Łowczówek 2012
4 listopada odbył się XIV Zlot Niepodległościowy w Łowczówku. W uroczystościach
rocznicowych uczestniczyły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimanzjum,
dyrekcja naszej szkoły oraz grupa uczniów pod opieką kilku nauczycieli.
Zlot rozpoczął się uroczystą mszą święta sprawowaną w intencji Ojczyzny oraz poległych
legionistów. W homilii, ksiądz kapelan przywołał postać Józeła Piłsudskiego, podkreślając
jak bardzo ukochał on swoją matkę, i tę ziemską, i Matkę Boską i Ojczyznę, która także jest
matką.
Po mszy drugą część uroczystości rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.
Nie zabrakło miejsca na oficjalne przemówienia i wręczenie medali. Jednak niewątpliwie
najważniejszym momentem był Apel Poległych, a po nim salwa honorowa, wypuszczenie
symbolicznych gołębi pokoju i złożenie kwiatów ku czci żołnierzy, przez przybyłe delegacje.
Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów
Gimnazjum z Pleśnej oraz śpiew pieśni legionowych przy dźwiękach orkiestry dętej. Pogoda
w tym roku wyjątkowo dopisała, więc zebranym niespiesznie było opuszczać wzgórze w
Łowczówku; gdy my udawaliśmy się w drogę powrotną do Tuchowa, wielu uczestników
zlotu
wciąż
śpiewało
pieśni.
Opracowała: mgr Anna Martyka
Łowczówek – lekcja historii i patriotyzmu
W tym roku była obchodzona 94. rocznica odzyskania niepodległości w 1919 roku.
W roku 1914 pod Łowczówkiem swój szlak do wolności, rozpoczynały Legiony Józefa
Piłsudskiego, a więc w tym roku obchodzimy 98. rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem.
Uroczystości 11 listopada odbyły się w niedzielę 4 listopada, na cmentarzu wojennym
w Łowczówku. Była to przepiękna uroczystość, w której udział wzięły liczne reprezentacje
szkół i organizacji ze swoimi pocztami sztandarowymi. Najpierw odbyła się uroczysta Msza
Święta, a po niej nastąpił uroczysty Apel Poległych oraz salwy honorowe. Następnie
przemawiali zaproszeni goście. Po zakończeniu głównych uroczystości odbyła się scenka
związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych. Pogoda dopisała toteż mnóstwo ludzi przybyło na tę niesamowitą lekcję
historii.
Iza Karpiel
Klasa III a
Łowczówek 2012.
Dnia 4 listopada 2012 roku odbyły się uroczystości związane z 98 rocznicą bitwy pod
Łowczówkiem oraz 94 rocznicą odzyskania niepodległości. Zebraliśmy się o godzinie 11.15
na parkingu koło Zespołu Szkół w Tuchowie, po sprawdzeniu listy obecności wsiedliśmy do
autokaru i pojechaliśmy do Łowczówka. Dojechaliśmy na godzinę 11.30 gdzie zostały
przygotowane poczty sztandarowe i delegacja z kwiatami. O godzinie 12 na teren

cmentarza zostały wprowadzone poczty sztandarowe i rozpoczęła się uroczysta Msza św.
której przewodniczył ks. dr Piotr Gajda kapelan środowisk kombatanckich. Po mszy
odczytany został Apel Poległych i oddano salwę honorową. Następnie licznie zgromadzone
delegacje złożyły wieńce przy kaplicy cmentarnej. W końcowej części zaprezentowano
program patriotyczno- artystyczny, po którym nastąpiło śpiewanie pieśni legionowych. O
godzinie 15.15 wróciliśmy do Tuchowa. Uroczystość w Łowczówku wywarła na mnie
ogromne wrażenie. Mam zamiar pojechać do Łowczówka w przyszłym roku i tam
świętować odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Iza Derus
kl.II.b

