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Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę - 9.11.2018
9 listopada (na dwa dni przed ogólnopolskimi obchodami) w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 100
- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli.

Wszyscy wyglądali bardzo odświętnie, ubrani w stroje apelowe i z przypiętymi kotylionami. Tego dnia mieli okazję
poznać trudną historię walki Polaków o niepodległość kraju, która była dla naszych przodków największym marzeniem.
Występ rozpoczął polonezem – naszym tańcem narodowym zespół Lajkonik, przygotowany przez p. B. Kuśnierczyk –
Łaźnię. Następnie uczniowie klasy 6b recytowali najpiękniejsze patriotyczne strofy utworów napisanych przez znanych
polskich poetów. Pojawiła się także postać wielkiego wodza - Józefa Piłsudskiego, którą świetnie przybliżył
oglądającym B. Żak. Młodym aktorom towarzyszyły pieśni z tamtego okresu wykonane przez chór szkolny, kierowany
przez p. G.Prokop. Akademię zakończył polonez zatańczony przez uczniów klasy 8a przygotowanych przez p. Z.
Śliwińską. Prowadzącą akademię była także uczennica klasy 6b – E. Grześkowiak, która świetnie poradziła sobie z tą
rolą. Nad całością uroczystości czuwała p. G. Sionkowska, która opracowała jej scenariusz. Należy także wspomnieć,
że nie bez znaczenia była pięknie wykonana przez p. A. Pierzchałę - Kaczanowską dekoracja i pomoc p. A. Małka,
który czuwał nad nagłośnieniem.
Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości był udział wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły w
ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu". Wspólnie odśpiewaliśmy na boisku szkolnym cztery zwrotki Mazurka
Dąbrowskiego. Potem ustawiliśmy się tworząc napis: 100 LAT i flagę narodową co pokazują zdjęcia wykonane także z
"lotu ptaka", które pozostaną jako pamiątka dla następnych pokoleń.
Na zakończenie uroczystości p. dyrektor B. Wiktor podziękowała za właściwą postawę wszystkim uczestniczącym w
tym wyjątkowym dniu i zaprosiła na miejskie obchody w dniu 11 listopada. Myślę, że te wyjątkowe chwile były
powodem wzruszeń dla wielu uczestników i na długo pozostaną w naszej pamięci.
G.Sionkowska

Zdjęcia z galerii fotojaworzno.pl na portalu mojejaworzno.pl: zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3

1

