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Rok 2017 jest rokiem szczególnym. Sejm i Senat ustanowił ten rok Rokiem 300-lecia
koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uczcił także wielu znakomitych Polaków,
m.in.  rok 2017 jest Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
i Rokiem Tadeusza Kościuszki.

W tym roku Sejm również uchwalił przez aklamację 2018 rok - Rokiem Jubileuszu 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym niezwykle radosnym Jubileuszem
Szkoła Podstawowa w Tyczynie ogłosiła Inaugurację Narodowych Obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości RP, która odbyła się w dniu 9.11.2017 r.

Głównym punktem tej  uroczystości był  finał gminnego konkursu „Drogi do Niepodległej”.
Rywalizacja odbywała się na trzech poziomach: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum w
trzech etapach w kategoriach:

Test wiedzy historycznej

Konkurs pieśni patriotycznych

Konkurs plastyczny

Uroczystą galę rozpoczęliśmy polskim tańcem narodowym – polonezem, który
skomponował Wojciech Kilar do ekranizacji epopei narodowej ,,Pan Tadeusz” w reżyserii
Andrzeja Wajdy. Dyrektor szkoły Zofia Międlar-Mruk serdecznie powitała wszystkich gości i
przedstawiła Patronów oraz współorganizatorów tego wydarzenia.

 Honorowe Patronaty naszej uroczystości przyjęli:

Wojewoda Podkarpacki1.

Marszałek Województwa Podkarpackiego2.

Starosta Rzeszowski3.

Podkarpacki  Kurator Oświaty4.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie5.

Burmistrz Tyczyna 6.

Patronatem medialnym Inaugurację objęły: TVP3 Rzeszów, Radio VIA, Radio Rzeszów,
Gazeta Nowiny oraz portal Nowiny24.

Po wystąpieniach gości m.in. przedstawicieli Kuratorium, Starostwa, Urzędu
Marszałkowskiego, IPN-u, NSZZ Solidarność,  Sejmiku  Województwa Podkarpackiego, Rady
Powiatu, Związku Strzeleckiego oddano głos uczniom. Wychowankowie naszej szkoły pod
opieką pana Adama Jańca przygotowali montaż  słowno-muzyczny ,,Jeszcze Polska nie
zginęła, póki my żyjemy”. Chórem dyrygowała pani Diana Hałoń, a dekoracje zaprojektował
i wykonał pan Krzysztof Koziołkiewicz,



Kulminacyjnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu „Drogi do
Niepodległej”. Dyplomy i nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Tyczyna oraz
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej. Zaprezentowano wyróżnione prace,
przedstawieni zostali laureaci wiedzy historycznej, po czym wysłuchaliśmy koncertu
laureatów pieśni patriotycznych (lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie
szkoły oraz w gazecie lokalnej „Głos Tyczyna”).

Następnie pokaz dziewczęcego Zespołu Akrobatyczno-Tanecznego „Flimero” Cheerleaders
przeniósł uczestników uroczystości do czasów współczesnych. Dziewczęta wszystkich
zachwyciły swoją finezją i piękną choreografią. Na zakończenie występu nasi najmłodsi
wychowankowie – uczniowie klas I-III przypomnieli - bogatą historię Polski, prezentując
pieśni patriotyczne i swoim wzruszającym występem zachęcili do wspólnego śpiewania
urzeczoną publiczność.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

(pdf, 924.47 KB) 10.11.2017 14:00

https://rzeszow.ipn.gov.pl/download/86/95055/plakat2017mura.pdf
https://rzeszow.ipn.gov.pl/download/86/95055/plakat2017mura.pdf

