
„Nauka, Praca, Ojczyzna” – pod patronatem „Skrytego” 

 

Historia sztandaru Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego” 

 

 Dnia 18 czerwca 2019 roku po raz ostatni sztandar Gimnazjum im. Por Józefa Czumy 

„Skrytego” uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 Po założeniu w 1999 roku Gimnazjum w Gminie Celestynów trwał proces 

organizowania szkoły, jednym z etapów były starania o nadanie imienia i sztandaru. 

Wśród uczniów przeprowadzono głosowanie na wybór patrona szkoły. 

Gimnazjum współpracowało z Urzędem Gminy, Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Obrony 

Narodowej. Ogromy wkład pracy włożył w te działania pan Tomasz Skrzypkowski, 

wicedyrektor i nauczyciel historii w Gimnazjum. 

 Na wniosek szkoły Rada Gminy uchwałą nr 41 z 26 sierpnia 2003 roku nadała 

Gimnazjum w Celestynowie imię porucznika Józefa Czumy. Fakt ten uroczyście ogłoszono 

podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004. 

 Na uroczystym apelu, w obecności członków rodziny por. Józefa Czumy - 31 marca 

2004 roku odsłonięta została tablica upamiętniająca patrona oraz nadano szkole sztandar. 

 Jako komitet  fundacyjny sztandaru wystąpiła gimnazjalna Rada Rodziców, którą 

reprezentował, m. in., pan Bogdan Strzeżysz. Rodzice przekazali sztandar pani Dyrektor 

Dorocie Stańczak, która wręczyła go uczniom. 

 Środki potrzebne na sfinansowanie zakupu sztandaru pochodziły od darczyńców, 

którzy upamiętnieni zostali pamiątkowymi gwoździami w drzewcu sztandaru: 

1) firma DFDS Transport Sp.z.o.o w Pruszkowie, 

2) PZU S.A. w Warszawie, 

3) Wiesław i Arkadiusz Sadowscy z firmy EL-SAD w Otwocku, 

4) Elżbieta Matosek - Sklep Spożywczy w Celestynowie, 

5) Bożena i Henryk Młot  z firmy „Młot” Sp. J. w Ostrowiku, 

6) Marek i Krzysztof Obroślak z firmy „CELMER” w Celestynowie, 

7) Bogdana Strzeżysz z Podbieli – ówczesny radny powiatu otwockiego, 

8) Dariusz Oskroba - Zakłady Piekarskie „Oskroba” w Celestynowie, 

Ponadto Szkoła przekazała podziękowania za wsparcie i życzliwość, które wystosowano 

do Panów: 

1) Tomasza Atłowskiego - Wójta Gminy Celestynów, 



2) Artura Kubajka - Przewodniczącego Rady Gminy Celestynów, 

3) Ryszarda Raczyńskiego - Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 W drzewcu sztandaru znajduje się łącznie 14 gwoździ, w tym m.in: 

Szkolny Samorząd Uczniowski, Dyrekcja, Nauczyciele i pracownicy Gimnazjum 

w Celestynowie. 

W związku z wizytą sztandaru w Katyniu umieszczono na drzewcu znak - Katyń 2005. 

 Pierwszy poczet sztandarowy wybrany w 2004 roku to zwycięzcy „Złotej Listy” – 

najlepsi uczniowie Gimnazjum wybrani głosowaniem Rady Pedagogicznej: Dorota Bocian, 

Magdalena Wojciechowska, Jacek Kordel. Odtąd corocznie wybierano do pocztu 

sztandarowego – reprezentowania szkoły – uczniów wyróżniających się wzorowym 

zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce. 

 Sztandar towarzyszył społeczności szkolnej w ważnych chwilach gimnazjalnego 

życia. Podnosił rangę uroczystości szkolnych, na sztandar przyjmowane było ślubowanie 

uczniów klas pierwszych. Reprezentował szkołę podczas uroczystości gminnych 

i powiatowych. 

 W związku z reformą oświaty nastąpiło wygaszenie Gimnazjum poprzez włączenie 

go do organizmu Szkoły Podstawowej. 18 czerwca 2019 roku mury szkoły opuścił ostatni 

rocznik uczniów Gimnazjum. Sztandar szkoły został uroczyście pożegnany i odprowadzony 

do szkolnej Izby Pamięci. 

 

Na podstawie informacji od Tomasza Skrzypkowskiego 

Iwona Skóra 


