
Tydzień Patriotyzmu w SP3

Jak co roku w naszej szkole odbywa się Tydzień Patriotyzmu.

Czym jest Tydzień Patriotyzmu?
To szereg wydarzeń organizowanych przez naszą szkołę z okazji Święta Niepodległości.
Elementem łączącym te wydarzenia jest oczywiście patriotyzm. Inicjatywa została
zapoczątkowana w 2016 roku przez panią Krzysztofę Sokołowską i jest skierowana do
społeczności naszej szkoły.

W tym roku szkolnym Tydzień Patriotyzmu przypadł na 4, 5, 8, 9 i 10 listopada. W
tych dniach w naszej szkole będzie odbywać się szereg akcji patriotycznych, które mają na
celu kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

Co roku staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, dla których
dawne formy obchodów świąt państwowych nie są już atrakcyjne. Dlatego podczas
Tygodnia Patriotyzmu łączymy tradycje z aktywnym działaniem.

PIERWSZY DZIEŃ - 4 listopada
Quiz patriotyczny oraz Lekcja historii / patriotyzmu w terenie

Tego dnia w SP3 odbył się quiz patriotyczny, w którym
udział mogli wziąć wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele i
pracownicy szkoły.

Na każdego uczestnika czekała nagroda w formie
patriotycznej naklejki. Osoby odpowiadające poprawnie
otrzymywały naklejki z wyróżnieniem, natomiast Ci, którym nie
udało się odpowiedzieć poprawnie naklejki pocieszenia,
motywujące do zdobywania wiedzy nie tylko na temat naszej
Ojczyzny.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i w
oka mgnieniu wręczyliśmy wszystkie wyróżniające naklejki.



W tym dniu odbyła się jeszcze jedna akcja - ,,Spacer z historią niepodległości w tle” -
lekcja historii / patriotyzmu w terenie. W akcji
wzięły udział wytypowane klasy - 4e, 8b i 8e.
Uczniowie pod opieką p. Moniki Cybulskiej-
Ryciuk, p. Agnieszki Podwojskiej i p. Krzysztofy
Sokołowskiej odwiedzili 2 pomniki oraz 2
kamienie pamięci, które znajdują się niedaleko
naszej szkoły. W każdym miejscu pamięci
pozostawiliśmy symboliczny znicz.

Żywą lekcję historii wychowankowie
rozpoczęli pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego,
który znajduje się pod Urzędem Miasta. Pomnik

został odsłonięty podczas oficjalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę w naszym mieście. Dzieci dowiedziały się, że wcześniej w tym miejscu znajdował się
Kamień pamięci poświęcony Józefowi Piłsudskiemu na którym widniał napis:

„Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo
zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska”.

Józef Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski 1867–1935 Ełk
Rada Miasta 1990-94

Spod Urzędu Miasta udaliśmy się do
parku znajdującego się w centrum miasta na
ul. Słowackiego, gdzie znajduje się Kamień
pamiątkowy poświęcony - Bohaterskim
żołnierzom września.

Pomnik powstał w naszym mieście we
wrześniu 1989, w 50 rocznicę wybuchu II
wojny światowej.

Na kamieniu wyryte zostało godło
Polski.

Następnie ulicami: Armią Krajową, Fryderyka Chopina oraz Tadeusza Kościuszki
dotarliśmy do Kamienia pamięci - Ofiarom Katynia 1940 i Smoleńska 2010, który znajduje
się przy Katedrze św. Wojciecha w Ełku.
Na kamieniu widnieje napis:

Jeśli unicestwią – pamięć...
Kamienie wołać będą
Pomordowanym,
Poległym,
Zaginionym...
nie tylko
na „nieludzkiej ziemi”
– Mieszkańcy Ełku.



Po krótkiej lekcji historii udaliśmy się do Parku Solidarności, gdzie znajduje się pomnik
- Poległym za wolną i niezawisłą Polskę.

Został on wzniesiony w 1965 roku, pierwotny
napis, który widniał na pomniku brzmiał:

,,W 20 rocznicę powrotu ziemi mazurskiej do
Polski, w hołdzie walczącym i poległym o polskość tej
ziemi, o jej wyzwolenie i utrwalenie władzy ludowej”.

Pomnik w 2001 roku został poddany renowacji,
umieszczono na nim orła i zmieniono napis
na: ,,Poległym za Wolną i Niezawisłą Polskę”.

Pod tym pomnikiem zakończyliśmy naszą
patriotyczną lekcje.

Spacer wprawił nas w milczącą zadumę i skłonił
do refleksji nad swoim życiem i prezentowanymi na co
dzień postawami.


