
Wydarzenie patriotyczne:

Temat/nazwa wydarzenia:

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej ,,By mocniej kochać Ojczyznę”

 Nazwa szkoły/placówki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącznej

 Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:

Maciej Mądzik

 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść:

Agnieszka Łutczyk

Jolanta Góźdź

Krótki opis wydarzenia:

Obecny rok jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - państwo polskie narodziło się na 

nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich 

powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącznej w sposób szczególny świętuje tę 

wyjątkową rocznicę. Powstała innowacja pedagogiczna – Program edukacji 

patriotycznej pod hasłem ,,By mocniej kochać Ojczyznę”, którą honorowym patronatem 

objął Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Łączna.  Mottem  programu są 

słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II, który tak pisał o miłości do Ojczyzny: ,,Patriotyzm 

oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego 

krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce 



ich geniuszu (... Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest 

też wielkim obowiązkiem”.) 

W ramach innowacji został zorganizowany Przegląd Pieśni i Piosenki  

Patriotycznej, którego hasło ,,By mocniej kochać Ojczyznę” stało się punktem wyjścia do 

twórczej interpretacji tradycyjnych oraz współczesnych polskich pieśni patriotycznych 

wykonywanych przez jego uczestników. Celem spotkania było uczczenie 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 

wrażliwości na wartości patriotyczne, rozbudzanie w sercach młodego pokolenia 

miłości do ziemi ojczystej oraz  kształtowanie postawy patriotycznej poprzez piosenkę.

 Data przeglądu - 1 marca 2018 r. została wybrana nieprzypadkowo, to 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przegląd stał się swoistym hołdem 

złożonym tym, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna 

władza z nadania Moskwy.

Imprezę rozpoczął krótki wstęp historyczny, po którym Dyrektor szkoły p. Maciej 

Mądzik przywitał przybyłych gości: przedstawiciela Kuratorium – Dyrektora Wydziału 

Organizacji i Rozwoju Edukacji p. Macieja Długosza, Radnych Gminy Łączna, Sekretarza 

Gminy p. Mirosława Kopytka, przybyłych dyrektorów szkół, dzieci oraz rodziców. 

W przeglądzie pieśni wzięli udział uczniowie ze szkół w: Kajetanowie, Bliżynie, 

Daleszycach, Zagnańsku, Kielcach, Suchedniowie, Sukowie, Goździe i Łącznej. Młodzi 

wykonawcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, wykazali się niezwykłą 

wrażliwością, talentem muzycznym i dużą kulturą sceniczną. Wszystkie szkoły biorące 

udział w przeglądzie zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami a występujący 

pięknymi dyplomami.



Patronat honorowy nad Przeglądem Pieśni w naszej szkole objął Świętokrzyski 

Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Łączna.

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej stał się niezwykłą lekcją trudnej historii 

naszego narodu, szansą na pokazanie, w jaki sposób młodzi Polacy mogą realizować 

tradycyjne ideały patriotyczne we współczesnym świecie.
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