„O Kościuszko, piękny wzorze…”
Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 25
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza
Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego śmierci.
Uczniowie i nauczyciele SP nr 25 w Krakowie podjęli szereg inicjatyw, aby
upamiętnić wielkiego Polaka i patriotę, a przede wszystkim Patrona Szkoły.
We wrześniu 2016 r. nasza szkoła nawiązała współpracę z Politechniką
Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Efektem porozumienia było zaproszenie
przedstawicieli SP 25 do udziału w uroczystych obchodach rocznicy Insurekcji
Kościuszkowskiej organizowanych przez Politechnikę Krakowską. Uczniowie
klas piątych wzięli udział w Konferencji Naukowej „Tadeusz Kościuszko.
Historia. Współczesność. Przyszłość” zorganizowanej 24 marca 2017 r. przez tę
uczelnię. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele władz państwowych
oraz wybitni historycy, którzy w interesujący sposób przybliżyli słuchaczom
sylwetkę artysty, inżyniera, a przede wszystkim wielkiego przywódcy
walczącego o wolność Polski.
Uczniowie SP nr 25 obejrzeli również wystawę kalendarzy oraz projektów
pomników Tadeusza Kościuszki przygotowaną przez studentów I roku
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a także uczestniczyli
w niezwykłej lekcji historii podczas zwiedzania wystawy w Muzeum
Politechniki Krakowskiej pt. "Rysunki i wizerunki Tadeusza Kościuszki".
Oglądając przepiękne prace plastyczne, jak chociażby „Chrystusa na krzyżu”,
czy widoki starożytnych ruin, uczniowie dowiedzieli się, że Kościuszko był
również utalentowanym rysownikiem, który pobierał naukę w Królewskiej
Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu.
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 25 jest organizowanie 24 marca Dnia

Patrona Szkoły. Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w wydarzeniach, które
w interesujący sposób przybliżają im sylwetkę Tadeusza Kościuszki. W roku
szkolnym 2016/2017 również podejmowano liczne działania. Najmłodszym
uczniom wychowawcy zorganizowali turniej pod nazwą „Parada kłamców”.
Dodatkową konkurencją było złożenie portretu patrona z przygotowanych
specjalnie na tę okazję puzzli oraz naklejenie ich na tekturę i pokolorowanie
dowolną techniką. Powstały piękne i pomysłowe dzieła, które można było
oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie.
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w uroczystościach związanych z 223. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.
Szóstoklasiści wzięli udział w inauguracji Roku Kościuszkowskiego, która
miała miejsce na krakowskim Rynku Głównym. Wśród sztandarów szkół,
których patronem jest Tadeusz Kościuszko, dumnie powiewał sztandar
SP nr 25.

Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać słów prezydenta Andrzeja

Dudy, które do przybyłych skierował przedstawiciel kancelarii prezydenta:
Ufam, że obchody Roku Tadeusza Kościuszki przypomną osobę i zasługi patrona
naszej wolności. Jego życie, myśl i dokonania staną się na nowo źródłem
inspiracji dla Polaków oraz dla innych narodów, w historii których obecny jest
sam Kościuszko, bądź ideały, którym służył[…].
Czwartoklasiści zdobyli Kopiec Kościuszki i poznali dokonania
Tadeusza Kościuszki. Obejrzeli także wystawę poświęconą historii życia
bohatera.
Dnia 5 marca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Tadeusza
Kościuszki, jako jedynej z Krakowa, brali udział w obchodach 79. rocznicy
proklamowania Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które miały miejsce
we Wrocławiu. Uroczystość ta połączona była z obchodami roku Tadeusza
Kościuszki.
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przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i szkół kultywujących pamięć
o polskich patriotach, a także szkół, których patronem jest Tadeusz Kościuszko.
Uroczystości we Wrocławiu były dla uczniów SP Nr 25 także okazją
do zwiedzenia wielu ciekawych miejsc związanych z historią Polski
i działalnością polityczną Tadeusza Kościuszki. Tak zdobyta wiedza o Patronie
Szkoły zapisze się w pamięci młodych ludzi na długie lata.

Fot. K. Giełżecka

Dnia 4 kwietnia 2017 roku pod pomnikiem Bartosza Głowackiego

(Wojciecha Bartosa) w Racławicach upamiętniono 223. rocznicę bitwy pod
Racławicami. W tych uroczystościach także wzięli udział uczniowie
i nauczyciele SP nr 25 w Krakowie. Dla społeczności dwudziestki piątki była to
szczególna uroczystość, bowiem bohaterem racławickiej batalii był Tadeusz
Kościuszko.
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Kolejnym akcentem upamiętniającym obchody Roku Kościuszkowskiego
w Szkole Podstawowej nr 25 było zorganizowanie, podczas Święta Szkoły,
wystawy pt. „O Kościuszko, piękny wzorze…”, podsumowującej podejmowane
przez uczniów i nauczycieli działania podkreślające wielkie zasługi Tadeusza
Kościuszki dla Polski.
W połowie października 2017 r. przedstawiciele SP nr 25 wzięli udział
w finale Roku Kościuszkowskiego organizowanym przez Prezydenta Miasta
Krakowa i Prezesa Komitetu Kopca Kościuszki. Dnia 12 października 2017
roku poczet naszej szkoły uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia Zlotu
Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki. Wydarzenie to miało miejsce
u podnóża Kopca Kościuszki w Krakowie. Na uroczystość przybyły delegacje
młodzieży i nauczycieli ze szkół, którym patronuje Tadeusz Kościuszko oraz
przedstawiciele władz miasta Krakowa. Imprezę uświetniły okolicznościowe
wystąpienia przybyłych gości, korowód z pochodniami oraz występ orkiestry
wojskowej.
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Z kolei 14 października uczniowie klasy IV b, pod opieką pani Elżbiety
Mochockiej
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przygotowanym przez uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Opowieść sceniczna napisana przez panią Barbarę Wachowicz pt. "Łączmy
serca!" przybliżyła widzom nieznane aspekty związane z życiem i działalnością
Tadeusza Kościuszki w kraju i na emigracji. Widowisko miało bardzo ciekawą
oprawę multimedialną, bogatą w nieznane lub rzadko publikowane zdjęcia
związane z postacią naczelnika.
M. B.

