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Dnia 26 lutego 2017r. w Józefowie  odbyły się uroczystości  religijno-patriotyczne
upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Rocznicę Upamiętniającą
Rozstrzelanie Rodziny Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR"

  

  

Uroczystość zgromadziła tych wszystkich, którzy mają w pamięci serca, tragiczne wydarzenia z
przeszłości naszej Małej Ojczyzny 
oraz tych,którzy pragną oddać cześć i hołd poległym na polu chwały 
Żołnierzom Niezłomnym.

  

  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii
Panny w intencji rozstrzelanej rodziny Konrada Bartoszewskiego oraz w intencji poległych Żołni
erzy Wyklętych.
Ks. Marcin Migas w swej homilii zwrócił uwagę na patriotyzm ludzi tamtych dni, w których
męczeńska śmierć rodziny Bartoszewskich jest symbolem cierpienia całej społeczności
Józefowa. Tego dnia należy chylić czoła również w kierunku bohaterstwa Żołnierzy
Niezłomnych. Podziwiamy ich za ogromną miłość do Ojczyzny, która wyrażała się w oddaniu
czegoś najcenniejszego - własnego życia dla wolności Polski - dla naszej wolności.
Bezpośrednio po Mszy świętej młodzież z Samorządowego Zespołu Szkół przedstawiła montaż
słowny podkreślając tragizm tamtych dni, które miały miejsce na naszej ziemi Józefowskiej.

  

  

Następnie zebrani spotkali się przy tablicach na murze kościelnym oraz przy Banku
Spółdzielczym, gdzie została rozstrzelana rodzina Konrada Bartoszewskiego. Przy tablicach
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poległych złożono wiązanki oddając w tej sposób pamięć hołd i cześć tym, którzy ,brali udział w
dramacie zmagań o wolną Polskę i oddali za nią życie.

  

  

W tej, jakże wymownej uroczystości uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły. Członkowie
Samorządu Uczniowskiego
pod opieką 
Marii Mielniczek 
reprezentowali szkołę uczestnicząc ze sztandarem we Mszy św. oraz składając wiązankę przy
wspomnianych tablicach.

  

  

Udział naszych uczniów w tej uroczystości jest wyrazem tego, iż nie jest im obojętna historia
Naszej Małej Ojczyzny.
Doceniają oni wysiłek Żołnierzy Niezłomnych w walce o wolną Polskę. Obecność naszych
uczniów na obchodach tych ważnych rocznic to bardzo ważna dla nich lekcja historii i
patriotyzmu zarazem. To 
spotkanie z wartościami ,
które były cenione wyżej niż własne życie. 
BÓG, HONOR , OJCZYZNA,poświęcanie się 
dla sprawy narodowej - niech te hasła które przyświecały Żołnierzom Wyklętym - będą również
naszym drogowskazem w czasach, jakich przyszło nam żyć.

  

  

  

 Maria Mielniczek
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