ٰObchody
Wielkiego Jubileuszu 1918-2018
w Zespole Szkół w Chodlu

Dnia 6 listopada 2018 r. z inicjatywy członków Koła Sekcji Emerytów i Rencistów
w Ognisku Gminnym ZNP w Chodlu i przy aktywnym udziale społeczności Zespołu Szkół
Chodlu, odbył się poranek słowno- muzyczny ph. ,,Niepodległa” z okazji przypadającej
11 listopada 2018 r. setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach
niewoli politycznej.
Uroczyste spotkanie otworzyła dyrektor ZS – p. A. Maj, która witając członków Koła,
uczniów i nauczycieli, podkreśliła ważność i rangę faktu stulecia odzyskania niepodległości
oraz ideę integracji z byłymi nauczycielami, ich obecność i zaangażowanie na rzecz promocji
szkoły i wspólnego celu, jakim jest uczczenie tej niezwykłej Rocznicy.
Z kolei przewodnicząca Koła – p. Irena Piątek – pomysłodawczyni spotkania we
wstępnym słowie, podkreśliła: ,,iż Rok 2018 w życiu Polek i Polaków jest szczególnie ważny,
wyjątkowy, donośny, radosny – Rok Obchodów stulecia odzyskania niepodległości … Celem
tego partnerskiego, wspólnego poranka jest upamiętnienie i uhonorowanie ludzi i wydarzenia
1918 r., niezwykłego dla Polski, Europy, lokalnych wspólnot.
Obchody Wielkiego Jubileuszu w formie montażu słowno - muzycznego zostały
rozpoczęte wysłuchaniem kompozycji fortepianowej F. Chopina.
Następnie wybrzmiały słowa przewodniczącej: ,,Jeszcze jeden listopad do okna zapukał;
żółtych liści szelestem i znów tu nas odszukał. Nas zapatrzonych w przeszłość w dni klęski
i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały”. Przewodnicząca również nawiązała
do słów Świętego Jana Pawła II: ,,Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką
szczególną. Niełatwe są jej dzieje zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci…, Wszystko po
to, aby Polska nie zginęła …
Realizując przygotowany program zebrani wspólnie odśpiewali hymn państwowy jako
patetyczne i pełne szacunku wprowadzenie do montażu, na który złożyły się aktorskie, piękne
recytacje różnych tekstów: K. Wojtyły, wiersz własnego autorstwa byłego dyrektora Zespołu
Szkół w Chodlu, utwory J. Krasickiego, A. Mickiewicza, C. Norwida, P. Prusa, wypowiedź
o B. Maciejewskim, ks. P. Ściegiennym, J. Piłsudskim, M. Konopnickiej, ks. J. Bacy, K. K.
Baczyńskiego, J. Pietrzaka, wiersz ,,Siać dobro” nieznanego autora. W/w utwory
zaprezentowali: p. dyrektor Zespołu Szkół, p. polonistka, uczniowie ZS w Chodlu oraz

15 – osobowa grupa członków Sekcji Koła E-RZNP. Uatrakcyjnieniem i uciekawieniem tego
montażu, był wspólny śpiew kilku pieśni patriotycznych pod kierunkiem p. bibliotekarki
Zespołu Szkół, która śpiewała i grała na gitarze. Zakończeniem programu było wysłuchanie
mazurka Fryderyka Chopina.
To prawdziwa uczta duchowa, piękna lekcja patriotyzmu i wkład ZS w Chodlu oraz
Koła Emerytów w Chodlu w obchody 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
połączył nas wspólny cel, jakim jest pomyślność i dobro Polski – tak podsumowała ten
uroczysty i niecodzienny poranek p. dyrektor ZS, która wspólnie z przewodniczącą Koła
wyraziła gratulacje i podziękowała młodzieży i emerytom za piękny występ, aktywność we
wspólnym projekcje ,,Niepodległa” 2018.
Spotkanie przebiegło w podniosłej i uroczystej atmosferze. Na zakończenie były
dyrektor szkoły p. Edward Michalczyk zaprezentował swój wiersz pt. ,,Senior”, który
wywołał wśród zebranych zadowolenie, uśmiech i radość.
Wspólna herbatka i ciasto były dopełnieniem tego jesiennego – kolorowego –
słonecznego dnia.
I. Piątek

