11 października 2019

Dzień Patrona w Zagoździu

4 października 2019 r. świętowaliśmy po raz kolejny Dzień Patrona. Tegorocznej uroczystości
przyświecało hasło : „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”- cytat ów został
zaczerpnięty z publikacji „Tuchowicz- dzieje parafii i okolicy”, w której został umieszczony jako
motto. Książka autorstwa pani Magdaleny Bilskiej i pana Michała Świdra stała się inspiracją do
stworzenia scenariusza naszej akademii poświęconej zarówno osobie Patrona, jak i naszej małej
Ojczyźnie. Fragmenty książki odczytane przez rodziców wzbogaciły naszą wiedzę o dziejach
najbliższej okolicy. Przepiękne recytacje wierszy w wykonaniu młodzieży przybliżyły słuchaczom
świat najważniejszych wartości: Boga, rodziny i Ojczyzny. Uczniowie przypomnieli również życiorys
Patrona – Stanisława Grafika, podkreślając jego bohaterstwo, wierność głoszonym ideałom, ale
przede wszystkim ofiarność i miłość do drugiego człowieka.
Dzień Patrona łączy naszą lokalną społeczność. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od uczczenia pamięci
poległych za wolną Ojczyznę pod pomnikiem znajdującym się na terenie szkoły. Uczniowie i goście
złożyli kwiaty, zapalili znicze. Następnie przeszliśmy do budynku.
Pani dyrektor Joanna Osiak powitała zebranych, a szczególnie przybyłych gości, rodziców nauczycieli
i uczniów. Podczas uroczystości miło nam było gościć: państwa Stefanię
i Ryszarda Grafików, panią Barbarę Świętochowską- wieloletnią dyrektor szkoły oraz inicjatorkę
nadania szkole imienia Stanisława Grafika, księdza kanonika- proboszcza parafii Jedlanka- Piotra
Kardasa, panią Magdalenę Bilską- autorkę książki „Tuchowicz- dzieje parafii i okolicy”, władze
gminy: Pana Wójta Sławomira Rzymowskiego i dyrektora ZEAS-u Sebastiana Ignaciuka, panią Zofię
Czubek- przewodniczącą Rady Gminy, pana Marka Kopcia, panią Zofię Mateńko przewodniczącą
koła emerytów i rencistów nauczycieli
z Gminy Stanin- oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół p. Agnieszkę Sawczuk, p. Ewę Mućka i p.
Janusza Sobiecha oraz nauczycieli emerytów z naszej szkoły: p. Elżbietę Mroczek, p. Urszulę Brauła,
p. Janinę Goławską
Po wysłuchaniu młodzieży nasi goście zabrali głos. Wyrazili swoje uznanie dla społeczności szkolnej
za kultywowanie pamięci tak wielkiego człowieka, jakim był Stanisław Grafik. Pan Ryszard- syn
Patrona ze wzruszeniem wspominał chwile spędzone w Zagoździu oraz osoby blisko związane z jego
ojcem. Na zakończenie uroczystości celebrowana była Msza Św. w intencji Patrona oraz społeczności
szkolnej .
Była to dla nas wszystkich niezapomniana lekcja historii.
Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie spotkania to : p. Anna Kobojek, p. Anna Oskroba –
Suśniak, p. Joanna Stańczuk, p. Bożena Kiełczykowska, p. Barbara Król, p. Barbara Fornal.
Dziękujemy również rodzicom za pomoc w przygotowanie uroczystości: p.Agnieszce
Świętochowskiej, p. Annie Brodzik, p. Annie Kucińskiej, p. Sylwii Wardak,
p. Joannie Mućka, p. Beacie Oskroba, p.Adrianie Gac.
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