21 i 22 października 214 roku w naszym gimnazjum odbyły się
uroczystości upamiętniające 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa
Podziemnego i 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
W pierwszym dniu gościliśmy historyka Rzeszowskiego Oddziału IPN
- Zenona Fajgera. Dzięki temu mogliśmy wysłuchać jego wykładu.
Dotyczył on powstania i organizacji Polskiego Państwa Podziemnego.
Wystąpienie ilustrowane prezentacją w bardzo ciekawy sposób
wprowadził młodzież klas trzecich w temat, który nie jest jej jeszcze
znany z lekcji historii.
Następnie nasi uczniowie zaprezentowali w bardzo wzruszającej
formie temat Powstania Warszawskiego. Chłopcy w mundurach
harcerskich i żołnierskich oraz dziewczęta w strojach z tamtej epoki z biało - czerwonymi opaskami, w
sposób niezwykle przejmujący przenieśli widzów w atmosferę walczącej Warszawy. Posłużyły temu
również wiersze, fragmenty esejów naszych uczniów oraz piosenki zarówno z okresu powstania,
a także współczesne nawiązujące do niego swą tematyką.
W drugim dniu obchodów udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich. Pani Dyrektor
przedstawiła im ideę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W kolejnej części programu
gimnazjaliści obejrzeli apel przedstawiony po raz pierwszy w poprzednim dniu.
Wzruszenie widoczne u niejednego widza zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu apelu,
daje nam nadzieję, że uświadomiliśmy młodzieży gimnazjalnej, jak ważna jest pamięć o tamtych
wydarzeniach. Na pewno każdy wyszedł z refleksją na temat powstania i poczuciem obowiązku
oddania hołdu walczącym za Ojczyznę.
Apele przygotowały nauczycielki zaangażowane w projekt edukacyjny Instytutu Pamięci
Narodowej „Powstanie Warszawskie w oczach młodych”: Sabina Cieślak, Justyna Dawidowicz i Jagoda
Magoń wraz z grupą uczniów.
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