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Uczniowie XIII LO uczcili setną
rocznicę odzyskania
niepodległości
To święto, które warto uczcić, ponieważ mamy w tym roku
stulecie. W naszej szkole przygotowaliśmy stoiska z
polskimi daniami i cieszą się popularnością, widać że
ludzie naprawdę szanują polską tradycję. Potem będziemy
robić żywą polską flagę – powiedział uczeń Wojtek
Pociej. W piątek uczniowie ,,trzynastki” zorganizowali
święto niepodległości w swojej szkole.
W sobotę 27 października odbył się koncert: ,,100
lat polskiej piosenki”. ,,Chcieliśmy rodzicom i
nauczycielom przypomnieć piosenki ich młodości, a
uczniom dać możliwość poznania tych utworów, piękna
polskiej muzyki i wspaniałych tekstów.” – stwierdza
nauczyciel WOS-u, historii i muzyki Jerzy Szawdzianiec,
inicjator tego wydarzenia. Wykonywane były piosenki
m.in. Ewy Demarczyk, Marka Grechuty, Maryli Rodowicz,
Republiki i Maanamu. Nauczyciel stwierdził również, że
występujący byli ,,bardzo pozytywnie zakręceni” oraz
dodaje, że publiczność wspólnie z artystami ,,wypełniła
salę gimnastyczną śpiewem polskich piosenek”.
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Jerzy Szawdzianiec przygotował również quiz o
Polsce, w którym udział wzięło osiem drużyn złożonych z
uczniów i nauczycieli. Zespoły rywalizowały ze sobą w
pięciu kategoriach: wydarzenia, sport, kultura i nauka,
postacie oraz miejsca.

Katechizm polskiego dziecka
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

,,Chcemy nawiązać do stu lat polskiej
niepodległości, piękna polskich krajobrazów, miast, ale nie
tylko. Do postaci , które przez te sto lat odegrały bardzo
ważną rolę, zarówno w kulturze, nauce czy polityce” –
powiedział nauczyciel. Pan Szawdzianiec zaznaczył
również, że pragnie, aby quiz był ,,dobrą zabawą” zarówno
dla uczestników, jak i widzów, którzy będą mogli ,,
odpowiadać między sobą”.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
zdj. kl. 8p

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Władysław Bełza

zdj. kl. 8p
.

www.13lo.szczecin.pl

zdj. kl. 8p

Strona 2

numer 4/18
www.13lo.szczecin.pl

,,Próbujemy stworzyć flagę. Idziemy trochę
ambitnie” – powiedział wuefista, Maciej Gofroń, który
zajął się tworzeniem żywej flagi. ,,Chcemy, aby się
pojawiły dwie daty, chcemy, aby pojawił się też napis XIII
LO” – zdradził nauczyciel. Zaznaczył, że realizacja
pomysłu jest ,,trochę trudniejsza” niż się wydawało. Pan
Gofroń ujawnił, że w projekcie miałoby wziąć udział ok.
600 osób - ,,Postaramy się, żeby była cała szkoła”. Pytany,
skąd pomysł, odpowiedział - ,, Tego nie było jeszcze w
naszej szkole. Nie robiliśmy czegoś takiego, więc
zobaczymy, jak nam wyjdzie”. ,, Najciekawsze w tym
wszystkim jest to, że ludzie, którzy będą tworzyli żywą
flagę, efekt zobaczą dopiero potem, nie będą widzieli go w
trakcie, ale mam nadzieję, że będą zadowoleni” – dodaje
nauczyciel.
…udało się!!! (redakcja)

,,Wystawa pod tytułem: „Ojcowie niepodległości”
przedstawia najważniejszych polityków walczących o
niepodległość” – powiedział historyk Andrzej Lindner.
Wystawę, która została wypożyczona z IPN-u, uczniowie
mogli oglądać na pierwszym piętrze szkoły. Historyk
zwrócił uwagę na to, że można zobaczyć ,,mało znane
fotografie i plakaty”, ale też odniósł się do ukazanych
bohaterów, czyli m.in. Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego i Wincentego Witosa. ,,Wystawa kończy się
w 1923 roku, kiedy to uznano Polską granicę na
wschodzie” – dodaje na koniec pan Lindner.
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,,Chcieliśmy bardzo mocno zaakcentować rożne
aspekty tych obchodów, aby nie było tak, że skupimy się
tylko na historii, choć ona tutaj absolutnie gra pierwsze
skrzypce, to chcieliśmy też pokazać taką płaszczyznę, w
której jesteśmy naprawdę świetni i robimy to codziennie,
czyli potrawy” – powiedziała o festiwalu kuchni polskiej
wicedyrektor Beata Stępkowska - Styś. Każda klasa
przygotowała stoisko, na którym zaprezentowano specjały
polskiej kuchni. Uczniowie i nauczyciele mogli się
rozkoszować np. pierogami ruskimi, gołąbkami i
mazurkami. Pani dyrektor zdradziła, że zostanie
przeprowadzony konkurs. ,, Na uwagę zasługuje to ile
mamy naszych narodowych potraw. I nie zawsze nawet
wiemy, jakie rarytasy są nasze, rdzenne, narodowe. Temu
tak naprawdę przyświecał główny cel. Żeby zwrócić
uwagę na to, że cudze chwalicie swego nie znacie” –
dodaje pani Stępkowska.

PIĘĆ PRAWD POLAKÓW
1. Jesteśmy Polakami.
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
3. Polak Polakowi bratem.
4. Co dzień Polak Narodowi służy.
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle.
Prawdy Polaków – obok znaku Związku Polaków w Niemczech, Rodła –
stały się symbolem Polaków w Niemczech. Uchwalono je w Berlinie 6
marca 1938 r. w czasie I Kongresu Polaków w Niemczech.

,,Myślę, że jest bardzo fajnie” – powiedziała
uczennica Tatiana Kavetska o obchodach. ,,Jest głośno, jest
fajnie i jest prawdziwa impreza” – dodaje Tatiana.
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