
Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Ożarowie 

Do uroczystości nadania imienia Anny i Andrzeja Nowaków przygotowywaliśmy się od 

momentu wybrania ich w 2009 r. przez mieszkańców Ożarowa i Ługowa oraz społeczność szkolną 

na patronów Szkoły Podstawowej w Ożarowie. Podejmowaliśmy działania mające na celu zdobycie 

informacji, dokumentów, fotografii związanych z życiem, działalnością państwa Nowaków. 

Nawiązaliśmy współpracę z rodziną oraz z organizacją kombatancką Zaporczyków. Nasi 

uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, podejmowali różnorodne działania mające na celu 

pogłębienie  wiedzy na temat patronów w ramach projektów „Nasz Patron” i „Pogłębiamy wiedzę o 

naszych patronach”. Rezultatem tych działań jest m.in. opracowana biografia Anny i Andrzeja 

Nowaków wraz ze wspomnieniami mieszkańców. Dzieci brały udział w konkursach: plastycznym, 

literackim, wiedzy o patronach. Wydały  dwa numery gazetki szkolnej w całości poświęcone 

przygotowaniom do uroczystości. Stworzyły mapę miejsc związanych z patronami, przeprowadziły 

szereg wywiadów z mieszkańcami Ożarowa i Ługowa. Cała społeczność szkolna została dobrze 

przygotowana do tej wyjątkowej chwili, którą przeżywaliśmy 20 maja 2013 r. Tego dnia bowiem, 

Szkoła Podstawowa w Ożarowie oficjalnie otrzymała imię Anny i Andrzeja Nowaków.  

Ceremonię zainaugurowała Msza Święta w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe w 

Ożarowie. W świątyni licznie zgromadzili się honorowi goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, 

uczniowie, rodzice, absolwenci i okoliczni mieszkańcy. Uroczystego wprowadzenia sztandarów 

(oprócz pocztu sztandarowego rodziców były obecne dwa poczty sztandarowe organizacji 

Zaporczyków) dokonała Orkiestra Dęta Gminy Jastków, która uświetniła uroczystość zarówno 

w kościele jak i w szkole. 

Mszę celebrował proboszcz parafii Garbów,  ks. Zenon Małyszek oraz ks. Stanisław Wąsik. 

W przepięknej homilii ksiądz proboszcz wspominał Annę i Andrzeja Nowaków. Wskazywał 

wartości, którym byli wierni przez całe życie. Zaapelował do uczniów, aby starali się brać z nich 

przykład. Mieszkańcom Ożarowa i Ługowa oraz całej społeczności szkolnej pogratulował wyboru 

patrona szkoły. Wszyscy obecni w świątyni z wielkim wzruszeniem i przejęciem wysłuchali słów 

księdza proboszcza. Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru 

szkoły ufundowanego przez rodziców.  

          Po mszy uczestnicy, w uroczystym pochodzie, przy wtórze dźwięków orkiestry jastkowskiej, 

przemaszerowali z kaplicy na teren szkoły na kolejną część ceremonii. 

Odbyła się ona w hali namiotowej rozstawionej na boisku szkolnym. Aby uhonorować takie 

inicjatywy Andrzeja Nowaka jak powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej, powstanie Koła 

Gospodyń Wiejskich, do organizacji uroczystości włączyli się strażacy, którzy dbali 

o bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy, oraz  panie z kół gospodyń ubrane specjalnie na tę 

okazję w stroje ludowe. 



          Wśród zaproszonych gości mieliśmy zaszczyt powitać: przedstawicieli Władz Gminy i 

Powiatu, członków rodziny naszych patronów, dyrektorów okolicznych szkół  i placówek, byłych 

dyrektorów, nauczycieli,  pracowników, partnerów szkoły, sponsorów,  rodziców oraz licznie 

przybyłych mieszkańców Ożarowa i Ługowa.  

          Po powitaniu przez panią Elizę Komstę oraz pana Grzegorza Kowalczyka uczestników 

ceremonii, wprowadzony został poczet sztandarowy. Przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano 

hymn państwowy. 

 Następnie pani Katarzyna Woch, studentka IV roku historii KUL, która pod kierunkiem 

prof. Jana Konefała napisała pracę licencjacką, dotycząca historii Szkoły Podstawowej w Ożarowie, 

a obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat Anny i Andrzeja Nowaków, zaprezentowała 

sylwetki naszych patronów.  

          Przewodniczący Rady Gminy Jastków, pan Witold Nakonieczny, odczytał treść uchwały z 

dnia 14.03.2013r. o nadaniu  Szkole Podstawowej w Ożarowie imienia Anny i Andrzeja Nowaków. 

          Kolejnym punktem ceremonii było symboliczne umocowanie ozdobnych gwoździ w drzewcu 

sztandaru szkoły przez honorowych gości. Pamiątkowe gwoździe były dowodem wdzięczności, 

szacunku i uznania dla wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie uroczystości. 

          Pani dyrektor, Krystyna Wawręta, przejęła z rąk rodziców sztandar szkoły. Dziękując za ten 

cenny dar zapewniła, że „jest on symbolem tych wartości, które są i będą fundamentem pracy 

wychowawczej naszej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia". Następnie pani 

Dyrektor przekazała sztandar uczniom, po czym społeczność uczniowska złożyła uroczyste 

ślubowanie i odśpiewała hymn szkoły, napisany przez panią Edytę Szczerbicką.     

Po wyprowadzeniu sztandaru głos zabrali goście: Wicestarosta Powiatu Lubelskiego - p. 

Robert Wójcik, Wójt Gminy Jastków - p. Zbigniew Samoń, przewodniczący Rady Gminy - p. 

Witold Nakonieczny, członek Rady Powiatu Lublin - p. Jan Czubak, wnuk Anny Andrzeja i 

Nowaków - Krzysztof  Nowak, emerytowana nauczycielka szkoły – p. Irena Kuzioła. W swoich 

przemówieniach składali na ręce pani Dyrektor gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, 

radość i poczucie satysfakcji.  Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Bożena Jabłońska złożyła 

podziękowania pani Dyrektor i nauczycielom za efektywną współpracę z rodzicami, za trud 

włożony w wychowanie i edukację dzieci, za stworzenie uczniom wspaniałych warunków do nauki.  

Pani Dyrektor z kolei skierowała słowa wdzięczności do wszystkich osób zaangażowanych 

w przygotowanie uroczystości: Władz Gminy, nauczycieli i pracowników, rodziców, sponsorów. 

Podziękowała mieszkańcom Ożarowa, Ługowa i Czesławic za godną podziwu postawę przy wielu 

działaniach związanych z organizacją uroczystości. Podkreśliła, iż są oni godnymi naśladowcami 

ideałów, które były bliskie naszym patronom: poświęcenia, uczciwości, zaangażowania 



społecznego, troski o dobro drugiego człowieka. 

          Następnie prowadzący uroczystość zaprosili wszystkich do obejrzenia części artystycznej, 

przygotowanej przez uczniów naszej szkoły oraz absolwentów. Spektakl nosił tytuł ,,Jak to dawniej 

na wsi bywało” i nawiązywał do starych obrzędów, obyczajów. Z dużą dawką humoru 

przedstawiono szkołę, codzienne obowiązki dzieci i młodzieży, a także sposób spędzania wolnego 

czasu. Scenariusz został napisany przez panie: Krystynę Wawrętą i Edytę Szczerbicką. Obie panie 

zajęły się również reżyseriąwidowiska. Oprawę muzyczną przygotowała pani Lidia Zamojska, a 

kostiumy uszyła pani Joanna Filipczuk. W scenariuszu wykorzystano fragment ,,Antka”  Bolesława 

Prusa.  

          Spektakl zrobił ogromne wrażenie na widzach, zwłaszcza bardzo wzruszeni byli ci, którzy 

dawną wieś z przedstawienia pamiętają ze swojego dzieciństwa czy młodości. Szkolni aktorzy z 

teatrzyku „Iskierki” zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  

          Tę część uroczystości zakończył koncert Orkiestry Dętej Gminy Jastków. 

          Następnie ks. Zenon Małyszek w obecności rodziny patronów i gości dokonał poświęcenia 

tablicy pamiątkowej umieszczonej na dolnym korytarzu budynku Szkoły, będącej wyrazem hołdu 

dla Anny i Andrzeja Nowaków. Mottem przewodnim zarówno tablicy pamiątkowej jak i sztandaru 

szkoły są słowa bł. Jana Pawła II: ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 

jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. 

           Dokonano też symbolicznego otwarcia i poświęcenia nowych pomieszczeń szkolnych – 

zastępczej sali gimnastycznej i gabinetu pedagogiczno-logopedycznego. 

          Prowadzący uroczystość, pani Eliza Komsta i pan Grzegorz Kowalczyk, w imieniu całej 

społeczności szkolnej podziękowali wszystkim gościom za przybycie i zaprosili do obejrzenia 

budynku szkoły, wystaw przygotowanych przez dzieci. Następnie uczestnicy ceremonii zostali 

zaproszeni na poczęstunek. 

 Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte 

wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń.  

 

Edyta Szczerbicka 

  


