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 Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny
 Wstąp tu, gdzie czekam po kryjomu:
 W ugornej pustce jałowizny
 Będziemy razem nie mieć domu.

 Kto się zapatrzył w tamte strony,
 Gdzie dotąd niebo nocą ciemną
 Od łuny drży nieugaszonej,
 Niech w noc tę głębiej idzie ze mną.

 Komu się śnią włóczone kości
 Przez psy na polach, gdzie rozpaczą
 Brzozy odarte jeszcze płaczą,
 Niech mi to wyzna w samotności.

 Bo z mgieł jesiennych, przez ścierniska,
 W badylach, perzu, kłębem pnączy
 Szept jakiś z trudem się przeciska
 I w samo serce, w krew się sączy.

 Bo nie ma ziemi wybieranej,
 Jest tylko ziemia przeznaczona,
 Ze wszystkich bogactw - cztery ściany,
 Z całego świata - tamta strona.
                    Kazimierz Wierzyński
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        KIM JEST PATRIOTA? CO GO CECHUJE? - WYPOWIEDZI 
            UCZNIÓW XVI LO

 
Człowiek, który nazywa się patriotą to człowiek, który szanuje i oddaje
się własnej ojczyźnie , w każdej chwili jest w stanie stanąć w jej obronie
i poświęcić za nią życie. Człowiek, który nazywa się patriotą to nie
człowiek, który ubierze koszulkę z flagą czy godłem i będzie dumnie
szedł przez ulice, czy uważał się za wielkiego patriotę, patriota to
człowiek, który rozumie i zna historię swojej ojczyzny ,uczestniczy
aktywnie, nie tylko od święta, ale też na co dzień w promowaniu historii
ojczyzny, kultywuje tradycje związane z swoją ojczyzną, także chętnie
pomaga osobom starszym czy niepełnosprawnym, którzy często na
ulicy potrzebują pomocy. Może są to małe gesty, ale w oczach innych
od razu jesteśmy inaczej postrzegani i odbierani. Patriota nie jest
obojętny na sytuacje panujące w kraju nie tylko polityczne ale też
społeczne czy lokalne.
 Patriotą nazwać się może każdy, jednak nie każdy rzeczywiście nim
jest i wykazuje cechy charakterystyczne dla patrioty.
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Co to znaczy być patriotą? Zadając sobie takie pytanie warto
zastanowić się, co tak właściwie oznacza patriotyzm. Według definicji,
pochodzącej z Wikipedii patriotyzm to: postawa szacunku, umiłowania i
oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i
gotowości do jej obrony. Ale czy naprawdę trzeba cierpieć lub umrzeć,
by pokazać że naprawdę kocha się kraj z którym się identyfikujemy?
We współczesnych, czasach raczej nie mamy okazji do oddania życia w
imieniu własnego kraju. Więc właściwie jak okazywać tą szeroko pojętą
miłość do narodu, w czasach gdy nie musimy walczyć w i imię glorii i
chwały kraju? Oczywiście nikt nie zaprzeczy, że poświęcenie naszych
przodków, dzięki któremu możemy żyć i mieszkać w wolnym kraju, było
najpiękniejszym dowodem miłości do Polski. Może właśnie naszą rolą
jest dbanie o kraj, pielęgnowanie jego piękna i zwalczanie jego wad.
Naszym zadaniem, możliwe że jest po prostu być dobrymi ludźmi.
Ludźmi życzliwymi, chętnymi do pomocy, tolerancyjnymi. Osobami,
które każdego dnia stawiają czoła zwykłym problemom. Uważam że
dzięki takim prostym rzeczom, możemy być patriotami.
 Maria, 3D 
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CO TO ZNACZY BYĆ PATRIOTĄ?
-Uważam, że być patriotą, to znaczy mieć szacunek do wszystkiego, co związane z krajem,
jest to też umiłowanie i kontynuowanie tradycji, które są bardzo ważne dla kultury, nawet
używanie języka ojczystego w odpowiedni sposób też może być patriotyzmem. W dawnych
czasach ważne było też to aby być oddanym ojczyźnie i być gotowym do ponoszenia za nią
ofiar i bronienia jej, teraz wydaje się to trochę przestarzałe, ale nadal należy o tym pamiętać.
Sądzę, że po prostu można być też dumnym obywatelem, który tą swoją dumę pokazuje w
każdym możliwym przypadku i wtedy też można nazywać się patriotą.

 

                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        Ania, 1D 

CO CZYNI CZŁOWIEKA PATRIOTĄ?

 -Uważam, żeby nazwać człowieka patriotą i żeby on sam mógł sie tak nazwać, należy być
dumnym obywatelem kraju, który kocha i utożsamia się ze swoją ojczyzną. Trzeba też dbać o
dobro wspólne, bo dzięki temu nasz kraj staje się piękniejszy i gdy turysta z innego kraju
przyjeżdża do nas patrzy z podziwem np. na zabytki. Patriotą jest się też wtedy gdy z dumą
obchodzimy święta narodowe, takie jak 11 listopada albo 3 maja, ale też gdy kibicujemy
reprezentacjom narodowym. Należy też odnosić się z szacunkiem do symboli Polski i
wypadałoby je znać.
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JAKIE CEHY POWINIEN POSIADAC PATRIOTA W XXI WIEKU ? 
-Patriota XXI wieku, głowie powinien postępować tak, aby nie przynosić wstydu i nie
ujmować własnemu narodowi, uważam, że na to powinno się zwracać uwagę też za granicą,
ponieważ jak nas widzą tak na piszą, a wtedy opinia idzie na cały świat. Patriotyzm jest
postawą, w której człowiek szanuje, miłuje i jest oddany własnej ojczyźnie. Gdy robi się coś
dobrego dla kraju np. dba się o zabytki, przyrodę, kulturę, tradycję, sztukę i język  wtedy
można nazwać się człowiekiem, który jest patriotą. Należy mieć też w sobie coś takiego, że z
dumą obchodzimy święta albo kibicujemy reprezentacji, są to współczesne metody
pokazywania patriotyzmu. Ania klasa 1D

. .
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Orzeł w koronie szybuje po sali nie budzi on lęku, lecz uwielbienie. Biel i czerwień ojczyzny
mej flagi niczym skrzydło ptaka łopoczę walcząc z wiatrami historii. Moje serce - gdzie dom
mój, gdzie moja ojczyzna. Idąc ulicą spoglądam na ludzi, ludzi mnie nie raz nieznanych,
ubranych w bluzy z nadrukami ,,Bóg, honor, ojczyzna”, ,, Od urodzenia dumny z
pochodzenia”. Od dziecka słucham muzyki, czy to utwory Kaczmarskiego, czy pieśni takie
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 mieć do czego wracać, aby późniejsze pokolenia miały do czego
wracać. 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, tą 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 dumny z siebie i swojego kraju, wiedzieć, że zrobiliśmy
wszystko by zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy.
W dzisiejszych czasach różnie jest odbierane słowo ,,patriota,, to niezwykłe jak wiele znaczeń
nadaliśmy jednemu słowu. Patrząc na to jak nasz świat się zmnienia każdy musi według
własnego sumienia zrozumieć czym jest patriotyzm. Należy w tym wszystkim jedną prawdę
zachować swój kraj należy szanować.
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 ROZPOZNAJ CO PRZEDSTAWIAJĄ FOTOGRAFIE (10) - SCENY, 
 POSTACI ITP

. .
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ODNAJDŹ 23 UKRYTE SŁOWA W DIAGRAMIE (SŁOWA, POJĘCIA, NAZWY, NAZWISKA
ZWIĄZANE Z WALKĄ O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI)

.
.
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W rozsypance ukryto fragmenty pieśni legionowych, odnajdź je i podaj
tytuły czterech pieśni.

Nie chcemy już od Was uznania  Jedzie, jedzie na Kasztance, na Kasztance, Siwy strzelca
strój! /Hej, hej! Komendancie, Miły wodzu mój!Gdzie szabelka Twa ze stali, twa ze stali,
Ni waszych mów, ni waszych łezRozkwitały pąki białych róż,Wróć, Jasieńku, z tej wojenki
już,Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 
Już skończył się czas kołatania
Do Waszych serc, do Waszych kiesKiedy ułan z konia spadnie.Koledzy go nie żałują, Jeszcze
końmi potratują. Rotmistrz z listy go wymaże, Wachmistrz trumnę zrobić każe. A za jego
trudy, prace, Hejnał zagrają trębacze. My, Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy swój życia los
Na stos, na stos

WŚRÓD OSOB, KTÓRE NADEŚLĄ ODPOWIEDZI NA PYTNIA
KONKURSOWE, ROZLOSUJEMY TRZY NAGRODY KSIĄŻKOWE. 

ADRES EMILE: huskyszesnastki@interia.pl 


	Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny  Wstąp tu, gdzie czekam po kryjomu:  W ugornej pustce jałowizny  Będziemy razem nie mieć domu.
	Kto się zapatrzył w tamte strony,  Gdzie dotąd niebo nocą ciemną  Od łuny drży nieugaszonej,  Niech w noc tę głębiej idzie ze mną.
	Komu się śnią włóczone kości  Przez psy na polach, gdzie rozpaczą  Brzozy odarte jeszcze płaczą,  Niech mi to wyzna w samotności.
	Bo z mgieł jesiennych, przez ścierniska,  W badylach, perzu, kłębem pnączy  Szept jakiś z trudem się przeciska  I w samo serce, w krew się sączy.
	Bo nie ma ziemi wybieranej,  Jest tylko ziemia przeznaczona,  Ze wszystkich bogactw - cztery ściany,  Z całego świata - tamta strona.
	Kazimierz Wierzyński

	KIM JEST PATRIOTA? CO GO CECHUJE? - WYPOWIEDZI              UCZNIÓW XVI LO
	Człowiek, który nazywa się patriotą to człowiek, który szanuje i oddaje się własnej ojczyźnie , w każdej chwili jest w stanie stanąć w jej obronie i poświęcić za nią życie. Człowiek, który nazywa się patriotą to nie człowiek, który ubierze koszulkę z flagą czy godłem i będzie dumnie szedł przez ulice, czy uważał się za wielkiego patriotę, patriota to człowiek, który rozumie i zna historię swojej ojczyzny ,uczestniczy aktywnie, nie tylko od święta, ale też na co dzień w promowaniu historii ojczyzny, kultywuje tradycje związane z swoją ojczyzną, także chętnie pomaga osobom starszym czy niepełnosprawnym, którzy często na ulicy potrzebują pomocy. Może są to małe gesty, ale w oczach innych od razu jesteśmy inaczej postrzegani i odbierani. Patriota nie jest obojętny na sytuacje panujące w kraju nie tylko polityczne ale też społeczne czy lokalne.  Patriotą nazwać się może każdy, jednak nie każdy rzeczywiście nim jest i wykazuje cechy charakterystyczne dla patrioty.
	Co to znaczy być patriotą? Zadając sobie takie pytanie warto zastanowić się, co tak właściwie oznacza patriotyzm. Według definicji, pochodzącej z Wikipedii patriotyzm to: postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Ale czy naprawdę trzeba cierpieć lub umrzeć, by pokazać że naprawdę kocha się kraj z którym się identyfikujemy? We współczesnych, czasach raczej nie mamy okazji do oddania życia w imieniu własnego kraju. Więc właściwie jak okazywać tą szeroko pojętą miłość do narodu, w czasach gdy nie musimy walczyć w i imię glorii i chwały kraju? Oczywiście nikt nie zaprzeczy, że poświęcenie naszych przodków, dzięki któremu możemy żyć i mieszkać w wolnym kraju, było najpiękniejszym dowodem miłości do Polski. Może właśnie naszą rolą jest dbanie o kraj, pielęgnowanie jego piękna i zwalczanie jego wad. Naszym zadaniem, możliwe że jest po prostu być dobrymi ludźmi. Ludźmi życzliwymi, chętnymi do pomocy, tolerancyjnymi. Osobami, które każdego dnia stawiają czoła zwykłym problemom. Uważam że dzięki takim prostym rzeczom, możemy być patriotami.  Maria, 3D
	CO CZYNI CZŁOWIEKA PATRIOTĄ?
	-Uważam, żeby nazwać człowieka patriotą i żeby on sam mógł sie tak nazwać, należy być dumnym obywatelem kraju, który kocha i utożsamia się ze swoją ojczyzną. Trzeba też dbać o dobro wspólne, bo dzięki temu nasz kraj staje się piękniejszy i gdy turysta z innego kraju przyjeżdża do nas patrzy z podziwem np. na zabytki. Patriotą jest się też wtedy gdy z dumą obchodzimy święta narodowe, takie jak 11 listopada albo 3 maja, ale też gdy kibicujemy reprezentacjom narodowym. Należy też odnosić się z szacunkiem do symboli Polski i wypadałoby je znać.
	CO TO ZNACZY BYĆ PATRIOTĄ?
	-Uważam, że być patriotą, to znaczy mieć szacunek do wszystkiego, co związane z krajem, jest to też umiłowanie i kontynuowanie tradycji, które są bardzo ważne dla kultury, nawet używanie języka ojczystego w odpowiedni sposób też może być patriotyzmem. W dawnych czasach ważne było też to aby być oddanym ojczyźnie i być gotowym do ponoszenia za nią ofiar i bronienia jej, teraz wydaje się to trochę przestarzałe, ale nadal należy o tym pamiętać. Sądzę, że po prostu można być też dumnym obywatelem, który tą swoją dumę pokazuje w każdym możliwym przypadku i wtedy też można nazywać się patriotą.
	JAKIE CEHY POWINIEN POSIADAC PATRIOTA W XXI WIEKU ?
	-Patriota XXI wieku, głowie powinien postępować tak, aby nie przynosić wstydu i nie ujmować własnemu narodowi, uważam, że na to powinno się zwracać uwagę też za granicą, ponieważ jak nas widzą tak na piszą, a wtedy opinia idzie na cały świat. Patriotyzm jest postawą, w której człowiek szanuje, miłuje i jest oddany własnej ojczyźnie. Gdy robi się coś dobrego dla kraju np. dba się o zabytki, przyrodę, kulturę, tradycję, sztukę i język  wtedy można nazwać się człowiekiem, który jest patriotą. Należy mieć też w sobie coś takiego, że z dumą obchodzimy święta albo kibicujemy reprezentacji, są to współczesne metody pokazywania patriotyzmu. Ania klasa 1D
	Orzeł w koronie szybuje po sali nie budzi on lęku, lecz uwielbienie. Biel i czerwień ojczyzny mej flagi niczym skrzydło ptaka łopoczę walcząc z wiatrami historii. Moje serce - gdzie dom mój, gdzie moja ojczyzna. Idąc ulicą spoglądam na ludzi, ludzi mnie nie raz nieznanych, ubranych w bluzy z nadrukami ,,Bóg, honor, ojczyzna”, ,, Od urodzenia dumny z pochodzenia”. Od dziecka słucham muzyki, czy to utwory Kaczmarskiego, czy pieśni takie 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 mieć do czego wracać, aby późniejsze pokolenia miały do czego wracać. 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, tą 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 dumny z siebie i swojego kraju, wiedzieć, że zrobiliśmy wszystko by zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy. W dzisiejszych czasach różnie jest odbierane słowo ,,patriota,, to niezwykłe jak wiele znaczeń nadaliśmy jednemu słowu. Patrząc na to jak nasz świat się zmnienia każdy musi według własnego sumienia zrozumieć czym jest patriotyzm. Należy w tym wszystkim jedną prawdę zachować swój kraj należy szanować.

	ROZPOZNAJ CO PRZEDSTAWIAJĄ FOTOGRAFIE (10) - SCENY,   POSTACI ITP
	ODNAJDŹ 23 UKRYTE SŁOWA W DIAGRAMIE (SŁOWA, POJĘCIA, NAZWY, NAZWISKA ZWIĄZANE Z WALKĄ O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI)

	W rozsypance ukryto fragmenty pieśni legionowych, odnajdź je i podaj tytuły czterech pieśni.
	Nie chcemy już od Was uznania  Jedzie, jedzie na Kasztance, na Kasztance, Siwy strzelca strój! /Hej, hej! Komendancie, Miły wodzu mój!Gdzie szabelka Twa ze stali, twa ze stali, Ni waszych mów, ni waszych łezRozkwitały pąki białych róż,Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.  Już skończył się czas kołatania Do Waszych serc, do Waszych kiesKiedy ułan z konia spadnie.Koledzy go nie żałują, Jeszcze końmi potratują. Rotmistrz z listy go wymaże, Wachmistrz trumnę zrobić każe. A za jego trudy, prace, Hejnał zagrają trębacze. My, Pierwsza Brygada Strzelecka gromada Na stos rzuciliśmy swój życia los Na stos, na stos
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