
W ZSP nr 2 w Jędrzejowie uczą młodzież patriotyzmu 

Medal dla szkoły 
Dyrektor ZSP nr 2 

Władysław Blicharski 
przypomniał liczne uro
czystości i inicjatywy pa
triotyczne, które odbyły 
się w placówce oraz na te
renie miasta: - W wycho
waniu młodzieży kieruje
my się zasadami, które 
przyświecały wielu boha
terom. Nie ubiegaliśmy 
się o medale, uważamy, że 
takie działanie jest na
szym obowiązkiem. 

Uroczystość, w której 
uczestniczyli licznie par
lamentarzyści, kombatan
ci, władze, poczty sztan
darowe z Jędrzejowa, Wo
dzisławia, Sędziszowa, 
Chmielnika i Sandomie
rza, stała się okazją do 
wręczenia medali i odzna
czeń. Zarząd Główny 
Światowego Związku Żoł
nierzy AK przyznał hono
rowe odznaki za wkład 
pracy społecznej Pawłowi 
Kowalskiemu i Bernardo
wi Suchmielowi. Koło nr 
1ŚZŻ AK w Kielcach uho
norowało o., Wiesława 
Kunderę jubileuszowym 
biuletynem informacyjno-
historycznym. Pamiątko
we medale 90-lecia Związ
ku Inwalidów Wojennych 
dostały osoby, które zasłu
żyły się dla związku. 
Otrzymali je: Ewa Ptasz
nik, o. Wiesław Kudera, 
Edmund Kaczmarek, Ma
rek Wolski, Waldemar 
Bartosz, Janusz Bidas, 
J a n u s z Hatys, Henryk 
Abramowski, Józef Stra
szak, Władysław Blichar
ski i Bernard Suchmiel. 

(bz) 

Moment dekoracji sztandaru szkoły. 

Zespół Szkół Ponadgimnzjal-
nych nr 2 w Jędrzejowie zo
stał odznaczony medalem 
„Pro Memoria". 

Medal „Pro Memoria" 
został ustanowiony przez 
Kierownika Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w 2005 
r. Przyznawany jest za wy

bitne zasługi w utrwalaniu 
pamięci o ludziach i czy
nach w walce o niepodle
głość Polski podczas II woj
ny światowej i po jej zakoń
czeniu. 

W czasie uroczystości w 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 wręczył go mi
nister Janusz Krupski, kie
rownik Urzędu do spraw 

Kombatantów i Osób Re
presjonowanych. 

- Doceniliśmy imponu
jący dorobek i pracę Zespo
łu Szkół, a także autentycz
ne zaangażowanie w krze
wieniu patriotyzmu wśród 
młodzieży. Medal jest po
dziękowaniem za długolet
nią pracę na tym polu - po
wiedział Janusz Krupski. 


