Tadeusz Różewicz Oblicze ojczyzny
Ojczyzna to kraj dzieciństwa
Miejsce urodzenia
To jest ta mała najbliższa
Ojczyzna
Miasto miasteczko wieś
Ulica dom podwórko
Pierwsza miłość
Las na horyzoncie
Groby
W dzieciństwie poznaje się
Kwiaty zioła zboża
Zwierzęta
Pola łąki
Słowa owoce
Ojczyzna się śmieje
Na początku ojczyzna
Jest blisko
Na wyciągnięcie ręki
Dopiero później rośnie
Krwawi
Boli

100. rocznica
odzyskania niepodległości Polski

Program wydarzeń rocznicowych
w Szkole Podstawowej nr 20 Bydgoszczy

• „Tradycje powstania wielkopolskiego żywe w mojej
rodzinie”,
• „Od pruskiej do polskiej szkoły”
• filmy krótkometrażowe
 podczas wycieczek odwiedzą miejsca pamięci narodowej
w Bydgoszczy oraz Izbę Pamięci Józefa Piłsudskiego,
 stworzą wystawy:

Starsi ludzie to ci, którzy niosą nam historię, którzy niosą nam
nauczanie i wiarę, zostawiają nam spuściznę. Oni mają wewnętrzną
siłę, by przekazać nam szlachetne dziedzictwo.
Papież
Franciszek

Każdego roku w kręgu rodzinnym oraz środowisku szkolnym
i społecznym okazujemy radość i szacunek wobec takich wartości
jak: wolność i niepodległość. Jednakże setna rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę domaga się szczególnego
świętowania.

• pamiątek rodzinnych (przedmiotów, dokumentów,
odznaczeń, archiwalnych fotografii, wspomnień…) związanych z
czasem odzyskania przez Polskę niepodległości i budowania
państwowości polskiej,
• „Bydgoszcz i jej mieszkańcy na jednej fotografii sprzed
prawie stu lat” - wystawa archiwalnych zdjęć rodzinnych,
• autorskich prac uczniów o tematyce patriotycznej,
 będą uczestniczyć w zajęciach tematycznych zorganizowanych
przy współpracy z Delegaturą IPN w Bydgoszczy,
 odwiedzą wystawy okolicznościowe w muzeach bydgoskich,

Zamiarem naszym jest edukacja i kształtowanie postawy
patriotycznej dzieci i młodzieży poprzez zbudowanie więzi ze
starszym pokoleniem oraz podkreślenie społecznej i wychowawczej
roli seniorów. Dlatego przesłaniem naszych działań będą powyższe
słowa Papieża Franciszka.

 wezmą udział w konkursach historycznych, plastycznych,
recytatorskich, m. in.

Uczniowie naszej szkoły:

„Historia jednego pomnika” (pomnika Henryka Sienkiewicza
odsłoniętego w 1927 r., zniszczonego przez hitlerowców w 1939 r.),

 będą uczestniczyć w uroczystości z okazji Święta Niepodległości,
 zrealizują różnorodne projekty, m. in.:
• „Dzieje rodziny częścią historii narodu”,

• „Niepodległość za cenę krwi - walka o granice Polski”,
• „Godło Polski na przestrzeni wieków”,

 będą uczestniczyć w koncertach pieśni patriotycznych,
 wezmą udział w biegach przełajowych
uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej,

na

trasie

z

 zasadzą Dąb Niepodległości na terenie szkoły (maj).

Do współpracy zapraszamy wszystkich Rodziców, dziadków
i pradziadków uczniów, Seniorów naszego osiedla, Radę Osiedla
Bielawy i os. Leśne, harcerzy, Klub Seniora, Polski Związek
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, duszpasterzy
z parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego, przedstawicieli TMMB
i wszystkich, którzy pragną dzielić z nami radość z odzyskania
niepodległości.

