Listopad 2018

Wydanie Specjalne
w 100-lecie Odzyskania
Niepodległości przez
Polskę

„Święta miłości kochanej Ojczyzny…”

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Ignacy Krasicki

Szkoła dla Niepodległej
Od redakcji
Jubileusz stulecia odzyskania przez
Rzeczpospolitą niepodległości jest
świętem wszystkich Polaków. 11
listopada 1918r. spełnił się sen
polskiego narodu – Państwo Polskie
narodziło się na nowo. Po rozbiorach
i 123 latach niewoli, rusyfikacji i
germanizacji,
po
wielkich
powstaniach,
wolna
Polska
powróciła na mapę świata. Jesteśmy
dumni, że nasza szkoła nosi imię
Tadeusza Kościuszki, przywódcy
pierwszego narodowego powstania
przeciwko rosyjskiemu zaborcy w
1794 roku. Tak jak nasz Patron
Kościuszko chcemy dzisiaj służyć
naszej Wolnej Ojczyźnie, by nigdy
nie powtórzyły się dramatyczne dla
naszych przodków czasy niewoli.
Potwierdzają to dobitnie słowa
naszego szkolnego hymnu:
… „Że Polski jesteśmy warci,
My światu też pokażemy.
Słowami Kościuszki wsparci,
Za jego wzorem iść chcemy.”

Narodowe Czytanie
6 września 2018 roku, wzorem lat
poprzednich, miała miejsce w naszej
szkole kolejna edycja Narodowego
Czytania. Uczniowie naszej szkoły w
wielkim
skupieniu
wprowadzili
słuchaczy w akcję „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego. Pięknej i
mądrej książki, ostatniej powieści
wybitnego autora, pisanej na gorąco,
pod
wrażeniem
pierwszego
entuzjazmu rodaków, ale też ich
pierwszych rozczarowań w nowo
powstającej Polsce.
Wszystko to, co kłębiło się wówczas
w duszach Polaków odnajdujemy w
książce Żeromskiego – testamencie ku
przestrodze, który u schyłku życia
pisarz pozostawił II Rzeczpospolitej.
T.W.

Stulecie
Niepodległości
w naszej Gminie
12 września rozpoczęły się jubileuszowe
obchody połączone z rocznicą utworzenia
Rzeczpospolitej Raciechowickiej oraz bitwy
na Moście Glichowskim. O godz. 12:00
w Kościele parafialnym w Raciechowicach
odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny ,
partyzantów i wszystkich ofiar poległych
podczas walk z hitlerowskim okupantem .
Po uroczystej mszy św. wszyscy uczestnicy
wraz z pocztami sztandarowymi udali się do
Szkoły Podstawowej w Raciechowicach ,
gdzie odbywały się główne uroczystości .
Uczniowie z naszej szkoły , Gruszowa ,
Raciechowic oraz ze Szkoły Muzycznej
I stopnia w Czasławiu przygotowali
uroczystą akademię i montaż
słowno- muzyczny .
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Krzesławicach pięknie prezentowali się
w historycznych kostiumach bohaterów
narodowych i postaci historycznych .
Nastrój uroczystości podkreślały
porywające słowa i melodie polskich
pieśni patriotycznych.
T.W.

Wiwat Niepodległa
Sto kotylionów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości
6 listopada 2018 uczniowie uczestniczyli w warsztatach, na których
wykonywali biało-czerwone kotyliony, nieodłączny element obchodów
listopadowego święta. Przedsięwzięcie to wzbogacało atmosferę Święta
Niepodległości o radość i dumę z barw narodowych.
Poranek Patriotyczny klas 1-3
8 listopada Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami przygotował spotkanie
patriotyczne, podczas którego nauczyciele czytali dla najmłodszych legendy o
początkach Państwa Polskiego. Starsi uczniowie opowiadali o odzyskaniu
niepodległości przez Polskę i postaci Józefa Piłsudskiego. Wspólnie z
maluchami recytowali „Katechizm Polskiego Dziecka”. Podczas spotkania
zostały wręczone nagrody za udział w konkursie „100lecie Niepodległości”.
Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni legionowych.
Bijemy rekord dla Niepodległej
9 listopada 2018 roku o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy
naszej szkoły uroczyście odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Narodowego,
podobnie jak we wszystkich szkołach w Polsce.
Kolejnym wydarzeniem z okazji urodzin Niepodległej był konkurs
recytatorski pod hasłem „Kiedy myślę, Ojczyzna”, w którym swoją miłość do
Ojczyzny wyrażali wierszem uczniowie klas 4-6.
Następnie klasy 7, 8 i 3 gimnazjum wykazały się wiedzą o swojej Ojczyźnie
w konkursie historycznym „Kocham Cię Polsko”.

Patriotyczne Spotkania
Niedziela 11.11.2018
Główne uroczystości dla Niepodległej
rozpoczęły się 11 listopada o godzinie
10.30 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny
w Kościele pw. Ścięcia Świętego Jana
Chrzciciela w Górze Świętego Jana.
Po Mszy Świętej delegacje: uczniów,
nauczycieli i Straży Pożarnej z Krzesławic
złożyły kwiaty przy symbolicznym grobie
oficera Jana Cichowskiego, który zginął
w Katyniu. Następnie uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Krzesławicach, z udziałem
Chóru Parafialnego i przy akompaniamencie
orkiestry zaprezentowali montaż słownomuzyczny ukazujący drogę Polski do
odzyskania niepodległości. O godzinie
12.00 akademia została przerwana,
a zgromadzeni w kościele uroczyście
odśpiewali cztery zwrotki Hymnu
polskiego.
Był to wyjątkowy dzień świętowania całej
Wspólnoty Parafialnej, ogromnej lekcji
patriotyzmu dla najmłodszych i wielu
głębokich przeżyć uczestników.
A.J.

Środa 14.11.2018
W tym dniu uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w spotkaniu z
uczestnikami Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zegartowicach.
Spotkanie odbyło się
w budynku OSP Krzesławice.
Uczniowie przedstawili gościom
akademię związaną ze 100-leciem
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Potem wspólnie z podopiecznymi Domu
Samopomocy śpiewali nastrojowe pieśni
patriotyczne. Następnie goście
przedstawili pantomimę również
związaną z drogą do odzyskania
niepodległości. Po występach uczniowie
przygotowali poczęstunek dla
uczestników Domu Samopomocy.
Całość odbyła się w miłej i przyjaznej
atmosferze.
N.K.

Józef Piłsudski do
narodu polskiego:
„Naród , który nie szanuje
swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek
teraźniejszości
i nie ma prawa do
przyszłości.”
Redakcja M. B.

