„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...”
C. K. Norwid

Szanowni Państwo!
Rok 2018 jest wyjątkowym dla nas – Polaków, bowiem obchodzimy setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś wydaje się to takie oczywiste – mamy wolny kraj,
którego nie może zabraknąć na mapie Europy, cieszymy się, patrząc na jego wkład w rozwój
kultury całego świata. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych rodaków, którzy swymi dokonaniami
pokazują prawdziwą wartość naszej pracy, tradycji i nauki. Jednakże pamiętać należy, że nie
wszystkim nam dane było w wolnej Polsce pozostać i żyć. Wielu, na skutek tragicznych wydarzeń,
na zawsze musiało opuścić kraj bez możliwości powrotu do niego. To, co dla nas wydaje
się niemożliwym, dla nich stało się faktem. Jak wiele upokorzeń musieli znieść, wiedzą tylko
oni sami. Mimo represji ze strony władz zaborców udało im się uchronić poczucie polskości,
rozwijać, kultywować i przekazać kolejnym pokoleniom polskie tradycje i kulturę. Wolność
krzyżami się mierzy, nie jest dana na zawsze, trzeba ją stale zdobywać - po wielokroć przypominał
Św. Jan Paweł II. W setną rocznicę Niepodległej, chcąc upamiętnić przodków, którzy oddali własne
życie za wolną Polskę i ugruntować w młodym pokoleniu potrzebę dbałości o ten dar, chcielibyśmy
zaprosić do naszej szkoły Rodaków z Kazachstanu, którzy z innej perspektywy opowiedzieliby
o wartości utraconej Ojczyzny i ich życiu poza granicami kraju. Byłaby to doskonała lekcja
patriotyzmu i solidarności z tymi, którzy nie mogą wrócić do Polski. Pragniemy również
uwrażliwić młodzież na konieczność niesienia pomocy Rodakom poza granicami naszego kraju.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy. Fundusze
są potrzebne na pokrycie kosztów związanych z przejazdem i pobytem trojga uczniów oraz
opiekuna na terenie naszej gminy. Wielokrotnie mogliśmy liczyć na szczodrość Waszych serc, tym
bardziej więc za wszelką pomoc będziemy wdzięczni. Taka okazja nie powtórzy się już, a przecież
wielkim zaszczytem jest móc obchodzić setną rocznicę niepodległości Polski. Zapraszamy więc
do wspólnego świętowania w duchu poszanowania największej z wartości – wolności. Pamiętajmy,
młodzież jest fundamentem naszej przyszłości, to od nas zależy jakie pokolenia Polaków będą
reprezentowały naszą Ojczyznę, wolną Ojczyznę. Wpłat prosimy dokonywać na konto: Rada
Rodziców
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Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczniowie
Zbigniew Korycki

