
OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSEiO W OLEŚNIE 

 

     Rok 2018był szczególnym rokiem dla Polski i Polaków. Historia każdego państwa opatrzona jest różnymi 

wydarzeniami. Ale czy jeszcze któreś państwo, a przede wszystkim naród, swoją historię musiał rysować krwią, 

łzami i potem?  To właśnie naszym przodkom należy się cześć i pamięć potomnych, którzy dla dzisiejszej 

wolnej Ojczyzny oddali to, co najcenniejsze, czyli życie.  

 Dla upamiętnienia wydarzeń związanych z historią Polski w naszej szkole – w Zespole Szkół 

Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – odbywały się różne uroczystości i konkursy.  Dzień 09 

listopada miał w niej szczególnie niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto 

Niepodległości, w tym roku wyjątkową rocznicę, bo 100 – lecie odzyskania suwerenności. Od samego rana 

odczuwać można było odświętną, patriotyczną atmosferę. Na szkolnym holu prezentowano plakaty i informacje 

historyczne związane z obchodzonym 11 listopada świętem. Cała społeczność szkolna miała symboliczne biało-

czerwone kotyliony. 

 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Kompanii Honorowej wraz z pocztem sztandarowym  

JW 2286 w Opolu oraz pocztem sztandarowym ZSEiO w Oleśnie, następnie podniesiono flagę państwową na 

maszt. Apel rozpoczął się o godzinie 11.11. uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego w ramach akcji 

„Rekord dla Niepodległej”. W pięknie i oryginalnie udekorowanym otoczeniu szkoły uroczyście ślubowała w 

tym wyjątkowym dniu pierwsza klasa liceum o profilu mundurowym. Akademia przede wszystkim miała  

przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksję. Część artystyczna wprowadziła 

zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano 

sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak 

największy nacisk położono na podkreślenie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale 

wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które 

pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym 

życiu przystajemy na chwilę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność.  

 Doniosłości całemu wydarzeniu dodała obecność Wojska Polskiego, które corocznie odwiedza naszą 

szkolę – w tym szczególnym dniu – w związku z obchodami tego wyjątkowego święta oraz „ślubowaniem klas 

mundurowych”. 

 Dzień ten był w naszej szkole wyjątkowo udany. Połączył wszystkich, którzy wspólnie starali się 

pokazać, że są Polakami – patriotami. Miejmy nadzieję, że takie dni jak ten, przyczynią się do tego, by 

podtrzymywać w młodych ludziach więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą i sztuką oraz tradycjami. (Fot. 1,2,3,4) 

Oprócz uroczystego apelu uczniowie angażowali się w szereg  innych działań, mających na celu upamiętnienie 

wydarzeń z tamtych lat. Były to między innymi konkursy historyczne i muzyczne. Wśród wielu z nich na 

szczególną uwagę zasługują: 

- wojewódzki konkurs „ Młodzież dla Rzeczpospolitej” i udział w finale uczniów: Krzysztof Wieczorek, 

Jonatan Czaja, Kamil Stachulec. (Opole, 14.11.2018) ( Fot. 5,6) 

- ogólnopolski konkurs „ Pełnoletni 1918-2018” ,w którym Kamil Stachulec otrzymał I wyróżnienie.  

( Wrocław, 10.11.2018)( Fot 7) 

- ogólnopolski konkurs „ Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” i tytuł finalisty dla Patrycji Klimy. 

( 10.12.2018, Kraków) ( Fot. 8,9) 



        Odzyskanie przez Polskę niepodległości celebrowaliśmy również poprzez popularyzację różnorodnych 

utworów o treściach patriotycznych i przesłuchania szczególnie uzdolnionych wokalistów i recytatorów.  

Kilku solistów i recytator wzięło udział w otwartym Konkursie Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej  

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna.”( Pietraszyn – Racibórz, 04.10.2018r.) organizowanym przez Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli ARS Studio Muzyki Piosenki i Teatru w Pietraszynie. Laureatka III miejsca, Anna 

Wac wystąpiła w koncercie podczas uroczystej gali na Zamku Piastowskim w Raciborzu w dniu  07.10.2018r. 

Nasza szkoła zorganizowała etap powiatowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej w Opolu. 

Zadaniem koordynatora było rozpropagowanie regulaminu konkursowego w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiecie oleskim i przeprowadzenie eliminacji do etapu 

wojewódzkiego.  Naszą szkołę reprezentowała solistka i zespół młodzieży, w większości z klas mundurowych, 

z utworem „Dziś idę walczyć, mamo!„ Przesłuchanie miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie w 

dniu 18 października. Komisji przewodniczył Jan Maliński – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w 

Oleśnie. Z najstarszej grupy wiekowej została wyłoniona uczennica naszej szkoły Anna Wac, która w konkursie 

na szczeblu wojewódzkim ( 06 listopada) zdobyła I miejsce za wykonanie „Kolędy Warszawskiej”. Nasza 

najlepsza solistka zdobyła także Puchar Starosty.( Fot 10,11) 

    W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 w szkole zaplanowane mamy kolejne działania związane 

 z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to szczególny czas, nad których chcemy się wspólnie 

pochylić. 
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