
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE… 

Od lat wychowanie patriotyczne w naszej szkole zajmuje ważne miejsce. 

Od 2011 roku uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości oraz Rocznica 

Konstytucji 3 Maja) obchodzone są w innowatorski sposób. 

W roku szkolnym 2011/2012 obchody Święta Niepodległości w naszej szkole przyjęły inną 

formę niż tradycyjna, nieśmiertelna akademia.  Uczniowie wykonywali plastyczno – literackie 

zadania w salach lekcyjnych. Następnie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym na hali 

BOS, podczas którego za pośrednictwem środków multimedialnych, w krótkich, łatwych do 

przyswojenia prezentacjach, nagraniach audio i video przypominali sobie najważniejsze 

informacje o naszej Ojczyźnie. Całość dopełniały odśpiewane wspólnie ze szkolnym chórem 

piosenki o tematyce niepodległościowej i patriotycznej. Obchody spotkały się z niezwykłym 

przyjęciem. Były okrzyki podziwu i łzy wzruszenia, również wśród Kadry Pedagogicznej. 

    



 

 



W roku szkolnym 2011/2012 obchody Święta Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy w naszej 

szkole zostały całkowicie przeniesione z sali gimnastycznej do sal lekcyjnych. Tam czekała na 

każdą klasę krótka historyczna prezentacja multimedialna. Następnie klasy podzielone na 4-6 

osobowe zespoły ( drużyny) wykonywały pod okiem wychowawców różne zadania. Zadania 

miały formę zabaw edukacyjnych. Drużyny grały w historyczną wersję zabawy „kółko  

i krzyżyk”, rozwiązywały łamigłówki, rebusy i krzyżówki, układały patriotyczne puzzle. Celem 

takiego spotkania, w mniejszym gronie, było aktywne uczestnictwo uczniów w obchodach. 

Pokazanie dzieciom, że również poprzez zabawę można zdobywać wiedzę historyczno – 

literacką i kształtować postawy patriotyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole miały 

„konkursowy” charakter. We wrześniu ogłoszone zostały konkursy niepodległościowe  

w siedmiu kategoriach, które we współczesny sposób ujmowały pojęcie patriotyzmu – film, 

prezentacja multimedialna, teatr, poezja, plastyka, muzyka i literatura. Obawiałyśmy się, nie 

tego czy zgłoszone przez uczniów prace będą poprawne, merytoryczne i interesujące, ale 

tego, czy w ogóle jakieś prace na konkurs wpłyną. Efekt przeszedł nasze najśmielsze 

oczekiwania. Uczniowie zgłosili mnóstwo niezwykle ciekawych, oryginalnych i pomysłowych 

prac we wszystkich kategoriach konkursowych. Powstały wiersze, opowiadania, piosenki, 

plakaty, komiksy i prezentacje multimedialne o tematyce patriotycznej. Twórczość uczniów 

prezentowana była pod hasłem NOWOCZESNY PATRIOTYZM na szkolnych korytarzach oraz 

podczas spotkania w hali BOS. Kolejny raz obchody Święta Niepodległości odbywały się bliżej 

dzieci, zainspirowały do działania, do radosnego świętowania. 



 

 

 

 

 



W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole odbył się I Konkurs Pieśni Patriotycznych, 

powiązany z koncertem prezentującym osiągnięcia i umiejętności uczniów. W taki sposób 

starałyśmy się przybliżyć uczniom pojęcie współczesnego patriotyzmu. Chciałyśmy, aby 

organizatorami Święta Niepodległości w naszej szkole byli przede wszystkim uczniowie.  

 

 



Konkurs Pieśni Patriotycznych stał się stałym elementem wychowania patriotycznego  

w naszej szkole.  W roku szkolnym 2014/2015 poświęcony był upamiętnieniu 70. Rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczniowie wraz z nauczycielami przez kilka tygodni 

przygotowywali piosenki, których mieliśmy okazję posłuchać na sali Białołęckiego Ośrodka 

Sportu. Cała społeczność szkolna w niezwykle piękny i wzruszający sposób wywiązała się  

z obowiązku pamięci należnej bohaterom, mieszkańcom Warszawy, ludziom takim jak my …  

Konkurs trwa do dziś. 10.11.2016 r. mieliśmy jego trzecią edycję. Każdego roku uczniowie 

zaskakują nas swoim zaangażowaniem i pomysłowością, innowatorskimi aranżacjami  

i własnymi kompozycjami. 

 

Rok szkolny 2014/2015 

Odchody świąt narodowych w naszej szkole to święto całej społeczności szkolnej. Dni 

wyjątkowe, radosne, angażujące wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców. 

Jednym z takich dni był 30 kwietnia 2015 r., kiedy to obchodziliśmy 224.  rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Tym razem uczniowie mieli za zadanie wypromować i przygotować 

kampanię reklamową Święta Konstytucji. Kreatywność uczniów i tym razem nie zawiodła: 

pojawiły się piosenki, wiersze, hasła, plakaty oraz znaczki patriotyczne, które stały się 

elementem stroju galowego w tym dniu. 



 

Edukacja patriotyczna w naszej szkole to również liczne wycieczki m.in. do Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Zamku Królewskiego, na Stadion Narodowy, plan filmowy Miasto 

44, do Matecznika Mazowsze… To również udział w konkursach o tematyce patriotycznej, 

historycznych, polonistycznych i recytatorskich. 

 

      

    



 

W taki sposób staramy się przybliżyć uczniom pojęcie współczesnego patriotyzmu. Chcemy, 

aby organizatorami Święta Niepodległości w naszej szkole byli przede wszystkim uczniowie. 

Pragniemy, by polski patriotyzm, szczególnie młodym ludziom, nie kojarzył się źle: z czymś 

sztampowym, nudnym, niepotrzebnie romantycznym, z bezcelowym, bo nieskutecznym 

przelewaniem krwi. Starałyśmy się zmienić takie postrzeganie patriotyzmu. Aby współczesny 

patriotyzm w naszej szkole był radosny, zaangażowany i kreatywny. 

 

Nowocześni patrioci znają swoją ojczyznę, jej historię, literaturę, sztukę. Interesują się 

polskimi osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Znają polskie zabytki, sylwetki znanych 

Polaków. Odwiedzają piękne polskie miasta, wsie. Wyjeżdżają nad polskie morze, jeziora,  

w góry. Nowocześni patrioci chodzą do kina nie tylko na zagraniczne, ale także na polskie 

filmy, słuchają polskiej muzyki, działają w wolontariacie. Bo sztuką jest umierać dla ojczyzny, 

ale największą sztuką, jak mawiał kardynał Stefan Wyszyński, jest dla ojczyzny DOBRZE ŻYĆ! 
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