
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

WIECZORKU CZYTELNICZEGO 

„STROFY O OJCZYŹNIE” 

 

 

                                                  „… BO WOLNOŚĆ 

                                                      KRZYŻAMI SIĘ MIERZY …” 
 

 

Niepodległość i patriotyzm mają jedno imię – jest nim POLSKA. Polskę jako swoją 

ojczyznę pojmujemy, jak pokazuje historia, w sposób różny i każdy ma do tego prawo. Ale 

Polska jest tylko jedna, a jej sercem jest niepodległość. Póki to serce bić będzie, to Polska żyć 

będzie. I o tym trzeba pamiętać. Szczególnie te młode pokolenia, gdyż to one dziś budują 

wizerunek naszego kraju. Bo niepodległość to nie tylko niezależność od innych, to możliwość 

istnienia narodu, to narodowa wolność, możliwość korzystania z dobrodziejstwa kultury 

narodowej, jej historii i tradycji. Niepodległość to patriotyzm z nią nierozerwalnie połączony. 

Bez patriotyzmu i miłości do ojczyzny nie byłoby niepodległości. Niepodległość to również 

polskie symbole narodowe, które wyrażają miłość Polaków do ojczyzny i dążenie do jedności 

narodu. Są znamionami tożsamości, honoru, dumy i godności Polaków. To one zapewniają 

nam godne miejsce wśród innych narodów i państw. 

Mając na względzie rozbudzanie wśród młodzieży miłości i szacunku do naszej 

Ojczyzny w dniu 19.11.2020 r. odbył się z ramienia Samorządu Wychowanków wieczorek 

czytelniczy o tematyce patriotycznej pt. „Strofy o Ojczyźnie”, w którym aktywnie brali udział 

wychowankowie grup wychowawczych. Hasło przewodnie wieczorku brzmiało: 

„Droga Polski do niepodległości” 

Priorytetowym celem 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; 

 wykształcenie pozytywnego nastawienia do historii własnego kraju. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dla młodzieży przygotowano wiersze z polskiej literatury o tematyce patriotycznej              

i dobrano do możliwości poszczególnych wychowanków. Podczas wieczorku 

wychowankowie pięknie recytowali wiersze oraz słuchali patriotycznych pieśni 

upamiętniających bohaterską walkę o niepodległość Polski. Uzupełnieniem występów 

młodzieży było wspólne obejrzenie przygotowanych prezentacji multimedialnych („Rozbiory 

Polski”, „Historia Odzyskania Niepodległości”, „Droga do Niepodległości”, „Symbole 

Narodowe”), które ukazywały heroiczny trud Polaków w walce o życie w wolnym i 

niepodległym kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór przebiegł w podniosłej atmosferze, wychowankowie mieli okazję oderwać się od 

rzeczywistości i pomyśleć o ważnych rzeczach, o wartościach, którym na co dzień 

poświęcamy mało uwagi, a przecież są tak istotne dla każdego Polaka. 
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