
Siódmy Dzień Patrona 

 

„My Jana Pawła Uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać, 

pomagać ludziom i wciąż pamiętać…” 

5 grudnia 2018 roku. Do tego dnia przygotowania trwały od początku roku szkolnego. Całe 

szkolne środowisko żywo zaangażowało się w ten proces. Dzieci z klas młodszych wykonały albumy o 

papieżu, starsi pisali wiersze i uczestniczyli w konkursie plastycznym na postad Jana Pawła II. Natomiast o 

program artystyczny postarała się starsza młodzież wraz z nauczycielami i chór szkolny. 

Uroczystośd rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele parafialnym, którą pod przewodnictwem ks. 

Ryszarda Mikosa sprawowało 10 kapłanów Rodaków (ks. prałat Stanisław Bąk, ks. prałat Stanisław 

Łabuda, ks. Proboszcz Dariusz Nawalaniec, O. Edward Ryndak, O. Waldemar Słota, O. Krzysztof Gogola, 

ks. Franciszek Bąk, ks. Ryszard Niziołek, ks. Ryszard Mikos, ks. katecheta Krzysztof Chwistek). Słowo Boże 

wygłosił O. Waldemar Słota, które bardzo podbudowało nas wszystkich, właśnie uczniów i nauczycieli ze 

Szkoły imieniem największego z Polaków - Jana Pawła II. Czujemy się zaszczyceni z tego powodu, iż 

właśnie absolwentami tejże szkoły są Księża - Rodacy. Po Mszy wszyscy zebrani ruszyli kolumną 

marszową do szkoły, pod czujnym okiem strażaków. Z kolei przed budynkiem szkoły odbyło się 

poświęcenie pomnika Jana Pawła II - Naszego Patrona, ufundowanego przez Księży - Rodaków. Po tej 

ceremonii zaproszeni Goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice zgromadzili się na hali sportowej, by 

uczestniczyd w dalszej części spotkania. Dyrektor szkoły pan Stanisław Kozioł powitał serdecznie 



przybyłych Gości: Księży - Rodaków, Wójta Gminy pana Marka Karasia, Przewodniczącego Rady Gminy 

pana Zbigniewa Bajorka, radnych gminy, radnych powiatu tarnowskiego, starszego wizytatora 

Małopolskiego Kuratorium Oświaty pana Franciszka Wantucha, sołtysa Olszyn, panią dyrektor Centrum 

Kultury, Promocji i Czytelnictwa, Prezesa OSP, Prezesów Stowarzyszeo: Wszystkie Dzieci Nasze Są i MY 

Kobiety, rodziców Księży (pani Eufemia Słota, pani Barbara Łabuda, pani Alfreda Niziołek, pani Romualda 

Rąpała) radę rodziców wraz z przewodniczącą i nauczycieli - emerytów. W swym wystąpieniu 

przypomniał Gościom drogę do nadania imienia szkole oraz samo wydarzenie - poświęcenie sztandaru, 

którego dokonał ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż.  

Wtedy, w trakcie uroczystości złożyliśmy jako szkolna społecznośd przyrzeczenie naszemu 

patronowi: „Janie Pawle II, nasz Patronie! Przyrzekamy Ci, że nie zapomnimy wspaniałego dziedzictwa, 

jakie nam pozostawiłeś. Będziemy próbowad Cię naśladowad, będziemy uczyd się od Ciebie jak żyd. 

Miłośd, jaką nas darzyłeś, zawsze dodawała nam otuchy. Mamy nadzieję, że teraz pomoże nam w 

realizacji zamierzeo i przyrzeczeo, które składamy. Z tobą wszystko będzie łatwiejsze. A w chwilach 

trudnych przypominad będziemy Twe słowa: Nie bój się, nie lękaj. Wypłyo na głębię!”. 

Można dziś powiedzied, że nasz Patron i sztandar skupia wokół siebie całą naszą społecznośd szkolną, 

która inicjuje wiele działao bardzo pozytywnie wpływających na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży. 

Zatem właśnie co roku 16 października, wszyscy mamy okazję przypomnied sobie jak nieprzeciętną 

osobowością był nasz Patron, prześledzid jego biografię, bogactwo dokonao w dziedzinie nauk 

humanistycznych, pełnione funkcje. Jest to taki dzieo, w którym uzupełniamy paliwo duchowe do 

działania na cały rok!  

W imieniu całej społeczności szkolnej Dyrektor szkoły złożył serdeczne podziękowania Księżom - 

Rodakom za dar w postaci pomnika Jana Pawła II, jaki otrzymała od księży nasza szkoła. Pomnik stoi w 

pobliżu wejścia do szkoły i błogosławi wszystkim ,którzy tutaj przychodzą. 

Z kolei został przedstawiony program artystyczny złożony z elementów biografii papieża, wierszy, 

pantomimy, piosenek i pieśni w wykonaniu dzieci i solistów z chóru szkolnego. Starsza młodzież 

opracowała prezentację opartą na najważniejszych momentach życia Karola Wojtyły. W części 

artystycznej wzięło udział bardzo wielu chętnych uczniów z całej szkoły, począwszy od klasy „0” aż do 

klasy III gimnazjum.  

Na zakooczenie uroczystości wszyscy zgromadzeni odśpiewali ulubioną pieśo papieża „Barkę” 

oraz zostali poczęstowani tradycyjnie kremówkami. 
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