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MOJA POLSKA NIEPODLEGŁA - OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

    Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej nr 2 w
Siewierzu  zostały  połączone  z  podsumowaniem  projektu  „MOJA  POLSKA NIEPODLEGŁA”,  którego
realizację rozpoczęliśmy w      II-im semestrze roku szkolnego 2017-18. Myślą przewodnią stały się słowa
św. Jana Pawła II: "Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni
ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma
prawo do miłości szczególnej". 

    Głównym założeniem przedsięwzięcia było rozbudzanie szacunku i poczucia dumy uczniów  wobec
dorobku  minionych  pokoleń.  Służyły  temu  zajęcia  dydaktyczne,  podczas  których  przyswoiliśmy
najmłodszym pojęcia: Ojczyzna, godło, flaga, hymn. Odbywały się one w formie dialogu, bo nawet nasi
najmłodsi wychowankowie posiadają już dużą wiedzę na temat patriotyzmu. Ugruntowaniu zdobytych
informacji  posłużyła  gazetka  o  symbolach  narodowych  oraz  wizyta  aktorów,  którzy  w naszej  szkole
wystąpili z przedstawieniem pt. :”O Lechu, Czechu i Rusie”. Uwieńczeniem tego etapu projektu był udział
uczniów klas 0 – III    w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym „Godło Polski w oczach dziecka”, w którym
to uczennica klasy „O”- Andżelika Duda- zdobyła wyróżnienie.

    Następnym punktem naszych działań był Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Kocham Cię Polsko”.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas O-VII, a efektem ich pracy był „Szkolny zbiór wierszy patriotycznych”.

    Kreując patriotyczne postawy, ukazaliśmy uczniom, że każdy na swój sposób może okazać miłość do
Ojczyzny. Tak powstała idea Gminnego Konkursu Mini koszykówki Chłopców      i Dziewcząt „Gramy dla
Niepodległej”, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz pan Zdzisław Banaś.

    W kolejnym etapie postanowiliśmy przybliżyć postaci wielkich Polaków, ich dokonania dla Ojczyzny,
dlatego połączyliśmy to zadanie z wycieczką do Krakowa i Łagiewnik. Uczniowie klas IV i VI zwiedzili
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kopiec Kościuszki, Muzeum
Figur  Woskowych,  gdzie  podziwiali,  min.  figury:  Józefa  Piłsudskiego,  Ignacego  Paderewskiego,  Jana
Matejki, Fryderyka Chopina. Wyprawę zakończyliśmy pod oknem papieskim na Franciszkańskiej 3.

    Dobrze jest czerpać wiedzę prosto ze źródła, dlatego też przy okazji kolejnych odwiedzin,     w ramach
wolontariatu, w Domu Seniora „Bożena” w Siewierzu, uczniowie wysłuchali opowieści pensjonariuszy o
wojennych losach ich rodzin.

    Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „ Tu jest moje miejsce” pod patronatem  Burmistrza
Miasta  i  Gminy  Siewierz  pana  Zdzisława  Banasia  to  ostatni  punkt  projektu.  Jego  laureaci  zostali
nagrodzeni podczas uroczystej akademii, która odbyła się 27 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2
w Siewierzu, a piosenki w ich wykonaniu poprzedziły występy młodzieży.

    Zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz pan Zdzisław Banaś, zastępca
Burmistrza Pan Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu pani Barbara Bochenek
wraz  z  radnymi,  Komendant  Państwowej  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Będzinie  st.kpt.  mgr  inż.
Arkadiusz Spera, dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych           z terenu Miasta i Gminy Siewierz oraz
licznie zgromadzeni rodzice i mieszkańcy Siewierza.

    Wszyscy goście wraz z uczniami prześledzili niełatwe dzieje narodu polskiego, wyrażone w tańcu,
śpiewie i inscenizacji oraz towarzyszącej wszystkiemu prezentacji multimedialnej. Wzruszyli się do łez
podczas tańców prezentujących rozbiory Polski  i rozpoczęcie II wojny światowej, a śmiali do rozpuku w



czasie scenek ilustrujących piosenki  „Teraz jest wojna”      i „Siekiera, motyka” ukazujących spryt i
zaradność Polaków podczas okupacji niemieckiej.

    Chwila refleksji towarzyszyła zebranym w momencie  wsłuchiwania się w znamienne słowa św. Jana
Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój  i odnowi oblicze ziemi (…)”.

    Finał uroczystości wyśpiewali uczniowie piosenką „Młody Patriota”, zawierającą zadania, które stoją
przed każdym młodym człowiekiem kochającym swoją Ojczyznę.

    Ucztę dla ducha uzupełniła uczta dla ciała w postaci staropolskiego bigosu ufundowanego przez Radę
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu.
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