Klub, w którym uczą historii

W Jędrzejowie chcą przybliżać prawdziwe dzieje z czasów wojny
i okresu komunizmu

Bernard
Suchmiel,
historyk,
zastępca
dyrektora
Zespołu Szkół
PonadgimnazjaInych nr 2:
- Tego typu
spotkania
odbywać się będą
raz na kwartał.
Organizowane
będą wykłady i
dyskusje z
udziałem
historyków,
projekcje filmów i
wystawy.

W Jędrzejowie powstał
Klub Armii Krajowej.
Wczoraj odbyło jego się
spotkanie inauguracyjne.
Podobne odbywać się
będą raz na kwartał, a
ich celem będzie
zapoznawanie
społeczności, a
szczególnie młodzieży z
opartą na wynikach
najnowszych badań
historią Polski z okresu
wojny i komunizmu.
potkanie inaugurujące
działalność klubu od
było się wczoraj w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 i m . Stefana Roweckiego
„Grota" w Jędrzejowie. Wśród
zaproszonych gości liczną czę
ść stanowili kombatanci oraz
członkowie NSZZ Solidarność.
PROPAGOWANIE
HISTORII
- Głównym celem klubu jest
zapoznanie członków oraz
społeczeństwa, w tym szcze
gólnie młodzieży, z opartą na
wynikach najnowszych badań
wiedzą historyczną, obej
mującą dzieje Polski i los jej
obywateli w okresie II wojny
światowej, a także w okresie
powojennego komunistyczne
go z n i e w o l e n i a i o p o r u
społecznego do 1989 roku, ze
szczególnym uwzględnieniem
okresu od 1945 do 1954 roku
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- wyjaśniają inicjatorzy po
wstania klubu.
BĘDĄ WYKŁADY
I DYSKUSJE
Jego członkowie będą upo
wszechniać wiedzę na temat
Polskiego Państwa Podziemne
go, działalności polskiego
rządu na uchodźstwie i walki
polskich sił zbrojnych poza gra
nicami kraju, a także zbrojnego
i cywilnego oporzu wobec ko
munistycznej władzy oraz repre
sji i zbrodni politycznych.
Organizowane
będą
wykłady i dyskusje z udziałem
historyków, projekcje filmów i
wystawy. Będą odbywać się

spotkania z świadkami i
uczestnikami tamtych wyda
rzeń. Opracowana zostanie
również strona internetowa.
FILM I WYSTAWA
Podczas wczorajszego spot k a n i a Waldemar Bartosz,
przewodniczący Zarządu Re
gionu Świętokrzyskiego NSZZ
Solidarność, wygłosił przemó
wienie na temat „Drogi do nie
podległości - Solidarność Ję
drzejowska 1980-1989". Mo
żna było również obejrzeć film
„Minęła rocznica" Aliny Czer
niakowskiej i obejrzeć wysta
wę Instytutu Pamięci Narodo
wej w Krakowie.

SPOTKANIA
CYKLICZNE
- Tego typu spotkania odby
wać się będą raz na kwartał wyjaśnia Bernard Suchmiel,
historyk, zastępca dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimna
zjalnych nr 2 w Jędrzejowie.
Inicjatorami powstania klu
bu są Ś w i a t o w y Związek
Żołnierzy Armii Krajowej,
członkowie zwyczajni i nadzwy
czajni bez uprawnień komba
tanckich oraz dyrekcja Ze
społu Szkół Ponadgimnazjal
nych nr 2.
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