Narodowy Dzień Życia 2015
Rodzina stanowi najlepszy fundament każdej dobrze zorganizowanej społeczności!
W naszym gimnazjum już po raz piąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Życia. Celem święta
ustanowionego przez Sejm RP w 2004 roku, jest wzbudzenie narodowej refleksji nad odpowiedzialnością
za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych
i zdanych na pomoc innych.
Z tej okazji odbyły się uroczyste apele przygotowane przez członków i sympatyków Szkolnego Klubu
Pro – life. Zaprezentowano film „MAMA”, nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie „Pomóż ocalić życie
bezbronnemu”, prezentację „Okna życia i Domy samotnej matki” autorstwa uczniów klasy 2a: Tomasza
Kisiela, Łukasza Badochy, Dawida Chudego oraz Kacpra Kijanki , a także montaż słowno - muzyczny
poruszający tematykę pro - life.
Członkowie klubu próbowali wzbudzić refleksje nad naszym życiem poprzez słowa:
„Zwracamy się do Was, aby chociaż w tym dniu, w Narodowym Dniu Życia, znaleźć czas na bycie razem,
wspólne świętowanie i radowanie się darami, jakimi zostaliśmy obdarzeni – życiem i rodziną.
Może to być początek pozytywnej przemiany naszego życia. Może to być krok w stronę szczęścia.
Życzymy wszystkim radości z przebywania razem w rodzinach oraz odwagi w pokonywaniu codziennych
trudności w stawaniu się lepszymi, a zatem szczęśliwszymi ludźmi.”
Dodatkową atrakcją były utwory wokalno – instrumentalne w wykonaniu naszych uczniów.
Apel rozpoczynała i kończyła Pani Dyrektor podkreślając, że to my sami tworzymy klimat naszych
rodzin, dlatego warto wcielać w życie prezentowane treści, oraz angażować się w działalność SZKOLNEGO
KLUBU PRO - LIFE.
Cieszymy się, że to święto spotkało się z ciepłym odbiorem naszych wychowanków i na stałe
wpisało się w kalendarz uroczystości szkolnych. Możemy śmiało powiedzieć TAK – ŻYCIU!
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