
Obchody 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im.
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

9  listopada  2018  r.  w  Szkole  Podstawowej  im.  Pierwszego  Marszałka  Polski  Józefa
Piłsudskiego  w  Nowych  Zdunach  z  okazji  100.rocznicy  odzyskania  przez  Polskę
niepodległości   uczniowie wystawili  spektakl  pt.   ,,Polsko, nie  jesteś  Ty już niewolnicą”.
Główna  część  przedstawienia    poprzedzona  była  uroczystym  wejściem  przedszkolaków
ubranych na biało-czerwono , z chorągiewkami w rączkach, które witały zgromadzonych na
hali  gimnastycznej  gości  oraz  starszych  kolegów z  oddziałów  ,,0”,  klas  I-III  ,  IV-VIII  i
gimnazjalistów.

Tatiana z klasy IVb śpiewała w tym czasie pieśń pt. ,,Flaga”. 







Po zajęciu miejsc najmłodsze dzieci zaśpiewały ,, Piosenkę Małego  Patrioty ’’ oraz  pięknie
wyrecytowały wiersz Czesława Janczarskiego pt.,,Powiewa flaga”. 

Zosia z klasy I przy dźwiękach akordeonu  zaśpiewała piosenkę ,,Jestem Polakiem”, a klasy
II, przygotowane przez nauczycielkę wychowania fizycznego- Panią Aleksandrę Mostowską ,
zatańczyły poloneza. 

Występ  tak  spodobał  się  publiczności  -gościom,  licznie  zgromadzonym  rodzicom,
pracownikom szkoły oraz  dzieciom i młodzieży, że brawom nie było końca. 



Punktualnie  o  11.11  cała  społeczność  szkolna  i  zaproszeni  goście  odśpiewali  4
zwrotki  ,,Mazurka  Dąbrowskiego”,  przyłączając  się  do  akcji  ,,Rekord  dla  Niepodległej”.
Hymn zaśpiewało ponad 400 osób!

Po komendzie: ,,Spocznij !” uczniowie z klas gimnazjalnych (Weronika i Dawid)  zaprosili do
obejrzenia  spektaklu  ,,Polsko,  nie  jesteś  Ty  już  niewolnicą!”,  którego  scenariusz
przygotowała nauczycielka języka polskiego Pani Izabela Łazikowska, wychowawczyni klasy
IVb. 

Wszyscy uczniowie z klasy IVb  zaangażowani byli w przedstawienie , wspomagali ich 
uczniowie z klas VIII i klasy III gimnazjum. 









Przedstawienie ukazywało dzieje Polski począwszy od 966 r. Widz wędrował z małymi 
aktorami  przez  czasy, gdy Polska była mocarstwem, następnie był świadkiem utraty 
niepodległości, Powstania Kościuszkowskiego, Listopadowego  i  Styczniowego, I Wojny 
Światowej oraz  powstania Legionów Piłsudskiego. Dzieci pięknie recytowały, śpiewały, 
posługiwały się też pantomimą.

Tego dnia wszyscy wyglądali bardzo odświętnie, na każdym kroku można było dostrzec 
patriotyczne akcenty. 

Pod płytą poświęconą Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu stały biało-
czerwone kwiaty, na korytarzach można było oglądać prace konkursowe uczniów-,, Kartki 
dla Biało-Czerwonej”, ,,Flagę z naszych serc”, plakaty, itp.











Po przedstawieniu wszystkie klasy wraz z wychowawcami udały się do sal, by skosztować 
tortów przygotowanych na urodziny Niepodległej. Cała społeczność  szkolna mogła 
podziwiać piękne torty, które wyeksponowane były na hali sportowej. 











Po przerwie odbył się Szkolny Przegląd Pieśni Niepodległościowej. Uczniowie klas IV-VIII i 
III gimnazjalnej przygotowali pod kierunkiem wychowawców  jedną pieśń patriotyczną , 
którą wykonywali zbiorowo. Komisja konkursowa ,oceniając występ, brała pod uwagę  dobór
repertuaru, znajomość tekstu, znajomość melodii, interpretację utworu, postawę i ogólne 
wrażenie artystyczne. Podczas występu paliło się 100 świeczek biało-czerwonych  
składających się na napis : 100 LAT. 









    Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa  Piłsudskiego  w  Nowych  Zdunach  poprzedzone  były  szeregiem  działań
wychowawczych.  27 września uczniowie  klas VIII  wzięli  udział  w uroczystej  Sesji  Rady
Gminy  Zduny,  podczas  której  gimnazjaliści  z  klas  III  recytowali  wiersze  autorstwa
mieszkańców  Gminy  Zduny.  Najstarszy  wiersz  pochodził  z  1937  r.,  a  wśród  utworów
znalazły się też wiersze napisane przez uczniów Gimnazjum Publicznego w Nowych Zdunach
(szkoły istniejącej do 2017 r.).

 Młodzież  licznie  przystąpiła  do  konkursu  poetyckiego  ,ogłoszonego  przez  nauczycielkę
j.polskiego Panią Izabelę Łazikowską, pisząc wiersze na jeden z wybranych tematów: Moja
mała Ojczyzna  lub  Ukochana Niepodległość. 

Uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjalnej wzięli udział w akcji ,,BohaterOn” i wysłali ponad
300 kartek z życzeniami dla uczestników Powstania Warszawskiego.



 Nie  zapomnieliśmy też  o  kwaterach  żołnierskich  na  miejscowym cmentarzu,  złożyliśmy
kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy. Poczet sztandarowy reprezentował szkołę
w gminnych obchodach 100-lecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 11
listopada w asyście  pocztów sztandarowych z  całej  gminy nasz  sztandar  uczestniczył  we
Mszy św. sprawowanej w intencji  Ojczyzny, a następnie  brał udział w apelu poległych pod
Pomnikiem Poległych na polu chwały w latach 1918-1920.



12 listopada nasza szkoła wzięła   udział w uroczystym odsłonięciu płyty pamiątkowej ku czci
Krystyny  Idzikowskiej(łączniczce  Batalionów  Chłopskich  bestialsko  zamordowanej  przez
Niemców w czasie  II  wojny światowej)  w budynku  Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Jadwigi  Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 



 Nasza  społeczność  szkolna  godnie  uczciła  100.  rocznicę  odzyskania  przez  Polskę
Niepodległości. (Jolanta Gajewska- wicedyrektor SP im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego w Nowych Zdunach).  


