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uroczysta akademia upamiętniająca odzyskanie przez
nasz naród niepodległości. Tegorocznej uroczystości
przyświecało znamienne hasło: „Jedna jest Polska i w
nią święcie wierzę”, będące wyrazem głębokiego
przekonania o nadrzędnej wartości jedności i zgody wszystkich Polaków wobec sprawy tak
ważnej, tak fundamentalnej jak nasza narodowa wolność i niepodległość.

Uroczystość, na którą przybyli zaproszeni goście – Burmistrz Gminy i Miasta
Mogielnica, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady
Powiatu i Rady Miejskiej, Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących, mieszkańcy naszego
miasta i gminy oraz przedstawiciele społeczności szkolnej, przypomniała najważniejsze

wydarzenia związane z naszą trudną drogą do wolności i postaci, które wniosły największy
wkład w jej odzyskanie. Nie zabrakło również odniesień do współczesności – bo to właśnie
nasza pamięć o przeszłości jest najtrwalszym pomnikiem i najwartościowszym hołdem, jaki
możemy złożyć naszym narodowym bohaterom. Widok młodzieży szkolnej, ubranej w
odświętne stroje, z przypiętymi kotylionami w barwach narodowych, z pełnym przekonaniem i
wielkim zaangażowaniem przekazującej tak ważkie treści napawa nadzieją, że mijające lata nie
przysłonią tej pamięci, a kolejne obchody Święta Niepodległości będą umacniać w nas
szacunek dla tych, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej Polsce.
Występy przypominające nam ogrom poświęcenia, przelanej krwi, lat pełnej determinacji
walki naszych przodków, wyjątkowo silnie poruszyły nasze emocje, nawet do łez, ukradkiem
ocieranych przez widzów, nie tylko ze względu na dobór deklamowanych treści, ale także z
powodu towarzyszącej im muzyki, rzewnej, patriotycznej nuty, wojskowej trąbki…
Szczególnie mocno zarysował się w naszej pamięci widok ubranych w czerń dziewcząt,
trzymających w dłoniach zapalone świece oraz scena pożegnania młodego żołnierza z matką,
która wierząc w jego szczęśliwy powrót – całą swą nadzieję, wiarę i matczyną miłość wkłada w
dziergane dla niego wełniane skarpety. Podniosły nastrój pełen zadumy nad naszą tak pełną
tragizmu historią, podkreślała scenografia: biały, brzozowy krzyż stojący wśród osnutych mgłą

drzew, pośród kwitnących wrzosów, udrapowana ponad wszystkimi biało-czerwona flaga i
Józef Piłsudski, patrzący w skupieniu z namalowanego przez jedną z uczennic portretu…

Całość uroczystości dopełniała swą obecnością orkiestra dęta oraz sztandary szkół i
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. W ustalonym szyku przeszliśmy
wszyscy razem pod pomniki, upamiętniające bohaterów walki o Wolną i Niepodległą, gdzie
złożyliśmy wieńce – skromne dowody naszej pamięci i czci. Na zakończenie wzięliśmy udział
w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Chociaż od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości minęło już 95 lat, czas nie
może zatrzeć w naszej pamięci, w pamięci przyszłych pokoleń tych wydarzeń. Mamy nadzieję,
że

takie

spotkania,

takie

uroczystości

jak

ta

poniedziałkowa

w

Zespole

Szkół

Ogólnokształcących w Mogielnicy, będą zwłaszcza dla najmłodszych lekcją patriotyzmu,
dzięki której nasza historia przestanie być jedynie częścią odległej przeszłości, a stanie się
elementem naszej codziennej zadumy, szacunku i prawdziwej troski o Ojczyznę, za którą
kiedyś zginęło tak wielu i dla której tak wielu pragnie dziś żyć.
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