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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica w Piastowie

W imieniu organizatorów Obchodów Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121
i Niosących Im Pomoc - Powiatu Pruszkowskiego, Miasta Pruszkowa, Instytutu Pamięci
Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum
Dulag 121 - pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie za udział w tegorocznych
uroczystościach na terenie dawnego obozu Durchgangslager 121.

Jak co roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ludności Cywilnej Powstańczej
Warszawy, wspólnie upamiętniliśmy losy warszawiaków wypędzanych do obozu
przejściowego Dulag 121 w trakcie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu oraz
mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości, którzy nieśli im pomoc na terenie obozu
oraz poza jego murami.

Podczas tegorocznych Obchodów Dnia Pamięci została odsłonięta tablica
upamiętniająca zmarłych i zamordowanych więźniów obozu Dulag 121 pochowanych
w bezimiennych zbiorowych mogiłach na terenie Cmentarza Żbikowskiego. Drugą część
Obchodów stanowiły uroczystości na terenie dawnego obozu przejściowego w Pruszkowie.
Pod Pomnikiem "Tędy przeszła Warszawa" została odprawiona Msza Święta w intencji
więźniów obozu i osób niosących im pomoc, zostały wygłoszone przemówienia
okolicznościowe i został odczytany Apel Pamięci. Pod pomnikiem "Tędy przeszła Warszawa"
wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci
instytucji kultury, stowarzyszeń kombatanckich oraz lokalnych organizacji pozarządowych
i szkół z powiatu pruszkowskiego. Całość uroczystości odbyła się w asyście Reprezentacji
Wojska Polskiego.

Składam serdeczne wyrazy wdzięczności dla wszystkich uczniów prowadzonej przez
Panią szkoły za udział w tegorocznych Obchodach. Dziękuję zarówno pocztowi
sztandarowemu, jak i uczniom, którzy uczestniczyli w uroczystościach jako goście. Szczególne
podziękowania kieruję do nauczycieli, których zaangażowanie co roku pomaga nam zebrać
podczas Obchodów Dnia Pamięci wielu młodych ludzi, którzy wspólnie z nami chcą
upamiętniać losy wypędzonych warszawiaków. Jesteśmy przekonani, że udział młodzieży w
uroczystościach przypominających o tak trudnych momentach w naszej historii jest
niezmiernie ważnym elementem przekazywania wiedzy o historii naszego kraju.

Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc. Mamy nadzieję, że Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie zechce z nami współpracować przy innych
organizowanych przez nas przedsięwzięciach.
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