
 Szanowni Państwo Drodzy Goście! 
 
 9 grudnia 2011 roku zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z 

najważniejszych dni. Właśnie dzisiaj w naszej szkole dzieją się ważne i wielkie 

- otwarcie dobudowanej części budynku, oficjalne nadanie szkole podstawowej i 

gimnazjum imienia Jana Pawła II, a także przekazanie sztandaru ufundowanego 

przez wszystkich mieszkańców Olszyn i poświęcenie tablicy pamiątkowej 

również ufundowanej przez społeczeństwo Olszyn.  

 Kiedy formalnie przymierzaliśmy się do wyboru patrona naszej szkoły, 

przeprowadzone zostały ankiety wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Zaproponowano cztery kandydatury: Jana Pawła II, Maksymiliana Kolbe, 

królową Jadwigę i ks. Józefa Tischnera. Przeprowadzono również głosowanie 

drogą internetową. Przewaga głosów oddanych na Papieża Jana Pawła II była 

zdecydowana.  

Od dziś będziemy się szczycić, że nasza szkoła nosi imię największego z 

wielkich: Jana Pawła II. Nie ma drugiej takiej osoby, która budziła by tyle 

pozytywnych emocji i tyle podziwu.  

 Decydując się na wybór patrona, rodzice, nauczyciele, uczniowie i 

społeczeństwo Olszyn mieli świadomość, że to osobowość nieprzeciętna. 

Znajomość biografii, bogactwo dokonań w dziedzinie nauk humanistycznych, 

pełnione funkcje - wszystko to raczej onieśmiela i skłania do postawienia 

pytania: jak to możliwe, że w życiu jednego człowieka, wielokrotnie 

doświadczanego cierpieniem, mogło dokonać się tak wielkie dobro, które 

skłania do naśladowania, przy pełnej świadomości, że jest to zadanie bardzo 

trudne. 

 

 



Szanowni Państwo 

 „Człowiek jest tyle wart ile może dać z siebie innym” - słowa te 

wypowiadane wielokrotnie przez Jana Pawła II stały się hasłem przewodnim 

przygotowań do nadania naszej szkole imienia największego z Polaków. 

 Do tego niezwykłego wydarzenia przygotowywaliśmy się od kilku lat.  

Przez cały ten okres prowadzona była intensywna praca wychowawcza mająca 

na celu zapoznanie się z życiem i nauką Papieża. Uczniowie uczestniczyli w 

projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, brali udział w różnych 

konkursach, wykonali wiele prac nawiązujących do omawianej tematyki 

(gazetki, albumy, wiersze, prace plastyczne). Efekty tych prac będą mogli 

państwo obejrzeć na przygotowanych wystawach, a także wysłuchać podczas 

części artystycznej.   

 Papież Jan Paweł II to najdoskonalszy nauczyciel. Wskazuje jak kroczyć 

w prawdzie i sprawiedliwości, jak kształtować swoje sumienia i sumienia 

innych ludzi. Pokazuje, jak wychowywać i kształtować młode pokolenia. Sam, 

dzięki swojej serdeczności i bliskości, był ulubieńcem dzieci i młodzieży. Jemu 

bez problemów, pomimo różnicy wieku, udawało się to, co najtrudniejsze: 

docierać do serc młodych ludzi, którzy niejednokrotnie przeżywają troski, 

niepokoje i rozterki. Jan Paweł II nigdy nie zestarzał się duchowo, ciągle 

pozostawał w tej dziedzinie młodym i to dlatego z taką łatwością trafiał do 

dzieci i młodzieży. Ujmował ich swoją osobowością, sposobem bycia, 

otwartością i prostotą. Pomimo godności jakie piastował, czuło się, że jest blisko 

każdego człowieka, zwłaszcza człowieka młodego. Człowiek niezwykły, z 

charyzmą, która zmienia świat. Niespotykane zjawisko - pielgrzym, do którego 

pielgrzymują. Dobry i miłosierny, był przyjacielem wszystkich ludzi i to 

przyjacielem najlepszym, jakiego można sobie wymarzyć, takim, który jest 

jednocześnie autorytetem i powiernikiem. On zawsze rozumiał, umiał pocieszyć 



i często swym uśmiechem, pomimo ogromnego cierpienia, potrafił przepędzić 

wszystkie ciemne chmury, które zbierały się nad naszymi głowami.  

 Jego działalność stanowi wspaniały wzór do naśladowania. Na 

przykładzie osoby Jana Pawła II można budować pozytywny, serdeczny i dobry 

stosunek do otaczającego świata, do ludzi, z którymi żyjemy. 

Szanowni Państwo, Drodzy Goście! 

Jesteśmy bardzo dumni, że Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły, że 

jego postać widnieje na naszym sztandarze.  

To zobowiązuje  

Zobowiązuje młodzież, o której nasz Patron wielokrotnie mówił: 

„Wy jesteście moją nadzieją”, a na spotkaniu z dziećmi całego świata Papież 

zachęcał ich do podpalenia świata miłością i mówił wtedy „Trzymajcie wysoko, 

drogie dziewczęta i chłopcy, lampę wiary, którą powierzam dziś symbolicznie 

wam i waszym rówieśnikom ze wszystkich stron świata. Jej światłem 

oświetlajcie drogi życia, podpalcie świat miłością" 

 Jestem przekonany, że Nasi uczniowie uczynią wszystko, by nie zawieść 

najlepszego i najdoskonalszego nauczyciela. Będą tak jak On uczyć się żyć dla 

innych, będą dbać o to , by bardziej „być” niż „mieć”. 

To wyróżnienie, jakie nas dziś spotyka, zobowiązuje jeszcze bardziej nas, 

dorosłych: rodziców i nauczycieli. Przecież naprawdę wszyscy wiemy dlaczego 

młodzież tak bardzo kochała naszego Papieża. On nie mówił pięknie jak należy 

postępować, on dawał przykład własnym życiem. Potrzeba więc i nam szczerej 

postawy, otwartego i przyjaznego dialogu między rodzicami i nauczycielami. 

Między nami, dorosłymi, a młodymi, którzy tego od nas oczekują.  

 

 



Janie Pawle II, nasz Patronie!  

Przyrzekamy Ci, że nie zapomnimy wspaniałego dziedzictwa, jakie nam 

pozostawiłeś. Będziemy próbować Cię naśladować, będziemy uczyć się od 

Ciebie jak żyć. 

Miłość, jaką nas darzyłeś, zawsze dodawała nam otuchy. Mamy nadzieję, 

że teraz pomoże nam w realizacji zamierzeń i przyrzeczeń, które składamy.  

Z Tobą wszystko będzie łatwiejsze. A w chwilach trudnych przypominać 

będziemy Twe słowa: „Nie bój się, nie lękaj. Wypłyń na głębię!”. 


