
Nazwa wydarzenia:

 „Wolność” – akademia środowiskowa dla mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów.

Nazwa placówki: Gimnazjum w Ćmielowie

Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Dariusz Kapsiak

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: mgr Joanna Psiuch, mgr Dariusz Kapsiak

Uczniowie z klasy IIIa i IIIb  Gimnazjum w Ćmielowie w ramach gminnych obchodów 11 listopada  2018r. 
w „100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę” przygotowali program artystyczny „Wolność” 
przybliżający znaczenie tego święta, ukazujący tęsknotę za utracona kiedyś wolnością, a jednocześnie wielką 
radość w chwili jej odzyskania. 

Wzruszającymi momentami dla widowni podczas uroczystości były: recytacja wierszy o Naszej Ojczyźnie,  
utwory muzyczne zaprezentowane przez szkolny zespół wokalny przy akompaniamencie gitar, 
a w szczególności solowe występy prezentujące pieśni patriotyczne wykonane przez Julię Miernikiewicz 
i Patrycję Dziwanowską. 

Uczniowie  przedstawili okoliczności wydarzeń, które doprowadziły do utraty niepodległości, a następnie 
zrywów niepodległościowych  w XIX w. i odzyskania wolności w dniu 11 listopada 1918 roku. Zaprezentowali 



wiersze polskich poetów ukazujące te trudne dla Polaków momenty. Młodzież przedstawiła również scenę 
z Wesela Wyspiańskiego oraz wystąpił zespół taneczny z biało – czerwonymi szarfami. 

         

W trakcie akademii  w sali widowiskowej Domu Kultury w Ćmielowie młodzież gimnazjalna miała 
możliwość  w sposób: kreatywny, pomysłowy, samodzielny, wymagający zaangażowania, wkładu pracy własnej, 
współpracy w grupie, z własnej inicjatywy zaprezentowania swoich talentów: recytatorskich, wokalnych, 
tanecznych i teatralnych.

Akademia środowiskowa dla społeczności lokalnej to cykl dobrze zaplanowanych działań, w których 
uczestniczyli uczniowie przygotowani przez nauczycieli, we współpracy z Domem Kultury im. W. Gobrowicza 
w Ćmielowie. Założone cele, zadania i treści edukacji patriotycznej, regionalnej zostały w pełni zrealizowane. 
W naszym gimnazjum w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych młodzież uczy się patriotyzmu, 
przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajany jest szacunek dla polskich symboli: godła i biało – 
czerwonej flagi, hymnu. 



Młodzi artyści na zakończenie swojego występu otrzymali owacje na stojąco od licznie zgromadzonej 
publiczności w sali widowiskowej w Domu Kultury.
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