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Piknik rodzinny - piknikiem dobra
10 czerwca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym odbył się
piknik rodzinny zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas. Przybyli na nie
wszyscy, którzy mieli ochotę spotkać się z drugim człowiekiem i włączyć się w
pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego, a przy okazji
spędzić czas w miłej atmosferze wśród rodziny, przyjaciół i znajomych. Głównym
celem tegorocznego przedsięwzięcia była pomoc w zorganizowaniu wakacji z
Bogiem dla dzieci z Ukrainy.
Jan Paweł II, patron szkoły, wielokrotnie mówił, że w młodych ludziach jest
ogromny potencjał dobra i twórczych możliwości. Papież zawsze zachęcał
młodzież, aby wyrażała siebie. „I zawsze im to uświadamiam. Nie jest wcale
najważniejsze, co ja wam powiem – ważne jest to, co wy mi powiecie. Powiecie
niekoniecznie słowami, powiecie waszą obecnością, waszym śpiewem, może
nawet waszym tańcem, waszymi inscenizacjami.”
Zatem widzowie podziwiali mistrzowski taniec tych mniejszych i większych:
przedszkolaków, uczniów kl. IV i kl. V. Zobaczyliśmy widowiskowy taniec z
kolorowymi chustami kl. III gimnazjum oraz występ solowy Amelii Wojtyny i
Jakuba Fili z zespołu Maraton Boogie z Giedlarowej. Podziwialiśmy występ grupy
gimastycznej „Igraszka”, w której ćwiczą dziewczęta z naszej gminy. Trenerem i
opiekunem grupy jest pan Krzysztof Wilk.
Widzowie zostali też przeniesieni na deski teatru. Klasa II i VII szkoły
podstawowej zaprezentowała pantomimę przedstawiająca życie Jana Pawła II od
narodzin, przez pontyﬁkat, do śmierci. Można zobaczyć w niej mnóstwo scen i
symboli. Widowisko, które wyzwala różne uczucia: od radości po smutek czy
wzruszenie. Był taniec, gra aktorska, akrobatyka, ale nie zabrakło też akcentu
muzycznego. Występowali: Maja Groch i Szymon Gdański, a także koncertowała
grupa wokalna z Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym w składzie: Zosia Kulpa,
Patrycja Wojnarska, Brygida Bartnik, Anna Potaczała oraz Magdalena Mach.
Widzowie zostali też zaproszeni na niezwykłe spotkanie muzyczne z Panem
Bogiem za sprawą koncertu Kleryckiego Zespołu SPES z Wyższego Seminarium
Duchownego z Przemyśla. Warto zaznaczyć, że „spes” – to znaczy nadzieja.
Duże zainteresowanie wywołał swoim pokazem Przemysław Wilk - artysta
estradowy, iluzjonista. Sprawił, że nic nie było tak oczywiste, jak nam się
wydawało, prezentując zadziwiające sztuczki.
Przez cały czas trwania pikniku młodzież Ruchu Światło - Życie pod kierunkiem
ks. Marcina Klina zapraszała wszystkich do tańców integracyjnych na scenie, jak
i przed sceną. Oprócz tego, co się działo na scenie, było wiele innych atrakcji:
różnorodne zabawy dla dzieci z pięcioma klaunami, wesołe miasteczko, loteria
fantowa, pyszny poczęstunek w postaci ciasta, kiełbasy, lodów.
"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był
dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi
przyjmuje z miłością." Tak o czynieniu dobra wypowiadał się papież Jan Paweł II.
Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy za pozytywną odpowiedź i obecność
wszystkich, którzy byli z nami tego dnia. Dziękujemy wielu instytucjom,
sponsorom, osobom chcącym pomóc, dzięki którym mogliśmy zaprosić na to
rodzinne spotkanie. Wszyscy przyczynili się do czynienia dobra, czyli też są
obdarowani.
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