Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku n.D
Jako społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku wraz z całym narodem
polskim chcemy w sposób możliwe najbardziej uroczysty przeżyć obchody setnej rocznicy odzyskania
przez nasz kraj niepodległości. Zewnętrznym wyrazem naszego szczerego pragnienia jest szereg
inicjatyw, które podjęliśmy, aby zarówno my – grono pedagogiczne, jak i uczniowie, rodzice oraz
wszyscy mieszkańcy gminy Krościenko mogli przeżywać radość niepodległości wspólnie, razem
celebrując święto niepodległości. Poniżej prezentujmy kalendarium, które zawiera wszystko to, co
przygotowaliśmy i co może stać się udziałem każdego mieszkańca naszej gminy. Serdecznie
zapraszamy do świętowania wraz z nami.
Szanowni Państwo! Będzie nam niezmiernie miło, jeśli odpowiecie na nasze zaproszenie, swoją
obecnością.
1. Wykonane zostały tematyczne gazetki klasowe poświęcone wybranemu zagadnieniu
dotyczącemu polskiej drogi do niepodległości oraz właściwie rozumianemu patriotyzmowi.
2. W dolnym korytarzu naszej szkoły podziwiać można wystawę niepodległościową
przedstawiającą ojców polskiej niepodległości – naszych rodaków, którym w sposób
szczególny zawdzięczamy suwerenność naszego kraju.
3. Poniedziałek 5. listopada jest ostatecznym terminem złożenia tzw. „lapbooków” – projektów
wykonywanych zespołowo, których celem jest ukazanie w sposób oryginalny określonego w
regulaminie konkursu tematu, oczywiście związanego z obchodzoną przez nas rocznicą. Prace
wykonane w gronie rodzinnym i uczniowskim będzie można podziwiać na szkolnej wystawie.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas wieczornicy
patriotycznej o której szerzej nieco później.
4. W środę 7. listopada podczas zajęć lekcyjnych odbędzie się szkolny przegląd pieśni i piosenki
patriotycznej. Uczniowie z każdego oddziału klasowego, włącznie z najmłodszymi dziećmi
uczęszczającymi do naszego przedszkola, wykonają przed komisją przeglądową jeden utwór
patriotyczny. Przygotowania do konkursu trwają już od ponad tygodnia. Najlepsze i
najbardziej twórcze wykonanie, skądinąd znanych pewnie pieśni i piosenek, zostanie
nagrodzone w sposób wyjątkowy. Nie chcemy aby całość przeglądu pieśni i piosenek
skoncentrowana była wyłącznie na rywalizacji. Aby jednak wyróżnić tych, którzy w
przygotowanie włożyli najwięcej trudu i pracy, wydarzenie to chcemy zakończyć
przyznaniem nagrody grand prix.
5. To jednak jeszcze nie koniec „niepodległościowych” emocji, które będą nas czekać tego dnia.
Po zamknięciu konkursu śpiewaczego rozpoczniemy Niepodległościowy Mecz Pokoleń.
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły staną w szranki, nie jak zazwyczaj podczas
sprawdzianów, odpowiedzi i kartkówek, lecz podczas zmagań sportowych. Rozegramy mecz
piłki halowej oraz siatkówki. Ciekawe, kto tym razem będzie górą! Mecze mają na celu
wzmocnienie wspólnoty szkolnej w niecodzienny sposób, bo czy na co dzień zdarza się by w
bramce piłkarskiej zmierzyć się oko w oko z panem Dyrektorem, księdzem czy Panią od
fizyki?
6. W środę, aby pokazać nasze przywiązanie do barw narodowych, każdy z nas na ten dzień tak
przygotuje swoją garderobę, aby znalazły się w niej elementy biało-czerwone.
7. Czwartek 8. listopada będzie dla nas dniem, w których będziemy chcieli ukazać to co
najpiękniejsze w naszej lokalnej małej ojczyźnie. Specjalnie dla przedszkolaków urządzimy
pokaz mody regionalnej. Uczniowie naszej szkoły zaprezentują tradycyjny ubiór pieniński,
grywałdzki oraz podhalański. Kto wie, może dla niejednej uczennicy naszej szkoły będzie to
nieśmiały początek wielkiej kariery w branży modelingowej…

8. Bardzo gorąco zachęcamy uczniów naszej szkoły, aby tego dnia również i oni ubrali strój
regionalny. Niech korytarze naszej szkoły mienią się tego dnia pięknem barw naszej małej
ojczyzny!
9. Tego dnia odbędzie się również próba generalna akademii, którą pod kierownictwem p. Marii
Kurpiel oraz p. J. Ciesielki przygotowują uczniowie naszej szkoły, by móc podzielić się swoją
inwencją twórczą z całą społecznością krościeńskiej gminy i parafii. Okolicznościową
akademię będziemy szansę podziwiać dwa razy. Po raz pierwszy w piątek w budynku szkoły
podczas oficjalnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, po raz drugi zaś w
niedzielę 11. listopada po uroczystej Mszy Świętej, którą rozpoczniemy o godzinie 11.
10. W czwartek na godzinę 17 będziemy mieli zaszczyt zaprosić mieszkańców naszej gminy na
wieczornicę patriotyczną. W prawdziwie rodzinnej atmosferze będziemy chcieli spędzić
razem wieczór słuchając interesującej prelekcji, podziwiając przygotowane wystawy,
oglądając film o tematyce patriotycznej, a przede wszystkim śpiewając pieśni i piosenki, które
od wielu lat towarzyszyły nam w ważnych wydarzeniach historycznych w naszej ojczyznie.
11. Piątek będzie w naszej szkole dniem najbardziej uroczystym. Strój galowy, obowiązkowy dla
każdego ucznia, będzie wyrazem szacunku, który będziemy chcieli okazać kiedyś walczącym,
a dziś poświęcającym swoje życie, siły, czas i talent dla dobra, pożytku i rozwoju naszej
ojczyzny.

