
W Warszawie 

Niecodzienna 
lekcja patriotyzmu 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 im. gen. St. Roweckie
go ..Grota'" w Jędrzejowie udali się do 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
aby wziąć udział w niecodziennej lek
cji historii. 

Uczestników wycieczki oprowadzał po 
archiwum Mariusz Kolczak.. Dzięki jego 
staraniom i zaangażowaniu uczniowie za
poznali się z rolą archiwum we współcze
snym s'wiecie. strukturą organizacji jego pra
cy, metodami pozyskiwania dokumentów, 
sposobami ich przechowywania jak rów-
rieżp rccedurami korzystania z materiałów 

w nim zgromadzonych. 
Szczególnym zainteresowaniem cie

szyły się dokumenty dotyczące działalno
ści .Armii Krajowej na terenie powiatu ję-

-kiego. Najważniejszym punktem 
wizyt) w archiwum ze względu na emo
cjonalny wydźwięk było jednak spotkanie 
z pracownicami archiwum zajmującymi się 
gromadzeniem dokumentów na temat wal
ki kobiet o wolnos'ć naszej ojczyzny w la
tach 193945. Panie prelegentki nawiązały 
w swych wypowiedziach do 11 wojny świa
towej i własnych przeżyć z nią związanych, 
co wprow adziło zgromadzonych w sali w 
stan zadumy i powagi. Uczniowie dowie
dzieli się m.in. o działalności edukacyjnej 
realizowanej w ramach.tajnych komple
tów w czasie okupacji hitlerowskiej oraz 
przygotowaniach do powstania warszaw
skiego. Wywarło to na nich ogromne wra
żenie, gdyż słyszeli to z ust bezpośrednich 
s'wiadków tamtych wydarzeń. 

Po wizycie w archiwum uczniowie 
ZSP nr 2 w Jędrzejowie wraz ze swymi 
opiekunami udali się do Sejmu RP. który 
był drugim etapem wycieczki. Uczestników 
wyprawy wprow adził do budynku poseł na 
Sejm RP Mirosław Pawlak. Małą konster
nację wzbudziły na początku poczynania 
pracowników ochrony, którzy każdego z 
osobna kontrolowali przy użyciu wykrywa
czy metali. Po tych czynnościach ucznio
wie mogli przez pewien czas obserwować 
z balkonu obrady sejmu. Następnie wszy

scy udali się na spotkanie z M. Pawlakiem, 
podczas, którego zostały omówione najważ
niejsze aspekty związane z rolą i pracą sej
mu. Uczniowie mieli możliwos'ć zadania 
pytań posłowi związanych nie tylko z jego 
pracą w sejmie, ale również z tematyką do
tyczącą polityki regionalnej naszego powia
tu i województwa. Podsumowaniem tej mi-
nikonferencji prasowej było przekazanie 
zgromadzonym na sali materiałów dotyczą
cych historii jak również aktualnych wyda
rzeń w sejmie. Dzięki życzliwości M. Paw
laka uczestnicy naszej wycieczki mogli 
wejść na teren hotelu poselskiego i zoba
czyć jak wygląda od wewnątrz miejsce gdzie 
podczas obrad sejmu mieszkają posłowie 
spoza Warszawy. Poseł oprowadzając nas 
po tym ,.małym mieście", gdzie obok skle
pów, zakładów usługowych jest basen i sala 
gimnastyczna pokazał nam między innymi 
kaplicę, gdzie przebywał podczas swego 
pobytu w sejmie papież Jan Paweł II. Duże 
zainteresowanie ze strony młodzieży wy
woływały również pojawiające się na każ
dym kroku osoby znanych z ekranu telewi
zora polityków. Zakończeniem i podsumo
waniem pobytu w sejmie był poczęstunek 
który dla uczestników wycieczki zorgani

zował poseł Mirosław Pawiak. Po przeszło 
dwugodzinnym pobycie w sejmie udaliśmy 
się na spotkanie z przewodniczącym Ko
misji ds. Młodzieży ZGŚZŻ AK Piotrem 
Kurkiem, od którego w ramach współpra
cy z naszą szkołą otrzymaliśmy namiot woj
skowy z kompletnym wyposażeniem. 

Dzieląc się pewną refleksją po 
wizycie młodzieży w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie oraz Sejmie 
RP można stwierdzić, iż takie nieco
dzienne lekcje patriotyzmu pozytyw
nie wpływają na młodzież, która 
może czerpać wiedzę historyczną nie 
„na sucho" z podręczników, ale z 
relacji żywych świadków, uczestni
ków wielu ważnych wydarzeń z mi
nionych lat. To pielęgnowanie 
chlubnych tradycji narodu polskie
go, wychowanie młodzieży w praw
dzie historycznej jest bardzo ważne 
dla przyszłych losów naszej Ojczy
zny, gdyż jak stwierdził Stanisław 
Staszic w „Uwagach nad życiem 
Jana Zamojskiego": „zawsze takie 
Rzeczypospolite będą, jakie ich mło
dzieży chowanie..."'. 
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Niecodzienna lekcja historii w Archiwum Akt Nowych w YJarszawie. 


