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31-636, Kraków

Wydanie specjalne
11/18

Bal”Niepodległa”
9 listopada w naszej szkole miała
miejsce niezwykła uroczystość.
Została  ona zorganizowana w 100.
rocznicę Odzyskania Niepodległości. W
tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło
udział około 400 uczniów wraz z
nauczycielami (klasy IV-VIII oraz III
gimnazjum), którzy przybyli w
przebraniach postaci ważnych dla
naszego kraju – bohaterów walczących
o wolność, przedstawicieli kultury,
muzyków, poetów, sportowców, mężów
stanu, działaczy społecznych.Tak
wyjątkowi goście wysłuchali pięknej
recytacji koncertu Jankiela
pochodzącego z „Pana Tadeusza” w
wykonaniu Zbyszka Skawińskiegoz
klasy 7b. Później nadszedł czas na
poloneza.
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Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć
piosenek patriotycznych, które tradycyjnie
śpiewamy w Święto Niepodległości. Podczas
Śpiewnika Patriotycznego wystąpił chór szkolny
Con Amore oraz męski chór nauczycieli.
Punktualnie o godzinie 11.11 ( wraz z kilkoma
milionami uczniów i nauczycieli z całej Polski)
uroczyście i z przejęciem zostały odśpiewane 4
zwrotki hymnu narodowego. Widać było
wzruszenie na wielu twarzach dzieci i dorosłych.
We wspaniałych nastrojach rozpoczęto tańce
przy muzyce i piosenkach z lat dwudziestych,
poprzez wszystkie dekady, aż do
współczesności.
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Kolejnym punktem programu
było wniesienie 20 tortów
przybranych w biało-czerwone
barwy z płonącymi 100
świecami. Uczniowie z
poszczególnych klas wygłosili
uroczyste toasty na cześć
naszej Ojczyzny..
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Życzyli Jej, by była dla tego
pokolenia, a także dla
następnych, miejscem
bezpiecznym, przyjaznym, by
rozwijała się wspaniale, by
zawsze była wolna. Dziękowali
bohaterom przelewającym za
Nią krew, wyrażali podziw i
ogromny szacunek. Głośno
rozlegały się okrzyki „Wiwat
Niepodległa”. Na koniec odbyła
się uczta przy udekorowanych w
biało-czerwone barwy stołach.
Aby zaznaczyć wspólnotowy
charakter święta, wszystko
odbyło się na szkolnych
korytarzach. 

Cieszymy się, że
wspólnie mogliśmy
świętować tak wspaniałą
rocznicę. Dzięki
zaangażowaniu uczniów,
rodziców oraz
nauczycieli nasza
uroczystość była
wyjątkowa.
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O którym bohaterze warto
pamiętać w związku z
odzyskaniem niepodległości?
Każda z osób, która przyczyniła się
do odzyskania niepodległości przez
nasz kraj jest warta pamięci, bo
gdyby nie ich wspólny wysiłek,
wspólne działanie, to nie byłoby
Polski. /p. Brągiel/

Myślę, że postacią znaną,
aczkolwiek mocno niedocenianą
był Ignacy Jan Paderewski.
Genialny muzyk, wielki patriota,
pierwszy premier wolnej RP. To
dzięki m.in. jego działaniom na
arenie międzynarodowej, głównie w
USA, udało się uzyskać wielkie
poparcie polityczne dla idei
odrodzenia RP. Był też bohaterem
pierwszych lat odrodzonej Polski.
Niektórzy historycy twierdzą, że to
On doprowadził do porozumienia J.
Piłsudskiego i R. Dmowskiego

O BOHATERACH NARODOWYCH, PATRIOTYZMIE I ŚWIĘTOWANIU Z NASZYMI
HISTORYKAMI - p. . Agnieszką Brągiel, p. Krzysztofem Kwasem i

p. Maciejem Kużdżałem

– politycznych adwersarzy,  bez
których naszego kraju by nie było.
Należy wiedzieć, że prócz walki
zbrojnej,  istotna jest działalność
polityczna wśród mocarstw. Praca
ta musi być zakrojona na szeroką
skalę. Bez niej Polska by nie
powstała. A Ignacy Jan Paderewski
doskonale spełnił swe zadanie./p.
Kwas/
To zdanie podziela p. Kużdżał,
który także Ignacego Jana
Paderewskiego uważa za postać
szczególną.

Czym jest
patriotyzm?
Współczesny
patriotyzm to
płacenie
podatków,
kasowanie
biletów
autobusowych,
dbanie o
czystość
miejsca, w
którym się
mieszka,
pracuje.
/p. Bragiel/

Patriotyzm – umiłowanie ojczyzny.
To oczywiście przede wszystkim chęć oddania życia
za swą ziemię. Ale nie tylko – szczególnie nie obecnie,
kiedy mamy czas bez wojen (dotyczących naszych
granic). Dlatego dzisiaj patriotyzm rozumiem jako
działanie na rzecz ludzi. Pomaganie innym, wspieranie
ich swoją wiedzą i umiejętnościami. Rozwijając kulturę
(sztukę) i naukę. Patriotyzm to dobre wychowanie
dzieci przez rodziców. Pomaganie starszym – choćby
przez najprostsze gesty, takie jak odwiedzanie
dziadków, przyniesienie zakupów, porozmawianie. To
zdobywanie wykształcenia, dbanie o dobre imię Polski
(również przez właściwe zachowanie wobec
obcokrajowców i „za granicą”),
pamięć o przodkach-bohaterach. Patriotą można być
również w gospodarce – płacąc sumiennie podatki,
stwarzając miejsca pracy, dobrze pracując. /K. Kwas/

12.11 odwiedziłem z chrześnicą i jej
koleżankami dawny nazistowski
obóz zagłady Auschwitz-Birkenau –
aby następne pokolenia pamiętały
do czego może doprowadzić
człowiek zły, nieszanujący
godności i życia drugiego
człowieka. 

I aby pamiętać co może przynieść
wojna./K. Kwas/

Na rynku w Słomnikach
uczestniczyłem w patriotycznym
śpiewaniu. /M. Kużdżał/

Patriotyzm to dbanie o swój kraj.
/M. Kużdżał/

W jaki sposób świętowaliście
Państwo 100 lecie Odzyskania
Niepodległości?
Odwiedziłam miejsce pamięci
poświęcone tym, którzy oddali
życie za Wolną Polskę oraz
miejsca pochówku osób, które
przyczyniły się do Odzyskania
Niepodległości./p. Brągiel/

Świętowanie rozpocząłem wiele
miesięcy wcześniej przygotowując
w szkole działania związane ze
świętem. Oczywiście wywiesiłem
na balkonie biało-czerwoną flagę.

Czym jest patriotyzm dla dzieci
żyjących w wolnym kraju?
- To miłość kraju./Kuba/
- To wielka miłość i zaufanie do
swojego kraju. /Franek/
- To poświęcenie dla własnego
kraju./Natalia/
Cieszę się, że mój kraj jest wolny!
/Milena/
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