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Wrześniowa lekcja historii 

Każdego września nasi nauczyciele przypominają nam o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak co roku 

staramy się w jakiś sposób zaznaczyć,  że pamiętamy o tamtych wydarzeniach. 

2 września, uczniowie wszystkich klas naszej szkoły poszli na 

rajd Miejscami Pamięci Narodowej. Koledzy z klas I d, II e, II b 

odszukali te miejsca w Płocku, o których wiemy, że były 

bezpośrednio związane z wrześniem 1939r. Byliśmy tam, gdzie 

spadły bomby, tam gdzie zginęli ludzie. Swą wędrówkę 

rozpoczęliśmy od siedziby jednostki wojskowej. Tam pan 

Marek Graczykowski opowiedział nam o stacjonującym w tym 

miejscu Garnizonie Wojskowym. Naszą wycieczkę 

zakończyliśmy na Wzgórzu Tumskim. Tutaj nasz przewodnik 

wspominał o bombardowaniach i nalotach na nasze miasto.  

To była prawdziwa lekcja historii.     

Uczniowie klasy IIe pod opieką wychowawcy 

pani Renaty Gaworskiej dnia 21 września odwiedzili 

miejsce pamięci narodowej, związane z obroną Płocka 

przed bolszewikami w 1920 roku. Wspominano „Dzieci 

Płocka”- młodych bohaterów, którzy nie wahali się służyć 

własnym życiem lecz dzielnie stanęli do boju. Harcerze 

strzelali, zdobywali broń, amunicje i brali nieprzyjaciół do 

niewoli. Nie czekali na pozwolenie rodziców, wymykali 

sie z domu samowolnie. „Dzieci Płocka” zasłużyły na 

nasze uznanie, pamięć i wdzięczność,  pokazując czym 

jest miłość do ojczyzny! 

 
„WOJNA TO TYLKO KWIAT”

II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 
1939 roku atakiem Niemiec na Polskę. Jako 
pierwsze ucierpiało miasteczko Wieluń, które 

zostało zbombardowane. Do historii przeszła 

obrona Westerplatte, zaatakowanego również 

w pierwszych godzinach wojny. Wkrótce cały 
kraj stanął do walki. Mimo bohaterskiej 
obrony naszą ojczyznę zalał wróg  
i  przegraliśmy. Pięć lat Polska była pod 
okupacją niemiecką i radziecką. Wojna 
pochłonęła wiele istnień ludzkich i do dziś  
ją wspominamy.  

Opracowała: Milena Mazur 

 

To tylko straszliwy kwiat 

Rośliny, która jest  Życiem 
To tylko wybuch i kolor 

Ciernistych , codziennych pnączy 
Krzewiących się dziko i bitnie 

To tylko okropny kwiat 
Tego, co jest- 

Płomienny, aż w oczy kole, 
Oczy nasze, płaczące obficie! 

Kwitnąc musi, aż nie przekwitnie 
Na upiornej tracąc czerwieni , 

Aż się w strzępy zżółkłych gazet 
Nie przemieni 

Aż parady swojej nie zakończy… 
(Maria Pawlikowska- Jasnorzewska) 

„DLA TYCH, KTÓRYCH NIKT NIE POŻEGNAŁ” 
27 września uczennice klasy III b przygotowały pod opieką  

p. Bogumiły Sarnowskiej, p. Marka Graczykowskiego,  

p. Roberta Bendiga apel poświęcony wszystkim bezimiennym 

poległym. Młodzież chciała uczcić kolejną wrześniową 

rocznicę. Nastrój uroczystości podkreślały nie tylko celnie 

dobrane wiersze i słowa, ale także muzyka, fragmenty filmów 

i sugestywna dekoracja. Podczas apelu minutą ciszy 

uczciliśmy pamięć tych wszystkich, którzy oddali życie  

za naszą ojczyznę. 


