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Koncert Patriotyczny - 100 lat Polski Niepodległej

Koncert Patriotyczny - 100 lat Polski
Niepodległej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie aktywnie włączyła się w obchody
100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 29 października licznie
uczestniczyliśmy w powiatowych uroczystościach w Kolbuszowej, gdzie członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca „Lesianie z Kupna” ubrani w tradycyjne stroje lasowiackie
mieli zaszczyt powitać Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę. Następnie społeczność
szkolna przygotowała Koncert Patriotyczny dla uczniów i mieszkańców Kupna.
Uroczystość świętowaliśmy wraz z przybyłymi gośćmi: ks. Dziekanem
Kazimierzem Osakiem, p. Janem Zubą – Burmistrzem Kolbuszowej, p.
Krzysztofem Wilkiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej, p. Mieczysławem
Plizgą – sołtysem wsi Kupno, gronem pedagogicznym, uczniami i rodzicami.
Koncert miał miejsce w szkolnej sali rekreacyjnej, która dzięki staraniom uczniów i
nauczycieli zmieniła się w niesamowite, historyczne miejsce, w którym
świętowaliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Niezapomnianą uroczystość rozpoczęliśmy od zaśpiewania hymnu, który ożywił
naszą pamięć o tych, którzy się nie poddali i wywalczyli dla nas Niepodległość.
Pierwsi na scenie pojawili się szkolni chórzyści, którzy zaprezentowali pieśń pt.
,,Wojenko, wojenko”. Uczniowie klasy I przypomnieli historię odzyskania
Niepodległości oraz recytowali „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie
wystąpiła 17 Drużyna Harcerska „Sowy” z piosenką ,,Płonie ognisko”. Pieśń o
płonącym ogniu i obrońcach naszych polskich granic, wyśpiewana dziesiątkami
głosów zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach. Jednym z
piękniejszych momentów tego wieczoru był występ wokalny naszej
solistki Amelii Kuny, z klasy III Gimnazjum, która wzruszyła wielu widzów polską
pieśnią patriotyczną pt. ,,Rozkwitały pąki białych róż”. Zaraz potem na scenie
pojawił się chór szkolny prezentujący Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego –
,,My Pierwsza Brygada” , a następnie drużyna harcerska z piosenką skautową z
1917 roku pt. ,,I tak sobie śwista”. Na zakończenie uroczystości
wystąpili „Lesianie z Kupna” (grupa młodsza), którzy zatańczyli Krakowiaka.
Dbaniem o przygotowanie występów zajmowali się: pan Czesław
Łopata, hm. Mariusz Szamraj, pani Irena Micek oraz pan choreograf Piotr
Drozd. Autorką scenariusza koncertu była pani Urszula Puzio-Szewc, która
również czuwała nad przebiegiem całości koncertu.
Andżelika Bielenda – uczennica kl. III oddziału gimnazjalnego SP w Kupnie
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