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W dniu 27 września 2009 r. delegacja nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie
wraz z Panem Alfredem Janickim- członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo- Wschodnich uczestniczyli
w uroczystych obchodach VIII Legnickich Dniach Kultury Kresowej.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1300 Mszą Świętą Kresową, której przewodniczył Ks. Infułat
Władysław Bochniak. Tu młodzież ruszowskiego gimnazjum mogła usłyszeć ciekawe kazanie Ks. Kanonika
Stanisława Draguły na temat „Dekalogu Polaka”- m. in. przytoczył pięć prawd Polaków, uchwalonych 6
marca 1938 r. w Berlinie na Kongresie Polaków w Niemczech:
„ 1. Jesteśmy Polakami! 2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! 3. Polak Polakowi bratem! 4. Co
dzień Polak narodowi służy! 5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o matce źle!”
Ponadto Ks. Kanonik powoływał się również na „Dekalog Polaka” napisany przez wybitną pisarkę Zofię
Kossak w 1940 r. oraz „Dekalog Polonii”, którego autorstwo przypisano Papieżowi Janowi Pawłowi II. We
współczesnej Polsce słowa obydwu z nich nie straciły na znaczeniu, a wydaje się, że w obliczu szybko
postępującej globalizacji i komercjalizacji życia, stały się bardzo ważne. M.in. „Nie zapieraj się imienia
swojego narodu, ani jego historycznych doświadczeń.”, „Nie wypieraj się nigdy wiary i tradycji swych
przodków.”
lub „ Szanuj swój naród i pomnażaj jego dobre imię.”
Ks. Kanonik Stanisław Draguła znany jest z tego, że organizuje bardzo dużo pielgrzymek na Kresy
Wschodnie, jak również zawozi dary dla mieszkających tam Polaków. Znany jest także ze śmiałych kazań,
gdzie patriotyzm i prawda historyczna są nadrzędne.
Po Mszy Św. w Klubie Nauczyciela w Legnicy odbył się Koncert Galowy, w którym wystąpiły liczne
zespoły kresowe i polonijne z zagranicy i Polski. Na uwagę zasługiwały zespoły z Białorusi, ale także Teatr
„Pod Górkę”, który prezentował lwowskie piosenki i skecze w języku „bałaku”. Podczas Gali delegacja
Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie mogła spotkać się i porozmawiać z takimi działaczami
kresowymi jak: Andrzej Kamiński – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo- Wschodnich; Tadeusz Samborski – Prezes Stowarzyszenia „Krajobrazy” , „Współpracy PolskaWschód”, a przede wszystkim Komandor Leopold Kalinowski – kawaler Orderu Virtuti Militari oraz Jan
Niewiński – Prezes Towarzystwa Kresowego Ruchu Patriotycznego, Przewodniczący Ogólnopolskiego
Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego Przez OUN UPA Na Ludności Polskiej Kresów
Wschodnich, który jest legendarnym dowódcą i bohaterem zwycięskiej samoobrony we wsi Rybcza w
powiecie krzemienieckim z 1943 r.
Udział młodzieży i nauczycieli Gimnazjum w Ruszowie w tak ważnej uroczystości kresowej przyczynił
się do nawiązania szerszej współpracy z ruchem kresowym i otrzymania bardzo dużego wsparcia w
działalności wychowawczej szkoły. W imieniu społeczności ruszowskiego gimnazjum składam bardzo duże
podziękowanie dla Pana Alfreda Janickiego za okazaną życzliwość i pomoc oraz Panu Tadeuszowi
Samborskiemu za otrzymanie strojów dla naszego zespołu wokalnego, który wystąpi w dniach 16-18
października 2009 r. podczas II Prezentacji Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny w Zielonej
Górze.
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