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„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”                  

- Jan Paweł II 

 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu realizuje zadania                  

w zakresie edukacji regionalnej, dlatego w marcu 2016 roku przystąpiliśmy do 

Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole Proszę Was, pozostańcie wierni 

temu dziedzictwu …- Jan Paweł II” zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty                               

w Katowicach. Po analizie regulaminu konkursu stwierdziliśmy, iż spełniamy cztery                          

z siedmiu kryteriów zawartych w każdym z czterech obszarów. Przygotowaliśmy 

sprawozdanie z realizacji tych kryteriów i w formie sprawozdania zostało ono dostarczone do 

Kuratorium  Oświaty w Katowicach. W ramach tego sprawozdania przygotowaliśmy również 

prezentację,             w której pokazaliśmy, w jaki sposób realizuje się edukację regionalną  

w naszej szkole. Prezentacja i sprawozdanie są dostępne na stronie internetowej naszej 

placówki  ( http://sp28.zabrze.pl/2016/02/01/edukacja-regionalna/).  

W kwietniu ukazał się komunikat o  wynikach prac komisji wojewódzkiej na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach z informacją o zakwalifikowaniu naszej 

szkoły do następnego etapu rejonowego. Na tym etapie konieczne było opracowanie projektu 

z kręgu tematycznego ,,Rody i ich siedziby ważne dla społeczności lokalnej”.  Wybraliśmy 

ród Ballestremów. Była to wspólna decyzja drużyny zgłoszonej do udziału w konkursie. Jej 

skład tworzyli następujący uczniowie:  

- z klas I-III:    Paweł Brzeziński 

                        Jakub Galarda 

- z klas IV-VI: Julia Bok 

                        Martyna Korczak 

                        Agata Strugała 

                        Julia Wiekiera.  

Sprawozdanie z realizacji projektu  tematycznego wraz z kroniką dostarczyliśmy również do 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. Drużyna musiała podzielić się zadaniami, aby 

przygotować kronikę, w której udowadnialiśmy, że ród Ballestremów jest ważny dla naszej 

lokalnej społeczności. W ramach tych zadań spotkaliśmy się z przewodniczącą Towarzystwa 

Miłośników Rokitnicy, panią Stanisławą Mikulak, przeprowadziliśmy wywiad z proboszczem 

kościoła św. Jana Chrzciciela, ks. Bolesławem Waśkiewiczem na temat rodu Ballestremów. 

Jedna z uczennic odwiedziła także  siedzibę rodu w Pławnowicach, gdzie wykonane zostały 

http://sp28.zabrze.pl/2016/02/01/edukacja-regionalna/


Wojewódzki Konkurs – Edukacja regionalna w szkole 2016 

piękne  zdjęcia pałacu. Uczniowie zapoznali się z książkami o rodzie Ballestremów - Rafał 

Kowalski, Dzieje rodu hrabiów von Ballestrem na Górnym Śląsku w latach 1798-1945, Ruda 

Śląska 1988,  

Beata Skrzypek, Tomasz Kiełkowski, Paweł Pomykalski Górnośląscy potentaci – dziedzictwo 

Ballestremów, Gliwice 2008.  

Oczywiście wykonaliśmy zdjęcia naszego zabytkowego osiedla oraz kościoła pw. NSPJ  

w Rokitnicy, do budowy którego przyczynili się również Ballestremowie. Wszystkie 

informacje zostały przedstawione w kronice ,,Rody i ich siedziby ważne dla społeczności 

lokalnej”, którą wraz z uzasadnieniem wyboru rodu dostarczyliśmy do Kuratorium Oświaty  

w Katowicach. 

Po koniec maja ukazały się wyniki etapu rejonowego i okazało się, że znaleźliśmy się                     

w finale konkursu, który przeprowadzono 9 czerwca 2016 roku w Koszęcinie. W ramach 

przygotowań do finału odbyliśmy wycieczkę do Zespołu Parkowo-Pałacowego w Koszęcinie, 

obecnej siedziby zespołu ,,Śląsk”. Celem wycieczki było poznanie historii pałacu, ich 

dawnych właścicieli oraz  legendy o  Białej Damie. Do ostatniego etapu konieczne było 

przygotowanie przez  6-osobowy zespół uczniów piosenki z motywem łączącym się z rodem, 

którym zajmowaliśmy się w naszym projekcie. Drugie zadanie polegało na zaprezentowaniu 

scenki przedstawiającej epizod z historii wybranego przez nas rodu.  Zespół nasz 

samodzielnie wymyślił melodię i tekst piosenki ,,Piosenka o Ballestremach”. Agata Strugała 

grała na gitarze, pozostali zaś uczniowie akompaniowali na instrumentach perkusyjnych. 

Dużo pracy drużyna  włożyła  w przygotowanie scenki teatralnej nawiązującej do historii 

rodu, którym zajmowaliśmy się podczas projektu.  W realizacji zadań pomagali nam inni 

nauczyciele. Szczególne zaangażowały się panie: J.Stefanik-Heinrich, E.Rogacka, Anna 

Żerdzińska - Pszczółka oraz wychowawczynie klasy IIIa – I.Dąbkowska, I.Malinowska-

Wolny, S.Globisz-Pędziwiatr, którym należą się wyrazy podziękowania. 

W ramach potyczek finałowych drużyna zaprezentowała piosenkę i epizod z historii 

rodu na scenie Pawilonu im. Elwiry Kamińskiej. Dodatkowo, na terenie Zespołu Pałacowo-

Zamkowego  w Koszęcinie odbyła się gra terenowa, polegająca na zaliczeniu pięciu 

praktycznych zadań wykonywanych przez całą drużynę. Wymagały one zarówno wiedzy  

o historii Koszęcina i jego właścicieli, jak i znajomości legendy o Białej Damie 

Koszęcińskiej. Zadania zawierały także zagadnienia  z zakresu  przyrody. Zespół musiał np. 

rozpoznać drzewa pokazane na zdjęciach. Jedno z poleceń wymagało również znajomości  

dokładnego adresu  miejsca rozgrywek finałowych.  
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 Miejsce to było pięknie i właściwie przygotowane do przyjęcia wszystkich 

uczestników potyczek finałowych konkursu. Uczniowie mogli skorzystać z przygotowanego 

poczęstunku oraz chwilkę odpocząć w pięknym parku przy pałacu. 

 Zespół nasz włożył całe serce w wykonanie każdego zadania. W finale zajęliśmy IV miejsce 

i jesteśmy zadowoleni z wyniku, a trzeba przyznać, że były tam  same bardzo dobrze 

przygotowane zespoły. Przyjęliśmy gratulacje i dyplomy od samej pani Kurator Oświaty  

w Katowicach – Urszuli Bauer oraz wojewody śląskiego – pana Jarosława Wieczorka. 

Stanęliśmy na scenie wśród laureatów Wojewódzkiego Konkursu Regionalnego. Wręczono 

nam również nagrodę dla szkoły – zestaw instrumentów perkusyjnych, a  każdy reprezentant 

zespołu otrzymał  pamiątkową książeczkę o Koszęcinie oraz grę.  

Całą uroczystość uatrakcyjnił występ zespołu ,,Śląsk” im. Stanisławy Hadyny, który pięknie 

zaśpiewał, zagrał i zatańczył dla laureatów, nauczycieli i przybyłych gości.  

Zdjęcia z potyczek finałowych można zobaczyć na stronie internetowej szkoły. 

  

 Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie naszym nauczycielom, 

rodzicom, dziadkom – Państwu Wojcik, bez których ciężko byłoby nam zorganizować 

wszystkie zadania całego projektu.  

 

 

Helena Maśnica 

Dorota Zabielna 

 

 

 


