„ Patriotyzm pisany działaniem” .
Szkolne obchody „ rocznic wrześniowych”- podsumowanie.

82. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, wpisująca się w kalendarz rocznic
wrześniowych, oznaczonych cezurą 1 września: rocznica agresji III Rzeszy Niemieckiej na
Polskę. Wybuch II wojny światowej oraz 17 września: rocznica napaści Związku
Sowieckiego na Polskę. Światowy Dzień Sybiraka- skłania do refleksji, nie tyle nad
wymiarem współczesnego patriotyzmu, co odpowiednich, a więc- adekwatnych do miejsca i
czasu- postaw. Jak w czasie naznaczonym pokojem miłość do Ojczyzny wyrazić? Jak
wykazać się bohaterstwem i odwagą, kiedy wolność i suwerenność tworzą ramy naszego „tu
i teraz”?
Wśród wielu przykładów postaw godnych Polaka – patrioty, jedna zasługuje na szczególną
uwagę: miłość do Ojczyzny wyrażona działaniem na rzecz i dla dobra innych. Zatem w
obchody rocznic wrześniowych, tych dni pamięci bohaterów walk o wolną i godną Polskę
wpisaliśmy działania:
•
•

1 września złożyliśmy hołd obrońcom polskiego września 1939 r.;
17 września poprzez cykl lekcji pod tytułem „ Powrót z Sybiru. W oparciu o relacje
świadków wydarzeń” poznaliśmy losy polskich zesłańców walczących o przetrwanie,
o życie.

Zdjęcie 1. Uczniowie klasy I LO podczas lekcji: „ Powrót z Syberii”

•

Dzięki wystawie zorganizowanej przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima
Lelewela w Pułtusku zgłębiliśmy losy rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza
wojny obronnej 1939 r., dobrowolnego więźnia Auschwitz- Birkenau, powstańca
warszawskiego, żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego, skazanego przez
władze w komunistycznej Polsce na śmierć;

Tu zdjęcie z wystawy o Pileckim
•

Krótki wykład mgr Moniki Żebrowskiej- 27.09.2021- ukazał nam postać
Mieczysława Żebrowskiego p.s. „Kordian”- działacza ZWZ , a od roku 1946
dowódcy placówki Winnica w obwodzie Pułtusk ROAK;
Tu zdjęcie z wykładu Żebrowskiej- przesłane przez Artura- jeśli jest

•

27 września – z myślą o potrzebujących, z okazji 82. rocznicy powstania Polskiego
Państwa Podziemnego, zorganizowaliśmy zbiórkę krwi. Wykłady z zakresu
krwiodawstwa przybliżyły nam zasady uczestnictwa w akcjach organizowanych przez

R C K i K. (Szczegóły akcji i jej podsumowanie przedstawione zostaną w odrębnym
artykule).
W tym miejscu serdeczne podziękowania składamy wszystkim uczniom, nauczycielom,
wychowawcom, którzy swoim działaniem i zaangażowaniem wymienione wyżej akcje
wspierali. Dziękujemy.
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