
Uroczystości jubileuszowe i przekazanie nowego sztandaru  

     „Łódzki Plastyk” to 70 lat historii. To ważny okres w dziejach narodu, z którymi 

nierozerwalnie łączą się losy naszej szkoły. Zdobywało i zgłębiało w niej wiedzę kilka pokoleń. 

Sztandar pojawiał się podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych – w chwili rozpoczęcia i 

zakończenia roku szkolnego, pasowania „pierwszoklasistów”, a także w trakcie uroczystości 

związanych z obchodami świąt państwowych. Towarzyszył również w ostatniej drodze tym, 

którzy odeszli do wieczności – nauczycielom, uczniom i przyjaciołom naszej szkoły. 

70. rocznica powstania Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego 

stała się okazją do ufundowania przez Radę Rodziców nowego sztandaru. 

     Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 7.30, kiedy to odświętnie ubrani nauczyciele, 

uczniowie i rodzice, pod eskortą policji, przemaszerowali ulicami do Kościoła Parafialnego 

pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Łodzi. Tam oczekiwano na zaproszonych 

gości. Rangę uroczystości podniosła obecność pocztów sztandarowych okolicznych szkół. 

Msza święta rozpoczęła się o godzinie 8.00. Koncelebrze przewodniczył ksiądz biskup 

Marek Marczak, w asyście księdza proboszcza Jarosława Kalińskiego i księży z parafii.  Z lewej 

strony ołtarza ustawiono poczty sztandarowe szkół, a z prawej oczekujący na poświęcenie 

nowy sztandar Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. 

Obsługę liturgiczną sprawowali uczniowie. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz biskup, 

który dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru. Wydarzeniu przewodniczyła również  

Pani Małgorzata Deka – historyk, nauczycielka naszej szkoły.  

Kolejnym punktem obchodów była ceremonia przekazania społeczności szkolnej 

sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Zgodnie z tradycją rodzice ofiarowali 

sztandar Dyrektorowi szkoły panu Marcinowi Walickiemu. Pan dyrektor odbierając  

sztandar, ucałował jego brzeg i przekazał go w ręce młodzieży. Na zakończenie  

uroczystości społeczność szkolna podarowała biskupowi i proboszczowi prezent  

od Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego. Były to obrazy autorstwa 

uczniów „Łódzkiego Plastyka”. Uroczystość w kościele uświetniła wystawa prac 

pochodzących z konkursu na temat św. Faustyny, zorganizowana przez Panią  

Halinę Chrapowicką-Ołubek.  

Następnie wszyscy zebrani udali się do szkoły, w której miała miejsce druga część 

ceremonii. Po przekazaniu sztandaru młodzieży odbyło się pierwsze ślubowanie. Uczniowie 

przysięgali dbać o honor i dobre imię  szkoły, zachowywać się godnie, wypełniać rzetelnie 

wszystkie obowiązki, a także wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra 

swojego i Ojczyzny. Uroczyste ślubowanie zamykało najważniejszą część uroczystości. 

W czasie akademii nastąpiło również pożegnanie dawnego sztandaru. Obecnie został 

umieszczony w gablocie – na honorowym miejscu. Sztandar ten przez wiele lat 

reprezentował społeczność szkolną w trakcie uroczystości patriotycznych. Towarzyszył 

uczniom w ważnych wydarzeniach z życia szkoły i miasta. Stał się symbolem, który 

zobowiązywał młodzież do rzetelnej nauki, miłości do ojczyzny  oraz szacunku wobec pracy.  

 



Podziękowania: 

 

Serdecznie dziękujemy osobom, dzięki którym mogliśmy zakupić nowy sztandar. Życzymy 

sobie, aby stał się dla nas powodem do dumy, aby podkreślał nasz szacunek wobec 

najwyższych wartości. 

 

Dziękujemy także tym, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystości,  

bez których 1 września 2015 roku nie byłby dniem szczególnym. 

 

 

 


