
„Obchody Święta Niepodległości"

Wpisany przez Gimnazjum Tomawa

13 listopada w Gimnazjum w Tomawie odbył się finał tegorocznych obchodów 99 rocznicy
odzyskania niepodległości. W tym roku po raz kolejny uczniowie mieli do wykonania ciekawe
zadania. Całość przedsięwzięcia rozpoczęła się z miesięcznym wyprzedzeniem. W tym czasie,
każda klasa miała do wykonania 3 zadania. Pierwszym z nich było stworzenie kartki z
życzeniami dla Ojczyzny, gdzie uczniowie wykazali się kreatywnością zarówno przy tworzeniu
kartek, jak i przy opracowaniu życzeń.  Zadaniem drugim było przygotowanie prezentacji
multimedialnej "Patriotyzm wczoraj i dziś", w której uczniowie mieli zaakcentować ważne
momenty w naszej historii, postawy patriotyczne oraz bohaterów narodowych, jak również
oblicza współczesnego patriotyzmu. Integralną część prezentacji stanowić miał wywiad
przeprowadzony w szeroko pojętym środowisku lokalnym. Kluczowe pytanie brzmiało "Czym
jest patriotyzm? ". Przygotowane przez uczniów prezentacje były wykonane ciekawie,
wybrzmiały w nich zarówno imponujące zwycięstwa jak i bolesne porażki, których doświadczyli
Polacy w historii naszej Ojczyzny. Nie zabrakło także zdjęć i opisów Polaków, którzy są dla nas
symbolem bohaterstwa, heroizmu i patriotyzmu. Wywiady przeprowadzone przez uczniów
okazały się prawdziwymi "perełkami" tego zadania. Wśród rozmówców można było usłyszeć i
zobaczyć m.in. Wójta Gminy Łęki Szlacheckie, Sekretarza Gminy Łęki Szlacheckie, Starostę
Powiatu Piotrkowskiego, pracowników Sądu Rejonowego i Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim, pracowników Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich, Proboszcza Parafii
Bęczkowice, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z Gminy Łęki Szlacheckie oraz
lokalnych przedsiębiorców. Każdy z rozmówców zinterpretował patriotyzm w sposób wyjątkowy
dla siebie, więc treść wywiadów okazała się dla odbiorców niezwykle pouczająca i interesująca.
Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości był przeprowadzony 13 listopada
konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej - Curie, Mikołaju Koperniku i Tadeuszu Kościuszce pt.
"Polak...to brzmi dumnie!". Drużyny 5 osobowe z każdej klasy odpowiadały kolejno na 10
losowo wybranych pytań. Całości dopełniała patriotyczna dekoracja stanowisk oraz
fantastyczne charakteryzacje zawodników. 
Ostatecznie okazało się, że w łącznej punktacji we wszystkich 3 konkurencjach obie klasy III
uzyskały jednakową liczbę punktów i jury zdecydowało o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc.
Uczniowie tych klas w nagrodę otrzymają bilety do kina na wybrany przez siebie seans. Klasy II
również spisały się rewelacyjnie dlatego zostały nagrodzone dwoma dniami bez pytania.
Przygotowane przez panie Małgorzatę Balcerzyk oraz Ewę Kroczyńską, tegoroczne obchody 11
listopada były dla gimnazjalistów okazją do pracy grupowej i zespołowej, okazją do współpracy
ze środowiskiem lokalnym, okazją do rozwijania kreatywności, a przede wszystkim były
ciekawą, nowatorską i w dużej mierze autorską lekcją historii i patriotyzmu. 
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