
„ZA WOLNOŚĆ... DZIĘKUJEMY” 

 

 W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej realizowany był 

projekt o tematyce patriotycznej pod hasłem „Za wolność... dziękujemy”. Przedsięwzięcie mogło 

być przeprowadzone dzięki wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Głogów Młp., które przy 

czynnym udziale nauczycielek ZS w Wysokiej Głogowskiej pozyskało na ten cel dotację z Fundacji 

PZU.  

 Bezpośrednim celem projektu było kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji 

polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków i bohaterów narodowych, świąt 

państwowych i rocznic, promocja aktywnej postawy obywatelskiej, rozwijanie poszanowania 

postaw prospołecznych i dobra wspólnego, wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia, 

umożliwianie czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, kształtowanie postaw 

odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości patriotycznych oraz tworzenie więzi 

społecznych. 

 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim 

szkolnictwie. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, 

przygotowuje do życia w społeczeństwie. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, 

ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.  

Kształtowanie postawy patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem 

przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić 

przywiązanie do ojczyzny oraz swojej miejscowości, kształtować uczucia, z których po latach 

zrodzić się powinien prawdziwy patriotyzm. 

 Tym celom służyły działania realizowane w ramach projektu: warsztaty, konkursy, prelekcje, 

wystawy, a zwłaszcza koncert i przedstawienie o treściach patriotycznych. Były one doskonałą 

okazją do obcowania z żywą kulturą, co z pewnością przyczyniło się do rozbudzenia postaw 

patriotycznych i pogłębienia więzi międzypokoleniowej, jak również promowania pozytywnego 

wizerunku młodego pokolenia w środowisku lokalnym. 

 W ramach projektu został też zorganizowany Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem 

„Żołnierze wyklęci- oni żyją i żyć będą. Bohaterowie z cienia” pod honorowym patronatem 

Burmistrza Głogowa Młp. pana Pawła Baja. 

     Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba prac (ponad 100) 

oraz wysoki poziom zarówno artystyczny jak i merytoryczny plakatów nadesłanych z pięciu 

placówek z terenu naszej gminy. 

      Efekty pracy młodych artystów- patriotów można było podziwiać na wystawie w holu głównym 

ratusza w Głogowie Młp. 

      Mamy nadzieję, że tego typu lekcja historii na długo zapadnie w pamięci młodych ludzi 

i przyczyni się do popularyzowania wiedzy o żołnierzach wyklętych- wielkich, zapomnianych przez 

lata bohaterów naszej ojczyzny. 

 Podsumowaniem projektu „Za wolność... dziękujemy” był konkurs literacki adresowany do 

uczniów ZS w Wysokiej Głogowskiej pod hasłem „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza 

być patriotą”. Prace uczniów są dowodem na to, że wszystkie działania realizowane w ramach 

projektu przyniosły zamierzony efekt, o czym najdobitniej świadczy treść wypracowania Jana 

Szczygła- ucznia klasy VI, laureata I miejsca.  

        Jesteśmy głęboko przekonani, że tak wspaniale rozpoczęty rok świętowania obchodów 100. 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotuje naszą szkołę jak też całą społeczność lokalną do 

świadomego i głębokiego przeżywania tych doniosłych wydarzeń oraz przyczyni się do trwałego 

zakorzenienia patriotyzmu w sercach młodego pokolenia. 
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