Pamiętamy o patriotach!
2016 r. Rokiem Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego,
Cichociemnych oraz Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
Sejm ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego
oraz Cichociemnych. Decyzją posłów obchodziliśmy też Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski.

Uhonorowanie Henryka Sienkiewicza wiąże się z przypadającą w 2016 r. 170. rocznicą
urodzin oraz 100. rocznicą jego śmierci. – Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak
uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i –
jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu –
podkreślono w uchwale.

W 2016 r. przypadała także 70. rocznica śmierci wybitnego kompozytora, dyrygenta,
pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego –
Feliksa Nowowiejskiego. – Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały
tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu

i organizowaniu życia artystycznego – napisano w uchwale. Posłowie przypomnieli, że Feliks
Nowowiejski jest m.in. autorem muzyki do „Roty” Marii Konopnickiej. W dokumencie
zaznaczono również, że liczni twórcy wciąż odwołują się do jego spuścizny.

W 2016 r. przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce
Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej.
Wydarzenia te miały miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. – Działania Cichociemnych
umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji
sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski
zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę –
napisano w uchwale. W dokumencie przypomniano też, że Cichociemni stanowili elitę
Polskich Sił Zbrojnych i z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski powinni
mieć stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych.

Przeszły rok upamiętniał także 1050. rocznicę Chrztu Polski. Nie tylko w kościele, ale
i w życiu świeckim. Chrzest Polski miał ogromne znaczenie dla pozycji politycznej naszego,
dopiero kształtującego się kraju, na arenie międzynarodowej i wprowadził nas do
chrześcijańskiego kręgu kulturowego.
Rok 2016 był bez wątpienia rokiem patriotyzmu.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym
Mieście n.P. podjęto szereg działań związanych z uczczeniem pamięci postaci roku 2016 oraz
rocznicy Chrztu Polski. Od września nauczyciele przybliżali sylwetki bohaterów narodowych.
W tym celu zorganizowano wystawę tematyczną adresowaną do całej społeczności szkolnej.
Znalazły się na niej obszerne informacje o życiu, twórczości i działaniach zasłużonych
Polaków, nie brakło również portretów i ilustracji.
Na zajęciach z języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej
omawiane były fakultatywnie utwory Henryka Sienkiewicza pod hasłem „Sienkiewicz znany
i nieznany”. Uczniowie mieli możliwość poznać inną niż ogólnie znana twórczość pisarza.
Wyjątkowe zaciekawienie budziły baśnie. Każda z nich zawiera jakąś życiową mądrość, którą
słuchacze starali się zapamiętać. Ponadto zorganizowany był również konkurs literacki pod
tym samym hasłem, którego głównym celem było popularyzowanie wiedzy o bohaterach
historycznych występujących w utworach Henryka Sienkiewicza. Tematy z jakimi mieli
zmierzyć się uczniowie to: Który z utworów Henryka Sienkiewicza został najbardziej przez
Ciebie zapamiętamy? Uzasadnij swoją wypowiedź oraz Opisz najciekawszą przygodę
bohaterów z wybranego utworu literackiego Henryka Sienkiewicza.
Biblioteka szkolna czynnie włączyła się także w szeroki wachlarz zadań, którym
najważniejszym było „Czytanie na dywanie” – dzieci i młodzież zwłaszcza z klas młodszych
słuchała czytanych przez pana bibliotekarza fragmentów utworów Henryka Sienkiewicza oraz
opowieści o postaciach roku 2016. Uczestnikom spotkań bibliotecznych przybliżono także
ilustracyjnie Chrzest Polski.
Lekcje historii obfitowały również w wiadomości o Cichociemnych i 1050. Rocznicy Chrztu
Polski. Młodzież obejrzała tematyczne zdjęcia, filmy i prezentacje. Uczniowie
z zaciekawieniem śledzili życie i czyny bohaterów narodowych. Podziwiali odwagę i hart
ducha spadochroniarzy, a odległe czasy Chrztu Polski budziły w nich wzruszenie.
Muzyka Feliksa Nowowiejskiego stała się naszej braci uczniowskiej bliższa dzięki
prezentacjom utworów na lekcjach muzyki. Uczniowie starsi uczyli się śpiewać „Roty”,
młodsi słuchali miniatur o charakterze ćwiczebnym (Gawot, Polskie tańce dla dzieci)
i innych utworów patriotycznych. Nauczyciele starali się zaprezentować bogactwo ludowych
motywów, różnych odcieni ekspresji i pięknych tematów muzycznych w twórczości
kompozytora.
Nauczyciele włączyli się w działania realizujące zadanie upamiętnienia patriotów. Dzięki
temu społeczność szkolna miała szansę bliższego spotkania z postaciami Roku 2016 i historią
naszej Ojczyzny.
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