
Kegiatan SMAK 
Maria Mediatrix 

memeriahkan HUT 
Kemerdekaan RI ke 

77 tahun  
 

HUT RI ke-77 Tahun  
mengusung tema umum 
yakni  "Pulih Lebih Cepat 

Bangkit Lebih Kuat"..  filosofi dari logo ini 
menandakan sebuah gerakan cepat  untuk proses 
memperbaiki kondisi negara Indonesia supaya 
bangkit lebih kuat. . demikianpun kita semua ingin 
pulih dan bangkit lebih maju dari kegagalan dan 
persoalan yang datang silih berganti . moment 
kemerdekaan ke 77 tahun ini mendorong kami 
keluarga besar SMAK Maria Mediatrix  Langgur untuk 
terus berkarya dan terus berinovasi melakukan hal 
hal baru demi memajukan wadah Pendidikan untuk 
mencerdaskan anak bangsa .  tepat di tanggal 15-16 
Agustus SMAK Maria Mediatrix Langgur mengisi 
kegiatan  menyongsong HUT kemerdekaan  dengan 
berbagai mata lomba yakni Cerdas cermat, PBB, 
Futsal, menyanyi Solo, Pidato Bahasa Inggris, 
memasukan pencil dalam botol , pecahkan balon 
serta Tari  Kreasi.  Kegiatan berlangsung meriah dan 
seluruh siswa turut terlibat  penuh menampilkan 
kemampuan yang dimiliki melalui kategori lomba yang 
yang ditentukan. Dari ke 7 mata lomba yang 
mendapat juara umum adalah peserta didik kelas 10 

juara ke 2 kelas 11 dan juara ke 3 kelas 12.   Pengumuman juara dilaksanakan 
setelah Upacara 17 Agustus dan di akhiri dengan makan Bersama.  

Kami bersyukur bahwa Pesta kemerdekaan tahun ini memberikan spirit baru 
setelah melewati proses Panjang pandemi covid 19 yang membatasi ruang 
gerak kita selama 2 tahun.  Sungguh hari yang sangat bersejarah bagi kita 
sebagai warga negara yang merdeka patut  bersyukur, mengenang dan 
menghormati pengorbanan jasa para pahlawan kita yang gugur demi merebut 
kedaulatan negara kita .  Kemerdekaan adalah moment penting dalam sejarah 



Bangsa Indonesia  Kita tidak boleh 
melupakan sejarah bangsa Indonesia 
dan jasa para pahlawan.   Sejarah 
mengisahkan bagaimana para 
pejuang kita bersama-sama satu 
tekad dan keinginan untuk 
merdeka, Kita tidak tahu 
bagaimana rasanya mengangkat 
senjata dan dengan penuh 
keberanian merelakan nyawanya 
untuk memerdekakan bangsa ini. 
Semoga semangat juang mereka 

menginspirasi kita semua dalam membangun dunia baru yang lebih baik. 
( sr fransina tmm ) 
 


