Udział Szkoły w gminnych obchodach
Narodowego Święta Niepodległości
Uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele
parafialnym w Tyrawie Wołoskiej, podczas której zaprezentował się poczet sztandarowy naszej
szkoły. Przedstawiciele uczniów godnie reprezentowali naszą społeczność.
Część artystyczna w wykonaniu uczniów wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń
poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju,
jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk
położono na ukazanie ducha młodego pokolenia Polaków, które „zagubiło drogę”, wyrażając swój
niepokój o losy ojczyzny słowami piosenki:
Zagubiłaś przykazań ślad
Zamiast zalet Ty uczysz się wad
I już nie wiesz co dobro, co jest zło
Ojczyzno ma..
Wskrzeszony 103 lata temu ogień wolności to nie tylko wydarzenia historyczne i minione dzieje,
ale przede wszystkim nasze obecne postawy i działania. W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja:
Czy potrafimy dobrze wykorzystać tę wolność? Czy pielęgnujemy ją należycie?
Czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń, nie zapominajmy, że to my wszyscy mamy wpływ
na to jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. Mimo dzielących nas różnic,
pamiętajmy o tym jak łatwo tę wolność stracić, jak bardzo trzeba o nią dbać – wspólnie, solidarnie.
Budujmy tę wolność razem, nie zapominając tych, którym to wszystko zawdzięczamy.
W programie artystycznym wystąpili:
Maciej Król, Aneta Babina, Arkadiusz Kuzio ,Aleksandra Marciniuk, Zuzanna Wołoszyn, Kinga
Suwaj, Maja Bobyk, Zuzanna Kmicińska, Zofia Górniak, Paulina Górniak, Martyna Nitka, Jakub
Żurek, Michał Krupa, Damian Janiszewski, Bartłomiej Biłas, Łukasz Demko, Jakub Biłas, Oskar
Dziki, Natalia Śląski, Brajan Bober.
Piękne wiersze o Ojczyźnie recytowali również uczniowie klasy I – Milena Wołoszyn i Kacper Żurek.
Występ uczniów instrumentalnie wspierali Wiktoria i Krystian Mendofik.
Przygotowanie uroczystości:
- poczet sztandarowy: Maciej Szadkowski
- montaż słowno-muzyczny: Alicja Jach
- scenografia: Katarzyna Szadkowska i Anna Marciniuk
- kotyliony dla wszystkich uczestników uroczystości wykonali uczniowie klas IV – VIII pod kierunkiem
pani Renaty Batorskiej

.

