Gmina Dobrcz

NIEPODLEGŁA bez granic w Strzelcach Górnych
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to ważna i piękna uroczystość – święto każdego Polaka.
W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia w
Szkole Podstawowej w w Strzelcach Górnych, panie Joanna Lenkowska i Anna Usenko-Chrzan zorganizowały szereg
działań, upamiętniających 100 rocznicę Uchwalenia Niepodległości. To właśnie tego dnia przypomnieliśmy sobie, że
Polska po 123 latach niewoli znów pojawiła się na mapie Europy i stała się wolnym niepodległym państwem.

Jako pierwsi o godz. 8.00 wystąpili uczniowie klas IV-VIII, którzy na uroczystym apelu przypomnieli nam o
najważniejszych wydarzeniach historycznych w owym czasie. Konferansjerzy Kasia z klasy VIII i Mateusz z klasy VII
dostojnie i z powagą poprowadzili ceremonię. Mieliśmy okazję wysłuchać śpiewu naszych zdolnych uczennic, dzięki
którym przypomnieliśmy sobie najważniejsze pieśni patriotyczne. Zdolności artystyczne i piękną recytację poezji
patriotycznej zaprezentowali członkowie naszego szkolnego kółka teatralnego.
Od godziny 9.00 mieliśmy możliwość obejrzeć rekwizyty, prezentowane przez formację wojskową. Grupa
rekonstrukcyjna była na tyle uprzejma, że pozwoliła uczniom przymierzyć stroje wojskowe, dotknąć każdej
wystawionej rzeczy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na koniec wystawy Panowie pokazali scenki, mające
pouczający wpływ na naszych uczniów. Dzieci dowiedziały się, że broń należy używać wyłącznie z przeznaczeniem.
Uświadomili nam, że w trakcie obezwładnienia przestępcy, służby mundurowe wykorzystują techniki, pozwalające w
bezpieczny i skuteczny sposób pojmać agresora. Uczniowie byli zachwyceni pokazem i nauką, jakiej w praktyczny
sposób doświadczyli.
Swoją wiedzą historyczną uczniowie wykazali się na zorganizowanym konkursie wiedzy. Zwycięzcą został Mateusz z
klasy VIII. Młodsi uczniowie z kolei uczestniczyli w konkursie poezji patriotycznej. Wszystkim laureatom
GRATULUJEMY!
O godz. 11.11 w duchu patriotycznej powagi, wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego, po czym
z uszytą flagą i śpiewem na ustach, odbyliśmy marsz w asyście formacji wojskowej. Każdy uczeń w ręku trzymał
balon w barwach narodowych lub przygotowaną przez uczniów chorągiewkę. Były to niezwykle miłe chwile dla
uczniów, którzy na każdym kroku pozdrawiani byli przez mieszkańców i kierowców, pokazujących nam swoją
aprobatę.
Po powrocie do Szkoły, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu rodziców degustowaliśmy biało-czerwone wypieki i
desery. Uczniowie usiedli wokół wielkiego, odświętnie wystrojonego stołu, przy którym nie tylko smakowali
przygotowane rarytasy, ale przede wszystkim przy wspólnym posiłku wzmacniali więzi i relacje koleżeńskie.
Na końcu uroczystego dnia, mieliśmy okazję posłuchać uczniów z klasy VIII. Przygotowana prezentacja o białym orle
i początkach państwa polskiego, była uwieńczeniem naszej szkolnej uroczystości.
Jeszcze raz pragniemy podziękować WSZYSTKIM RODZICOM zaangażowanym w organizację naszego wspólnego
świętowania. To dzięki Waszej bezinteresownej pomocy, jesteśmy w stanie prowadzić uroczystości szkolne w tak
piękny i dostojny sposób.
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