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Postawa patriotyczna w regionie myślenickim
1, Co to jest patriotyzm?
Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania czci własnej ojczyźnie oraz
chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili.
2. Jak obchodzi się święta narodowe w regionie myślenickim?
Każde święto narodowe m.in. takie jak 3 maj czy 11 listopada, to jest święto
ustanowienia konstytucji 3 maja i święto odzyskania niepodległości, są w naszym
regionie szczególnie obchodzone. Zawsze w Myślenicach na rynku odbywa się
uroczysta msza za Ojczyznę do Matki Bożej. W dniu święta w oknie każdego
mieszkania wystawiona jest flaga. W MOKiS-ie lub w lokalnych domach kultury
rozgrywane są patriotyczne sztuki lub koncerty pieśni patriotycznej, np. Ziemia
Myślenicka i inne. Wszystkie zakłady pracy są w te dni zamknięte, z wyjątkiem
dużych sieci handlowych takich jak Tesco czy Biedronka.
3. Jak obchodzi sięświęta w naszej szkole?
W te szczególne dni uczniowie ubierają się odświętnie w jednolitych kolorach.
Zawsze odbywają się uroczyste apele w naszej szkole. W tym roku po raz pierwszy
w trakcie lekcji uczniowie poszli do MOKiS-u na spektakl pod hasłem "Nowoczesny
Patriotyzm" z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości Koledzy z naszego
gimnazjum zaprezentowali. W programie fragmenty klasyków polskiej literatury
wplecione w sztukę z takimi utworami jak "Call of Ktulu" Metaliki czy "Trochę
Kabanosa" obok utworów Marka Grechuty ("Wolność", "Pieśń Kronika").
Widowisko zostało wspaniale wkomponowane w historię polskich rozbiorów i w
prosty sposób dotarło do uczniów. Wszystko przygotowali pan mgr Jarosław
Pietrzak i pani mgr Barbara Śliwa.

- Mamo, mamo! Kiedy przyjdzie Mikołaj, no kiedy?!
Siedmioletnia dziewczynka wyglądała przez okno w listopadowy wieczór. Miasto spowiła mgła, padał deszcz.
- Lily, mówiłam ci, że musisz poczekać jeszcze trzy tygodnie. - odpowiedziała jej mama.
- Ale mamo, trzy tygodnie to baaaardzo długo - zasmuciła się.
- Pamiętaj, że Mikołaj też musi mieć czas na przygotowanie prezentów dla dzieci na całym świecie. Do tego
czasu możesz zrobić coś dobrego, na przykład posprzątać zabawki w swoim pokoju.
Dziewczynka wzięła swojego pluszowego misia i westchnęła. Podeszła do biurka, na którym leżało kilka lalek,
kredki i kartki papieru. Do głowy wpadła jej pewna myśl. Jak Mikołaj może do niej przyjść skoro nie napisała
jeszcze listu?!
Siedmiolatka wzięła więc kolorowy papier i długopis, i przystąpiła do pracy. Na początek narysowała
uśmiechniętą buźkę. Potem, literka po literce powstawały zdania, w których prosiła świętego o najrozmaitsze
rzeczy. Jakie? To tajemnica, którą odkryje tylko Mikołaj. No, może jeszcze jego elfy.
Minęło pół godziny, kiedy list był skończony. Potrzebny był jeszcze znaczek i ładna koperta. Dziewczynka
przypomniała sobie, że przecież je ma. Podeszła do szafki nocnej i z szuflady wyjęła ozdobną, czerwoną kopertę
z zielonymi szlaczkami i znaczek pocztowy, na którym widniała kolorowa choinka.
Zadowolona z siebie Lily weszła do kuchni, wymachując listem. Jej mama rozmawiała przez telefon i miała
bardzo zaniepokojoną minę. Co się stało? Tego miała się za chwilę dowiedzieć..
Ale.. kiedy to się stało? Czy obrażenia są bardzo poważne? Tak, tak.. Dobrze, będę niedługo. Lilynic z tego nie rozumiała.
Mamo, dlaczego masz taką minę?
Kochanie, zaraz przyjdzie ciocia Ella. Ja muszę gdzieś pilnie pojechać.
Gdzie? - zapytała z ciekawością.
Do miasta - mama westchnęła.
A.. wyślesz mój list do świętego Mikołaja?
Jutro, kochanie.
To była pierwsza noc, kiedy Lily musiała zasnąć bez całusa na dobranoc. W domu panowała taka dziwna cisza.
Ella czytała książkę, podczas gdy jej siostra jechała do szpitala do męża, który miał wypadek.
Nazajutrz, siedmiolatka odkryła, że w nocy spadł pierwszy śnieg. Skakała z radości cały ranek, ale ten
entuzjazm nie udzielił się niestety Elli. Po śniadaniu, przyszedł czas na wyciagnięcie zimowych butów, kurtki,
czapki, szalika i rękawiczek z szafy. Lily szybko założyła je na siebie i wyskoczyła na zewnątrz, nie czekając na
ciocię. Pierwszy śnieg! Czy mogło być coś lepszego? Białego puchu nie spadło wiele, ale jej to nie
przeszkadzało. Ważne, że był.
Kiedy dziewczynka wieszała karmnik dla ptaków na drzewie, przyjechała jej mama.
- Mamo, mamo! Widzisz?! Śnieg!
- Tak, skarbie, cieszę się bardzo.
- Dlaczego jesteś taka biała?
- Ze zmęczenia.

- Ahaa. A, mamo?
- Tak?
- Gdzie jest tata? Wczoraj poszłam spać i go nie było, dzisiaj też go nie ma. Gdzie on jest?
- Skarbie, tata - mama westchnęła. - Miał wypadek. Leży w szpitalu.
To nie brzmiało dobrze. Lily posmutniała.
- A kiedy wróci?
Siedmiolatka cały tydzień spędziła na czekaniu na dwie ważne osoby; tatę i Mikołaja. Żaden się jeszcze nie
zjawił. Na dodatek mama była taka smutna. A list ciągle leżał na kuchennym stole, jakby był niewidzialny.
Jedząc obiad, Lily wpadła na pomysł. Wzięła kopertę do ręki, otworzyła ją i wyjęła list. Jak dobrze, że nikt go
nie wysłał!
Długopis i czysta kartka znowu znalazły się na biurku. Dziewczynka długo myślała nad tym, co napisać. Aż w
końcu…
Drogi Kochany SwietyMikolaju!
Pisze do ciebie jurz drugi raz, ale to niewazne. Mam nadzieje, rze odwiedzisz mnie w tym roku,
bo chyba bylam grzeczna, mama tak mi powiedziala. Wiec czekam na Ciebie i czekam.. a Ciebie
nie ma.
Ale Mikolaju, najważniejsze jest to, ze hciałam prosić o cos bardzo bardzowaznego.
hcialamżebyśprzywiozl mamie troche uśmiechu, bo juszcaly tydzień chodzi smutna. Hce Ciebie
tez prosić, żeby tata wyzdrowial i wrócił do domu. On jest teraz w szpitalu, wiesz? Miał
wypadek, nie wiem co to znaczy, ale mama mówiła ze to cos niedobrego.
Mikolaju, jest jeszcze cos! W sobotepadalsnieg! Teraz już zniknął, ale musisz wiedziec, ze był
cala sobote i niedziele.
Uściski, Lily.
Mikołaj, elfy i renifery istnieją lub nie, ale życzenia Lily spełniły się. Musiała zrezygnować z zabawek,
ale za jej radość z powrotu taty do domu była nieopisana. Kiedy urosła i wspomniała ten dzień, zrozumiała, że
był to najlepszy prezent, jaki mogła otrzymać.
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