Dzień Papieski w naszej szkole
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22 października to dzień szczególny. Kościół obchodzi wówczas liturgiczne wspomnienie św.
Jana Pawła II na pamiątkę inauguracji właśnie w tym dniu jego pontyfikatu, który miał miejsce w
1978 roku. W naszej szkole to bliskie sercu każdego Polaka święto zostało uczczone uroczystą
akademią, a patronowało jej hasło tegorocznego XIV Dnia Papieskiego zaczerpnięte z Księgi
Kapłańskiej –
„ Świętymi Bądźcie”.

W medytacyjny nastrój wprowadziła nas modlitwa „Pater noster” z albumu „Abba Pater”, a
szczególnie wzruszający był fakt, że mogliśmy w niej usłyszeć głos samego Ojca Świętego
Jana Pawła II. Następnie obejrzeliśmy miniaturę sceniczną w wykonaniu młodzieży
gimnazjalnej, ukazującą poszukiwanie autorytetów przez młodych ludzi - często w
niewłaściwych miejscach, wśród celebrytów, gwiazd telewizji, sportu
i popkultury. Tymczasem, co dobitnie wybrzmiało w sztuce, prawdziwe wzorce warto i należy
czerpać z ludzi świętych.
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W scence wzorowanej na popularnym programie telewizyjnym, zobaczyliśmy naszych
utalentowanych uczniów: Monikę Baran w roli pani redaktor, Kingę Kozimor jako panią
profesor socjologii,
Natalię Serwatkę
w roli popularnej gwiazdy muzyki,
Monikę Gałkowską
jako katechetkę, a także
Annę Pietrykę
,
Patrycję Wolanin
,
Karola Kolina
,
Piotra Cyparskiego
w rolach przedstawicieli młodego pokolenia. Jedna z bohaterek (w tę rolę wcieliła się
Patrycja Wolanin
) początkowo zafascynowana obecną w studio gwiazdą, bardzo szybko przekonuje się, że jej
idolka nie ma żadnych ideałów i tak naprawdę interesuje ją tylko sława oraz promocja własnej
osoby. Rozczarowana taką postawą bohaterka zaczyna przypominać sobie postaci
kanonizowane i beatyfikowane przez Papieża Polaka: bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Alberta
Chmielowskiego, św. Matki Teresy, o. Pio, św. Faustynę, a wreszcie samego św. Jana Pawła II
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(głosu użyczyli im:
Filip Pieniążek
,
Tomasz Dąbrowski, Gabriela Baran, Weronika Dąbrowska, Karolina Gładysz, Dawid
Szałajko
i
Gabriel Data
).
Powoli dociera do niej prawda, co tak naprawdę w życiu się liczy. Ci ludzie nie myśleli o sobie,
obce im było pragnienie własnej wielkości i sławy, za to starali się jak najlepiej wypełniać wolę
Bożą, służąc z miłością swoim braciom. To, co bohaterka ogląda oczyma duszy, sprawia, że
postanawia zerwać z dotychczasowym życiem i zacząć dążyć do świętości.
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Doskonałym podsumowaniem tej miniatury teatralnej była Litania do świętego Jana Pawła II –
„Nie lękajcie się świętości” w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego pod kierunkiem ks.
Marka Dudy
.

Podczas akademii nie zabrakło również poezji, zarówno poświęconej jej bohaterowi, jak i tej
wyjątkowej, niepowtarzalnej, której autorem jest sam św. Jan Paweł II, poeta.
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Niezapomnianych wzruszeń dostarczyła nam piękna recytacja Katarzyny Żak, która
zaprezentowała fragment „Tryptyku rzymskiego”.
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Z kolei wiersze oddające hołd świętemu usłyszeliśmy w wykonaniu uczniów klasy IV: Patrycji
Kornasiewicz, Martyny Mazur, Kamili Pietryki, Kingi Słysz, Karola Kukulińskiego i
Konrada Wolanina
, a także pięcioletniego
Kacpra
Klucza
.
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Przedszkolaki zaprezentowały również rytmiczną piosenkę pt. „Jedzie pociąg do nieba”, a na
szczególne wyróżnienie zasłużyła najmłodsza artystka, czteroletnia Zuzia Wojnarska, która
śpiewała w duecie ze swoją starszą siostrą
Jagodą.
Młode talenty odkryła i przygotowała do występu
p. Marta Szczepek
.
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Na zakończenie, zamiast tradycyjnej „Barki”, cała szkoła zaśpiewała tematycznie związany z
akademią przebój „Arki Noego” pt. „Święty uśmiechnięty”,
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zaś Pan Dyrektor wręczył zespołowi muzycznemu nagrody ufundowane przez Akcję Katolicką
Archidiecezji Przemyskiej za zdobyte przezeń wyróżnienie w konkursie, o czym można
przeczytać wyżej.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej pięknej i wzruszającej
uroczystości: od wykonawców, z prowadzącą Anną Szczepek na czele, poprzez twórców
dekoracji i uczniów obsługujących sprzęt nagłaśniający, a skończywszy na nauczycielach,
którzy czuwali nad całością przedstawienia, nie szczędząc
swojego czasu i trudu. Byli to:
p. Barbara Pieniążek, p. Agnieszka Korfanty, p. Małgorzata Piróg i p. Halina Błaż
.
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Jeżeli akademia wzbudziła w czyimś sercu pragnienie świętości, to warto było się trudzić. Takie
bowiem było jej przesłanie: każdy z nas jest wszak powołany do świętości, o czym przypominał
wielokrotnie w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II. Nie możemy go zawieść!
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H.Błaż
Foto: M.Szczepek
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