
Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego 

na 20. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 
Poprzez niniejsze oświadczenie pragnę zainteresować Szanowną Panią cenną inicjatywą podjętą przez 

szkołę działającą w moim okręgu wyborczym. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie, odpo-
wiadając na uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia października 2012 r. miesią-
cem pamięci generała Stanisława Maczka w 120. rocznicę jego urodzin i 70. rocznicę utworzenia 1. Dywizji 
Pancernej, podjął szereg działań mających na celu przypomnienie chlubnej, ale i tragicznej historii tego wy-
bitnego dowódcy i wielkiego Polaka. Efektem prac młodzieży i nauczycieli będzie zorganizowana 
14 listopada konferencja historyczna pod tytułem „Generał Maczek i jego żołnierze”. W konferencji wezmą 
udział pracownicy naukowi Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Ko-
szalińskiej, z którą szkoła od lat współpracuje na różnych płaszczyznach. Inicjatorem tego cennego projektu 
jest nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 Piotr Potomski, autor książki wydanej nakładem Wojskowego Centrum 
Edukacji Obywatelskiej pod tytułem „Lieutenant General Stanisław Maczek 1892–1994”. 

Mam zaszczyt i honor patronować temu przedsięwzięciu. Będąc na spotkaniu z młodzieżą tej szkoły, 
przekonałem się jak ważne dla młodego pokolenia jest przybliżanie sylwetek Polaków – „wzorów cnót pa-
triotycznych tak bardzo potrzebnych w odbudowie wielkości naszego kraju oraz umacnianiu jego godnego 
miejsca w świecie”. Zapał młodzieży związany z przygotowaniem konferencji, liczba referatów i prac pla-
stycznych, a także program artystyczny, który uświetni konferencję, dobitnie świadczą o bardzo dobrej pracy 
wychowawczej szkoły i celowości podejmowania wspólnych działań na rzecz młodego pokolenia. 

Z satysfakcją dzielę się dumą i radością z powodu tego niecodziennego wydarzenia, proszę też o przeka-
zanie nauczycielom i uczniom podziękowań za realizację uchwały Senatu. List od Pani Minister byłby dla 
społeczności tej szkoły najpiękniejszym prezentem z okazji 55-lecia istnienia szkoły obchodzonego w tym 
miesiącu. 

Z poważaniem 
Piotr Zientarski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




