
                                                                                              Warszawa, 19 grudnia 2018 r. 

 

Protokół dziewiątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury,       

Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn 

 

Dnia 19 grudnia 2018 r. odbyło się dziewiąte posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, z udziałem 

opiekunów i uczniów z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Nawiązując do realizowanego 

przez Zespół programu „Małe ojczyzny – w stulecie odzyskania 

niepodległości”, przewodnicząca Zespołu Marszałek Maria Koc podkreśliła, iż 

po raz pierwszy bierze w nim udział młodzież szkolna. Do tej pory spotkania 

odbywały się z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji 

społecznych działających na ich terenie.  

Dyrektor szkoły, pani Joanna Papińska, dziękując za zaproszenie do Senatu 

podkreśliła, iż szkoła z Mińska Mazowieckiego jest, jak do tej pory, jedyną 

szkołą w Polsce noszącą imię Polskiej Macierzy Szkolnej. Wprowadziła w 

tematykę prezentowanej w czasie posiedzenia Zespołu wystawy, dotyczącej 

historii szkoły, z uwzględnieniem rocznika maturalnego 1935.  Uczniowie 

szkoły zaprezentowali ciekawostki z historii powstałej w 1916 roku szkoły, 

prześledzili jej losy i przekazali najważniejsze informacje. Duży nacisk położyli 

na pokazanie losów szkoły poprzez jej wykładowców, a także nierozerwalny 

związek z Mińskiem Mazowieckim. Zaprezentowali historie absolwentów 

szkoły, którzy w okresie II wojny światowej brali czynny udział w walce  

z okupantem i nauczycieli, którzy we własnych domach prowadzili tajne 

nauczanie. Dopełnieniem prezentacji przedstawionej przez młodzież była 

wystawa, składająca się z eksponatów – starych dzienników szkolnych, 

świadectw szkolnych, biogramów najwybitniejszych absolwentów szkoły, 

publikacji zarówno na temat szkoły jak i jej kadry pedagogicznej.  

Senatorowie - członkowie Zespołu podziękowali zarówno nauczycielom 

jak i samym uczniom za ogromne zaangażowanie w przywracanie  

i podtrzymywanie tradycji lokalnej, odtwarzanie z ogromną pieczołowitością 

historii szkoły, która istnieje ponad 100 lat, a zarazem miasta, z którym szkoła 

jest nierozerwalnie związana. Wyrazili uznanie dla dociekliwości, z jaką młodzi 

ludzie wyszukują informacje związane z historią szkoły i jej absolwentami. 



Senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji  

i Łączności z Polakami za Granicą podkreśliła, iż Polska Macierz Szkolna, 

będąca patronem szkoły, to organizacja o ogromnej sile, powołana w celu 

krzewienia i popierania oświaty w duchu chrześcijańskim i narodowym poprzez 

zakładanie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych, ochronek, 

szkół powszechnych, seminariów nauczycielskich, szkół średnich. Nawiązała 

też do roli Senatu w pomocy Polakom i Polonii rozsianej po całym świecie,  

w scalaniu której Polska Macierz Szkolna miała znaczący wpływ.  
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