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14 listopada 2017 r.  w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu 

odbyła się uroczystość nadania sztandaru w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami    

w kraju”. Dzień ten  zapisał się w historii naszej szkoły jako dzień szczególny i wyjątkowy – 

można powiedzieć, że była to dziejowa chwila dla naszej niedużej placówki. Uroczystość 

rozpoczęła się od przemarszu Pocztów Sztandarowych i uczestników tego wydarzenia do 

kościoła parafialnego św. Jakuba Apostoła w Opatowcu, gdzie ksiądz proboszcz Ireneusz 

Zych wspólnie z ks. Dziekanem Markiem Małczęciem oraz ks. Markiem Zawłockim 

odprawili mszę świętą w intencji nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. 

Podczas nabożeństwa nastąpiło poświęcenie sztandaru, a proboszcz w ciepłych i serdecznych 

słowach podziękował Panu Bogu za wszystkie łaski, zaś nauczycielom życzył zadowolenia  

z wykonywanych obowiązków na rzecz dobra uczniów. Po mszy świętej i poświęceniu 

sztandaru uczestnicy wydarzenia oraz delegacje Pocztów Sztandarowych przeszli pod pomnik 

Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli kwiaty. Następnie Poczty Sztandarowe, harcerze, 

zaproszeni goście oraz uczniowie i rodzice przeszli do budynku szkoły, gdzie rozpoczęła się 

oficjalna ceremonia według scenariusza opracowanego przez nauczycieli naszej szkoły. 

Wzięli w niej udział znamienici goście, przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych  

i samorządowych oraz sponsorzy, poprzedni dyrektorzy szkoły, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 

szkół, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, absolwenci, rodzice, nauczyciele, 

uczniowie i cała lokalna społeczność. Uroczystość nadania sztandaru honorowym patronatem 

objęli: 

Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas  

Wójt Gminy Opatowiec Pan Sławomir Kowalczyk  

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik 

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach Pani Dorota Koczwańska-Kalita 

Uroczyście  wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe: Liceum Ogólnokształcącego   

w Kazimierzy Wielkiej, Szkół Podstawowych  z Krzczonowa, Nowego Korczyna, Starego 

Korczyna, Związku Harcerstwa Polskiego im. Lucjana Skrzyńskiego z Opatowca, Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych  

z Opatowca, Kociny, Rogowa, Krzczonowa, Rzemienowic i Ksan. 

Następnie prowadząca uroczystość zameldowała gotowość społeczności szkolnej do 



przekazania sztandaru. Uczniowie w odświętnych strojach, z wielką powagą odśpiewali wraz 

z wszystkimi zebranymi „Mazurka Dąbrowskiego”. Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna - Kusak 

z wielką radością powitała szacownych gości i oddała głos Wójtowi Gminy Opatowiec – panu 

Sławomirowi Kowalczykowi. Pan Wójt rozpoczął swoje wystąpienie od niezwykle 

wymownych słów samego bohatera dnia Józefa Piłsudskiego cytując: „Kto nie szanuje i nie 

ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do 

przyszłości”. W swoim przemówieniu Wójt Gminy podkreślił, że jest bardzo zadowolony iż 

będzie mógł przekazać sztandar szkole noszącej dumne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

który był wielkim człowiekiem i wielkim Polakiem. Swoją postawą życiową dał dowód 

nadzwyczajnego wręcz poświęcenia i umiłowania kraju. Dał się poznać zarówno jako 

odważny dowódca, jak i przewidujący polityk. Był człowiekiem skromnym, nieczerpiącym 

korzyści ze sprawowanej władzy - całym sercem i duszą oddany Ojczyźnie. Pan Wójt 

podkreślił także, że z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego staraniami 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec i lokalnej społeczności złożono 

wniosek aplikacyjny i uzyskano dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na godne upamiętnienie obecności Marszałka w gminie Opatowiec. Następnie 

głos zabrała pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna – Kusak, która podkreśliła, że dzisiejszy dzień  zapisze się  

w historii naszej szkoły jako dzień szczególny. Szkoła otrzyma sztandar jako symbol 

wartości, które będą fundamentem do kształtowania postawy patriotycznej wśród dzieci  

i młodzieży w naszej szkole. Pani Dyrektor wspomniała także, że uroczyste nadanie sztandaru 

zostało poprzedzone licznymi patriotycznymi działaniami w ramach wniosku realizowanego 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Po przemówieniach prowadząca 

uroczystość poprosiła o wystąpienie Wójta Gminy Opatowiec p. Sławomira Kowalczyka, 

Dyrektora Szkoły Podstawowej p. Elżbietę Szczęsną – Kusak oraz Przedstawicieli Komitetu 

Społecznego: p. Monikę Jabłońską, p. Halinę Pitułę oraz p. Tomasza Nowaka. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia  uroczyście przekazali sztandar Panu Wójtowi, który z czcią  

i powagą przyjął go mówiąc, że to symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji. Następnie 

Wójt Gminy Opatowiec – pan Sławomir Kowalczyk przekazał sztandar pani Dyrektor, która 

 uklękła i ucałowała jego rąbek wyrażając przy tym serdeczne podziękowania za tak cenny 

dar. Uczniowie, którzy odbierali sztandar z rąk pani Dyrektor klęcząc zapewnili, że będą go 

czcić, szanować i nie splamią jego honoru. Prowadząca uroczystość poprosiła delegacje klas, 

aby wystąpiły do uroczystego ślubowania i oddania hołdu sztandarowi, który przypominać im 

będzie jak ważnymi wartościami są: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Po złożeniu uroczystego 

ślubowania poczet sztandarowy szkoły w składzie:  chorąży – Krystian Zieliński, Asysta 

Aleksandra Ostrowska i Klaudia Krawiec dokonał uroczystej prezentacji sztandaru wszystkim 

zgromadzonym. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców pani Teresa 

Augustyn, która w imieniu: rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły złożyła 

serdeczne podziękowania i wręczyła akty podziękowań tym, którzy przyczynili się do 

zorganizowania tej uroczystości. Po wręczeniu podziękowań nastąpiła prezentacja honorowej 

pamiątki tego ważnego wydarzenia, której dokonał uczeń naszej szkoły Paweł Łudzik. Na 

pamiątkowym tablo  umieszczony jest tytuł: „Uroczystość nadania sztandaru Szkole 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu dofinansowana z programu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „ Józef Piłsudski – pierwsze 

boje legionistów na terenie gminy Opatowiec - upamiętnienie Marszałka w 150. rocznicę 

urodzin” realizowanego przez Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec oraz 

znajdują się gwoździe pamiątkowe z honorowymi patronatami tego zadania. Następnie Prezes 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec pani Anna Kowalczyk wraz z panią 

Dyrektor Elżbietą Szczęsną – Kusak serdecznie podziękowały wszystkim fundatorom  

i darczyńcom, dzięki którym możliwa była realizacja uroczystości nadania sztandaru Szkole 



Podstawowej w Opatowcu. W kolejnym punkcie tego uroczystego wydarzenia  głos zabrali 

dostojni goście, którzy w swoich wystąpieniach nawiązywali do postaci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i jego związków z ziemią opatowiecką. Następnie uczniowie naszej szkoły 

zaprezentowali część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli. Całość widowiska 

poświęcona była Patronowi szkoły oraz rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Śmiało możemy powiedzieć, że 14 listopada 2017 roku - to wielki i niepowtarzalny dzień, to 

wielka i niezwykła lekcja historii i patriotyzmu dla całej społeczności szkolnej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


