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„Cichociemni” wystawa przygotowana przez
Dolnośląską Rodzinę Szkół im. Armii Krajowej i
Bohaterów Armii Krajowej
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28 lutego w  Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy „Cichociemni” przygotowanej już po raz szósty przez Dolnośląską
Rodzinę Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Wspólne spotkania to czas
wymiany doświadczeń, nauczycieli i uczniów szkół „AK-owskich”, to cementowanie
międzyszkolnych przyjaźni - zgodnie podkreślali organizatorzy wydarzenia.

Wojciech Trębacz w swoim wystąpieniu zachęcił nauczycieli do zorganizowania specjalnej
lekcji, podczas której uczniowie odczytaliby nazwiska 316 Cichociemnych. Nie możemy
historii odhumanizować – apelował pracownik wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej. - To byli wyszkoleni żołnierze, najlepsi z najlepszych. Możemy być dumni z
postaw tych ludzi, dlatego warto i trzeba o nich pamiętać. Ich losy to bardzo często gotowy
scenariusz filmowy- puentował Wojciech Trębacz.

Dolnośląska Rodzina Szkół współpracując z wrocławskim odziałem IPN, reprezentowanym
przez Sylwię Krzyżanowską i Wojciecha Trębacza, od kilku lat w Narodowym Dniu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych organizuje wystawy tematyczne w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu. Uczniowie prezentują obrazy wykonane pod kierunkiem swoich nauczycieli
różnymi technikami plastycznymi, jednak wszystkie mają wspólny cel – jak najciekawiej
przedstawić wybitne postaci i wydarzenia historyczne.

Tematyka wystaw nie jest nigdy przypadkowa. Kilka miesięcy wcześniej, podczas
konferencji szkół AK, nauczyciele planują, poszukują bohaterów historycznych, których
życie i czyny zainteresują uczniów, zainspirują ich do zgłębiania wiedzy, a także będą
przykładem postępowania według uniwersalnych wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
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Dotychczasowe tematy ekspozycji to m.in.: „Joanna Domaszewska – Dama orderu Virtuti
Militari”, „Jerzy Woźniak – człowiek honoru”, „Jan Nowak-Jeziorański – misja: Polska”,
„Kobiety Armii Krajowej”.

Wystawę Cichociemni można oglądać w holu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (w gmachu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego), gdzie będzie dostępna przez najbliższe dwa
tygodnie.

 

 

 


