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UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA LOTNIKÓW POLSKICH  I PRZEKAZANIA 

SZTANDARÓW PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  I PUBLICZNEMU 

GIMNAZJUM W KLWOWIE   

POŁĄCZONA Z UROCZYSTOŚCIĄ  OTWARCIA HALI SPORTOWEJ 

 „ARENA KLWÓW” 

 

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na długo w pamięci. 

Takim doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego                 

i pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie była uroczystość  nadania naszym  

szkołom  imienia Lotników Polskich oraz przekazania sztandarów ufundowanych przez Radę 

Gminy Klwów. 

 Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 24 maja 2013r. O godzinie  

cała społeczność szkolna, zaproszeni goście i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół oraz 

jednostek OSP z terenu naszej gminy zgromadziły się w kościele pod wezwaniem św. Macieja  

w Klwowie. Mszę Świętą w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników naszej szkoły 

sprawował ksiądz proboszcz Stanisław Pudzianowski wspólnie z księdzem Czesławem 

Śmiechowskim proboszczem parafii Nieznamierowice. Doniosłości wydarzeniu dodała 

towarzysząca nam Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Radomia. Po zakończeniu mszy, 

prowadzeni przez orkiestrę udaliśmy się do  szkoły. 

 O godzinie  na hali „Arena Klwów” rozpoczęła się druga część uroczystości. 

Przebieg komentowali dla nas pani wicedyrektor Małgorzata Kopczyńska oraz pan Szymon 

Głuch. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego  głos zabrała pani 

dyrektor Edyta Sobczak. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie dzisiejszego dnia dla 

historii naszych szkół oraz przywitała licznie zgromadzonych gości. Zaszczycili nas swoją 

obecnością między innymi:  

 Senator Rzeczypospolitej Polskiej pan Stanisław Karczewski 

 Wicewojewoda mazowiecki pan Dariusz Piątek 

 Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego pan Leszek Ruszczyk 

 Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego pani Bożena Pacholczak 

 Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego pan Leszek Przybytniak 

 Szef Wojsk Lotniczych, pan Generała brygady, pilot Tomasz Drewniak 

 Zastępca dowódcy 42 bazy Lotnictwa Szkolnego Pan Pułkownik  Krzysztof Baranowski 

 Starosta Powiatu Przysuskiego pan Marian Niemirski 

 Przewodniczący Rady Powiatu pan Leopold Modrzecki  

 Członek Zarządu Powiatu Przysuskiego pan Piotr Żułciński 

 Wójt Gminy Klwów pan Piotr Papis 

 Przewodniczący Rady Gminy Klwów pan Jerzy Sieczak wraz z radnymi oraz sołtysi             

z terenu Gminy Klwów 

 Komendant Powiatowy Policji w Przysusze pan nadkomisarz Wojciech Brandt 

 Kierownik KRUS w Przysusze   pani Jadwiga Tomasik  

 Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze  pani Jolanta 

Wilk 

 Prezes Oddziału Rejonowego PCK  w Przysusze pan Franciszek Filipczak wraz                      

z pocztem sztandarowym 

 Dyrektorzy szkół z powiatu przysuskiego, byli nauczyciele i pracownicy naszej szkoły 



 Przedstawiciele firm współpracujących z naszą szkołą, przedsiębiorcy  z terenu gminy, 

rodzice uczniów. 

Następnie wystąpił pan Piotr Papis Wójt Gminy Klwów, który  wspólnie z zaproszonymi 

gośćmi dokonał oficjalnego otwarcia hali Arena Klwów. W swoim przemówieniu przypomniał 

przebieg prac przy budowie hali oraz dziękował wszystkim, dzięki którym ta ogromna 

inwestycja została doprowadzona do imponującego finału. Goście w swoich wystąpieniach 

podkreślali znaczenie współpracy na różnych szczeblach decyzyjnych oraz -  przekazując na ręce 

pani dyrektor prezenty w postaci  piłek,  życzyli nam osiągania sportowych sukcesów na miarę 

sukcesu jakim była budowa i oddanie do użytku gminnej hali.  

 

Później nastąpiło poświęcenie obiektu i krzyża oraz sztandarów przez księdza proboszcza 

Stanisława Pudzianowskiego, Następnie Akt Nadania Imienia oraz Akt Fundacji i Przekazania 

Sztandaru dla każdej ze szkół w zespole odczytał Przewodniczący Rady Gminy Klwów pan 

Jerzy Sieczak. Uroczystego przekazania sztandarów  na ręce Pana Wójta dokonali Radni Gminy 

Klwów, następnie  Pan Piotr Papis wręczał  sztandary pani dyrektor Edycie Sobczak, która 

przekazała je kolejno najpierw przedstawicielom uczniów Publicznego Gimnazjum im Lotników 

Polskich w Klwowie, a potem uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Klwowie z tymi słowami: „Drodzy uczniowie, wręczam Wam ten sztandar, symbol honoru, 

godności i najgłębszej więzi ze szkołą,  z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą 

umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym 

szacunkiem.” 

 

Po otrzymaniu sztandarów poczty sztandarowe dokonały ich prezentacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar gimnazjum ma kształt kwadratu o boku długości 1metra. Obszyty jest złotymi 

frędzlami, drzewiec o wysokości 2m 20cm zakończony jest okuciem z metalowym orłem.  

AWERS jest koloru biało-czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – 

srebrno – złoty orzeł z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła 

symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania trudności.  Wokół orła 

widnieje napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA.   

REWERS jest w kolorze chabru. Pośrodku znajduje się biało – czerwona szachownica 

wokół której umieszczona jest nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Lotników Polskich              



w Klwowie. W lewym górnym rogu umieszczono odznakę pilotów, pod nią w lewym dolnym 

rogu znajduje się orzeł lotnictwa wojskowego W prawym górnym rogu widnieje odznaka służb 

technicznych lotnictwa, a w prawym dolnym  herb Gminy Klwów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar szkoły podstawowej ma kształt kwadratu o boku długości 90 centymetrów. 

Obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 1m 80 cm zakończony jest okuciem               

z metalowym orłem.  

AWERS jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – 

srebrno – złoty orzeł z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo.  Wokół orła widnieje 

napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA.   

REWERS jest w kolorze chabru. na koralowym środkowym płacie tkaniny umieszczono biało – 

czerwoną szachownicę, wokół której widnieje napis: Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Lotników Polskich  w Klwowie. W lewym górnym rogu umieszczono odznakę pilotów, pod nią 

w lewym dolnym rogu znajduje się orzeł lotnictwa wojskowego W prawym górnym rogu 

widnieje odznaka służb technicznych lotnictwa, a w prawym dolnym  herb Gminy Klwów 

 

Na wniosek władz czerwonokrzyskich KAPITUŁA ODZNAKI HONOROWEJ 

wyróżniła Publiczną Szkołę Podstawową im Lotników Polskich w Klwowie ODZNAKĄ 

HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA stopnia III.   

Odznakę wręczył Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Przysusze pan 

Franciszek Filipczak 

 

 Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez przedstawicieli uczniów, 

rodziców i nauczycieli  naszej szkoły ślubowania na sztandar. Rotę przysięgi przeczytała pani 

dyrektor Edyta Sobczak:   

My uczniowie, nauczyciele i rodzice ślubujemy:  

- służyć naszej Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i postępowaniem  

- dbać o dobre imię szkoły  

- solidnie wypełniać obowiązki  

- godnie reprezentować  szkołę wytrwałą pracą   

- dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną  

- dochować wierności sztandarowi szkoły. 



Po ślubowaniu poczty sztandarowe zostały uroczyście wyprowadzone, a goście 

wysłuchali koncertu w wykonaniu Wojskowej Orkiestry Garnizonowej z Radomia. Następnie 

obejrzeli przygotowany przez uczniów gimnazjum pod opieką nauczycielek języka polskiego 

montaż słowno- muzyczny, którego głównym przesłaniem  było odwieczne dążenie człowieka 

do sięgania gwiazd i spełniania marzeń. 

 Uroczystość przebiegła w miłej, podniosłej  atmosferze.  Z pewnością na długo 

pozostanie w naszych sercach i pamięci.  


