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Dzień Patriotki i Patrioty XXI wieku

Cześć, dziś opowiem
Wam o dniu Patrioty i
Patriotki XXI wieku
zorganizowanym przez
Ekologiczną Szkołę
Społeczną w dniu 16-tego
listopada 2017 roku.
Oprócz naszej szkoły w
programie wzięło udział
160 innych szkół z całej
Polski. Cele, które chcieli
osiągnąć organizatorzy to
przede wszystkim
wzmocnienie patriotyzmu
wśród młodzieży,
zrozumienie czym jest
patriotyzm oraz
zbudowanie pozytywnej
alternatywy wobec
nasilającej się postawy
ksenofobicznej i
nacjonalistycznej. W tym
celu zostały
przygotowanie dwa
programy zajęć. Jeden dla
klas I-III, a drugi dla IV-VII
oraz

oddziałów gimnazjalnych.
Młodziki (kl. I-III) najpierw
spędziły godzinę na
robieniu prac
plastycznych o
charakterze
patriotycznym. To
pierwsze zadanie
wykonywały ze swoim
wychowawcą. Później
realizowały program
„Idealna Szkoła”, gdzie
między innymi edukowały
się o wartościach,
sposobach uczenia i
organizowania przestrzeni
szkolnej. Potem klasy
zostały zaproszone przez
organizatorów stanowisk
z klasy VI a do wykonania
trzech zadań. Na koniec
wzięli udział w losowaniu
nagród, otrzymali
pamiątkowe dyplomy i
wpisali się do księgi osób
biorących udział w
festiwalu. Co innego

starsze grupy (kl. IV-VII i
gimnazjum), oni mieli
trochę trudniejsze
zadania. Na początku
musieli obejść wszystkie
stanowiska przygotowane
przez klasy VIA, VA i kilku
gimnazjalistów. Pierwsze
zadanie polegało na
uzupełnieniu koła wartości
według nauk społecznych
Jacka Kuronia i
postawieniu
symbolicznego znaku
przydatności dla wybranej
wartości. Na drugim
stanowisku należało
dokończyć zdania:
„Jestem
Patriotą/Patriotką, bo…”
jak i „Jestem
Patriotą/Patriotką
więc…” oraz uzupełnić
luki w tekście konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na kolejnym stanowisku
wbijało się pineski na

mapę w miejsca, gdzie
urodzili się nasi
dziadkowie i łączyło się
przytwierdzoną pineskę z
naszym miastem, czyli
Rumią. Na kolejnym
czwartym stanowisku
należało zanalizować
plakat „Podwójne
Tożsamości” oraz
wylosować kopertę z
zestawami nazwisk
sławnych Polek i Polaków
o podwójnej tożsamości.
W kolejnym etapie trzeba
było dopasować zdjęcia
do opisów polskich
noblistów, a następnie
należało ułożyć ogromne
puzzle w kształcie mapy
Polski. Po tych
wszystkich ciekawych
zajęciach można było
zagłosować na którąś z
przygotowanych
propozycji wymarzonej
szkoły, naklejając

symboliczny znaczek
„Like” przy tej propozycji.
Końcowym zadaniem było
wzięcie udziału przez
poszczególne klasy w
losowaniu, po czym
każda klasa otrzymała
dyplomy i nagrody oraz
tak jak klasy I-III wpisała
się do księgi osób
biorących udział w
festiwalu. Na zakończenie
wszystkie klasy biorące
udział w Dniu Patrioty i
Patriotki XXI w. zostały
nagrodzone dyplomami, a
zdjęcia zwycięskich
drużyn zostały
umieszczone na stronie
szkoły.

Kajetan Bieliński
kl. VI a

. Kolaż przygotowany przez uczniów klasy VI a
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O Jacku Kuroniu

Chciałbym bliżej
przedstawić
wszystkim postać
Jacka Kuronia, o
którym rozmawialiśmy
ostatnio na lekcji
języka polskiego.
Uważam, że jako
młodzi obywatele
powinniśmy zapoznać
się z życiorysem tego
Polaka.
Jacek  Kuroń był
historykiem,
politykiem, a przede
wszystkim
opozycjonistą. Walczył
o prawa i obowiązki
człowieka. Za swoją
działalność był
niejednokrotnie
skazany na karę
więzienia. Nie
hamowało go to jednak
w dalszej pracy. Nadal
dociekał
sprawiedliwości,
pomagał innym i
uczestniczył w życiu
państwa. Brał nawet
udział w obradach
Okrągłego Stołu.
Dzięki swojemu
zaangażowaniu
dwukrotnie piastował
stanowisko Ministra

Pracy i Polityki
Społecznej a w roku
1998 został
odznaczony Orderem
Orła Białego. Wpisując
w Google imię i
nazwisko mojego
bohatera, wyczytacie
wszystkie powyższe
informacje.  A jaki był
na co dzień Jacek
Kuroń?
Polityk był bardzo
otwartym człowiekiem.
Uważał, że warto
rozmawiać, mówić
głośno o problemach i
działać dla narodu.
Wierzył, że można
rozmawiać naprawdę
z każdym, nawet z
wrogiem oraz
przeciwnikiem
politycznym. 
Jacek Kuroń był także
pomysłodawcą tzw.
kuroniówek, czyli
darmowych posiłków,
a dokładnie grochówki
dla najbiedniejszych
mieszkańców
Warszawy. Będąc
ministrem sam
wydawał posiłki
ubogim. Z biegiem
czasu termin

"kuroniówka" stał się
nawet synonimem
zasiłku dla
bezrobotnych. 
Poza tym,  jego numer
telefonu 39 39 64 był
chyba najbardziej
znanym numerem w
PRL. Znali go studenci,
robotnicy,
opozycjoniści i
wszyscy ci, którzy
czytali
niecenzurowane
artykuły "prasy
podziemia". Telefon
Jacka Kuronia stał na
biurku wśród stert
papierów, świstków,
szklanek po herbacie i
popielniczek. Atrapę
jego gabinetu można
obecnie podejrzeć w
Europejskim Centrum
Solidarności w
Gdańsku. 
Jacek Kuroń zmarł w
2004r. i został
pochowany w Alei
Zasłużonych na
Warszawskich
Powązkach.  W 2001
roku został jeszcze
odznaczony Orderem
Uśmiechu. 
Stanisław Kołowrocki
kl. VI a

Jacek Kuroń Kto Ty jesteś?

Kto Ty jesteś?

Agencja Gazeta Edgar Bąk

Edgar Bąk
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Robert Lewandowski - patriota XXI wieku

Nowoczesny patriotyzm

Kiedy nie ma wojen,
niektórzy ludzie
myślą, że ciężko być
patriotą, a przecież
czynności związane
z patriotyzmem
wykonują codziennie.
Bo patriotyzm jest
nie tylko obroną
ojczyzny i miłością
do niej okazywaną w
czasie świąt
narodowych, ale
także codzienną
pracą, czynnościami
zupełnie zwykłymi,
jak kasowanie biletu
w autobusie (to ma
też inną korzyść - nie
złapią cię kanary),
kupowanie polskich
produktów,
szanowanie języka
polskiego, czytanie

książek polskich
autorów, a także
płacenie podatków. I
temu ostatniemu
zagadnieniu
poświęciłbym więcej
uwagi, ponieważ to
jest coś, czego nikt
nie lubi. Dla patrioty
jednak to pociecha,
że płacąc podatki
pomaga ojczyźnie,
ponieważ z tych
pieniędzy są drogi,
szkoły, szpitale,
osiedla (dzięki temu
nie musimy
mieszkać w
komunistycznych
blokowiskach),
elektrownie wiatrowe
i wodne, a także
słoneczne (choć
nasz rząd woli

węgiel, który jest
nieodnawialnym
źródłem energii, a
patriota jest
ekologiczny. W tym
przypadku
kupowanie polskich
produktów jest złym
pomysłem, bo polski
węgiel jest niskiej
jakości i tworzy
smog). Do tego
wszystkiego dokłada
się Unia Europejska,
bo z dofinansowań
unijnych powstaje
wielka część
przedstawionych
projektów. Dla fanów
sportu dopowiem też,
że z podatków i
dofinansowań
powstają stadiony,
bieżnie i szlaki

rowerowe. Polsce
przydałoby się  co
prawda
dofinansowanie na
lepsze piece dla
ludzi, bądź program
„Ciepłe 500 zł”, który
może nie zafunduje
nowszego pieca, ale
na pewno przyczyni
się do tego.
 Patriotyzm to także
branie udziału w
świętach
narodowych,
szacunek dla
polskich artystów i
naukowców,
wspomaganie
polskich badań
naukowych oraz
polskich artystów w
ich
przedsięwzięciach.

 Jeżeli dotychczas
nie mieliście pomysłu
na bycie patriotą,
chociaż zawsze
chcieliście nim być,
to mam nadzieję że
Wam pomogłem. Ale
co ja tam mogę
wiedzieć. Przecież
jestem
kosmopolitą*. 

Jan Śniadach
 kl. VI a

*kosmopolita – ktoś,
dla kogo cały świat
jest ojczyzną.

Moim zdaniem
dobrym przykładem
patrioty XXI wieku jest
Robert Lewandowski
– kapitan i napastnik
reprezentacji polski w
piłce nożnej, który
czasem lubi
przekazać pieniądze
na szlachetne cele
oraz dba o wizerunek
naszego kraju na
arenie
międzynarodowej.
Taką postawę
patriotyczną Lewy
zawdzięcza swojej
pracy – jest wybitnym
sportowcem i
wzbudza patriotyzm u
innych Polaków, np.
odczuwamy radość z

jego sukcesów oraz
przygnębienie
podczas jego porażek.
Słysząc pozytywne
słowa o naszej
ojczyźnie jesteśmy
dumni, a kiedy ktoś ją
krytykuje czujemy
wstyd lub oburzenie.
Lewandowski, razem
ze swoją żoną Anną,
zarabia wielkie
pieniądze, którymi lubi
się dzielić z
potrzebującymi. Para
nie chce jednak
rozgłosu i często
pomaga anonimowo.
Lewandowski bierze
udział w wielu akcjach
społecznych i jest ich
tak dużo, że wymienię

tylko kilka z nich, a są
to: Szlachetna
Paczka, Wielka
Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Klinika
Budzik, Fundacja
MG13 Marcina
Gortata. Nasz
reprezentant gra w
Bundeslidze -
niemieckiej lidze
piłkarskiej, gdzie jest
jednym z najlepszych
piłkarzy, dzięki temu
więcej ludzi dowiaduje
się o Polsce, a jego
sukcesy kreują
pozytywny wizerunek
naszego kraju.
Wydaje mi się, że
Robert Lewandowski
jest świetnym

przykładem patrioty w
dzisiejszych czasach.
Pomaga
potrzebującym,
uczestniczy w
akcjach społecznych i
kreuje wizerunek
Polski. Na pewno
zostanie zapamiętany
jako dobry patriota i
jest świetnym
przykładem dla
każdego z nas.

Jan Górecki
kl. VI a

Robert Lewandowski Getty Images
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