W Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie kolejne pokolenia wychowywane są w duchu
pielęgnowania patriotycznych tradycji zgodnie z wyrazistym i wymagającym
przesłaniem:

Prezentujemy działania wskazujące na przekaz dziedzictwa kulturowego,
kształtowanie tożsamości narodowej, regionalnej, właściwego rozwoju moralnego
dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół Nr 4 im.
Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.
Większość poniżej wymienionych uroczystości i przedsięwzięć odbywa się
w szkole cyklicznie, zgodnie z kolejnymi rocznicami wydarzeń.
Kiedy we wrześniu 1990 roku w Mrągowie powstało Koło Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej nauczyciele historii natychmiast podjęli
współpracę, która dała wspaniałe owoce.
 Wspólne działania sprawiły, że 24.11.1995 r. Rada Miasta nadała szkole
imię Generała Stefana „Grota” Roweckiego, w 1997 r. placówka otrzymała
sztandar od fundacji państwa Knobel z Kanady. Osobiście przekazała go
Irena Knobel wraz z córką generała Ireną Rowecką. Szkoła otrzymała
tablice pamiątkową. W zespole jest gablota poświęcona Patronowi, stałe
gabloty poświęcone symbolom narodowym oraz Polskiemu Państwu
Podziemnemu, stała galeria prac plastycznych o tematyce patriotycznej.
Hymn państwowy podczas uroczystości śpiewają nauczyciele i uczniowie.
 Zorganizowaliśmy dziesiątki imprez patriotycznych. Na początku
uczestniczyło w nich 20-30 Kombatantów, obecnie jedynie- Pan Antoni
Jabłoński.
 Rokrocznie 27 września w rocznicę utworzenia pierwszych struktur Polskiego
Państwa Podziemnego społeczność szkoły uroczyście obchodzi Święto
Patrona szkoły oraz kolejne rocznice utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego. W roku 2013 punktem kulminacyjnym tych obchodów było
przekazanie szkole sztandaru żołnierzy zrzeszonych w Światowym
Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Powiatowe Koło w Mrągowie) jako
symbolu dozgonnej przyjaźni, symbolu wartości, które były i będą
fundamentem w dalszej pracy wychowawczej szkoły.
 Od lat w szkole organizowane są kolejne rocznice utworzenia Armii
Krajowej. Mają one formę wieczornic, którym towarzyszą:
- konkursy wiedzy o Patronie,
- cieszący się ogromnym zainteresowaniem i łączący pokolenia Festiwal Pieśni
Patriotycznej, Wojskowej i Partyzanckiej,
- referaty historyczne,
- Powstańcza Poczta Konkursowa,

- przypominana jest historia AK, śpiewany Hymn AK.
Gośćmi honorowymi tych uroczystości są żołnierze Armii Krajowej zrzeszeni w
Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Powiatowe Koło w Mrągowie),
burmistrzowie miasta, przedstawiciele starostwa, posłowie, senatorowie,
przedstawiciele Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Prezydium Rady Rodziców.
 Wspólne i indywidualne spotkania z kombatantami zaowocowały poznaniem
ich losów, zgromadzeniem pamiątek, relacji, dokumentów, które umożliwiły
sporządzenie not biograficznych byłych żołnierzy AK z powiatu
mrągowskiego i wydania ich w postaci książki autorstwa uczniów i nauczycieli
naszej szkoły pt. „Na zawsze wierni Ojczyźnie”- losy żołnierzy Armii
Krajowej zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej
(Powiatowe Koło w Mrągowie). Praca zyskała uznanie jury konkursu
„Legenda Armii Krajowej” zorganizowanego przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Gdańsku. Nagrodę za zajęcie II miejsca wręczył nam
Prezes IPN prof. Leon Kieres.
 W 2007 r. reprezentanci szkoły uczestniczyli w uroczystości podpisania
„Porozumienia o współpracy w zakresie edukacji patriotycznej dzieci i
młodzieży” pomiędzy Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty oraz
Prezesem Okręgu Olsztyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Przedmiotem współpracy jest upowszechnienie w szkołach wiedzy historycznej
dotyczącej dziejów Polski w latach 1939- 1989 oraz upowszechniania tradycji i
dziedzictwa ideowego AK.
 Organizowane w szkole obchody Święta Niepodległości przypominają ważne
wydarzenia z historii Polski, drogę Polaków do odzyskania niepodległości.
Mają one charakter uroczystego apelu, wieczornicy wraz ze śpiewem pieśni
patriotycznych. W 2014 r. uczestniczyliśmy w akcji „Kotylion dla żołnierza”.
Od 2011 roku reprezentanci szkoły, poczet sztandarowy uczestniczą w
organizowanym w mieście capstrzyku wraz z Apelem Pamięci oraz we Mszy
świętej za Ojczyznę.
 Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dni Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej - ukazują tło historyczne wydarzeń związanych z reformami
przeprowadzonymi przez Sejm Wielki i doniosłą rolę uchwalonej konstytucji.
 Rocznice Katyńskie przybierają formę montażu słowno- muzycznego
niejednokrotnie wraz z prezentacją multimedialną ukazującą tragiczne
wydarzenia zbrodni katyńskiej dokonanej na oficerach polskich przez NKWD.
W 2010 roku złożono hołd Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i jego
małżonce Marii Kaczyńskiej, wszystkim ofiarom katastrofy lotniczej w
Smoleńsku w dniu 10.04.2010 r.
 Udział szkoły w Konkursie o Senacie RP:
W 2013 r. I i III miejsce w konkursie „Senat w oczach dziecka”.
 Turniej Miast Historycznych organizowany przez Zamek w Rynie, Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie pod patronatem Warmińsko- Mazurskiego
Kuratora Oświaty w Olsztynie- uczestniczyliśmy w sześciu edycjach turnieju


















(na siedem). Wielokrotnie zajmowaliśmy najlepsze miejsca prezentując wiedzę
historyczną, umiejętność tańca średniowiecznego i sprawność fizyczną.
Od 2005 roku szkoła uczestniczy w obchodach Warmińsko- Mazurskich Dni
Papieskich jako organizator miejskich obchodów, szkolnych, organizując
liczne konkursy plastyczne, literackie, religijne, wystawy, apele, dni filmu
religijnego, lekcje o tematyce papieskiej, inscenizacje, udział w czuwaniach
modlitewnych przy pomniku Jana Pawła II, udział pocztu sztandarowego,
reprezentantów społeczności szkoły we mszach świętych.
Kalendarz imprez szkolnych obejmuje obchody polskiej obyczajowości
religijnej dlatego w szkole od lat organizowane są: Mikołajki, jasełka,
spotkania opłatkowe, Misterium Wielkanocne. Mają one charakter
pantomimy, montażu słowno- muzycznego, pastorałek, kolorowego korowodu
kolędników wędrujących od klasy do klasy i prezentujących scenki o tematyce
bożonarodzeniowej.
W 2010 r. wydano publikację mrągowskiej autorki pani Wiesławy
Bogaczewicz Biedy „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Droga
krzyżowa dla dzieci”. W publikacji wykorzystano ilustracje stacji drogi
krzyżowej autorstwa uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie.
Szkoła bywa współorganizatorem obchodów miejskich świąt narodowych,
regionalnych np. z okazji 650-lecia Mrągowa, w 2006 r. z okazji Dni
Papieskich w Centrum Kultury i Turystyki wystawiono przedstawienie
ewangelizacyjne „Miłosierdzie Boże”, w 2009 r. na Majówkę Europejską
przygotowano
historię
powstania
Unii
Europejskiej,
misteria
bożonarodzeniowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, w
2016 r. zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W szkole organizowane są przedstawienia historyczne np. w 2014 r. „Husariaduma oręża polskiego”, 2016 r. „ Polskie Powstania Narodowe”
prezentowane przez Chorągiew Rycerską Jacentego Ordowskiego z Gniewu.
W ogólnopolskim konkursie „Losy Bliskich i losy Dalekich- życie Polaków w
latach 1914- 1989” laureatem i finalistką zostali uczniowie zespołu.
W 2012 r. obchodzono w szkole Rok Janusza Korczaka organizując wystawy i
montaż słowno- muzyczny poświęcony działalności J. Korczaka.
Popularyzowano dzieła wielkich Polaków i przybliżano ich sylwetki na
wieczorze poetyckim pt. „Spieszmy się kochać ludzi” - recytowano wiersze
znanych Polaków: Jana Pawła II, Jana Twardowskiego, Cz. Miłosza. Śpiewano
piosenki Cz. Niemena, M. Grechuty. Wspominano wybitnych Polaków, którzy
odeszli.
W trosce o kształtowanie postawy szacunku do „małej Ojczyzny” odbywały
się spotkania z miłośnikiem ziemi mrągowskiej, numizmatykiem, historykiem
panem Ryszardem Bitowtem, który przekazywał swoją wiedzę o Mrągowie,
prezentował zebrane eksponaty, poetyckie z regionalną poetką panią Wiesławą
Bogaczewicz- Biedą.
Szkoła troszczy się o przekazywanie wiedzy upowszechniającej walory
przyrodnicze naszych ziem i Polski. Od 20 lat w szkole działa prężnie Klub

Młodego Ekologa. Wyrazem uznania są podziękowania Fundacji Ochrony
Wielkich Jezior Mazurskich skierowane do Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie za
wieloletnie zaangażowanie w działania z zakresu edukacji ekologicznej i
aktywny udział w akcji ”Sprzątanie świata - Polska” w Regionie Wielkich
Jezior Mazurskich.
 Od lat szkoła uczestniczy w obchodach Dni Rodziny. Przykładowe
osiągnięcie:
W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rodzinie „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”
zorganizowanym przez Katedrę Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w kategorii szkół podstawowych, forma
literacka w roku 2015/2016 zajęliśmy I miejsce. Przykładowe działania w szkole:
Spartakiady rodzinne, ekspozycje o rodzinie zgodnie z hasłem przewodnim tych dni.
Powyższe działania zostały udokumentowane w kronikach szkoły, w prasie, na
stronie internetowej szkoły (ostatnie dziesięć lat), w wydanych publikacjach.

