
,,Na polach pusto. Pola są teraz niczyje. 
Śmierć tam jeno szerokie skrzydła rozpostarła. 
Słońce zgasło na kwiatach i zieleń umarła… 
Trawami kule błądzą i syczą jak żmije. 
Czekamy… W tej piekielnej szturmów uwerturze 
Znam wszystko: z bagnetem wyjść mamy na wzgórze.” 
   [J. Mączka: Przed szturmem] 
 
 

11 listopada 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, Polska odzyskała niepodległość, 
oczekiwaną od pokoleń, wymodloną, wymarzoną. Nie otrzymaliśmy jej w prezencie, zapłaciliśmy za 
nią bardzo wysoką cenę. Nasi ojcowie wieje wieków przelewali krew, aż w końcu, po 123 latach 
niewoli, wyswobodzili naszą ukochaną ojczyznę z rąk zaborców.  
 Aby upamiętnić tak ważne wydarzenie w historii naszego narodu oraz uczcić ofiarę poległych 
bohaterów, uczniowie naszej szkoły, jak co roku, przygotowali piękną akademię.Odbyła się ona w 
przeddzień narodowego święta w sali widowiskowej Domu Kultury. Tym razem dotyczyła ona bitwy 
pod Łowczówkiem. Była to najcięższa i najbardziej krwawa bitwa w kampanii 1914 roku. Narratorzy 
(Natalia Baran z klasy IIb oraz Mateusz Patyk i Julia Knapik z klasy IIIc) przybliżyli nam trudną 
sytuację żołnierzy I Brygady Legionów Polskich podczas tej straszliwej bitwy. Walki toczyły się w 
szczególnym czasie – w wigilię Bożego Narodzenia. Z okopów słychać było śpiew kolęd: Bóg się 
rodzi i Cicha noc. Opłatkiem legionistów był suchy, żołnierski chleb. Dla wielu z nich była to już 
ostatnia wigilia, jednak dzięki nim możemy teraz żyć w wolnej Polsce. Postawę  
I Brygady docenił komendant Józef Piłsudski oraz dowództwo austriackie. Ofiara żołnierzy nie poszła 
na marne i o tym nam nie wolno zapomnieć. 
Całości dopełniła piękna dekoracja. Przy ognisku, w jesiennej scenerii, na tle brzozowych krzyży oraz 
drzew, siedzieli żołnierze (Kacper Kwaśny, Konrad Marek i Piotr Noga z klasy IIIb oraz Wojciech 
Mikos z klasy IIIc), łamiąc się chlebem, tak jak legioniści podczas bitwy pod Łowczówkiem. Nad 
całością górowały słowa z wiersza Edwarda Słońskiego, które wcześniej wyrecytował jeden z 
legionistów (Wojciech Mikos): 
 
,,…Bo wciąż na jawie widzę  
I co noc mi się śni, 
Że ta, co nie zginęła, 
wyrośnie z polskiej krwi.”   
 
 Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół, już drugi rok, odbyły się w sposób 
szczególny. Po zakończonej akademii wszystkie klasy prezentowały wybraną pieśń patriotyczną. 
Każda klasa w odmienny sposób zaprezentowała swoją pieśń. Wielu uczniów posiadało rekwizyty w 
barwach narodowych oraz stroje, co dodatkowo wzbogacało występ. Niektórzy po raz kolejny mieli 
okazję do pokazania swoich talentów muzycznych, akompaniując na instrumentach śpiewającym 
kolegom. Gratulacje należą się przede wszystkim wychowawcom, którzy przygotowali swoje klasy do 
tego występu, a efekt pracy był naprawdę wspaniały.  
 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych jest doskonałą integracją uczniów. Szczególne 
podziękowania kierujemy w stronę pani dyrektor Alicji Płachno, którazainicjowała taką formę 
obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Dziękujemy również pani mgr Bernadecie Baran,  
pani mgr Annie Stanuch – Madej oraz pani mgr Marii Knapik, które wraz z uczniami gimnazjum 
przygotowały akademię na tę uroczystość.  
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