
Sprawozdanie z uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach, poświecenia sztandaru i 
tablicy pamiątkowej w Zespole Szkół w Olszynach oraz oddania do 
użytku nowej hali sportowej w dniu 9 grudnia 2011 roku 

Data ta zapisała się już w pamięci całej społeczności szkolnej Zespołu 
Szkół oraz mieszkańców wsi Olszyny pięknym barwami. Ma to dla nas 
nauczycieli, uczniów i rodziców szczególne znaczenie. Z utęsknieniem 
czekaliśmy na ten dzień. Mamy już naszego patrona i jak napisała w wierszu 
jedna z uczennic – „Patronie patrzący na nas z wysokiego nieba, wspomagaj 
nas w nauce – tego nam potrzeba”.  Nasz patron Jan Paweł II będzie nas 
wspomagał i błogosławił na trudy szkolnej codzienności.   

Dzień udał się wietrzny i zimny. Wszyscy uczestnicy uroczystości czyli 
zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Olszyn zgromadzili się 
przed Kościołem już o godzinie 9.30. Po uformowaniu szeregu dzieci i młodzież 
wraz z wychowawcami zajęli miejsca w świątyni. 

O godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza święta z udziałem księdza biskupa 
Andrzeja Jeża inaugurująca całą uroczystość szkolną. W koncelebrze wzięli 
udział księża rodacy: ojciec Julian Różycki, ojciec Edward Ryndak, ks. Ryszard 
Mikos, ks. Jan Mikrut, ks. Stanisław Łabuda, ojciec Franciszek Bąk, ojciec Paweł 
Gogola. Z sióstr zakonnych obecna była siostra Lucyna Rąpała.  

W czasie mszy świętej został poświęcony sztandar ufundowany dla szkoły przez 
mieszkańców Olszyn. Sztandar do kościoła wprowadzili rodzice: Agnieszka 
Niziołek, Urszula Kurcab, Dariusz Niziołek i przedstawiciele młodzieży 
gimnazjalnej: Gerard Niziołek, Karolina Olkiewicz i Karolina Rąpała. 

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do budynku szkoły w takt 
muzyki orkiestry strażackiej z Żurowej.  

 Przed wejściem do szkoły została przecięta wstęga, otwierająca nową 
część budynku, a poświęcenia tej części szkoły dokonał ks. Biskup Andrzej Jeż. 
Wstęgę przecinali: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław 
Sorys, pan wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Kazimierz Fudala, pani Urszula 
Blicharz – dyrektor Delegatury Tarnowskiej Kuratorium Oświaty w Krakowie, 



dyrektor szkoły Stanisław Kozioł, przedstawicielka rady rodziców Bernadeta 
Dziuban oraz uczennica klasy Va Julia Rąpała. 

O godzinie 11.30 rozpoczęła się część oficjalna, którą poprowadziła Pani 
dyrektor Jadwiga Ryndak. 

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez Pana dyrektora szkoły Stanisława 
Kozioła przybyłych gości: 

- Jego Ekscelencję księdza biskupa Andrzeja Jeża  

 - Pana Michała Wojtkiewicza Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  

- Pana Andrzeja Harężlaka Wicewojewody Małopolskiego   

- Pana Piotra Szymańskiego dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

 - Panią Urszulę Blicharz - dyrektora Delegatury Tarnowskiej Kuratorium 
Oświaty w Krakowie 

 - Panią Marię Wypasek – starszego wizytatora Delegatury Tarnowskiej 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, która wiele lat współpracowała z naszą szkołą 

 - Pana Mieczysława Krasa – Starostę Tarnowskiego 

 - Pana Wojciecha Skrucha – przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego 
wraz z radnymi powiatu tarnowskiego Panią Kazimierą Gdowską – Trela,  

Panem Zbigniewem Karcińskim, Panem Stanisławem Kuropatwą 

- Pana Kazimierza Fudalę wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 - burmistrzów i wójtów sąsiednich gmin: 

Pana Mariusza Rysia - burmistrza Miasta i Gminy Tuchów 

Pana Zbigniewa Jurkiewicz - burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice 

Pana Stanisława Kmiecika – wójta Gminy Szerzyny 

 - Pana Aleksego Wołkowicza - przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski oraz wiceprzewodniczących: Pana Andrzeja Jarochę i Pana Marka 
Bąka, radnych obecnej kadencji i kadencji w latach 2006 – 2010  



- Pana Mariana Słowika – sekretarza Gminy Rzepiennik Strzyżewski  

- Panią Annę Dziuban – skarbnika Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

- Panią Krystynę Wszołek – zastępcę skarbnika  

- Pana Grzegorza Burkota - kierownik referatu oświaty w Gminie Rzepiennik 
Strzyżewski 

Panią Urszulę Osikę - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rzepienniku Strzyżewskim 

Panią Małgorzatę Fijas – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzepienniku 
Strzyżewskim a także Panią Kazimierę Solarz – kierownika Biblioteki Publicznej 
w Olszynach 

Pana Grzegorza Szymańskiego – inspektora do spraw zamówień publicznych 

Pana Józefa Hołdę – inspektora do spraw budownictwa i gospodarki 
przestrzennej 

Pana Ryszarda Sopalę – inspektora do spraw rolnictwa i drogownictwa oraz 
pana Krzysztofa Banasia  

Panią Teresę Obstalecką - dyrektora Banku Spółdzielczego Rzemiosła w 
Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim 

 - dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy: 

Panią Zofię Małopolską – dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym 

Panią Marię Myśliwiec – dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepienniku 
Biskupim 

Panią Jadwigę Rybę – dyrektora Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim 

Panią Krystynę Wszołek – dyrektora Zespołu Szkół w Turzy 

Panią Martę Przepiórę – dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepienniku 
Strzyżewskim 

Panią Władysławę Gębarowską – dyrektora Przedszkola w Rzepienniku 
Biskupim 



Panią Renatę Gomółkę – dyrektora Przedszkola w Turzy 

 - księdza kanonika Tadeusza Kalickiego, 

 - księdza Proboszcza naszej parafii Dariusza Nawalańca oraz księdza wikariusza 
Marcina Kiliana  

 - wszystkich księży i osoby zakonne,  rodaków z Olszyn, którzy przybyli na 
dzisiejszą uroczystość z różnych stron Polski i świata 

 - Pana Piotra Sopalę Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rzepienniku Strzyżewskim oraz Pana Mieczysława Dziubana prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach 

 - Panią Lucynę Figurę naszego lekarza, właścicielkę Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Romed" w Olszynach 

 - Pana Teofila Bąka sołtysa Olszyn i przedstawicieli rady sołeckiej Olszyn, a 
także sołtysów z terenu naszej gminy 

Panią Stanisławę Kleszyk – sołtysa Rzepiennika Suchego 

Panią Grażynę Pierz – sołtysa Rzepiennika Strzyżewskiego 

Pana Bolesława Gąsiorowskiego – sołtysa Kołówki 

Pana Jana Szczerbę – sołtysa Turzy 

 - Wszystkie osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w rozbudowie naszej 
szkoły:  

Panią Ewę Bień – właścicielkę Pracowni Architektonicznej Ewa Bień oraz 
kierownika Pracowni Projektowej Pana Jacka Słomskiego  

Pana Władysława Janika – starszego brygadiera PSP  

Generalnych wykonawców: 

Pana Antoniego Duź i Jerzego Klicha - szefów Spółdzielni Rzemieślniczej 
Wielobranżowej w Tarnowie - wykonawcę pierwszego etapu  

Pana Krzysztofa Więcka właściciela firmy „Dalmine” z Tuchowa - wykonawcę 

 IV etapu rozbudowy i remontu starej części szkoły 



Pana Henryka Guzego – właściciela firmy „Armed”  

Pana Kazimierza Kolasę – inspektora nadzoru 

 - Pana Kazimierza Szczepanka dyrektora naszej szkoły w latach 1973 – 1979  

 - Emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły  

- Przedstawicieli mediów: Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego,   

RDN Małopolska, Extra Galicji, Telewizji Kraków, Radio ESKA 

 - Wszystkich przybyłych rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników naszej 
szkoły  

Z kolei również Pan dyrektor przedstawił szanownym zgromadzonym krótkie 
uzasadnienie wyboru postaci Jana Pawła II na patrona szkoły.  

 „Człowiek jest tyle wart - ile może dać z siebie innym” – słowa te stały się 
hasłem przewodnim naszych przygotowań do nadania szkole imienia 
największego z Polaków. 

Następnie Pani dyrektor poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy – pana 
Aleksego Wołkowicza o odczytanie Uchwał Rady Gminy w sprawie nadania 
imienia Jana Pawła II szkole podstawowej i gimnazjum. Po odczytaniu pan 
przewodniczący wręczył stosowne uchwały dyrektorowi szkoły. 

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru przez rodziców 
dyrektorowi szkoły, prezentacja i opis sztandaru oraz przekazanie sztandaru 
przez pana dyrektora młodzieży szkolnej. Następnie odbyło się ślubowanie 
uczniów i oddanie hołdu sztandarowi. Dokonała tego reprezentacja dzieci i 
młodzieży gimnazjalnej.  

Po tej ważnej i wzruszającej chwili pan dyrektor Stanisław Kozioł przedstawił 
Etapy rozbudowy szkoły w Olszynach, począwszy od roku 1858 aż do 2011 
roku, czyli obecnie rozbudowanej szkoły z halą sportową i remontem starej 
części budynku.  

Po tej prezentacji nastąpiło wystąpienie Pana Wójta naszej gminy, który 
podziękował wszystkim gościom zaangażowanym w rozbudowę szkoły.   
Następnie osoby, które w różnych okresach rozbudowy bezinteresownie i w 



szczególny sposób przyczyniły się lepszego przebiegu prac otrzymały 
pamiątkowy Dyplom z wizerunkiem naszej szkoły. Pamiątki zostały wręczone 
księdzu arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, Marszałkowi Województwa 
Małopolskiego panu Markowi Sowie, Wicemarszałkowi Województwa 
Małopolskiego panu Romanowi Ciepieli, Wicemarszałkowi Województwa 
Małopolskiego panu Stanisławowi Sorysowi, Wójtowi Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski Kazimierzowi Fudali oraz Radzie Gminy na ręce jej 
przewodniczącego Aleksego Wołkowicza. 

Następnie głos zabierali zaproszeni goście w następującej kolejności: poseł na 
Sejm RP Michał Wojtkiewicz, ksiądz biskup Andrzej Jeż, Wicewojewoda 
Małopolski Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan 
Stanisław Sorys, pani Urszula Blicharz – Dyrektor Delegatury Tarnowskiej K O, 
pan starosta tarnowski Mieczysław Kras, wykonawcy: panowie Antoni Duź i 
Jerzy Klich oraz ojciec Julian Różycki, który dziękując za osobiste zaproszenie 
wyrecytował fr. wiersza wygłaszanego na zakończenie Szkoły podstawowej w 
Olszynach w 1954 roku: „Szczera wdzięczność nie minie, pozostaną na zawsze 
wspomnienia, a dziś: Do widzenia”. 

Po przemówieniach gości nastąpiło podziękowanie wygłoszone przez Pana 
Dyrektora dla wszystkich osób zaangażowanych w tę inwestycję oraz 
szczególne podziękowanie dla nauczycieli, uczniów, Rodziców i pracowników 
Zespołu Szkół; dla nauczycieli - za ogromną troskę o bezpieczeństwo uczniów w 
całym okresie rozbudowy, poczucie obowiązku, cierpliwość i troskę o efekty 
nauczania; dla uczniów - za to że cierpliwie znosili trudne warunki nauki i 
rozsądek w zachowaniu; dla Rodziców - za zrozumienie i wsparcie w różnych 
działaniach szkolnych. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości został wyprowadzony sztandar, po 
czym odsłonięto tablicę pamiątkową mieszczącą się na piętrze szkoły w lewym 
skrzydle budynku – tablicę odsłonił pan Marek Bąk a poświęcenia dokonał 
obecny ksiądz biskup. 

 Następnie naszedł czas na zaprezentowanie części artystycznej 
przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół; był to montaż słowno - muzyczny 
połączony z pieśniami wykonanymi przez chór szkolny.  



Po wystąpieniu uczniów wszyscy zebrani mogli poczęstować się „papieską 
kremówką”, przygotowaną przez radę rodziców. 

 Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Jadwiga Ryndak zaprosiła 
gości do zwiedzania naszej pięknej szkoły oraz do dokonania wpisu do księgi 
pamiątkowej. 

W sali nr 6 można było obejrzeć prezentację multimedialną, przedstawiającą 
drogę społeczności szkolnej do nadania szkole imienia Jana Pawła II.  

Wszyscy tworzący szkolne środowisko dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień 
na zawsze pozostał w pamięci naszej i następnych pokoleń. 

 Myślę, że zaprezentowaliśmy się godnie, jak oczekiwałby tego od nas Jan 
Paweł II, nasz Wielki Patron. 

 

Tekst sprawozdania opracowała: mgr Barbara Kozioł 

Załączniki: 

1. Scenariusz uroczystości: mgr Barbara Kozioł, mgr Bożena Brzęczek 
2. Dlaczego Jan Paweł II – Tekst wystąpienia dyrektora szkoły pana 

Stanisława Kozioła 
3. Etapy rozbudowy szkoły w Olszynach – Tekst wystąpienia dyrektora 

szkoły pana Stanisława Kozioła  


