16 października – uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Powstańców
1863 Roku w Zaborowie
Kilka słów o historii sztandaru
Pierwszy sztandar został przekazany naszej szkole w czerwcu 1938 roku przez Kuratorium
Okręgu Szkolnego Warszawskiego w związku z nadaniem imienia Powstańców 1863 Roku.
Podczas II wojny światowej w budynku szkoły stacjonował oddział żandarmerii niemieckiej,
który miał za zadanie zniszczyć polski ruch oporu. W okolicy odbywały się liczne
aresztowania. Aresztowanych trzymano w piwnicach i w północnej sali na piętrze. W dawnej
kancelarii odbywały się krwawe przesłuchania: więźniowie byli bici, torturowani. Szkoła
stała się miejscem kaźni hitlerowskiej. W latach 1943 - 1944 mienie szkoły zostało
zdewastowane, zaginął także sztandar.
2 czerwca 1990 r. odbyła się uroczystość odnowienia sztandaru szkoły. Został on ufundowany
w całości z funduszy zgromadzonych przez uczniów. Na ten fundusz złożyły się kwoty
zebrane ze sprzedaży biletów na przygotowane przedstawienia, ze zbiórki makulatury,
butelek, złomu, zapracowane przy zbieraniu ziemniaków i buraków na polach Państwowego
Gospodarstwa Rolnego oraz drobne oszczędności klasowe z książeczek SKO. Projekt
sztandaru wykonała społecznie mgr sztuki p. Elżbieta Ostrowska-Łysak. Na sztandarze
umieszczony jest napis "Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie"
i tarcza ozdobna Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej Trojga Narodów używana przez Rząd
Narodowy (Polska, Litwa, Ruś). Po bokach znajdują się chorągwie polskie, szable, karabin z
bagnetem i kosa. Pomiędzy koroną a tarczą umieszczony jest napis: "Boże zbaw Polskę" - co,
jak wiemy, było hasłem powstania 1863 roku. Pod tarczą znajdują się dwie palmy - symbol
upadku powstania.
16.10.2016 r. podczas Mszy Św. w kościele w Zaborowie sprawowanej przez Ks. Proboszcza
Konstantego Kordowskiego został zaprezentowany i poświęcony nowy sztandar naszej
szkoły. Jest on kopią dotychczasowego sztandaru.
Po uroczystości poświęcenia Ks, Proboszcz poprosił p. Dyrektor Lilianę de Vacqueret o
podjęcie i zaprezentowanie sztandaru zgromadzonym, po czym Dyrektor Szkoły przekazała
go pocztowi sztandarowemu, prosząc, by uczniowie szanowali sztandar, nosili go godnie, z
honorem.
Pod koniec Mszy Św. obydwa sztandary skrzyżowały się poprzez dotyk insygniów – orłów na
szczytach drzewców. Było to symboliczne przekazanie mocy nowemu sztandarowi. Ten znak
to wyraz ciągłości tradycji szkoły w Zaborowie, pokoleń naszych nauczycieli i uczniów.
Zasłużony sztandar naszej szkoły zawisł na honorowym miejscu. Nowy sztandar, podobnie,
jak ten, który dziś pożegnaliśmy, stanie się od dla naszej społeczności szkolnej symbolem
Polski i naszej małej Ojczyzny – szkoły i najbliższego środowiska.

