Święto Szkoły – 14.01.2016 r.
Święto Szkoły to już tradycja w naszej gimnazjalnej wspólnocie.
Rozpoczęliśmy je Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i homilię
wygłosił Ksiądz Biskup Adam Szal.
Po mszy przeszliśmy z Kościoła p.w. Chrystusa Króla do Miejskiego Ośrodka
Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Spotkanie rozpoczęliśmy
uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. Zebranych gości powitał Burmistrz
Miasta Przeworska pan Leszek Kisiel. Następnie odśpiewany został hymn szkoły. Tej
części uroczystości towarzyszył Sztandar Szkoły.
Pani Dyrektor

w swoim wystąpieniu powiedziała, że Święto Szkoły

dotychczas miało charakter podsumowania całorocznej pracy z osobą Patrona. Był to
czas rozstrzygnięcia konkursów związanych z sylwetką Kardynała Wyszyńskiego
i zaprezentowania wyróżnionych prac.
Przygotowywana na uroczystość prezentacja multimedialna pozwalała przedstawić
wszystkie inicjatywy podejmowane w ciągu danego roku szkolnego dotyczące pracy
z osobą Patrona w ramach godzin z wychowawcą, wycieczek śladami Prymasa
Tysiąclecia, udziału w zlotach szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także
wzbogacaniu księgozbioru i filmoteki biblioteki szkolnej.
Mówiła, że w tym roku Święto Szkoły ma nieco inny charakter, a sprawcą tego
stał się nasz gość honorowy – pan prof. Andrzej Nowak należący do
najwybitniejszych polskich historyków, sowietolog i rusoznawca. Jest wybitnym
publicystą, świetnie posługuje się piórem. Przedstawiając sylwetkę Profesora
powołała się na opinię wydawcy pana Leszka Sosnowskiego - założyciela
Wydawnictwa Biały Kruk, które od wielu lat promuje rodzimą tradycję, historię,
naukę.
W słowie wydawcy w monumentalnej syntezie „Dzieje Polski” w tomie I pisze on:
Pan Profesor „Andrzej Nowak jest zdeklarowanym patriotą i zdeklarowanym
katolikiem. Dla niego i patriotyzm, i wiara stanowią zasadniczy budulec naszej
historii bez którego gmach nazwany Polską dawno by już runął. No, i kultura, tak

gnębiona dziś i poniewierana, przez wieki jednak twórczo przez Polaków rozwijana,
jest dla profesora Nowaka szkieletem, konstrukcją, na której stoi naród. Ta
konstrukcja musi być silna swą tradycją, tysiącletnimi dokonaniami, a nie
pseudonowoczesnymi udziwnieniami.”
W ciągu ostatnich 5 lat pan profesor włączył się w spotkania z ludźmi, aby
przekonywać swoją wiedzą jak ważna jest Polska.
Wykładów Pana Profesora można słuchać w internecie. Kolejne cykle mają
następujące tytuły: „Filary Polskości”, „Pejzaże polskiej pamięci”, „Jak odbudować
Polskę”, Historia myśli politycznej”, „Lekcje polskiej kultury”, „Ruś i Polska –
geopolityka i trudne sąsiedztwo”. Wszystkie te cykle dają nam poczucie narodowej
dumy, przypominają o takich wartościach jak wolność i godność, zachęcają do
własnych przemyśleń.
Nic nie zastąpi jednak bezpośredniego kontaktu. Spotkanie takie robi największe
wrażenie.
Dziękując więc za przyjęcie zaproszenia, Pani Dyrektor poprosiła o zabranie głosu
Pana Profesora i wykład „Obrońca godności i honoru Narodu – Kardynał Stefan
Wyszyński”.
Wszyscy zebrani wysłuchali wykładu z ogromnym zainteresowaniem.
Dziękując za wygłoszony wykład, Pani Dyrektor stwierdziła, że potwierdził on
słuszność wyboru przez nas Kardynała Wyszyńskiego na patrona naszego gimnazjum
i celowość prezentowania Jego sylwetki jako wzoru Polaka dla gimnazjalisty.
Pan Profesor odpowiedział również na zadane przez uczniów pytania, które
dotyczyły źródeł jego zainteresowania historią oraz dalszych planów dotyczących
pracy nad kolejnymi tomami „Dziejów Polski”.
Na podsumowanie dyskusji Pani Dyrektor skierowała do Pana Profesora słowa,
w których wyraziła życzenia, by szczęśliwie zakończył zaplanowane dzieło.
Podkreśliła, że jest to zamierzenie potężne, związane z ogromem pracy i dbaniem

o jego najwyższy poziom. Wyraziła przekonanie, że posiadana wiedza, dar pisania
i pracowitość sprawią, że Pan Profesor doprowadzi do końca to, co sobie zaplanował.
W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła zebranych do obejrzenia
programu słowno – muzycznego pt. Wielkość naszej historii,

przygotowanego

przez uczniów z warsztatów teatralnych pod opieką pań Sabiny Cieślak, Justyny
Dawidowicz
i Jagody Magoń.
Zwróciła uwagę, że kierunek pracy grupy teatralnej zawsze mocno związany był
z wydarzeniami z naszej historii. Przygotowywała ona oprawę artystyczną
uroczystości miejskich, sadzenia Dębów Pamięci (w roku 2010 i 2013) dla oficerów
zamordowanych w Katyniu i Charkowie.
Dużym sukcesem było zdobycie w czerwcu 2014 roku I nagrody za pracę
„Moja droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku” w ogólnopolskim konkursie na
prezentację multimedialną w ramach projektu: „Kardynał Stefan Wyszyński –
Prymas na Tysiąclecia”.
Grupa teatralna angażuje się w projekty edukacyjne i współpracuje
z Rzeszowskim Oddziałem IPN. W roku szkolnym 2014/2015

uczestniczyła

w projekcie „Powstanie Warszawskie w oczach młodych”, którego efektem było
propagowanie wiedzy o Powstaniu i napisanie eseju pt. „Powstanie Warszawskie
w mojej ocenie”. Na podstawie prac uczniów powstał, przyjęty z wielkim uznaniem
gimnazjalistów, rodziców i mieszkańców miasta, program artystyczny „Powstanie
Warszawskie w sercach młodych”.
W programie artystycznym uczniowie zaprezentowali scenkę przedstawiającą
pracę nad gimnazjalnym projektem edukacyjnym. Omawiali ważne wydarzenia
z dziejów Polski świadczące o wielkości naszej ojczyzny. Młodzież zwróciła uwagę
na istotne szczegóły dotyczące znanych wydarzeń, a także na fakty mniej znane.
W program
gimnazjalistów.
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Wykonawcami byli uczniowie: Michał Będkowski, Katarzyna Borcz, Klara Borys,
Agata Chmura, Monika Cieleń, Iwona Domańska, Julia Fejdasz, Natalia Gardziel,
Anna Jarosz, Aleksandra Jeńć, Zofia Kozak, Katarzyna Łojko, Hubert Makowicz,
Maria Michalik, Klaudia Nykiel, Daniel Ochyra, Jakub Stańczyk, Joanna Stańczyk,
Karolina Stecko, Adrian Stempak, Wiktoria Tarnawska, Jakub Telega, Żaneta Ulman,
Aleksandra Wajda, Magdalena Walaszek, Marcin Zabłocki.
Występ uczniów spotkał się z uznaniem zaproszonych gości oraz społeczności
szkolnej.
Uwagę zwróciła również piękna scenografia przygotowana przez panie
Barbarę Dzierżak i Małgorzatę Rut.
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