
Jak co roku w 1LO obchodziliśmy szczególnie uroczyście Święto Niepodległości. 

Część oficjalną rozpoczęła pani Bogumiła Walczak – koordynator SCK, serdecznie przywitawszy 

wszystkich zgromadzonych. Jako pierwsza głos zabrała Pani dyrektor Aldona Bałazińska-Lazur. 

W swym przemówieniu nawiązała do okoliczności spotkania, a także do wartości wpajanych uczniom 

Żoliborskiej Jedynki.  

Z okazji uroczystości młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny pt. „Trudne drogi do 

wolności” według scenariusza napisanego przez panią Bogumiłę Walczak. Uczniowie recytowali 

znane utwory literackie pochodzące z różnych okresów literackich, począwszy od romantyzmu, 

a skończywszy na II wojnie światowej. Piękno słowa poetyckiego korespondowało z dziełami 

uznanych polskich kompozytorów takich jak: Henryk Górecki i Andrzej Panufnik. W czasie recytacji 

wyświetlana była prezentacja wykonana przez uczniów z klasy 2B ukazująca dramatyczne dzieje 

walki Polaków o wolność ojczyzny . Scenografię dla tego przedstawienia przygotowała pani 

Katarzyna Kretkiewicz, a nad nagłośnieniem i oświetleniem sceny czuwał pan Piotr Kaczmarczyk. 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich wspomnianych osób powstał spektakl o niepowtarzalnym klimacie. 

Następnie młodzież pracująca pod kierunkiem pani Matry Kolczyńskiej-Filipowicz  

i Renaty Krawczykowskiej przedstawiła prezentację na temat życia i działalności Bolesława 

Limanowskiego, patrona naszego liceum. 

Ostatnią, trzecią częścią obchodów Święta Niepodległości był pokaz dawnej mody, podczas 

którego uczniowie pod opieką pani Edyty Rusak zaprezentowali stroje z przełomu XIX i XX wieku. 

Zgodnie z kolejnością chronologiczną pierwsze przedstawione zostały stylizacje z „belle epoque. 

Następnie podkreślono, jak ogromny wpływ miała I Wojna Światowa na modę, gdyż ubiór stał się 

prosty, praktyczny i przystosowany do trudnych warunków życia. Specyfika odzienia zależała w 

dużym stopniu od zajmowanej pozycji społecznej. Te różnice przedstawione zostały podczas pokazu 

na przykładzie guwernantki, wieśniaczki i cyganki. Na końcu zaprezentowane zostały stroje 

z dwudziestolecia międzywojennego. Charakterystyczne cechy stylizacji dam z tamtych czasów to 

między innymi mocny makijaż oczu, usta podkreślone krwistoczerwoną szminką, czarne krótkie 

podkreślające figurę sukienki i ekskluzywne drogie futra. 

Tego dnia na terenie szkoły działała także przygotowana przez Samorząd Uczniowski 

kawiarenka, w której można było oderwać się od rzeczywistości szkolnej i skosztować ciast 

przygotowanych przez uczniów I LO. Na korytarzu pojawiła się także wystawa 

„Stacja niepodległość”, przedstawiająca w obrazowy sposób dążenia Polaków do utworzenia wolnego 

państwa polskiego. 

Kilka dni później wybrani uczniowie wraz z nauczycielami języków obcych przygotowali 

prezentację ukazującą wpływ języków zaborców na polszczyznę.  

Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu dyrekcji, grona pedagogicznego, samorządu a także 

uczniów obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości w I LO przebiegły w charakterystycznej, 

patriotycznej atmosferze, a atrakcyjna i różnorodna forma świętowania sprawiła, że dzień ten na długo 

pozostanie w naszej pamięci. 


