
Nadanie Imienia  i przyjęcie sztandaru –przemówienie dyrektora szkoły 

 

Jego Escelencjo, Czcigodni Księża , Szanowni Goście , Panie Wójcie , 
Społeczność  Szkoły Podstawowej  im Św.  Jana Pawła II w Bedlnie  

22 października to wyjątkowy dzień  w życiu społeczności  Szkoły Podstawowej 
w Bedlnie. Dzień Nadania Imienia szkole Św. Jana Pawła II oraz przyjęcia 
najwyższego symbolu dla szkoły tj sztandaru.  

Powtarzając za kardynałem Stefanem Wyszyńskim  

„Sztandar to symbol , świętość  

Jego miejsce jest gdzieś pomiędzy 

 hymnem narodowym a przysięgą wojskową” 

Dzień , który miał  odbyć się  w 100 rocznicę urodzin naszego patrona ŚW Jana 
Pawła II  tj 18 maja 2020 roku miał to być bukiet urodzinowy  dla naszego 
Patrona  , niestety przeszkodziła nam epidemia . Zdecydowaliśmy się  pomimo 
wielkiej niepewności i trudnej sytuacji , że nie będziemy  dłużej czekać. Po 
konsultacjach z organem prowadzącym , księdzem proboszczem , uznaliśmy ,że 
dzień Wspomnienia św Jana Pawła II będzie najodpowiedniejsza datą  dla tak 
ważnego momentu w życiu szkoły.  Jesteśmy wszyscy przekonani, że zapisze się 
on  głęboko w naszej pamięci i naszych sercach zarówno w pamięci 
społeczności szkolnej , lokalnej i zaproszonych gości. 

Patron  Św. Jan Paweł II którego  dziś przyjęliśmy imię to wybitna postać  
naszego kraju i świata, to człowiek wszechczasów, Papież Polak , Papież 
Pielgrzym. Niósł swoje  przesłanie przez sześć kontynentów , spotykając się        
z wiernymi. Prowadzenie  dialogu  między religiami obrał za  pierwszy cel  
swego pontyfikatu, uczył szacunku do różnych   kultur  i wyznań. Św Jan Paweł II  
powodował wznoszenie krzyży tam ,gdzie nigdy nie mogły być wzniesione.  

Niezwykła przygoda ludzka i religijna  św Jana Pawła II  zaczęła się od kilku 
prostych słów , które z biegiem lat nadały głębokie piętno prorocze „ Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”. Pochylał się nad każdym człowiekiem . Szczególnie ukochał 
dzieci pozwolę sobie zacytować za Patronem  „Dzieci są nadzieją, która 
rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” 



Wiara w siłę i determinację młodych ludzi była ogromna , nawoływał Św. Jan 
Paweł II  młodych do działania w Imię Pana Boga „ wypłyń na głębię „ . 

Nauka głoszona przez Papieża  Polaka była oparta  na podstawowym prawie 
Bożym -miłości wobec drugiego człowieka.  Była szczególna i wyjątkowa.  

Dlatego też społeczność naszej szkoły bez wahania wybrała naukę Św. Jana 
Pawła II ponieważ chcemy mieć przewodnictwo duchowe tak wielkiego 
autorytetu . Dlatego dziś ślubowaliśmy   , że w swojej  pracy szkolnej i życiu  
wiernie będziemy  realizować  nauki  Św Jana Pawła II. 

        Karta historii  Szkoły Podstawowej w Bedlnie rozpoczęła się niedawno,      
w roku 2017. W wyniku reformy oświaty  zostały zlikwidowane  gimnazja ,         
a szkoły podstawowe sześcioklasowe przekształciły się w szkoły ośmioklasowe.  

Tak  obecna  Szkoła Podstawowa w Bedlnie funkcjonuje od trzech lat  uchwałą 
Rady Gminy Bedlno   nr  XIV/131/2017 z dnia 10 lutego 2017r. 

 Od początku obecny w  naszej szkole  jest  Św. Jan Paweł II,  zwłaszcza ,            
że wygaszone  gimnazjum nosiło imię Jana Pawła II.  Towarzyszy nam                          
w sukcesach i porażkach zarówno uczniów, nauczycieli i  rodziców. 

Chwila refleksji :  

Prze te trzy krótkie lata powstało osiem klas  w których obecnie uczy się 89 
uczniów . W strukturę szkoły  wchodzi   oddział przedszkolny  ,który liczy 25 
dzieci  i punkt przedszkolny przy szkole podstawowej , który liczy 25 dzieci.  

Prze dwa lata w budynku w  którym mieści się szkoła podstawowa 
funkcjonowały jednocześnie dwie szkoły : wygaszane gimnazjum i szkoła 
podstawowa.  Szkoła bazę dydaktyczną  i  inne wyposażenie , odziedziczyła po 
gimnazjum i filii Szkoły w Pniewie.  

Podkreślę, że szkoła  jest  na wysokim poziomie  wyposażona w sprzęt 
Technologii Informacyjno-komunikacyjnych tzw TIK. 

Podczas tego krótkiego czasu funkcjonowania , wiele się wydarzyło i również 
zmieniło.  

Szczególnie  w  dostosowaniu  i usytuowaniu pomieszczeń w budynku  do 
obecnych wymogów oświatowych , przeniesiono sale edukacji wczesnoszkolnej 



do wyższej części budynku, utworzono sale do działania punktu przedszkolnego 
, dostosowano warunki pracy do funkcjonowania wszystkich oddziałów.  

Szkoła brała udział w realizacji  wielu projektów : „Aktywna tablica” pozyskując 
środki w na zakup sprzętu TIK co pozwoliło na doposażenie dodatkowo  dwóch 
sal edukacji wczesnoszkolnej w sprzęt TIK . Uzupełniono wyposażenie  gabinetu 
profilaktyki  przedlekarskiej w brakujące sprzęty i wymagane artykuły 
medyczne w kwocie do zapewniania dzieciom i uczniom właściwych warunków 
świadczenia usług medycznych . 

W roku 2018 została oddana do użytku Otwarta Strefa Aktywności  składająca 
się ze sprawnościowego placu zabaw, siłowni i strefy rekreacyjnej.  

Braliśmy udział  w projekcie „Moje przedszkole”  pozyskując wyposażenie                      
w  specjalistyczne pomoce dydaktyczne  do  pracy  z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.  

Podczas  minionych wakacji utworzono przy budynku szkoły  punkt dydaktyczny 
do edukacji ekologicznej. 

Podkreślam, że pozyskiwanie  dodatkowych środków   to  realizacja projektów 
zewnętrznych nie było by to możliwe gdyby nie  wsparcie organu 
prowadzącego Gminy Bedlno, szczególnie  Wójta  Gminy Pana Józefa 
Ignaczewskiego i Pani Elżbiety Czajka  Skarbnika Gminy  oraz Rady Gminy wraz 
Przewodnicząca P Anną Ratajczyk. 

W  minionym roku szkolnym  szkoła otrzymała nagrodę w konkursie OSE- 
WYZWANIE –pracownię mobilną  składająca się z  16 laptopów i szafki 
przenośnej 

Nasi uczniowie w tych minionych  3 latach szkolnych uzyskiwali wiele sukcesów, 
szczególnie w konkursach recytatorskich na szczeblu powiatu, konkursach LOP 
na szczeblu okręgu, konkursach KRUS na szczeblu rejonu. Były również 
osiągnięcia sportowe, szczególnie dziewcząt w powiecie I miejsce w piłkę 
nożną.  

Sukcesy uczniów to praca całej społeczności szkolnej : uczniów, nauczycieli, 
rodziców przy wsparciu organu prowadzącego Gminy Bedlno  i organu nadzoru 
pedagogicznego -Kuratorium Oświaty  w ŁODZI , Delegatury w Skierniewicach. 



Ogromna to radość  dla naszej  szkoły , że mamy już imię  i sztandar , nie 
zapominajmy, że to zobowiązuje Nas do wytężonej pracy, stawiania przed sobą 
co  raz większych wymagań ,  cytując za naszym Patronem „Wymagajcie od 
siebie , choćby inni od Was nie wymagali”. 

Zorganizowanie  tak ważnej  uroczystości  było by niemożliwe    gdyby nie 
pomoc  ludzi wielkich serc, wielkiego czynu .  

  Wielki to  zaszczyt dla mnie , że mogę  dziś podziękować  w imieniu własnym            
i całej społeczności Szkoły Podstawowej imienia  Św. Jana Pawła II w Bedlnie   
za pomoc  i okazane wsparcie, szczególnie   za pozyskanie środków finansowych 
na sztandar oraz   na  zorganizowanie dzisiejszej ceremonii ale także za 
obecność  Gości,  Władz Gminy Bedlno i społeczności szkolnej.   

Dziękuję  

1.   Jego Escelencji Księdzu   Biskupowi Wojciechowi Osialowi za 
przewodnictwo we mszy św i poświęcenie sztandaru 

2. Marszałkowi Województwa Łódzkiego  P Grzegorzowi Schreiber  
3. Członkowi Zarządu Województwa Łódzkiego P Andrzejowi 

Górczyńskiemu  
4. Posłowi RP P Tadeuszowi Woźniakowi  
5. Posłowi RP P Tomaszowi Rzymkowskiemu  
6. Senatorowi RP P Przemysławowi Błaszczykowi 
7. Księdzu Proboszczowi  Robertowi  Awerjanow za umożliwienie 

bezpiecznego zorganizowania   dzisiejszej uroczystości  oraz za wszelką 
udzieloną pomoc  

8. Ksiądzu  Rezydentowi  Ryszardowi Szmołdzie  
9. Radnej Powiatu Kutnowskiego: P Elżbiecie Milczarskiej   za upominek  dla  

całej społeczności szkolnej –różańce.  
10. Radnemu Powiatu Kutnowskiego P Markowi Drabikowi 
11. Radnemu Powiatu Kutnowskiego P Markowi Jankowskiemu 
12. Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty P Andrzejowi Krych  

      13. Władzom Gminy Bedlno za poparcie naszego wniosku o nadanie 
imienia, podjęcie uchwały nadającej imię szkole, wspieranie nas w 
przygotowaniach oraz  ufundowanie  gabloty do sztandaru , szczególnie : 



            *Wójtowi Gminy Bedlno P Józefowi Ignaczewskiemu 

* Przewodniczącej Rady Gminy Bedlno P Annie Ratajczyk 
*Sekretarzowi Gminy Bedlno P Zenonowi Dąbrowskiemu   
*Skarbnikowi Gminy P Elżbiecie Czajka  
*Przewodniczącej Komisji Oświaty P Ewie Pilarskiej  
*Kierownikowi CUW P Magdalenie Gawrońskiej  
Radnym Gminy : 

13. Radnej  Gminy  P Wiesławie Lubocha Radny Gminy P Adam Gajewski za 
pomoc w pozyskiwaniu środków na sztandar   

14.  Sołtysowi Bedlno-wieś P Lidii Kłosik 
15. Sołtysowi Bedlno Parcel – P Krzysztofowi Kardynalskiemu  
16. Prezesowi OSP Bedlno P Piotr Kucharski 
17. Dyrektorom szkół z terenu Gminy Bedlno  

*Dyrektor SP Żeronice P Dorocie Stelmaszczyk  

*Dyrektor SP Szewce Nadolne P Elżbiecie Wawrzonkowskiej  

*Dyrektor SP Pniewo P Edyta Brzozowskiej 

*Dyrektor SP Plecka Dąbrowa P Beacie Kwiatkowskiej  

Hojnym Darczyńcom  
*  P   Januszowi      Nowickiemu właścicielowi  Przedsiębiorstwa 
Usługowo –Handlowego w Dobrzelinie   za ufundowanie  napisów 
na postument popiersia Św. Jana Pawła II  w budynku szkoły  
* P Joannie  i Tomaszowi   Peda - Firma Staltom  w Stanisławicach 
* P Aleksandrze i  Jackowi  Lucińskim- Firma Hetman   
* P Ewie Wojciechowskiej właścicielce  Piekarni Wojciechowski  
* P Małgorzacie  Śmietana - Usługi Kateringowe Małgosia  

Niech skromnym dowodem wdzięczności za Państwa serce i obecność  będą 
pocztówki okolicznościowe , które są położone na ławkach. Będzie nam miło 
jeśli zabierzecie je Państwo  na pamiątkę naszej uroczystości. 

 

 



Na zakończenie  swojego wystąpienia chciałam skierować słowa podziękowania 
do społeczności  szkolnej : Dziękuję dzieciom, uczniom ,  pracownikom szkoły  
(nauczycielom szczególnie  p Jadwidze Wasilewskiej katechetce za 
przygotowanie części artystycznej oraz prowadzącym uroczystość  P Beacie 
Adamiak i P Kamilowi Gałązce)  , pracownikom obsługi i administracji ), 
Rodzicom -  przewodniczącej RR P Małgorzacie  Berczyńskiej. 

Jeszcze raz  serdecznie wszystkim dziękuję za   przybycie i udział w naszej 
uroczystości pomimo niezwykle trudnej sytuacji. 

  

 


