Początek maja 2020 roku dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowy Sączu
miał być dniem wyjątkowym. Planowaliśmy uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona
oraz 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miały być piosenki, wiersze, przedstawienie
teatralne i happening. Naszą tradycją było, iż każdego roku obchody miały podniosły i
wyjątkowy charakter. Nie inaczej miało być i tym razem. W tym roku jednak plany
pokrzyżowała nam pandemia. Uroczysta akademia nie może się odbyć, ale społeczność
szkolna pamięta o tych wydarzeniach. W tym miejscu warto zatem wspomnieć postać Tadeusza
Kościuszki.
Patron naszej szkoły: Tadeusz Kościuszko – Naczelnik insurekcji z 1794 r., bohater narodowy
Polski i Stanów Zjednoczonych, obywatel honorowy Republiki Francuskiej. W ciągu tych
wszystkich minionych lat legendę kościuszkowską podtrzymywały liczne więzy pamięci.
Należą do nich: sarkofag w katedrze na Wawelu, kilkanaście kopców Kościuszki w Polsce i
Stanach Zjednoczonych. Większość miejscowości w Polsce ma choćby ulicę jego imienia.
Kościuszko jest patronem sporej liczby szkół, a jego pomniki rozsiane są po całym kraju. Imię
Naczelnika noszą jednostki wojskowe, okręty i statki, mosty, uczelnie, najwyższa góra w
Australii czy planetoida.
Tadeusz Kościuszko pozostaje jednym z najlepiej rozpoznawalnych Polaków w historii Europy
i Stanów Zjednoczonych. Dla nas to wielki adorator Ojczyzny i człowiek, który jest wzorem
prawdziwego zwolennika wolności. Towarzyszy kolejnym pokoleniom uczniów naszej szkoły
jako wzór godny naśladowania. To pod jego patronatem nasza szkoła ciągle się rozwija, ma
dobrą opinię i odnosi sukcesy.
Nie zapominamy także o Dniu 3 Maja, który jest świętem kościelnym i świętem narodowym.
Te święta są nierozerwalnie ze sobą złączone. Bogurodzica, ostoja wolności naszej Ojczyzny
w dniu 3 maja jest szczególnie czczona. 3 maja 1791 r. dla narodu polskiego był dniem
świetności. Sejm czteroletni rozpoczął reformy - utworzył nowoczesną administrację, podjął
kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji
społeczeństwa. Uwieńczył swą działalność wspaniałym dziełem, którym była Konstytucja 3
Maja. Wprowadzała ona Polskę do grona nowoczesnych oświeconych państw. Ustawa
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i podstęp Targowiczan. Nie udało się do niej powrócić, ponieważ słaba Rzeczpospolita
szlachecka upadła w 1795 r. i przez 123 lata na mapie Europy nie było państwa polskiego.
Tegoroczna 229 rocznica uchwalenia konstytucji, skłania nas do refleksji i zadumy. Czy zależy
nam na ojczystym kraju, na jego kulturze, tradycji, patriotyzmie, na dokonaniach naszych
przodków? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej
trudności i problemy? Nucąc piosenkę „Witaj majowa jutrzenko”, wierzymy, że znikną troski
i nadejdzie dla „Polaków błogi raj”

By uczcić pamięć Patrona i Dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja powstał plakat Oskara Kulig
ucznia klasy 6c. Poniżej publikujemy zdjęcia.

