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W poniedziałkowy poranek 3 września 2018 r. cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr
1 w Przysietnicy zebrała się w kościele parafialnym na uroczystej Mszy Świętej, która
zainaugurowała Nowy Rok Szkolny. Licznie zgromadzeni uczniowie, rodzice i grono
pedagogiczne na czele z panem Dyrektorem Wiesławem Pałką prosili o łaski Boże
potrzebne w rozpoczynającym się nowym roku edukacji. Mszę Świętą celebrował ks.
katecheta Andrzej Urbowicz, ks. proboszcz Jan Smoła oraz ks. prof. Marek Inglot.
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Po nabożeństwie wszyscy udali się do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy, gdzie
odbyła się druga część uroczystości. Uczniowie kl. VII a i VII b pod kierunkiem wychowawców,
p. Małgorzaty Ślączki
i p.
Dariusza Dudka,
przygotowali
akademię rozpoczynającą Nowy Rok Szkolny. Część artystyczna poprzedzona została
wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego przy akompaniamencie p. Mieczysława
Dąbrowskiego. Następnie uczniowie zaprezentowali zabawne wiersze i scenki dotyczące życia
uczniowskiego, a Julia Rymarowicz wykonała piosenkę pt. „Dni, których nie znamy” z
repertuaru Marka Grechuty. Jednak dzień 1 września to nie tylko radosny i pełen nadziei
początek roku szkolnego, ale także data, która od 1939 roku zawsze już nam Polakom będzie
się kojarzyć z wybuchem II wojny światowej. W tym roku obchodziliśmy 79 rocznicę tych
tragicznych wydarzeń. O tym najtragiczniejszym konflikcie międzynarodowym w dziejach
ludzkości przypomniał krótki program przygotowany przez młodzież. Uczennica kl. VII a Amelia
Florek przedstawiła informacje na temat wybuchu i przebiegu wojny, a zostały one zilustrowane
dodatkowo przez prezentacje multimedialne oraz piosenki o tematyce wojennej.
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Jedną z nich pt. „Dziewczyna z granatem” zaśpiewała Oliwia Buczkowicz. Towarzyszyły jej
grające na ukulele Kornelia Dereń i Patrycja Korab z klasy VII b.
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Na zakończenie uroczystości głos zabrał pan Dyrektor, który podziękował młodym artystom za
występ, podkreślił rolę wychowania młodego pokolenia opartego na wartościach i zachęcił do
pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym. Po tym krótkim wystąpieniu wszyscy uczniowie
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wraz z wychowawcami udali się do poszczególnych sal, by zapoznać się
z planem lekcji.

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w Nowym Roku Szkolnym. Przed nami dziesięć
miesięcy wytężonej pracy. A będzie to rok szczególny, z co najmniej dwóch powodów. Po
pierwsze, przypada w nim setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, co zostanie
również w naszej szkole uroczyście upamiętnione. Po drugie zaś, w tym roku szkolnym po raz
pierwszy – jak za dawnych lat – będziemy szkołą ośmioklasową.

M. Ślączka

2/2

