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SPRAWOZDANIE  

 

 
 

13 uczniów klas IV – VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego podjęło się realizacji 

projektu pt.: „Historia zaklęta w ruinach Zamku Ogrodzieniec”. 

Projekt ogłosiła Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, a 

koordynowała mgr Jadwiga Nawara. 

Uczniowie poszukiwali informacji o Zamku Ogrodzieniec w Internecie, 

domowych biblioteczkach i bibliotece publicznej. Spotkali się z 

konserwatorem zabytków, historykiem oraz archeologiem. Odbyli kilka 

wycieczek na zamek. Zapoznali się z dokumentacją konserwatorską, 

poznali historię i cechy architektoniczne obiektu. Dzielili się zdobytą 

wiedzą z koleżankami i kolegami. Przygotowali plakaty oraz zaproszenia 

na uroczystość adopcji zamku.  

 



 

Uroczysta adopcja Zamku Ogrodzieniec 

odbyła się 17 kwietnia 2009 r. o godz. 12.00 na dziedzińcu zamkowym w 

Podzamczu, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.  

Zaproszono gości, wśród których byli m.in.: Burmistrz Ogrodzieńca, 

Starosta Zawierciański, przedstawiciel Zespołu Parków Jurajskich i 

Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach, 

dyrektor szkoły, rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz lokalne media. 

Uczniowie zaprezentowali „Historię zaklętą w ruinach Zamku Ogrodzieniec” 

w barwnym przedstawieniu historycznym. 

 

Program artystyczny obejmował legendy, historię zamku, jego właścicieli 

oraz historię Polski okresu średniowiecza. Imprezę uświetniły pokazy walki 

rycerzy z Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej, a także pokaz 

tańca w stylu epoki średniowiecznej. 

Uczniowie przekazali na ręce burmistrza Ogrodzieńca akt adopcji zamku, 

zobowiązali się do dbania o wygląd i estetykę ruin średniowiecznego 

zamku oraz propagowania faktów historycznych, zwyczajów i legend z nim 

związanych. Burmistrz przekazał Akt dyrektorowi szkoły, powierzając 

uczniom opiekę nad zamkiem. 

 



 

Wystawa uczniowskich prac plastycznych pt.: "Historia zaklęta w ruinach 

Zamku Ogrodzieniec" towarzyszyła uroczystości adopcji. Uczniowie kl. V 

przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące zamku. 

Sojusznikami w projekcie byli spółka „Zamek”, Urząd Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec, Bractwo Rycerskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Regionalny Ośrodek Badań i 

Dokumentacji Zabytków w Katowicach. Spółka „Zamek” wypożyczyła 

uczniom średniowieczne stroje. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury wykonali dekorację oraz zadbali o nagłośnienie imprez. Dyrektor 

Biblioteki Publicznej udostępniła uczniom literaturę. Rodzice zrobili zdjęcia  

i film z uroczystości adopcji. 

 

Z WIZYTĄ W STOLICY 

 

 

 

14 czerwca 2009 roku uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Prezentacji 

Projektów, która odbyła się w Warszawie w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stefana Batorego. Główną atrakcja naszej grupy były średniowieczne 

stroje oraz zbiór legend i podań pt.: „Czarny Pies i ferajna – Black dog 

and all the fellows” opracowany w języku polskim i angielskim, 

zilustrowany przez prace plastyczne naszych uczniów. Promocja miasta i 

zamku rozbudziła zainteresowanie historią i kulturą naszego regionu 

wśród uczestników projektu z całej Polski, a my mieliśmy czas na 

zwiedzanie stolicy. 



 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 

Plenerowa impreza, realizowana pod honorowym patronatem Wojewody 

Śląskiego, 19 września 2009 roku na Zamku Ogrodzieniec, zgromadziła 

liczną publiczność w ruinach starego zamczyska. Uczestniczyło w niej 29 

miejscowości i oczywiście nasi uczniowie z przedstawieniem historycznym. 

 

Zamek Ogrodzieniec 

zbudowany pośród wapiennych ostańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej  

za panowania Kazimierza Wielkiego. Pierwszym najemcą zamku był 

Przedbór z Brzezia, herbu Zadora. W 1386 roku, Władysław Jagiełło nadał 

zamek Włodkowi z Charbinowic, herbu Sulima. Od 1470 roku, gotycka 

warownia miała wielu właścicieli, ale prawdziwy rozkwit  świetności 

nastąpił w XVI w. Od 1523 roku, rodzina Bonerów rozbudowała 

renesansową rezydencję na wzór Wawelu. Zniszczony przez Szwedów w 

XVII w. Od 1810 zamek popadł w ruinę. 


