Wstań, Polsko moja!

Pomyśl choć przez chwilę,
choć chwilę,
ile krwi, walki ile
kosztowało zdobycie wolności,
stworzenie państwa i armii
na tej ziemi, co dziś nas radością
jak chlebem karmi.
Jan Lechoń Polonia restituta

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, to dzień bliski sercu każdego
z

nas.

W

roku

1918

Polacy

oswobodzili

się

spod

panowania

zaborców,

a Polska po 123 latach ponownie zagościła na mapie Europy stając się niepodległym państwem.
Nasi rodacy nie ustawali w walce o ukochaną Ojczyznę oraz przywrócenie jej dobrego imienia.
Dzielnie

bronili

także

swej

tożsamości

narodowej

i

polskiej

mowy.

Młodzież ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy corocznie uroczyście celebruje rocznicę
odzyskania niepodległości. W tym roku organizatorzy zaprosili dyrekcję – p. Jolantą Tomczyk,
p. Annę Łukaszczyk, p. Urszulę Tomalę – Kujat oraz grono pedagogiczne z wychowankami
na akademię pod hasłem Wstań, Polsko moja! Dziewczęta i chłopcy przedstawili długą i trudną
drogę naszych przodków do wolności. W poruszającej inscenizacji przywołali czasy, kiedy
to Polacy z nadzieją, wiarą i niezwykłą determinacją, mimo wielu klęsk, dążyli do upragnionego
celu.
Ty, coś walczył dla idei,
Chwała ci!
Boś wykrzesał z twej nadziei
Na wskróś burzy i zawiei 
Jasne dni...
Ciebie niosły w wielkie boje
Archanielskie skrzydła twoje,
I odzianyś jest przed światem
Blaskiem ducha i szkarłatem
Własnej krwi!
Maria Konopnicka Głosy ciszy

Obok podniosłych tekstów, opisujących losy żołnierzy i poświęcenie polskich patriotów,
znalazły się również utwory sławiące niepowtarzalne piękno kraju nad Wisłą.
Kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem,
Zbierane w słońcu, przy księżycu
Kocham was kwiaty mej ojczyzny
Nad Odrą, Wartą i Pilicą...
Tadeusz Kubiak Kwiaty ojczyste

Występ wzbogaciły żywiołowe, zagrzewające do walki pieśni legionowe oraz refleksyjne piosenki
żołnierskie: Pierwsza Brygada, Piechota, Po ten kwiat czerwony, Rogatywka.
Gdy Ojczyzna zawołała
Z jednej szóstej świata
Po czapeczkę szli rogatą
Dusza w nich uparta
Kto tę czapkę miał z Orzełkiem
Kto się za nią bił
Komu bliski ton wydzwaniał w sercu
Bliżej Polski był!
Ryszard Ulicki Rogatywka

Warto wspomnieć także o nastrojowej jesiennej scenografii. Wzrok zebranych przyciągała
piękna wrzosowo-miodowa kompozycja, jak również wystawa historycznych obrazów
i fotografii, z którą zebrani mogli zapoznać się po akademii.
Niezmiernie cieszy fakt, iż uczniowie naszej szkoły z dużym zainteresowaniem uczestniczyli
w spotkaniu i wspólnie z artystami odśpiewali znane polskie utwory. Wszyscy pamiętali ponadto
o stroju galowym.
Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk nie szczędziła pochwał młodym artystom z gimnazjum
i liceum oraz ich opiekunom, którzy zadbali o wysoki poziom inscenizacji, aby nadać szkolnym
obchodom Narodowego Dnia Niepodległości właściwą rangę.
Opowiedz nam, moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym
o latach znaczonych blizną
na wiekach chwały i sławy.
(…) Matczynej ucz nas miłości
jak ojciec w życie wprowadzaj
nie żałuj serdecznej troski
za trudy szczodrze nagradzaj.
Janusz Szczepkowski Opowiedz nam, moja Ojczyzno

