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ŚWIĘTO PATRONA, 
ŚWIĘTO SZKOŁY... 

 W piątek, 8 marca 2013 r. obchodziliśmy XXII rocznicę nadania naszej 

szkole imienia Kazimierza Stefanowicza. Jest to dla uczniów i nauczycieli 

czas, w którym przypominamy sobie postać Patrona, oddajemy cześć Jego 

pamięci.  

 Staramy się także uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy swoją 

nauką i zachowaniem na co dzień dajemy świadectwo, że godni jesteśmy 

imienia bohatera kurpiowskiej ziemi, który umiał być patriotą zarówno w 

czasie wojny, jak i pokoju.  Tak więc to czas radości i podsumowań.  



XXII rocznica nadania imienia szkole                                                                                   8 marca 2013 r.  

 2 



XXII rocznica nadania imienia szkole                                                                                   8 marca 2013 r.  

 3 



XXII rocznica nadania imienia szkole                                                                                   8 marca 2013 r.  

 4 

 Kiedy już uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście zajęli miejsca, uro-

czyście powitali ich prowadzący Kornelia Kuciewska i Jakub Pliszka. Po wprowa-

dzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu  dyrektor szkoły p. Mirosław Ap-

tacy wręczył dyplomy i medale za osiągnięcia w konkursach literackim i historycz-

nym zorganizowanych dla uczczenia Patrona oraz za wyniki w zawodach sporto-

wych.  
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 Kolejnym ważnym punktem uroczystych 

obchodów XXII rocznicy nadania szkole imienia 

Kazimierza Stefanowicza były okolicznościowe 

przemówienia, które kolejno  wygłosili dyrektor 

szkoły p. Mirosław Aptacy, Ks. Proboszcz  Zbi-

gniew Jaroszewski i Burmistrza Myszyńca p. 

Bogdan Glinka.  
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 Kolejnym punktem programu  by-

ło zapalenie zniczy przed tablicą upa-

miętniającą Patrona i przed Jego pomni-

kiem się przed szkołą. Kiedy przedstawi-

ciele samorządu uczniowskiego  wypeł-

niali to zaszczytne zadanie, obecni na sa-

li oczekiwali na ich powrót w  skupienia 

milczeniu. 
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 Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część artystyczna.  Na 

scenę weszli gimnazjaliści. Jeden z nich wcielił się w rolę Kazimierza Stefanowicza i 

odpowiadał na pytania zadawane mu przez dziewczęta. Dotyczyły one działalności 

„Asa” w czasie II wojny światowej. Tę ciekawą formę przybliżenia  uczniom postaci 

Patrona przygotowali gimnazjaliści pod kierunkiem p. Grażyny Tabaki.  
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 Następnie zebrani wysłuchali wiązanki wierszy i piosenek o treści patriotycznej, a 

także mogli obejrzeć występy taneczne i posłuchać muzyki. Uczniowie  popisali się sze-

rokim wachlarzem artystycznych talentów i umiejętności.   
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 Uroczystość zakończyły tańce w wykonaniu zespołu „Kurpiaki”, któremu na 

harmonii pedałowej przygrywał artysta ludowy p. Czesław Drząszcz.  

 Na zakończenie  podziękowano gościom za przybycie na tę tak ważną dla spo-

łeczności szkolnej uroczystość, a także tym wszystkim którzy ją przygotowali.  


