Szkolny konkurs online w języku angielskim
POLSKI DYWIZJON 307 "LWOWSKICH PUCHACZY"

W maju 1942 roku miasto Exeter zostało zaatakowane przez bombowce Junkers
Ju-88. Mimo ogromnej przewagi niemieckiego lotnictwa, polscy piloci 307.
Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego "Lwowskich Puchaczy", którzy ochraniali
południowo-zachodnią część Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej,
zdołali zestrzelić wrogie bombowce zanim te zrzuciły swój ładunek na miasto,
zapobiegając tym samym jego całkowitemu zniszczeniu. W wyniku tych działań z
każdym dniem zacieśniał się związek miasta z lotnikami.
15 listopada 1942 roku Dywizjon 307 podarował miastu Exeter flagę Polski.
Dowódca dywizjonu, Jan Michałowski, złożył ją wówczas na ręce burmistrza
miasta, mówiąc: „Niech przypomina (mieszkańcom Exeter) w przyszłości, gdy
wojna będzie już skończona, że polscy piloci żyli, walczyli i umierali w jego
obronie”.
Dzień 15 listopada stał się w Exeter dorocznym świętem Dywizjonu 307.
W tym roku (15 listopada) przypada 75. rocznica przekazania polskiej flagi
miastu Exeter. Aby uczcić pamięć i lepiej zrozumieć rozmiary poświęcenia i
wkładu polskich lotników w wysiłki Bitwy o Anglię, zapraszamy uczniów naszej
szkoły do udziału w szkolnym konkursie online w języku angielskim
dotyczącym historii i roli “Lwowskich Puchaczy” w obronie brytyjskich miast
przed atakami lotnictwa III Rzeszy.
Warto nadmienić, iż podczas obchodów drugiej rocznicy powstania dywizjonu w
1942 roku, jednym z najważniejszych gości biorących udział w uroczystości był
nasz Patron - Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych Generał Władysław
Sikorski. Generałowi Sikorskiemu przypięto wówczas odznakę dywizjonu.
Zgodnie z przyjętą dywizjonową tradycją, Generał musiał trzykrotnie zahukać
niczym puchacz, co wywołało sporą radość i aplauz zgromadzonych.

Ta i inne historie – tylko w naszym quizie. Quiz będzie miał formę
interaktywnego testu, który uczestnicy będą rozwiązywać 15 listopada w domu
na swoim komputerze. Quiz online będzie miał limit czasowy. Aby wziąć
udział w konkursie, należy zgłosić się do dnia 10 listopada (piątek) do jednego
z organizatorów konkursu w celu otrzymania dostępu do platformy, na której
będzie umieszczony test. Uczniowie uzyskają wtedy także szczegółowe
informacje dotyczące konkursu.
UWAGA: Ilość uczestników jest ograniczona.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Organizatorzy:
Agata Leśniczek s.29
Justyna Godela s.219
Maciej Białek

