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Dzień Patrona w ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Przekazali sztandar
Tegoroczny Dzień Patrona w
Zespóle Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie był
wyjątkowo uroczysty. Placów
ka świętowała 15-lecie nada
nia imienia Stefana Rowec
kiego „Grota" oraz przejęcie
sztandaru Jędrzejowskiego
Pułku Piechoty Armii Krajo
wej
Po mszy św. polowej, któ
ra odbyła się na placu przed
szkołą, uczniowie klas pierw
szych złożyli ślubowanie na
sztandar szkoły. Młodzież
przedstawiła też montaż
słowno-muzyczny o generale
Stefanie Roweckim „Grocie".
Ważną częścią uroczystości
było przekazanie szkole w
opiekę sztandaru Jędrzejow
skiego Pułku Piechoty. Ar
mii Krajowej. Przekazali go
członkowie jędrzejowskiego
koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.
- Koło nasze wykrusza
się, dziesiątkują go choroby
i odejścia na wieczną wartę.
Brakuje osób, które mogłyby
w pocztach sztandarowych
uczestniczyć w ważnych uro
czystościach. Przekazujemy
sztandar z żalem, ale i rado
ścią, bo wiemy że oddajemy
go w dobre ręce ludzi, którzy
będą kultywować tradycje pa
triotyczne - powiedzieli nam
Julian Wieliński i Edward
Poczęty.

Moment przekazania sztandaru.
Sztandar od kombatan
tów przejął Piotr Kurek, syn
Józefa Kurka „Halnego" i
członek Prezydium Zarządu
Głównego ŚZŻ AK, a następ
nie przekazał nauczycielowi
z „Grota" Pawłowi Kowal
skiemu, który na życzenie
kombatantów pełni funkcję
prezesa jędrzejowskiego koła
organizacji.
- ZSP nr 2 to wyjątkowa
szkoła, która dba o tradycje

patriotyczne. Kombatantów
jest niewielu, konieczne jest
zawiązanie sztafety pokoleń
i aktywizacja młodych ludzi.
Stawianie pomników, sesje
naukowe, powoływanie Klu
bów Historycznych im. Ar
mii Krajowej stanowi nasz
zamysł na przyszłość. W ten
sposób stajemy się sygnata
riuszami działań kombatan
tów - powiedział nam Piotr
Kurek.

To nie jedyny sztandar,
którym opiekować się będzie
ZSP nr 2. Dwa lata temu do
szkoły przekazany został
również sztandar Związku
Inwalidów Wojennych Koła
Jędrzejów.
|
Po uroczystości delegacje |
uczestników uroczystości zło
żyły wiązanki kwiatów przed
tablicą pamiątkową, poświę
coną Stefanowi Roweckiemu
„Grotowi".
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