„… I WIEŚĆ BĘDZIEMY MŁODYCH SZARYMI SZEREGAMI…”

RELACJA Z OBCHODÓW
27 WRZEŚNIA 2014R W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH
SZEREGÓW W GÓRKACH
27 września w naszej szkole upłynął uroczyście i doniośle. Uczciliśmy naszego patrona – Szare
Szeregi,... jak i upamiętniliśmy 75lecie powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Te dwa
wydarzenia splotły się ze sobą na kartach historii Polski. Bowiem Szare Szeregi wchodziły w
skład struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Punktualnie o 10.30 zaczęliśmy uroczystą mszą
św. odprawioną przez proboszcza glinieckiej parafii – ks. Krzysztofa Krzesińskiego. Po mszy pani
Dyrektor Renata Osica – Duszczyk powitała zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in.: p.
Krzysztof Kalinowski – wójt gminy Dębe Wielkie, p. Grzegorz Woźniak – poseł na sejm RP, a
także: dyrektorzy szkół wraz z pocztami sztandarowymi, harcerze, przedstawiciele gminy,
lokalnej prasy, uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy szkoły.
Sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Pani Dyrektor, przedstawiwszy i powitawszy
gości, pokrótce zaprezentowała cel przyświecający naszemu spotkaniu – uczczenie pamięci
Szarych Szeregów jak i zaakcentowanie niebywałej roli Polski Podziemnej w kształtowaniu
postaw i wartości moralnych w czasie okupacji. Nadszedł czas przemówień. Jako pierwszy zabrał
głos p. Krzysztof Kalinowski, który w swym pięknym przemówieniu podkreślał rangę i znaczenie
Szarych Szeregów w historii Polski. Miłym akcentem przemówienia, było wręczenie nagrody
wójta na ręce pani Dyrektor Renaty Osicy- Duszczyk. Głos zabrali także: p. Grzegorz Woźniak
oraz p. Krzysztof Rek – dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim, wraz z p. Agnieszką Wojdą –
wicedyrektorem, którzy wręczyli nam pamiątkowy album. Od pana posła dostaliśmy piłkę z
autografem Janka Tomaszewskiego i plecak z przeznaczeniem na loterię.
Po apelu poległych, nastąpiła długo oczekiwana część artystyczna. Przygotowali ją harcerze. Po
nich zaś wystąpili uczniowie kl. V-VI, którzy w swej impresji patriotycznej oddali klimat tamtych
dni. Występ, przygotowany przez panią Katarzynę Wolską nagrodzony został gromkimi brawami.
Kolejno goście zostali zaproszeni na wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych. Tym wspólnym
śpiewem zakończyliśmy część oficjalną naszej uroczystości.
Na przybyłych czekały nie lada atrakcje: kawiarenka z pysznymi ciastami, loteria fantowa, z
nagroda główną – tabletem ufundowanym przez panią Dyrektor wraz z Radą Rodziców,
aromatyczne potrawy z ziemniaka, grill, ognisko oraz karaoke.
27 września przeszedł do historii. Historii, którą będziemy pielęgnować i kultywować, każdego
dnia, o każdej porze.

