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Obchody Święta Niepodległości w Gminie Liw

W dniu 11 listopada 2017 roku w całej Polsce świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji
również w Gminie Liw odbyły się uroczystości, akademie i biegi. Obchody Święta Niepodległości w Liwie rozpoczęły się
w szkole podstawowej gdzie zorganizowano uroczystą akademię, na którą zaproszeni zostali rodzice, mieszkańcy Liwa
i okolicznych miejscowości. Montaż słowno- muzyczny przygotowany przez wychowawczynię i uczniów klasy siódmej,
wzbogaciły krótkie filmy o treści patriotycznej zaprezentowane przez nauczycielkę historii oraz występy wokalne Oli
Zajkowskiej i Marty Gawor. Następnie uczniowie SSP w Liwie udali się do kościoła gdzie udekorowali przygotowanymi
wcześniej biało- czerwonymi kokardkami wszystkich uczestników uroczystości. Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w
której uczestniczyli: Bogusław Szymański Wójt Gminy Liw, Mieczysław Jaszczur Przewodniczący Rady Gminy w Liwie,
dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Liwie wraz z Nauczycielami oraz mieszkańcy Liwa i okolic. W trakcie
Mszy Świętej dzieci przygotowały oprawę liturgiczną, odczytując teksty liturgii słowa i modlitwy powszechnej, a
oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Liwie oraz pan Sylwester Drużba organista z parafii
Św. Leonarda w Liwie. Po Mszy Świętej odbył się uroczysty przemarsz do pomnika poległych żołnierzy Powstania
Listopadowego gdzie po krótkiej modlitwie złożono kwiaty, zapalono znicze oraz orkiestra zagrała okolicznościowe
utwory.
Również w dniu 11 listopada w remizie OSP w Wyszkowie odbyły się obchody Święta Niepodległości. Akademię
przygotowali uczniowie z SSP w Wyszkowie wspólnie z uczniami z SSP w Zającu. Gościnnie wystąpiły dwie uczennice z
Gimnazjum Gminy Liw. Na zakończenie części artystycznej kl. III zatańczyła „Krakowiaka”.
Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Samorządowej Szkole Podstawowej w Zającu odbyły
się w dniu 9 listopada. Uczniowie klas V-VII przygotowali bardzo wymowną inscenizację przybliżającą tematykę
tamtych wydarzeń. Cała społeczność szkolna w tym dniu nosiła kotyliony.
Dzień 10 listopada (piątek) w Przedszkolu w Liwie był dniem obchodów Święta Niepodległości. Przedszkolaki
otrzymały biało- czerwone kotyliony w kształcie serc, dowiedziały się jakie są symbole narodowe oraz dlaczego Święto
Niepodległości jest tak ważne dla naszego kraju. W postawie stojącej, przedszkolaki, pełne dumy odśpiewali hymn
narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”.
W ramach obchodów Święta Niepodległości w Samorządowym Przedszkolu w Ruchnie odbył się Bieg Patriotyczny.
Celem tego biegu było upamiętnienie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promocja zdrowego
stylu życia i aktywności fizycznej.
Również w dniu 10 listopada 2017 r. obchodzono Narodowe Święto Niepodległości w Przedszkolu w Wyszkowie.
Wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Na tę uroczystość dzieci przygotowały kotyliony i flagi w barwach ojczystych.
Były wiersze oraz pieśni patriotyczne.
W Samorządowej Szkole Podstawowej w Jartyporach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, pt.
„Droga do wolności”. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczniowie klasy V i VII przybliżyli
historię kraju począwszy od zaborów, aż po pamiętny rok 1918. Treści historyczne i wiersze przeplatane były
wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie
zorganizowano uroczystości poświęconej Ojczyźnie i wolności. Apel rozpoczęto od odśpiewania „Mazurka
Dąbrowskiego”. Uczniowie kl. VI opowiedzieli o symbolach narodowych i ich znaczeniu dla Polaków, o rozbiorach, o
emigracji, o odwadze i próbach odzyskania niepodległości: powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe,
powstanie styczniowe, I wojna światowa. Aż nadszedł 11 listopada 1918r. – Polska po 123 latach niewoli odzyskała
niepodległość. Uroczystość zakończono wspólnym śpiewem radosnej piosenki „Kocham Cię Polsko”.
Dnia 13 listopada 2017r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwsi odbyła się uroczysta akademia
poświęcona najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu poprzedzona Szkolnym Konkursem Pieśni Patriotycznej,
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który odbył się dnia 7 listopada.
Dnia 13 listopada 2017r. w Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie obchodzono 99
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Inscenizację przygotowała klasa IIIe, zabierając obecnych w podróż
po kartach historii Ojczyzny od czasów zniewolenia, aż do odrodzenia się państwa polskiego w 1918r. W duchu
patriotyzmu i szacunku dla przeszłości chór szkolny oraz cała społeczność szkoły wykonała „Rotę” Marii Konopnickiej,
„Pierwszą kadrową” oraz „Legiony”. Na zakończenie Marysia Błońska rewelacyjnie wykonała pieśń „Niepodległa,
niepokorna”, podkreślając najistotniejsze przesłanie uroczystości – Ojczyzna oczekuje od nas pamięci o Jej wielkich
synach i miłości do ziemi ojczystej. Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest.
Obchody Święta Niepodległości to prawdziwa lekcja historii i patriotyzmu.
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