WIEŚCI ZE SZKOŁY

DLA NIEPODLEGŁEJ

* W ramach obchodów 100 – lecia Niepodległej uczniowie najstarszych klas naszej szkoły wyjechali
we wrześniu do kina w Grudziądzu. Obejrzeli tam filmową adaptację książki Arkadego Fiedlera
„Dywizjon 303”. Ekranizacja przybliżyła im postacie polskich lotników z legendarnego dywizjonu,
którzy brali udział w bitwie powietrznej o Anglię. Młodzież była pod dużym wrażeniem zarówno filmu
jak i ukazanej w nim bohaterskiej postawy Polaków. Członkowie dywizjonu, ich odwaga,
umiejętności, zaangażowanie i patriotyzm to dobry wzór do naśladowania dla współczesnych
nastolatków. Dodać należy, że sala kinowa pełna była młodych ludzi, z nasi uczniowie, jak zwykle,
wyróżniali się właściwym zachowaniem i kulturą osobistą.

* 22 września 2018 w Osieku odbyła się Impreza na Orientację Szago. Organizatorzy – Uczniowski
Klub Sportowy Włóczykij, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej, postanowili pokazać
uczestnikom miejsca ważne, związane z historią naszego regionu i gminy, upamiętnić jednocześnie
100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy trasy rowerowej, na której
wystartowało 60 osób, mogli odwiedzić i zobaczyć przy okazji zmagań sportowych na trasie 100
kilometrowej następujące miejsca.
- Groby masowe w okolicach Skórcza, w których pochowano ok 150 mieszkańców tej miejscowości,
na przełomie stycznia i lutego 1945 roku.
- Pomnik pod Błędnem upamiętniający bitwę partyzancką stoczoną w 1944 roku przez Oddział Armii
Krajowej ze zgrupowania „Świerk” przeciwko oddziałom Wehrmachtu.
- Bunkry w pętli rzeki Wda, w których ukrywały się oddziały partyzanckie.

- Szkoła w Kasparusie, w której miał miejsce dramatyczny w skutkach strajk szkolny rozpoczęty 8
stycznia 1907. Po wprowadzeniu w tamtejszej szkole zajęć religii w języku niemieckim.

Zawodnicy trasy rowerowej 100 km przed startem.

OBCHODY 79 ROCZNICY MORDU W LESIE SZPĘGAWSKIM
W dniu 23 września 12 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej, wraz z opiekunem, wzięli
udział w obchodach 79 ROCZNICY MORDU W LESIE SZPĘGAWSKIM. Po złożeniu kwiatów uczniowie
uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny, ordynariusza
Diecezji Pelplińskiej, następnie młodzież wysłuchała Apelu Poległych oraz pieśni „Rota” w wykonaniu
Pelplińskiej Orkiestry Dętej. Szpęgawsk pod Starogardem to miejsce niemieckiego ludobójstwa. Od
września do stycznia 1940 roku dokonano w miejscowym lesie egzekucji kociewskiej i kaszubskiej
inteligencji oraz pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Obok nich w Lesie Szpęgawskim
ginęli również Żydzi oraz Niemcy – przeciwnicy nazizmu.

