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Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to polskie
święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone
pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i
niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z
dnia 3 lutego 2011 roku.
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w
której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które
po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie
walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób
hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i
prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość.
Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego
podziemia antykomunistycznego. Inicjatywę ustawodawczą w
zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku
prezydent Lech Kaczyński. Po śmierci prezydenta Lecha
Kaczyńskiego prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał
projekt..
Na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
wybrano dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia święta w tym
terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu
mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu
Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie
Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie
Rzepce.

XVII EDYCJA KONKURSU
„BÓG- HONOR- OJCZYZNA W DZIEJACH KULTURY NARODOWEJ”
Już pod koniec marca rozpoczynamy XVII edycję konkursu ”Bóg- Honor- Ojczyzna”, który ma swoją bogatą tradycję
i na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych przedsięwzięć i uroczystości w naszej szkole. Mottem tegorocznej
edycji są słowa Świętego Brata Alberta: "Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny."
O wyjątkowości Brata Alberta mówił patron naszej szkoły Święty Jan Paweł II: "Święty Brat Albert nie pisał uczonych
traktatów..., On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie,
musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim
dawać siebie, być dobrym jak chleb."
Św. brat Albert Chmielowski - Adam Bernard Hilary Chmielowski - urodził się
20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci
Wojciecha i Józefy. Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w
Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod
Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po
wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji. W 1864 r. rozpoczął studia
malarskie w Paryżu. W 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie również
studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874). Po powrocie do kraju w 1874 r.
tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna.
Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława.
Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do
Krakowa, gdzie poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.
W 1887 r. za zgodą Albina kard. Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i
dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które
oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.
Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Kwestował na utrzymanie ubogich. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy
uważał za formę kultu Męki Pańskiej.
Zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są
słowa Brata Alberta, że "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba
może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".
Schorowany brat Albert zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu
pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy
społecznej.
Wyniesienia Brata Alberta na ołtarze, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w
Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II.

Zapraszamy do lektury
Wszystkich miłośników dobrej książki oraz tych, którzy
jeszcze nie są przekonani do czytelnictwa zapraszamy do
naszej szkolnej biblioteki. Jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o blisko
700 nowych książek. Wśród nich znajdują się same
bestsellery literatury młodzieżowej. Na czytelników czekają
najbardziej obecnie poczytne powieści i opowiadania,
poradniki, literatura fantasy i science fiction, książki
przygodowe i historyczne. Każdy znajdzie dla siebie coś
ciekawego. Jak mówi chińskie przysłowie: "Kiedy przeczytam
nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a
gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym
spotkał się ze starym przyjacielem." Zapraszamy do lektury!

Uwaga Konkurs!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
INFORMATYCZNYM NA PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ NA TEMAT:
„TECHNOLOGIA INFORMACYJNA NA CO DZIEŃ”
(zastosowanie w nauce, rozrywce, gospodarstwie domowym, motoryzacji, edukacji)

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele informatyki:
Piotr Wiśniewski i Andrzej Raćkowski.
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