
ŚWIĘTO SZKOŁY 
 9 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Myszyńcu uroczyście obchodzono 

XXIV rocznicę nadania szkole imienia Kazimierza Stefanowicza.  

 Z tej okazji przypomniano sylwetkę Patrona. Najmłodsi  uczniowie 

uczcili tę tak ważną dla społeczności szkolnej uroczystość piosenkami i 

wierszami o treści patriotycznej, a także tańcem. Z kolei gimnazjaliści pod 

kierunkiem p. Elżbiety Gajk przygotowali scenkę  z  życia „Asa” opartą  na 

fragmencie spisanych przez niego wspomnień.  

 Całość uroczystości przebiegała pod hasłem „Nasz Patron, nasz 

wzór”, a idea, jaka przyświecała tym, którzy ją przygotowali była taka, by 

skłonić do refleksji nad tym, na ile żywa jest w nas pamięć o Kazimierzu 

Stefanowiczu jako wzorze do naśladowania dla każdego z nas.  



 Tradycyjnie już Święto Patrona stało się okazją do poinformowania społeczności szkolnej o osią-

gnięciach uczniów i pogratulowania im.   

 Za szczególne zaangażowanie w zorganizowaną przez p. Elżbietę Gajk akcję pod nazwą „Piątek z 

książką” nagrody otrzymały: Magdalena Ścibek, Karolina Zapadka, Patrycja Gryczewska i Natalia Dzi-

czek. 

 Za zajęcie II miejsca na szczeblu powiatowym w konkursie historycznym pod nazwą: „Historia mo-

jej małej Ojczyzny w latach 1939 – 1956. Doświadczenia świadka historii”  nagrodzono Aleksandrę 

Tabakę z I a. 

 Wręczono też medale  przygotowywanym przez p. Dorotę Krajzę dziewczętom z gimnazjum, które 

na Mistrzostwach Powiatu Ostrołęckiego w Unihokeja zajęły III miejsce, a także tym, które awansowa-

ły do Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego w Halowej Piłce Nożnej i wywalczyły tam II miejsce.  

 Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego uzyskała Magdalena Ścibek z klasy III d, 

którą przygotowała p. Anna Aptacy.  Natomiast tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 

zdobył Wojciech Petrykowski z klasy II a, przygotowany przez p. Monikę Ślubecką. 

 Do wojewódzkiego etapu „Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy Żołnierza i Dzieje 

Oręża Polskiego w latach 972 – 1531” zakwalifikował się Maksymilian Kłos z klasy III b, przygotowy-

wany przez p. Dariusza Wróblewskiego.  

 I miejsca w Międzyszkolnym Walentynkowym Konkursie Piosenki Angielskiej organizowanym 

przez I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce zajęły Łucja Warych (IIc) oraz Natalia Szymańska 

(IIIa). Uczennice przygotowywały p. Ewelina Zielińska i p. Monika Gieryk.        

 Piotr Ceberek (IVa) zdobył II miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym „Bohater Literacki”. 

Przygotowała go p. Grażyna Tabaka.  

 Magdalena Ścibek (III d) otrzymała Stypendium Papieskie za wysokie osiągnięcia w nauce. 

 

  

 

 

  

 




















