Apel PAMIĘĆ ODZYSKANA – Katyń
Obchody 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej wpisują się w naszej szkole
w cykl apeli „Pamięć Odzyskana”.
Były to: program słowno - muzyczny „Powstanie Warszawskie w oczach młodych”,
wykład pracownika naukowego IPN o Polskim Państwie Podziemnym we wrześniu
2014r., apel o Żołnierzach Wyklętych i wykład dla uczniów klas III „Historie
żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.” w marcu
2015r.
Apel rozpoczął się projekcją filmowego reportażu z VIII Warszawskiego
„Marszu Cieni”.
Prowadząca apel pani dyrektor Dorota Baj zwróciła uwagę, że marsz organizują
nieprzerwanie od ośmiu lat grupy rekonstrukcyjne. Jest to przemarsz grupy 200 osób
w mundurach oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji –
głównymi

ulicami

Warszawy

tj.

Traktem

Królewskim,

Starym

Miastem,

pl. Krasińskich do pomnika „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”.
To oddanie hołdu polskim żołnierzom, które 12.04.2015r. złożyli mieszkańcy
Warszawy. Formuła marszu zawiera wymowną ciszę i skupienie. W sposób
symboliczny spacerujący i przechodzący Warszawiacy towarzyszyli polskim oficerom
w ich ostatniej drodze.
Pani Dyrektor poinformowała, że uczniowie klasy 1a i 1b oraz 3b zapalili znicze
pamięci przed obeliskiem poświęconym zamordowanym w Katyniu oficerom:
majorowi Antoniemu Łotuszce i kapitanowi Rudolfowi Gustawowi Pistlowi
i udekorowali biało - czerwonymi wstążkami zasadzone dla nich Dęby Pamięci.
Przygotowany apel miał na celu odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Katyń
wpisujemy w cykl apeli Pamięć Odzyskiwana? Dlaczego należy pamiętać o Zbrodni
Katyńskiej? Co się wydarzyło w lesie katyńskim?
Miał również przybliżyć uczniom założenia ogólnopolskiego programu Katyń…ocalić
od zapomnienia, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej,

a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie 21.857
DĘBÓW PAMIĘCI.
Apel był również okazją do wspomnień: z wyjazdu grupy uczniów do Katynia
w dniach 10.05-14.05.2010 r., z uroczystości sadzenia Dębów Pamięci, poświęconych
majorowi Antoniemu Łotuszce - 21.05.2010 r. i kapitanowi Rudolfowi Gustawowi
Pistlowi -17.09.2013r.
Na holu szkoły wyeksponowano plakat ogólnopolskiej akcji sadzenia Dębów Pamięci
oraz portrety NASZYCH BOHATERÓW.
Apel przygotowały:
Pani dyrektor Dorota Baj
Pani Jagoda Magoń
oraz uczeń klasy IIIe Jan Jarosz
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