
 

 

„JESTEŚCIE NADZIEJ Ą KOŚCIOŁA” 
 

                
 
              Pod takimi słowami Jana Pawła II,  wydarzyła się w Cyganach dnia 31marca 2010r.,  
piękna akademia w 5 rocznicę śmierci Sługi BoŜego, naszego wielkiego i wspaniałego Ojca 
Św.. Jest on szczególnie kochany w Zespole Szkół w Cyganach, który nosi Jego imię, jako 
pierwsza szkoła w Diecezji Sandomierskiej.  
             MłodzieŜ z klasy I gimnazjum pod kierunkiem ks. Piotra Szpyta i pani mgr ElŜbiety 
Krząstek-Janeczko - która przygotowała uroczą dekorację-  przedstawiła wzruszający 
program słowno-muzyczny, połączony z piękną prezentacją multimedialną o swoim Patronie.  
Na całość złoŜyły się wiersze napisane przez Karola Wojtyłę, Jego wzruszające przemówienia 
do Polaków, dzieci oraz młodzieŜy, które były przeplatane pieśniami w wykonaniu młodych  
uczniów  i samego papieŜa. Społeczność szkolna chętnie włączała się w ich śpiew.  
 
 

 
 
 
 
 
             Na koniec uroczystości młodzieŜ złoŜyła kwiaty i zapaliła znicze pod portretem Sługi 
BoŜego Jana Pawła II. Zwieńczeniem akademii były słowa  Ŝyczeń świątecznych pani 
dyrektor Danuty Serafin pod adresem nauczycieli, uczniów i ich rodziców w związku ze 
zbliŜającymi się świętami  Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wszyscy podzielili się tradycyjnie 
jajkiem wielkanocnym, składając sobie Ŝyczenia. 
              



 

 

 
 

Dodatkowym akcentem całej uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu „JałmuŜna 
Wielkopostna 2010”, który zorganizował ks. katecheta Piotr Szpyt w klasach,  które uczy. 
Miał on na celu wyrabianie wraŜliwości na potrzeby drugiego człowieka , biedniejszego               
i w trudnej sytuacji materialnej. KaŜda klasa otrzymała skarbonki, do których przez cały 
Wielki Post składała swoje drobne grosze.  
             Na koniec uroczystości , ks. Piotr wyraził wszystkim uczniom swoją wdzięczność            
za dar serca i miłosierdzie chrześcijańskie. Ponadto najbardziej ofiarne klasy otrzymały 
dyplomy „Podziękowania” za udział w tym konkursie wielkopostnym. Zebrane pieniądze 
zostały przekazane ks. Proboszczowi w Cyganach kan. Józefowi Lisowskiemu, który poprzez 
Caritas Parafialną, pomoŜe rodzinom wielodzietnym w parafii.  
Finałem było wspólne wykonanie przez uczniów i nauczycieli  pieśni „Barka”, którą tak lubił 
Jan Paweł II. 
 
 
 
 
 
 
 
Cygany, 31 marca 2010                                           Opracował: ks. Piotr Szpyt 
                                                                                katecheta w Cyganach i wikariusz  
                                                                                u Chrystusa Króla w Tarnobrzegu   
                                            


