
Szkoła Podstawowa w Połoskach ma Patrona 

 

24 kwietnia 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania 

imienia Jana Pawła II i sztandaru Szkole Podstawowej w Połoskach. Skutkiem 

postanowienia była wyjątkowa uroczystość, która odbyła się 22 października 

2013r. .  

W ten szczególny, słoneczny dzień, wszyscy uczniowie, grono 

pedagogiczne wraz z dyrektor szkoły, rodzice i liczni goście, w uroczystym 

pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe, udali się na Mszę Świętą 

do Kościoła p.w. Trójcy Świętej w Połoskach. 

Mszę celebrował Dziekan Dekanatu Terespolskiego ks. Zdzisław Dudek 

reprezentujący Ekscelencję ks. Biskupa Piotra Sawczuka. Wśród celebransów 

znaleźli się:  Ojciec Bernard  Briks, ks. Andrzej Głasek, ks. Leszek Walęciuk                       

i ks. Tomasz Duda. 

Aktywny udział w celebrze wzięli przedstawiciele wszystkich grup 

wchodzących w skład społeczności szkolnej.  

Bardzo ważnym momentem Eucharystii było poświęcenie sztandaru 

sfinansowanego przez ludzi o hojnym sercu.  

 

Po zakończeniu Mszy Świętej pochód uczestników historycznego 

wydarzenia na czele z nowo poświeconym sztandarem wrócił do szkoły, gdzie 

starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie- Krystyna Grasko, Wójt 

Gminy Piszczac- Jan Kurowski, dyrektor szkoły- Bożena Sworczuk,  

przewodnicząca Rady Rodziców- Monika  Puczka, przedstawiciel nauczycieli-  

Krystyna Lewczuk, przedstawiciel uczniów-Jakub Kęćka odsłonili  tablicę z 

wizerunkiem Patrona upamiętniającą nadanie szkole imienia. Poświęcenia 

dokonali ks. dziekan  i proboszcz parafii Połoski - ks. Leszek Walęciuk.  

Na dalszy ciąg uroczystości konferansjerzy, których role pełnili 

absolwenci szkoły Dominika Soćko i Mateusz Arseniuk, zaprosili do sali 

kolumnowej.  

Przy dźwiękach werbli ceremonialnie wprowadzono sztandary 

zaprzyjaźnionych szkół  im. Jana Pawła II - Publicznego Gimnazjum nr 1 w 

Piszczacu, Publicznego  Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej,  Szkoły 

Podstawowej w Wólce Domaszewskiej  i sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Połoskach,  następnie odśpiewano hymn państwowy.                    



Dyrektor szkoły powitała zgromadzonych gości, wśród  których znaleźli 

się celebransi Mszy  Świętej, władze kuratorium, powiatu, gminy, 

przedstawiciele zakładów pracy i szkół, instytucji, związków zawodowych, 

organizacji społecznych, sponsorzy, rodzice, przyjaciele szkoły. 

 

Uroczyste odczytanie uchwały nadania imienia i sztandaru Szkole 

Podstawowej w Połoskach przez przewodniczącego Rady Gminy  

Mirosława Melańczuka i wręczenie jej dyrektor szkoły było kulminacyjnym 

momentem uroczystości –SZKOŁA MA PATRONA! JEST NIM  

NAJWIĘKSZY POLAK, A NIEDŁUGO ŚWIĘTY – JAN PAWEŁ II.       

 

Kolejny punkt programu stanowiło symboliczne wbicie w drzewiec 

sztandaru okolicznościowych gwoździ.  

Złożeniem podpisów na Akcie Fundacji Sztandaru fundatorzy potwierdzili 

przekazanie sztandaru szkole. Sponsorami sztandaru byli ksiądz Leszek 

Walęciuk, Mirosława i Krzysztof Góździowie, Piotr Dawidziuk, OSP w 

Połoskach, Bank  Spółdzielczy w Łomazach, Nadleśnictwa Chotyłów, Danuta i 

Ryszard Wolscy, parafianie Połosek  i mieszkańcy parafii Choroszczynka. 

Jako wyraz wdzięczności za hojność i życzliwość, każdy z darczyńców otrzymał 

Dyplom Przyjaciela Szkoły,  

Podniosłym momentem uroczystości okazała się ceremonia wręczenia 

sztandaru społeczności szkolnej. Z rąk dyrektor Bożeny Sworczuk sztandar 

szkoły przyjął poczet sztandarowy uczniów. W czasie ceremonii dyrektor 

powiedziała: Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i 

najgłębszej więzi                                          z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją 

nauką i postawą umacniać autorytet Szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie 

otoczony powszechnym szacunkiem. 

Po prezentacji sztandaru odbył się akt ślubowania. Wokół symbolu 

tożsamości szkoły i jej tradycji skupili się uczniowie klasy I oraz 

przedstawiciele pozostałych klas. Stojąc z podniesionymi prawymi dłońmi 

dzieci złożyły przyrzeczenie bycia dobrymi Polakami i uczniami oraz godnymi 

spadkobiercami wartości reprezentowanych przez Jan Pawła II. 

  Gromkimi brawami przyjęto oznajmienie przez dyrektor, że dzień 22 

października obchodzony będzie jako Dzień Patrona szkoły. 



W dalszej części odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. Podkreślali 

oni, iż chwila nadania imienia to wyjątkowe wydarzenie, a wybrany patron – Jan 

Paweł II-  to człowiek niezwykłej wartości – twórca uniwersalny, wzorzec, 

który zobowiązuje, składali gratulacje i serdeczne życzenia, obdarowywali 

szkołę pięknymi prezentami. 

Niezapomnianych wzruszeń dostarczył program artystyczny pt. Piotr, 

przygotowany przez uczniów. Widowisko miało charakter spektaklu 

teatralnego. Na tle muzyki i świateł przedstawiono historię człowieka o imieniu 

Piotr od poczęcia aż do wieku dojrzałego. Poszczególnym scenom towarzyszyły 

słowa Jana Pawła II zaczerpnięte z Tryptyku   Rzymskiego i z papieskich 

homilii. 

Widzowie mogli obserwować skutki pozbawienia dziecka miłości i czułości 

rodziców oraz zastąpienia ich wartościami materialnymi. 

Spektakl zakończyło odśpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II – Barki. 

Wymowa końcowej sceny miała charakter symboliczny w trakcie śpiewu 

refrenu do aktorów dołączali z widowni inni uczniowie oraz nauczyciele, 

tworząc w ten sposób wspólnotę ludzi gotowych pójść za Panem. 

Jako pamiątkę pobytu w szkole uczniowie wręczyli gościom upominki 

przygotowane na okoliczność nadania szkole imienia. 

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości przybyli mogli  zostawić 

trwały ślad  tego wyjątkowego dla społeczności szkoły dnia, dokonując  wpisów 

do pamiątkowej księgi oraz  obejrzeć wystawę poświęconą działaniom szkoły 

związanym z patronem.  

 

Starania dyrektor szkoły, nauczycieli i uczniów o uroczysty, ale i pełen 

radości przebieg przedsięwzięcia zostały docenione przez zebranych, czego 

wyrazem były gorące brawa, liczne gratulacje i pełne podziwu życzliwe 

słowa. 

 

Dzięki nadaniu imienia  szkoła uzyskała swoistą, indywidualną 

tożsamość.  Ma  piękny  sztandar z wizerunkiem Patrona i dzięki temu 

poczet sztandarowy będzie reprezentował placówkę podczas   różnych   

uroczystości.   Nauczyciele   opierają   oddziaływania wychowawcze na 

wartościach ogólnie uznawanych na całym świecie, potwierdzonych życiem i 

działalnością – Jana Pawła II. 



Z okazji nadania szkole  imienia proboszcz parafii Połoski,  ks. Leszek 

Walęciuk  napisał i wydał książkę zatytułowaną Wolność prawdziwa w  
nauczaniu papieża Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 


