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ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU 

(6.11.2015) 
 

Na kilka dni przed Narodowym Świętem Niepodległości odwiedziliśmy ważne w naszej historii miejsce - 
Wzgórze Wawelskie. Tu, w Katedrze, odbywały się uroczyste koronacje, śluby i pogrzeby królewskie. W jej 

podziemiach spoczęli królowie oraz zasłużeni dla naszej ojczyzny bohaterowie - m.in. współtwórca 
odzyskania niepodległości w 1918 r. Marszałek Józef Piłsudski.  

Reprezentacyjne Komnaty Zamku były świadkiem chwały dynastii Jagiellonów - tu król Zygmunt I zw. 
Starym przyjmował w Sali Poselskiej dyplomatów, a odwiedzający ją zachwycali się stropem zdobionym 

wyrzeźbionymi głowami. Do dziś można tu podziwiać wspaniałe tapiserie z kolekcji Zygmunta II Augusta o  
bezcennej wartości. W swoim testamencie władca zapisał dekoracyjne tkaniny polskiemu narodowi. 

 
 

 
 

16 listopada 2015 r. w internacie odbył się wieczór patriotyczny z okazji Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. 

          Obowiązkiem rodziny i szkoły jest pielęgnowanie tradycji narodowych, co czynimy, na co dzień i od 
święta. 

Mieszkańcy  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  z okazji  11 listopada. Uroczystość odbyła się w 
udekorowanej sali .Poprzez wyrecytowane wiersze oraz wyśpiewane pieśni patriotyczne uczniowie 

przypomnieli wszystkim zebranym historię naszego kraju - czasów, gdy Polska straciła niepodległość i 
zniknęła na 123 lata z mapy świata. Naszą Ojczyznę rozdzielili między siebie trzej zaborcy: Austria, Rosja i 

Prusy.  
Wodzem naczelnym Legionów, które wywalczyły niepodległość był Józef Piłsudski. 

11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, wiarę i zwycięstwo 

 

 
 

25 listopada 2015 r. gościliśmy w internacie ekipę dziennikarzy telewizji TVN. Realizowano dla programu 
„Dzień dobry TVN” reportaż o naszym byłym wychowanku – odnoszącym sukcesy w reprezentacji Polski w 
piłce nożnej Bartoszu Kapustce. Było nam bardzo miło, że mimo szumu medialnego wokół własnej osoby 

Bartosz o nas nie zapomniał i pozostał tym samym fajnym i skromnym chłopakiem jakim był gdy tutaj 
mieszkał. Życzymy Mu dalszych sukcesów! 



 
 

30 listopada 2015 r. odbył się WIECZÓR WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH. Jak każe tradycja wróżyliśmy sobie 
z obierków, z butów, przekłuwaliśmy baloniki z przepowiedniami, przekłuwaliśmy kartonowe serca i … 

wiele, wiele innych. Nie traktowaliśmy jednak wróżb serio. Zabawa była przednia.  
 


