Informacja o sztandarze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

Nazwa organizacji:

Data nadania (przyjęcia/poświecenia) sztandaru:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

1933 r. - Nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz odsłonięcie
na frontowej części budynku tablicy pamiątkowej z popiersiem patrona,

Zawarte na sztandarze hasła, symbole i wizerunki:
Opis sztandaru
Sztandarem jest prostokątny płat tkaniny dwustronnie haftowany
o wymiarach 100 cm x 110 cm umieszczony na drzewcu zwieńczonym
głowicą w formie metalowej figurki orła w koronie. Boki sztandaru,
z wyjątkiem boku ze strony drzewca, obszyte są frędzlami koloru złotego
o długości 5 cm.
Strona I - awers
Awers sztandaru to płat tkaniny w kształcie prostokątnym o wymiarach 100
cm x 110 cm podzielony poziomo na białe i czerwone pola. Centralnie
umieszczony wizerunek orła białego na tarczy herbowej z tłem tarczy
w kolorze czerwonym. Tarcza herbowa umieszczona jest w złotej bordiurze
(ramie). Orzeł haftowany srebrnym szychem - korona, dziób i szpony
haftowane złotym szychem.
Strona II – rewers
Rewers to płat tkaniny w kolorze ecru z wyhaftowanym pośrodku
popiersiem Stanisława Staszica (wysokość popiersia - 22 cm). Pod
popiersiem znajdują się: biało-czerwona szarfa i płonący kaganek, stojący
na otwartej księdze, szerokiej na 43 cm. Nazwa „SZKOŁA PODSTAWOWA NR
1” ma kształt łuku i umieszczona została nad popiersiem. Pod popiersiem w
linii prostej znajdują się nazwa: „im. STANISŁAWA STASZICA” i nazwa
„W CHODZIEŻY”. Litery w nazwach haftowane są złotą nicią, a ich kontury
zaznaczono karmazynową obwódką.

1972r. - Na wniosek Rady Pedagogicznej reaktywowanie przez Kuratorium
Okręgu Szkolnego Poznańskiego imienia Stanisława Staszica dla Szkoły
Podstawowej nr 1,
1981 r. - Wręczenie sztandaru szkole. W miejscu zniszczonego w czasie
okupacji popiersia patrona umieszczenie napisu na szkole "Być narodowi
użytecznym".
Krótka informacja o patronie:
Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof,
geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych
i turystyki górskiej. Studiował nauki przyrodnicze na uniwersytetach
w Lipsku, Getyndze i Paryżu. W okresie Sejmu Czteroletniego zwolennik
Stronnictwa Patriotycznego, rzecznik reform.
W 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 1 obchodzić będzie 111 rocznicę
istnienia.
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