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Józef ŁASAK

Szkoły imienia Jana Pawła II

Głównym  zadaniem  każdej  szkoły  jest  nauczanie  i  wychowanie  młodego  pokolenia.

Podobne  zadanie  stoi  przed  papieżem  Janem  Pawłem  II.  Jego  program  działania  to  posługa

apostolska, która [- -]  wyraża się przede wszystkim w nauczaniu (homilia Ojca Świętego z okazji

20-lecia pontyfikatu – Watykan 18.10.1998 r.).

Ojciec Święty jest dla młodych w różnych zakątkach ziemi – nauczycielem i przyjacielem.

Jest dla nich przywódcą duchowym, najwyższym autorytetem moralnym. Mówi się, że Jan Paweł II

jest Papieżem młodzieży, że posiada charyzmat trafiania do milionów młodych serc. Już w dzień

inauguracji swojego pontyfikatu 22 października 1978 r. wypowiedział do młodzieży znamienne

słowa: Wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją. Nie dziwi więc nikogo, że szkoły

wybierają  Go  za  swojego  patrona.  W Polsce  jest  już  prawie  80  szkół  imienia  Jana  Pawła  II.

W powiecie  wadowickim,  na  ziemi  rodzinnej  Papieża,  są  trzy  takie  szkoły:  dwie  podstawowe

i jedna średnia.

Pierwszą z nich jest szkoła podstawowa w Targanicach. Historia szkolnictwa w tej wsi sięga

roku 1884, kiedy to zorganizowano jednoklasową szkołę etatową, a budynek szkolny murowany

oddano  do  użytku  1896  r.  Był  on  wielokrotnie  modernizowany  i  rozbudowywany  (w  latach

sześćdziesiątych  i  dziewięćdziesiątych)  i  jest  obecnie  okazałą  placówką  oświatową.  Imię  Jana

Pawła II nadano tej szkole 25 m aja 1991 r., w obecności ks. biskupa Kazimierza Nycza. Odsłonięto

wtedy pamiątkową tablicę oraz przekazano sztandar.

Drugą  szkołą  noszącą  imię  obecnego  Papieża  jest  szkoła  podstawowa  w  Stanisławiu

Dolnym. Uroczystości nadania imienia odbyły się 19 października 1996 r. w obecności ks. biskupa

Albina Małysiaka.  Wtedy również poświęcono sztandar szkoły i odsłonięto pamiątkową tablicę.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, iż początki systematycznego nauczania w tej wsi sięgają

roku  1911.  Była  to  szkoła  jednoklasowa.  Początków  o  naukę  prowadzono  w pomieszczeniach

prywatnych, w latach dwudziestych wybudowano budynek szkolny, który służył do 1972 r. Obecny

budynek oddano do użytku 25 stycznia 1958 r., był on wielokrotnie modernizowany.

Jedyną, jak dotychczas, szkołą średnią w naszym powiecie noszącą imię Jana Pawła II jest

Zespół  Szkół  –  Rolnicze  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Radoczy.  Szkoła  powstała

w 1946 r.,  kiedy  w  pozostałości  rozparcelowanego  majątku  ziemskiego  rodziny  Banasiów

uruchomiono dwuletnią Średnią Szkołę Rolniczą.



Uroczystości  nadania  imienia  Jana  Pawła  II  odbyły  się  26  czerwca  br.  We  mszy  św.

koncelebrowanej  przez  ks.  kardynała  Franciszka  Macharskiego  wzięli  udział  zaproszeni

przedstawiciele sejmiku małopolskiego, reprezentanci władz powiatowych, gminnych, absolwenci,

uczniowie  szkoły,  grono  pedagogiczne  oraz  mieszkańcy  Radoczy.  Po  odsłonięciu  tablicy

pamiątkowej, ks. kardynał poświęcił szkołę. Podczas uroczystej akademii starosta wadowicki, Józef

Kozioł,  wręczył  dyrektorowi  szkoły  akt  nadający  szkole  imię  Jana  Pawła  II.  Sztandar  szkoły

towarzyszący  tym  uroczystościom  został  wcześniej  poświęcony  przez  Papieża  podczas

nabożeństwa 16 czerwca br. na wadowickim rynku.

Warto  dodać,  iż  z  okazji  nadania  imienia  szkole  wydano,  opracowaną  przez  Michała

Kręciocha,  monograficzną  publikację  pt.  Na wsi  i  dla  wsi,  dotyczącą  historii  szkoły  rolniczej

w Radoczy. 


