
 
 

„Wolność kocham i rozumiem...”  

 

Pod takim hasłem dnia 22.11.2018 roku odbył się w naszej szkole 

niezapomniany koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

W godzinach porannych występ zaprezentowany został braci uczniowskiej,  

a wieczorem zgromadził nie tylko uczniów, dyrekcję, nauczycieli i pracowników 

placówki, ale także szerokie grono rodziców, reprezentantów władz gminnych  

i sponsorów. 

Spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor Lidia Paech, witając wszystkich 

przybyłych gości.  Nawiązała do wydarzeń historycznych oraz szkolnych obchodów 

stulecia niepodległości w ramach realizowanego projektu NIEPODLEGŁA. Zwróciła 

się z podziękowaniami do państwa Kosibów za wykonanie zaprojektowanej przez 

panią A. Karnicką patriotycznej przypinki dla SP nr 1 w Skórzewie, będącej symbolem 

naszych szkolnych obchodów 100-lecia jubileuszu wolnej Polski.  

Następnie rozpoczęła się część oficjalna. Po wprowadzeniu przez poczet 

honorowy sztandaru szkoły wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn polski. Dźwięki 

fletu w wykonaniu Ady z 6c towarzyszące wyprowadzaniu pocztu sztandarowego 

zasygnalizowały, że czas na część artystyczną. 

Rozpoczął się niezapomniany szkolny koncert stulecia, w którym udział wzięli 

artyści naszej szkoły od klasy pierwszej do szóstej. Bogaty scenariusz uroczystości 

przygotowany przez panią W. Markuszewską, która czuwała nad całością, zakładał 

uczestnictwo w montażu słowno-muzycznym oraz układach tanecznych ponad 280 

uczniów. Jako pierwsza wystąpiła uczennica w stroju łowiczanki śpiewająca pieśń 

ludową a kapela. Następnie grupa recytatorów z klas: III c; IV c, e; V c, d, e; ora VI 

a, d, oraz c przedstawiła tragiczne okoliczności utraty przez Polskę niepodległości, 



zmagań z zaborcami oraz trudne polskie drogi do niepodległości. Szczególne miejsce 

poświęcono historii naszego regionu i roli zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

W montażu słowno-muzycznym występowali kolejni wykonawcy. Recytacje przepla-

tane były wielokrotnymi występami chóru, który w niezwykle żywiołowy i radosny 

sposób wykonał różnorodne utwory patriotyczne . Na początku chórzyści pod dyrekcją 

pani J. Wojtaszek zaprosili wszystkich zgromadzonych do wspólnego, uroczystego od-

śpiewania Roty Marii Konopnickiej. Następnie chór wykonał takie pieśni jak: „Nie 

noszą lampasów”, „Polska flaga”, „Pierwsza Brygada”, „Jak długo w sercach naszych”. 

Ogromne wrażenie na słuchaczach wywarła piosenka pochodząca z filmu MIASTO 

44. W ramach prezentacji muzycznych wystąpili także uczniowie Ada z klasy 6c  

i Wincenty z 6d w duecie na flet i akordeon z utworem „Serce w plecaku”. 

Wszystkich widzów koncertu zachwyciły wspaniałe układy taneczne w biało-

czerwonych barwach zaprezentowane przez najmłodszych z klas: 1 d, 2 b, 2 c, i 3c. 

Niepowtarzalne układy choreograficzne z flagami oraz piękne, wyszukane stroje spra-

wiały radość nie tylko oglądającym, ale można było zauważyć, że dostarczały ogrom-

nego zadowolenia wykonawcom. 

 Serca widzów podbiła też grupa szkolnych zuchów i harcerzy śpiewająca przy 

akompaniamencie gitary i towarzyszącej prezentacji multimedialnej. W finale kończą-

cym uroczystość wszyscy obecni na sali  zaśpiewali kultową pieśń współczesną „Żeby 

Polska była Polską”.  

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wykonawcom i opiekunom za 

przygotowanie występów oraz wystrój sali: pani W. Markuszewskiej za scenariusz  

i całościową opiekę, pani J. Wojtaszek za oprawę muzyczną, panu R. Wójcikowi  

za dźwięk i oświetlenie, pani A. Karnickiej, pani M. Frąckowiak  i N. Zbonikowskiej 

za dekoracje. Specjalne podziękowania skierowane zostały do nauczycieli klas naj-

młodszym i ich wychowanków: pani T. Olekszy (2c), pani B. Rogowicz-Kubiak (2b), 

pani A. Walczuk (1d), pani I. Ellmann-Wybieralskiej (3c) oraz pani M. Strzykały, 



pani A. Bosackiej, pani M. Pauszek, pani A. Walczuk, pani N. Zbonikowskiej. Oraz 

zuchom i harcerzom pod opieką drużynowej J. Zawiei. 

Dyrekcja rozdała wykonawcom cukierki i zaproszono wszystkich gości na 

słodki poczęstunek  i aromatyczną kawę do holu szkolnego.  

Ideą koncertu było przesłanie, że nie można żyć bez przeszłości. Musimy o niej 

pamiętać, bo ona kształtuje naszą tożsamość. Tradycje i historia pozwalają nam czuć 

się Polakami i z dumą budować naszą przyszłość. Ten wspaniały wieczór na zawsze 

pozostanie w naszej pamięci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


