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IM. K.K. BACZYŃSKIEGO WE WŁOCŁAWKU 
 

Pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija. Przeto słusznym jest zwyczaj, iż ważniejsze 

wydarzenia utrwalamy na piśmie.  

Tą myślą kierowani, 27 listopada 2018 r, w obecności Pani Poseł Joanny Borowiak, 

reprezentującej nas, włocławian w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, zaproszonych gości, 

włocławskich mediów oraz społeczności Zespołu Szkół nr4 im. K.K. Baczyńskiego, spisaliśmy niniejszy 

dokument, aby przekazać ich wspomnienia przyszłym pokoleniom. 

Pani Poseł Joanna Borowiak, uczestnicząc w naszej uroczystości, potwierdziła, że świętowanie 

niepodległości to ugruntowana tradycja, ale również element wychowania patriotycznego i utrwalania 

wiedzy kolejnych pokoleń o własnej przeszłości. Tworzy się wtedy poczucie dumy z miejsca, w którym 

żyjemy i budujemy na fundamentach przeszłych wydarzeń swoją własną tożsamość.  

Pani Poseł Joanna Borowiak zjednoczyła się pod biało - czerwonymi barwami ze społecznością 

Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego i tym samym zamanifestowała przywiązanie do wartości, 

które scalają naród.  

Uroczystość, objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania Niepodległości oraz  Patronatem Honorowym Jego Ekscelencji 

Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, podsumowuje nasze działania mające na celu uczczenie 

znaczących dla historii wydarzeń, podtrzymywanie pamięci o bohaterskich czynach Polaków. 

W roku 2018 w szczególny sposób poznawaliśmy naszą Ojczyznę, uświadamiając sobie prawdę, 

że niepodległość nie jest narodowi dana raz na zawsze, nie jest darem od losu, ale procesem i dziełem 

pokoleń, które muszą tę niepodległość chronić i pielęgnować. Dziś naszą powinnością wobec kraju jest 

nauka, praca i aktywność społeczna. 

W ciągu tego roku słuchaliśmy polskiej muzyki, oglądaliśmy polskie filmy, przypominaliśmy 

sobie wielkich Polaków w naszej małej Ojczyźnie. Niewątpliwie odebraliśmy wspaniałą lekcję 

patriotyzmu. Okazją do refleksji nad tożsamością narodową było spotkanie z „Przedwiośniem” Stefana 

Żeromskiego w ramach Narodowego Czytania, odbywającego się co roku pod patronatem Pary 

„Tak świętowaliśmy  
100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości” 
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Prezydenckiej. Podczas Nocy Patriotycznej śpiewaliśmy utwory, które towarzyszyły naszym przodkom 

w trudnej drodze ku wolności oraz złożyliśmy hołd powstańcom. Uroczyście świętowaliśmy Dzień 

Patrona naszej szkoły K.K. Baczyńskiego, utalentowanego poety pokolenia Kolumbów, pokolenia 

porażonych śmiercią, którzy jak „kamienie na szaniec” rzucali swoje młode życie w wir walki i ginęli 

za Ojczyznę, a młodzież naszego województwa interpretowała jego utwory na Wojewódzkim Konkursie 

Recytatorskim. 

Pamięć minionych dni i dumę z odzyskania niepodległości przywoływały pieśni i wiersze 

zaprezentowane 9 listopada podczas uroczystej akademii. Szczególnego wydźwięku nabierały wtedy 

słowa: niepodległość, patriotyzm, wolność. 

Był to niezwykle podniosły dzień. Nie zabrakło wówczas odświętnego wyglądu szkoły, strojów 

galowych z narodowymi kokardami. W skupieniu wysłuchaliśmy programu artystycznego,  

a o godz. 11:11 zaśpiewaliśmy wszystkie zwrotki hymnu Polski.  

Z radością świętowaliśmy to najważniejsze dla Polaków wydarzenie. Uświadomiliśmy sobie, jaki 

to wielki dar - mieszkać w wolnym i niepodległym kraju. Pielęgnując pamięć o przeszłości, nabieramy 

przekonania, że dla Ojczyzny warto być razem po to, by wciąż była wolna. 

Przedmioty związane ze 100 rocznicą odzyskania wolności, przekazane przez nauczycieli, 

uczniów, ludzi dobrej woli zostały umieszczone w kapsule czasu. 

Dla upamiętnienia faktów dotyczących obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 

pozostawienia świadectwa dla potomnych, Akt Erekcyjny Masztu Niepodległości, który został 

poświęcony przez ks. kanonika Lesława Politowskiego Proboszcza Parafii p.w. św. Maksymiliana  

we Włocławku, a na którym powiewać będzie państwowa flaga od Pani Poseł Joanny Borowiak, 

podpisali: 
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Parlamentu Uczniowskiego 

 

Włocławek, dnia 27 listopada 2018 r. 

Uroczystość odsłonięcia i poświecenia Masztu Niepodległości oraz złożenia Kapsuły Czasu w ramach przedsięwzięcia: 
 

„Tak świętowaliśmy 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości”.  


