
Zespół Szkół Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Szkoła z tradycjami



Skąd pochodzimy,
kim jesteśmy?

• Początki szkolnictwa zawodowego w Łapach 
sięgają roku szkolnego 1947/1948, kiedy to 
utworzono pierwszą Publiczną Średnią Szkołę 
Zawodową w Łapach

• W następnych latach powstały dwie Państwowe 
Szkoły Zawodowe, które specjalizowały się w 
branżach metalowych i skórzanej. 

• W roku szkolnym 1967/68 dokonano pierwszego 
naboru uczniów do klas Technikum, które utworzono 
w murach Liceum Pedagogicznego (dzisiejsza 
siedziba szkoły)

• W roku szkolnym 1971/72 połączono funkcjonujące 
szkoły zawodowe w Łapach i utworzono Zespół 
Szkół Mechanicznych

• W latach kolejnych latach szkoła stała się jedną z 
najprężniej rozwijających się tego typu placówek w 
województwie



Patron Szkoły- Stefan Czarniecki

28 października 1980 r. szkoła otrzymała sztandar 
oraz zostało jej nadane imię 

Stefana Czarnieckiego, patrona, który uosabiał 
patriotyzm i waleczność, służbę i sumienność.

Wtedy też odsłonięto tablicę pamiątkową i 
umieszczona napis: 

„Ja nie z soli ani z roli, ale z tego co mnie 
boli wyrosłem”



28 października- Dzień Patrona Szkoły
Tradycyjnie w październiku obchodzimy
Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu ma
miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych, którzy wygłaszają słowa
szkolnej roty:

„ ŚLUBUJEMY W CAŁYM SWOIM 
POSTĘPOWANIU STRZEC GODNOŚCI 

UCZNIA POLSKIEGO, UMACNIAJĄC DOBRE 
IMIĘ SZKOŁY, OKAZYWAĆ NALEŻNY 

SZACUNEK SWOIM NAUCZYCIELOM I 
WYCHOWAWCOM, PRZESTRZEGAĆ ŚCIŚLE 

STATUTU SZKOŁY, WCIELAJĄC W ŻYCIE 
ZASADY KOLEŻEŃSKIEGO WSPÓŁŻYCIA, 
DBAĆ O SZKOLNE MIENIE. ŚLUBUJEMY Z 

PEŁNYM POCZUCIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI 
RZETELNĄ PRACĄ OSIĄGAĆ JAK NAJLEPSZE 

WYNIKI W NAUCE ORAZ ZDOBYWAĆ 
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO 

PRZYSZŁEJ PRACY DLA DOBRA OJCZYZNY –
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ”





Hymn Szkoły – Stefan Czarniecki
Gdy Potop szwedzki  nad Polską szalał
Czarniecki dzielnie Szweda  stąd   oddalał 
Gnał do Poznania, do Danii za nim płynął 
By naszą Polskę zły los ominął 

Ref. Polska potrzebuje bohaterów 
takich,  którzy walczą o nasz kraj 
Mężnych jak nasz wielki sławny hetman  
On nam wzór działania dał 

II 
Stefan Czarniecki na wojnach
się kształcił
Jego Akademia to był bitew znój 
Naszym orężem  dzisiaj   wiedza , zawód 
Praca i nauka to dzisiejszy bój 

Ref. Ref. Polska potrzebuje mądrych ludzi 
Takich,  którzy chcą rozwijać kraj 
Mądrych  jak nasz wielki sławny hetman  
On nam wzór działania dał 

III
Hetman  Czarniecki  patron naszej szkoły 
My dziś możemy przykład z niego brać 
Szkolna  tradycja  i nasza historia 
To powód do dumy , aby przy nich  trwać 

Ref.    Polska potrzebuje bohaterów
takich,  którzy walczą o nasz kraj 
Mężnych jak nasz wielki sławny hetman  
On nam wzór działania dał  

Słowa: Dorota Kondratiuk
Muzyka: Sławomir Onisk



Buławy Hetmańskie

Tradycją Szkoły jest przyznawanie 

honorowej Buławy Hetmańskiej 
osobom, które w szczególny sposób 

wspierają Szkołę, przyczyniając się do 
jej rozwoju i popularyzacji dobrego 

imienia.

Uroczystość wręczenia ma miejsce 
podczas Dnia Patrona Szkoły.



Konkurs „Hetmany”
Co roku uczniowie Szkoły biorą udział w konkursie wiedzy historycznej 

„Hetmany”, organizowanym przez 46 LO im. Stefana Czarnieckiego w 

Warszawie.




