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Gra szkolna pomogła uczniom II LO w Mikołowie poznać historię "żołnierzy wyklętych" (Fot. Wiktor Kubiak / Agencja
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Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Pileckiego w Mikołowie przebrali się w
poniedziałek za milicjantów i partyzantów.
Mikołowska szkoła na kilka godzin zamieniła się w pole walki. Podzieleni na drużyny licealiści musieli
odwiedzić kilka punktów w szkole i jej pobliżu, m.in. posterunek milicji, siedzibę Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, areszt śledczy czy bagna i las, gdzie ukrywali się żołnierze. Drużyny zdobywały
punkty, odpowiadając na pytania związane z historią, ale także za umiejętności praktyczne, jak
opatrywanie i transportowanie rannych.
Na pomysł zorganizowania gry mającej przypomnieć młodzieży historię "żołnierzy wyklętych" wpadł
Michał Piwoński, nauczyciel historii w II LO. - Naszym patronem od niedawna jest rotmistrz Witold
Pilecki. 1 marca obchodziliśmy Dzień "Żołnierzy Wyklętych", a 3 marca 1948 roku rozpoczął się
proces żołnierzy z grupy Pileckiego. Od kilku lat podręczniki do historii coraz częściej wspominają o
"wyklętych". My chcieliśmy tę wiedzę przekazać w sposób, który zainteresuje młodzież. Gdybyśmy
puścili film i zrobili akademię, nie miałoby to takiej siły oddziaływania - wyjaśnia Piwoński. Sam
przebrany był za czerwonoarmistę.
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Licealiści byli zachwyceni. - O naszym patronie i "żołnierzach wyklętych" wiemy bardzo dużo z lekcji,
ale taka gra to doskonała okazja, żeby pogłębić wiedzę - mówili nam Kamil Górny i Stanisław
Kruszyński z klasy o profilu historycznym, która współorganizowała grę.
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