
Łapanów - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
Obchody 60-lecia istnienia szkoły

Sobota 25 X była wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej. Na obchody jubileuszu
60 lecia istnienia placówki przybyli liczni goście; Pan Aleksander Grad – Minister Skarbu,
posłowie; Jan Musiał, Edward Czesak, małopolski kurator Artur Dzigański, starostwo
bocheńskie na czele ze starostą Jackiem Pająkiem, wójtowie gmin , dyrektorzy jednostek
powiatowych, szkół i instytucji współpracujących ze szkołą oraz emeryci, absolwenci szkoły
i uczniowie. Szczególnym gościem był pierwszy katecheta naszej szkoły i zarazem kolega
Jana Pawła II ksiądz infułat Kazimierz Suder, który w asyście wszystkich obecnych księży
odprawił mszę świętą i wygłosił do zebranych homilię. Wśród księży obecny był  dziekan
dekanatu niegowickiego ksiądz Paweł Sukiennik.Przed uroczystą mszą świętą księdza
infułata i wszystkich obecnych w kościele gości przywitał proboszcz Tadeusz Jarzębak. Po
mszy świętej wyruszył spod kościoła przez rynek  orszak prowadzony przez orkiestrę dętą z
Sobolowa.

Wszystkich zebranych gości powitał dyrektor szkoły. W swoim
wystąpieniu wspominał m.in. poprzedników, którzy pracowali
nad dorobkiem tej szkoły. Wymienił najważniejsze sukcesy i
osiągnięcia młodzieży. Podziękował poprzedniemu Staroście
Ludwikowi Węgrzynowi  za dokończenie budowy szkoły i
podziękował obecnemu na obchodach jubileuszu staroście
Jackowi Pająkowi i całej Radzie Powiatu za rozpoczęcie
modernizacji warsztatów szkolnych, planowaną odnowę
budynków szkoły w ramach programu „Odnowa centrum
wsi”, a przede wszystkim podziękował w imieniu uczniów i
mieszkańców Łapanowa za piękny prezent na jubileusz jakim
będzie oddanie do użytku boiska „Orlik 2012”. W ciepłych
słowach wyrazili się o pracy szkoły parlamentarzyści,
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Kurator oświaty, pan Artur Dzigański podkreślił
znaczenie pracy wszystkich nauczycieli i
wychowawców, którzy kształtowali umysły i
charaktery swych wychowanków. Starosta, pan Jacek
Pająk wręczył nagrodę dyrektorowi szkoły za
wyróżniające wyniki pracy dydaktyczno -
wychowawczej. Na ręce dyrektora wpłynęły listy
okolicznościowe od Marszałka Województwa ,
Wojewody małopolskiego, Burmistrza Bochni.
Szczególne podziękowanie na ręce dyrektora
szkoły złożył Wójt Gminy Rzezawa pan Józef
Słonina. Do życzeń dołączyli się Prezes
Małopolskiego Okręgu ZNP Andrzej
Ujejski oraz przedstawiciele Instal -
Kraków spółka SA, z którą szkoła
nawiązała współpracę partnerską.
Młodzież przedstawiła ciekawy
program przygotowany przez:
Małgorzatę Ciurej, Celinę Jacewicz,
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Kinge Węglarz, Wiesława Węglarza
oraz Wiesława Kaletę. Na tle
wydarzeń w Polsce i świecie
przedstawili rozwój szkoły od
początku jej istnienia
ilustrowanymi archiwalnymi
fotografiami przy dźwiękach
muzyki.Ważnym elementem
święta było posadzenie przez
posłów, ministra i kuratora dębu
w alei przed budynkiem szkoły. 
Rosną w niej dwa dęby
szypułkowe, które wyrosły z
nasion poświęconych przez Ojca
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Świętego  i zostały
podarowanych przez Panią
burmistrz Wadowic i
Nadleśnictwo Lasów
Państwowych. Na zakończenie
uroczystości młodzież spotkała
się przy tradycyjnej kiełbasce
z grilla, a zaproszeni goście z
absolwentami, nauczycielami
emerytami i pracownikami
szkoły udali się na spotkanie
przy kawie. Absolwenci z
pierwszych roczników szkoły
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nie kryli wzruszenia i
wyrazili zadowolenie że
mogli uczestniczyć w tak
pięknym jubileuszu.
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