Wolność – ją wymyślił dla nas Bóg!
(...) Wolność – to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność – to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście.
M. Grechuta Wolność

4 czerwca 1989 r. – to znamienna data w historii naszej Ojczyzny. W tym dniu odbyły się
pierwsze wolne wybory, zakończone zwycięstwem Solidarności. W ich konsekwencji doszło
do upadku rządów komunistycznych w Polsce. W roku 2014 cały kraj świętuje 25. rocznicę tego
doniosłego wydarzenia.
Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta
Mogielnicy

–

p.

Sławomira

Chmielewskiego

oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy
– p. Jarosława Zawalicha – 8 czerwca odbyły się
w naszym mieście obchody Święta Wolności.

Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy wraz z Dyrekcją –
p. Jolantą Tomczyk, p. Urszulą Tomalą-Kujat,
p. Anną Łukaszczyk i Gronem Pedagogicznym
zaprosiła wszystkich mieszkańców na wyjątkową
uroczystość zatytułowaną: Wolność – ją wymyślił dla
nas Bóg!

W spektaklu ukazano trudną, okupioną
cierpieniem

i

krwią

drogę

Polaków

do niezależności, ich walkę o prawo do godnego
życia i decydowania o losach kraju. Organizatorzy
przedstawili

historię

zwykłych

ludzi

przez

pryzmat przemian społecznych i politycznych.

Podkreślili
pod

istotną

przewodnictwem

rolę

Solidarności

Lecha

Wałęsy

oraz znaczenie moralnego i duchowego wsparcia
papieża Jana Pawła II.
Widzowie z nostalgią spoglądali na młodych aktorów w strojach z lat 80-ych, odrzucających
sznur – symbol zniewolenia narodu polskiego, udających się na wolne wybory. Nie obyło się bez
wzruszeń.
Największe wrażenie na gościach wywarła scena
koronacji Wolnej Polski i przywrócenie jej dawnego blasku.
Warto wspomnieć także o wymownej dekoracji oraz
wspaniałej oprawie muzycznej widowiska.

Mury, Hymn

stojących w kolejce, Nadzieja, Żeby Polska była Polską,
Do generałów, Zamiast gwiazd, Wolność – to tylko niektóre
utwory wykonane przez solistów i chór ZSO w Mogielnicy.

Po części artystycznej p. Dyrektor
Jolanta Tomczyk, p. Dyrektor Anna
Łukaszczyk, p. Dyrektor Urszula TomalaKujat wręczyły nagrody i wyróżnienia
uczestnikom Konkursu Literackiego pt.
Strofy o Ojczyźnie. Wśród zwycięzców
znaleźli się: Michał Solecki – uczeń klasy
IIA LO (I miejsce w kategorii esej),
Konrad Dziumak – uczeń klasy IIA LO (I
miejsce w kategorii opowiadanie), Julia Łaski – uczennica klasy 1d gimnazjum oraz Zuzanna
Muranowicz – uczennica klasy 1c gimnazjum (I miejsce w kategorii wiersz). Najlepsze prace
zostały zaprezentowane publiczności.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnicy
– p. Sławomir Chmielewski. Nawiązując do występu młodzieży, przypomniał on trudne czasy
PRL-u – kiedy to w sklepach straszyły nas puste półki, a dobrobyt wydawał się niedoścignionym
marzeniem. Podkreślił, iż wywalczona Wolność, zmiany,
jakie zaszły w naszym kraju w ciągu ostatnich dwudziestu
pięciu lat, dały Polakom możliwość wyboru i prawo do
decydowania
o sobie. Burmistrz zwrócił także uwagę na wartość
wykształcenia

oraz

niezastąpioną

rolę

szkoły

w procesie budowania tożsamości narodowej młodych
ludzi.
Pan Sławomir Chmielewski podziękował Dyrekcji
ZSO,

młodzieży

oraz

ich

opiekunom

za przywołanie wydarzeń bliskich sercu każdego Polaka.

Następnie
zgromadzeni
na

rynek

wszyscy
udali

miasta,

aby

złożyć

pod pomnikami poległych
wolność.
Święta

Ostatnim

się

punktem

kwiaty

w walce o
obchodów
Wolności

była Msza święta w Kościele Parafialnym
pod wezwaniem św. Floriana w Mogielnicy.

