
Jubileusz 90-lecia Naszej Szkoły 

 

Dnia 11 maja 2018r. obchodziliśmy Święto Szkoły. Nie było ono jednak takie jak zawsze, 

ponieważ w tym roku nasza szkoła osiągnęła sędziwy wiek - 90 lat. 

Ten dzień zaczął się Mszą Św. o godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Wólce. Cała 

społeczność szkolna - uczniowie, nauczyciele i rodzice - zaangażowała się w przygotowanie 

liturgii. Później uroczystość przeniosła się z kościoła do szkoły. Na miejscu został zasadzony 

Dąb Niepodległości, następnie wszyscy udali się do budynku szkoły na część artystyczną. 

Nasz zespół Tęcza od wielu tygodni przygotowywał  akademię, więc dla nas ten dzień był 

największym stresem.  

W końcu gdy wszyscy goście dotarli na uroczystość, rozpoczął się apel. Pani Dyrektor 

powitała zebranych i podziękowała za przybycie do szkoły. Istotną częścią akademii były 

piosenki napisane przez p. Jarosława Falbę i p. Agnieszkę Lange, które opisywały naszą 

placówkę. W taki ważny dla naszej szkoły dzień nie mogło zabraknąć zespołu 

instrumentalnego - gitarzystów i skrzypaczki oraz p. Jarka grającego na klawiszach.  

Po zakończeniu części pierwszej na scenę wkroczyli konferansjerzy, którzy w krótkich 

reportażach przekazali  życzenia od prezydenta RP, gwiazd z całego świata oraz pokazali, jak 

wygląda „codzienne” życie w SP 48. Następnie na scenie pojawił się zespół taneczny 

z układem do piosenki C.C Catch House of mystic light. Mieliśmy  tremę, ale nie pomyliśmy 

się. Po głośnych owacjach znowu na chwilę oddaliśmy głos konferansjerom. Po krótkiej 

chwili  na salę gimnastyczną wkroczyła kapela, która po uroczystości była na ustach 

wszystkich - zespół składający się z nauczycieli: p. Jacka - nauczyciela matematyki, p. 

Adama - nauczyciela historii oraz p. Jarka - nauczyciela muzyki. W mistrzowski sposób 

zaprezentowali piosenkę skomponowaną przez pana od muzyki. Publiczność świetnie się 

bawiła. Po tym zabawnym przerywniku na scenę dosłownie wskoczył zespół taneczny do 

trzyczęściowej wiązanki ludowej. Naszym podkładem były odpowiednie parafrazy piosenek 

zespołów Rokitnicza i Brathanki. Następnie za pomocą prezentacji multimedialnej 

społeczność szkoły podziękowała Pani Dyrektor. Większość zebranych miała łzy w oczach. 

Później konferansjerzy zapowiedzieli kolejny układ naszego zespołu tanecznego - tym razem 

do piosenki C.C Catch Heaven and Hell. Tytuł był trafny: za chwilę na scenie pojawiły się 

anioły i demony, które przedstawiły walkę dobra ze złem. Na koniec układu można było 

dostrzec, że dobro wygrało.  

Później ustawiliśmy się do piosenki końcowej - finałowej. Zaśpiewaliśmy i ukłoniliśmy się. 

Dostaliśmy długie, głośne owacje. Pani dyrektor pogratulowała zespołowi i nauczycielom 



przygotowującym: p. Agnieszce Lange, p. Jarosławowi Falbie oraz p. Katarzynie Rajkiewicz. 

Podziękowania otrzymała również p. Dorota Kurek - autorka dekoracji oraz nauczyciele 

przygotowujący Izbę Pamięci. Następnie Pani Dyrektor oddała głos gościom. 

Po przemówieniach wszyscy mogli zwiedzać Izbę Pamięci, wybrać się na kiermasz ciast bądź 

obejrzeć prace plastyczne uczniów lub wystawę Koła Fotograficznego. 

Ten dzień był piękny w każdym calu. Myślę, że na długo zapisze się w pamięci uczniów, 

nauczycieli, rodziców i przybyłych gości. 

 

Jowita Skiba  - uczennica klasy VII 



 

Jubileusz moimi oczami 

 

Zgodnie z tradycją co roku w naszej szkole odbywają się wspaniałe uroczystości, które mają 

na celu przybliżenie postaci patrona - Józefa Piłsudskiego oraz świętowanie kolejnych lat 

istnienia tej placówki . 

Uroczystość, która odbyła się 11 maja 2018 r., była bardzo wyjątkowa i wywarła na mnie 

duże wrażenie jako u ucznia-patrioty szanującego osobę patrona i szkołę oraz zwykłego 

uczestnika i widza. Część artystyczna była bardzo interesująca i piękna, pozwalał zrozumieć, 

jak ważne jest szanowanie tego, co w życiu nie trwa wieczni. Przypomniała również fakt, że 

wszystko, co w życiu się przytrafia, nie jest przypadkowe – mam tu na myśli np. mijające 

lata, które odbiły się w historii Polski i historii szkoły. Dzięki wspaniałej pracy uczniów i 

nauczycieli uświadomiłam sobie, jaką radość i szczęście ma w sobie ta szkoła.  

Druga część apelu - muzyczna - przypomniała mi czasy mojego dzieciństwa, kiedy wspólnie 

z klasą jeździłam na zajęcia muzyczne, uczyłam się śpiewać i tańczyć tańce ludowe. Moim 

zdaniem sam apel był wspaniały. Do łez rozbawił mnie występ muzyczny nauczycieli, który 

nosił nazwę Tylko we Wólce. Jednak na mnie największe wrażenie wywarło samo 

świętowanie  90- lecia, na które złożyło się posadzenie nowego dębu - Dębu Niepodległości - 

symbolu wolności ojczyzny. 

Jestem bardzo dumna, że mogę być w poczcie sztandarowym szkoły, która może się szczycić 

aż 90-letnią historią. Czuwanie przy sztandarze i udział w takich uroczystościach budują i 

umacniają moją wieź z Ojczyzną. Ten rok jest przecież rokiem Niepodległej. Jubileusz mojej 

szkoły był dla mnie bardzo poruszający. 

 

Martyna Majcher – uczennica klasy VII 



 

Jubileusz 90- lecia szkoły był to bardzo szczególny, wyjątkowy dla nas wszystkich dzień, który na długi czas 

pozostanie w naszej pamięci. W dniu tym towarzyszyło mi wiele pozytywnych wrażeń i emocji, nie opuszczał 

mnie również stres.  

Cieszę się, że miałam okazję wziąć udział w niezwykłej części artystycznej przygotowanej przez p. Jarosława 

Falbę. Nasze występy obejmowały nie tylko śpiew i grę na gitarze oraz na skrzypcach, lecz także przepiękne 

tańce, które zachwyciły całą publiczność. Byłam pod ogromnym wrażeniem liczby osób, które pojawiły się na 

tej ważnej dla nas uroczystości szkolnej i razem z nami postanowiły celebrować ten dzień. Bardzo 

denerwowałam się przed każdym wyjściem na scenę, a świadomość, że ogląda mnie tak liczna grupa ludzi, 

dodatkowo powodowała u mnie stres. Mimo iż na próbach wszystko wychodziło mi świetnie, to obawiałam się, 

że widownia dostrzeże jakąś pomyłkę. Wszystko jednak poszło po mojej myśli, a zgromadzeni goście z uwagą 

słuchali i oglądali to, co przedstawialiśmy. Nasza ciężka praca i wysiłek, który włożyliśmy, zostały docenione 

przez publiczność gromkimi brawami i okrzykami, co bardzo mnie usatysfakcjonowało i podniosło na duchu.  

Cieszę się, że nasze występy zostały tak mile odebrane i spodobały sie wszystkim gościom. Po zakończeniu 

całego przedstawienia poczułam ulgę i mogłam odetchnąć. Byłam z siebie bardzo zadowolona i dumna. Już nie 

mogę się doczekać kolejnego takiego występu choć wiem, że będzie mnie to kosztowało sporo siły, trudu oraz 

wytrwałości i cierpliwości.  

Julia Adamczyk z klasy VII  

 


