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Dnia 23 maja w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyła się uroczystość Święta Patrona
Szkoły. Obchody były szczególne, bowiem rok 2022, uchwałą Sejmu RP, to rok, któremu
patronuje, między innymi, Maria Konopnicka - Patronka Szkoły. Autorka wielu wierszy i
książek zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, miała niepodważalny wpływ na
kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. Ponadto 23 maja obchodzimy okrągłą, 180
- tą rocznicę urodzin Marii Konopnickiej.
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Prowadzący uroczystą akademię - uczniowie klasy ósmej- Blanka Buczkowicz i Kamil
Kukuliński, powitali serdecznie wszystkich zebranych - Pana Dyrektora, Panią Dyrektor oraz
zaproszonych na uroczystość gości: Sołtysa Wsi Przysietnica - Pana Krzysztofa Zubla,
Kierownika Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie - Panią Dorotę Szmidt, Grono
Pedagogiczne oraz dzieci i młodzież naszej szkoły.

Honorowym gościem, który zaszczycił swą obecnością uroczystość szkolną, była autorka serii
książek o znakomitych polskich pisarzach - Pani Agnieszka Zielińska. Ostatnia część tej
ciekawej serii książek dotyczy życia i twórczości, bliskich miejsc i ciekawostek związanych z
Marią Konopnicką. Za pośrednictwem platformy Teams po odśpiewaniu "Rotty" zebrani
połączyli się z pisarką - Panią Agnieszką Zielińską. Mieszkanka Płocka porwała zebraną
publiczność w niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni. Wśród polskich miast, bliskich
Marii Konopnickiej i związanych z jej osobą, zebrani odwiedzili: Suwałki, Kalisz, Bronów,
Szczawnicę, obecną stolicę Polski - Warszawę i dawną stolicę Polski-Kraków. Nie mogło
zabraknąć znanego wszystkim - Żarnowca, a także Lwowa-związanego historycznie z naszym
krajem. Spośród wielu miast europejskich zebrani zwiedzili: Mediolan, Florencję, Drezno, Paryż,
Niceę, Zurych, Wiedeń, poznali miejsca, zakątki bliskie sercu Twórczyni "Roty".

Po wirtualnej wycieczce śladami Marii Konopnickiej zebrani na szkolnym atrium gromkimi
brawami podziękowali pisarce za moc niezapomnianych wrażeń.
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Następnie Blanka i Kamil zaprosili wszystkich na drugą część akademii, podczas której zebrani
spotkali się z utworami Patronki Szkoły. Na szkolnej scenie zaprezentowali sie Finaliści
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Marii Konopnickiej z klas I-III, którzy ukazali swoje
umiejętności recytatorskie. Byli wśród nich: Emilia Szczepek z kl. I, Przemek Pietryka z kl. IIa,
Milena Szczepek z kl. IIb, Maja Kucharska z kl. IIIa oraz Antonina Skalska z kl. IIIb. Wiersze w
ich wykonaniu przeplatały piosenki, które zaśpiewały uczennice z kl. V - Anna Sobota i Zuzanna
Wojnarska.
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Zwieńczeniem całej akademii były utwory Marii Konopnickiej recytowane przez Zofię Kornagę,
Zuzannę Wojnarską i Gabrielę Wanię - uczennice z klasy V.

Ta niecodzienna uroczystość na pewno zapadnie w pamięci wszystkim zebranym w ZS Nr 1 w
Przysietnicy. Podziękowania Pana Dyrektora i głośne brawa publiczności zakończyły
tegoroczne obchody święta Patrona Szkoły - Marii Konopnickiej.

Małgorzata Piróg
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