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Wydanie specjalne z okazji 100 – lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości

„Godność. Wolność. Niepodległość”
Od września do końca listopada w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA w naszej
szkole był realizowany Projekt pt. „Godność.
Wolność.
Niepodległość”.
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie znalazł się wśród
zaszczytnego grona 13 placówek w województwie
zachodniopomorskim i 257 w Polsce, którym
przyznano
dofinansowanie
na
organizację
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Do konkursu ogłoszonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło się 2500
placówek oświatowych.
Celem projektu było kształtowanie postaw opartych
na wartościach, takich jak: wolność, godność,
solidarność,
a także wzmacnianie poczucia
tożsamości narodowej i kształtowanie postaw
patriotycznych.
W ramach projektu zrealizowano takie działania
jak:
•

przygotowano wystawę pamiątek związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,

•

posadzono sto
niepodległości,

•

odbył się turniej szczypiorniaka – dyscypliny
sportowej
stworzonej
przez
polskich
legionistów,

•

przeprowadzono
konkursy
plastyczne
na projekt muralu, plakat oraz ilustrację
do kalendarza ściennego,

•

odbył się wykład oraz debata nt. „Czym
dla Ciebie jest wolność” przeprowadzona
przez pracownika naukowego Uniwersytetu
Szczecińskiego,

•

odbył się konkurs wiedzy historycznej,

•

odbyła się wieczornica poezji i muzyki
niepodległościowej,
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drzew

na

100-lecie

•

stworzona została gra planszowa „Postaw
na Niepodległą” i odbyły się warsztaty
programowania,

•

odbył się patriotyczny flash mob na Placu
Konstytucji 3 Maja w Chojnie,

•

zorganizowano
do Warszawy.

wycieczkę

patriotyczną

Wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
Jednym z wielu zadań realizowanych przez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w ramach projektu edukacyjnego „Godność.
Wolność. Niepodległość.” było przygotowanie
wystawy pamiątek pod nazwą „Bohaterowie
Niepodległej”,
modeli
redukcyjnych
przedstawiających historię polskiego lotnictwa
wojskowego
oraz
monet
i
banknotów
kolekcjonerskich
prezentujących
wydarzenia
i bohaterów niepodległości.

Przygotowania do zorganizowania wystawy
rozpoczęte zostały we wrześniu od ogłoszenia
wśród uczniów przez nauczycieli a także samorząd
uczniowski informacji o projekcie i zbiórce
pamiątek
związanych
z
odzyskaniem
niepodległości.
Od tego czasu w szkole do nauczycieli
zaangażowanych w projekt zaczęły spływać
pamiątki rodzinne, posiadające wartość historyczną
czy
sentymentalną,
przedmioty
często
przedstawiające historie indywidualne, rodzinne.
Oczywiście, każdy uczeń indywidualnie musiał
opisać prezentowany przez siebie przedmiot. W ten
sposób na wystawę trafił portret pradziadka
w mundurze armii austro-węgierskiej, służącego
jeszcze jako poddany Franciszka Józefa.

bucik z początku XX wieku, lampa karbidowa
z dwudziestolecia międzywojennego z logo PKP,
zdjęcia z lat 20-tych ubiegłego wieku czy
reprodukcja dokumentu informująca o powstaniu
niepodległego państwa polskiego.
Wystawa modeli redukcyjnych dotyczyła 100–
lecia polskiego lotnictwa wojskowego. Składała się
ona z dziesięciu modeli samolotów w skali 1/48
prezentujących samoloty lotnictwa polskiego.

Można było obejrzeć słynny samolot bombowy
PZL-37
Łoś
z
okresu
dwudziestolecia
międzywojennego, myśliwiec P-11 c, R-XIII
Lublin. Polskie Siły Zbrojne na zachodzie
reprezentował myśliwiec Hurricane, na którym
latali polscy piloci w Bitwie o Anglię, koniecznie
w brawach dywizjonu 303, a także znakomity P-51
Mustang w barwach 315 dywizjonu. Okres
powojenny to era naddźwiękowa więc nie mogło
zabraknąć Mig-21MF, Su-22M4 w barwach
z przełomu wieku a także Mig-29 w barwach
jednostki z Mińska Mazowieckiego, kultywującej
tradycje dywizjonu 303.

Udało się także wypożyczyć francuski bagnet
Lebel, identyczny, jak używany przez Błękitną
Armię gen. Hallera czy oddziały polskie w bitwie
warszawskiej, a także bagnet polskiej produkcji
z okresu dwudziestolecia międzywojennego
wyprodukowany w fabryce broni w Radomiu.
Na wystawie znalazły się także m.in. zegarki
kieszonkowe charakterystyczne dla początków XX
wieku, lampa naftowa, żelazko z duszą, reprodukcje
banknotów używanych w Polsce w początkach
niepodległości, plecak imitujący plecak legionowy,
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Na wystawie numizmatycznej prezentowana
była kolekcja monet srebrnych oraz banknotów
emitowanych przez NBP, których tematyka
związana była z historią Polski, w tym także okresu
odzyskania niepodległości.
Po przygotowaniu wystawy, od 7 do 14
listopada, każdy wychowawca lub nauczyciel
historii był zobowiązany do jej obejrzenia wraz
z klasą. Dzięki temu, w krótkim czasie, wszyscy
uczniowie ZSP w Chojnie mogli zapoznać się
z prezentowanymi na niej przedmiotami,
akcesoriami. Całość prezentowana była w sali
konferencyjnej, w zakupionych w tym celu
gablotach. Na wystawie prezentowany był także
wykonany przez uczniów, zdalnie sterowany
aplikacją telefoniczną model czołgu Renault FT 17,
będącego pierwszym czołgiem polskiego wojska
w historii.

mgr Marek Bednarz
mgr Katarzyna Mickiewicz - Bindas

„100 Drzew na 100 – lecie Niepodległości”
Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego
bardzo
aktywnie
zaangażowali
się
w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pod hasłem
„100 Drzew na 100 – lecie Niepodległości”
nawiązali do projektu edukacyjnego Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
„Godność.
Wolność.
Niepodległość” i posadzili 100 sadzonek rodzimego
Buku, otrzymanych od Nadleśnictwa Chojna,
dopisując je tym samym do blisko 850 tysięcy
drzew posadzonych w całej Polsce.

Dodatkowo członkowie Klubu wręczali uczniom,
nauczycielom i pracownikom naszej szkoły
symboliczny biało – czerwony listek klonu,
nawiązując do projektu „ Niepodległa”.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego
mgr Agnieszka Pawlaczyk
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Szkolny turniej szczypiorniaka
W ramach projektu „Godność. Wolność.
Niepodległość.” we wrześniu i październiku
przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne
i praktyczne z piłki ręcznej. Zajęcia te odbywały się
podczas lekcji wychowania fizycznego.

bez sędziów, a kwestii spornej
najstarszy szarżą grający legionista.

rozstrzygał

W dalszej części prezentacji uczniowie mogli
zobaczyć, jak dziś wygląda Kalisz - Szczypiorno.
I jak kultywowana jest tradycja szczypiorniaka na
tych ziemiach.
Właśnie w Kaliszu z okazji 100-lecia piłki
ręcznej w Polsce przed Areną Kalisz został
odsłonięty Pomnik "Piłkarze ręczni". Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP,
Andrzej Duda.

Uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania
fizycznego, w sali kinowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podczas oglądania
prezentacji multimedialnej, mogli zapoznać się
z historią piłki ręcznej na ziemiach polskich.
Z prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że nazwa
szczypiorniak (dawna nazwa
piłki ręcznej)
wywodzi się od nazwy miejscowości Szczypiorno
(od 1976 r. dzielnica Kalisza), w której w latach
1917/1918 w obozie jenieckim przebywali
internowani żołnierze legionów polskich. I to oni
stali się prekursorami tej gry w naszym kraju.
Charakterystyczny jest fragment z pamiętników
przetrzymywanego w Szczypiornie Władysława
Broniewskiego – znanego wszystkim poety
dwudziestolecia
międzywojennego
i współczesności - w ciągu dnia koledzy biegali za
szmacianką, zabawa ta podbiła ich serca, grali całe
dnie, zapominając że są internowani (...) Do gry
wykorzystali właśnie wolną przestrzeń między
barakami prawdopodobnie o wymiarach 30x12
metrów (...) grano bowiem jak wspomina
w swych pamiętnikach Władysław Broniewski -

Obecny na uroczystości sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera,
odczytał list od prezydenta. Andrzej Duda
przypomniał, że polska piłka ręczna narodziła się
w Szczypiornie w obozie dla legionistów , którzy
odmówili złożenia przysięgi lojalności cesarzowi
niemieckiemu. "Gra w piłkę pomagała im przetrwać
trudne chwile, dodawała otuchy i pozwalała
zachować sprawność fizyczną. To przykład, jak
ważną rolę społeczną odgrywa sport, a szczególnie
gry zespołowe. Uczą działania w grupie, pomagają
budować relacje i są szkołą zdrowej rywalizacji,
opartej na szacunku i wzajemnej życzliwości. Tak
zapewne wyglądała gra żołnierzy Legionów
Polskich, oczekujących przed stu laty za obozowym
murem
na
odzyskanie
tak
upragnionej
niepodległości" - podkreślił prezydent RP.
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W ramach turnieju mecze rozgrywane były
systemem 2 x 10 minut. Zwycięzcą turnieju została
klasa I MZ Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

W październiku uczniowie rozgrywali mecze
piłki ręcznej. Celem turnieju było przybliżenie
uczniom zasad gry i zachęcenie ich do gry
w szczypiorniaka, jako formy aktywnego
spędzania czasu wolnego. Przede wszystkim jednak
była to forma uczczenia obchodów setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania
piłki ręcznej na ziemiach polskich.

mgr Rafał Kaliciak
mgr Katarzyna Mickiewicz - Bindas

Zwycięzcami konkursów plastycznych na projekt muralu,
plakat oraz ilustrację do kalendarza ściennego, zostali:

1.

W kategorii projekt muralu o tematyce
niepodległościowej pierwsze miejsce zdobyła
Kaja Nowak klasa II b LO,

2.
W kategorii szkolny konkurs plastyczny na
plakat
wykonany
dowolną
techniką,
przedstawiający postać lub wydarzenie związane
z odzyskaniem niepodległości pierwsze miejsce
zdobyli ex aequo Sara Kierul i Kaja Wąchała
z klasy I d LO oraz Kaja Nowak z klasy II b LO,
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3.
W kategorii konkurs na projekt ilustracji,
które będą upamiętniać najważniejsze wydarzenia
związane z odzyskaniem niepodległości pierwsze
miejsce zajęli ex aequo Ryszard Gruszczyński
i Jakub Kulik z klasy I TI oraz Aneta Kaczor
z klasy IV TH.

Ilustracje do kalendarza

Filip Końcub, kl. I b, LO

Jakub Kudłak, kl. I a, LO

Grzegorz Wojciechowski, kl. I TI

Aneta Kaczor, kl. I V TH
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Klaudia Kurdziel, kl. III c, LO

Paulina Michałowska, kl. I TH

Jakub Kulik, kl. I TI
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Oskar Klęczar, kl. I b, LO

Ryszard Gruszczyński, kl. I TI

Dawid Depa, kl. III TB

Paula Babicz, kl. I d, LO
Magda Szulc, kl. I a, LO
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Wykład dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Niepodległość
– nie tylko Polski – ale i Polaków” połączony z debatą
„Czym dla ciebie jest wolność”
5 listopada 2018 r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu
„Godność. Wolność. Niepodległość.” z Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA, odbyło się
spotkanie
młodzieży,
zaproszonych
gości,
nauczycieli oraz pani dr Marty Cichockiej
z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opowieść o Polsce i Polakach została rozpoczęta
stwierdzeniem, że wolność to przede wszystkim
odpowiedzialność, którą każdy z nas ponosi
za swoje osobiste wybory i czyny. W naszym
narodzie idee wolności i niepodległości były przez
wieki bardzo silne, ponieważ jako jedyne państwo
na świecie musieliśmy walczyć o swój byt,
sąsiadując z dwoma silnymi, agresywnymi
państwami – Niemcami i Rosją.
Wbrew
powszechnemu mniemaniu, Polacy czerpali siłę

ducha z czasów demokracji szlacheckiej w XIVXVII
wieku.
Wtedy
nastąpił
wzrost
Rzeczpospolitej; osiągnęła ona również największy
zasięg terytorialny w dziejach. W XVIII wieku
upadek państwa był związany ze złym
wykorzystaniem wolności, gdyż dla magnaterii
ważniejsze niż państwo stały się interesy prywatne,
a liberum veto zostało użyte na szkodę narodu.
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Celem przywilejów było wzmacnianie narodu,
ale szlachta zbyt późno zrozumiała, że reformy
to konieczność rezygnacji z wolności osobistej
w celu ratowania państwa. Konstytucja 3 Maja
ograniczająca de facto ich prawa powstała zbyt
późno. Trzeci rozbiór Polski był precedensem
w skali świata i Polacy stali się narodem
niewolników, ale to równocześnie dzięki złotej
wolności szlacheckiej przetrwała w narodzie idea
wolności.
Nasz
naród,
poddawany
wynarodowieniu, znalazł wiele sposobów na
zachowanie miłości do ojczyzny. Jednym z nich
było wychowanie patriotyczne w rodzinach.
Kolejnym szkoła – tajne komplety, filomaci
i filareci. Ważną grupą społeczną była również elita
intelektualna, która propagowała polskość poprzez
działalność naukową i literacką. Polacy zyskiwali
świadomość
narodową
dzięki
dziełom
Sienkiewicza,
Mickiewicza,
Żeromskiego,
Słowackiego, Reymonta i wielu innych, tworzonym
„ku pokrzepieniu serc”. Idee narodowościowe
szerzyli również inni artyści, np. Matejko
czy Chopin. Jednakże, najbardziej bezpośrednim
sposobem walki o wolność była walka
w powstaniach. Mimo olbrzymich strat i represji,
Polacy pragnęli poczuć się wolnymi, stąd:
insurekcja kościuszkowska, legiony, powstanie
listopadowe,
krakowskie,
Wiosna
Ludów,
powstanie styczniowe. Ważna w uzyskaniu pełnej
wolości była również rola Legionów – gdyby nie
one, Państwo Polskie również by powstało, lecz
byłoby to państwo małe, słabe, na zawsze zależne
od silnych sąsiadów.

Jednakże sukces roku 1918 potrzebował jednej
postaci stawianej na pomnikach. Tą postacią stał się
Józef Piłsudski z wielu różnych powodów: był
patriotą, męczennikiem w niewoli niemieckiej
i
rosyjskiej,
działaczem
ponoszącym
odpowiedzialność za swoje czyny, odważnym,
konsekwentnym, charyzmatycznym przywódcą,
potrafiącym zjednoczyć Polaków oraz wojsko.
Pozostali Polacy w tym czasie również „zdali
egzamin z patriotyzmu” – wszystkie niezależne
ośrodki władzy na terenach polskich, mimo swoich
ambicji,
intelektu,
wykształcenia,
opcji
politycznych, zrezygnowały z władzy na rzecz
Piłsudskiego. Zwykli Polacy również zdawali sobie
sprawę z tego, że nie można bać się wolności, ale
trzeba ją „udźwignąć” i z dumą nieść na swoich
barkach – w pierwszych demokratycznych
wyborach frekwencja wyniosła 80%.

wolności wyznania, o prawie – wolność jednego
człowieka kończy się na wolności drugiego;
o cnocie i moralności, normach społecznych
i wychowaniu, gdyż prawo pisane nie reguluje
wszystkich sytuacji z życia codziennego oraz o sile,
która pozwala ludziom i narodom walczyć o siebie.
Pani
doktor
dodała
stwierdzenie,
że:
Sprawiedliwość bez mocy jest niczym, a moc bez
sprawiedliwości to przemoc.
Następnym pytaniem było: jak przekazać
wartości wolności i moralności młodym
pokoleniom? Odpowiedź brzmiała: wolność
to kwestia samorealizacji, moralność zaś –
światopoglądu. We wszystkich wartościowych
systemach moralnych podstawą jest niekrzywdzenie
drugiego człowieka i to należy przekazywać.

Po wykładzie głos zabrał pan Robert Ryss,
poruszając
kwestię
pańszczyzny,
kościoła
i wolności osobistej. Do poruszanych kwestii dodał,
że ważną pozycją w trakcie dyskusji o wolności
powinna być książka Ericha Fromma „Ucieczka od
wolności”, z której możemy się dowiedzieć, że
ludzie sami pozbawiają się wolności uciekając
przed brzemieniem odpowiedzialności.
Dalsza część debaty dotyczyła warunków
niezbędnych do uzyskania wolności. Uczestnicy
wspomnieli o szkolnictwie, wolności słowa,

Kolejnym punktem w dyskusji było uleganie
opiniom innych osób. Wszyscy zgodzili się
ze stwierdzeniem, że należy rozpatrywać opinie
różnych stron, nie zamykając się jedynie w jednym
światopoglądzie, gdyż tylko w ten sposób możemy
podejmować świadome, przemyślane, wyważone,
samodzielne decyzje. Wadą jest nie tylko uleganie
czyimś wpływom, ale również nieprzejmowanie się
niczyimi opiniami i „okopywanie się” w jednym
miejscu, podczas gdy cały świat wokół nas się
zmienia i rozwija. Taki błąd popełniła właśnie
pierwsza Rzeczpospolita.
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Następnie
uczestnicy
debaty
podzielili
się swoimi opiniami czym dla nich jest wolność.
Niektóre z odpowiedzi to: własny język, własne
państwo,
możliwość
przemieszczania
się, samorealizacja oraz przede wszystkim wolność
wyboru, podejmowania samodzielnych decyzji.

i tymi małymi rzeczami, dla dobra wspólnoty,
czasami wyrzekając się własnego interesu, się
zajmować. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie
stworzyć naprawdę wolne, silne, stabilne,
wytrzymałe, solidarne społeczeństwo.

Ostatnim pytaniem było: czym się kierować jako
patriota – sercem czy rozumem? Opinie zebranych
były podzielone. Część stwierdziła, że zarówno
sercem, jak i rozumem, gdyż nie jest tak łatwo
oddzielić jedno od drugiego. Nie możemy
lekceważyć uczuć, emocji ludzi, gdyż zaprowadzi
nas to donikąd, kierowanie się jedynie czy głównie
emocjami również nie jest zbyt rozsądne.
Ważnym z punktu widzenia człowieka żyjącego
w tzw. świecie globalnej wioski jest patriotyzm
lokalny – należy zauważać małe rzeczy wokół nas

mgr Joanna Gorska-Hamkało

Konkurs „POSTAW NA NIEPODLEGŁĄ”
9 listopada 2018 r. odbył się konkurs wiedzy
historyczno - kulturowej „Postaw na Niepodległą”.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy
o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem drogi
Polski do niepodległości i pierwszych lat II RP oraz
wspieranie postaw patriotycznych, pielęgnowanie
kulturowego dziedzictwa, motywowanie uczniów
do rozwijania pasji historycznych.
W finale konkursu – opartego na formule
teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, wzięło udział
dziesięć osób, głównie uczniów klas pierwszych.

W pierwszej rundzie każdy uczestnik odpowiadał
na dwa pytania. Aby przejść do dalszej rozgrywki,
trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej
jedno pytanie. Do drugiej części przeszło siedem
osób. W tej części uczestnicy sami wskazywali
odpowiadającego,
najczęściej
pytanym
uczestnikiem był Hubert Kwiecień. Do finału
zakwalifikowały się trzy osoby, które najlepiej
odpowiadały i zachowały szanse z poprzednich
rund. Konkurs wygrała Zuzanna Lorenc z klasy I a
LO. Konkurs prowadziły: mgr Danuta Perz i mgr
Renata Czubak. Pani Danuta Perz - nauczycielka
historii - była też autorką pytań do konkursu.
Konkurs przebiegał w duchu rywalizacji,
ale przedze wszystkim była to dobra zabawa,
wzbudzająca pozytywne emocje, zarówno wśród
uczestników jak i widowni.
mgr Danuta Perz
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Wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej
W czwartek, 15 listopada 2018 r. odbyła się
wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Przedsięwzięcie artystyczne miało charakter
otwarty, bo adresatami byli wszyscy ceniący
wartości patriotyczne i obywatelskie. Spotkanie
odbyło
się
w
godzinach popołudniowych
w bibliotece szkolnej. Montaż słowno - muzyczny
zawierał wiersze, poematy i pieśni patriotyczne.

znane zebranym pieśni, wykonywane przez szkolne
chórzystki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne
zebrane w przygotowanym wcześniej przez zespół
odpowiedzialny za realizację projektu „Małym
śpiewniku polskiej pieśni patriotycznej”.
Atmosfera była podniosła ale nie patetyczna.
Taka, jak nasz współczesny patriotyzm - Polaków
żyjących w wolnej Ojczyźnie.

Celem tego kulturalno - patriotycznego
spotkania było pokazanie i uświadomienie,
jak wielką wartością była i jest Ojczyzna. Młodzież
czytała wiersze poetów znanych i nieznanych,
a także takie utwory, których autorzy się pod nimi
nie podpisali, bo kiedy Ojczyzna była zniewolona,
nie chodziło o sławę, tylko o bohaterską walkę
o wolność. Utwory brzmiały ze zdwojoną siłą.
Poprzez swoją treść i młodzieńczą interpretację
uczniów, stawały się dla słuchających szczególnie
wzruszające. Podniosłości wydarzeniu dodawały

mgr. Edyta Krupa- Nadolny

Warsztaty programowania
Od września do listopada 2018 r. odbywały się
warsztaty programowania. Brało w nich udział
12 uczniów.
Zajęcia
obejmowały
takie
zagadnienia,
jak: konfiguracja i uruchomienie środowiska
programistycznego, typy danych, zakresy oraz
inicjalizacja zmiennych, tworzenie dodatkowych
nazw typów, pobieranie danych, operatory, tablice
jednowymiarowe i wielowymiarowe, ciągi znaków
w stylu C, napisy C++ (klasa std::string).
Uczniowie w ramach zajęć zostali zapoznani
z algorytmami, tworzyli, kompilowali a następnie
uruchamiali programy w języku C++. W ramach
zajęć został też złożony model pojazdu bojowego czołgu Renault FT z okresu I wojny światowej.

Szczególnie zaangażowany w prowadzenie
warsztatów był uczeń kl. IV Technikum
Zawodowego w zawodzie technik informatyk –
Przemysław Krzemiński, niezwykle doświadczony
w tworzeniu modeli pojazdów zdalnie sterowanych
aplikacją telefoniczną. Chętnie dzielił się on
z młodszymi uczniami swoją wyjątkową wiedzą
m.in. z zakresu projektowania i składania modeli
redukcyjnych oraz drukowania za pomocą drukarki
3D. Model pojazdu bojowego zdalnie sterowanego
aplikacją telefoniczną został zaprezentowany
społeczności szkolnej podczas wystawy pamiątek
„Bohaterowie Niepodległej”.

mgr Krzysztof Janik
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FLASH MOB – śpiew pieśni patriotycznych
z mieszkańcami Chojny
9 listopada 2018 r. młodzież
wraz
z opiekunami przeprowadziła na ulicach Chojny
patriotyczny flash mob. Celem akcji było
zachęcenie przechodniów do wspólnego śpiewania
pieśni
patriotycznych
oraz
integracja
ze środowiskiem lokalnym w przededniu tak
ważnego dla wszystkich Polaków święta – setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy akcji udali się w miejsca, w których
można spotkać najwięcej ludzi (np. place przed
lokalnymi marketami, skwery, bazar). W każdym
z tych miejsc inicjowali pieśń patriotyczną
„Przybyli ułani”. Wychodząc z różnych stron
odwiedzonych miejsc z pieśnią na ustach
gromadzili się w jednym punkcie, by wspólnie
kończyć utwór.

Już w październiku, w celu popularyzacji
utworów żołnierskich i patriotycznych oraz
zachęcenia młodzieży do czynnego udziału w życiu
kulturalnym, zespół nauczycieli odpowiedzialnych
za realizację projektu, opracował mały śpiewnik
polskiej pieśni patriotycznej. Zadaniem uczniów
było natomiast przygotowanie białych i czerwonych
baloników oraz utrwalenie pamięciowe pieśni
umieszczonych w śpiewniku. Zarówno śpiewniki,
jak i balony przygotowano w celu wręczenia ich
mieszkańcom miasta.

Żeby zachęcić przechodniów do wspólnego
śpiewania, uczniowie rozdawali śpiewniki polskiej
pieśni patriotycznej oraz rozdawali białe i czerwone
balony. Do akcji z wielkim entuzjazmem
przyłączyły się przedszkolaki z Bajkowego
Przedszkola Miejskiego w Chojnie z grupy
integracyjnej „Krasnale”, które również znały pieśń
przewodnią akcji i zachęcały przechodniów do
jej zaśpiewania.
Akcja bardzo zaskoczyła mieszkańców Chojny,
część z nich ze wzruszeniem nuciła pieśń, część,
stojąc, przyglądała się jedynie i słuchała
z wyraźnym wzruszeniem.

mgr Edyta Daszkiewicz
mgr Katarzyna Mickiewicz - Bindas
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Wycieczka „Śladami niepodległej”
W dniu 29 listopada młodzież z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką
nauczycieli: Katarzyny Mickiewicz – Bindas, Edyty
Krupy – Nadolny i Krzysztofa Janika udała się
na wycieczkę edukacyjną „Śladami Niepodległej”.
Uczestnikami byli uczniowie będący zwycięzcami
konkursów
szkolnych
przeprowadzonych
w
ramach projektu „Godność. Wolność.
Niepodległość.” Wycieczka była finałowym
zadaniem realizowanego projektu edukacyjnego
w ramach obchodów związanych z setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięciu przyświecały cele związane
z kształtowaniem świadomości patriotycznej
i obywatelskiej młodzieży oraz umożliwienie
poznania miejsc, w których
rodziła się
niepodległość. Przebywanie w miejscach kultu
narodowego
było
doskonałym
sposobem
na ugruntowanie wiedzy historycznej o Polsce
oraz
kultywowanie pamięci o bohaterach i ich
czynach związanych z odzyskaniem i utrzymaniem
niepodległości.
Wyjazd do stolicy umożliwił
też integrację młodzieży z różnych typów szkół:
Liceum
Ogólnokształcącego,
Technikum
Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I st.
Uczestnicy a zarazem zwycięzcy konkursów
to: Zuzanna Lorenc, Oskar Klęczar, Kaja Wąchała,
Sara Kierul, Kaja Nowak, Ryszard Gruszczyński,
Jakub Kulik, Hubert Kwiecień, Aneta Kaczor,
Hubert Olszowiak, Adrian Dopierała, Jakub
Mazurkiewicz i Jan Jesiółkowski.

Historyczna
przygoda
rozpoczęła
się
w Sulejówku. Tu uczestnicy wycieczki zobaczyli
Dworek Milusin miejsce, gdzie wraz z rodziną
mieszkał Marszałek Józef Piłsudski.
Kolejnym ważnym punktem był przejazd
do muzeum POLIN. Tu młodzież poznawała
historię Żydów polskich. Miejscem szczególnie
ciekawym była ulica z czasów dwudziestolecia
międzywojennego. Uliczka zaprezentowana była
w sposób bardzo realistyczny. Było tam kino,
punkty usługowe, sklepy, bruk z betonowej kostki,
latarenki uliczne i ławeczki. na których można było
odpocząć. Była również kultowa kawiarnia – Mała
Ziemiańska. Otwarta w 1918 r. Mała Ziemiańska
stanowiła jedno z najważniejszych miejsc spotkań
inteligencji warszawskiej tamtego okresu: poetów,
literatów, artystów malarzy, a także profesorów
nieopodal leżącego Uniwersytetu Warszawskiego.
Do bywalców lokalu należeli m.in. Jan Lechoń,
Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Julian
Tuwim, którzy mieli tam specjalnie dla nich
przeznaczony stolik.
A potem przyszedł czas na oglądanie
ekspozycji dotyczących zagłady i drugiej wojny
światowej… Ból i cierpienie widać było
na twarzach
postaci,
które przedstawiały
zamieszczone tam fotografie i eksponaty.
Wspólny obiad w Restauracji Besamim
na terenie
muzeum był okazją do refleksji
i odpoczynku, a także poznania smaków kuchni
międzywojennej.
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Po obiedzie uczestnicy wycieczki udali się
do Muzeum Powstania Warszawskiego. Po drodze
mijali jeszcze zabytkowy Cmentarz Żydowski
i wspominali o historii warszawskiego getta.
Pamiątki
i
eksponaty
zgromadzone
w Muzeum Powstania Warszawskiego, pokazywały
bohaterstwo i odwagę tych wszystkich, którzy
walczyli i ginęli za Ojczyznę. Młodzież miała
okazję odpowiedzieć sobie na pytanie, co dziś
znaczą pojęcia takie jak: zaangażowanie społeczne,
obywatelskie, patriotyzm i bohaterstwo. Poznanie
tych trudnych dla młodego pokolenia kart naszej
historii i bycie w miejscach kultu narodowego
na pewno wzmocni ich młodzieńczy patriotyzm
a także wrażliwość społeczną.

W
Muzeum
Narodowym
uczestnicy
wycieczki odwiedzili wystawę czasową „Krzycząc:
Polska! Niepodległa 1918” zorganizowaną dla
uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Wizyta w Muzeum Narodowym była źródłem
szczególnych przeżyć dla pasjonatek malarstwa Kai i Anety, które prezentowały już swoje prace
na wernisażach. Wystawa składała się z dziesięciu
części o tematyce związanej z dramatycznymi
wydarzeniami, w wyniku których Polska odzyskała
niepodległość. Można było zobaczyć portrety ojców
niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego,
Romana
Dmowskiego.
Zgromadzono tu dzieła sztuki o tematyce związanej
z Wielką Wojną, walką o granice odrodzonej
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Rzeczpospolitej,
wyłonieniem
Sejmu
Ustawodawczego i wyborem prezydenta Gabriela
Narutowicza. Młodzież miała okazję przybliżyć
sobie trudną historię kształtowania się państwa
polskiego ale też zobaczyć dzieła twórców polskich
początków XX wieku i czasów dwudziestolecia
międzywojennego,
takich
jak
Stanisław
Wyspiański, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak,
Bruno Schulz.
Wieczorny spacer Powiślem do Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego zwieńczony został
kolacją w restauracji studenckiej Rewers.
Po kolacji uczniowie podziwiali niezwykły
budynek biblioteki, a następnie – wędrując przez
Mariensztat w kierunku Placu Zamkowego –
słuchali opowieści o skali zniszczeń wojennych
i
zmianach
architektonicznych
Warszawy.
Naturalnie – nie mogło zabraknąć wizyty na Rynku
Starego Miasta, który zaczynał już przybierać
wystrój świąteczny, podziwiania Katedry św. Jana,
kolumny Zygmunta, kościoła św. Anny i Pałacu
Prezydenckiego – specjalnie oświetlonego akurat
w
rocznicową
noc
wybuchu
powstania
listopadowego. Ostatnim punktem wycieczki było
zwiedzanie wystawy plenerowej zlokalizowanej
przy ul. Krakowskie Przedmieście, związanej
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
opowiadającej historię cmentarza na wileńskiej
Rossie – jednej z najważniejszych nekropolii
narodowych, gdzie złożono prochy wielu wielkich
Polaków. To tam – przy matce – spoczęło serce
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Krakowskie
Przedmieście
to
jedna
z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic
historycznej części naszej stolicy i tu ustanowiliśmy
koniec naszej patriotycznej eskapady „Śladami
Niepodległej” – wycieczki, która była niesamowitą
lekcją historii.
mgr Edyta Krupa – Nadolny
mgr Katarzyna Mickiewicz- Bindas

Nasza sonda korytarzowa: Ojczyzna i patriotyzm oczami społeczności
W listopadzie cała Polska obchodziła 100
lecie odzyskania niepodległości. Hasła takie jak
"Ojczyzna" czy "patriotyzm" są znane każdemu, ale
co tak naprawdę dla nas oznaczają? No właśnie. I to
pytanie: Czym dla ciebie jest Ojczyzna
i patriotyzm?, zadaliśmy naszym nauczycielom,
koleżankom i kolegom.
Oto, co na temat
patriotyzmu i naszej Ojczyzny sądzą uczestnicy
sondy.

Marek Bednarz: Ojczyzna dla mnie
to miejsce na ziemi, gdzie się urodziłem,
wychowałem, chodziłem do szkoły. Tu mieszkali moi
przodkowie- pradziadek, dziadek, rodzice teraz
moja rodzina. To kultura według której byłem
wychowywany, tradycja przekazywana z pokolenia
na pokolenia, to wiara której uczyli mnie moi
rodzice, to język którym mówię.
Patriotyzm dla mnie to coś co trudno
zdefiniować zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
to uczciwość wobec innych, solidność w
wykonywaniu swoich obowiązków, pracowitość,
gotowość do poświęcenia, to także właściwe
zachowanie w każdej sytuacji, to postawa tolerancji
i szacunku dla innych ludzi. To znajomość własnej
historii i duma, z tego że jestem Polakiem.
Joanna Gorska- Hamkało: Patriotyzm jest
dla mnie szacunkiem dla mojego kraju i dokonań
wszystkich rodaków. To również wszelkie działania,
które podejmuję dla wspólnego dobra, nie patrząc
czasem a interes własny. To przekazywanie wiedzy
i doświadczenia naszego narodu młodym
pokoleniom.
Ojczyzna to miejsce, za które jestem
odpowiedzialna. To miejsce, które nas wspiera,
zapewnia nam dobre i godne życie. To miejsce,
które kształtujemy tak, aby nam oraz przyszłym
pokoleniom żyło się dobrze oraz bezpiecznie.
Edyta Krupa – Nadolny: Ojczyzna – to nie
abstrakcja, to wszystko, co mnie otacza,
to rzeczywistość – czasem trudna, a patriotyzm to
moja wiara w ten kraj i w nas Polaków i moja
nadzieja, że będzie jak trzeba.
Joanna Wojewoda: Patriotyzm oznacza dla
mnie przede wszystkim ogromne uczucie miłości.

Oznacza to szanowanie wszystkiego co się kojarzy
z krajem choćby symbole narodowe jak godło flaga
i hymn. Kraj jest dla mnie bardzo ważny, to miejsce
pełne wspomnień i dumy.
Katarzyna Kuziemkowska: Patriotyzm jest
to szacunek i umiłowanie dla ojczyzny oraz
gotowość dla poświęcenia się dla jej dobra
i narodu. Ojczyzna jest to miejsce w którym się
urodziłam i mam swoich wszystkich najbliższych,
rodzinę i przyjaciół
Dominika Fira: "Polska jest moją rodziną"
Sandra Grabowska: "Przystąpieniem
do wojska"
Julia Konsik: Ojczyzna jest krajem naszego
dzieciństwa, miejscem urodzin.
Może być ona czymś innym dla każdego
człowieka.
Jest
to
również
krąg
kulturowy,
wspomnienie domu rodzinnego, miejsce na ziemi,
w którym mieszkali i wciąż mieszkają nasi bliscy.
Dla mnie ojczyzna jest czymś bardzo
ważnym, miejscem,
w którym się urodziłam
i wychowałam. Czuję się tu bezpiecznie. Jest to
miejsce, do którego zawsze mogę wrócić i zostanę
przyjęta z otwartymi rękoma. Patriotyzm zaś jest
dla mnie cechą, która pozwala ludziom przejąć
sprawy ojczyzny nad osobistymi, jest to również
miłość, szacunek do ojczyzny oraz dbałość
i poświęcenie wobec niej.
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Natalia Konikowska: Patriotyzm to
kochanie ojczyzny, szacunek do niej. Ojczyzna to
taki dom, a wszyscy Polacy to jedna rodzina.
Dominika Jaworska: Ojczyzna to dla mnie
kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. Jest dla mnie
wspomnieniem rodzinnego domu. Patriotyzm to
miłość do ojczyzny, do miejsca, gdzie się
urodziłam.
Patrycja Staszak: Ojczyzna i patriotyzm
jest dla mnie czymś ważnym. Jest to okazanie
miłości i szacunku dla swojego kraju. Prawdziwy
patriota powinien znać historię kraju i z dumą
przyznawać skąd się pochodzi.

Sara Kierul i Kaja Wąchała

Wiktoria Sembera: Ojczyzna jest czym
ważnym dla mnie, ponieważ czuję w niej swój dom.
Mogę się uczyć, wyrażać swoje zdanie. Zawsze
będę jej bronić. I robić wszystko aby stała w
najlepszym świetle.
Ksiądz Zbigniew Stachnik: Miłość do
tradycji i zwyczajów, do regionów, w których się
wyrasta. A patriotyzm to szacunek do symboli i
kolorów narodowych.

Wiktoria Kamień, Emilia Czeda,

Kamila Błoch

Kaja Nowak
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