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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - luty 2013

Zgodnie z § 1 ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej – załącznika
nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w
sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.
z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) – szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek
rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.
W dniu 21 maja 2012 r. do Rady Miejskiej w Wolsztynie wpłynął wspólny wniosek
rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Obrze z prośbą o nadanie Szkole Podstawowej w Obrze imienia
„Misjonarzy Oblatów”.
Wyboru patrona w głosowaniu tajnym dokonali uczniowie zespołu, ich rodzice oraz
nauczyciele. Zainteresowani swój wybór uzasadnili faktem, iż obecni w Obrze od
wielu lat Misjonarze Oblaci są nieodłącznym elementem ich środowiska, od narodzin do śmierci towarzyszą mieszkańcom wyznaczając tym samym rytm ich życiu,
sprawują nie tylko opiekę duszpasterską ale również wywierają wpływ na życie kulturalne i społeczne mieszkańców.

Przemówienie Burmistrza Wolsztyna
Andrzeja Rogozinskiego

Szanowni Państwo! Droga Młodzieży!
Z racji pełnionego urzędu wielokrotnie zabieram publicznie głos, występując
przed różnego rodzaju zgromadzeniami. Dziś jednak okazja jest szczególna, która z
pewnością na zawsze pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Obrze oraz tutejszych mieszkańców. Jesteśmy bowiem świadkami doniosłego
wydarzenia związanego z nadaniem Szkole Podstawowej w Obrze, wchodzącej w
skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, imienia „Misjonarzy Oblatów”, połączonego
z uhonorowaniem tej placówki sztandarem.
Jestem przekonany, że wybór takiego właśnie patrona był nieprzypadkowy.
Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku o nadanie imienia skierowanego do Rady
Miejskiej przez Dyrektora Szkoły: obecni w Obrze od wielu lat Misjonarze Oblaci są
nieodłącznym elementem ich środowiska, od narodzin do śmierci towarzyszą
mieszkańcom wyznaczając tym samym rytm ich życiu, sprawują nie tylko opiekę
duszpasterską ale również wywierają wpływ na życie kulturalne i społeczne mieszkańców. Myślę, że to ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla Waszej szkoły noszenie
imienia, które wiąże się ze służbą Bogu i ludziom.
A sztandar? Chyba najlepiej o roli sztandaru świadczą słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „sztandar to symbol, świętość… Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Nasi przodkowie niejednokrotnie dawali dowody najwyższego uszanowania barw narodowych i
gotowości przelewania krwi za sztandar.
Drodzy uczniowie!
Sztandar, który za chwilę zostanie Wam przekazany jest symbolem Waszej
małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Nawiązuje on do tradycji
tej ziemi. Jest symbolem integracji szkoły ze szlachetnymi patronami, jakimi niewątpliwie są od wieków związani z Obrą Misjonarze Oblaci. Pamiętając o wymowie
sztandaru należy okazywać mu cześć i szacunek. Zaś uczniowie stanowiący poczet
sztandarowy niech pamiętają, że spotyka ich niezwykły honor i zaszczyt.
Kończąc, dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej
uroczystości, a licznym sponsorom – za ufundowanie tego pięknego sztandaru.
Życzę wszystkim uczniom i ich nauczycielom, by pod tak znakomitym patronatem
szkoła nadal osiągała dobre wyniki w nauce i wszelkich konkursach przedmiotowych, a jej absolwenci byli dumą ziemi wolsztyńskiej.

