OBCHODY ROCZNICY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ
POLSKĘ ORGANIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W MIELCU - "TA, CO NIE ZGINĘŁA (EDWARD SŁOŃSKI)"
1. Popularyzacja postaci historycznych, literackich(poeci tzw. legionowi). Każda klasa
przygotowuje audycję nt. jednej z postaci, audycja będzie miała miejsce co drugi wtorek,
zaczynając od stycznia 2018 roku, czas do 10 minut, każda audycja zakończona pieśnią
o charakterze patriotycznym. Odpowiedzialni: każda klasa, terminarz wyznaczony.
2. Akcja "Sadzimy 100 drzew na stulecie" - 17.04.2018. Odpowiedzialni: wolontariusze,
chętni uczniowie, nauczyciele wf-u, p. J. Drzewiecka, p. M. Kamuda, p. A. Kamieniecka,
klasa IB T - p. B. Szędzioł.
3. Audycje nt. dróg Polski i Polaków do niepodległości zakończone multimedialnym quizem
historycznym - 09.10.2018, uczestnikami są wybrani przez klasę przedstawiciele z każdej
klasy. Odpowiedzialni: nauczyciele historii, wychowawcy, p. J. Drzewiecka.
4. Szkolny Konkurs Patriotyczny - 13.11.2018. Odpowiedzialni: nauczyciele historii,
p. A. Lorynowicz.
5. Zapalenie zniczy na grobach żołnierzy z okresu I wojny światowej na Cmentarzu
Parafialnym w Mielcu - 02.11. 2018. Odpowiedzialni: klasa IB, wolontariusze,
p. A. Kamieniecka, p. P. Osnowska, p. M. Dziedzicki.
6.Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości połączona z posadzeniem
drzewa - dębu - na terenie szkoły 19 .04.2018. Odpowiedzialni: klasa IC, IIAT, IIB, IIICT,
scenariusz uroczystości: p. A. Lorynowicz.
7. Cykliczne audycje poświęcone popularyzowaniu biografii osób z naszego regionu, które
brały udział w walkach o niepodległość - od marca 2018 klasy IIT i II ZSZ.
8. Sporządzenie i rozdanie ulotek w formie zakładek do książki jako kompendium wiedzy nt.
11 listopada - 30.10. 2018.Odpowiedzialnie klasy o profilu Technik Organizacji Reklamy:
klasa IIC, IIIC.
9. Sporządzenie kotylionów w barwach narodowych i przypinanie ich w formie happeningu
uczniom i personelowi szkoły - 09.11.2018. Odpowiedzialni: obecne klasy I,
wolontariusze, p. A. Kamieniecka.
10. Konkurs plastyczny - sporządzenie propozycji logo obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości - wystawa na II piętrze szkoły w dniach 09-13.04 , każda klasa przedstawia
na tablicy/ sztalugach zaproponowane logo. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę:
16.04.2018. Odpowiedzialni: wszystkie klasy, wychowawcy.
11. Konkursy: multimedialny i plastyczny pt. "Drogi Polaków ku wolności" - uczestnikami są
wybrani przez klasę przedstawiciele z każdej klasy, 18.10.2018. Odpowiedzialni:
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nauczyciele historii, p. B. Szędzioł, wychowawcy. Wystawa na I piętrze szkoły, każdy
wychowawca przedstawia na tablicy efekty działań swojej klasy.
12. Biesiada pieśni patriotycznych z różnych epok i poezji legionowej - uczestnikami są
wybrani przez klasę przedstawiciele, 09.11.2018. Odpowiedzialni: wychowawcy,
organizator biesiady i scenariusza: p. M. Lubera, p. S. Kluza.
13. Zebranie i wydruk pieśni patriotycznych sprezentowanych podczas biesiady w formie
śpiewnika - listopad 2018. Odpowiedzialni: p. L. Sasor, p. B. Lubera.
14. Podsumowanie biesiady, wydruk wybranych pieśni, fotoreportaż - listopad 2018.
Odpowiedzialni: redakcja szkolnej gazetki Krzyk, p. B. Szędzioł, p. A. Lorynowicz.
15. Powiatowy Bieg Niepodległościowy- 28.09.2018. Odpowiedzialni: nauczyciele wf-u,
obecna IA, p. B. Surdej. Uczestnicy: chętni uczniowie, przedstawiciele innych szkół.
16. Podsumowanie obchodów rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
zorganizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu od stycznia do listopada 2018.
Termin: grudzień 2018. Forma: specjalne wydanie gazetki szkolnej Krzyk.
Odpowiedzialni: redakcja szkolnej gazetki Krzyk, p. B. Szędzioł, p. A. Lorynowicz.
17. Sporządzenie tablic informacyjnych dotyczących zaplanowanych działań rocznicowych,
tablicy z bieżącymi komunikatami, informacji o cyklu obrazów Polonia autorstwa Jacka
Malczewskiego. Termin: od 12.02.2018, na bieżąco. Odpowiedzialni: klasa III B,
p. A. Dąbrowska-Iwan. Korytarz na parterze przy wejściu.
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