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„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”- kiedy  Cyprian Kamil Norwid pisał te słowa 
Polski nie było na mapie Europy. Dziś żyjemy w wolnym kraju. Niepodległość i wolność to 
dary, z których należy dobrze korzystać i o które trzeba się troszczyć. Stąd potrzeba kształce-
nia i wychowania młodego pokolenia w duchu miłości polskiej historii i tradycji,  poszanowa-
nia symboli narodowych, kształtowania poczucia solidarności z rodakami i pamięci o tych, 
którzy kiedyś żyli na tej ziemi i walczyli o jej niepodległość. Ważne dla kształcenia postaw 
patriotycznych jest  uczestnictwo dzieci i młodzieży w świętach narodowych. Corocznie, od 
wielu lat  nasza społeczność szkolna ZPPO w Samborcu aktywnie uczestniczy w gminnych 
obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
W bieżącym roku szkolnym, w listopadzie 2017 roku podjęliśmy szereg działań 
upamiętniających 99 rocznicę Święta Niepodległości. 
9 listopada 2017 r uczniowie klas drugich gimnazjum gościli w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Samborcu. Tam wzięli udział w warsztatach pod hasłem ”Kokarda narodowa”. Uczniowie 
obejrzeli filmy dokumentalne związane z tematyką odzyskania niepodległości przez Polskę               
w 1918 roku, rozwiązali tematyczne krzyżówki i  testy. Następnie wykonali biało – czerwone 
kotyliony, które wręczyli mieszkańcom Gminy Samborzec podczas obchodów Święta 
Niepodległości.

11 listopada gminne uroczystości Święta Niepodległości  rozpoczęły się mszą świętą              
w intencji Ojczyzny odprawioną  w Kościele Parafialnym w Samborcu. Wzięli w niej udział: 
władze gminy, liczni mieszkańcy, uroczyste poczty sztandarowe, uczniowie ZPPO                               
w Samborcu, nauczyciele i rodzice. Następnie młodzież naszej szkoły zaprezentowała 



program poetycko – historyczny.Muzyka Fryderyka Chopina oraz pieśni legionowe były tłem 
dla prezentacji tragicznych i bohaterskich losów Polaków, które doprowadziły do odzyskania 
niepodległości w listopadzie 1918 roku. Po akademii wszyscy udali się, śpiewając pieśni 
legionowe, pod budynek naszej szkoły.

       

Tu, w Miejscu Pamięci Narodowej odbył się „Apel Pamięci”  poległym bohaterom. 
Przybyłe delegacje: władz z Wójtem Gminy Samborzec p. Witoldem Surowcem, Straży 
Pożarnej, uczniów ZPPO, mieszkańców złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wartę przy Pomniku 
wystawili harcerze naszej szkolnej drużyny. Podczas obchodów nie zabrakło treści 
związanych z historią regionalną, które zaprezentowali nasi uczniowie. 

    



Kolejne działania, 16 listopada związane były z realizacją ogólnopolskiego programu 
Centrum Edukacji Obywatelskiej „Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku”,  w którym obok 160 
szkół wzięła udział także nasza społeczność szkolna. Działania były zróżnicowane                                  
i dostosowane do różnych grup wiekowych. Każda grupa wiekowa utrwalała pojęcie 
patriotyzmu, sięgając do historii, a potem do współczesności.  Uczniowie gimnazjum 
dyskutowali o ważnych dla człowieka wartościach, ideach i postawach patriotycznych 
współczesnej młodzieży. Uczniowie klas młodszych przygotowywali plakaty o wybitnych 
Polakach, a klasa IV czytała książki o symbolach narodowych i historii Polski. Na biało – 
czerwonych serduszkach wypisali pojęcia, nazwy, wydarzenia  związane  z naszą Ojczyzną.

  

Cykl działań związanych z obchodami Święta Niepodległości  cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów ZPPO oraz środowiska lokalnego i były dobrą lekcją 
współczesnego patriotyzmu.
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