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Wernisaż wystawy „Niepodległość oczami
młodego pokolenia“ – Żywiec, 13 czerwca 2018
Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę

  

  

  

  

  

  

  

Biorąc sobie głęboko do serca słowa prezydenta RP Andrzeja Dudy, które skierował do
rodaków w czasie  inauguracyjnego  posiedzenia  Komitetu  Narodowych  obchodów 100.
rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowałam w mojej szkole
i  Dworku  Kępińskich,  w  którym  Józef  Piłsudski  spędził  swój  ostatni  urlop,  kilka
tematycznych działań. Jednym z nich był konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego.  W konkursie
pt.  „Niepodległość  oczami  młodego  pokolenia“  wzięły  udział  niemal  wszystkie  szkoły
powiatu żywieckiego. Konkurs został rozstrzygnięty 16 maja. Na konkurs napłynęło ponad
230 prac. Jury nagrodziło aż 13 osób, a 11 osób otrzymało wyróżnienie.

Jury  w  składzie:  Monika  Kałuża,  Zbigniew  Micherdziński,  Władysław  Motyka,  Lilianna
Pleńkowska wyraziło uznanie za podjęcie tak ważnego dla Polski zadania, jak wspieranie
wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu oraz popularyzowanie tematyki historycznej poprzez
edukację  plastyczną.  Choć  nie  jestem  historykiem,  ani  plastykiem,  tylko  germanistą,
chciałam włączyć naszą lokalną społeczność z Żywiecczyzny w obchody 100.  rocznicy
odzyskania  przez  Polskę niepodległości.  Środowy wernisaż  pokazał,  że  świetnie  się  to
udało.
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Wernisaż wystawy połączony był z rozdaniem nagród i  poczęstunkiem. Na uroczystym
otwarciu wystawy gościliśmy wicestarostę żywieckiego Stanisława Kucharczyka, Dyrektora
Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu,  Mirosława Dziergasa, Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu  Andrzeja Widzyka. Nie
zabrakło  również  Marka  Łukasika  z  Oddziału  IPN  w  Katowicach  oraz  Zbigniewa
Micherdzińskiego z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Naszymi gośćmi byli
również ks. Edward Loranc, ks. Stanisław Cader, ks. Kamil Kaczor oraz nauczyciele z całego
powiatu żywieckiego wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie uczniami. Wernisaż
wystawy uświetnił  duet Grzegorz Paciecha -  fortepian i  Wojciech Babicki-  skrzypce,  w
którego  wykonaniu  usłyszeliśmy  piękne  utwory  wybitnych  polskich  kompozytorów:
Chopina,  Szymanowskiego,  Kurylewicza.  Otwarcie  wystawy  wzbogaciła  również
przygotowana  przez  Grzegorza  Paciechę  prezentacja  multimedialna  pt.  „Niepodległość
oczami  wielkich  polskich  malarzy“   oraz  recytacja  wiersza  Wisławy  Szymborskiej  w
wykonaniu  Patrycji  Śmigielskiej.  Na  zakończenie  uroczystości  prowadząca  Anna  Gryś,
absolwentka Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu podziękowała
wszystkim gościom za przybycie i zaprosiła na kolejne uroczystości w Dworku Kępińskich.

Bardzo się cieszę, że tak wiele instytucji wsparło tę piękną inicjatywę, godnie wpisującą się
w Narodowe Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Kazimierz Matuszny Poseł
na  Sejm RP,  reprezentowany przez  Marię  Wisińską-Kurz,  Dyrektora  Biura  Poselskiego,
sfinansował  nagrody  książkowe  oraz  wycieczkę  do  Warszawy  dla  laureatek  konkursu.
Nagrody w postaci wartościowych książek m.in. prof. Andrzeja Nowaka i Joanny Wieliczki-
Szarkowej ufundowały wydawnictwa: krakowskie Biały Kruk i  Dom Wydawniczy Rafael,
łódzkie wydawnictwo Literatura oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Fot. i relacja Joanna Paciecha

(ZSAiO im. J. Piłsudskiego w Żywcu).

 


