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OPIS WYDARZENIA: 

 

,,Moja Ojczyzna wolna, niepodległa” - pod takim hasłem w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Ujeździe w niedzielę 20 maja 2018 r. odbyło się widowisko patriotyczne dla 

społeczności lokalnej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.   

Uroczystość rozpoczął Marcin Urbański - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. 

Na początku przywitał przybyłych gości, a następnie nawiązał do wydarzeń historycznych, dzięki  

którym już od stu lat Polska jest wolnym krajem. Inscenizacji przyświecały słowa świętego Jana Pawła 

II: ,,Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności .Wolność trzeba ciągle 

zdobywać, ciągle o nią walczyć”. W niezwykle obrazowy sposób ukazane zostały ważne wydarzenia 

z dziejów Ojczyzny- od powstania naszego państwa aż do 1918 roku, czyli odzyskania niepodległości. 

Prezentacja multimedialna nadała  tej niezwykłej lekcji historii niepowtarzalnego charakteru. 

Widowisko wzbogacone zostało pięknymi pieśniami patriotycznymi i strojami charakterystycznymi dla 



przywołanych okresów historycznych. Uczniowie z wielkim przejęciem wczuli się w swoje role 

i wspaniale je odegrali. Wielkie emocje wzbudziło wspólne zaśpiewanie przez wszystkich 

zgromadzonych piosenki „Niepodległa, niepokorna”. Słowa  tego pięknego utworu skłoniły słuchaczy 

do zadumy nad minionymi wydarzeniami i refleksji na temat tego, co dziś znaczą dla każdego Polaka 

słowa: wolność i niepodległość. 

Przedstawienie zostało zakończone przesłaniem św. Jana Pawła II: ,,Świadomość własnej 

przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro 

– Ojczyznę.” W podziękowaniu za udział w tym patriotycznym wydarzeniu wszyscy uczestnicy 

otrzymali  słodkie biało-czerwone serca z napisem ,,Polska”. 

Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor szkoły – Marcin Urbański 

podziękował wszystkim przygotowującym akademię: nauczycielom, uczniom, a także rodzicom, którzy 

bardzo chętnie angażują się w podejmowane przez szkołę działania. Wójt Gminy Iwaniska – Marek 

Staniek pogratulował młodzieży talentów aktorskich. Dodał , że była to lekcja historii, ale również lekcja 

wychowania patriotycznego.  

W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, radny Rady Gminy 

Iwaniska – Gabriel Majsak, radny Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, dyrektor Banku 

Spółdzielczego w Staszowie oddział w Iwaniskach - Edmund Szymański, przewodnicząca Rady 

Rodziców – Elżbieta Woźniak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin 

Urbański, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz licznie przybyli rodzice, dziadkowie 

i mieszkańcy okolicznych miejscowości.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


