
„Ty ścieżkę życia nam ukazujesz…”   

Wieczornica ku czci Jana Pawła II  

w 7. rocznicę śmierci. 

 

W niedzielny wieczór (1 kwietnia) wielu mieszkańców naszego miasta i 

jego okolic uczestniczyło w widowisku poświęconym pamięci Jana Pawła II.  

To już tradycja w naszej szkole, od sześciu lat uczniowie i nauczyciele 

przygotowują program, w którym starają się przypomnieć o Wielkim Rodaku i 

Jego świadectwie życia. To dowód wdzięczności młodego pokolenia dla 

naszego papieża. 

 

O godzinie 19
00

 hala przy ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy była 

już pełna. Tym razem motywem przewodnim programu było ukazanie świętości 

życia papieża. Uwagę przybyłych przykuły wizerunki świętych i 

błogosławionych, wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, stanowiące 

kluczowy element dekoracji. Królował nad nimi portret Ojca Świętego, tak 

niedawno beatyfikowanego przez Jego następcę. W programie wykorzystaliśmy 

również prezentację multimedialną pełną zdjęć, nawiązujących do różnych 

etapów życia i wydarzeń po śmierci papieża. Przygaszone światła, zapalone 



świece nadały niepowtarzalnego charakteru atmosferze panującej wśród 

uczestników spotkania.  

Staraliśmy się, aby program był bogaty w uniwersalne i ponadczasowe 

treści, tak aby każdy widz odnalazł coś wartościowego dla siebie. Uczniowie 

przypomnieli sylwetkę najwspanialszego z Polaków, który przez cały pontyfikat 

pełnił godnie swą służbę w Stolicy Piotrowej, wspaniałego człowieka pełnego 

miłości i zrozumienia, niosącego ludziom otuchę i nadzieję. Jakże ważne było 

ukazywanie przez Jana Pawła II świętości jako „wysokiej miary życia 

chrześcijańskiego”, dostępnej dla każdego człowieka. Miłość, prawda i piękno 

to wartości, bez których życie staje się puste i traci sens. To Jan Paweł II z 

wielką wytrwałością i przekonaniem, dając przykład własnym życiem, 

przeciwstawiał tzw. ”gwiazdom mediów” i innym fałszywym autorytetom 

prawdziwe wzory do naśladowania, które za sprawą naszego papieża zostały 

wyniesione do chwały ołtarzy. Chcieliśmy, aby ta tematyka skłoniła do refleksji 

nad życiem, nad kondycją współczesnego człowieka i jego losem.  

 Szczególną rolę w programie odegrała muzyka. Znakomite aranżacje 

utworów, oryginalne wykonanie, zachwycające głosy, porywające partie chóru 

nadały widowisku niepowtarzalny charakter. Nie mogło zabraknąć „Barki”, 

ukochanej pieśni Jana Pawła II, z którą nigdy się nie rozstawał. 

  



 

Wielu uczestników spotkania nie kryło wzruszenia.  

 Program przygotowali nauczyciele: Jolanta Tomczyk, Urszula Tomala – 

Kujat, Mariola Kuźma, Maria Lenart, Anna Woźnica, Aldona Omen – 

Wrzesińska, Mirosława Koperska i Jolanta Ścisłowska. Pan dyrektor Dariusz 

Sańpruch serdecznie podziękował organizatorom i młodym artystom za 

niezapomnianą ucztę duchową. Na zakończenie wszyscy udali się na kremówki.  

Maria Lenart  

Fot. Sylwia Janicka 


