
Apel   ku  czci Jana Pawła II  w  Gimnazjum nr 21 w Toruniu 
 
 
         4 kwietnia br. w toruńskim Gimnazjum nr 21 młodzież wraz z nauczycielami oddała 
cześć Papieżowi Janowi Pawłowi II z racji I rocznicy Jego śmierci. 
 
         Uczniowie w tej uroczystości uczestniczyli  w 3 grupach: kl. I, II i III. Apel miał 
miejsce na holu szkoły, gdzie został   specjalnie przygotowany „ ołtarz” dla Jana Pawła II 
przez katechetkę Elżbietę Burzyńską , która też przewodniczyła całej uroczystości. 
 
         Wprowadzeniem do Apelu były słowa Jana Pawła II:” Wymagajcie od siebie nawet 
wtedy, gdyby od Was nikt nie wymagał” zacytowane przez p. Wicedyrektor Annę Kużel, 
która przypomniała ogrom pielgrzymek papieskich, również do Polski, wielość homilii i 
przemówień Papieża Polaka oraz wskazała na wielkość Karola Wojtyły. 
 
          Następnie katechetka Elżbieta Burzyńska dała swoje świadectwo uczestnictwa w 
wykładach Karola Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w latach 
siedemdziesiątych odbywała swe studia. 
 
          Po wypowiedziach nauczycieli Uczennice Aldona Stanke i Paulina Makowska z kl. III 
E pod kierunkiem p.  mgr Anety  Augustynowicz recytowały wiersze Papieża Polaka, których 
uczniowie wysłuchali z wielkim wzruszeniem. 
 
          Ogromnym jednak przeżyciem dla uczniów było wysłuchanie z płyty z odpowiednim 
nagłośnieniem przemówienia Jana Pawła do młodzieży, radosnego z nią dialogu, śpiewu „ 
Barki” i innych pieśni oazowych. Kiedy Ojciec Święty wypowiadał z naciskiem słowa:” Wy 
jesteście moją nadzieją, wy jesteście przyszłością świata (…) strzeżcie się tylko 
lekkomyślności i zachowajcie to dziedzictwo, któremu na imię Polska”, na wielu twarzach 
pojawiło się wzruszenie i łzy. 
 
          Po przemówieniu Papieża Uczennice Dorota Marek i Karolina Mularz z kl. III F 
odczytały modlitwę wiernych prosząc o dar beatyfikacji Jana Pawła II, a  za Jego 
wstawiennictwem  o potrzebne łaski dla całej społeczności szkolnej. 
 
          Po modlitwie wszyscy uczniowie ( a w każdej grupie było ich około 170) pełnym i 
radosnym głosem zaśpiewali ulubioną pieśń Papieża: „ Barkę”. Liderem śpiewu były 3 klasy: 
III D, III G, II D. 
 
           Całą uroczystość zakończyła modlitwa młodzieży o dar beatyfikacji i kanonizacji Sługi 
Bożego Jana Pawła II pod  przewodnictwem katechetki Elżbiety Burzyńskiej. 
 
            Na zakończenie p. Dyrektor Ewa Rojewska podziękowała nauczycielom 
przygotowującym tę uroczystość, a  przede wszystkim młodzieży za ich mądrość, skupienie i 
szacunek okazany Wielkiemu Rodakowi – Janowi Pawłowi II. 
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