
SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTYCH OBCHODÓW DNIA PATRONA SZKOŁY 
 

Dnia 16 października 2013 roku w Zespole Szkół w Olszynach uroczyście obchodzono Dzień 
Patrona, jak i 37 rocznicę wybrania Karola Wojtyłę na papieża. 
W tym dniu odbyła się piękna akademia w Zespole Szkół w Olszynach. 

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach wraz z 
nauczycielami, o godz. 8:30 zgromadzili się przed budynkiem szkoły. Z tego miejsca 
wyruszyliśmy zwartą kolumną pod przewodnictwem sztandaru do świątyni. W kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego, Msza Święta zaczęła się o 9:00. Mszę Św. odprawiał ks. 
Dariusz Nawalaniec. Podczas kazania wyjaśnił nam czym jest dialog i co oznacza hasło XIII 
Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II - papież dialogu”.  
Po zakończonych obrzędach Eucharystii udaliśmy się z powrotem do szkoły. 
Następnie zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej. Tam naszym oczom ukazały się 
rozłożone, brązowe dywany, na których ustawione były ławki i krzesła, na lewo i prawo od 
osi sali. 
Gdy wszyscy zajęli swoje miejsca sala się prawie całkowicie zapełniła ludźmi. W 
południowej części sali stanęły wszystkie osoby biorące czynny udział w akademii. 
Chór i część osób mówiąca wiersze ustawiły się po lewej stronie, reszta po prawej. Pośrodku; 
pomiędzy nimi, w powietrzu zawieszona została zasłona w barwach flagi Watykanu. Zasłona 
ta, tak jakby podtrzymywała umieszczony na niej portret Jana Pawła II. Uroczystość szkolna 
zaczęła się z wejściem sztandaru. Sztandar był dwustronny. Awers miał czerwone tło. W 
centralnej części widniał orzeł - godło III RP. Wokół niego wyszyta została dewiza polskiego 
patriotyzmu; trzy słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  
Rewers miał tło niebieskie. W centralnej części widniał portret Jana Pawła II, a wokół niego 
wypisana została nazwa naszej szkoły. Całość sztandaru ozdabiały piękne frędzle. 
Następnie głos zabrał Pan Dyrektor. Później zaczęła się właściwa część akademii. 
W ogólny sposób przedstawiała bieg życia naszego patrona; od narodzenia, poprzez II wojnę 
światową, święcenia kapłańskie, wybranie na biskupa Rzymu, aż po jego śmierć w 2005 roku. 
Do każdego wydarzenia dołączano wiersze i krótkie scenki. 
Cała publiczność śmiała się, gdy odtwórca roli Karola Wojtyły „prowadził” dialog z góralem. 
Innym bardzo zabawnym przedstawieniem było nieświadome „zdawanie” ucznia u odtwórcy 
roli  naszego patrona. Co jakiś czas chór śpiewał piosenki o charakterze religijnym. 
Najbardziej w pamięci zapadł mi końcowy w etap akademii; część, która przypominała o 
śmierci naszego patrona. Gdy mówiła o tym prowadząca, dało się usłyszeć pieśń 
współautorstwa Mozarta: Requiem Lacrimosa. Ta pieśń odznaczała się wzniosłością i 
smutkiem. 
W połączeniu z jej słowami utworzyła coś niezwykłego, coś co zmuszało do przekierowania 
myśli w jej stronę. Ciarki przeszły mnie w taki sposób, że nie jestem w stanie tego opisać. 
To był moment, chwila nacechowana wzniosłością, smutkiem, lecz także pięknem. 
Kilka minut później uroczystość dobiegła końca.  

Ten dzień miał nam na celu przypomnieć, odświeżyć pamięć o naszym patronie. Mam 
nadzieję, że dzięki niej umiemy odpowiedzieć sobie na pytanie: „Dlaczego nasza szkoła nosi 
imię Jana Pawła II”? 
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