
WYDARZENIE PATRIOTYCZNE

Temat / nazwa wydarzenia

Apel okazji Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja

Nazwa szkoły /placówki

Szkoła Podstawowa w Obicach

Imię i nazwisko dyrektora szkoły / placówki

Jerzy Węgrzyn

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść

Mirosława Piwowarska

Opis wydarzenia

Bieżący rok jest rokiem wyjątkowym, bowiem obchodzimy setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym, szczególnego 
charakteru nabierają wszystkie patriotyczne uroczystości, które organizowane 
są w Szkole Podstawowej w Obicach. Taka była też akademia zorganizowana 26 
kwietnia 2018r., z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 227 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą przygotowali uczniowie klas 
gimnazjalnych oraz klasa IV pod kierunkiem pani Renaty Strójwąs i Mirosławy 
Piwowarskiej. 
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły - pan Jerzy Węgrzyn, 
który przybliżył zebranym okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja, ważność 
symboli narodowych i Roku Jubileuszowego. 
W dalszej części odbyła się część artystyczna, którą rozpoczęli uczniowie klasy 
IV tańcząc dostojnego poloneza. Narratorki - uczennice klasy II a gimnazjum 
przypomniały ważne fakty z historii Polski. Młodzież klas gimnazjalnych 
przedstawiła scenkę z sąsiadami Polski, ukazującą dramatyczne chwile w 
dziejach Polski, czyli rok 1772, który przeszedł do historii pod nazwą I rozbioru 
oraz scenkę na wpół historyczną, na wpół współczesną, czyli „wizytę” 
Konstytucji 3 Maja w klasie szkolnej. Gimnazjaliści wyrecytowali także 
wzruszające patriotyczne wiersze: „Wspomnienie”, „Polska” oraz „Kocham Cię 
Polsko”. Całość przeplatana była pieśniami patriotycznymi w wykonaniu 
dziewcząt z klasy II a i III a gimnazjum „Ojczyzno ma”, „Tu wszędzie jest moja 



Ojczyzna” oraz „Taki Kraj”. W stworzeniu niesamowitego klimatu udział mieli 
także czwartoklasiści, którzy odświętnie ubrani, z patriotycznymi rekwizytami 
zaprezentowali taniec z flagą do melodii „Flaga”, z pomponami do piosenki 
„Jestem Polką i Polakiem” oraz zatańczyli krakowiaka „Płynie Wisła płynie”. 
Wszyscy aktorzy dostali zasłużone brawa i uznanie wśród widzów.
Uroczysty charakter uroczystości podkreśliły barwy narodowe, hymn i godło 
państwowe. 
Patriotyczne apele rocznicowe w Szkole Podstawowej w Obicach są tradycją. To 
właśnie dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne 
dążą do kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów, wychowania w 
polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.
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