DEBATA NA TEMAT WOLNOŚCI
9 stycznia 2014 roku

9 stycznia 2014 roku odbyła się w naszej szkole debata na temat wolności,
która jest jednym z ogniw projektu objętego patronatem Prezydenta RP „Młodzi dla
wolności”.
Naszymi gośćmi byli: p. Zdzisław Szewczuk – prezes Związku Piłsudczyków,
przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – p. Bronisław
Adamiak i Maciej Ruszczyński oraz p. Katarzyna Gibała – Nowak (nauczycielka
historii i WOS-u w Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II) z trojgiem
uczniów.
Naszą szkołę reprezentowała p. Dyrektor – Jolanta Sawicka, emerytowana
nauczycielka j. polskiego – p. Teresa Bogusz, p. Barbara Lach – opiekun Koła
Dziennikarskiego oraz uczniowie.
Moderatorami debaty byli: p. Magdalena Biel – Dejewska oraz p. Artur Bilski.
Oprawą muzyczną, fotografowaniem i nagrywaniem uroczystości zajął się p. Andrzej
Sawczuk.
Zanim rozpoczęła się debata uczennice Koła Teatralnego naszej szkoły
w
formie
montażu
słowno-muzycznego
wprowadziły
obecnych
w tematykę rozważań o wolności. Po krótkim występie dzieci rozpoczęła się
dyskusja, podczas której chętne osoby odpowiadały na następujące pytania:
1. Czym dla Państwa jest wolność?
2. Komu zawdzięczamy wolność?
3. Jakie zasady powinny funkcjonować w państwie, aby wolność mogła trwać?
4. Jak wyglądała droga Polski do wolności?
5. W jaki sposób młode pokolenie powinno dbać o polskie tradycje, które
wpływają na utrzymanie wolności?
6. Jakiego wsparcia oczekuje młode pokolenie od ludzi doświadczonych?
Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni, co do słów wypowiedzianych przez
bł. Jana Pawła II: „Wolności nie można tylko posiadać (... ) trzeba ją stale zdobywać”.
Kombatanci podkreślili rolę rodziców i nauczycieli w kształtowaniu wśród młodzieży
postaw patriotycznych, bez których wolność nie jest w stanie przetrwać. Uczniowie
podczas swoich wypowiedzi podkreślali, że są dumni z postawy swoich przodków, którzy
w czasie wojny i Polski Ludowej walczyli o wolną ojczyznę. Wyrazili chęć nauki
o dziejach państwa polskiego i pogłębiania wiedzy podczas wyjazdów z kombatantami
do Miejsc Pamięci Narodowej.
Na koniec spotkania uczennica klasy 6a – Oliwia Czekalska zaprezentowała swój
wiersz o wolności, który wzruszył serca uczestników debaty.
Jesteśmy przekonani, że nasze spotkanie było ważnym wydarzeniem w życiu
szkoły i współpracujących z nami środowisk lokalnych, dało chwilę refleksji
na temat naszego miejsca w historii.
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