
Tablica w hołdzie 
inwalidom wojennym 
Obchody dnia patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
numer 2 imienia Stefana Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie 

Liczba członków 
jędrzejowskiego 
koła Związku 
Inwalidów 
Wojennych w 
ostatnich latach 
stale się 
zmniejsza. W 
latach 1 9 6 0 -
1975 koło 
zrzeszało 120 
członków, obecnie 
jest ich tylko 
osiemnastu. 

Po odsłonięciu tablicy przyszedł czas na składanie wiązanek. 

Kilkanaście pocztów 
sztandarowych, tłumy 
gości oraz młodzież 
wzięła udział w 
uroczystych obchodach 
dnia patrona Zespołu 
Szkół 

Tablica została umieszczona w holu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie. 

Ponadgimnazjalnych nr 2 
im. Stefana Roweckiego 
„Grota" w Jędrzejowie. 

Uroczystość połączona 
była z odsłonięciem ta

blicy upamiętniającej 90-lecie 
Związku Inwalidów Wojennych 
i 50 rocznicę ufundowania 
sztandaru. 

„W hołdzie inwalidom wo
jennym za ofiarę krwi i utraco
nego zdrowia w walce o nieza
wisłość i niepodległość ojczy
zny w 90 rocznicę powstania 
Związku Inwalidów Wojennych 
R z e c z p o s p o l i t e j Po lsk ie j 
"Trudno jest walczyć, ciężko 
jest umrzeć, najtrudniej jest 
żyć dla Ojczyzny«" - takie mię
dzy innymi słowa zostały za
mieszczona na pamiątkowej 
tablicy, która zawieszona zo
stała na ścianie holu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Jędrzejowie w pobliżu ta
blicy upamiętniającej patrona 
tej szkoły. 

POŚWIĘCIŁ BISKUP 
W uroczystościach wzięła 

udział liczna grupa zaproszo
nych gości, byli przedstawicie
le różnych organizacji związko
wych i kombatanckich, przyby
li parlamentarzyści - posłowie 
Mirosław Pawlak, Maria Zuba i 

Przemysław Gosiewski, w uro
czystościach uczestniczyła 
również Małgorzata Muzoł, 
świętokrzyski kurator oświaty, 
oraz przedstawiciele Kościoła 
i władz samorządowych. Po
święcenia tabl icy dokonał 
sam biskup Kazimierz Ry-
czan. 

Tablice ufundowali Związek 
Inwalidów Wojennych oddział 
Jędrzejów, Zespół Szkół Po
nadgimnazjalnych nr 2 oraz fir
my Bifamet, Kartel, a także 
sponsorzy indywidualni. 

BYŁO ICH WIELU 
W Jędrze jowie koło 

Związku Inwalidów Wojennych 
powstało w 1 9 2 1 roku. W dniu 
utworzenia zrzeszało ono 16 
członków, ale w miarę rozwoju 
działalności powiększyło swo
je szeregi i w roku 1922 liczyło 
już 31 członków, a dziesięć lat 
później aż 104. Największą 
l iczbę c z ł o n k ó w koło 
osiągnęło w 1935 roku, gdy 
zarząd wojewódzki w Kielcach 
obejmował swoim zasięgiem 
również województwo lubel
sk i . Wówczas to koło zrze
szało aż 429 członków. Obec
nie koło liczy tylko 18 człon
ków. 
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