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W tym szczególnym dniu, 11 listopada
2017 roku,  oddajemy w Wasze ręce

numer specjalny naszej gazety w całości
poświęcony temu świętu. Zapytaliśmy
naszych kolegów i koleżanki czym dla

nich jest patriotyzm, przeprowadziliśmy
sondaż na ten temat. Kilka osób zechciało

wypowiedzieć się indywidualnie.
Zapraszamy do lektury.
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Patriotyzm

   Orzeł w koronie szybuje po sali, nie budzi on lęku, lecz uwielbienie. Biel i czerwień ojczyzny
mej flagi niczym skrzydło ptaka łopoczą walcząc z wiatrami historii. Moje serce - gdzie dom
mój, gdzie moja ojczyzna. Idąc ulicą spoglądam na ludzi, ludzi nieraz nieznanych, ubranych w
bluzy z nadrukami Bóg, honor, ojczyzna, Od urodzenia dumny z pochodzenia. Od dziecka
słucham muzyki, czy to utworów Kaczmarskiego, czy pieśni takich jak: Ojczyzno ma, Białe
róże, Boże coś Polskę dają do myślenia. Mała ojczyzna dla mnie zawsze jest miejscem, w
którym nawet psy szczekają po polsku, liście opadają na polską ziemię, a wiatr cicho nosi
polskie słowa wypowiedziane gdzieś z oddali.
 
   Nie ma wojny, ale czy tylko w jej okresie powinno się doceniać swój kraj, swoją kulturę oraz
społeczność, w której żyjemy. Mamy szczęście, szczęście, o które walczyło wiele pokoleń.
Walczyli dla idei, po to, by późniejsze pokolenia miały swoje miejsce na ziemi. Dziś mogę
jedynie sobie wyobrażać, jak bardzo ludzie musieli kochać swój kraj, aby za niego ginąć.
Czasy się zmieniły. Dziś płacimy podatki, chodzimy do szkół, śpiewamy z dumą hymn
naszego kraju. Niezależnie od naszych poglądów jesteśmy obywatelami.
 
   Otrzymujemy obywatelstwo kraju, w którym się rodzimy. Gdy jesteśmy dziećmi rodzice
starają się przekazać nam ich zdaniem najwłaściwsze wzorce zachowań. Uczą nas, że należy
pomagać bliźnim, słuchać opowieści dziadków i czerpać z nich nauki, dbać o przestrzeń, w
której żyjemy i choćby nie wiem co nie zapominać o swoim pochodzeniu. Z perspektywy lat
już wiem, że rodzice mieli racje, jeśli zapomnimy o tym kim jesteśmy, stracimy bardzo ważną
cząstkę siebie, tę która sprawia, że czujemy się częścią społeczeństwa.

    Pozwólmy się nauczać, nauczajmy potem innych, przekazujmy wartości nie tylko puste
hasła. Żyjmy tak, aby móc na stare lata być dumnym z siebie i swojego kraju, aby wiedzieć, że
zrobiliśmy wszystko dla uczynienia go choć trochę lepszym niż zastaliśmy.
   W dzisiejszych czasach różnie jest odbierane słowo ,,patriota”. To niezwykłe jak wiele
znaczeń nadaliśmy jednemu słowu. Patrząc na to jak nasz świat się zmienia, każdy musi
według własnego sumienia zrozumieć, czym jest patriotyzm. Najważniejszy jest jednak
szacunek do swojego kraju.

Sara Sosnowska
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Czymże jest patriotyzm?

   Zaczynając od definicji, która mówi że to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej
ojczyźnie oraz, chęć ponoszenia za nią ofiar. Możemy sformułować opinie na temat
patriotyzmu i zastanowić się, czy te cechy charakteryzują nas od razu jako patriotę? Takie i
inne pytania to więcej refleksji i przemyśleń niż odpowiedzi. Horacy - rzymski poeta pisał, iż
słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Tą postawą kierowało się wielu ludzi
poczynając od Rzymian, kończąc na np. Zośce czy Rudym. To nastolatki, którzy oddali swe
życie, bo tak rozumieli patriotyzm i miłość do ojczyzny, podczas II wojny światowej. Myślę, że
jest to złe podejście do patriotyzmu.
 

   Patriotyzm, nie polega na ponoszeniu ofiar i oddawana życia za swą ojczyznę.
Najważniejszy jest język ojczysty, szacunek a także takie proste rzeczy jak chodzenie na
wybory, zainteresowanie polityką i historią własnego kraju. Ne musimy chodzić w bluzach
"Polska walcząca" by pokazać swoje przywiązanie i miłość do narodu. Wystarczą proste
gesty.

   Wspominając o języku, dlaczego jest on, aż tak ważny? Ponieważ to właśnie głównie on
daje poczucie przynależności, czy ciągłości narodu. Podając przykład Mikołaja Reja
polskiego poety z XVI w. Jego zdanie: A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Polacy nie
gęsi, iż swój język mają podkreśla znaczenie języka narodu.
  Ostatnio głośno o Piotrze S., który dokonał aktu samospalenia pod Pałacem Kultury w
Warszawie. Zastanawia, czy zrobił dobrze czy źle, ale nie o to tu chodzi, zrobił to chcąc
pokazać w jakiej złej sytuacji znajduje się Polska. Czy jest to postawa patriotyczna? Każdy
ma swoje zdanie. Moim zdaniem, to nie przejaw patriotyzmu. Lecz jeśli takie rzeczy mają
miejsce, nikt z nas nie powinien być wobec niej obojętny. Chciałbym zaznaczyć, iż patriotyzm
jest czasem mylony z nacjonalizmem, który charakteryzuje się tym, iż człowiek uważa że jego
własny naród jest najważniejszy, przejawia się to niekiedy rasizmem, czyli nienawiścią do
odmiennych ras, grup.
    Zatem pamiętać trzeba, jeśli nazywasz się patriotą, nie chodź w różnego rodzaju bluzach z
hasłami Żołnierze Wyklęci i nie krzycz Polska dla Polaków, bo wtedy nim nie jesteś, jedynie
obrażasz swą ojczyznę. Patriota nie musi manifestować. Chodząc na wybory, płacąc podatki,
pilnując swych praw, broniąc praworządności, pielęgnując język, szanując tradycje, wtedy i
tylko wtedy jesteś PATRIOTĄ.

Kacper Jezierski
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Początek listopada w obiektywie szkolnego aparatu

Wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych

. .

Grupa uczniów uczestniczyła
w dwudniowym wyjeździe

edukacyjnym na zaproszenie
Oświęcimskiego Forum Praw

Człowieka.

GRA HISTORYCZNA 
" DROGI DO

NIEPODLEGŁOŚCI"

Zwyciężyła klasa 1B.
Serdecznie gratulujemy!
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 KONKURS, KONKURS, KONKURS...

Publikujemy trzy utwory polskich poetów. Wszystkie trzy, jak łatwo zauważyć, poruszają
problem niepodległości, ojczyzny, narodu. Zadaniem konkursowym jest interpretacja jednego

z nich. Oczywiście może być porównanie jednego z proponowanych wierszy z wybranym
utworem o podobnej tematyce. Prace w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres

redakcji. Liczymy na Waszą literacką pomysłowość. Przewidujemy nagrody indywidualne dla
autorów najlepszych prac oraz ocenę celującą z wagą 100(!) z języka polskiego. Jest o co

walczyć.

TADEUSZ RÓŻEWICZ "OBLICZE OJCZYZNY"

Ojczyzna to kraj dzieciństwa 
Miejsce urodzenia 
To jest ta mała najbliższa 
Ojczyzna

Miasto miasteczko wieś 
Ulica dom podwórko
Pierwsza miłość 
Las na horyzoncie 
Groby
 
W dzieciństwie poznaje się 
Kwiaty zioła zboża 
Zwierzęta 
Pola łąki 
Słowa owoce

Ojczyzna się śmieje
Na początku ojczyzna jest blisko 
Na wyciągnięcie ręki
Dopiero później rośnie 
Krwawi 
Boli
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KAZIMIERZ WIERZYŃSKI "OJCZYZNA CHOCHOŁÓW"

Park dziwów starożytnych, wiatr, który szeleści 
Wokół śpiących pałaców, grobowców bez treści, 
Te lampy i posągi, księżyc gdzie się słania 
Geniusz twego narodu, duch zapominania, 
Te rany wielkiej dumy, inne wielkie rzeczy, 
W których tyle jest prawdy, ile się złorzeczy, 
Wszystkie cnoty parszywe - to nas nie przejedna. 
To pustką zarażona Polska jeszcze jedna. 

Z czego budujesz ten kraj? 
Z czeczoty, z jesionu, 
Kruchy antyk i rzewność od wielkiego dzwonu? 
Ojczyznę w kolumienkach z widokiem na ule, 
Gdzie miód słodyczą swojską zasklepia się czule, 
Nad rzeką stoją wierzby, na łąkach bociany, 
Słyszysz, Basiu, to nasi biją w tarabany - 
A wyszydzony chochoł, sobowtór symbolu, 
Starym się obyczajem kokoszy na polu, 
Słoma trzeszczy zapchlona, gzi dziewki w podołku, 
Szumy chmielu, alkowa z pałaszem na kołku 
I ta krzepa: wieś w malwach, szkorbut, dzieci kopa, 
Święta ziemia praojców. 
Twój naród - bez chłopa! 

Z czego budujesz kraj ten? 
Z ludzi, których nie ma, 
Znów jeden za miliony, rękami aż dwiema? 
Z kim pieniactwo wielkości twoje tu się kłóci, 
Gdy wszyscy jedzą dzień swój wolni i rozkuci, 
Na wszystko wasza zgoda spływa narodowa 
Anhellicznym natchnieniem wypchana, jak sowa. 
Duchem są albo diabły albo namaszczeni 
Gołębim ochędóstwem astrale z przestrzeni, 
Blade twarze w gorączce, biblijni studenci, 
Bractwo westchnień, cierpliwcy, wszyscy polscy święci. 

Przelicz jeszcze i dodaj czterdzieści i cztery 
Sposoby wybawienia od wszelkiego licha, 
By wolność jak tabakę zażyć z tabakiery, 
Potem zdrowo i głośno na wszystko się kicha - 
I ten rachunek w prawdę sumuj oczywistą, 
Niech ci do romantycznej znów uderzy głowy - 
To jest twój sen upiorny, Wielki Realisto: 
Państwo w kamieniach młyńskich, naród niegotowy. 
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ZBIGNIEW HERBERT "ROZWAŻANIA O PROBLEMIE NARODU"

Z faktu używania tych samych przekleństw
i podobnych zaklęć miłosnych
wyciąga się zbyt śmiałe wnioski
także wspólna lektura szkolna
nie powinna stanowić przesłanki wystarczającej
aby zabić
podobnie ma się sprawa z ziemią
(wierzby piaszczysta droga łan pszenicy niebo plus pierzaste obłoki)

chciałbym nareszcie wiedzieć
gdzie kończy się wmówienie
a zaczyna związek realny
czy wskutek przeżyć historycznych
nie staliśmy się psychicznie skrzywieni
i na wypadki reagujemy teraz z prawidłowością histeryków
czy wciąż jesteśmy barbarzyńskim plemieniem
wśród sztucznych jezior i puszcz elektrycznych

prawdę mówiąc nie wiem
stwierdzam tylko
istnienie tego związku
objawia się on w bladości
w nagłym czerwienieniu
w ryku i wyrzucaniu rąk
i wiem że może zaprowadzić
do pośpiesznie wykopanego dołu

więc na koniec w formie testamentu
żeby wiadome było:
buntowałem się
ale sądzę że ten okrwawiony węzeł
powinien być ostatnim jaki
wyzwalający się
potarga
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Sondaż

03.11.2017r. przed Świętem Niepodległości przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów LO.
Chcieliśmy dowiedzieć się czym dla nich są: 

NIEPODLEGŁOŚĆ, OJCZYZNA, PATRIOTYZM.
   Udzielenie odpowiedzi na nasze pytania nie dla wszystkich było łatwe. Wypowiedziało się 
31 osób. Nie wszystkie niosły ze sobą dobre emocje, niektórzy z nas nie umieją jeszcze
odpowiedzieć poważnie na tak postawione zadanie, ale 90% to bardzo pozytywne i ciekawe
odpowiedzi. Przedstawiamy kilka najciekawszych, które wzruszyły nas najbardziej.

Patriotyzm Ojczyzna
      

Niepodległość  

CZYM JEST DLA
CIEBIE…?

- duma
- szacunek i język
ojczysty
- przywiązanie do kraju
- miłość do ojczyzny
- coś co cenię i szanuję
- szanowanie symboli
narodowych
- poszanowanie tradycji
- gotowość oddania życia
- honor i uczciwość
- służba ojczyźnie
- sens życia

- rodzinny kraj
- coś
najważniejszego
- kraj, w którym żyję
- wspólnota
- wolność i ludzie
- miejsce mego
urodzenia
- duma
- dom
- otaczający mnie
ludzie
- ziemia na której
żyję

- wolność
- coś, o co warto walczyć
- niezależność
- wolność słowa
- pamięć o wyzwoleniu
narodu
- historia
- brak wpływów innych
państw
- wiara w naród
- swoboda

Sondę przeprowadzili i opracowali Natalia i Kacper.
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Czym jest dla mnie patriotyzm?

Nam ludziom XXI w. to pojęcie wydaje się  trudne. Teoretycznie jest
nam znane, ale czy na pewno? Patriotyzm to uwielbienie, postawa
szacunku, oddanie własnej ojczyźnie. Lecz jak jest to postrzegane
dzisiaj? Na hasło "patriota" wielu z nas pomyśli o kimś, kto oddał życie
za ojczyznę. Owszem to prawda, ale czy tylko oni zasługują na to
miano? Prawdziwym patriotą może być każdy z nas. Nie zależnie od
zawodu. Żołnierz, nauczyciel, lekarz czy robotnik... Patriotyzm to nie
tylko walka za ojczyznę, ale przede wszystkim pielęgnowanie kultury,
tradycji i języka. To poczucie odpowiedzialności za swój naród.To więź
która nas łączy. Wszyscy bądźmy patriotami! 
To łatwiejsze, niż Ci się wydaje.

Kacper

Czym drogi czytelniku jest dla Ciebie patriotyzm? Swoją odpowiedź
możesz przesłać na naszego maila: husky.szesnastki@interia.pl
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Kartka z pamiętnika Szesnastki

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy 1B (teraźniejsza 2B)
wcielili się w rolę gazeciarzy. Rozdawali oni egzemplarz szkolnej gazetki
"Przystanek Niepodległość". Dochód za około 100 egzemplarzy został
przekazany na akcję "Góra grosza". Akcja ta cieszyła się dużym
powodzeniem. Jak zwykle nie zawiedliście!!

. . .. . .
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Po raz kolejny z przyjemnością prezentujemy Wam dzieło naszego
ucznia.

„11”

Gdyśmy płakali,
oni nas bili,

byśmy wolni byli,
wyrzucić z pamięci.

Lata minęły,
ludzie ginęli,

nie zapomnieć,
pamięć zostanie.

Trzy wielkie,
najgorszy ostatni,

utrata życia,
Polski nie znali.

Odrodziliśmy się,
znając nas samych,

koniec nastał,
Compiègne,

nasz naród kochany.
                                   

 - Ducky 2017
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	Wspominając o języku, dlaczego jest on, aż tak ważny? Ponieważ to właśnie głównie on daje poczucie przynależności, czy ciągłości narodu. Podając przykład Mikołaja Reja polskiego poety z XVI w. Jego zdanie: A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają podkreśla znaczenie języka narodu.
	Ostatnio głośno o Piotrze S., który dokonał aktu samospalenia pod Pałacem Kultury w Warszawie. Zastanawia, czy zrobił dobrze czy źle, ale nie o to tu chodzi, zrobił to chcąc pokazać w jakiej złej sytuacji znajduje się Polska. Czy jest to postawa patriotyczna? Każdy ma swoje zdanie. Moim zdaniem, to nie przejaw patriotyzmu. Lecz jeśli takie rzeczy mają miejsce, nikt z nas nie powinien być wobec niej obojętny. Chciałbym zaznaczyć, iż patriotyzm jest czasem mylony z nacjonalizmem, który charakteryzuje się tym, iż człowiek uważa że jego własny naród jest najważniejszy, przejawia się to niekiedy rasizmem, czyli nienawiścią do odmiennych ras, grup.
	Zatem pamiętać trzeba, jeśli nazywasz się patriotą, nie chodź w różnego rodzaju bluzach z hasłami Żołnierze Wyklęci i nie krzycz Polska dla Polaków, bo wtedy nim nie jesteś, jedynie obrażasz swą ojczyznę. Patriota nie musi manifestować. Chodząc na wybory, płacąc podatki, pilnując swych praw, broniąc praworządności, pielęgnując język, szanując tradycje, wtedy i tylko wtedy jesteś PATRIOTĄ.
	Kacper Jezierski
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