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  W niedzielę 24. 03. 2013 r. o godz. 18
00

 w hali sportowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Mogielnicy już po raz ósmy przeżywaliśmy chwile wzruszenia, czcząc 

pamięć Ojca Świętego – Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci.   

W związku z ogłoszonym przez 

Kościół „ Rokiem Wiary” 

motywem przewodnim 

tegorocznej uroczystości była 

właśnie istota wiary, jej siła,  

a czasem jej brak we 

współczesnym świecie. 

 Przykładem takiego 

człowieka, który utracił wiarę, 

osamotnionego i zagubionego                

w dzisiejszej rzeczywistości, 

gdzie decyduje tylko „ilość, 

masa, dobra materialne…” jest 

Adam (doskonale kreowany przez Michała Ścisłowskiego – ucznia klasy I c LO.), 

pojawiający się na scenie w tłumie obojętnych, spieszących się przechodniów, zajętych 

wyłącznie sobą i swoimi sprawami. Ów Adam na końcu inscenizacji odzyskuje wiarę, 

dziękując Bogu za przykład Wielkiego świętego człowieka-Jana Pawła II, dziękując  

za świadectwo Jego życia, które to pozwoliło mu odnaleźć siebie.  

 Oczywiście doskonałym 

nauczycielem prawd wiary był 

zawsze Nasz Ukochany  Rodak 

– Papież Jan Paweł II. I takim 

staraliśmy się go pokazać w 

wielu tekstach poetyckich, 

pieśniach wykonywanych przez 

solistów oraz chór. Niezwykle 

oryginalnie zabrzmiała „Barka” 

zagrana na skrzypcach przez 

Olę Kaczmarek (ucz. kl. I a 

Gim.). Program ubogaciło pięć 

prezentacji multimedialnych, 

zawierających głębokie myśli 

na temat życia człowieka i 

prawd moralnych. Te wszystkie treści zostały osadzone w wymownej scenerii. Najbardziej 

widoczny był krzyż – symbol wiary. Elementy dekoracji stanowiły także: kotwica i kajak, 

umiejscowione w niebieskiej tkaninie imitującej wodę. Nad wszystkim górował portret Ojca 

Świętego. Końcowym akcentem wieczornicy była prezentacja zdjęć z pielgrzymki 

mieszkańców Mogielnicy do Watykanu w roku 1995. Mogliśmy zobaczyć wspomnienia  

z audiencji prywatnej u Papieża – Jana Pawła II.  



          Na uroczystość licznie 

przybyli mieszkańcy Mogielnicy 

oraz zaproszeni goście: Burmistrz 

Gminy i Miasta Mogielnica  

p. Sławomir Chmielewski, Radni 

Rady Miejskiej, Dyrektorzy szkół 

oraz Księża i Siostry Pasjonistki  

z tutejszej parafii. Na twarzach 

wielu widzów widać było zadumę  

i łzy, uczestnicy nie kryli 

wzruszenia. Te chwile wspomnień 

rozważań i wzruszeń były nam 

wszystkim potrzebne. 

 Uroczystości tej towarzyszył 

konkurs ogłoszony przez Dyrektora 

ZSO  

p. Dariusza Sańprucha na 

najpiękniejszą palmę wielkanocną. 

Zwycięzcami okazali się:  

Jagoda Koperska – I miejsce, 

Patrycja Goska – II miejsce, 

Bartłomiej Pajewski – III miejsce, 

którzy otrzymali z rąk p. Dyrektora 

piękne albumy o Ojcu Świętym. 

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz 

uczniowie zaangażowani  

w przygotowanie uroczystości 

zostali nagrodzeni słodkimi 

upominkami.  

 Przygotowaniem wieczornicy zajęła się liczna grupa nauczycieli:  

p. dyr. Urszula Tomala-Kujat, p. dyr. Jolanta Tomczyk, siostra Katarzyna Balcerzak,  

p. Agnieszka Kłujszo- Juścikowska, p. Mirosława Koperska, p. Lidia Kosatka,  

p. Mariola Kuźma,  

p. Maria Lenart,  

p. Jolanta Ścisłowska,  

p. Aldona Omen-Wrzesińska,  

p. Anna Woźnica. Nad 

całokształtem uroczystości czuwał 

p. dyrektor Dariusz Sańpruch. 

Podziękował zaproszonym 

gościom i mieszkańcom za liczny 

udział i zaprosił wszystkich 

obecnych na kremówki do 

stołówki szkolnej.  

                                                                                                    

Maria Lenart                                                                                          


