
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Rok szkolny 2019/2020 

Wychowywanie do wartości przez kształtowanie 

postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 

Opis wymagania: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dokument pt. „Wychowawcza rola szkoły 

wychowanie do wartości”. Zgodnie z nim wychowanie młodego pokolenia nie spoczywa tylko na 

rodzicach, ale również na placówkach oświatowych, która w swoich poczynaniach ma obowiązek 

uwzględnić wolę rodziców, oraz państwa. Obowiązkiem instytucji jest stwarzanie właściwych 

warunków wychowania. Wychowanie to wspieranie dziecka  w czasie jego rozwoju do pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej. Jak mówi 

art.1.pkt. 3. ustawy Prawo oświatowe powinno ono być wspierane i uzupełniane przez działania  

a z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  „Wychowanie do wartości” to wychowanie do wartości 

postrzeganych i rozumianych jako pozytywne – w znaczeniu: ogólnoludzkim, wyższym i duchowym. 

Dorastanie do wartości oraz postaw patriotycznych zobowiązuje do poznania i doznania 

odkrywanych w codziennym życiu wartości, co w następstwie wymaga zetknięcia się z wzorcami 

osobowymi, wartościowymi działaniami, jak również dobrymi praktykami. 
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Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 

Rok szkolny 2019/2020



 

Ewaluacja uwzględnia priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór 

pedagogiczny zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, ustalonymi przez Ministra 

Edukacji Narodowej 3 lipca 2019 r. na rok szkolny 2019/2020: DKO-WNP.4092.51.2019.DB, na podstawie 

art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

 

1. Cel ewaluacji: 

a) skontrolowanie, czy w placówce są prowadzone działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu  

i uzyskaniu pożądanych postaw patriotycznych i wychowania do wartości; 

b) sprawdzenie, czy podejmowane działania wychowawcze są planowane, nowelizowane zgodnie z potrzebami 

przy współudziale wychowanków i ich rodziców, oraz analizowane, a wnioski z badań są wprowadzane  

w życie; 

c) zebranie wyczerpujących informacji dotyczących postaw wychowanków oraz procesów, które je kształtują. 

 

 

3. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 

Przeprowadzone zostaną następujące badania: 

a) ankieta skierowana do wychowanków 

b) ankieta skierowana do nauczycieli 

c) ankieta skierowana do rodziców 

d) analiza dokumentacji: statutu placówki, programu wychowawczego oraz profilaktycznego. 

e) analiza materiałów prasowych i internetowych. 

 

 

4. Terminarz przeprowadzania czynności ewaluacyjnych. 

Ewaluacja została przeprowadzona w okresie od 15 lutego 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. 

Czynności w ramach przeprowadzonej ewaluacji zostały podzielone na: 

a) badania ewaluacyjne - od 15 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. 

b) analiza danych - od 1 marca 2020 r. do 15 marca 2020 r. 

c) przygotowanie raportu - od 15 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

d) przedstawienie raportu dyrektorowi i jego publikacja – do 16 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 



Badania przeprowadzone wśród wychowanków. 

Ankieta przeznaczona do wypełnienia przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  

w Żyrardowie została rozdana i powróciła do zespołu przeprowadzającego ewaluację w ilości 30 egzemplarzy, 

co stanowi 100% ankiet. Ankiety były wypełniane na zasadzie dobrowolności, anonimowo poprzez 

podkreślenie prawidłowej odpowiedzi. W większości przypadków podkreślano jedną odpowiedź.  

W niektórych przypadkach istniała możliwość podkreślenia kilku odpowiedzi. Zadano następujące pytania, 

otrzymując następujące odpowiedzi: 

 

 

1. Czy uważasz, że w Młodzieżowym Domu Kultury panuje przyjazna atmosfera? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

20 10 0 0 0 

 

Według ankietowanych Młodzieżowy Dom Kultury to placówka, w której panuje przyjazna atmosfera. 

W placówce odbywają się zajęcia pozaszkolne, w których wychowankowie biorą udział dobrowolnie. 

 

2. Czy uważasz, że Twoje prawa są respektowane? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

10 15 5 0 0 

 

Zdaniem wychowanków w większości przypadków ich prawa są respektowane. 

 

3.Czy masz dobre kontakty z nauczycielami? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

18 12 0 0 0 

 

W trakcie codziennej pracy wychowankowie dbają o to, by relacje pomiędzy nimi, a nauczycielami 

układały się dobrze. 

 

4. Czy czujesz się traktowany w równy sposób z innymi rówieśnikami? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

19 11 0 0 0 

 

Zdecydowana większość badanych uważa, że jest na równi traktowana z innymi rówieśnikami. 

 

 

 



5. Czy uważasz, że relacje między koleżankami i kolegami są oparte na wzajemnym szacunku, otwartości, 

budowaniu zaufania, zrozumieniu i tolerancji? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

12 12 6 0 0 

 

Relacje z koleżankami i kolegami zdecydowanie oparte są na wzajemnym zaufaniu, tolerancji  

i poszanowaniu godności drugiego człowieka. 

 

6. Czy uważasz, że Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie przywiązuje wagę do wychowania 

patriotycznego i obywatelskiego?  

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

6 14 10 0 0 

Według ankietowanych nasza placówka przywiązuje wagę do wychowania patriotycznego  

i obywatelskiego. Jedynie 10 osób wskazało odpowiedź (trudno powiedzieć), co może świadczyć o braku 

przepływu informacji bądź zainteresowania działaniem placówki. 

 

7. Czy znasz zasady postępowania w Mł.D.K i czy ich przestrzegasz? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

16 4 5 0 5 

W opinii wychowanków Mł.D.K  znane i przestrzegane są zasady postępowania w placówce. Tylko  

5 osób wskazało, że ich nie zna. 

 

8. Czy Twoim zdaniem, nauczyciele są przykładem prawidłowych postaw?  

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

25 5 0 0 0 

W tym pytaniu wychowankowie pozytywnie oceniają wkład nauczycieli w kształtowanie ich postaw. 

 

9. Jakich postaw oczekuje się od Ciebie w Młodzieżowym Domu Kultury?(można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

odpowiedzialności za swoje zachowanie  unikania przemocy 

kultury osobistej     szacunku dla innych 

aktywności     uczciwości i tolerancji 

postaw patriotycznych    dbania o zdrowie 

postaw proekologicznych    wrażliwości na potrzeby innych 

 

Respondenci uważają, że Młodzieżowy Dom Kultury uczy kształtowania wszystkich z wymienionych 

postaw, najliczniej wskazali: odpowiedzialności za swoje zachowanie, szacunku dla innych, uczciwości  

i tolerancji, kultury osobistej i unikania przemocy. Pozostałe postawy zostały również wymienione jako istotne 

i pozostają na poziomie 20% odpowiedzi. 

 



10. Czy postawy promowane przez placówkę są zgodne z postawami, które Ty uważasz za ważne? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

9 13 8 0 0 

 

W tym pytaniu w przeważającej większości odpowiedź była jednoznaczna, czyli : „tak „lub „raczej 

tak”. Tylko 8 wychowanków nie ustosunkowała się do pytania zaznaczając: „trudno powiedzieć”. 

 

11.Czy podczas zajęć, czy innych działań organizowanych przez Mł.D.K  zetknęłaś/zetknąłeś się  

z problematyką? (była możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 

przeciwdziałanie agresji     wychowanie prorodzinne 

wychowanie zdrowotne i problematyka uzależnień  edukacja regionalno-patriotyczna 

wychowanie ekologiczne      

wychowanie przez uczestnictwo w kulturze i sztuce 

 

Z otrzymanych odpowiedzi można wywnioskować, że wychowankowie zetknęli się z działaniami 

edukacyjnymi sprzyjającymi  kształtowaniu pożądanych postaw. Była to: problematyka przeciwdziałania 

agresji, wychowania prozdrowotnego i problematyka uzależnień, wychowania ekologicznego i w dalszej 

kolejności wychowanie przez uczestnictwo w kulturze i sztuce, wychowanie prorodzinne, a także edukacja 

regionalno-patriotyczna. 

 

12. Czy uzyskane na zajęciach informacje lub określone działania mają wpływ na Twoją postawę  

i zachowanie?  

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

7 8 3 7 5 

 

50% wychowanków zauważa wpływ placówki na ich postawę i zachowanie, dla pozostałych ankietowanych 

działania placówki nie mają związku. 

 

13. Czy chętnie bierzesz udział w imprezach i uroczystościach związanych z tradycjami Młodzieżowego Domu 

Kultury? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

11 10 7 2 0 

Większość odpowiedzi wskazuje na to, że wychowankowie chętnie biorą udział w imprezach   

i uroczystościach związanych z tradycjami Mł.D.K. Nieliczna grupa wskazała: „trudno powiedzieć”  

 i „raczej nie”. 

 

 



14. Jakie przedsięwzięcia podejmuje się w placówce sprzyjające kształtowaniu i uzyskiwaniu właściwych 

postaw? 

 

Wychowankowie w tym pytaniu wymieniali przedsięwzięcia realizowane w palcówce, które mają na 

celu kształtowanie właściwych postaw. Na pierwszym miejscu wysuwają się: uroczystości związane  

z organizacją imprez wynikających z kalendarza imprez Mł.DK (16), w dalszej kolejności natomiast wskazali: 

uroczystości związane z obchodami świąt narodowych (14) . 

 

 

15. Co według Ciebie jest postawą patriotyczną? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

Pozytywne myślenie i mówienie o Polsce    Szacunek wobec symboli narodowych  

Ubiór stroju galowego podczas ważnych uroczystości  Znajomość tradycji polskich  

Znajomość wybitnych postaci zasłużonych dla Polski  Znajomość historii regionu  

Nauka o historii kraju     Inne 

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zachowania patriotyczne według wychowanków przejawiają się 

przede wszystkim w: pozytywnym myśleniu i mówieniu o Polsce, znajomości wybitnych postaci zasłużonych 

dla Polski, okazywaniu szacunku wobec symboli narodowych, znajomości tradycji i historii kraju, ale również 

ubiór stroju galowego podczas ważnych uroczystości. 

 

 

16. Uważam, że uczę się zachowań patriotycznych w takich miejscach, jak: (wybierz 2 najważniejsze) 

Dom    Szkoła  Mł.D.K  Kościół  

Uroczystości narodowe  Telewizja   

Wychowankowie uważają, iż miejscem kształtowania ich postaw patriotycznych jest zdecydowanie szkoła (9), 

uczestniczenie w uroczystościach narodowych(8), ale także Mł.D.K (5) , dom (6) i kościół (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Badania przeprowadzone wśród rodziców i opiekunów prawnych. 

Ankieta przeznaczona do wypełnienia przez rodziców i opiekunów prawnych wychowanków 

Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie została rozdana i powróciła do zespołu przeprowadzającego 

ewaluację w ilości 30 egzemplarzy, co stanowi 100% ankiet. Ankiety zostały wypełnione na zasadzie 

dobrowolności, anonimowo poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. W połowie przypadków 

podkreślano jedną odpowiedź. W niektórych przypadkach istniała możliwość podkreślenia kilku odpowiedzi. 

Zadano następujące pytania, otrzymując następujące odpowiedzi: 

 

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że w Młodzieżowym Domu Kultury panuje przyjazna atmosfera? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

16 12 2 0 0 

 

Według większości przebadanych rodziców Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką, w której panuje 

przyjazna atmosfera. Bardzo podobnie wyniki kształtowały się wśród wychowanków. W placówce odbywają 

się zajęcia pozaszkolne, w których wychowankowie biorą udział dobrowolnie. Stąd praktycznie nie występują 

sytuacje konfliktowe, gdzie wychowanek byłby niejako zmuszony do uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

2. Czy Pani/Pana uważa, że prawa dziecka są respektowane w placówce? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

16 10 4 0 0 

 

 26 ankietowanych odpowiedziało „tak” i „raczej tak” na zadane pytanie. Prawa respektowane są 

zarówno przez nauczycieli prowadzących zajęcia, administrację, jak i pozostałych wychowanków. 

 

 

3.Czy posiada Pani/Pan dobre kontakty z nauczycielami Młodzieżowego Domu Kultury? 

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

19 10 1 0 0 

  

 Zdecydowana większość respondentów posiada dobre kontakty z nauczycielami, którzy starają się na 

bieżąco utrzymywać relacje z rodzicami wychowanków. W placówce kładzie się nacisk, aby rodzice  

i opiekunowie prawni byli dobrze poinformowani o wszystkich aspektach funkcjonowania: problemach 

dydaktyczno-wychowawczych, ofercie zajęć, sprawach bieżących itd. Kontakt odbywa się formach 

bezpośrednich (rozmowa przed lub po zajęciach), a także drogą telefoniczną lub mailową. 



4. Czy uważa Pani/Pan, że Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie przywiązuje wagę do wychowania 

patriotycznego i obywatelskiego?  

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

17 10 3 0 0 

27 z 30 przebadanych rodziców uważa, że w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie przywiązuje 

wagę do wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Odbywa się to podczas zajęć, a także poprzez promocję 

dobrego wychowania, czego wyrazem są m.in.: udział w patriotycznych konkursach recytatorskich, 

muzycznych lub plastycznych. Ponadto w placówce organizuje się konkursy i festiwale o charakterze 

patriotycznym. 

 

5. Czy Pani/Pana zdaniem, nauczyciele pracujący w Mł.D.K. są przykładem prawidłowych postaw?  

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

16 11 3 0 0 

27 z 30 przebadanych rodziców uważa, że w nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie 

są przykładem prawidłowych postaw. Etyka jest bardzo ważnym aspektem pracy nauczycielskiej i wprost 

wynika z obowiązujących przepisów oświatowych. Dlatego też duży nacisk kładzie się na dawanie dobrego 

przykładu wychowankom. 

 

6. Czy uczestnictwo Pani/Pana dziecka w zajęciach prowadzonych w Mł.D.K. mają pozytywny wpływ na jego 

postawę i zachowanie?  

TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE NIE 

21 7 2 0 0 

28 z 30 przebadanych rodziców uważa, że uczestnictwo dziecka w zajęciach Młodzieżowego Domu 

Kultury w Żyrardowie mają pozytywny wpływ na jego postawę i zachowanie.  

 

7. Co według Pani/Pana jest postawą patriotyczną? (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

Kategoria Ilość odpowiedzi 

Pozytywne myślenie i mówienie o Polsce 27 

Szacunek wobec symboli narodowych 16 

Ubiór stroju galowego podczas ważnych uroczystości 24 

Znajomość tradycji polskich 21 

Nauka o historii kraju 12 

Znajomość wybitnych postaci zasłużonych dla Polski 19 

 W niniejszym pytaniu istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi. Respondenci najczęściej 

wskazywali 3 pozycje: „Pozytywne myślenie i mówienie o Polsce”, „Ubiór stroju galowego podczas ważnych 

uroczystości” oraz „Znajomość tradycji polskich”. Istotne są zatem różne elementy wychowania do wartości. 

 



   

8. Moje dziecko uczy się postaw patriotycznych w takich miejscach, jak: (można było zaznaczyć kilka 

odpowiedzi) 

Kategoria Ilość odpowiedzi 

Dom 24 

Szkoła 22 

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 17 

Kościół  12 

Uroczystości narodowe 9 

Telewizja 15 

 

 Zdaniem rodziców i opiekunów prawnych to właśnie dom i szkoła są miejscem, w którym 

wychowankowie uczą się postaw patriotycznych i dobrych wartości. Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 

został wskazany jako trzecie takie miejsce, ponieważ ponad połowa respondentów wskazało placówkę jako 

istotny element w procesie wychowania do wartości. 

 

 

9. Które postawy kształtowane są wśród wychowanków Mł.D.K.? (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

Kategoria Ilość odpowiedzi 

Tolerancja i szacunek dla innych osób 21 

Wolontariat i działalność charytatywna 16 

Praca w zespole   23 

Kultura osobista 27 

Poczucie własnej wartości 17 

Przedsiębiorczość 7 

Szacunek dla środowiska 13 

Poszanowanie tradycji 18 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie jest miejscem, w którym wychowankowie zdobywają przede 

wszystkim kulturę osobistą, umiejętność pracy w zespole, uczą się poszanowania tradycji, nabierają tolerancji 

i szacunku dla innych osób. Placówka odgrywa zatem istotną rolę w kształtowaniu dobrych wartości i postaw, 

a także miejscem, w którym wspomagany jest proces socjalizacji. 

 

 

 

 



Badania przeprowadzone wśród nauczycieli. 

W ramach ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020 pozyskano dziesięć wypełnionych 

ankiet od nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Ankieta zawierała dziesięć pytań, w tym 

trzy opisowe. Zadano następujące pytania i uzyskano na nie odpowiedzi: 

  

1. Czy uważa Pan/Pani, że działania, które podejmowane są w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie 

przywiązują należytą wagę do kształtowania właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych?  

Zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że działania, które podejmowane są  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie przywiązują należytą wagę do kształtowania właściwych postaw 

obywatelskich i patriotycznych. Odpowiedzi TAK udzieliło 7/10, odpowiedzi RACZEJ TAK udzieliło 1/10, 

odpowiedzi TRUDNO POWIEDZIEĆ 2/10. 

 

2. Czy wymaga Pan/Pani od swoich wychowanków zachowań obywatelskich  i patriotycznych oraz 

okazywania należytego szacunku wobec tradycji, historii i symboli narodowych?  

Większość respondentów stwierdziła, że wymaga od swoich wychowanków zachowań obywatelskich  

i patriotycznych oraz okazywania należytego szacunku wobec tradycji, historii i symboli narodowych.  

Odpowiedzi TAK udzieliło 5/10, odpowiedzi RACZEJ TAK udzieliło 2/10, odpowiedzi TRUDNO 

POWIEDZIEĆ 2/10 i odpowiedzi NIE 1/10 

 

 

3. Jakie wydarzenia i przedsięwzięcia zrealizowała Placówka w minionym okresie, które sprzyjały 

kształtowaniu i uzyskiwaniu właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych?   

Zostały wymienione następujące wydarzenia:  

Doroczne Koncerty Świąteczne (Wigilijne) w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury 

odbywające się w Centrum Kultury w Żyrardowie (grudzień 2018, 2019).8/10 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny z okazji zorganizowany z okazji  100 lecie odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. (Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, listopad – grudzień 2018) 6/10 

Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,A to Polska właśnie” z okazji 100-lecia Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, (26 marca 2018). 5/10 

Doroczna Wigilia Miejska uświetniona występami zespołów wokalnych i teatralnych działających w MłoDeKu 

(grudzień 2018, 2019). 5/10 

Doroczne Święto Lnu w Żyrardowie uświetnione występami zespołów wokalnych  

i teatralnych działających w MłoDeKu (maj 2018, 2019) 4/10 

- Występ zespołu wokalnego ,,Frajda” na międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży 

,,Joy of Europe” w Belgradzie (Serbia) w październiku 2018 roku. 4/10 

 



 

4. Które z wymienionych wydarzeń zrobiło na Panu/Pani największe wrażenie? Dlaczego? 

Większość ankietowanych podkreślała, że wszystkie organizowane wydarzenia robiły wrażenie, bez 

wskazywania jednej szczególnej. Wszystkie były na wysokim poziomie artystycznym. Przyczyniały się do 

promocji Placówki, oraz integracji środowiska lokalnego. Jednocześnie podkreślano ich aspekt wychowawczy, 

w tym kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Warto jednak przytoczyć kilka szczegółowych opinii. 

- Występ zespołu wokalnego ,,Frajda” na międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży 

,,Joy of Europe” w Belgradzie (Serbia) w październiku 2018 roku. 

 „Joy of Europe” to międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży z nie tylko z Europy, ale także z Azji  

i innych zakątków świata. W 49-tej edycja, w wzięły udział grupy wokalne i taneczne z osiemnastu państw. 

Wydarzenie było zorganizowane przez Dziecięce Centrum Kultury w Belgradzie. Nasz kraj reprezentował 

zespół wokalny „Frajda” działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Repertuar oparto na 

motywach ludowych. Uczestnicy wystąpili w strojach nawiązujących do łowickich strojów ludowych. 

- Powiatowy Konkurs Fotograficzny dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

(listopad 2018). 

Wydarzenie dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żyrardowskiego połączone było  

z wystawa czasową, która pokazała plon zmagań konkursowych. Zaprezentowano spojrzenie młodego 

pokolenia na rocznicowe obchody oraz na wizualne demonstrowanie postaw patriotycznych. Warto tu 

wspomnieć o Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod hasłem  

,,A to Polska właśnie” z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konkurs odbył się 26 marca 

2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Uczestnicy zaprezentowali utwory charakterze 

patriotycznym.  

- XXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje miasto – moja miejscowość”. 

(Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, grudzień 2018). 

Liczna grupa wychowanków Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury  

w Żyrardowie znalazła się wśród laureatów, inni zaprezentowali swoje prace na wystawie pokonkursowej. 

Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży wartości i przynależności do ich „małych ojczyzn”, 

propagowanie poczucia tożsamości lokalnej, rozwój kreatywności i umiejętności plastycznych.  

- Święto Lnu w Żyrardowie. Doroczne wydarzenie o charakterze festynu, który poprzez wydarzenia artystyczne 

promuje unikalną industrialna historię Polskiej Stolicy Lnu. 

W święcie uczestniczą wszystkie formacje muzyczne, taneczne, teatralne i wokalne działające w Placówce 

(Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, Plac Jana Pawła II w Żyrardowie, maj 2018, 2019) 

- Doroczne Koncerty Świąteczne (Wigilijne) w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury 

odbywające się w Centrum Kultury w Żyrardowie (grudzień 2018, 2019). 

To jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń w Placówce. To nie tylko doskonała promocja działalności 

MłoDeKu i okazja do integracji środowiska lokalnego. Poprzez starannie dobrany repertuar to okazja do 



podkreślania chrześcijańskiego charakteru Świąt Bożego Narodzenia tak integralnie związanych z polską 

tożsamością narodową. 

- Koncert charytatywny dla Julii Bodych. Koncert wychowanków placówki odbył się 27 października 2019 

roku w żyrardowskiej Resursie. Dla licznie zgromadzonej publiczności Zespół Wokalny "Frajda" i Teatr 

"Maskarada" przygotował spektakl pt. "Możesz żyć tak, jak chcesz". Wykonane zostały piosenki z repertuaru 

ABBA przeplatane scenkami teatralnymi. Koncert miał charakter charytatywny, którego celem była zbiórka 

funduszy na leczenie wychowanki Mł.D.K. 

 

 5. Czy wychowankowie MłoDeKu chętnie angażują się w wydarzenia kształtujące właściwe postawy 

obywatelskie i patriotyczne?  

Większość respondentów stwierdziła, że wychowankowie MłoDeKu chętnie angażują się w wydarzenia 

kształtujące właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne? Odpowiedzi TAK udzieliło 7/10, odpowiedzi 

RACZEJ TAK udzieliło 2/10 i odpowiedzi NIE 1/10. 

 

6. Czy uważa Pan/Pani, że organizacja takich wydarzeń przez Placówkę w celu kształtowania postaw 

obywatelskich i patriotycznych jest słuszna? 

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że organizacja wydarzeń przez Placówkę w celu 

kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych jest słuszna. Odpowiedzi TAK udzieliło 10/10. 

 

7. Czy Placówka przygotowuje uczniów do aktywnego  i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym 

poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych?  

Większość respondentów stwierdziła, że Placówka przygotowuje uczniów do aktywnego  

i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez kształtowanie postaw obywatelskich  

i patriotycznych. Odpowiedzi TAK udzieliło 6/10, odpowiedzi RACZEJ TAK udzieliło 3/10 i odpowiedzi 

TRUDNO POWIEDZIEĆ 2/10. 

 

8. Co według Pana/Pani  jest postawą patriotyczną. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele zgodnie zaznaczyli wszystkie możliwości, tj.: Szacunek do symboli 

narodowych 10/10,  Znajomość historii kraju i regionu 10/10, Demonstrowanie dumy, że jest się Polakiem 

10/10,  Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznym 10/10. 

 

9. Czy podjął Pani/Pan jakieś formy współpracy ze środowiskiem lokalnym (lub innym) w ciągu ostatnich 

dwóch, trzech lat w celu organizacji bądź uczestnictwa w wydarzeniach kształtujących właściwe postawy 

obywatelskie i patriotyczne? 

Większość ankietowanych nauczycieli podjęła jakieś formy współpracy ze środowiskiem lokalnym (lub 

innym) w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat w celu organizacji bądź uczestnictwa w wydarzeniach 

kształtujących właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne Odpowiedzi TAK udzieliło 7/10, odpowiedzi NIE 



udzieliło 3/10 . 

 

10. Z jakimi osobami lub instytucjami nawiązał/a Pan/Pani współpracę w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat  

w celu organizacji bądź uczestnictwa w wydarzeniach kształtujących właściwe postawy obywatelskie  

i patriotyczne? 

Wskazane zostały następujące podmioty: Starostwo Powiatu Żyrardowskiego,  Miasto Żyrardów, 

Wydział Promocji i Kultury Miasta Żyrardowa, Centrum Kultury w Żyrardowie, Resursa i Galeria ,,Resursa” 

w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

Media lokalne: ,,Życie Żyrardowa”, ,,Głos Żyrardowa i Okolic”, ,,Radio Fama”, ,,Radio Victoria”, 

,,Żyroskop”, ,,Informacje Żyrardowskie”. 

Z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli wynika, iż w Młodzieżowym Domu Kultury podejmowane 

są liczne działania, których celem jest wychowanie patriotyczne oraz obywatelskie. Kształtowanie tych 

wartości obok rozwijania i kształtowania pasji artystycznych i naukowych to podstawowe cele jakie realizują 

nauczyciele tu pracujący. Szczególnie uwidacznia się to w wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach 

realizowanych na terenie Placówki, w Żyrardowie, na terenie powiatu żyrardowskiego, w kraju, jak i za 

granicą. Część wydarzeń organizowana jest samodzielnie, część we współpracy z innymi placówkami  

i instytucjami. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i samych wychowanków, 

którzy bardzo chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach. 

 

Wychowywanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych było i jest 

realizowane każdego roku, nie tylko przy okazji szczególnych wydarzeń, ale również jest uwzględniane przy 

okazji imprez cyklicznych (Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej, Powiatowy Festiwal Piosenki 

Młodzieżowej ,,Akcent”, Powiatowy Festiwal Miniatur Teatralnych). Oczywiście apogeum takich działań 

miało miejsce w roku 2018, kiedy były organizowane wydarzenia upamiętniające 100. rocznicę Odzyskania 

Niepodległości. 

Warto tu wymienić Powiatowy Konkurs Fotograficzny z okazji zorganizowany z okazji  100 lecie 

odzyskania przez Polskę Niepodległości czy Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,A to Polska 

właśnie” z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Szczególnym wydarzeniem w 2018 roku o zasięgu międzynarodowym był  występ zespołu wokalnego 

,,Frajda” na międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży ,,Joy of Europe” w Belgradzie (Serbia). To 

międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży z nie tylko z Europy, ale także z Azji i innych zakątków świata. 

W 49-tej edycja, w wzięły udział grupy wokalne i taneczne z osiemnastu państw. Wydarzenie było 

zorganizowane przez Dziecięce Centrum Kultury w Belgradzie. Nasz kraj reprezentował zespół wokalny 

„Frajda” działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Repertuar oparto na motywach ludowych. 

Uczestnicy wystąpili w strojach nawiązujących do łowickich strojów ludowych. Była to doskonała okazja nie 

tylko do promocji polskiej kultury w świecie, ale również do zaakcentowania tak ważnej rocznicy poza 

granicami kraju. 



 

To wszystko sprawia, że organizacja takich wydarzeń przez Placówkę w celu kształtowania postaw 

obywatelskich i patriotycznych jest słuszna, czego dowodem jest pełna zgodność wśród nauczycieli. 

Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka prowadząca zajęcia pozalekcyjna jest właściwym miejscem do 

kształtowania właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych nie tylko od święta ale również  na co dzień. 

 

Rekomendacje na rok szkolny 2020/2021: 

- zwiększenie ilości festiwali i konkursów patriotycznych oraz ich promocja w mediach lokalnych 

- włączenie cyklicznych festiwali powiatowych organizowanych w placówce w obchody ważnych świąt  

i uroczystości państwowych 

- organizacja wycieczek krajoznawczych do miejsc kultywujących kulturę, historię i tradycję lokalną (m.in. do 

Muzeum Mazowsza Zachodniego i Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie) 

- zwiększenie udziału wychowanków kół teatralnych w konkursach recytatorskich i literackich 

- dalszy nacisk na poszanowanie kultury i tradycji lokalnej (prelekcje, zajęcia dodatkowe i dobór repertuaru  

w ramach zajęć teatralnych oraz edukacji muzycznej). 


