1 marca 2016 roku w całej
Polsce obchodzony był Narodowy
Dzień
Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych. Nasza szkoła na różne
sposoby włączyła się w jego
obchody.
28 lutego odbył się w wielu
polskich miastach Bieg Tropem Wilczym. Również w Przeworsku wiele osób, w
tym gimnazjalistów, pobiegło, by oddać cześć Żołnierzom Wyklętym Niezłomnym. Opiekunki Grupy Artystycznej działającej przy naszej szkole
zostały poproszone o przygotowanie na tę okazję krótkiego programu
artystycznego. Młodzież mimo ferii chętnie zaangażowała się w to
przedsięwzięcie. Grupa 13 - u gimnazjalistek i gimnazjalistów wystąpiła na forum
miasta tuż przed rozpoczęciem biegu.
1 marca odbył się w naszej szkole uroczysty apel złożony z dwóch części.
Pierwszą z nich stanowiła prelekcja Pani Dyrektor Doroty Baj, natomiast drugą –
występ uczniów z Grupy Artystycznej.
Podczas swojego wystąpienia Pani Dyrektor przedstawiła chronologię
wydarzeń związanych z powstaniem polskiego podziemia niepodległościowego
w czasie i po II wojnie światowej. Mówiła o tym, kim właściwie byli bohaterowie
obchodzonego dnia pamięci. Przypomniała także, jak okrutnie propaganda
komunistyczna przez wiele lat ich traktowała, a następnie przez blisko pół wieku
zniesławiała. Mimo trudnych treści, z którymi uczniowie nie mają możliwości
zapoznać się na lekcjach historii podczas nauki w gimnazjum, wysłuchali ich
z zainteresowaniem i zrozumieniem.
Występ uczniów składał się z krótkiego komentarza historycznego, poezji,
refleksji na temat Żołnierzy Wyklętych, piosenek, prezentacji przedstawiającej
sylwetki wybranych niezłomnych oraz apelu poległych. Perfekcyjne wykonanie
i oryginalny aranż utworów, wzruszające teksty zarówno mówione, jak
i śpiewane, zostały odebrane bardzo pozytywnie przez słuchaczy. Występujący
uczniowie za swój wysiłek i poświęcenie wiążące się z przygotowaniem,
a następnie przedstawieniem programu, zostali nagrodzeni gromkimi brawami
oraz wyrazami uznania zarówno uczniów, jak i dorosłych odbiorców.
Włączanie uczniów w podobne inicjatywy zarówno organizowane na forum
miasta, jak i szkoły oraz ukazywanie im niezwykłych, a niejednokrotnie

niedoścignionych wzorców, to doskonałe przygotowanie do właściwej postawy
obywatelskiej i prawdziwie patriotycznej.
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