
Nie lękajcie się świętości… 

Wieczornica poświęcona błogosławionemu Janowi Pawłowi II  

 

"Santo Subito" – takie hasło pojawiło się na transparentach wiernych zgromadzonych 

na placu św. Piotra podczas pogrzebu Jana Pawła II. W dniu 8 kwietnia 2005 r. tłumy ludzi 

żegnały wielkiego Polaka, który odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r.  

Na pamiątkę tego wydarzenia nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Mogielnicy już po raz dziesiąty przygotowali wieczornicę poświęconą 

polskiemu papieżowi.13 kwietnia 2014 roku w hali sportowej zgromadzili się wszyscy, którzy 

chcieli uczcić 9. rocznicę Jego śmierci. Swoją obecnością zaszczycili nas: bp Józef 

Górzyński, burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica pan Sławomir Chmielewski, Radni Rady 

Miejskiej, Radni Powiatu, Dyrektorzy szkół oraz Księża i Siostry Pasjonistki z tutejszej 

parafii. 

Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe ze 

względu na zbliżającą się kanonizację Papieża 

Polaka. 

Krzyż, klęcznik z białą różą, tuż obok droga 

prowadząca do olbrzymiego drzewa, na którego 

gałęziach widniały nazwiska świętych polskich, 

a wśród nich portret Jednego, najbliższego nam –

 Jana Pawła II. Ta wymowna dekoracja była tłem dla 

występów młodzieży z naszej szkoły. 



Gdy myślimy o dokonaniach Polaka, które zdecydowały o wpisaniu Go w poczet 

świętych, nie możemy zapomnieć, że był On nie tylko wielkim papieżem, ale także, a nawet 

przede wszystkim, dobrym człowiekiem. 

Właśnie tę prostą prawdę chcieli ukazać twórcy inscenizacji. Program artystyczny 

przygotowany przez nauczycieli zawierał historię życia Karola Wojtyły od wczesnej 

młodości, przez lata kapłaństwa i wybór na Głowę Kościoła, aż do śmierci. W swoich 

wypowiedziach uczniowie ukazywali Jana Pawła II jako ciepłego, skromnego człowieka, 

pełnego pokory wobec Boga i bliźniego. 

W akademii pojawiły się fragmenty filmów, prezentacje multimedialne, które 

dokumentowały najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły, m. in. wybór na papieża, 

pielgrzymki do ojczyzny, którą tak bardzo kochał i sławił.  

Uczniowie recytowali fragmenty Tryptyku rzymskiego, które podkreślały wielką 

ufność, jaką papież pokładał w Bogu. "Totus Tuus" - powiedział, powierzając całe swoje 

życie i pontyfikat opiece Matki Boskiej.  

Dzięki przytoczonym dziełom autorstwa Ojca Świętego mogliśmy poznać Jego 

mądrość, a także odpowiedzieć na pytania: Kim był? Dlaczego tak mocno zapisał się 

w pamięci wiernych z całego świata? Twórcy inscenizacji ukazali papieża jako osobę stojącą 

ponad wszelkimi podziałami. Nieistotne były dla Niego wiek, płeć, rasa czy wyznanie. 

Udzielał audiencji głowom państw, ale pochylał się też nad ubogimi. Błogosławił zdrowych 

i wspierał chorych w ich cierpieniu. On i całe jego życie są wzorem do naśladowania, nauką i 

drogowskazem dla każdego z nas. Zwłaszcza dla dzisiejszej młodzieży, która jest tak bardzo 

zagubiona, pogrążona w nihilizmie, co było tematem kilku scen programu artystycznego. 

Należymy do tych, którzy widzieli świętość Jana Pawła II na własne oczy, a nasi uczniowie 

słyszą o niej z opowiadań bliskich i mediów. Papież Polak jest dla nas wyjątkowo bliskim 

wzorem, dlatego też mieszkańcy naszej gminy od dziewięciu lat, w kwietniu, wypełniają halę 

sportową i z przyjemnością słuchają pięknych pieśni, przy wtórze skrzypiec, trąbek, puzonów 

oraz instrumentów klawiszowych. Ta wieczornica była przeżyciem duchowym dla wszystkich 

zgromadzonych, zarówno aktorów, jak i tych, którzy przyszli ten występ obejrzeć. 

Organizatorzy zawsze dbają o dobór utworów i pieśni, które oddadzą wielkość 

i nieprzeciętność zwykłego Człowieka. Także w tym roku nie brakowało śpiewu chóru, 

zachwycających partii solowych. Program wzbogaciło szesnaście pieśni religijnych.  



Miłość i duma to uczucia, które 

zostały w naszych sercach po tym spotkaniu. 

Program artystyczny nie tylko wywołał 

wrażenie estetyczne, ale przede wszystkim 

skłonił widzów do refleksji nad własnym 

życiem. 

Na zakończenie wszyscy zebrani 

odmówili Apel Jasnogórski poprowadzony 

przez biskupa Józefa Górzyńskiego i 

odśpiewali Barkę. 

Uroczystości towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą palmę 

wielkanocną. Spośród ponad 30 palm wybrano najpiękniejsze. Nagrodzeni wykonawcy to:  

Aleksandra Orman, kl. 3a gimnazjum -  

I miejsce, 

Magdalena Kaźmierska, kl. 2b gimnazjum -  

II miejsce, 

Joanna Rek, Paulina Woźniak, kl. 3c 

gimnazjum - III miejsce. 

 Zwycięzcy otrzymali z rąk pani dyrektor 

Jolanty Tomczyk barwne albumy. Po czym 

wszyscy zostali zaproszeni na kremówki. 

 Wieczornicę przygotowały: p. Maria 

Lenart, p. Anna Woźnica, p. Ewa Ścisłowska, p. Edyta Mydłowska, s. Katarzyna Balcerzak, 

p. Lidia Kosatka, p. Mariola Kuźma, p. Aldona Omen–Wrzesińska, p. Agnieszka Kłujszo–

Juścikowska. Nad przygotowaniami czuwały p. dyr. Jolanta Tomczyk oraz z-ca dyr. p. Anna 

Łukaszczyk i z-ca dyr. p. Urszula Tomala-Kujat. 

 

           E. Ś. 


