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Pod tym hasłem 5 marca 2018 r. w naszej szkole zorganizowany został uroczysty apel
poświęcony „żołnierzom wyklętym” walczącym w podziemiu antykomunistycznym po
roku 1945.

Uczennice klasy III gimnazjum, Weronika Sobota i Paulina Mazur, przedstawiły sylwetki
najbardziej znanych i zasłużonych bohaterów walczących o wolną i niezawisłą Polskę. Wśród
zaprezentowanych żołnierzy niezłomnych znalazł się Witold Pilecki, który zasłynął ze swojej
działalności konspiracyjnej wymierzonej najpierw przeciwko okupantowi niemieckiemu, a po
wojnie gromadził informacje o działaniach władz komunistycznych na ziemiach polskich. Jednak
najbardziej znanym jego wyczynem był pobyt
i sporządzenie raportu o wydarzeniach rozgrywających się w obozie zagłady w Oświęcimiu.
Jego działania nie umknęły uwadze komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa, który
odpowiadał za uwięzienie, tortury i wyrok śmierci na rotmistrzu Pileckim. Kolejnym bohaterem
przedstawionym przez uczennice był Łukasz Ciepliński, uczestnik wojny obronnej
1939 r., żołnierz AK, który brał udział w akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie, przeciwnik objęcia
rządów w Polsce przez komunistów, aresztowany, torturowany i skazany na śmierć za – jak to
określono - działalność antypaństwową. Wyrok wykonano 1 marca 1951 r. Data ta została
wybrana na coroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Kolejną
nietuzinkową postacią zaprezentowaną w czasie apelu była Danuta Siedzikówna ps. „Inka”.
Młoda dziewczyna współpracująca z AK, sanitariuszka aresztowana, bita i poniżana, odmówiła
składania zeznań
obciążających żołnierzy brygad wileńskich AK, zamordowana w Gdańsku. W czasach PRL
komunistyczna propaganda określała „Inkę” bandytą.
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Treści dotyczące życia i działalności wyżej wymienionych bohaterów ubogacone zostały
różnorodnymi materiałami ikonograficznymi zebranymi w prezentację multimedialną. Oprawę
muzyczną stanowiły piosenki o „żołnierzach wyklętych” w wykonaniu uczennic z klasy 6a, Oliw
ii Buczkowicz i Julii Rymarowicz
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, natomiast wiersz Barbary Postawy pt. „Inka” wyrecytowała Julia Dąbrowska z klasy 7.
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Po występie uczniów głos zabrał pan dyrektor Wiesław Pałka, który podziękował
wykonawcom i
pani
Małgorzacie Ślączce
czuwającej nad przebiegiem uroczystości. Była to niewątpliwie ważna lekcja historii dla
młodzieży, która miała możliwość poznania dramatycznych losów Polski w XX w.
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