POLSKI WRZESIEŃ’39
Wrzesień jest dla nas Polaków miesiącem, który skłania nas do refleksji nad tym co
stało się w 1939r.
01.09.1939r.
Wojska III Rzeszy atakując Polskę rozpoczęły trwająca sześć lat II wojnę światową.
Dużo silniejszy i lepiej przygotowany do konfliktu wróg od pierwszych godzin walki
natrafił na zdecydowany opór polskiej armii i ludności cywilnej.
17.09.1939r.
Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Wiaczesław Mołotow wygłosił
przemówienie radiowe w którym w kłamliwy sposób przedstawił przyczyny agresji armii
czerwonej na Polskę.
Powiedział: „Rząd ZSRR wręczył dziś notę posłowi polskiemu w Moskwie, w której
oświadczył, że rząd radziecki dał rozporządzenie dowództwu naczelnemu armii
czerwonej rozkazać wojskom przejść przez granicę i wziąć w obronę życie i mienie
ludności Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej”.
Tak zdecydowany opór niósł ze sobą wysokie straty i nie mógł trwać długo. Był jednak
niezbędny, aby udowodnić Francji i Wielkiej Brytanii, że Polska nie cofnie się przed
agresorami i że godzina zobowiązań sojuszniczych ostatecznie wybiła.
Z tej okazji 16 września 2016r. , w przeddzień rocznicy napaści Związku Radzieckiego
na nasz kraj, w naszym gimnazjum postanowiliśmy uczcić pamięć tych, którzy walczyli w
obronie naszej Ojczyzny.
O godzinie 9.00 uczniowie klas II i III wraz z nauczycielami zgromadzili się, aby
wysłuchać wykładu pana Zenona Fajgera – historyka, nauczyciela i pracownika Biura Edukacji
Publicznej IPN w Rzeszowie.
Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Dorota Baj, która wprowadziła gimnazjalistów
w temat wykładu oraz przedstawiła prelegenta.
Pana Zenona Fajgera, gościliśmy u nas w szkole już po raz czwarty. W sposób bardzo
przystępny dla młodego odbiorcy opowiedział nie tylko o bohaterach września 1939 roku, ale
także o uzbrojeniu i zaopatrzeniu militarnym, na jakie mógł liczyć ówczesny polski żołnierz.
W bardzo obrazowy sposób przedstawił ogromną przewagę, jaką dysponowali nasi najeźdźcy.
Prelekcja połączona była z prezentacją unikatowych zdjęć pochodzących z czasów wojny. Po
wykładzie uczniowie z Warsztatów Teatralno – Muzycznych przygotowani przez panie Sabinę
Cieślak i Jagodę Magoń wykonali dla zgromadzonych krótki koncert piosenek o tematyce

wojennej. Wszystkie utwory i towarzyszący śpiewającym akompaniament wykonywany był na
żywo. Dzięki temu publiczność mogła zadumać się nad losem polskiego żołnierza i trudnych
warunkach przyszło mu walczyć.
Po koncercie głos zabrała Pani Dyrektor podsumowując spotkanie oraz dziękując
przybyłemu gościowi, występującym uczniom i ich opiekunom.
Pamięć o Bohaterach II wojny światowej wyraziliśmy również zapalając znicze oraz
składając kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym mjr. Antoniego Łotuszkę i kpt. Rudolfa Pistla.
Nasza szkoła, która niezmiennie od 17 lat uczy swoich wychowanków patriotyzmu
kolejny raz pokazała, że pamięć o przeszłości jest naszym obowiązkiem i nadzieją na
przyszłość.

Wykonawcy koncertu:
Dominik Gierczak 1d - perkusja
Zofia Kozak 2e - wiolonczela
Bartosz Lechowicz 1d – gitara klasyczna
Żaneta Ulman 3c – klawisze
Soliści:
Michał Będkowski 2b
Katarzyna Borcz 3c
Maria Wojnarowicz 1e
Marcin Zabłocki 2d
Chór:
Klara Borys 3a, Zuzanna Filip 1c, Anna Jarosz 3a, Oliwia Jarosz 1e, Katarzyna Łojko 3c, Hubert
Makowicz 3c, Iga Michalicha 1c, Zofia Sochacka 1d, Jakub Stańczyk 3b, Hubert Szajner 1a,
Hubert Szular 1c, Wiktoria Tarnawska 2b, Jakub Telega 3f.
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