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Nową tablicę Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego wspólnie z dyrektor szkoły Alfreda Jankowską
odsłoniły pani mer Maria Rekść oraz kierownik wydziału oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia
Andruszkiewicz © L24

„Niech się cieszy z nas Mejszagoła, gdy wkroczymy w dorosłe lata" – śpiewali dumnie hymn szkoły
uczniowie Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole podczas uroczystości inauguracji
gimnazjum. Uroczystą akademię poprzedziła Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Mejszagole, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. dziekan Józef
Aszkiełowicz.

Podczas Mszy św. ks. Józef Aszkiełowicz zaznaczył, że szkoła ściśle współpracuje z parafią i wymienił
liczne osiągnięcia szkoły. Proboszcz cieszył się, że placówka, która obrała za patrona patriarchę
Wileńszczyzny, wychowuje młodzież w duchu wartości chrześcijańskich.

„Drodzy rodzice, nauczyciele i wychowawcy! Budujcie życie własne i życie przyszłych pokoleń na
mocnych fundamentach. Dla nas wszystkich najmocniejszym fundamentem jest Bóg i Jego prawo, jak
również Matka Boska, patronka naszej parafii oraz osobowość ks. Prałata Józefa Obrembskiego –
naszego niekoronowanego kardynała. Taka będzie Mejszagoła i Wileńszczyzna, jakie będzie naszej
młodzieży wychowanie w duchu wierności wartościom chrześcijaśskich" – podczas liturgii mówił ks.
Józef Aszkiełowicz, który wyraził przekonanie, że stworzone bardzo dobre warunki do nauki i pracy
zapewnią właściwy rozwój młodych mieszkańców Mejszagoły, Wileńszczyzny i całej Litwy.

Z kościoła społeczność szkolna i licznie przybyli goście udali się na uroczystą akademię, która
rozpoczęła się od hymnu, który odśpiewali uczniowie gimnazjum.

Przypominając historię szkoły, która została założona w 1773 r. przez Komisję Edukacji Narodowej,
dyrektor gimnazjum Alfreda Jankowska opowiedziała zebranym, jaką drogę musiała przebyć szkoła, by
zdobyć zezwolenie na przekształcenie szkoły średniej w gimnazjum.

„Dzisiaj przypada dzień Edukacji Narodowej, a więc jest to nasze święto. Świętujemy też swój jubileusz
– bowiem w 1914 roku nastąpił rozkwit polskiej szkoły w Mejszagole. Po stu latach – w 2014 roku –
zdobyliśmy status gimnazjum. Mam nadzieję, że od tej chwili nastąpi kolejny rozkwit naszej placówki i
będzie nas coraz więcej" – mówiła A. Jankowska.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść dziękowała społeczności szkolnej za dołożenie wszelkich starań,
by szkoła się rozwijała, a za jeden z zakończonych etapów można zaliczyć akredytację gimnazjum.

„Przyznanie szkole statusu gimnazjum jest bez zwątpienia ogromnym osiągnięciem. Jednakże należy
pamiętać, by szkoła nadal się prężnie rozwijała, by uczniów było coraz więcej. Za patrona macie
wspaniałego patriarchę Wileńszczyzny – ks. Józefa Obrembskiego. Życzę wam, by kolejnym celem
gimnazjum było nadanie jej statusu szkoły katolickiej" – mówiła Maria Rekść, ciesząc się, że świetnie
układa się współpraca szkoły z mejszagolską parafią na czele z ks. Józefem Aszkiełowiczem.

Jednocześnie mer rejonu zaznaczyła, że rejon wileński w ogłoszonym ostatnio prestiżowym rankingu
zajął zaszczytne pierwsze miejsce pod względem inwestycji oświaty. Status gimnazjum bowiem
przyznano 15 szkołom rejonu wileńskiego, a przygotowania do tego wymagały niemałych inwestycji i
polepszenia bazy materialnej szkół.

http://l24.lt/pl/oswiata/item/41332-inauguracja-gimnazjum-im-ks-jozefa-obrembskiego-niech-sie-cieszy-z-nas-mejszagola
http://l24.lt/media/k2/items/cache/a24c217d33aa6c288446333149ee2530_XL.jpg
http://l24.lt/pl/component/banners/click/134
http://www.l24.lt/


Maria Rekść wspólnie z

kierownikiem wydziału oświaty w samorządzie rejonu wileńskiego Lilią Andruszkiewicz wręczyła
dyplomy gratulacyjne dla nauczycieli, którzy w szczególny sposób przyczynili się do tego, by szkoła
zdobyła status gimnazjum.

„Życzę wam, by dzieci w waszej szkole ciągle przybywało – w tym roku jest ich 160, niech w
następnym roku będzie co najmniej o 50 więcej i tak każdego roku" – mówiła  Lilia Andruszkiewicz.

Obecny na uroczystości Konsul Rzeczypospolitej Polskiej złożył życzenia uczniom i nauczycielom z
okazji przypadającego dziś w Macierzy Dnia Edukacji Narodowej.

W myśl hymnu, iż Mejszagoła cieszy się ze swoich uczniów, którzy swoją patriotyczną postawą i
dobrymi czynami w życiu dorosłym rozsławiają szkołę, wśród dostojnych gości imprezy nie zabrakło
byłych uczniów tej placówki. Na uroczystościach była też absolwentka tej szkoły Edyta Tamošiūnaitė,
do niedawna wiceminister oświaty, która jeszcze piastując stanowisko w resorcie była świadkiem
przyznania statusu gimnazjum Szkole im. Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

„Życie to służba, a służąc innym ludziom możemy odkryć szczęście w życiu" – przytaczając słowa
filozofa mówiła E. Tamošiūnaitė, która dziękowała administracji szkoły, nauczycielom, władzom rejonu
za to, że służą uczniom i narodowi i dzięki nim nasz kraj się rozwija.

Przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL, posłanka na Sejm Rita Tamašunienė na ręce pani dyrektor
złożyła w imieniu frakcji list gratulacyjny, dziękując gronu pedagogicznemu i całej szkolnej
społeczności za ich trud włożony w rozwój placówki.

„Na Wasze ręce składam też puchar – jako symbol dotychczasowych osiągnięć, którym jest między
innymi wstąpienie do grona gimnazjów i życzę pomyślności oraz dalszych sukcesów" – mówiła R.
Tamašunienė.

Z życzeniami pomyślności i dalszych sukcesów pośpieszyli również dyrektorzy sąsiednich szkół oraz
starosta gminy mejszagolskiej Stefan Orszewski.

Uroczystą akademię z okazji nadania statusu gimnazjum uwieńczył koncert uczniów placówki pod
kierownictwem nauczycielki muzyki Jasi Mackiewicz oraz zespołu tanecznego "Przyjaźń" pod
kierownictwem Tatjany Sinkiewicz z ośrodka kultury w Mejszagole. Młodzież popisała się talentami
wokalnymi i tanecznymi, a na zakończenie wspólnie z wszystkimi gośćmi zaśpiewała jakże wymowną
pieśń „A więc weźmy się za ręce", nawołującą do przyjaźni i współpracy.

Elżbieta Sadajska
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