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10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyła się uroczysta akademia z
okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Część artystyczna
rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania
„Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie pana Mieczysława Dąbrowskiego.
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Następnie uczniowie klasy III gimnazjum - Weronika Sobota i Tomasz Pietryka zaprezentowali
krótki rys
historyczny burzliwych i dramatycznych
wydarzeń związanych z rozbiorami Polski w XVIII w., powstaniami narodowymi
w XIX w. oraz walkami polskich żołnierzy na frontach I wojny światowej. Ostatnim zagadnieniem
wspomnianym przez młodych wykonawców był tak ważny rok 1918, który przyniósł Polakom
upragnioną niepodległość.
Po wysłuchaniu krótkiego wprowadzenia historycznego nastąpiła druga część uroczystości.
Uczniowie klasy VI a (Oliwia Buczkowicz, Amelia Florek, Wioletta Kopczyk, Antoni Kornaga,
Julia Rymarowicz, Michał Wacek), VI b (Paweł Cynarski, Nikola Data, Patrycja Korab, Anna
Zubel) i II gimnazjum ( Beata Birecka, Krystian Bogacki, Katarzyna Buczek, Julia Herbut, Emilia
Leń, Wojciech Mrozek, Norbert Orłowski, Wiktoria Szczepek, Dawid Wanic, Marcin Zubel)
zaprezentowali taniec ukazujący dzieje narodu polskiego od XVIII do XX w.
Poszczególne ruchy, gesty i ustawienia uczniów wzmacniała muzyka. Były to fragmenty
utworów Wojciecha Kilara, które wprowadzały widownię w atmosferę początkowo radości,
później coraz bardziej narastającej trwogi, strachu, a wreszcie żałoby i tęsknoty za utraconą
Ojczyzną. Ostatnim elementem uroczystości było wykonanie pieśni patriotycznych przez
uczennice: Oliwię Buczkowicz, Kornelię Dereń, Jagodę Wojnarską, Julię Dąbrowską i Julię
Pietrykę. Młodym artystkom towarzyszyli grający na instrumentach muzycznych koledzy z klasy
V - Anna Rzepka i Kamil Kobylak pod kierownictwem pana Mieczysława Dąbrowskiego. W
czasie ich występu wprowadzona została na salę flaga Polski, by podkreślić szacunek i
przywiązanie do naszego symbolu narodowego.
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Po występie uczniów głos zabrał pan dyrektor Wiesław Pałka, który podziękował wykonawcom i
nauczycielom przygotowującym uroczystość: pani Lidii Gładysz i pani Małgorzacie Ślączce,
pani Agnieszce Mrozek za wykonanie dekoracji,
a panu Mieczysławowi Dąbrowskiemu za oprawę muzyczną akademii. Była ona niewątpliwie
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ważną lekcją patriotyzmu. Takie uroczystości jak ta są okazją do przypomnienia tragicznych
losów naszej Ojczyzny i złożenia hołdu bohaterom, którym zawdzięczamy odzyskanie wolności.
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