Nadanie sztandaru

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru

18 października 2010

W roku szkolnym 2010/2011 minęły cztery lata od przyjęcia przez Gimnazjum nr 51 w
Poznaniu zaszczytnego imienia Jana Pawła II. To doniosłe wydarzenie z ogromnym
wzruszeniem wspominają osoby, którym bliskie jest nasze gimnazjum. Kolejną ideą, która
narodziła się po nadaniu imienia, stało się otrzymanie sztandaru będącego symbolem
tożsamości szkoły i idei, którym ona służy.

Nasze marzenie udało się zrealizować 18 października 2010 roku. Dzień ten zapisał się w
historii gimnazjum jako uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru. Realizacja tego celu była
możliwa dzięki staraniom osób związanych ze szkołą.

W naszą inicjatywę włączył się ksiądz Aleksander, który, mimo iż pełni swą posługę kapłańską
poza granicami Polski, wszystkie środki finansowe pochodzące z wykonywania dodatkowej
pracy przeznaczał na nasz sztandar.
W przedsięwzięcie włączyła się aktywnie Rada Rodziców. Jej członkowie brali udział w
organizacji kiermaszów i festynów, zasilając konto na nasz cel. Nauczyciele i pracownicy
szkoły, a także uczniowie również aktywnie wsparli wspólne dzieło.

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru swoją obecnością uświetnili goście: ks. biskup
Marek J., ks. Aleksander, ks. Eugeniusz, dyrektorzy i poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych
szkół, przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Rady Osiedla Łazarz, Rady
Miasta, delegacja policji, rodzice uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w
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Poznaniu koncelebrowaną przez ks. biskupa Marka J., ks. Aleksandra i ks. Eugeniusza.
Podczas liturgii nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.

Po mszy świętej goście, grono pedagogiczne, delegacje uczniów udali się do szkoły na dalszą
część uroczystości. Sztandar został przekazany dyrekcji. Odczytano akt jego nadania, a
następnie został on przekazany uczniom, którzy złożyli ślubowanie.

Po prezentacji sztandaru, przemówieniach pani dyrektor i zaproszonych gości oraz
odczytaniu listów gratulacyjnych nastąpiła część artystyczna. Wzięli w niej udział uczniowie i
nauczyciele naszego gimnazjum.

Wycinek historii Polski oraz wpływ papieża Polaka na ważne przemiany w kraju zostały
ukazane w spektaklu autorstwa Adama Łoniewskiego "Pielgrzym nadziei - stacja Poznań". W
przedstawieniu wystąpili uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przez delegacje rodziców, uczniów i
pracowników gimnazjum pod tablicą upamiętniającą naszego patrona oraz wartą przy jego
portrecie.

Widniejące na sztandarze godło państwowe, wizerunek Jana Pawła II oraz napis: BÓG,
HONOR, OJCZYZNA, NAUKA towarzyszą nam nie tylko podczas ważnych uroczystości. To
symbole, które na co dzień są drogowskazem dla naszej społeczności szkolnej w dążeniu do
wszystkiego, co dobre i piękne.
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