych naszej szkoły pod kierunkiem p. Iwony Smyk.
W czwartej części konferencji przystąpiono do jednego z najważniejszych elementów całego
przedsięwzięcia, a mianowicie podsumowania sześciu konkursów towarzyszących projektowi.
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych najważniejszym konkursem o zasięgu ogólnopolskim,
był konkurs na prezentację multimedialną na temat "Dorobek II Rzeczypospolitej",
w którym wzięło udział 50 uczniów.
Konkurs był skierowany do uczniów szkól ponadgimnazjalnych z ośmiu szkół z całej Polski
noszących imię Władysława Grabskiego oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa
lubelskiego. Nagrody i dyplomy otrzymali:
I miejsce - Karolina Żandarowska z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
Opiekun merytoryczny: Piotr Bielicki
II miejsce - Nikoletta Walczak z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
Opiekun merytoryczny: Piotr Bielicki
III miejsce - Małgorzata Więsyk z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
Opiekun: Antonina Telicka-Bonecka i Bożena Żurawicka- Dębska
- wyróżnienie Dawid Masielski z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole
Opiekun: Aneta Kunicka
- wyróżnienie Agnieszka Milczarek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu
Opiekun: Janina Mierzejewska-Majcherek
Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli
Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca RM Lublin
i Zdzisław Niedbała z Kancelarii Prezydenta Lublina.
Kolejnym konkursem było stworzenie komiksu zatytułowanego "Wybitne sylwetki
związane z rozwojem gospodarczym Lublina w okresie międzywojennym" i wzięło w nim
udział 15 uczniów. Konkurs był skierowany
do uczniów gimnazjów województwa
lubelskiego. Nagrody i dyplomy otrzymali:
I miejsce - Marcelina Kuśmierzak z Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
Opiekun: Beata Nowak -Przech.
II miejsce - Aleksandra Nycz z Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
Opiekun: Beata Nowak - Przech

III miejsce - Anna Bonecka z Gimnazjum nr 16 im. w Lublinie Fryderyka Chopina
Opiekun: Barbara Warda
- wyróżnienie Dominika Trojak z Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
Opiekun: Beata Nowak - Przech
- wyróżnienie Zuzanna Bożek z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
Opiekun: Barbara Warda
Nagrody i dyplomy wręczył wicekurator pan Eugeniusz Pelak.
W ramach projektu zorganizowano również trzy konkursy wewnątrzszkolne.
"Konkurs wiedzy o Patronie", w którym wzięło udział 244 uczniów.
Nagrody i dyplomy otrzymali:

I miejsce - Aleksandra Kamińska I cl
II miejsce - Monika Kamińska I cl
III miejsce - Kacper Lis I et
Nagrody wręczyła Jadwiga Mach – doradca Prezydenta do spraw Rodziny.
W konkursie „Ekonomia na co dzień”, wzięło udział 89 uczniów.
Nagrody i dyplomy laureatom wręczył prof. Artur Paździor Prezes Lubelskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
I miejsce - Dorota Wójtowicz II ct
II miejsce - Samuel Kiryk II bt
III miejsce - Maciej Jóźwik III ct
W konkursie "Grabski w mediach" wzięło udział 14 uczniów.
I miejsce -Natalia Waś III gt
I miejsce - Eryk Hałas III gt
II miejsce - Dominika Wojewoda II gt
II miejsce – Patryk Głażewski I at
III miejsce - Milena Macioszek II gt
III miejsce -Urszula Grzesiak II gt
Nagrody i dyplomy laureatom wręczył Stefan Czerwiński Prezesa Lubelskiego Oddziału
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Ponadto odbyła się jubileuszowa edycja trzech konkursów organizowanych w naszej szkole
corocznie. Te konkursy to: Profesjonalny pracownik kadr, Uczeń – konsument świadomy
i Asystent księgowego. Nagrody zostaną wręczone laureatom, tradycyjnie, w Dniu
podsumowań osiągnięć uczniów w czerwcu.
Na zakończenie konferencji dr Ilona Skibińska-Fabrowska wręczyła dyplomy i nagrody
zwycięzcom konkursu Kahoot.
I miejsce Sylwia Lewtak i Jakub Chocyk- ZS nr 1 w Lublinie
II miejsce- Agnieszka Milczarek i Cezary Czarnecki – ZS P Nr 4 w Łowiczu

III miejsce Jakub Pudo i Radosław Sowik ZSZ w Odonowie
3. Wystawa „Lublin w XX-leciu międzywojennym i jego osiągnięcia gospodarcze” uroczyście
otwarta przez - Pana Zdzisława Niedbałę z kancelarii Pana Prezydenta i Pana Profesora
Artura Paździora Prezesa Zarządu PTE, które współfinansowało wystawę. Wystawę przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli pani Zofii Kukiełki i pani Beaty Jusiak. Wystawa składa się z 14 antyram dotyczących przemysłowego Lublina. Możemy ją podziwiać w auli naszej szkoły i tym samym poszerzyć wiedzę na temat XX – lecia międzywojennego i prężnie działającego przemysłu w Lublinie.
4. Wycieczka po przemysłowym Lublinie. Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy na temat
gospodarki Lublina w okresie międzywojennym. Skorzystało z niej 110 osób. Jedna grupa składała się z uczniów i nauczycieli przybyłych na Zjazd i Konferencję oraz laureatów konkursów
i dwie grupy stanowili uczniowie naszej szkoły. Obejmowała ona trasę: ul. Podwale, Misjonarską, Farbiarską, Bernardyńską, zwiedzanie Muzeum – Browary Lubelskie i Plac Litewski z pomnikiem Unii Lubelskiej.
Cele, założone przez koordynatora projektu p. Antoninę Telicką - Bonecką, zostały w pełni
zrealizowane. Była to piękna lekcja historii, kształtująca postawy patriotyczne.
Przedsięwzięcie jakim była III Ogólnopolska Konferencja „Ekonomiczna Szkoła Władysława
Grabskiego”, zostało objęte honorowym patronatem przez Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta
Lublin i Teresę Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konferencja została wpisana w
harmonogram obchodów 700-lecia Miasta Lublina. Patronem medialnym wydarzenie objęły: TVP 3
Lublin, Polskie Radio Lublin oraz „Dziennik Wschodni”, który na swoich łamach zamieścił artykuł
„W szkole na Podwalu powiało międzywojniem”. http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/wszkole-na-podwalu-powialo-miedzywojniem-zdjecia,n,1000198258.html
Jubileusz XX – lecia nadania imienia szkole zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu
Narodowego Banku Polskiego, Fundacji BGK, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział
Lublin, PTE Oddział Lublin, Rady Dzielnicy Stare Miasto Lublin i Rady Rodziców ZS nr 1 im.
Władysława Grabskiego w Lublinie.
Załącznik nr 1 - list od pani Kidawy - Błońskiej
Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna

