Wydarzenia patriotyczne
Temat/nazwa wydarzenia: Wieczornica Patriotyczna
Nazwa szkoły/placówki: Zespół Placówek Oświatowych i. Jana Pawła II

w Bukowie
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Agata Kapelusz-Derejska
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Beata Mazur
Krótki opis wydarzenia:
W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie setne urodziny
Ojczyzny świętowano przez trzy dni. Przygotowano szereg imprez, aby uczcić ten
szczególny dzień i sprawić, by na długo pozostał w pamięci wszystkich.
8 listopada 2018 roku zorganizowano „Wieczornicę Patriotyczną”, na którą
zaproszono władze lokalne w osobie wójta gminy Krasocin, radnych gminnych
i powiatowych, proboszcza parafii Bukowa, dyrektora L’hoist Bukowa, kierownika
Samorządowego Centrum Oświaty, sołtysów, kół gospodyń wiejskich z Występ,
Skorkowa, Gruszczyna i Ciesiel oraz wszystkich mieszkańców okolicznych
miejscowości. Gości powitała dyrekcja szkoły p. Agata Kapelusz- Derejska,
a p. Beata Mazur przypomniała krótko historię odzyskania niepodległości przez
Polskę. Wszystkich uczestników w wyjątkowy sposób w klimat świętowania
wprowadziła klasa VIII - uczniowie zatańczyli poloneza. Przy pięknej scenografii,
w blasku świec wraz z chórem szkolnym uczestnicy wieczornicy śpiewali pieśni
patriotyczne np: „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani” czy „My Pierwsza Brygada”.
Każda pieśń poprzedzona była informacją o tym, kiedy powstała, kto jest autorem
słów i kompozytorem. Kto nie znał słów, mógł skorzystać ze śpiewników
przygotowanych przez dzieci i nauczycieli szkoły. Uczniowie z kółka tanecznego
w strojach regionalnych zaprezentowali taniec kielecki „Gołąbeczka” oraz tańce
ludowe „Trojak” i „Uciekła mi przepióreczka”. To nie był tylko wieczór z pieśnią
i tańcem. Muzyka przeplatana była strofami poezji wojennej. Przygotowane przez
uczniów utwory wywołały wzruszenie widzów.
Na korytarzu przygotowano wystawę dokumentów, przedmiotów z życia
codziennego mieszkańców pobliskich wsi i militariów z okresu I i II wojny . Można było
zobaczyć oryginalne gazety jeszcze z końca XIX wieku, publikacje książkowe
z początku XX wieku, kopie dokumentów (świadectw, aktów notarialnych,
dokumentacji szkolnej) od 1918 do 1968 roku. Znalazły się też przedmioty używane
przez mieszkańców okolicy w okresie międzywojennym i w czasie II wojny, łuski od
nabojów, fragmenty bagnetów z tego okresu. Z okazji stulecia niepodległości Polski
dla społeczności uczniowskiej ogłoszono konkurs na plakat upamiętniający to
wydarzenie. Przygotowane prace plastyczne ozdobiły korytarz szkolny i cieszyły się
dużym zainteresowaniem zaproszonych gości. Po wspólnym śpiewaniu można było
porozmawiać i powspominać minione lata przy kawie, herbacie i słodkościach.

Natomiast 9 listopada na wszystkich przerwach rozbrzmiewały dźwięki
śpiewanych wspólnie przez uczniów i nauczycieli pieśni legionowych i patriotycznych.
O godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi odśpiewali uroczyście
Hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.
Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole były dniami pełnymi radości, a dzięki
udziałowi w tego typu uroczystościach dzieci i młodzież uczą się patriotyzmu,
kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
Do organizacji włączyli się: B. Mazur, R. Krawczyńska, A. Banaś, J. Bebel, E. Giemza,
M. Bała, J. Kwapisz, E. Terpic-Zając, T. Szymkiewicz, D. Wijas.

