„Szkoła pamięta”
Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej
„SZKOŁA PAMIĘTA”

Lekcja „Szkoła Pamięta”

Temat: 1 listopada dniem refleksji i zadumy - lekcja patriotyczna.
1 listopada to dla każdego z nas dzień wyjątkowy. To dzień pełen wspomnień o tych, którzy odeszli.
Wspominamy przede wszystkim naszych najbliższych, których przyszło nam pożegnać już na zawsze.
Wracamy myślami często do minionych chwil, które spędziliśmy z tymi, którzy byli w naszym
życiu najważniejsi i często kształtowali nasze osobowości. Tego dnia powinniśmy pamiętać także o
tych, którzy z różnych powodów związani byli z naszym otoczeniem, a swoim życiem i działalnością
zapisali się w historii regionalnej.
Do takich ludzi należeli m. in. Stefania Czuchnowska i Wacław Potocki. Dwie postacie bardzo różne,
żyjące w innych epokach, zajmujące się zupełnie innymi sprawami i posiadające różny status
społeczny. Koleje losu spowodowały, że ich drogi splatają się z naszym powiatem :
- Stefanii Czuchnowskiej z Łużną, chociaż urodziła się w USA,
- Wacława Potockiego z Wolą Łużańską, w której się urodził.

Stefania Czuchnowska - żona Mariana Czuchnowskiego znanego działacza
społecznego zwanego "trybunem ludowym", publicysty, wybitnego poety i literata. Była aktywną
działaczką środowiskową, zainteresowaną wszystkim co działo się na świecie, w kraju, na ziemi gorlicko
– sądeckiej i w Jej małej ojczyźnie - Łużnej.
W latach II wojny światowej była w kierownictwie Ludowego Związku Kobiet, a jej dom był
ważnym punktem spotkań podziemnego ruchu oporu. Miała pseudonim okupacyjny "Ksawercia".
Po zakończeniu wojny dzieliła opiekę nad ciężko chorą Matką z pracą na roli.
Była również wziętą krawcową, której pracownia stanowiła bazę dydaktyczną dla mieszkanek
Łużnej, zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich.
Prowadziła kursy kroju i szycia, śpiewu, sztuki aktorskiej i kulinarnej, uczyła wszystkiego co ułatwiało
życie ludziom wsi. Wszystkim którzy potrzebowali wsparcia służyła radą i pomocą. Do końca swojego
życia utrzymywała kontakt z mieszkańcami Łużnej, kombatantami oraz ludźmi polityki i kultury.

Wacław Potocki - arianin z urodzenia,
który w późniejszym czasie przeszedł na katolicyzm. Żył w XVII wieku. Był wybitnym literatem, poetą,
satyrykiem, czołowym przedstawicielem epoki baroku. W jego dorobku znajdują się dzieła o
treści religijnej, historycznej, społeczno - politycznej, obyczajowej.
Ważną część poetyckiego dorobku Potockiego stanowią pisane z różnych okazji i spotkań wiersze
okolicznościowe i fraszki.
Otrzymał staranne wykształcenie w zakresie języka łacińskiego i literatury klasycznej.
Piastował wiele godności m. in. urząd podstarościego w Bieczu sędziego grodu bieckiego oraz
podczaszego krakowskiego.
Brał udział w wojnach kozackich, a później w walkach ze Szwedami. Wracając w chwilach zadumy
pamięcią do naszych najbliższych, nie zapominajmy o tych, którzy stworzyli podwaliny pod nasze
obecne życie, bo pamięć o nich jest wyznacznikiem naszego człowieczeństwa.
Niech dzięń 1 listopada skłoni nas wszystkich do refleksji i przemyśleń nad sensem ludzkiego życia i
jego przemijaniem .

Zadanie :
1) Zastanów się, które z Osób nieżyjących zapisały się szczególnie w twojej pamięci, a
związane były z Twoją "małą ojczyzną".
2) Napisz, którego polskiego bohatera - patriotę uważasz za godnego pamięci i naśladowania i
uzasadnij dlaczego.
Pracę prześlij na adres : lucyna.duma@wp.pl w terminie do 5 listopada br.

