Święto patrona w Szkole Podstawowej w Rossoszu
By na tej twarzy spokój był
I dobroć, i rozumny uśmiech,
Naród mój nie żałuje sił,
Walczy i tworzy, i nie uśnie.
Pierścienie świetlnych lat nad nimi,
Ziemia ojczysta pod stopami.
Nie będę ptakiem wypłoszonym
Ani jak puste gniazdo po nim.
Ten piękny fragment wiersza naszej wielkiej poetki noblistki Wisławy Szymborskiej
zacytowany w przemówieniu przez

panią Lucynę Krać dyrektora Szkoły Podstawowej

w Rossoszu bardzo trafnie oddaje

atmosferę święta patrona ppłk. Stefana Skoczylasa.

Rocznica jego urodzin jest od wielu lat żywą lekcją historii dla uczniów tej szkoły.
Imię tego bohatera szkoła nosi od 1964 roku. Stefan Skoczylas ps. Piotr Konar
w czasie II wojny światowej był komendantem Batalionów Chłopskich Podokręgu Podlasie
oraz inicjatorem utworzenia Leśnej Szkoły Podchorążych w lesie Sumierz w okolicy
Rossosza. Został aresztowany
6 czerwca 1944 roku i uwięziony na Pawiaku, potem w Gross- Rosen. Próba jego ucieczki
z obozu nie powiodła się i zmarł w szpitalu więziennym w marcu 1945 roku.
Co roku dzień urodzin patrona Szkoły Podstawowej obchodzony jest

bardzo

uroczyście, jest to czas wspomnienia tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny
poświęcając

życie. W

tym

roku spotkanie ze społecznością szkolną zaszczycili

przedstawiciele Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich: Marian Wojtas członek Prezydium
Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh w Warszawie. Członkowie
zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy w Lublinie: Ryszard Kuśmierz żołnierz BCh
i

Julian

Strumiński

.

Przedstawiciele

władz

wojewódzkich,

powiatowych

i samorządowych: Andrzej Marciniuk w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego
Sławomira Sosnowskiego, radny Powiatu Bialskiego Mateusz Majewski, wójt Gminy Rossosz
Kazimierz Weremkowicz wraz z sekretarzem Agnieszką Hryniewską, przewodnicząca Rady
Gminy Urszula Tomczak. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie, dyrektor Delegatury
w Białej Podlaskiej

Małgorzata Kiec,

proboszcz Parafii Rossosz Bogdan Sewerynik,

dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rossoszu

Edyta Gawryszuk

wraz z delegacją

młodzieży, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Józefaciuk, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury

Tomasz Kopcewicz,

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna

Żelazowska, absolwenci szkoły: Franciszek Pajnowski, Stanisław Koprianiuk, Krzysztof
Dorosz.
Ppłk Stefan Skoczylas był patriotą, oddał życie za Ojczyznę. Dyrektor pani Lucyna
Krać w swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważny jest patriotyzm również obecnie, w okresie
pokoju.

Przekazywanie

idei

patriotycznych,

wychowywanie

młodzieży

w

duchu

poszanowania przeszłości jest obecnie niezwykle cenne, ale bardzo trudne. Szkoła
Podstawowa w Rossoszu jest świadectwem przywiązania do wartości i miejscem ich
kształtowania.

Komisja

Historyczna

Zarządu

Głównego

Związku

Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych na ręce pani dyrektor przekazała
w podziękowaniu dyplom za czynioną z pobudek patriotycznych chwalebną działalność
społeczną w dziedzinie utrwalania i upowszechniania historycznych dokonań polskiego
oręża w dziejach naszej Ojczyzny, w tym wielkopomnych czynów, ofiary i męstwa polskiego
żołnierza, walczącego na wszystkich frontach II wojny światowej a także za działalność
w zakresie pogłębiania międzypokoleniowego solidaryzmu i pojednania kombatantów i ofiar
wojny. Zespół Redakcyjny strony internetowej www.kl30.pl
cieszące się szacunkiem i uznaniem

promujący wyróżniające się,

podmioty życia społecznego przyznał Szkole

Podstawowej w Rossoszu Złotego Asa Południowego Podlasia. Dyrektor Delegatury w Białej
Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Małgorzata Kiec podkreśliła, że Święto Patrona
Szkoły to nie tylko wyraz hołdu składanego człowiekowi, ale również swoiste credo szkoły
i świadomy wybór wartości, stanowi to dumę naszego kulturowego dziedzictwa, historii
i dorobku minionych pokoleń.
Minutą ciszy zebrani oddali hołd poległym podczas II wojny światowej oraz
zaprzyjaźnionym od wielu lat kombatantom: Stanisławowi Leszczyńskiemu i Stanisławowi
Jakubiukowi, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę.
W szkole były przeprowadzone konkursy, mające na celu poszerzenie wiadomości
na temat patrona. Konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach Stefana Skoczylasa przygotował
nauczyciel

historii Marek Kulawiec, a konkurs plastyczny nauczyciel plastyki Jolanta

Dymowska. Dziecięce prace były uzupełnieniem dekoracji, a
otrzymali nagrody. Pieśni

oraz słowa

poezji

wyróżnieni

uczniowie

przepojonej patriotyzmem w wykonaniu

młodzieży a zwłaszcza obecność autentycznych żołnierzy wskrzesiły atmosferę trudnych lat
wojny i wzruszyły zebranych.
Urszula Tomczak

