Uroczystość nadania Sztandaru
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Zawodowej w Lubartowie odbyła się 18 października 2008 roku. Rozpoczęła się
od wciągnięcie flagi państwowej na maszt przed budynkiem szkoły. O godzinie
945 nauczyciele, pracownicy i uczniowie uroczyście przemaszerowali ulicą 1-go
Maja do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Lubartowie, gdzie czekali zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe
zaprzyjaźnionych szkół. Przemarszowi towarzyszyły dźwięki muzyki Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubartowa.

Msza święta rozpoczęła się o godzinie 10.00. Koncelebrze przewodniczył
Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Artur

Grzegorz Miziński, a wśród

koncelebrantów byli: ksiądz kanonik Józef Huzar, proboszcz parafii pod
wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, dziekan Dekanatu
Lubartowskiego, ksiądz kanonik Andrzej Majchrzak, proboszcz parafii pod
wezwaniem Św. Anny w Lubartowie oraz ksiądz kanonik Stanisław Rząsa,
proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
Przed ołtarzem ustawione były poczty sztandarowe szkół, a nowy sztandar
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej wyłożony był do poświecenia.
Został on poświęcony w czasie mszy przez księdza biskupa dra Artura
Mizińskiego. W liturgii Mszy Świętej czynny udział brali nauczyciele, rodzice
i uczniowie. Obsługę liturgiczną sprawowali uczniowie szkoły. Oprawę
muzyczną zapewniała orkiestra OSP z Lubartowa.
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Po Mszy, w podniosłej atmosferze, przy wstrzymanym ruchu ulicznym,
uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny niesiono
nowy sztandar Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, następnie szły
poczty sztandarowe szkół, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Również

temu

przemarszowi

towarzyszyły

dźwięki

muzyki

orkiestry

strażackiej.

Przed rozpoczęciem głównej części uroczystości zaproszeni goście
zwiedzali szkołę. Obejrzeli przygotowaną z tej okazji okolicznościową wystawę
poświęcona historii szkoły, jej tradycjom ale też i współczesności. Oprócz
kronik z lat działalności szkoły można było obejrzeć takie dokumenty jak
oryginalny protokół założenia szkoły z 1927 r, czy listy uczniów i świadectwa
szkolne z pierwszych lat działalności placówki.

Główna część uroczystości nadania sztandaru rozpoczęła się o godzinie
1150. Podczas zajmowania miejsc przez gości wysłuchaliśmy kilku utworów
w wykonaniu orkiestry strażackiej. W tak miłej atmosferze rozpoczęła się
zasadnicza część uroczystości. Pierwszym jej elementem było wprowadzenie
sztandarów

szkół.

Następnie

Pan

Dyrektor

Fryderyk

Puła

powitał

zgromadzonych gości, a szczególnie: Księdza Biskupa dra Artura Mizińskiego,
Posła na Sejm Jana Łopatę, Panią Wicekurator Annę Dudek-Janiszewską, która
reprezentowała Wojewodę Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz
Pana Bogdana Kruszakina – Starszego Wizytatora. Powitani zostali księża
przybyli na uroczystość: ksiądz kanonik Józef Huzar, ksiądz kanonik Stanisław
Rząsa, ksiądz kanonik Andrzej Majchrzak, księża wikariusze: ksiądz Albert
Chaciewicz, ksiądz Robert Farian, ksiądz Marcin Flasiński – nauczyciel religii
w naszej szkole, ksiądz Krzysztof Krzyszczak, ksiądz Radosław Wójcik.
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Następnie zostali powitani przedstawiciele władz samorządowych Powiatu
Lubartowskiego i Miasta Lubartów, a przede wszystkim Starosta Lubartowski
Pan Marian Starownik i Burmistrz Miasta Lubartowa Pan Jerzy Zwoliński.
Obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele służb mundurowych oraz
instytucji i zakładów pracy. Powitani zostali również przybyli dyrektorowie
szkół, dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, dyrektor Bursy
Szkolnej.

Następnie

dyrektor

powitał

Radę

Rodziców,

podkreślając

jednocześnie ich wkład i zasługi dla organizacji uroczystości. Na uroczystość
przybyli również emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły,
którzy także zostali serdecznie powitani przez dyrektora.

Po powitaniu gości Dyrektor wygłosił przemówienie, które stanowiło
prezentację szkoły, jej tradycji, osiągnięć i zasług dla miasta oraz krótki zarys jej
historii.

Kolejny element uroczystości to nadanie poświęconego Sztandaru
społeczności szkoły. Akt Nadania Sztandaru odczytała przewodnicząca Rady
Rodziców przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Pani
Katarzyna Czubacka w asyście sekretarza Rady Rodziców Pana Ryszarda Łojka.
Po odczytaniu aktu przedstawiciele Rady Rodziców złożyli na nim swoje
podpisy. O złożenie podpisów poproszono uczestników uroczystości : Księdza
Biskupa dra Artura Grzegorza Mizińskiego, proboszcza Parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Lubartowie, księdza dziekana Józefa Huzara, Panią
wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie Panią Annę Dudek-Janiszewską,
Starostę Lubartowskiego Pana Mariana Starownika, Przewodniczącego Rady
Powiatu Pana Grzegorza Gregorowicza,

Dyrektora Regionalnego Centrum

Edukacji Zawodowej w Lubartowie Pana Fryderyka Pułę. Następnie Rada
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Rodziców przekazała opatrzony podpisami dokument Aktu Nadania Sztandaru
Dyrektorowi Szkoły Panu Fryderykowi Pule.

Wyrazem szacunku i uznania dla gości i fundatorów, którzy przyczynili się do
uświetnienia uroczystości są pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu
sztandaru. Nastąpiło ich symboliczne przybicie.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania społeczności
szkolnej sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Zgodnie z tradycją
rodzice przekazali sztandar Staroście Powiatu Lubartowskiemu Panu Marianowi
Starownikowi, następnie Starosta, reprezentujący organ prowadzący szkołę,
przekazał sztandar na ręce Dyrektora Szkoły Fryderyka Puły, a dyrektor
przekazał sztandar Chorążemu Pocztu Sztandarowego Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej. Tę uroczystą ceremonię przekazania poprzedziła krótka
prezentacja sztandaru:
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Sztandar o wymiarach 100 na 100 cm, wykonany ręcznie
obszyty jest frędzlami w kolorze złotym.
Na awersie Sztandaru, na niebieskim tle znajduje się logo
szkoły. Podkreśla ono różnorodność profili kształcenia w
szkole. W dolnej części logo umieszczono datę utworzenia
placówki – 1927 rok. Wokół loga nicią w kolorze złotym
wyszyto aktualną nazwę zespołu szkół – Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Dla podkreślenia
związku szkoły z Ziemią Lubartowską w górnej części awersu
zamieszczono herb Powiatu Lubartowskiego – organu
prowadzącego Szkołę.
Na rewersie Sztandaru, na czerwonym tle, znajduje się Godło
Polski – Orzeł Biały w koronie.
Drzewiec

Sztandaru,

w

kolorze

jasnego

drewna,

przyozdobiony pamiątkowymi gwoździami zwieńczony jest
Orłem w koronie
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Po przekazaniu sztandaru odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy
sztandar szkoły. Tekst ślubowania wypowiedzieli przedstawiciele uczniów
i słuchaczy ze wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu.

Tekst ślubowania:
My, uczniowie i słuchacze Regionalnego Centrum Edukacji
Zawodowej w Lubartowie, przyjmując Sztandar, uroczyście
przyrzekamy:
•

zawsze postępować zgodnie z zasadami dobra, prawdy i nauki.

•

stawiać sobie wysokie wymagania, by pogłębiać wiedzę i rozwijać
własną osobowość;

•

wiedzą i rzetelną pracą służyć Ojczyźnie;

•

dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować, poznawać i szanować
jej tradycje;

•

okazywać sobie wzajemnie szacunek, brać w obronę słabszych, dbać
o dobro drugiego człowieka.

Uroczyste ślubowanie zamykało najważniejszą część uroczystości, jednak nie
stanowiło jej końca. Kolejnym miłym akcentem (mamy nadzieję) było
uhonorowanie osób i instytucji tytułem „Przyjaciela Szkoły”. Tytuł ten
otrzymały osoby, które miały i mają znaczący, pozytywny wpływ na rozwój
szkoły. Wyróżnienie zespołowe otrzymali: Kuratorium Oświaty w Lublinie
i Rada

Rodziców.

Wyróżnienia

indywidualne:

Proboszcz

parafii

pod

wezwaniem MBNP w Lubartowie ksiądz dziekan Józef Huzar, Starosta
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Lubartowski Pan Marian Starownik, Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego
Pan Kazimierz Sysiak, emerytowana nauczycielka Pani Nadzieja Enerlich,
Dyrektor Naszej szkoły w latach 1970 – 1990 Pan Roman Kornacki, Dyrektor
Naszej szkoły w latach 1990-2002 Pan Andrzej Rycerz.
Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Marian Starownik,
który podkreślił zasługi szkoły dla lokalnej społeczności oraz przekazał szkole
symboliczny podarunek – sprzęt nagłaśniający. Pan Starosta wręczył również
dyrektorowi Nagrodę Starosty.
Uroczystość nadania sztandaru połączona była z obchodami Dnia Edukacji
Narodowej. Dyrektor Fryderyk Puła wręczył wyróżniającym się nauczycielom
Nagrody Dyrektora Szkoły.
Kolejne przemówienia wygłosili: Ksiądz Biskup Artur Miziński, Poseł na Sejm
Pan Jan Łopata, Pani wicekurator Anna Dudek – Janiszewska, która odczytała
również list Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza oraz ksiądz dziekan
Józef Huzar.

Przemówienia honorowych gości zakończyły oficjalną część uroczystości.
Zostały wyprowadzone sztandary. Ostatnim elementem programu była część
artystyczna w wykonaniu młodzieży z Regionalnego Centrum Edukacji
Zawodowej przygotowana pod opieką pani Edyty Konior i Katarzyny Syty.
Zgodnie z zamierzeniami miała ona przedstawić w wersji humorystycznej krótki
zarys dziejów szkoły oraz pokazać, jak duże znaczenie ma szkoła w życiu
każdego człowieka. Nie jest to tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę,
kształtuje się wartości, ale również miejsce, gdzie poznaje się kolegów,
nawiązuje się przyjaźnie, doświadcza się ważnych uczuć, gdzie na zawsze
zostawia się cząstkę siebie samego. Młodzież za swój występ została
nagrodzona gromkimi brawami.
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Scenariusz części artystycznej
Zamknięcia uroczystości dokonał Pan Dyrektor Fryderyk Puła. Jeszcze raz
podziękował wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją
obecnością. Podziękowania skierował również do tych, którzy przygotowali
uroczystość, zadbali o jej przebieg i bezpieczeństwo. Wspomniał o wielu listach
i życzeniach, które szkoła otrzymała od osób i instytucji. Następnie poprosił
o wpis do Księgi Pamiątkowej uroczystości i zaprosił na skromny poczęstunek.
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