
Chrzest Bramą Miłosierdzia… 

Wieczornica 2016  

Wieczór Niedzieli Palmowej, 20 marca, zgromadził 

w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Mogielnicy liczne grono zaproszonych gości:  Burmistrza 

Gminy i Miasta Mogielnica- p. doktora Sławomira 

Chmielewskiego, proboszcza parafii św. Floriana  

w Mogielnicy- ks. prałata Henryka Trzaskowskiego, 

radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy, dyrektorów 

zaprzyjaźnionych szkół, rodziców oraz uczniów naszej 

szkoły, a także licznie przybyłych mieszkańców gminy i 

miasta Mogielnica. W tym dniu uczniowie i nauczyciele 

przy wsparciu Dyrekcji - pani Dyrektor Jolanty Tomczyk, p. Dyrektor Anny Łukaszczyk i 

p. Dyrektor Urszuli Tomali - Kujat już po raz dwunasty przygotowali Wieczornicę- 

niezwykły spektakl upamiętniający Świętego Jana Pawła II. 

 

W swoim wystąpieniu młodzież nawiązała do trzech szczególnie ważnych w tym 

roku wydarzeń: 1050-tej rocznicy Chrztu Polski, Roku Miłosierdzia oraz Światowych Dni 

Młodzieży. 

Niezwykła, sugestywna dekoracja, przygaszone światła oraz blask świec bijący 

z lampionów już od pierwszych chwil wprawiły publiczność w refleksyjny nastrój. 

Zabrzmiały takty pieśni „Żeby Polska była Polską”, a na scenie (w którą tego wieczoru 

przeobraziła się hala sportowa) pojawił się kronikarz. „Jest wiosenny dzień, najpewniej 

Wielka Sobota roku Pańskiego 966…”- przeczytał z rozwiniętego pergaminu, 

uświadamiając nam, że oto stajemy się świadkami wydarzenia, które przyniosło nam 

Chrześcijaństwo. Scena brawurowo odegrana przez młodych aktorów przeniosła nas w 

wiek X-ty, gdy książę Mieszko przyjął chrzest, wyrzekając się pogaństwa. „Oto odrodziłeś 

się do nowego życia. (…)A gdy minie owo tysiąc lat, jeden z twych wnuków poprowadzi 



świat w kolejne… On z pomocą Ducha Świętego 

odmieni oblicze tej ziemi…”- przepowiedział biskup. 

Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał wagę 

tego wydarzenia oraz nawoływał: „Proszę was, 

abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 

‘Polska’, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją  

i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na 

chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie 

znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali 

sami tych korzeni, z których wyrastamy”. Mogliśmy 

raz jeszcze usłyszeć te słowa i głos Jana Pawła, 

przywołany dzięki prezentacji multimedialnej 

opracowanej przez panią Aldonę Omen-Wrzesińską. 

Wspomnieniu tak ważnego wydarzenia, które 

było początkiem polskiego Kościoła katolickiego, towarzyszyło niecodzienne wykonanie 

pieśni „Bogurodzica”. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem trzech młodych 

solistów, czemu wyraz dał pan Burmistrz Sławomir Chmielewski, porównując usłyszane 

wykonanie do tego, które zapamiętał z filmu „Krzyżacy” z 1960 roku, kiedy tę pieśń 

śpiewali polscy rycerze przygotowujący się do bitwy pod Grunwaldem. 

 Święty Jan Paweł II nazywany jest wielkim orędownikiem miłosierdzia naszych 

czasów, to On bowiem przez całe swoje życie i pontyfikat dokonywał zawierzenia świata 

Bożemu miłosierdziu. Wiedział, jak bardzo dzisiejszy świat tego miłosierdzia potrzebuje. 

Łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, które rodzi pokój, w którego świetle 

odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Młodzi artyści 

przypomnieli, co to znaczy mieć wyobraźnię miłosierdzia: umieć w każdym dostrzec 

dobro, widzieć potrzeby drugiego człowieka, wspierać i troszczyć się o chorych 

i strapionych, modlić się za zagubionych w życiu, umieć wybaczać i przede wszystkim 

kochać drugiego człowieka… Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Miłosierdzia, jest to 

więc czas, który szczególnie wymaga od nas refleksji nad współczesnością, w której tak 

wielu ludzi próbuje zagłuszyć głos Boga… 

 Rok 2016 jest datą szczególną dla Polski, gdyż to właśnie tu - w Krakowie- 

mieście, nad którym góruje 

sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Łagiewnikach, 

mieście tak wyjątkowym 

dla Ojca Świętego, odbędą 

się Światowe Dni 

Młodzieży, 

zapoczątkowane z 

inicjatywy Jana Pawła II w 

1985 roku. Spotkania te, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
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skupiające młodzież z całego świata, odbyły się już między innymi w Rzymie, Buenos 

Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Paryżu, Toronto, Sydney czy 

Madrycie. To spotkania młodych katolików, pełnych pytań i wątpliwości, szukających 

swojej drogi na zagmatwanych ścieżkach współczesnego świata. Światowe Dni 

Młodzieży są szansą poznania prawdziwej wiary, ale tez samego siebie… To czas 

wypełniony modlitwą, ale także zabawą. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Mogielnicy przybliżyli historię tego niezwykłego przedsięwzięcia oraz motta, 

towarzyszące każdemu ze spotkań. Kolejne daty i miejsca przeplatane wzruszającymi 

fragmentami filmowymi, przypomniały nam jak bardzo Ojciec Święty kochał młodych 

ludzi i jak wielkie pokładał w nich nadzieje. Niezwykle budujący jest zatem fakt, że to 

właśnie młodzież naszej szkoły co roku poświęca swój czas i energię na przygotowanie 

Wieczornicy upamiętniającej  Jana Pawła II, a tym samym oddanie  należytego szacunku 

Jego słowom i świadectwu Jego życia. „Błogosławieni miłosierni” to hymn tegorocznych 

Dni Młodzieży- tę właśnie chwytającą za serce pieśń wykonali soliści i chór, 

przygotowani przez panią Mariolę Kuźmę, która po raz kolejny zadbała o aranżację 

utworów na najwyższym poziomie. Część artystyczną zakończyła modlitwa w intencji 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w poruszający sposób przedstawiona przez 

jedną z recytatorek oraz wspólne odśpiewanie „Barki”, ukochanej pieśni Jana Pawła II. 

  
Uroczystość, podobnie jak poprzednie, bogata była w niezwykle mądre i wzruszające 

słowa, kierowane do publiczności przez młodych ludzi, ale także przez samego Ojca 

Świętego.  Deklamacje, przeplecione utworami muzycznymi, scenkami oraz układem 

tanecznym przygotowanym przez uczennice gimnazjum pod kierownictwem pani Iwony 

Chmielewskiej, stanowiły spektakl, który na długo pozostanie w naszej pamięci. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela


 Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy Jolanta Tomczyk 

gorąco podziękowała młodzieży oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do organizacji 

i oprawy tego niezwykłego wieczoru: p. Marii Lenart, p. Annie Woźnicy, p. Beacie 

Kotlarz, p. Lidii Kosatce, p. Jolancie Pawłowskiej, p. Agnieszce Łagodzie, p. Dorocie 

Krynickiej, p. Grażynie Rogalskiej oraz wspomnianym wcześniej paniom: Aldonie Omen-

Wrzesińskiej, Iwonie Chmielewskiej, Marioli Kuźmie oraz pani Agnieszce Kłujszo-

Juścikowskiej, dbającej o nagłośnienie. Słowa wdzięczności p. Dyrektor skierowała 

również do pani Elżbiety Chmielewskiej, która przygotowała przepiękną dekorację 

kwiatową 

. 

 

 Pani Dyrektor 

Jolanta Tomczyk 

podziękowała także za 

przybycie 

zaproszonym gościom. 

Zgodnie z tradycją p. Dyrektor zaprosiła wszystkich obecnych do stołówki szkolnej na 

kremówki, by przy słodkim poczęstunku podzielić się wrażeniami i refleksjami, jakich 

doświadczyliśmy po tym poruszającym wieczorze. 

 

Nauczyciele 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Mogielnicy 

 


