PATRON
SZKOŁY
Stefan Rowiński (ur. 10 sierpnia 1875 w Mirkowie - zm. 27 listopada 1943
w Ostrowie Wielkopolskim) - księgarz polski, działacz społeczny i polityczny,
delegat rządu londyńskiego na Wielkopolskę, związany z endecją. Absolwent
Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Aktywny członek
gimnazjalnego Towarzystwa Tomasza Zana. Doprowadził do zjednoczenia
kół TTZ z Wielkopolski i Pomorza, w Ostrowie był prezesem koła. Jeden
z pierwszych członków organizacji niepodległościowej „Zet” i Ligi Narodowej.
W roku 1900 w trakcie zdawania matury został relegowany za przynależność
do tajnych organizacji i rozpowszechnianie zabronionych wydawnictw
(przemycanych z emigracji lub Galicji).
Zamknięta droga do dalszego kształcenia
w Prusach spowodowała wyjazd do Krakowa
i Lipska dla nauki księgarstwa i introligatorstwa.
W roku 1903 wrócił do Ostrowa i przejął po
Witoldzie Leitgeberze księgarnię, drukarnię
i wydawnictwo "Gazety Ostrowskiej", która pod jego kierunkiem oddziaływała
niebawem na teren całej południowej Wielkopolski. Aktywny organizator
polskiego życia narodowego w czasie zaborów - jego księgarnia była
miejscem spotkań ówczesnej ostrowskiej elity. Działacz ostrowskiego
oddziału Towarzystwa Czytelni Ludowych, pomysłodawca i fundator
bibliobusu - objazdowej biblioteki. Aktywny uczestnik wydarzeń Republiki
Ostrowskiej. Pierwszy burmistrz Ostrowa w II Rzeczypospolitej (1 stycznia
1919 - 30 marca 1920), radny miejski przez cały okres międzywojenny.
Dzięki jego zabiegom powstała w Ostrowie Fabryka Wagon. W czasie II wojny światowej współorganizator
niepodległościowej organizacji Józefa Prądzyńskiego "Ojczyzna", a w latach 1942-1943 delegat rządu
londyńskiego na Wielkopolskę. Pochowano go na cmentarzu na Wenecji w Ostrowie. Plac, przy którym
znajdowały się prowadzone przezeń księgarnia i drukarnia nosi dzisiaj nazwę placu Stefana Rowińskiego.
Stefan Rowiński to jedna z najbardziej wyrazistych postaci naszego miasta XX w. Kochał ojczyznę,
był wielkim społecznikiem, uwielbiał książki. Mimo grożącego niebezpieczeństwa zaangażował się
w działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej. Ten ostrowski patriota stał się dla uczniów
naszej szkoły symbolem człowieka, dla którego treścią życia było „służyć miastu i walczyć o sprawę
polską”. I dlatego, dzieci w plebiscycie wybrały na swojego patrona właśnie tego wybitnego
ostrowianina Stefana Rowińskiego. Z życiem i działalnością patrona zapoznały się na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych, uczestniczyły w konkursie wiedzy o Stefanie Rowińskim, jak również
w konkursie rzeźbiarskim, plastycznym i literackim.
Decyzję o nadaniu szkole imienia Stefana Rowińskiego podjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia
26 czerwca 1995r. oraz uchwałą Rady Rodziców z dnia 31 maja 1995r. Zgodnie z literą prawa oświatowego
organ prowadzący szkołę Postanowieniem nr 699/36/96 Zarządy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
27 września 1996r. nadał Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim imię Stefana Rowińskiego.
Dla upamiętnienia uroczystości nadania imienia szkole, Rada Rodziców ufundowała sztandar. Uroczystego
nadania imienia i wręczenia sztandaru dokonano w nowym budynku szkoły w obecności mieszkańców
dzielnicy, władz państwowych, samorządowych i zaproszonych gości.
W uroczystości nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru brali udział
wnukowie Stefana Rowińskiego: Krzysztof Rowiński, Waldemar Rowiński,
Maciej Sobczak i Andrzej Sobczak.
Coroczną tradycją naszej szkoły są obchodzone wczesną jesienią Dni Patrona
Szkoły, które rozpoczynają się biegami przełajowymi o Puchar Patrona Szkoły.
Ponadto z okazji ”Święta Patrona” odbywa się uroczysta akademia oraz
przeprowadza się konkursy: literacki i plastyczny. Delegacja uczniów udaje się
na cmentarz i składa kwiaty na płycie nagrobnej Stefana Rowińskiego.

