
1. TEMAT: „MOJA MAŁA OJCZYZNA” 
 
 

Cel: Budzenie poczucia dumy z „małej Ojczyzny” – Stalowej Woli, interesowanie się 

historią i tradycjami swojej miejscowości. 
 

Drogie dzieci.  

Dzisiaj zaczynamy bardzo ważny temat. Będziemy uczyć się o naszym kochanym mieście – Stalowej 

Woli. Przypomnimy sobie też wiadomości - które już na pewno znacie - o naszej Ojczyźnie - Polsce. 

Obchodzimy również bardzo ważne święta majowe! Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja. 

Posłuchajcie wiersza: „Stalowa Wola” - Wiesław Biernat 

Na piachu, w środku puszczy  

Gdzie San żłobi swe zakola 

Leży me miasto 

Twarde, mocne - Stalowa Wola 

Przybyli tu ludzie 

Z wielu stron kraju 

Od podstaw zbudować 

Miejsce hutniczego raju 

Wielka praca i upór 

Kierowała pionierami 

Gdy marzenia i plany 

W rzeczywistość zamieniali 

Rosną kominy, dudnią maszyny 

Stal strumieniem płynie 

Rozwija się nauka wraz z nią kultura 

Miasto pięknieje, z dobrych ludzi słynie 

Tak wyrosło pokolenie 

 Zdobywając fach i wiedzę powoli 

Możemy z dumą o sobie powiedzieć 

My ludzie o „stalowej woli” 
 

- O jakim mieście jest ten wiersz? 

- Jaka rzeka przepływa obok naszego miasta?  

- A czy wiecie, że Stalowa Wola jest jednym z najmłodszych miast w Polsce? Posłuchajcie: 

 

    Na skraju Puszczy Sandomierskiej, między widłami rzek Wisły i Sanu leży jedno 

z najmłodszych polskich miast – Stalowa Wola. Obecnie ponad 60- tysięczne miasto województwa 

podkarpackiego, przeszło drogę od ubogiej i zagubionej w przepastnych borach wioski flisackiej do 

jednego z większych ośrodków przemysłowych w Polsce. Miasto powstało na gruntach wsi Pławo. 

Legenda o powstaniu wsi Pławo mówi, że pewnego razu na stromym lewym brzegu Sanu 

700 lat temu, wiosną, kiedy wody wezbranej rzeki utworzyły zator, wylądował flisak (spławia na 

rzece kłody drewna). Namoknięte tereny uniemożliwiły mu dalszą podróż, więc zbudował szałas. 

Musiał przeczekać kilka dni w suchym miejscu, gdyż dalej San rozlewał się szeroko wśród 



nizinnych łąk. Spodobało mu się to miejsce, postanowił tu zostać. Dalej wycinał sosny i spławiał je 

rzeką.  Założył tu osadę. Choć ziemia pomiędzy Wisłą a Sanem, była nieurodzajna masowo 

przybywali tu ludzie, i to z bardzo daleka, np. Mazurowie, którzy byli rolnikami. Przyjeżdżali tu też 

różni awanturnicy szukający wolności. Osadnicy w głębi puszczy byli niemal odcięci od świata, 

utrzymywali się wyłącznie z bogactw naturalnych lasów i miejscowych wód. Mieszkańcy wioski 

trudnili się nie tylko uprawą roli i flisactwem, ale myślistwem, rybołówstwem, a nawet bartnictwem 

(zbieraniem miodu). Jednak głównym ich zajęciem było wycinanie puszczańskich drzew 

i wypalanie węgla drzewnego oraz rudy w okolicznych kuźniach i spławianiem drzew Sanem do 

innych miejscowości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A wiecie, że osadzano we wsi Pławo jeńców wojennych? Tatarów, Turków, Moskali, 

Wołochów i Szwedów? Wśród tych bardzo zróżnicowanych plemion powstała nowa grupa ludności 

(etnograficzna), która stworzyła własną kulturę. Nazwali się sami Lesiokami, potem Lasowiakami. 

(To świadczy o ich odrębności i dużej świadomości wspólnoty. Lasowiacy są jedną z nielicznych 

grup ludności zamieszkującej ziemie Polski, u której wykształciło się pojęcie własnej nazwy). 

Mówili też trochę innym językiem (gwarą). Mamusia/tatuś przeczyta wam coś po lasowiaku: 

 

tamok  - tam    

 jakusik - jakiś   

gdziesik -  gdzieś  

 cosik - coś   

cacany - ładny, grzeczny  

chycić się - wziąć się za coś 

cumelek - smoczek dla dziecka 

rychtować - przygotowywać 

chodźta- chodźcie  

jechalyśta - jechaliście  

pódzieta – pójdziecie                  Odświętne stroje 

                                                           lasowiackie: 

 

 

 

 



A to najwcześniejsze stroje lasowiackie: 
 

 
 

Zagubioną w borach wieś omijały najazdy litewskie i tatarskie gdyż był to teren zbyt 

niedostępny i nie wróżył łupów napastnikom, dlatego wieś rosła w siłę. Powstawały piękne chaty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A wiecie, że w pobliżu Pława - w Przyszowie wybudowano zamek obronno – myśliwski 

króla (Kazimierza Wielkiego), rozbudował go potem inny ważny król (Władysław Jagiełło), który 

chętnie polował w puszczy sandomierskiej.  Pławo stało się wsią królewską! 

 Później nastały trudne czasy. W szkole będziecie uczyć się o rozbiorach Polski i wielkich 

dwóch wojnach. Nadzieja na lepsze jutro pojawiła się wraz z wprowadzeniem w życie pewnego 

planu (Centralnego Okręgu Przemysłowego) - wybudowano wielką hutę i elektrownię. Głównym 

pomysłodawcą był wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Wystawiliśmy ma za to piękny pomnik: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dzisiejsza historia Stalowej Woli rozpoczyna się w roku 1937, kiedy to na terenie królewskiej wsi 

Pławo, w głębi lasów wycięto wiele sosen i rozpoczęto budowę huty (Zakładów Południowych), 

a przy niej osiedla dla pracowników. W hucie początkowo produkowano stal, sprzęt zbrojeniowy 

oraz rolniczy. Powstała też elektrownia, która miała zasilić hutę w prąd - energię elektryczną. 

W czasie wojny Niemcy przejęły naszą hutę i też produkowali tam broń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wojnie niemal natychmiast do pracy stawili się pierwsi robotnicy, którzy zamieszkiwali 

pobliskie osiedle. Huta uruchomiła warsztat naprawy samochodów, czołgów i sprzętu 

artyleryjskiego.  1 kwietnia 1945 Stalowa Wola otrzymała prawa miejskie, nie była już tylko 

osiedlem. Dzisiaj Stalowa Wola jest przepiękna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oglądnij film: „ Stalowa Wola z lotu ptaka” 

https://www.youtube.com/watch?v=9g5sSs4TNPA 

Stalowa Wola w obiektywie – czyli początki miasta (film dla rodziców) 

https://www.youtube.com/watch?v=5eRVWLqK5xw 

- Czy potraficie wskazać Stalową Wolę na mapie Polski? 

 

- A tutaj? (województwo podkarpackie):                                herb województwa podkarpackiego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9g5sSs4TNPA
https://www.youtube.com/watch?v=5eRVWLqK5xw


Czy znasz herb Stalowej Woli? Opisz go (ma kształt zbliżony do podkowy, znajdujące się na nim 

koło zębate oraz dwa dymiące kominy symbolizują przemysłowy charakter miasta i oznaczają dwa 

najważniejsze zakłady: elektrownię i hutę). 

 

Jak wygląda flaga Stalowej Woli? Opisz ją. 

 



A teraz quiz wiedzy o Stalowej Woli (może nie tylko dla mamusi/tatusia?). WSKAŻ: 

 Najwyższy wieżowiec w mieście 

 Ochronka imieniem Brata Alberta 

 Pomnik „Patriota” 

 Kościół Opatrzności Bożej 

 Konkatedra Matki Bożej  

 Miejski Dom Kultury 

 Pan Prezydent Stalowej Woli 

 Zespół tańca „Lasowiacy” 
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