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Powiewający sztandar gimnazjum, odświętnie ubrani uczniowie i dźwięki wzniosłej
muzyki zgromadziły 5 maja br. społeczność miasteczka Bezdany i gości na
uroczystość inauguracji Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, celebrowanej przez kapłana Arunasa
Mitkevičiusa w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki
Miłosierdzia. Zgromadzeni modlili się za całą rodzinę gimnazjum: dzieci, nauczycieli i
administrację. Po mszy zgodny pochód ruszył na podwórze gimnazjum, gdzie została
przecięta symboliczna czerwona wstęga i wyświęcony nowy mikrobus szkolny.
„Dzisiaj otwieramy nową kartę w historii naszej placówki, pełnej wielkich prac i wyzwań.
Będziemy aktywnie działali i starali się udowodnić, że jesteśmy warci tego imienia” –
powiedziała dyrektor Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach Wiesława Wojnicz.
Podziękowała przedstawicielom władz, społeczności gimnazjalnej i wszystkim, którzy
wspólnie dążyli do otrzymania statusu gimnazjum. Szczególne wyrazy podzięki skierowała
władzom samorządowym za renowację gmachu szkolnego, odnowioną kotłownię, nowe boisko i szkolny autobus.

„Droga do uzyskania statusu gimnazjum była długa, ale chęć doskonalenia, kroczenia do
przodu, a także Wasze ogromne wysiłki pomogły ją pokonać i dziś zasłużenie możemy
być dumni z nowego gimnazjum” – powiedziała uczestnicząca w uroczystości inauguracji
mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Mer wyraziła zadowolenie, że instytucja
kieruje się nie tylko przekazywaniem i opanowywaniem wiedzy, ale także kształtuje
wartości ogólnoludzkie, których tak brakuje w dzisiejszym świecie. Z okazji inauguracji
listami dziękczynnymi mer nagrodzono zasłużonych dla gimnazjum nauczycieli i wręczono
kwotę w wysokości 300 euro na potrzeby placówki.
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski
pozdrowił społeczność gimnazjum z okazji tej pięknej uroczystości i życząc owocnych lat
działalności pod opieką miłosierdzia Bożego, sprezentował dla społeczności gimnazjum
obraz Jezusa Miłosiernego.

W uroczystości również udział wzięli poseł na Sejm Litwy, Przewodniczący
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkól Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef
Kwiatkowski, poseł na Sejm Leonard Talmont, zastępca kierownika Wydziału Oświaty
Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Sofia Ryżowa, st. specjalista Jarosław
Subocz, starosta gminy Bezdany Michał Janczewski, goście z sąsiednich placówek
oświatowych, rodzice, przyjaciele.
Wiele pozytywnych emocji pozostawiła część artystyczna uroczystości. Gimnazjaliści
zabawiali gości piosenkami i tańcami, a dźwięki muzyki przeplatały się z prezentacją zdjęć
najbardziej pamiętnych chwil z życia szkoły.
W 1997 roku szkole nadano imię polskiego wieszcza – Juliusza Słowackiego, a w 1998
roku placówka otrzymała status szkoły średniej. Zaś w 2015 roku – status gimnazjum.
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