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1 marca - jak w każdy poranek, wszyscy uczniowie wybierają się do szkoły (a przynajmniej Ci,
którzy nie znaleźli żadnej wymówki, aby zostać w domu). Wsiadają do autobusów, tłok, pełno
ludzi, to normalne, w końcu mamy godzinę siódmą rano. Jednak coś przykuwa uwagę i
zastanawia niejednego z nas- staruszkowie w wojskowych mundurach podążający gdzieś w
pośpiechu, co się dzieje? Dzisiaj mamy jakieś święto? Przecież jest marzec, żadne Odzyskanie
Niepodległości, Konstytucja, do Dnia Kobiet jeszcze tydzień... nie, raczej na pewno nie chodzi o
Dzień Kobiet.

Niestety wielu młodych ludzi (i jak mniemam też równie dużo starszych) nie ma świadomości,
że od 2011 roku, 1 marca świętujemy Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”. Jakich „Żołnierzy
Wyklętych” zapytacie? No tak, skąd mamy to wiedzieć, skoro materiał z historii zostaje okrajany
do minimum przez coraz to nowsze reformy. Jednak Profesor Kędziora nie pozwoli nam na
takie braki, absolutnie! W ramach obchodów tego święta (a także w ramach uświadomienia
Unitów) Profesor wraz z Miłoszem i Łukaszem, uczniami klasy pierwszej „a”, 6 marca
zorganizowali w naszej szkole spotkanie z bohaterami walczącymi o suwerenność i
niepodległość Polski. Mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły absolwentkę Unii, panią
Danutę Strzelecką oraz pana Czesława Wójtowicza, Henryka Woźniaka i Romualda Wąska.

Nasi goście opowiadali o swoich losach, przeżyciach dotyczących tamtego okresu. Każde z
nich miało wiele do powiedzenia, szczerze mówiąc aż zbrakło nam czasu na ich opowieści..
Mówili o wszelkich aresztowaniach, warunkach, w jakich musieli żyć, tajnych organizacjach i
wiele innych. Takie opowieści słyszane od ludzi, którzy sami to przeżyli wzbudzają niesamowite
emocje, mogliśmy sobie wyobrazić, co musieli oni wtedy przeżywać, jak ciężki był ich los, jak
wiele wysiłku kosztowała ich walka o przeżycie, mieliśmy ten obraz przed oczami. Ci państwo
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nie przyszli do naszej szkoły jedynie po to, aby uświadomić nas, jak wiele wysiłku kosztowała
ich oraz wielu innych walka o Polskę, ale także dać do myślenia, że teraz to właśnie od nas
zależy przyszłość naszego kraju.

To spotkanie pozwoliło nam na kontakt z prawdziwymi świadkami historii. Jestem pewna, że
dzięki niemu może nie wszyscy, ale na pewno wielu z nas podda się refleksjom i utkwi nam ono
na długo w pamięci. Umożliwi przemyślenie wielu kwestii oraz uświadomienie, co jest dla nas
tak naprawdę najważniejsze i najcenniejsze, z czego powinniśmy być dumni oraz do czego
powinniśmy dążyć.
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