DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ZS 1 W RAMACH „ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ”

Rajd rowerowy do Leśnictwa Lipnik.
We wrześniu 2017 roku młodzież naszej szkoły w ramach działalności Koła Ekologicznego
wzięła udział w rajdzie rowerowym do Leśnictwa Lipnik. Podczas wizyty zaznajomiła się z
pięknem przyrody Małej Ojczyzny. Wizyta przyczyniła się do uwrażliwienia uczniów na
bogactwo i niepowtarzalność mazurskiej fauny i flory w skali światowej.
Wycieczka do Opinogóry i Gołotczyzny.
26 września 2017 roku uczniowie klas: I LO, II TI, II TE wzięli udział w wycieczce edukacyjnej
do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej i Muzeum
Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Młodzież zapoznała się z życiem i twórczością Zygmunta
Krasińskiego oraz zwiedziła zespół parkowo – pałacowy w Opinogórze. W Gołotczyźnie
zapoznali się z działalnością Aleksandra Świętochowskiego, ideologa polskiego pozytywizmu,
którego założenia przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i kulturowego II
Rzeczypospolitej.
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Częścią szkolnej akademii było przedstawienie w żartobliwej formie , jak wspaniale jest uczyć
się w Jedynce. Poprzez aktywny udział uczniowie wykazali, że identyfikują się ze
społecznością szkolną, jej tradycjami i działaniami. Podjęta forma aktywności wpłynęła na
zacieśnienie związków środowiskowych, utrwaliła poczucie wspólnoty i postaw
patriotycznych młodzieży.
Konkurs Wiedzy o Sejmie.
23 października 2017 roku uczennice klasy III LO uczestniczyły w powiatowym etapie
Konkursu Wiedzy o Sejmie. Konkurs został zorganizowany przy współpracy z Wyższą Szkołą
Policji w Szczytnie. Tematyka obejmowała zagadnienia historii polskiego parlamentu i
przebiegu procesu legislacyjnego . Uczennice utrwaliły wiedzę o funkcjonowaniu
najważniejszej polskiej instytucji i symbolu niepodległości od początków II Rzeczypospolitej
po czasy współczesne.
Bieg Niepodległości.
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie, Klub Biegacza „JURUND” i
Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie zorganizowały 5 listopada 2017 roku Szczycieński Bieg
Niepodległości. Zawody rozpoczęły się na Placu Juranda, a zawodnicy biegli dookoła Jeziora
Domowego Dużego. W ramach imprezy odbyły się: Mały Szczycieński Bieg Niepodległości dla
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Podczas zawodów wolontariusze z naszej szkoły
pomagali w organizacji biegu – zajmowali się zabezpieczeniem trasy i nagłośnieniem całej
imprezy.

Konkurs o prawie wyborczym.
W listopadzie 2017 roku przeprowadzony został konkurs o prawie wyborczym. Uczniowie
zdobyli niezbędne wiadomości o funkcjonowaniu demokratycznych procedur, których celem
jest wyłanianie osób do organów przedstawicielskich. Nabyta wiedza w przyszłości umożliwi
młodzieży aktywny udział w funkcjonowaniu społeczności lokalnej i przyczyni się do wzrostu
poziomu jej aktywności obywatelskiej.
Powiatowa akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.
11 listopada uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zorganizowali i
przeprowadzili rocznicową inscenizację teatralną. Zgromadzonej publiczności w atrakcyjnej
formie ukazano najważniejsze wydarzenia związane z losami narodu polskiego oraz pamięć o
tradycji niepodległościowej przekazywanej młodym pokoleniom Polaków. Spektakl był
główną częścią artystyczną powiatowych obchodów Narodowego Dnia Niepodległości i
został entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Wydarzenie przyczyniło się
do krzewienia współczesnych wzorców patriotycznych w środowisku mieszkańców powiatu
szczycieńskiego.
Gazetki tematyczne upamiętniające ważne wydarzenia związane z historią Polski.
W prostej i przystępnej formie uczniowie zdobywali i utrwalali najważniejsze informacje
dotyczące wydarzeń, które wpłynęły na losy narodu i państwa polskiego oraz zapoznali się z
osobowymi wzorcami patriotycznych postaw godnych zbiorowej pamięci Polaków.
Filmowe adaptacje „Quo vadis”.
Uczniowie klas: I TE, I THM, I B, I wb, II TI, II B, III TE pod kierunkiem polonistów opracowali i
przeprowadzili konkurs „Filmowe adaptacje książek na przykładzie „Quo vadis”” H.
Sienkiewicza ( w ramach projektu promującego czytelnictwo). Poprzez lekturę i film
zapoznali się z wkładem wielkiego pisarza w kształtowanie postaw patriotycznych, którymi
kierowały się pokolenia Polaków w walce o odzyskanie niepodległości i budowę wolnej
ojczyzny.
Konkurs Dźwięku i Słowa nt. „Żołnierze Wyklęci – Przywróćmy ich Pamięci”.
26 lutego 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przesłuchaniach eliminacyjnych
(pierwszy etap).Do konkursu stanęła reprezentacja składająca się z pięciorga uczniów, którzy
rywalizowali w dwóch kategoriach. Do drugiego etapu – koncertu galowego –
zakwalifikowała się uczennica klasy pierwszej, która wykonała utwór „Już dopala się ogień
biwaku”. Nawiązując do postaw Żołnierzy Wyklętych młodzi artyści wierszem i piosenką
propagowali wiedzę o ich bezkompromisowej walce z narzuconą siłą władzą. Przyczynili się
do propagowania postaw patriotycznych wśród rówieśników i mieszkańców miasta.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
1 marca 2018 roku, przy gazetce w holu szkoły, zostały przeprowadzone lekcje
okolicznościowe dla klas: I LO, III LO, IV TH, II wb. Uczniowie zapoznali się z losami żołnierzy,
którzy w trakcie i po zakończeniu wojny, wierni przysiędze wojskowej, kontynuowali

desperacką walkę z narzuconą Polsce okupacją komunistyczną. W stulecie odzyskania
niepodległości ich heroiczna postawa stała się wzorcem dla kształtowania postaw
patriotycznych młodych Polaków.
Dzień z Prawem.
15 marca 2018 roku uczniowie klas: I LO i II LO uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych
zorganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W trakcie pobytu w Warszawie
młodzież spotkała się z ministrem Michałem Wójcikiem. W trakcie rozmowy uczniowie
dowiedzieli się jak działa administracja publiczna na szczeblu centralnym. Następnie sędzia z
ponad 25 – letnim stażem pracy w zawodzie opowiedział o funkcjonowaniu sądów w naszym
kraju. Następnie licealiści zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
PRL. Ostatnim punktem programu była symulacja rozprawy sądowej. W trakcie wycieczki
uczniowie uzyskali wiedzę o funkcjonowaniu instytucji państwowej i stosowaniu prawa w
praktyce. Wiedza ta przyczyniła się do kształtowania postaw propaństwowych i wpłynęła na
wzrost świadomości dotyczącej odpowiedzialności młodych obywateli za ojczyznę i jej
niepodległy byt.
Służba – spektakl patriotyczno-historyczny.
19 marca 2018 roku na zaproszenie Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
uczniowie klas: I LO i II LO obejrzeli w Miejskim Domu Kultury spektakl „Służba”. Aktorzy
Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku” zaprezentowali dzieje pewnej policyjnej
rodziny opowiedziane ustami dziadka, emerytowanego funkcjonariusza służby kryminalnej.
Spektakl przyczynił się do utrwalenia postaw patriotycznych młodzieży, szacunku dla roli,
jaką odgrywa policja przyczyniając się do ochrony porządku publicznego w państwie.
Sto kwiatów na Stulecie Niepodległości.
Uczniowie ZS 1 razem z przedstawicielami Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, w
trakcie czterech spotkań wykonali papierowe kwiaty, z których ułożony został bukiet w
barwach narodowych. 21 marca 2018 roku stanął na korytarzu szkolnym pod portretem
patrona szkoły. W wyniku podjętych działań młodzież naszej szkoły nawiązała współpracę z
lokalnym stowarzyszeniem, uświetniła pamięć o patronie szkoły i podkreśliła swoją postawę
patriotyczną.
Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej.
Uczniowie poszczególnych klas uczcili rocznicę katastrofy lotniczej, w której zginęło 96 osób z
Prezydentem RP i wieloma przedstawicielami władz państwowych. Młodzież, zachowując
pamięć o poległych, dała dowód swojej obywatelskiej i patriotycznej postawy.
Spotkanie z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.
11 kwietnia 2018 roku uczniowie klas: II LO i III LO wzięli udział w spotkaniu z
przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej. W jego trakcie uzyskali informacje z zakresu
historii formacji wojskowej, uwarunkowań prawnych normujących jej funkcjonowanie,
struktury organizacyjnej, lokalizacji i warunków pełnienia służby. Uczniowie klas
mundurowych wzbogacili swoją wiedzę w zakresie obronności kraju i specyfiki pełnienia

służby w formacjach WOT. Wiedza ta wpłynęła na wzrost świadomości konieczności obrony
granic kraju oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa.
Uroczysty apel z okazji 3 Maja
Rozpłynęła się pieśń radosna po ojczystym kraju"- słowa te najdobitniej oddają charakter
święta Konstytucji 3 Maja, które obchodzili uczniowie, nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w
Szczytnie w środę, 24 kwietnia. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, uczniowie przybliżyli
zebranym to ważne wydarzenie historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej
konstytucji. Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na trzypokoleniowy chór składający się z
członków Stowarzyszenia ,, Uniwersytetu Trzeciego Wieku", dyrekcji, nauczycieli i uczniów
naszej placówki. Uroczysty apel zakończony został wspólnym śpiewem Roty.
Maraton Juranda.
13 maja 2018 roku odbyła się bieg zaliczany do szeregu imprez organizowanych przez miasto
Szczytno w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież z
Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie brała czynny udział w samym biegu oraz wspomagała imprezę
w formie wolontariatu, opiekując się punktami żywnościowymi i zabezpieczając trasę.

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Gazetka „Twarze Niepodległości”.
Upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą.
Gazetka „ Symbole narodowe”.
Wizualne uwrażliwienie uczniów na symbole narodowe i zachęcenie do bliższego poznania
historii ich powstawania.
Kącik patriotyczny: Pieśni Patriotyczne, Symbole Narodowe, Kroniki Sejmowe, Antologie
wierszy patriotycznych.
Wyrabianie w uczniach poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw
patriotycznych poprzez obcowanie z literaturą, wydawnictwami albumowymi zawierającymi
informacje o kraju ojczystym, o mieście i regionie.
Prezentacja multimedialna.
Stworzona dla uczniów, ułatwia im obcowanie z dziejami Polski, szczególnie okresem
związanym z walką o odzyskanie niepodległości, historią nadania Polsce godła i hymnu.

