Zespół Szkół Specjalnych w
Erminowie
Erminów 1
96-514, Rybno

Wydanie specjalne
11/21
ORGANIZATOR
PROJEKTU

www.juniormedia.pl

.

.

.

.

.

.

Szkoła Pamięta
to polska akcja
patriotyczna,
upamiętniająca
bohaterów
naszej historii,
szczególnie
lokalnej.
W ramach akcji
"Szkoła
pamięta"
uczniowie klasy
1-2au wykonali
papierowe
orzełki.

Karol

.
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#SzkołaPamięta to inicjatywa, która nawiązuje do polskiej
tradycji świąt zadusznych. Zwraca uwagę młodych ludzi
na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej
wolności.

Nasze prace

Klasa 2-3
um

Uczniowie klasy 2-3 um podczas
lekcji poznali historię Dnia
Wszystkich Świętych oraz Dnia
Zadusznego. W te dni zgodnie
z polską tradycją odwiedzamy
groby najbliższych. Pielęgnujemy
rytuały związane z pamięcią o
bliskich, którzy odeszli. Składamy
na grobach kwiaty, zapalamy
znicze, modlimy się za dusze
zmarłych.
Podczas wizyty na
cmentarzu warto przywołać
wspomnienia kim była i co lubiła
zmarła osoba. Jeśli dorośli
pozwolą dziecku wybrać kwiaty
czy wianek, ułożyć na grobie
krzyżyk z kasztanów – poczuje się
ono wtedy ważne i listopadowe
święta staną się mu bliskie.
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Klasy 7um-8u oraz 1Pau odwiedziły
miejsce pamięci żołnierzy poległych w czasie
II wojny światowej w pobliskiej wsi Bronisławy

Damian

Zapalam znicz
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Na cmentarzu w Granicy znajduje się
duży pomnik ku czci poległych żołnierzy
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W dniu
4.11.2021
klasy 2-3Pau,
3 PPb, 1-2Pu
oraz 1Pau
wraz z
wychowawcami
odwiedziły
wojskowy
cmentarz
w Granicy,
mieszczący się
w Puszczy
Kampinoskiej.

o miejsca
pamięci,
ważne dla
naszego kraju
i regionu,
chcemy wyrazić
wdzięczność
i szacunek dla
tych, którzy
przelali krew
w imię
wolności.
Podczas
wycieczki
poznaliśmy
Wycieczka
historię
miała na celu
cmentarza
upamiętnienie
w Granicy,
żołnierzy, którzy zapaliliśmy
walczyli i zginęli znicze na
za naszą
grobach
Ojczyznę.
żołnierzy
Dbając
i pomodliliśmy

się za Ich
dusze.
Odwiedzenie
tego miejsca
było także
naszym
znakiem
pamięci
w ramach
ogólnopolskiej
akcji "Szkoła
Pamięta".
Spacerując po
Puszczy
Kampinowskiej
mieliśmy też
niezwykłe
szczęście
zobaczyć
symbol tego
miejsca czyli
łosia.
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Cmentarz w Granicy został zaprojektowany w kształcie
orła. Pochowanych jest na nim 800 żołnierzy Armii
„Poznań” i „Pomorze”, poległych głównie w dniach
16-18 września 1939 roku w czasie bitwy nad Bzurą.
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