
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Wspaniały jubileusz ojczyzny w godnej oprawie 
 

 Piękną oprawę miała akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Na tle dekoracji przygotowanej przez panią pedagog Sylwię Matykę zaprezentowała 

się grupa uczniów przygotowanych przez profesora Bogdana Sieńko – autora scenariusza 

imprezy. Wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu to tradycyjny początek szkolnych 

akademii o uroczystym, oficjalnym charakterze. Tym razem „Mazurek Dąbrowskiego” 

odśpiewany został dwa razy – po raz drugi o godzinie 11.11., w ramach organizowanej na 

szerszym forum oświatowym akcji (tym razem w pełniejszej wersji). Jego drugie wykonanie 

miało miejsce właściwie na zakończenie akademii. 

 W istotę narodowego święta wprowadził wszystkich w swoim wystąpieniu dyrektor 

szkoły Stanisław Haduch. Ukazał on także wymiary codziennego, szkolnego patriotyzmu – z 

perspektywy ucznia szkoły, odnośnie jego podejścia do obowiązków, życiowej postawy. 

Krótkie wystąpienie profesora Bogdana Sieńko było wprowadzeniem do uczniowskiego 

występu, uhonorowania wyjątkowej dla naszej ojczyzny i nas wszystkich rocznicy. Wszystkie 

części składowe akademii były starannie wyważone i ładnie się ze sobą komponowały. 

Występująca w roli lektora Gabriela Kozdroń z klasy II T ukazała zebranym okoliczności i 

realia, które zadecydowały o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918. 

Patriotyczne akcenty w poetyckim wydaniu można było odnaleźć w wierszach ładnie 

recytowanych przez Faustynę Dziadurę z klasy II LO oraz licealistki z klasy I: Julię Lis, 

Izabelę Rurak i Julię Marut. Wspomniane recytatorki śpiewały również pieśni patriotyczne 

wraz z kilkuosobową grupą uczniów: Natalią Żak i Eweliną Ciak (II LO), Janem Rząsą (II T) 

i Mateuszem Taborem (I T). Wspomagał ich od strony instrumentalnej znakomity duet z 

klasy III LO: Adam Chudzik (gitara) i Kamil Kowal (akordeon), który niejednokrotnie już 

pokazał w szkole swoje duże umiejętności. Dopełnieniem owych występów na żywo były 

patriotyczne clipy odtwarzane przez profesora Sieńko na ekranie z projektora.  

 Szkolna publiczność z uwagą, w skupieniu wysłuchała całego programu, którego 

poszczególne części składowe przeplatały się ze sobą, tworząc spójną całość. Kiedy 

przygotowany program dobiegł końca, profesor Sieńko w krótkim wystąpieniu przygotował 

wszystkich do tego szczególnego wykonania hymnu o zaplanowanej godzinie, które miało 

być swoistym łącznikiem pomiędzy różnymi szkołami honorującymi stulecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę.  


