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W czwartek, 25 października 2018 r. w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyła się niezapomniana wieczornica patriotyczna pt. „Gdzie są chłopcy z
tamtych lat”. Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską są niczym w porównaniu z siłą patriotyzmu i polskości, siłą ducha i wiarą w ideały"
tymi słowami Dyrektor ZS w Chorzelowie p. Mirosława Wydro serdecznie powitała licznie przybyłych gości, młodzież szkolną oraz rodziców i zaprosiła
do wspólnych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

To podniosłe wydarzenie zostało połączone z czytaniem utworu A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. W ramach uczczenia jubileuszu niepodległości
na terenie placu szkolnego, w blasku pochodni i przy asyście pocztu sztandarowego został posadzony dąb poświęcony legioniście z Chorzelowa
Walentemu Machnikowi. Było to możliwe dzięki staraniom Obywatelskiego Komitetu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu wraz z
Panem Markiem Zalotyńskim oraz przy wsparciu Pana Huberta Sobiczewskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec. Pan Jerzy Skrzypczak, dyrektor
Muzeum Regionalnego w Mielcu, zapoznał wszystkich z sylwetką Walentego Machnika - żołnierza I Brygady Legionów Polskich oraz kawalera Orderu
Virtuti Militari, który jak głosi napis na pamiątkowej tablicy „czynem wojennym budził Polskę do Zmartwychwstania”.

Następnie zgromadzona publiczność wzięła udział w kolejnej części uroczystości- obejrzała poruszający spektakl przeplatany czytaniem fragmentów
lektury „Kamienie na szaniec”. Jest to jedna spośród 44 pozycji książkowych, które znalazły się w „Antologii Niepodległości”, zbiorze pozycji
zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Kolejni czytający, wśród których byli między innymi Wójt Gminy Mielec – p. Józef Piątek,
sekretarz Gminy Mielec – p. Bożena Mazur, sołtys wsi Chorzelów – p. Krzysztof Jachyra, przedstawiciel i koordynator inicjatyw Komitetu Obchodów
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu – p. Marek Zalotyński, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Angelika Strzępka, radna Gminy Mielec –
p. Zofia Paterak, dyrektor ZS w Chorzelowie – p. Mirosława Wydro, założyciel Jednostki Strzeleckiej w Mielcu – p. Łukasz Przybyło przybliżyli
wszystkim sylwetki Alka, Rudego i Zośki – młodych bohaterów książki, którzy w tych okrutnych czasach „potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”.

Podczas wieczornicy nie tylko czytano fragmenty utworu, ale śpiewano znane polskie pieśni patriotyczne i zachęcano do wspólnego śpiewania. W
ciszy i skupieniu przeżywano niezwykłe chwile, kiedy „otworzono okno historii” i przypomniano burzliwą przeszłość naszego kraju z okresu I i II wojny
światowej. Łzy wzruszenia i wiele emocji wywoływały sugestywnie odgrywane scenki odzwierciedlające tragizm tamtych dni – m. in. słowa
Przyrzeczenia Harcerskiego wypowiadane przy brzozowym krzyżu, akcje Małego Sabotażu, aresztowanie Rudego, jego odbicie…. Była to dla
wszystkich żywa lekcja historii upamiętniająca tych, którzy odeszli, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec, ale żyją w pamięci, która – jak
Ojczyzna – jest dobrem najwyższym.

Zwieńczeniem wieczoru było wniesienie tortu, który swoimi barwami i kształtem nawiązywał do symboliki niepodległości.

Wszyscy uczestnicy wielokrotnie powtarzali, że dzięki wspaniałej scenografii i uroczystej atmosferze spotkania przenieśli się w przeszłość naszej
ojczyzny.

Podziękowania kierowali pod adresem uczniów, którzy zachwycili swą aktorska grą oraz pod adresem ich  opiekunek - p. Lidii Kutrybały i p. Elżbiety
Babuli.

Pani dyrektor Mirosława Wydro podziękowała także wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i prywatnym ofiarodawcom, którzy przyczynili się
do uświetnienia tego dnia.

Bardzo cieszy nas fakt, że w naszej uroczystości wzięli udział przedstawiciele różnych pokoleń oraz grup i organizacji działających na terenie powiatu
mieleckiego. Wieczornica pokazała również, że nasza młodzież potrafi w sposób dojrzały odnieść się do historii i oddać szacunek bohaterom
narodowym.
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