XIII LISTOPADOWE SPOTKANIA W GIMNAZJUM
nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Istotnym elementem szkolnego życia „Granatowej Trójki” są uroczystości. Na szczególną
uwagę zasługują: patriotyczne Spotkania Listopadowe, które na stałe wpisane zostały
do kalendarza uroczystości naszego gimnazjum .
23.11.2012r. w Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się już XIII
tego typu spotkanie - tym razem pod hasłem Szalom znaczy pokój. Wieczornica
poświęcona była Januszowi Korczakowi- bowiem rok 2012 ogłoszony został przez Sejm
Rokiem Korczakowskim - oraz społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała w naszym
regionie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście , rodzice , uczniowie, absolwenci,
przyjaciele szkoły. W przygotowanie tego niezwykle ważnego wydarzenia zaangażowana
była znaczna część społeczności szkolnej, zaczynając od dyrekcji szkoły, zespołu
nauczycieli , pod kierunkiem których pracowali zaangażowani wychowankowie z wielu klas.
Niezwykle ważnym elementem, było też zaangażowanie i udział w przedstawieniu
absolwentów Gimnazjum nr 3 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Ełku.

Uroczystość przebiegała według autorskiego scenariusza grona pedagogicznego. Ogromnie
ważne było to,
że każda klasa wcześniej zapoznała się z działalnością i twórczością
Janusza Korczaka.
Podczas wieczornicy recytowano poezję i wykonywano tańce
żydowskie. Za pomocą prezentacji multimedialnej wyświetlane były slajdy a na nich
ciekawe materiały z życia mniejszości żydowskiej. Przekaz docierający do odbiorcy różnymi
kanałami bardziej przemawiał i odzwierciedlał warunki, w jakich przyszło żyć i
tworzyć
ówczesnym Żydom.

.

Zależało nam na pokazaniu postaw ludzi, którzy poświęcili się niesieniu pomocy dzieciom
i innym potrzebującym osobom. Wartości takie jak: miłość, dobro, tolerancja i oddanieprezentowane przez aktorów spotkania- pozostają do dziś aktualne.
Uczniowie „Granatowej Trójki” przedstawili dawną ełcką społeczność żydowską. Omówili
zwyczaje, tradycje, zaprezentowali stroje, tańce oraz muzykę tej mniejszości. Ważnym
punktem spotkania była przywołana postać Benno Feina, ostatniego ełckiego rabina oraz
zaprezentowanie ryciny synagogi wybudowanej w 1848 roku
w stylu neogotyckim, która
znajdowała się przy obecnej ulicy Armii Krajowej.
Podkreślić należy, iż wartości przedstawiane i przypominane w
Listopadowych
Spotkaniach, bardzo dobrze kompilują z dziedzictwem i nauką naszego patrona kard.
Stefana Wyszyńskiego.

Nauczyciele Gimnazjum nr 3 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ełku przygotowujący tegoroczne Spotkanie Listopadowe

