1 marca 2015 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem Cieplińskim na czele.
Zachowując pamięć o tym tragicznym wydarzeniu, od 2011 roku obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przedstawiciele społeczności naszej szkoły w tym
szczególnym dniu wzięli udział w uroczystościach w Katowicach. Uczniowie wraz z pocztem
sztandarowym wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
Śląsk, uczestniczyli w mszy świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych oraz w Apelu Poległych.
Dzień pierwszy (27.02 piątek) obchodów zakończyło spotkanie pokoleń: kombatanci –
młodzież.
W niedzielę (1 .03) pojechaliśmy do Żor, gdzie odbywała się impreza poświęcona Wyklętym
pod nazwą „Wilczym Tropem”. Zorganizowano tam dwa biegi, w których wzięliśmy udział.
Pierwszy na symbolicznym dystansie 1963 m (dystans nawiązywał do roku, w którym zginął
ostatni Niezłomny – Józef Franczak „Lalek”) oraz drugi, dłuższy na dystansie 5 km. Warto
dodać, że organizatorzy przygotowali specjalnie na tę okazję koszulki z wizerunkiem Danuty
Siedzikówny „Inki”, tak więc większość biegnących w ten właśnie sposób oddało hołd naszej
bohaterce. Znamienne, że właśnie w tym dniu badacze Instytutu Pamięci Narodowej ogłosili,
że zidentyfikowano zwłoki należące do „Inki” – sanitariuszki V Brygady Wileńskiej. Podczas
imprezy uczniowie mieli okazję porozmawiać z byłym żołnierzem ZWZ oraz AK, po wojnie
organizacji WiN – Stanisławem Leśką „Lelkiem”. Na wszystkich spotkanie to zrobiło ogromne
wrażenie, szczególnie opowieść o doświadczeniach powojennych. Nasz rozmówca, obawiając
się o swoje życie, ujawnił się dopiero w 2007 roku.
Dla zainteresowanych podajemy link, pod którym zaprezentowana jest sylwetka Stanisława
Leśki.
http://www.muzeum-ak.pl/aktualnosci,bezcenne-pamiatki-stanislawa-leski-w-muzeumak,333.html
Natomiast trzeciego dnia (2.03) w szkole na przerwach zorganizowaliśmy quizy i konkursy
dotyczące tematyki Żołnierzy II Konspiracji , jak popularnie określa się Żołnierzy Niezłomnych.
W różnorakich konkurencjach (rozpoznawanie uzbrojenia, zdjęć, utworów muzycznych,
konkurs wiedzy o patronie – Witoldzie Pileckim) najlepsi okazali się :
I miejsce : Mateusz Dorczak (3e)
II miejsce : Kamil Górny (3e)
III miejsce : Dominika Spek (2e) oraz Michał Huchulski (3e)
Michał Piwoński

