1 Marca
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH

"... Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas
nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej
ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek
polskich [...] My chcemy, by Polska była
rządzona przez Polaków oddanych sprawie i
wybranych przez cały Naród, a ludzi takich
mamy, którzy i słowa głośno nie mogą
powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też
wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub
stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się
wolności i sprawiedliwości."
(mjr A. Łupaszko)

Ciepliński, Koba, Lazarowicz, Pilecki, Siedzikówna, Fieldorf, Franczak,
Łupaszko…
To tylko kilka nazwisk spośród tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, dla
których II wojna światowa nie skończyła się wraz pokonaniem III Rzeszy. Dla
nich wrogiem jeszcze większym okazał się komunizm. Za swoją odwagę,
waleczność i wielki patriotyzm żołnierze AK byli prześladowani, katowani,
więzieni, a także skazywani na śmierć. Powinniśmy o nich pamiętać, a datą
symbolem jest 1 marca, kiedy obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Nasze gimnazjum
również przyłączyło się
do ogólnopolskich
obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. 1 marca 2013r. odbyła się
uroczysta akademia upamiętniająca żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Przybliżone zostały sylwetki tylko niektórych spośród „wyklętych” np. Danuty
Siedzikówny, rotmistrza Witolda Pileckiego, ppłk Łukasza Cieplińskiego.

Akademii towarzyszyła bardzo skupiona postawa naszych uczniów. Z uwagą
wysłuchali ich tragicznych życiorysów oraz wzruszających utworów
wykonanych przez twórców muzyki rockowej oraz hip – hopowej. Na koniec
uczennice biorące udział w apelu zapaliły znicze i złoży czerwone róże w
hołdzie wszystkim żołnierzom wyklętym.
Akademię pod kierunkiem P. Marii Pieczek - Olearki i P. Haliny Jarosz Łaba przygotowali uczniowie z klasy IIa: Weronika Stącel, Kacper Tonia; kl.
IIe: Michał Balawejder; kl. IIf: Patrycja Lamczyk; kl. IIIc: Olga Błaszczyk,
Klaudia Laska, Aleksandra Cząstka; kl. IIId: Karolina Dziedzic, Katarzyna
Niemiec, Damian Cichoń, Bartłomiej Wiśniowski, Marcin Jagiełła, Jakub
Łyszczarz, Wojciech Michalik.

