100-lecie Odzyskania Niepodległości

09.11.2018 w ramach uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
rozpoczęła radosne świętowanie od aktu posadzenia dwóch „Dębów Niepodległości”. Na
boisku szkolnym w celu symbolicznego posadzenia dębów zgromadzili się dyrekcja szkoły,
przedstawiciele grona pedagogicznego i pracowników szkoły oraz uczniowie klasy I b z
wychowawcą. Powstające pomniki przyrody będą trwale przypominały przyszłym pokoleniom o
minionych, ale jakże ważnych wydarzeniach sprzed 100 lat i będą wzbudzały w
świadomościach młodych pokoleń patriotyzm, a dla wszystkich będzie to czas pogłębionej
refleksji i troski o losy państwa polskiego.
"Piękno tej ziemi skłania do wołania o jej
zachowanie dla przyszłych pokoleń" mówił Jan Paweł II. Mamy nadzieję, że młode dęby
uroczyście posadzone, będą dowodem naszej pamięci o Polsce - naszej Ojczyźnie i naszym
Patronie. O godzinie 11.11 włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej” zaśpiewaliśmy
wspólnie z uczniami innych polskich szkół Hymn Państwowy. Kontynuowaliśmy w ten sposób
uroczystość zorganizowaną w naszej szkole z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Całą społeczność szkolną powitała pani dyrektor Izabela Kossakowska,
mówiąc o tym jak ważna jest Ojczyzna i Wolność. Następnie wręczono nagrody uczniom,
którzy w konkursie historycznym „Polska w latach 1918 – 2018” wykazali się największą
wiedzą. Piękną lekcję historii wygłosił przed zgromadzonymi pan Eugeniusz Janiczek,
przypominając obecnym naszą trudną narodową drogę do niepodległości, a także sylwetki
wielkich Polaków: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego czy Ignacego Jana
Paderewskiego. Młodzież z klas I a i I b przygotowała „Koncert dla Niepodległej” podczas
którego zaprezentowane zostały pieśni patriotyczne związane z historią Polski w latach 1918 –
2018. Chór męski składający się z uczniów klasy I a zaśpiewał dla nas pieśń legionów „My
pierwsza brygada” oraz „Czerwone maki na Monte Cassino”, bardzo wzruszającą „Balladę o
Janku Wiśniewskim” wykonał zespół w składzie: Mikołaj Koczorowski, Zuzanna Kurzawska
oraz Iwona Sosnowska. Na zakończenie piosenkę, która stała się hymnem „Solidarności” oraz
symbolem walki z reżimem komunistycznym - „Mury” , wspaniale wykonał uczeń klasy 1 –
Wojtek Osuch. Bardzo dziękujemy uczniom za prowadzenie i przygotowanie uroczystości.
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