Projekt „Niepodległa”.
Podsumowanie działań związanych z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę czciliśmy
w naszej szkole realizując projekt „Niepodległa”. Nasze działania
rozpoczęliśmy 27 września uczestnictwem w rajdzie pod nazwą
„Polaków drogi do wolności” na Kopiec Niepodległości im. Józefa
Piłsudskiego. Przy tablicy upamiętniającej usypanie Kopca
odśpiewaliśmy hymn Polski i Pierwszą Brygadę.
Zorganizowaliśmy trzy konkursy związane z niepodległością
Polski:
- drużynowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polaków drogi do
wolności” dla klas VI–VIII ;
- Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w dwóch kategoriach:
dla klas I-III i dla klas IV-VIII, w którym wzięło udział 20 uczniów ;
- konkurs plastyczny w dwóch kategoriach:
- „Bohaterowie naszej wolności” dla klas 0-III ;
- „11 XI 1918 r. w moich oczach” dla klas IV-VIII.
W bibliotece szkolnej była przygotowana wystawa pamiątek
związana z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości.
Trwała ona od 15 października do końca listopada. Cenne pamiątki,
takie jak kartki pocztowe, czy plakietki patriotyczne liczące nawet
ponad sto lat, przyniesione przez uczniów, rodziców i nauczycieli są
świadectwem walki o niepodległość i trudnych lat budowy nowego
państwa polskiego.
Poszczególne klasy wzięły udział w wycieczkach związanych
tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz
polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.
Dzieci z „0” oraz uczniowie klas pierwszych zapoznawali się ze
sławnymi Polakami, których pomniki oglądali w Parku Jordana.
Podziwiali również pomnik niedźwiedzia Wojtka, który stał się
bohaterem walk o Monte Casino podczas II wojny światowej. Byli
również pod Domem im. Józefa Piłsudskiego, w miejscu, z którego
w 1914 r. wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa.

Śladami ważnych wydarzeń i postaci zasłużonych w historii Polski, na
Wzgórze Wawelskie, udała się klasa II A.
Uczniowie klasy II B uczestniczyli w wycieczce pt. „Śladami
Niepodległej”. Szli od Barbakanu na Rynek do Ratusza, gdzie
odczytali tablicę upamiętniającą rozbrojenie garnizonu austriackiego
przez polskich żołnierzy.
Klasy czwarte i piąte oraz szóste również poznawały naszych
bohaterów narodowych w Parku Jordana, a IV A podziwiała również
najważniejsze dla polskiej historii pamiątki w Muzeum Narodowym
na wystawie „Broń i barwa w Polsce”, natomiast V C i VI A na
wystawie „Niepodległość”. Klasa V B podążając śladami miejsc
związanych z niepodległością odwiedziła Collegium Novum
i zadumała się przy słynnej „Czwórce Piłsudczyków” na ulicy Józefa
Piłsudskiego.
Uczniowie klasy VI B brali udział w grze terenowej „Kiedy Zygmunt
dzwoni” oraz zwiedzali Katedrę Wawelską, Dzwon Zygmunta,
grobowce królewskie oraz krypty zasłużonych Polaków.
Klasa VII B również brała udział w grze terenowej, ale
zorganizowanej przez Maję Biedrzycką pt. „Szlakiem Krakowskich
Szarych Szeregów”.
Klasy ósme wybrały spacer edukacyjny po Krakowie „Od Kościuszki
do Piłsudskiego”. Spacer rozpoczął się od ulicy Grodzkiej u stóp
Wawelu, przez ulice Starego Miasta, Rynek Główny, ulicę Józefa
Piłsudskiego, Oleandry, 3 Maja i zakończył się w Parku Jordana.
Album ze zdjęciami z wycieczek klasowych można oglądać
w bibliotece szkolnej.
8 listopada w Sali Teatralnej przy kościele Świętej Jadwigi
królowej odbyła się Gala Stulecia Polski Niepodległej pt. Moja
Niepodległa”. Przedstawienie ukazało drogi naszej ojczyzny,
uwzględniając szczególną rolę Krakowa w budowaniu tożsamości,
tolerancji i wolności dla wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej.
Uzupełnieniem występu uczniów były liczne dokumenty filmowe,
tańce i śpiew.

9 listopada o godz. 11:11 włączyliśmy się w ogólnopolską akcję
śpiewania czterech zwrotek hymnu narodowego. Nasz strój galowy
podkreślał rangę tego wydarzenia.
Zwieńczeniem naszych działań był Koncert Pieśni
Patriotycznych, który odbył się 15 listopada na sali gimnastycznej.
Dzięki licznie przybyłym rodzicom koncert miał charakter wspólnego,
rodzinnego świętowania, w którym każdy mógł wyrazić, jak ważna
dla niego jest niepodległość naszego kraju. W naszym wspólnym
świętowaniu udział wzięła również radna Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Koncert uświetniła scenografia przygotowana przez rodzica jednego
z naszych uczniów – prezesa Stowarzyszenia „Krakowska Filmowa
Grupa Rekonstrukcyjna” działająca pod honorowym patronatem
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym
w projekt „Niepodległa” serdecznie dziękujemy.

