
Maturzyści na Jasnej Górze 

Piąta pielgrzymka 
Tradycją już stały się pielgrzymki 
maturzystów Diecezji kieleckiej na 
Jasną Górę organizowane z Inicjaty
wy Referatu Katechetycznego przy 
Kurii Diecezjalnej Kieleckiej. 

W tym roku pielgrzymka z. uwagi 
na dużą liczbę uczestników została roz
łożona na dwa dni. 24 lutego brali w 
niej udział maturzyści ze szkól kielec
kich, natomiast 25 lutego - młodzież 
klas maturalnych ze szkól całej diece
zji spoza Kielc. 

Pielgrzymkowe spotkania mająjuż 
swoją tradycję i głęboko wpisały się 
w świadomość kilku pokoleń. Jako 
sprawdzona forma działań formacyj
nych pomagają młodemu człowieko
wi, stojącemu przed trudnymi decyzja
mi życiowymi, odnajdywać sens ży
cia. Owocem takich spotkań - co pod
kreślają wychowawcy -jest pozytyw
na przemiana postaw uczniów. 

Podobnie jak w dwóch ubie
głych latach Referat Katechetyczny 
powierzył organizację programu 
słowno-muzycznego oraz. liturgicz
nego podczas spotkania szkół spo
za Kielc, Zespołowi Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefa
na Roweckiego „Grota" w Jędrze
jowie. Jest to ogromne wyróżnienie 
dla środowiska Jędrzejowa, tym bar
dziej, że - jak wspomniano powy
żej - ZSP nr 2 prowadząc podobne 
uroczystości na Jasnej Górze w 
dwóch poprzednich latach zdobył 
sobie przychylność i sympatię księ
dza bp. Kazimierza Ryczana i całe
go Referatu Katechetycznego. 

Nie trzeba chyba nikomu tłuma
czyć, iż zorganizowanie tak wielkiego 
i zaszczytnego przedsięwzięcia nie jest 
sprawą łatwą. Wymaga bowiem zaan
gażowania sztabu ludzi w osobie 
uczniów, katechetów i wychowawców 
oraz dyrekcji. Przygotowania bowiem 
przebiegają od zorganizowania trans
portu dla wszystkich uczestników, po

przez szereg długich prób i montażów 
programu słowno-muzycznego oraz li
turgicznego, wreszcie po zorganizowa
nie sprzętu muzycznego i nagłaśniają
cego. Trzeba bowiem pamiętać, że 
wszystko to zorganizowane było dla 
3,5 tysiąca młodzieży maturalnej i ich 
wychowawców. 

Należy podkreślić wielkie zaanga
żowanie dyrekcji szkoły, szczególnie 
w osobach dyrektora Władysława Bli
charskiego oraz wicedyrektora Bernar
da Suchmiela. Szczególnie ten ostatni 
zasługuje na wyróżnienie, nie szczę
dził bowiem swoich sił i czasu towa
rzysząc zespołowi przygotowującemu 

program i zawsze potrafił znaleźć wyj
ście, gdy pojawiał się jakiś problem np. 
brak sprzętu. 

Pracą nad przygotowaniem progra
mu słowno-muzycznego oraz oprawą 
liturgiczną pielgrzymki kierował Paweł 
Kowalski, który pracował w czasie dłu
gich prób zarówno z zespołem grają
cym, jak i młodzieżą szkolną oraz czu
wał nad konsultacjami programu z Re
feratem Katechetycznym. Jeśli chodzi 
o młodzież w opinii opiekuna najwięk
szym zaangażowaniem wykazali się 
uczniowie ZSP nr 2: Monika Skalska 
z ki. IV LG, Marcin Mularczyk z kl. V 
TE, Augustyna Czajor, Łukasz Szer

szeń i Anna Słoma z ki. IV I.T. 
Wreszcie należy podkreślić niesa

mowitą, w ręcz morderczą pracę zespo
łu grającego, składającego się z absol
wentów ZSP nr 2 pod kierownictwem 
Sławomira Slrzeszkowskiego oraz na
uczyciela szkoły - Roberta Pełki. Ich 
entuzjazm, ciężka praca i poświęcenie 
nagrodzone zostały przez wszystkich 
pielgrzymów nie tylko brawami. Od 
strony muzycznej stworzyli lak niesa
mowitą atmosferę, że 3.5 tys. młodzie
ży zgromadzonej na Jasnej Górze prze
żywało ogromne wzruszenie, zaś sam 
ks. dyrektor Referatu Katechetyczne
go dokonał .chrztu" zespołu nadając 
mu nazwę „Sani Wincent Band" - od 
imienia patrona parafii bł. Wincente
go Kadłubka w Jędrzejowie. Nad 
wszystkimi zaś przygotowaniami w ca
łości czuwał sam o. Wiesław Kundera 
- proboszcz tejże parafii. 

Tak przygotowany od strony or
ganizacyjnej program prezentowa
ny na Jasnej Górze obejmował: o 
godz. 11 Mszę św. pod przewodnic
twem ks. biskupa Kazimierza Ry
czana; o godz. 12.30 Drogę Krzy
żową prowadzoną przez Pawła Ko
walskiego; o godz. 14. Adoracje w 
Kaplicy Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 

Dokonując podsumowania można 
zapytać jak lo wszystko, co zapre
zentowało środowisko ZSP nr 2 zosta
ło odebrane przez uczestniczących w 
pielgrzymce. Za odpowiedź niech po
służy jeden fakt. który miał miejsce 
podczas Drogi Krzyżowej, mianowi
cie ks. Biskup Ordynariusz tak głębo
ko się wzruszył, że po jego policzkach 
spłynęły łzy. 

Na koniec należą się słowa podzię
kowania dla wszystkich wychowaw
ców klas maturalnych ZSP nr 2, któ
rzy wspierali to dzieło pielgrzymkowe 
wkładając wiele sil w przygotowanie 
młodzieży i opiekę nad nią. 

Paweł Kowalski 

Maturzyści z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 składają dary na ręce biskupa 
Kazimierza Ryczana. 


