Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego

W bieżącym roku już po raz trzeci obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego zwanych przez lata Żołnierzami
Wyklętymi. Wzorem roku ubiegłego uczniowie obejrzeli apel, w trakcie którego mogli
poznać nie tylko sylwetki wybranych Bohaterów, wysłuchać okolicznościowych
wierszy ale też współczesnych utworów muzycznych, w których raperzy opowiadają
historię Żołnierzy Wyklętych.
Apel poprzedzony był wystąpieniem Pani Dyrektor. Miało ono na celu wprowadzić
uczniów w okres historyczny, w którym przyszło Żołnierzom Wyklętym walczyć
i ginąć.
Wystąpienie było również próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego kontynuowali oni
walkę o niepodległą Polskę? Te informacje okazują się niezbędne dla gimnazjalistów,
by mogli oni zrozumieć sens i znaczenie tego dnia. Tego okresu historycznego
bowiem nie omawiają na lekcjach historii w gimnazjum, a próba odwołania się do
wiedzy uczniów wskazuje na to, że jest im ten czas zupełnie nieznany.
Organizując Dzień Pamięci zapewniono uczniom możliwość obejrzenia filmów
fabularnych pt. „Inka” i „Generał Nil”. Filmy te znajdują się w zbiorach szkolnej
biblioteki i prezentowane były szkolnej społeczności już w ubiegłych latach. Nowym
dokumentem, który szkoła pozyskała na tegoroczne obchody był film pt. „Łączka”
wyreżyserowany przez Arkadiusza Gołębiewskiego.
Zbiory biblioteki szkolnej wzbogacone zostały również o pozycje książkowe
dotyczące Żołnierzy Wyklętych.
Obchodom Dnia Żołnierzy Wyklętych towarzyszyła wystawa przygotowana w oparciu
o materiały otrzymane z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Na terenie szkoły
wywieszono także plakaty informujące o organizowanym pod patronatem Pani
Burmistrz Miasta Przeworska wykładzie dr Ireny Kozimali nt. Żołnierzy Wyklętych
z terenu powiatu przeworskiego. W wykładzie, który odbył się w dniu 01.03.2014r.
w Bibliotece Pedagogicznej, uczestniczyła grupa naszych nauczycieli. Wykład
poprzedzony

został

wystąpieniem Pani

Kierownik Biblioteki

w Przeworsku Anny Haładyj i przeworskiej młodzieży.

Pedagogicznej

Po wygłoszonym wykładzie spotkanie podsumowała Pani Burmistrz, mówiąc
o działaniach władz miasta ukierunkowanych na promowanie wśród mieszkańców idei
patriotyzmu.
Przeworszczanie mieli też możliwość przyłączenia się do ogólnopolskiej kwesty na
ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych.
W przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych angażuje się młodzież w całym
kraju. 11 uczniów klas II naszej szkoły realizuje trzy projekty edukacyjne: „Żołnierze
Wyklęci. Nasi bohaterowie skazani na zapomnienie”, „Rotmistrz Witold Pilecki –
powrót do pamięci zbiorowej Polaków”, „Bohater Rotmistrz Pilecki”.
Podsumowując projekty, uczniowie obejrzeli film dokumentalny o Rotmistrzu
Pileckim, a w nim m. in. wypowiedź jego prawnuka Krzysztofa Kosiora który mówiąc
o rodzinnym domu, zwracał uwagę przede wszystkim na wartości przekazywane mu
przez babcię i prababcię – uczciwość, prawdę i szlachetność, jakże aktualne również
dzisiaj.
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