
 

Rozpoczęcie uroczystości. Powitanie gości przez panią dyrektor szkoły – mgr Irenę Marciocha. 

 

Poczet sztandarowy wciąga flagę na maszt. 

 

 



Zebrana tłumnie młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczy w uroczystości  

nadania imienia szkole przed budynkiem szkoły. 

 

Mimo mroźnego poranka wszyscy w skupieniu i z zadowoleniem obserwują to ważne wydarzenie… 

 

 



Uroczysty moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 

Od lewej strony stoją: sołtys wsi Mieroszyno – Jerzy Jarmulewski,  

przewodniczący MGRN – Teodor Popek i syn patrona – Kazimierz Necel. 

 

Składanie wiązanki kwiatów przez delegację szkoły. 

 



Składanie kwiatów przez delegację Wydziału Oświaty i Wychowania oraz ZEAS:  

mgr Marię Reszke i mgr Zbigniewa Krzewinę 

 

Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy:  

Naczelnik - mgr inż. Romuald Kojałowicz i mgr Joanna Maciukiewicz 

 



Delegacja zakładu opiekuńczego naszej szkoły - 

 „Spółdzielnia Pracy Przemysłu Drzewnego „Zatoka” w Pucku. 

 

W uroczystości brała udział orkiestra dęta ze Strzelna. 

 



Fragment dekoracji ściany w sali gimnastycznej szkoły, na której widnieje obraz  

z wizerunkiem A.Necla, namalowany przez Wróblewskiego w 1974 roku. 

 

Przygotowanie do ślubowania na sztandar szkoły. Małgorzata Dampc będzie odczytywała tekst 

ślubowania. W głębi przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – Edward Lieske, z-ca Grażyna Elend  

oraz nauczyciel prowadzący uroczystość – Stefan Rambiert. 

 



Moment ślubowania: „My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie zebrani 

na podniosłej uroczystości w dniu 12 marca 1985 roku w obecności dostojnych gości, naszych 

rodziców i nauczycieli uroczyście ślubujemy:  

swoim działaniem, zachowaniem i postawą rozsławiać dobre imię naszej szkoły – ślubuję, 

wzorować się na cechach charakteru, siły woli, wytrwałości i hartu naszego bohatera – ślubuję, 

czynić tak, aby ludziom nami, a nam z ludźmi było dobrze – ślubuję, 

codzienną pracą i nauką przyczyniać się do rozwoju naszej Ojczyzny – ślubuję… 

 

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – Edward Lieske wręcza dyrektor szkoły – Irenie Marciocha 

uchwałę o fundacji sztandaru. 

 



Wręczenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Rodzinę Patrona. 

 

Umieszczenie podarunku na hollu szkoły. 

 



W obecności dostojnych gości przekazanie sztandaru uczniom. 

Sztandar przekazuje dyrektor szkoły – pani Irena Marciocha. 

 

Zięć Patrona – mgr Roman Fabisiak przedstawia sylwetkę Augustyna Necla. 

 



Uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru.                                                                                              

Dokonuje go prezes MGK ZSL w Pucku – pan Szatkowski. 

 

Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru ob. Lieske Edward odczytuje osoby, które 

dokonują aktu wbijania gwoździ. Między zaproszonymi – Przedstawiciel zakładu opiekuńczego szkoły 

– Spółdzielni Przemysłu Drzewnego w Pucku. 

 



Występy artystyczne uczniów – montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem Danuty 

Hnatów i Anny Pawlaczyk – uświetniła orkiestra dęta. 

 

Wiersz recytuje uczennica klasy VI – Bożenka Jeka. 

 



W programie artystycznym brali udział członkowie kół: recytatorskiego i muzycznego. 

 

Tak oto wygląda strona zewnętrzna sztandaru Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla. 

Wykonawcą jego są państwo Jankowscy ze Starogardu Gdańskiego. 

 



 

 


