
Temat wydarzenia: WRZESIEŃ 1939 – PAMIĘTAMY! 

Nazwa szkoły:  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  

                                  w Siesławicach 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Beata Durnaś 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Barbara Skrzypek 

Opis wydarzenia: 

Zuchy z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach 

pamiętają, co wydarzyło się we wrześniu 1939 r. Jak co roku na rozpoczęcie roku szkolnego 

przygotowały montaż słowno - muzyczny przypominając wszystkim zebranym, co wydarzyło 

się 1 września 1939. To właśnie 1 września 79 lat temu zamiast pierwszego szkolnego dzwonka 

uczniowie i nauczyciele usłyszeli odgłosy bombardowań i huk dział. Zuchy przypomniały  

o bohaterskiej obronie Westerplatte i walkach obronnych prowadzonych we wrześniu oraz  

o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej – 17 września 1939 r. Krótką inscenizację zuchy 

zakończyły słowami wiersza „Lecz o tych, co już powrotu nie mają, zaklinam – pamiętajcie!”.  

Kierując się słowami wiersza udali się na buski cmentarz parafialny, aby zapalić znicze pamięci 

na grobie żołnierzy poległych we wrześniu 1939r. Zuchy ułożyły na grobie serce ze świeczek  

i położyły czerwoną różę. Nie mogły zapomnieć o dzielnym żołnierzu spod Westerplatte, 

spoczywającym na buskim cmentarzu - Bronisławie Zającu.  

Natomiast 8 września 2018 roku zuchy wzięły udział w uroczystych obchodach 79 

rocznicy bitwy pod Broniną – jednej z największych bitew wojny obronnej we wrześniu 1939 

roku na Kielecczyźnie. Od kilkunastu lat, rokrocznie, zuchy z szkoły składają wiązankę 

kwiatów i zapalają znicze pamięci pod pomnikiem w Broninie, aby w ten sposób oddać hołd 

poległym tutaj żołnierzom. Podczas bitwy pod Broniną 9 września 1939r.  22. Dywizja Piechoty 

Górskiej Armii „Kraków” stoczyła kilkunastogodzinny krwawy bój z Oddziałem Wydzielonym 

Niemieckiego VII Korpusu. Polacy ponieśli duże straty – poległo 200 żołnierzy, a ponad tysiąc 

dostało się do niewoli. Zuchy uczestniczyły również w polowej mszy świętej na placu przed 

budynkiem świetlicy w Broninie. Liturgii przewodniczył ksiądz generał Stanisław Rospondek, 

kapelan kombatantów diecezji częstochowskiej. Ksiądz generał wygłosił homilię, nawiązując 

do kampanii wrześniowej i bitwy pod Broniną. Wartę honorową zaciągnęły poczty sztandarowe 

– organizacji kombatanckich, żołnierskich i stowarzyszeń. Wystrzał z armaty zakończył 

uroczyste obchody kolejnej rocznicy bitwy pod Broniną.                                        



 

 


