W czwartek 8 czerwca Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość z okazji
obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski . Obchody rozpoczęto mszą świętą o godzinie 10.45
w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim. Mszy św.
Przewodniczył ks. dr. Marek Story – Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, który wygłosił
również okolicznościową homilię. Mszę św. koncelebrowali: ks. Józef Kłosowski – Dziekan
dekanatu Wielopole Skrzyńskie, proboszcz parafii Brzeziny, ks. Marek Marchut – proboszcz parafii
Nawsie, ks. Jerzy Sepioł – proboszcz parafii Wielopole Skrzyńskie, ks. Michał Polański i ks. Kamil
Kojder – katecheci pracujący w parafii Wielopole Skrzyńskie.
Po mszy wszyscy uczestnicy, tj. zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie udali się
do budynku gimnazjum. Młodzież z Samorządu Uczniowskiego udała się pod
tablicę
upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę – patrona gimnazjum gdzie zapaliła znicz i złożyła
wiązankę kwiatów. Na sali gimnastycznej wszystkich powitał dyrektor Gimnazjum Pan Stanisław
Paryś. Następnie Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jacek Magdoń –
z wykształcenia historyk- przestawił w bardzo interesujący sposób okoliczności przyjęcia chrztu
z podkreśleniem wagi tego aktu dla istnienia i funkcjonowania polskiego państwa.
Kolejnym punktem była część artystyczna przygotowana przez uczniów miejscowego
gimnazjum pod kierunkiem p. Katarzyny Szczyrek. Młodzież z klas IIIA i IIC w nastrojowym
widowisku ukazała moment chrztu Polski od strony religijnej. Chrześcijaństwo stało się bowiem
podstawą narodowej tożsamości i polskiego patriotyzmu, o czym świadczy chociażby rycerskie
i żołnierskie motto:”Bóg, honor, ojczyzna.” Naszym młodym aktorom towarzyszył szkolny chór
kierowany przez pana T. Andreasika, a sugestywną i przepiękną dekorację przygotowała p. Wioleta
Malska. Na zakończenie młodzież gimnazjum przygotowana przez panią Natalię Paryś zatańczyła
taniec polonez. Część artystyczna zrobiła ogromne wrażenie na widzach.
W programie artystycznym wystąpili również absolwenci naszego gimnazjum uczący się obecnie
w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim: Joanna Andreasik i Katarzyna
Wojnarowska.
Powiat Ropczycko- Sędziszowski reprezentowały: pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta
Powiatu oraz pani Agnieszka Ochał - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Wśród gości obecni byli
m.in.: pan Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan inspektor Marek
Strączek – Komendant Okręgu Południowo-Wschodniego ZS „Strzelec”, pani Wioletta Czemarnik
i pan Marcin Świerad - Radni Powiatowi, Pani Zofia Dylska – dyrektor Poradni PedagogicznoPsychologicznej w Ropczycach, starszy aspirant pan Piotr Krysa – Kierownik Rewiru
Dzielnicowych KP w Ropczycach, pan Marek Tęczar - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie i pani
Halina Poręba – przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie , pani Krystyna Paryś –
dyrektor SP w Nawsiu, pani Teresa Świniuch – dyrektor SP w Broniszowie, pan, Henryk Olech –
dyrektor SP w Gliniku, p. Marek Śliwiński – dyrektor SP w Wielopolu Skrzyńskim, p. Józef
Chodak – dyrektor SP w Brzezinach.
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