
WYDARZENIE PATRIOTYCZNE

Temat / nazwa wydarzenia : 

Niezwykła lekcja historii z kapitanem Danielem Nowakowskim 

 Nazwa szkoły/ placówki :

Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym

 Imię i nazwisko dyrektora szkoły / placówki :

mgr Barbara Baran

 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść :

mgr Renata Sikora

 Opis wydarzenia :

14 marca gościliśmy w naszej szkole pana kapitana Daniela Nowakowskiego ze 

Świętokrzyskiego Związku „Solidarność” Polskich Kombatantów i byłego działacza Armii 

Krajowej w czasie II wojny światowej. Uczniowie klasy 6 i 7 mieli przyjemność uczestniczyć 

w niezwykłej lekcji historii. Kpt. Daniel Nowakowski opowiadał o początkach II wojny 

światowej, kiedy to Niemcy zaczęli bombardować most na Nidzie w okolicach Brzezna, a on 

wraz z ojcem musiał się ukrywać. Jak sam powiedział, było to dla niego pierwsze 

niezapomniane przeżycie. Wspomniał o budowie okopów  przeciwczołgowych nad Nidą w 

Mokrsku. Przekazał dużo informacji o ludziach i wydarzeniach związanych z okresem II wojny 

światowej i czasach powojennych. Młodzież dowiedziała się o poakowskim oddziale zbrojnym 

„Trupia czaszka”, który powstał w 1945 roku z inicjatywy braci Wesołowskich, a działał 

w okolicach Sobkowa oraz innych organizacjach niepodległościowych, które były 

prześladowane przez UB i NKWD. Pan kapitan przypomniał uczniom o Katyniu i „procesie 

szesnastu”. W 1949 roku za udział w konspiracji powojennej, w czasach stalinowskich, został 

skazany na 5 lat więzienia. Podczas odsiadywania wyroku myślał tylko o Polsce „Myśmy na 

wszystkich frontach walczyli z wrogiem a zostaliśmy później odsunięci i oddani w paszczę 

takiego zwierza bezlitosnego”. Pracował też w obozie karnym w kamieniołomach na zachodzie 

Polski. Należy do grona tzw. Żołnierzy Wyklętych. Po skończonej prelekcji cała społeczność 

szkolna spotkała się na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor  podziękowała kapitanowi za 

przybycie, podzielenie się wspomnieniami i wspaniałą lekcję patriotyzmu. Uczniowie klas 

starszych: Oliwia Wawer, Paulina Mazur, Kacper Górski i Dominik Gałecki wręczyli gościowi 

piękny bukiet kwiatów i ponownie zaprosili do odwiedzenia szkoły. Pan Nowakowski obiecał, 



że chętnie odwiedzi młodzież jeszcze raz, stwierdził, że dla niego najważniejszym zadaniem 

jest przekazywanie młodemu pokoleniu wiarygodnych informacji o II wojnie światowej i 

czasach powojennych oraz kultywowanie  pamięci o tych dramatycznych wydarzeniach.  Na 

zakończenie spotkania zwrócił się do młodzieży takimi oto słowami: „Człowiek powinien mieć 

swój honor, godność i cel, bez tych cech, jesteśmy chwiejni”. Była to bardzo pouczająca i 

wzruszająca lekcja historii. 

Spotkanie to zostało zarejestrowane przez TVP Kielce i będzie wyemitowane, jako retrospekcja 

wydarzeń  tamtych czasów.
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