Szanowni Państwo!
Historia naszej Ojczyzny - Polski- jest ciekawa i wielowątkowa, jak
również zawiła i pełna wciąż odkrywanych tajemnic. Zawirowania dziejowe
sprawiły, że przez szereg lat wiele wydarzeń historycznych, wielu wielkich i
ważnych ludzi pomijanych było milczeniem, ukrytych w cieniu zapomnienia,
lub co gorsza przedstawianych w sposób kłamliwy i zafałszowany, uwłaczający
ich godności.
Dopiero przemiany ustrojowe, które doprowadziły do odzyskania pełnej i
prawdziwej niepodległości przez Polskę przywróciły właściwe miejsce i
szacunek należny tym osobom.
Dziś każdy Polak – młody czy stary wie kim byli bojownicy Armii Krajowej,
jakie mają zasługi w walce o wolną Polskę i jakie jest ich miejsce w historii. To
oni we wrześniu 1939 roku podjęli walkę z okupantami zza wschodniej i
zachodniej granicy, oni oddali życie w Katyniu w rosyjskich łagrach, i w
niemieckich obozach koncentracyjnych. Oni – po czwartym rozbiorze naszego
kraju- walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, a w podziemiu
organizowali nie tylko akcje dywersyjne ale cały aparat państwa podziemnego
tak, by Polska nie zginęła. Wierni swoim ideałom i oddani niepodległości
naszego kraju, żołnierze Armii Krajowej byli katowani w stalinowskich
więzieniach, skazywani w spektakularnych procesach na śmierć lub co najmniej
długoletnie więzienia.
Armia Krajowa była jedyną w pełnym tego słowa znaczeniu największą armią
jaką znają dzieje nowoczesnej Europy. Wraz z nią w strukturach Polskiego
Państwa Podziemnego funkcjonowała administracja cywilna z Delegatem Rządu
na kraj, oraz namiastka podziemnego parlamentu tworzonego przez
przedstawicieli najważniejszych stronnictw politycznych . Imponującym
dorobkiem może pochwalić się tajne nauczanie. W konspiracji rozwijało się nie
tylko tajne nauczanie ale także życie artystyczne, przeprowadzane były badania
naukowe, wydawane były polskie książki i liczna prasa podziemna.
Specjalny szacunek i trwałe miejsce w naszej pamięci należy się oddziałom
tarnowskiej Armii Krajowej. Wielu z nich, gdy zaszła potrzeba , zostawiali
domy i rodziny, szli do lasu , by w chłodzie, głodzie i trudzie tułaczego życia
prowadzić partyzanckie walki na tyłach wojsk niemieckich lub prowadzić
wzmożone akcje sabotażowo –dywersyjne.
To właśnie tarnowscy żołnierze Armii Krajowej zorganizowali w pierwszym
roku wojny drogę kurierską przez Tarnów do Budapesztu, drogę przerzutu dla
żołnierzy polskich do formujących się na zachodzie Jednostek Wojska
Polskiego, to oni zorganizowali Akcję II i III Most i przekazywali tą drogą
elementy broni V2.
Gdy w roku 1944 na tereny polskie wkraczały wojska sowieckie rozpoczęła się
ogólnopolska Akcja Burza, do której tarnowski Inspektorat Armii Krajowej

przygotował trzy bataliony. Jeden z nich- Batalion Barbara- został całkowicie
zmobilizowany i toczył ciągłe walki partyzanckie na terenach Pogórza
Ciężkowicko – Rożnowskiego. Tarnowski szlak partyzancki to nie tylko
sukcesy, ale też i liczne mogiły rozsiane na tym szlaku partyzanckim.
Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie poświęcenie ludzi zaprzysiężonych
w szeregach Armii Krajowej, którzy walczyli i ginęli bez nadziei aby historia
przekazała o nich pamięć przyszłym pokoleniom, historia, która sama przez
długie lata pisana była pamięcią.
Dziś, gdy od obalenia komunizmu upłynęło już prawie dwadzieścia lat,
pozostała ich garstka. Pamięć o nich zaciera się w codziennym zabieganiu i
dążeniu do własnych celów. A przecież w dzisiejszych czasach gdy tak wiele
mówi się o obawie przed utratą tożsamości narodowej, własnej historii, to
żołnierze Armii Krajowej powinni być stawiani za przykład tych, co nigdy nie
zapomnieli o swojej Ojczyźnie i jej dziedzictwie.
Nadeszły czasy, gdy świat stanął dla wszystkich otworem. Zacierają się granice
państw. Światowa komunikacja ułatwia kontakty z mieszkańcami odległych
zakątków Ziemi. Czasy, w których patriotyzm i starania o jego krzewienie i
podtrzymywanie stały się szczególnie cenną wartością.
Dlatego też w naszej szkole – XVI Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, za
najwyższy cel stawiamy sobie
pielęgnowanie pamięci historycznej i
gruntowanie patriotyzmu, jako najwyższej wartości. Uczniowie naszej szkoły
noszą na co dzień mundury wojskowe, by w ten sposób nawiązać do idei
polskiej wojskowości. Czujemy się przez to spadkobiercami wielkiego etosu,
etosu Armii Krajowej, spadkobiercami testamentu pokoleń.
W związku z tym, zawsze było dla nas oczywistym, że gdy tylko podejmiemy
starania o ustanowienie patrona szkoły, to wybór nasz padnie właśnie na Armię
Krajową. Po wielu staraniach osiągnęliśmy sukces, gdyż zarówno sama
organizacja jak i podmioty władne decydować o ustanowieniu patrona szkoły,
poparły nasz wybór. Pod ta szczególną opieką największych bojowników o
wolność Polski, będziemy mogli szczęśliwie, i zapewne z dużym sukcesem
wdrażać nasze plany i osiągać ten najważniejszy cel, jakim jest wychowywanie
Polaków – obywateli Zjednoczonej Europy, patriotów i spadkobierców polskiej
historii.
By należycie oddać cześć i hołd naszym patronom – żołnierzom AK,
zaprojektowaliśmy sztandar szkoły, który nawiązuje do tradycji sztandarów
wojskowych, a słowa napisane na sztandarze będą naszą wizytówką, będą
kształtować młodych patriotów - godnych następców żołnierzy Armii Krajowej
Dowódca sił zbrojnych w Kraju , gen Leopold Okulicki, ps.Niedźwiadek
wydał ostatni rozkaz w którym czytamy: „”Dalszą swą pracę i działalność
prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony
ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i
realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was

musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że
zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę – z
upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z
przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta
Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce.
Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.””
Święta sprawa zwyciężyła, żyjemy w wolnej, niepodległej i demokratycznej
Polsce. Testament Polskiego Państwa Podziemnego się spełnił, a my uczennice,
uczniowie i nauczyciele XVI Liceum, utrwalając pamięć o czynach żołnierzy
AK, będziemy się uczyć i pracować tak aby Polska była zawsze wolna, zawsze
niepodległa i zawsze szczęśliwa.

