
Mtodziez zna swojego patrona
,V fzernlchowie *wlqto pa{rona szkoly
obchodzone iest w formie konkursu, ktorego
iernatem lest *yeie, dornh*k i dziedziclwo
my$li Fr*m*i*xka Stefceyka

- Co roku obchodzili6my dzief patrona, ale fednak zal<aLdym
razem czegoS brakowalo - wyjaSnia Gnegorz Bylica, dyrektor
Rolniczego Centrum IGztalcenia Ustawicznego w Czernichowie.
Konkurs zorganizowano zokazji Dnia Patrona Szkolyw Zespo-
le Szk6l Rolnicze Centrum IGztalcenia Ustawicznego w Czerni-
chowie. To najstarsza tego typu plac6wka w Polsce. Patronem jest
Franciszek Stefczyk (1861-1924), kt6ry bl tu nauczycielem.
\fla6nie w Czernichowie zalo4| swoj4 pierwsz4 sp6ldzielnig
oszczqdnoSciowo-pozyczkow4.
Celem zorganizowania konkursu bylo przybli2enie mlodziezy
sylwetki patrona szkoly i dzialalnoSci iego Kas oraz ukazanie
na wyra2ny'rn przyldadzie nvi4zku miqdzy historiq i wsp6lcze-
sno6ci4. Laureaci zostali wfonieni w dwoch etapach - pisem-
nyrn (test wiedzy) oraz ustnyrn (turniei wiedzy).
Konkurs odbl siq po raz pierwszy, u{a6nie w roku obcho-
d6w 150-lecia szkoly. \7 pierwszym etapie konkursu wziglo
udzial 720 uczni6w szkoly, co pozwolilo na wytonienie 7 dru4m
reprezentuiqcych poszczeg6lne klasy. Co ciekawe, do dnia finalu
nagroda za zaigcie 3 pierwszych miejsc pozostawala taiemnicq.
- Sze56 os6b z opiekunami zostanie zaproszonych na wycieczkq
do Lwowa - zadeklarowala Joanna Glowacka, dyrektorMakrore-
gionu Poludniowego Kasy Stefczyka. - To miejsce szczeg6lne, bo
wlaSnie we Lwowie pochowany iest Franciszek Stefczy\ nasz
wsp6lny patron - dodala.

Thkie bezpo6rednie wraZenie potrzebne jest uczniom, kt6rzy
dziEki takim inicjatywom nie traktuj4 szkolnej Izby Pamiqci ja-
ko jednej z klas, w kt6rej uczy siE hisrorii. Mlodziei bardzo po-
4rtywnie odebrala ideg konkursu.
- Scieczka do Lwowa to prze?ycie, nie suche fakty i historia
- m6wi Magdalena Nastali z klasy Ic, laureatka drugiego miejsca.
Konkurs wbrew pozorom nie by1 lamy. Bardzo szczeg6lowe py-
tania wymagaly naprawdq du2ej wiedzy. Jaka jest jednak recep-
ta na wygranq?
- Uczylysmy siE z ksi42ek i trochg z intemeru - wyjaSnita Mag-
dalena Kowalik z klasy IIb, laureatka pierwszego mieysca.
- Nie ma w4tpliwo6ci, ie historia ciekawa to historia zyrva i aktu-
alna - m6wil Krzysztof Klohn, pomyslodawca konkursu, nauczy-
ciel historii i wiedzy o spoleczeristwie. - Takq aktualno6i odnaj-
duiE te2 w spu6ciZnie po patronie szkoly, Franciszku Stefczyku.
Praca i oszczqdno66 to w obecnych czasach hasla iak naibardziei

L,aureaci i organizatorzy konkursu wiedzy o Francivku Stefcryku

aktualne - dodal.


