
PCE- ZSP „Szkołą Młodych Patriotów” 

  

 Nasza szkoła w okresie od 30 listopada 2017 r. do 18 maja 2018 r. wykonywała zadania 

przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów. Do zadań nalezało: 

1.Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie 

patriotą”.  
24. 01. 2018 r. w klasie I TLA, 08. 03. 2018 r. w klasie II TLB oraz 16.03.2018 r. w klasie II T 

przeprowadzono konserwatorium pod tytułem „ Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie 

patriotą?”. Uczniowie udzielali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących patriotyzmu, przygotowali 

prezentacje multimedialne oraz przygotowali wspólną pracę plastyczną. 

            

2.Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.  

 W konkursie wzięło udział 41 uczniów. Prace uczniów zaskakiwały pomysłowością oraz 

pokazywały znajomość historii z okresu odradzania się państwa polskiego. 

 10 kwietnia 2018 r. nastąpiło oficjalne podsumowanie konkursu. Komisja przyznała: I, II i 

dwa  III miejsca oraz cztery wyróżnienia.  Społeczność szkolna, w tym nauczyciele, zaproszeni 

goście, drogą głosowania wybrali pracę w kategorii nagroda publiczności. Uczniowie otrzymali 

atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 Konkurs na  plakat:  „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” pokazał 

zdolności plastyczne, kreatywność uczniów oraz wiedzę o odradzającym się państwie polskim .  

                       

 

3.Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw 

patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ankietę przeprowadzano 0d 18 .01.2018 r. do 

02.03.2018 r. Materiały trafiły do społeczności lokalnej oraz uczniów PCE-ZSP w Lęborku. 

Ankietowani mieli odpowiedzieć na 22 pytania związane z patriotyzmem, np. Czy jesteś 

utożsamiany z wartościami patriotycznymi?, Czy dbasz o dobro narodowe ?, Ile zwrotek hymnu 

znasz na pamięć?, itp. 

 



4.Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski  a patriotyzm”. 

 27.02. 2018 r. w świetlicy PCE – ZSP w Lęborku młodzież z klas technikalnych  i 

branżowych uczestniczyła w szkolnym konkursie wiedzy Historia Polski a patriotyzm. Arkusz 

konkursowy zawierał 20 pytań o zróżnicowanej formule. Test opracowany przez nauczyciela historii 

i wiedzy o społeczeństwie – p. Sławomira Hryczaka. W konkursie historycznym wzięło udział  27 

osób – 2 z klasy branżowej i 25 uczących się w oddziałach technikum. Przyznano trzy miejsca w 

oddziałach technikum i dwa miejsca w szkole branżowej. Pięciu uczniów, którzy zajęli wyżej 

wymienione miejsca, otrzymało na forum szkoły atrakcyjne nagrody książkowe. Konkurs Historia 

Polski a patriotyzm miał na celu pogłębienie, zweryfikowanie wiedzy historycznej i obywatelskiej 

przedstawicieli młodego pokolenia dotyczącej Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej 

 W dniu 4 kwietnia 2018 r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski poezji 

patriotycznej w ramach projektu ,,Szkoła młodych patriotów". W konkursie wzięli udział uczniowie, 

którzy lubią zagłębiać się w tajniki poezji i cenią sobie znajomość historii i tradycji własnego kraju. 

Recytację utworów oceniało jury w składzie: p. dyr. Danuta Milewska- Biały, p.  Aleksandra Motas, 

ks. Wojciech Prądziński. Komisja konkursowa przyznała trzy miejsca: I, II i III oraz trzy 

wyróżnienia. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody.  

                

6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.  

 28.03.2018 r. odbył się w naszej szkole I Konkurs Pieśni Patriotyczno – Żołnierskich.  Do 

konkursu spośród wszystkich klas PCE - ZSP przystąpiło dziewięć zespołów, głównie z klas 

mundurowych. Celem konkursu była popularyzacja pieśni patriotycznych wśród młodzieży, 

propagowanie wartości patriotycznych, uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu 

poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu solowego, zespołowego 

i chóralnego, kształtowanie i pogłębianie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej.  



                        

                       

 Każdy z występów artystycznych był poprzedzony krótką kartą z historii utworu i jego 

autorom którą prezentowała Pani Dyrektor Danuta Milewska –Biały. 

 W konkursie jury w składzie 3 przedstawicieli jednostki wojskowej z Lęborka oraz dwóch 

nauczycieli z PCE -  ZSP przyznało 6 wyróżnień dla klas IV TB/Ż, III TLb, II TLc, II TLb, 

ITB/OZE oraz I TLa. 

 Pierwsze miejsce zajęła klasa III TLa  z utworem „Dziś Idę Walczyć Mamo”, której 

wychowawcą  jest p. Iwona Retman, drugie miejsce klasa II TLa, trzecie miejsce zajęła klasa I TLb. 

 Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak również kadry 

pedagogicznej. 

7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.  
 

 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych należało do Samorządu Uczniowskiego 

Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. 

 Uczniowie wraz  z opiekunem pracowali nad stworzeniem takiego kodeksu. Oto wynik ich 

pracy: 
Kodeks Postaw Patriotycznych. 

 

1. Kochaj swoją Ojczyznę, szanuj i poznawaj polską historię. 

2. Pamiętaj o bohaterach narodowych. 

3. Angażuj się w obchody świąt patriotycznych. 

4. Znaj cały hymn państwowy i przyjmuj zawsze postawę stojącą podczas śpiewania hymnu 

państwowego. 

5. Miej szacunek dla barw narodowych, flagi i godła Polski. 



6. Dbaj o dobre imię Polski i Polaka. 

7. Używaj poprawnie języka polskiego, kultywuj polską tradycję i obyczaje. 

8. Szanuj i dbaj o mienie publiczne. 

9. Ucz się i pracuj wytrwale. Bądź uczciwy we wszystkim co robisz. 

10. Angażuj się w działania społeczne, dobroczynne, pomagaj słabszym. 

8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.  

 21kwietnia2018 roku został rozstrzygnięty konkurs literacki : Motyw ,,Małe ojczyzny w 

literaturze" w ramach projektu ,,Szkoła młodych patriotów". W konkursie wzięło udział 12 uczniów 

z klas Technikum. Komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Miśkiewicz,  

p. Marzena Cierocka- Szychta, p. Sławomir Hryczak wyłoniła trzech zwycięzców.  

 

                            

 

                                                                                     Marzena Cierocka -Szychta 


