
  „Są w życiu człowieka takie chwile, 
których się nie zapomina. Są tacy ludzie, 
których nieustannie nosi się w sercu, których 
każde wypowiedziane słowo wybrzmiewa 
nieustannie w myśli przywołując 
najpiękniejsze wzruszające wspomnienia. 
Dzisiejszy wieczór pragniemy poświęcić 
właśnie takiemu człowiekowi.”- tymi słowami 
Agnieszka Jaroń - polonistka ZSZ Nr 1 
rozpoczęła tegoroczne spotkanie, na które 
przybyli miłośnicy poezji: rodzice, nauczyciele 
i uczniowie. 

Dość powszechnie znane są 
podstawowe fakty z życia i posługi papieskiej 
Jana Pawła II. Warto jednak pamiętać, że 
papież Polak był także poetą. Wiersze zaczął 
pisywać już jako młodzieniec, nie zrezygnował 
z tego w posłudze duszpasterskiej. W 

ostatnich latach pontyfikatu napisał Tryptyk Rzymski- przejmujące poetyckie 
świadectwo osobistych przeżyć mistycznych. Uważał, że językiem poezji można 
wyrazić najgłębsze poruszenia duszy, więź z Bogiem, fascynującą drogę 
odnajdywania Stwórcy w dziele stworzenia. Ojciec Święty podkreślał, że tym samym 
poezja może być narzędziem ewangelizacji, głoszenia Dobrej Nowiny. W poezji 
Karola Wojtyły odbija się jego duchowe życie: wspomnienie domu rodzinnego, 
miłość ojczyzny, zachwyt nad górską przyrodą, odczytywanie Pisma Świętego, 
lektura dzieł mistyków, przeżywanie sztuki, doświadczenie choroby i cierpienia, 
przyjaźnie, namysł nad egzystencją człowieka. Osobliwe to teksty, osobliwa poezja, 
niezwykle aktualna, głęboka i piękna… Nie bez powodu Jerzy Pomianowski  tuż po 
wyborze Wojtyły na papieża pisał  „To nie ksiądz, który pisał wiersze, ale poeta, 
który został kapłanem”.  

W czasie wieczoru poetyckiego teksty Jana Pawła II czytali: Bartłomiej 
Gomoła- kl. II BT, Tomasz Siemierzewicz –kl. II DT i Grzegorz Pyra- kl. III DT.  
Dodatkowo, w atmosferę zadumy i refleksji, wprowadziły przybyłych gości utwory 
muzyczne Piotra Rubika m.in. z płyt: „Santo Subito” i „Psałterz Wrześniowy” w 
wykonaniu uczennic klasy III DT: Agnieszki Pawłowskiej i Ilony Piszczek przy 
akompaniamencie pana Ireneusza Przybysza. Jak zawsze, młodzi artyści nie 
zawiedli. Wykazali się wielkim profesjonalizmem, kompetencją i zaangażowaniem. 

Choć poezja Karola Wojtyły cieszy się sławą trudnej do zinterpretowania, 
znalazła grono wiernych odbiorców. Subtelna muzyka oraz wiersze płynące z ust 
recytatorów wywołały wiele wzruszających doznań, a miłym słowom  
i podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Obecność na wieczorze poezji tak 
wielu osób jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo w dzisiejszym, zabieganym 
świecie potrzebujemy chwili refleksji, słów, które pozwolą nam się zatrzymać  
i zastanowić nad sobą,  swoim życiem, ale też życiem innych. 


