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Uroczysta akademia z okazji 104. Rocznicy Odzyskania NiepodlegBo[ci

szymon, czwartek 17 listopada 2022 - 07:36:22

W 104. Rocznic Odzyskania NiepodlegBo[ci
10 listopada 2022r. spoBeczno[ naszej szkoBy uczciBa uroczyst akademi 104. Rocznic Odzyskania
NiepodlegBo[ci. RozpoczBy j uczennice Oliwia Pietereki Julia Aazuch z kl. 1 lop piosenk Taki kraj .
Prowadzcy apel Dominika Ulanowska i Dominik Brzostekz kl. 4 tlp wprowadzili nas w radosn atmosfer tamtych dni, kiedy
po 123 latach niewoli paDstwo polskie odzyskaBo niepodlegBo[. Kacper Mazur z kl. 1 lop wcieliB si w posta [wiadka
tamtych wydarzeD Jdrzeja Moraczewskiego, piknie recytujc fragment jego relacji. Za[ Aleksandra Krzepiszz kl. 2 tlp
dopeBniBa t cz[ apelu recytacj wzruszajcego wiersza Antoniego SBonimskiego Polska . Uczestnicy apelu
poznali histori Zwita 11 Listopada, które, w zale|no[ci od czasów, upamitniano w ró|ny sposób, czasem
oficjalnie a czasem konspiracyjnie. Poznali okoliczno[ci, w jakich ksztaBtowaBy si granice naszego paDstwa. Obejrzeli
równie| krótki film o architekcie niepodlegBo[ci , MarszaBku Józefie PiBsudskim. Kacper Rybak z kl. 4 tlp, wcielajc
si w posta marszaBka, wygBosiB fragment jego wystpienia z 14 listopada 1920 roku. Uczniowie klasy 4 tlp, do których
doBczyBa Marta Kucharska z kl. 2 lop, wspólnie za[piewali piosenk Szara piechota przy akompaniamencie |ywej
muzyki akordeonu w wykonaniu zaproszonego do wspóBpracy pana CzesBawa oraz gitary elektrycznej Wiktorii Kopacz z klasy 4 TI.
Najbardziej wzruszajcym i podniosBym momentem apelu byBo peBne kunsztu artystycznego wykonanie piosenki Tango na
gBos, orkiestr i jeszcze jeden gBos przez duet Olimpii Tarnowskiej z kl. 4 lop i Julii Szklarz z kl. 3 lop. Wielu sBuchaczom
Bza si w oku zakrciBa.
Zobacz zdjcia

Zwito NiepodlegBo[ci zawsze byBo okazj do przypominania wa|nych
momentów historycznych w |yciu naszego narodu, do czego nawizywaBy sBowa
Józefa PiBsudskiego, bdce my[l przewodni naszej uroczysto[ci:
Naród, który traci pami, przestaje by Narodem. Staje si jedynie zbiorem
ludzi, czasowo zajmujcych dane terytorium .
W tym roku Rocznica Odzyskania NiepodlegBo[ci jest wyjtkowa z powodu wojny u
naszych wschodnich ssiadów.O tym, jak cennymi warto[ciamis teraz
wolno[ i pokój na caBym [wiecie, mówili w swoich wystpieniach zaproszeni
go[cie: pan wicestarosta RafaB Miara, pan Kierownik WydziaBu Edukacji PaweB
Choczaj oraz dyrektor naszej szkoBy pan Zbigniew Mularczyk.Wojna w Ukrainie
przypomina nam, |e niepodlegBo[ nie jest dana raz na zawsze, a o wolno[
trzeba walczy caBy czas.
To, jak wspominamy odzyskanie niepodlegBo[ci, mogli zobaczy goszczcy u nas
uczniowie z zaprzyjaznionej szkoBy IES Virgen de las Nieves z hiszpaDskiej Granady.
Dzikujemy Tomkowi Rebizantowi i Krzy[kowi Kozyrze z kl. 4 TI, którzy przygotowali
nagBo[nienie i [wiatBo oraz prezentacj multimedialn i czuwali nad
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przebiegiem uroczysto[ci od strony technicznej.
Pikne zdjcia z apelu mo|emy obejrze dziki PawBowi Korczakowi z kl. 4
tip.
Apel wraz z uczniami przygotowaBy panie Beata JaDta i MaBgorzata Wielgusz- Rojek.

