Tradycja i patriotyzm
Przy okazji uroczystości rocznicowych te dwa słowa pojawiają się niejednokrotnie. Młodzież
Zespołu Szkół docenia ich wartość i znaczenie, biorąc udział w imprezach lokalnych dotyczących m.in.
obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.
Wspaniałą okazją, aby zaakcentować swoją postawę, była Wspólna Lekcja Historii
zorganizowana w budynku naszej szkoły przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała
w czwartkowy wieczór 10 listopada 2011 roku. Już po raz drugi wspólnie przeżywaliśmy podniosłe
chwile słuchając wypowiedzi przedstawicieli Stowarzyszenia relacjonujących fakty z naszej historii
ojczystej. Biel i czerwień polskich barw narodowych, w postaci kokardek przygotowanych na ten
wieczór, zdobiła ubrania przybyłych uczestników. Projekcja filmu, uzupełniającego polski rys
historyczny tamtych czasów, cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych na
wieczornicy. Ogromne uznanie wzbudziła duża frekwencja mieszkańców, a wśród nich sporej liczby
młodych osób, przybyłych do auli gimnazjum. Swoją obecnością zaszczycili to spotkanie, między
innymi, pan burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz oraz ks. proboszcz Leszek Struk, a także
przedstawiciele innych organizacji działających na terenie naszej miejscowości. Faktem
niepodważalnym jest, iż tradycją naszej lokalnej społeczności stają się właśnie takie spotkania,
integrujące mieszkańców, członków stowarzyszeń, a w szczególności młodzież Zespołu Szkół
i jej rodziców w duchu idei patriotyzmu.
Atrakcją drugiej części wieczoru była, otwarta tego dnia
w godzinach porannych w budynku Zespołu Szkół, wystawa
poświęcona rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
„Przystanek Niepodległość”, przygotowana przez uczniów Koła
Regionalnego pod kierunkiem pani Ewy Zalewskiej i pani Beaty
Jabłońskiej. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Wojska
w Białymstoku, a przy współpracy z panem Józefem Waczyńskim
pomieszczenia szkolne wypełniły gabloty z eksponatami
i fotografiami z tego okresu historii Rzeczypospolitej. Wszyscy
zwiedzający byli uczestnikami lekcji muzealnej „na żywo”, długo
toczyły się rozmowy, a wspomnieniom z historii rodzinnych,
dotyczących tego okresu, nie było końca.
Podsumowanie wieczoru znalazło swoje miejsce w pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół, gdzie
w miłej atmosferze zgromadzeni przedstawiciele społeczności lokalnej dzielili się na gorąco swoiomi
spostrzeżeniami i uwagami. Zaproszeni goście poruszali m.in. problematykę udziału młodzieży szkolnej
w obchodach rocznicowych. Pochylono się także nad ważkością podejmowanych kroków przez szkołę
i środowisko, w celu wspólnego wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz uczulenia jej na
kultywowanie tożsamości reginalnej i narodowej.
Kolejny dzień listopada, kulminacyjny dla obchodów
rocznicowych, rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym,
w intencji Ojczyzny. Przedstawiciele społeczności szkolnej uczestniczyli
następnie w mityngu niepodległościowym zorganizowanym na Rynku 11
Listopada. Piękna pogoda zagwarantowała niezapomnianą oprawę dla
odbywającej się uroczystości. Delegacje władz samorządowych,
organizacji i stowarzyszeń z terenu miasta i gminy Choroszcz,
reprezentanci instytucji i placówek, w tym oświatowych, złożyli wieńce
pod pomnikiem ku czci poległych za ojczyznę. Młodzież Zespołu Szkół
miała niebywałą okazję, aby podziwiać najprawdziwszych ułanów, którzy
swoją prezencją nadali bardzo uroczysty charakter odbywającemu się
zgromadzeniu.

Ciekawym akcentem, przykładem godnym naśladowania, był udział
w grupie ułanów rówieśnika naszych gimnazjalistów, Kacpra – ucznia
białostockiej szkoły. Dla współczesnej młodzieży ważny jest każdy element,
każda inicjatywa, dzięki której może ona zadbać o swoją narodowość.
Właśnie Kacper zaimponował nam swoją postawą, pokazał jak na swój
własny, indywidualny sposób można kultywować tradycję polskości,
a jednocześnie z pasją zachęcać innych młodych ludzi do jej kontynuacji.
Bieżący miesiąc, obok obchodów rocznicowych, związanych z datą
11 listopada, jest okresem ważkich wydarzeń dla społeczności szkolnej.
Lada dzień będziemy obchodzić Święto Szkoły i tu nasuwa się refleksja,
iż patron naszego gimnazjum, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, jest
najlepszym z możliwych wzorcem dla młodzieży, w kontekście realizowania
idei patriotyzmu. Właśnie on służy przykładem jak walczyć o Polskę, jak ją budować, jak wzmacniać
i chronić. To o Prymasie Tysiąclecia mówi się, że był depozytariuszem narodowej tożsamości. Nasza
młodzież dzięki jego spuściźnie, godnie wzrastając w duchu patriotyzmu, pokonuje wszelkie wyzwania,
jakie stają na drodze dzisiejszego młodego pokolenia.
Dedykujemy zatem uczniom Zespołu Szkół, na te ważne dla społeczności dni, fragment słów
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z
orłów! - serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać
nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe
przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą.
Pamiętajcie - orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko!”
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski.
"Idącym w przyszłość"
( Cytaty pochodzą z: Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski, "Dzieła zebrane", t. II, 1953-1956.
Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 1995 ).
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