
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 „11 listopada – krótka lekcja historii” 

 
                                   „ Dzisiaj wielka jest rocznica 

jedenasty listopada!... 

                                             Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa.” 

 

 

 

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do 

obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli i walczyli w jej 

obronie. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co 

stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swojemu krajowi. Mając na względzie 

miłość do naszej Ojczyzny w dniu 08.11.2019 r. odbył się uroczysty apel patriotyczny 

upamiętniający Narodowe Święto Niepodległości. Wychowankowie zaprezentowali montaż 

słowno-muzyczny pod hasłem przewodnim „11 listopada – krótka lekcja historii”. 

Priorytetowym celem przedstawienia było: 

 kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych; 

 przypomnienie znanych patriotycznych utworów literatury polskiej; 

 zachęcanie do poznania przeszłości kraju, ważnych wydarzeń historycznych; 

 wyrabianie postaw szacunku wobec symboli narodowych. 

Młodzież zaprezentowała wiersze polskiej literatury o tematyce patriotycznej oraz 

wyśpiewała piękne pieśni patriotyczne upamiętniające bohaterów walczących o niepodległość 

Polski. Pięknie przygotowana dekoracja była nawiązaniem do barw narodowych naszego 

kraju i znakomicie współgrała z występem artystycznym, który podkreślał heroiczny trud 

Polaków w walce o życie w wolnym i niepodległym kraju. 

Kunszt recytatorski, zaangażowanie i odpowiednie przygotowanie wychowanków został 

nagrodzony gromkimi brawami zgromadzonych słuchaczy. Ponadto cała społeczność ośrodka 

wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

pod hasłem „Szkoła do hymnu”. Zgromadzeni na uroczystości wspólnie o godzinie 11:11 

odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, czcząc w ten sposób bohaterstwo, waleczność i męstwo 

naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.                 

W ten sposób wszyscy mogli wyrazić radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym 

kraju oraz okazali, iż są dumni z bycia Polakami. Po części artystycznej głos zabrała pani 

dyrektor Elżbieta Fałek. W swym wystąpieniu podkreśliła zaangażowanie naszej młodzieży       

oraz wszystkim serdecznie podziękowała za wspólne  przeżycia w Święto Niepodległości. 
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