Marsz, marsz Dąbrowski… Dla uczczenia 90. rocznicy ustanowienia hymnu Polski
odśpiewano go uroczyście w szkołach i przedszkolach Zabrza
wtorek, 28 lutego 2017 20:19
UROCZYSTOŚCI. Z okazji 90-tej rocznicy ustanowienia
hymnu Polski, w wielu zabrzańskich szkołach wszystkich
szczebli oraz przedszkolach odbyły się w miniony
poniedziałek uroczyste akademie, których punktem
kulminacyjnym było wspólne, czasem chóralne wręcz,
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego – nierzadko wszystkich
czterech zwrotek. Taką inicjatywę zgłoszoną przez Bożenę
Olichwer – dyrektor SP 28 w Zabrzu podjęło wiele
zabrzańskich placówek oświatowych, a honorowym patronatem objęła prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
- Ta pieśń towarzyszyła Polakom w trudnych momentach i w chwilach chwały. Zgłosiliśmy tę
szkolną inicjatywę, gdyż niezwykle ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród
uczniów. Za cel postawiliśmy sobie także, by młodzi ludzie w naszym mieście znali wszystkie
cztery zwrotki hymnu, a nie tylko pierwszą – mówi Bożena Olichwer.
W niejako centralnej akademii zorganizowanej w jej szkole
– w Rokitnicy – udział wzięli przedstawiciele władz
miejskich:
wiceprezydent
Zabrza
Jan
Pawluch,
wicenaczelnik Wydziału Oświaty Marek Torbus oraz radny
Dariusz Walerjański - przewodniczący Komisji Kultury i
Dziedzictwa. Przy dźwiękach melodii granej przez
nauczycielkę muzyki w samo południe wszyscy na baczność
– przy poczcie sztandarowym i wywieszonych flagach
narodowych – odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Tę bardzo podniosłą - jak sam mówi - chwilę na długo zapamięta wspomniany radny Dariusz
Walerjański. Bardzo ujęło go to, gdy tak stojąc na środku sali gimnastycznej śpiewał hymn
ojczysty otoczony rzeszą młodych zabrzan. - To bardzo cenna inicjatywa zwłaszcza w
odniesieniu do dzieci i młodzieży, a także ważny przykład nauki poszanowania dla symboli
patriotycznych oraz poczucia tożsamości narodowej – podkreślał w rozmowie z GŁOSem. I
jak przyznał, sam musiał wcześniej przysiąść i przypomnieć sobie dokładnie treść wszystkich
czterech zwrotek hymnu, by przed młodzieżą nie dać plamy…
Swoją obecność w SP 28 zaznaczyli tego dnia również nauczyciele i uczniowie dwunastu
zabrzańskich szkół biorących udział w I Miejskim Konkursie Historycznym „Wokół Józefa
Wybickiego i hymnu polskiego”. Większość pytań dotyczyła bogatej historii polskiego
hymnu narodowego oraz ważnych wydarzeń związanych z przeszłością naszego państwa i
narodu. \
Ostatecznie nagrodzeni zostali następujący uczniowie: I miejsce - Patryk Kubitzki (SP 28),
II miejsce - Sandra Schoepe (SP 36), III miejsce - Jakub Gunia (SP 28), IV miejsce Joanna Binkowska (SP 21) oraz V miejsce - Martyna Łempicka (SP 17).
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