Jest we mnie kraina przeźroczysta
w blasku jeziora Genezaret i łódź... i rybacza przystań,
oparta o ciche fale...
i tłumy, tłumy serc
zgarnięte przez Jedno Serce,
przez Jedno Serce najprostsze,
przez najłagodniejsze –
Jan Paweł II
Jan Paweł II
,,Panie, Ty na mnie spojrzałeś…” tak brzmiało główne
motto wieczornicy poetyckiej poświęconej Janowi Pawłowi II,
która miała miejsce w klubie rozrywki ,,Pokusa” dnia
02.05.2011r.
,,Wielcy aktorzy” pod kierunkiem Pań Violetty Ramusiewicz
i Katarzyny Ziaja przedstawili drogę naszego wielkiego rodaka
do świętości. Przypomniane zostało pochodzenie Karola
Wojtyły, jego posługa kapłańska i biskupia, aŜ do dnia kiedy
został wybrany na Stolicę Piotrową. Przede wszystkim jednak
wspominano PapieŜa Jana Pawła II jako wspaniałego poetę,
aktora, miłośnika gór, podróŜnika, przyjaciela dzieci i młodzieŜy
i człowieka, dla którego najbliŜszy jest Bóg i drugi człowiek.
DuŜą uwagę poświęcono równieŜ miłości PapieŜa do ojczyzny.
Przypomniano zarówno
wypowiedzi, które kierował on do
rodaków w czasie swoich pielgrzymek do kraju jak i reakcje
milionów wiernych czekających na kaŜde jego słowo, gest,
spojrzenie. Zgromadzeni w czasie uroczystości mieli okazję
zastanowić się nad postawionym pytaniem – „Panie, dokąd
zmierza ten świat? – i jednocześnie ujrzeć drogowskazy, które
zostawił dla nas m.in. błogosławiony Jan Paweł II.

Całość uroczystości uświetnił występ chóru Con Passione,
który zaprezentował pieśni najbliŜsze bohaterowi wieczoru:
m.in. „Abba Ojcze”, „Barkę” czy „Góralu czy ci nie Ŝal”
Dzięki niecodziennemu występowi artystów, cudownej
oprawie artystycznej, multimedialnej i muzycznej, a takŜe
wspaniałej dekoracji poczuliśmy na nowo obecność PapieŜa
wśród nas.
Wieczór wspomnień o Janie Pawle II uświetnili swoją
obecnością Starosta Pilski- Mirosław Mantaj, Burmistrz MiG
Wysoka- Marek Madej, Przewodniczący Rady MiG Wysoka Karol Borucki ks. kanonik Roman Jakubowski, ks. Bartosz
Brzeziński, oraz dyrektor miejscowego gimnazjum –Jadwiga
Zapiec, a takŜe mieszkańcy Wysokiej, którzy bardzo licznie
zgromadzili się na uroczystości, oddając w ten sposób hołd
naszemu wielkiemu rodakowi.
Uroczystość
została
zorganizowana
przez
Ośrodek
Upowszechniania Kultury i Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Wysokiej. ZaangaŜowało się w nią wiele osób,
zarówno dzieci z przedszkola, gimnazjaliści jak i osoby dorosłe.
Świadczy to przede wszystkim o tym, iŜ nauki i sama osoba
błogosławionego Jana Pawła II jest bliska ludziom w kaŜdym
wieku.
Wszystkim, którzy pomogli w realizacji uroczystości,
serdecznie dziękujemy.

