
WagnerPress II

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 13
im. H. Wagnera
ul. Rewolucjonistów 18
42-500, Będzin

Numer 14 11/17

Wiele się działo w naszej szkole 16. listopada. Byliśmy
wśród ponad 160 szkół, które w tym dniu
organizowały

FESTIWAL PATRIOTA XXI WIEKU. 
W numerze - fotoreportaż z tego wydarzenia!!!
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PATRIOCI W NASZEJ SZKOLE
W Międzynarodowym Dniu Tolerancji, 16 listopada, w
ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej w
naszej szkole odbył się Festiwal Patriota i Patriotka
XXI wieku, w którym uczestniczyło ponad 160 szkół z
całej Polski. W przygotowanie dnia patrioty włączyły
się prawie wszystkie klasy, od IV do III gimnazjum. W
numerze 12 pisaliśmy, co robili. A działo się wiele na
lekcjach historii, polskiego i godzinach
wychowawczych. Uczniowie prześcigali się w
pomysłach patriotycznych plakatów. A wspierali ich
oczywiście wychowawcy.  

FESTIWAL PATRIOTY I PATRIOTKI XXI WIEKU

W poniedziałek, 13 listopada,
szkolny hol przywitał uczniów
wystawą kilkudziesięciu plakatów
wykonanych przez całe klasy. Ale
nie tylko, gdyż wielu uczniów
postanowiło samodzielnie
zaprezentować swój pomysł i
przedstawić cechy patrioty XXI
wieku. Wena twórcza i
pomysłowość zaskoczyła
organizatorów. 

Kilka pomysłów: str. 3  
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WYSTAWA PLAKATÓW NA SZKOLNYM HOLU
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PRZED PLEBISCYTEM

MIĘDZY WYSTAWĄ A FESTIWALEM
Potem grupa projektowa kapituły Festiwalu rozpoczęła
przygotowanie plebiscytu mającego wyłonić
najważniejsze cechy patrioty XXI wieku. Gdy
spisaliśmy wszystkie, które uczniowie zapisali na
swych plakatach, przepisaliśmy je na kilkumetrowym
arkuszu szarego papieru. Przygotowaliśmy
samoprzylepne maleńkie kontury naszego kraju,
serduszka i paseczki biało - czerwone. I 16 listopada
odbył się plebiscyt.  

JESTEM PATRIOTĄ 
XXI WIEKU

Przygotowaliśmy też certyfikaty dla
najbardziej aktywnych klas: 
Jestem patriotą XXI wieku. Zostały
one wręczone w dniu Festiwalu.
Każda klasa została również
uwieczniona na pamiątkowym
zdjęciu przed swoim plakatem i z
certyfikatem. 

Kilka fotek: str. 5
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DZIEŃ FESTIWALU

W dniu Festiwalu uczniowie byli przebrani w stroje
podkreślające temat projektu. Było głośno, wesoło i
kolorowo. Plebiscyt  spotkał się z dużym
zainteresowaniem. Było super!
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WYWIAD Z WNUCZKĄ JACKA KURONIA
GRAŻYNĄ KUROŃ

Czy obowiązki ministra
przeszkadzały mu w kontaktach
z rodziną?
Dziadek nigdy nie planował być
politykiem. Mawiał, że chce być
wychowawcą. Jednak wyszło jak
wyszło. Wspaniały cytat dziadka:
„Działanie jest dla mnie pasją,
sensem życia. Muszę robić
rzeczy bardzo ważne,
przekraczające mnie, moje życie.
Bez takiego działania
zanudziłbym się na śmierć.” 

cd.str. 7

UWIELBIAŁ CZYTAĆ I PRACOWAĆ
z GRAŻYNĄ KUROŃ, wnuczką JACKA KURONIA 
rozmawiały uczennice klasy II gimnazjum
Czy mogłaby Pani podać najlepsze wspomnienia z Jackiem
Kuroniem?
W zasadzie byłam małą dziewczynką jak zmarł.  Dziadek nie był typem
człowieka, który niańczył dzieciaki. On wolał spędzać czas z młodzieżą
jako przywódca, informator. Jednak pamiętam, jak podpiłam jego słynną
herbatę. Myślałam, że po - wypiję wiadro wody.
Czym zajmował się w czasie wolnym?
Dziadek uwielbiał czytać, czytać i czytać, no i pracować. Jednym
momentem, kiedy odpoczywał, to jak rodzina zażądała wyjazdu na
działkę.
Czy dużo czasu spędzał z rodziną?
On był dla każdego, ciężko powiedzieć, czy był rodzinny.
Jakim był człowiekiem?
Jacek Kuroń często coś broił, a potem, na przykład cieszył się, że mój
tata przyjedzie i naprawi po nim ten bałagan. Wpadał na szalone pomysły,
co chwilę coś analizował i potrafił zapomnieć o głodzie.
Czy mają państwo wspólne zainteresowania?
W zasadzie jest mi bardzo daleko do polityki. Przez chwilę byłam
harcerką, jednak trudno to nazwać wspólnym zainteresowaniem. Z
pewnością jestem nauczona pić mocnej, czarnej herbaty.

JACEK KUROŃ powiedział:
"Jestem wychowawcą i
cała sztuka polega na
tym, żeby tak mówić do
młodzieży, żeby grupa
miała poczucie, że mówię
do wszystkich, a zarazem
każdego widzę i do
każdego mówię".
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WYWIAD Z WNUCZKĄ JACKA KURONIA
GRAŻYNĄ KUROŃ

Jacek Kuroń działał w ZHP. Jakie miał do tego
podejście?
Pozwolicie, że wkleję cytat: „Jednym z wykładowców
kursu instruktorskiego w Warszawie, w którym
uczestniczyłam na początku lat 60. był harcmistrz
Jacek Kuroń, który z niepohamowaną gwałtownością
atakował wywodzący się ze skautingu system
samodoskonalenia się i sprawności (np. stopień
Harcerza Orlego, wtedy przywracany). Natomiast z
fanatyczną wiarą opowiadał się za wychowaniem w
zespole. Pamiętam, jak pouczał, że nie należy pytać
„jakim być”, ale „co robić” (…). Odgórną reformę
utrudniało także zachowanie i wygląd Kuronia. Był
fanatyczny, despotyczny, a ponadto nie przestrzegał
Prawa Harcerskiego. Pamiętam, jak przyjechał do
Łodzi w ciemnym garniturze, białej koszuli i krawacie,
zamiast w obowiązującym mundurze instruktorskim.
W czasie polemiki tak się podniecił, że usiadł na stole i
zapalił papierosa. Jak w ZMS! Sala w jednej chwili
opustoszała (…).”
Co Jacek Kuroń sądził o patriotyzmie?
Niestety nie wiem, myślę ze zabrał swoją opinię ze
sobą.
Czy miał charakterystyczne powiedzenia? 
Wielki człowiek, z ogromnym sercem, wrażliwością i
nutą wariactwa. 
Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

złote myśli JACKA KURONIA
"Jedyną drogą do kierowania własnym życiem jest
aktywne przekształcanie otaczającego nas świata
przedmiotów, relacji łączących nas z partnerami i
wreszcie – świata stosunków społecznych. Swe
życie zmieniać możemy pośród innych, dla innych i
wspólnie z innymi".
"Nam jest potrzebna świadomość, że mamy wspólną
ojczyznę z różnymi narodami i to stanowi o naszym
bogactwie duchowym".
"Umiejętność wybaczania to sposób życia. Nie
uważam, że akt wybaczania musi być poprzedzony
upokorzeniem się winnego". 

Wywiad przeprowadziły: 
Julia Rudnik, Liwia Paszewska, Nadia
Przygodzińska i Aleksandra Drząszcz 
z II klasy gimnazjum. 
Dziewczyny z II b przygotowały również prezentację i
wystawę o Jacku Kuroniu, którą zaprezentowały
uczniom i nauczycielom w czasie Festiwalu.

  Dlaczego JACEK KUROŃ?
Bo organizatorzy, czyli CEO, zaproponowali tę postać
jako przewodnika Festiwalu, gdyż "(...) myśl tego
społecznika, działacza i polityka (...) mogłaby być dziś
ważnym głosem w dyskusji o patriotyzmie XXI wieku". 
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PO FESTIWALU

wokalny

dzięki nim mamy fograficzne wspomnienia

akcent patriotyczny
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