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Ewa Wieczorek 

Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 

 

 

UTWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY MUNDUROWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W ŁOWICZU 

  

       W 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych (wówczas 

Ponadgimnazjalnych) powstała idea utworzenia  klasy mundurowej o nachyleniu wojskowym. 

Pomysłodawcą było, współpracujące od wielu lat ze szkołą Stowarzyszenie Historyczne im. 10 

Pułku Piechoty (10 Pułk Piechoty jest patronem szkoły). Organizacją przedsięwzięcia zajęła się 

wychowawczyni klasy i jednocześnie nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa, Ewa 

Wieczorek. Została nawiązana współpraca z jednostkami wojskowymi: 9. Łódzką Brygadą 

Obrony Terytorialnej, 10. Brygadą Logistyczną w Opolu, 37. Sochaczewskim Dywizjonem 

Rakietowym Obrony Powietrznej, 1. Batalionem Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, 

25 Brygadą w Tomaszowie Mazowieckim, oraz Wojskową Komendą Uzupełnień 

w Skierniewicach, z którą szkoła podpisała umowę o wieloletniej współpracy. Rozpoczęto 

realizację „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów 

przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa”, opracowanego przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej. Były to, między innymi ćwiczenia musztry, ćwiczenia 

sprawnościowe, strzelanie, elementy SERE i zajęcia z edukacji patriotycznej. 

              Szybko okazało się, że młodzież z innych klas także wyraża zainteresowanie tematyką 

obronną. Dlaczego też klasę mundurową przekształcono w międzyklasową Grupę Mundurową, 

która zrzesza wszystkich chętnych uczniów z klas technikum i szkoły branżowej. Grupa ma 

status organizacji, ujętej w Statucie Szkoły, a jej opiekunami są: Ewa Wieczorek (szkolny 

koordynator do spraw kształcenia proobronnego) oraz Radosław Gosławski (nauczyciel 

wychowania fizycznego). Grupa liczy 46 członków. Uczniowie posiadają umundurowanie 

(początkowo kupowane przez rodziców), obecnie korzystamy z nieodpłatnych mundurów, 

pozyskanych w ramach złożonego w lipcu 2019 r. do MON wniosku o nieodpłatne przekazanie 

umundurowania. Do statutowych celów GM należy: 

• rozwijanie zainteresowania młodzieży sprawami obronności kraju, w ramach których 

uczniowie odbywają zajęcia na terenie szkoły, jak i jednostek wojskowych, zarówno 
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teoretyczne jak i praktyczne (strzelanie na trenażerach i strzelnicy, składanie i rozkładanie 

broni,  elementy SERE, postawy żołnierskie, musztra, rzut granatem, poznanie 

umundurowania wojska polskiego, misji stabilizacyjnych i pokojowych oraz 

międzynarodowego prawa humanitarnego); 

•    kształtowanie postaw patriotycznych, realizowane poprzez udział uczniów 

w uroczystościach patriotycznych, szkolnych, miejskich i powiatowych („Bieg Wilczym 

Tropem” ku pamięci żołnierzy wyklętych, Święto Niepodległości 11 listopada, Święto 

Flagi, „Uwolnić Cyfrę” czyli uroczystości upamiętniającej odbicie w 1945 roku z więzienia 

UB i NKWD, żołnierza AK i członka Szarych Szeregów Zbigniewa Fereta ps. Cyfra itp.), 

a także poznają historię patrona szkoły, czyli 10 Pułku Piechoty, uczestniczą w zajęciach 

z historii regionu, organizowanych przez łowickie muzeum (np. „Tradycje legionowe 

w Łowiczu”), członkowie GM opiekuję się także grobami żołnierskimi, w tym poległych 

żołnierzy 10 PP i Zdzisława Lelonkiewicza, wybitnego żołnierza, nauczyciela i sportowca, 

a przede wszystkim uczestniczą w poczcie sztandarowym szkoły; 

• poznawanie zasad ochrony przeciwpożarowej, uczestnicząc corocznie w Turnieju 

Pożarniczym „Młodzież zapobiega pożarom” (w 2022 roku Jakub Kucharski, z klasy II 

technikum zajął III miejsce, w 2019 roku Klaudia Korejwo z klasy III technikum zajęła II 

miejsce wśród szkół średnich powiatu łowickiego); 

• poznawanie i trenowanie podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbywa się 

w ramach współpracy z PCK – członkowie GM odbywają kurs pierwszej pomocy, 

uzyskując ceryfikaty, uczestniczą w turniejach pp, a także szkolą uczniów szkół 

podstawowych. 

           W marcu 2022 roku, zaraz po powrocie z ferii szkolnych, członkowie GM zorganizowali 

zbiórkę pieniężną i rzeczową dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Uczniowie, rodzice 

i nauczyciele zgromadzili dużą ilość darów, które następnie przewieziono na miejsce zbiórki, 

środki finansowe zaś zostały przeznaczone na zakup materiałów opatrunkowych. W tym 

samym roku, w ramach uczczenia Dnia Ziemi zorganizowaliśmy piknik w lesie miejskim. 

Oprócz zajęć typowo wojskowych, przeprowadzonych przez instruktorów z 9. ŁBOT, odbył 

się też konkurs wiedzy o lesie i jego gatunkach, nagrody dla laureatów konkursu ufundował 

Powiat Łowicki. Były też pokazy pierwszej pomocy i zawody sportowe, a na zakończenie 

ognisko z kiełbaskami. 

           Okres pandemii i zdalnego nauczania trochę ograniczył działalność GM, jednakże 

w roku szkolnym 2021/2022 odbył się nabór nowych członków, którzy, tak jak ich 
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poprzednicy, zostali uroczyście pasowani podczas Święta Szkoły 11 listopada, otrzymując z rąk 

przedstawicieli jednostek wojskowych oraz Dyrektora Szkoły żołnierskie znaki tożsamości. 

              

Tekst, zdjęcia i filmy Ewa Wieczorek 

(Wszystkie zdjęcia i filmy publikowane były na stronie internetowej szkoły, za zgodą 

uczestników) 

Łowicz, 29 sierpnia 2022 r. 


