12 maja 2018
Modlitwa za Ojczyznę w kościele garnizonowym w Siedlcach

Dnia 12 maja 2018 r. dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami z Katolickiego Zespołu
Edukacyjnego im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach, przeżywały swój Dzień Patriotyczny. Rozpoczął się
on uroczystą Mszą św. W kościele garnizonowym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w
Siedlcach.
Na rozpoczęcie uroczystości, przybyłych uczestników powitał w imieniu Biskupa Polowego ks. dr gen Józefa
Guzdka i własnym ks. prałat płk dr Andrzej Dziwulski. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat płk
Marek Pietrusiak. Koncelebrował z nim Dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego ks. Paweł Siedlanowski.
Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Wojskowa Garnizonu Siedleckiego, która wykonywała pieśni religijne i
patriotyczne
W homilii Kaznodzieja mówił do zebranych o miłości Ojczyzny, o jej wzlotach i upadkach, szczególnie pod
koniec XVIII wieku. Przypomniał o rozbiorach Polski i próbie ratowania niepodległości przez twórców
Konstytucji 3 Maja i Insurekcji Kościuszkowskiej. Przywołał postać Tadeusza Kościuszki, bohatera Polski i
Stanów Zjednoczonych, którego życie i śmierć była dowodem, że jeszcze Polska nie zginęła. „… nie zginęła,
ponieważ nieprzerwanie żyła w sercach i najświętszych pragnieniach Polaków – Tadeusz Kościuszko stał się
natchnieniem dla kolejnych pokoleń tych, którzy uważali, iż dla Polski trzeba oddać własne życie”. Celebrans
zacytował słowa poematu Karola Wojtyły pt. „Myśląc Ojczyzna” o wolności, za którą się płaci i historii, w którą
się dzięki temu wchodzi.
Na tym polega patriotyzm, czyli szacunek i umiłowanie Ojczyzny – kontynuował –aby być gotowym do
poświęcenia się dla Ojczyzny i Narodu, aby stawiać dobro własnego kraju, ponad interesy osobiste, aby czuć
związek z Narodem, jego kulturą, językiem, wiarą i tradycją.
Przywołał świetlane postacie z dziejów Polski: Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Stanisława
Wyspiańskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Oni to w swojej twórczości pokazywali rodakom, że
nawet w trudnych czasach, można dla Ojczyzny żyć, pracować, walczyć i umierać. Krzepili w ten sposób Naród
do umiłowania Ojczyzny i walki o jej niepodległość.
Na zakończenie homilii celebrans powołał się na słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:
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„Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z
wiarą, nadzieją i miłością… abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcali. Abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy”.
Uczestnicy uroczystości patriotycznej bardzo licznie przystąpili do Komunii św.
Na zakończenie ks. Dyrektor Paweł Siedlanowski podziękował za gościnę gospodarzowi Ks. Prałatowi Płk dr
Andrzejowi Dziwulskiemu; za celebrę i wygłoszone słowo Ks. Prałatowi Płk Markowi Pietrusiakowi;
uczestnikom i wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę uroczystość, a szczególnie Orkiestrze Wojskowej
Garnizonu Siedleckiego.
Na dalszą część obchodów Dnia Patriotycznego uczestnicy autokarami udali się do szkoły, której krótką
historię przedstawiam.
Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Siedlcach
W dniu 7 maja 2011 roku, Biskup Siedlecki ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI podjął decyzję o powołaniu w
Siedlcach niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz niepublicznego Katolickiego Gimnazjum o
uprawnieniach szkoły publicznej.
Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Siedlcach zostały założone i są prowadzone przez Diecezję
Siedlecką przy wsparciu Fundacji „Nasza Szkoła”. Całokształt działalności szkół opiera się na systemie wartości
chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej i zapewniają
wysoki poziom nauczania
8 czerwca 2015 r. szkoły otrzymały imię Patrona. Został nim Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Katolicka Szkoła
Podstawowa im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Katolickie Gimnazjum im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki uroczyście
otrzymały też sztandary oraz hymn. Z patronem związane jest też Święto Szkoły, obchodzone 19 października
w liturgiczne wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Od 1 września 2015 roku został powołany do życia Katolicki Zespół Edukacyjny, w skład którego weszły obie
placówki.
Po zmianach w prawie oświatowym 01.09.2017 roku została powołana do życia ośmioletnia Katolicka Szkoła
Podstawowa im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki z włączonymi oddziałami Katolickiego Gimnazjum (do wygaszenia
w 2019 roku).
Szkoła kształci w roku szkolnym 2017/2018 220 uczniów (łączni z oddziałem przedszkolnym) w 12
osiemnastoosobowych oddziałach.
Ks Wiesław Proniewicz
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