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 Niezwykłe wydarzenia towarzyszyły obchodom 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Już 10 listopada uczniowie klasy czwartej, biorący udział w zajęciach kółka 

teatralnego, z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowali niezwykłe przedstawienie 

o Generale Kwiatkowskim oparte na scenariuszu Jana Jakuba Należytego. Już we wstępie do 

spektaklu młodzi aktorzy powiedzieli, że nie chcą, aby Dzień Niepodległości był smutnym dniem. 

Zaznaczyli, że mają  powody do radości. Żyją przecież w spokojnych czasach. Nie wiedzą, co to 

strach i niebezpieczeństwo. O wojnach, które dotyczyły naszej ojczyzny, uczą się tylko z książek. 

 Na ten wyjątkowy dzień w szkole przygotowali antywojenną opowieść o Generale 

Kwiatkowskim i Marszałku Pyszałku. Stała się ona pretekstem dla małych artystów do dziecięcej 

rozmowy o pokoju i urokach życia, o wolności i swobodzie, poczuciu bezpieczeństwa tak ważnym 

dla małego człowieka. Przedstawienie nie było apelem poległych. Uczniom klasy czwartej udało  

się ukazać rzeczywistość daleką od trosk i niepokojów.  

Spektakl został zakończony wspólnym śpiewem znanych pieśni legionowych, które wykonali 

uczniowie klasy szóstej i siódmej. 

 

 11 listopada harcerze naszej szkoły wzięli udział w gminnych obchodach Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości. Wspólnie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami wzięli udział we mszy 

świętej w kościele parafialnym im. Św. Bartłomieja w Chęcinach, po  czym udali się, maszerując 

ulicami miasta, pod tablicę i pomnik upamiętniające lokalnych bohaterów narodowych. 

 



Kolejny dzień patriotycznych uroczystości odbył się 

w środowiskowej „Świetlicy Marzeń” w Tokarni. Tam 

mali aktorzy z klasy czwartej wzięli udział w 

spotkaniu z okazji Dnia Niepodległości i jeszcze raz 

zaprezentowali przedstawienie o Generale 

Kwiatkowskim, a uczniowie klas szóstej i siódmej 

zaśpiewali pieśni patriotyczne. Wszyscy włączyli się 

tym samym w lokalne obchody święta, na których 

byli obecni mieszkańcy Tokarni, którzy spektakl i 

patriotyczne śpiewanie przyjęli bardzo ciepło.   

Patriotyczne uroczystości zostały zakończone 

czwartego dnia. Na uroczystym apelu 

w szkole uczniowie wszystkich klas 

prezentowali przygotowane wcześniej 

plakaty, które miały być odpowiedzią 

na pytanie: „Co to jest patriotyzm?” 

Wszyscy bardzo poważnie podeszli do 

zadania i w pięknej formie opowiadali 

o tym, czym w dzisiejszych czasach 

jest patriotyzm. Przygotowali barwne 

prace i dojrzałe wypowiedzi. Okazało 

się, że patriotyzm nie jest dla nich 

pustym słowem, pojawiającym się na 

szkolnych uroczystościach i w 

książkach. W bardzo prosty sposób tłumaczyli, że to codzienne życie, rzetelne wypełnianie 

obowiązków, szacunek do symboli i tradycji narodowych, pielęgnowanie ich, aby były wciąż żywe.  

 Cykl uroczystości patriotycznych w naszej szkole to żywa lekcja historii potrzebna nam 

wszystkim, abyśmy nie zapominali o naszej przeszłości, ale i z dumą patrzyli w przyszłość. 

 

 


