
Wizyta ks. J.E. Biskupa 

3 kwietnia 2017 r. był to szczególny dzień w naszej szkole, bowiem z wizytą do nas przybył ks. 

Biskup Stanisław Jamrozek. Spotkanie zostało zorganizowane na hali sportowej. Przed nim nasz 

szacowny gość mógł zwiedzić choć po części szkolne „zakamarki”.  

W tym czasie wszyscy uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy oraz nieliczni rodzice 

oczekiwali w napięciu na przybycie gościa, który wkrótce pojawił się w gronie pani dyrektor -

Danuty Kornaga, pana wójta - Bogusława Kochanowicza, księdza proboszcza -Jana Bróża i pana 

wicedyrektora - Wojciecha Kowalskiego.  Ks. Biskupa oficjalnie zaanonsowała i powitała pani 

dyrektor, rozpoczynając tym samym to niecodzienne spotkanie. 

Na dobry początek zespół muzyczny pod kierunkiem pani Iwony Plezi zaśpiewał piosenkę 

„Zabieszczaduj z nami”, z repertuaru SDM, której wykonanie niezwykle spodobało się  ks. 

Biskupowi.  

Po niej przyszła kolej na powitanie w formie słowa mówionego. Jako pierwsi wygłosili je  

reprezentanci Samorządu Uczniowskiego, wyrażając swoją wdzięczność za przybycie i prosząc 

o kilka wskazówek dotyczących tego, jak młody człowiek powinien w dzisiejszych czasach 

radzić sobie w życiu, by podążać przez nie tą właściwą drogą i by móc zawsze docierać do celu. 

W podobnym tonie zwrócili się do ks. Biskupa przedstawiciele nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. Nie były to konkretne informacje  o naszej placówce, czy o jej  

osiągnieciach, ale kilka refleksji na temat istoty pracy w szkole, szczególnie  w ostatnich 

czasach, kiedy świat zmienia się w galopującym tempie, a mimo to życie  staje się  coraz 

trudniejsze. Dla przypomnienia krótki fragment tego powitania:  

„Życie tu, na tej bieszczadzkiej ziemi, nie jest ani łatwe, ani lekkie, dlatego zdobywanie wiedzy             

i osiąganie sukcesów wymaga od nas o wiele więcej pracy i wysiłku niż od tych, którzy mieszkają 

w dużych miastach czy ośrodkach miejskich. Mimo tego dajemy radę. Jesteśmy wspólnotą, tak 

jak Kościół, którego jesteś pasterzem. Siła jest w grupie.  

Każdego dnia przychodząc tutaj do szkoły, będącej naszym miejscem pracy,  wiemy, co mamy w 

planie, lecz nie wiemy, co nas czeka, co przyniesie dzień, bo pracujemy z dziećmi                              

i młodzieżą, którzy są jak czysta księga. Od nas zależy, co zostanie w niej zapisane.  

Jako wspólnota szkolna jesteśmy również cząstką Kościoła. Pracując w tym miejscu dzielimy się 

z naszymi uczniami nie tylko wiedzą, ale doświadczeniem i wartościami, którymi sami staramy 

się żyć.  

Choć to dziś niełatwe – chcielibyśmy nauczyć naszych wychowanków, że w życiu oprócz 

zdobywania wiedzy, ważne jest, aby dążyć do tego, co wartościowe, dobre i prawdziwe,   że 

najważniejsze jest, aby być dobrym człowiekiem. 

Nasi uczniowie osiągają większe lub mniejsze sukcesy na niwie szkolnej, często nie zaznają 

smaku zwycięstwa, ale mogą z pewnością powiedzieć o sobie, cytując słowa św. Pawła:             

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. My zaś możemy 

powiedzieć, że nie mamy powodu, by się wstydzić za naszych uczniów. Teraz jak i później, kiedy 



już opuszczą szkolne mury. Mamy tu dobre dzieci i na pewno wyrosną z nich dobrzy ludzie.” 

Następną częścią tego spotkania były pytania do ks. Biskupa, czyli  „konferencja prasowa” (nad 

jej przebiegiem czuwała pani  Agnieszka Rzeszowska).W roli pytających wystąpiły najmłodsze 

dzieci, tj.  uczniowie z klas I-III. Po każdym pytaniu - niezwykle dociekliwym, a czasami dość 

ciekawym, jak to stwierdził nasz gość, padała bardzo dokładna i wyczerpująca  na nie 

odpowiedź. Najbardziej zaskakujące było to o grę w piłkę nożną i prośba, by ks. Biskup pokazał, 

jak strzela gole ( zanim wstąpił do seminarium duchownego, był piłkarzem m.in.  drużyny 

Zelmera Rzeszów; piłka nożna jest jego pasją do dzisiaj). W bramce miał stanąć pan Jacek 

Bihun. Zgodnie z obietnicą wszyscy zebrani mogli na własne oczy ujrzeć ten historycznego gola. 

Brawom nie było końca. Trzeba dodać, że i widok  był to niecodzienny. 

 Po rundzie pytań ks. Biskup zwrócił się do wszystkich w krótkim wystąpieniu. Mówił w nim w 

sposób prosty i obrazowy o podstawowych prawdach życiowych. Często odwoływał się do 

własnych doświadczeń, do tego, co sprawiło, że jest tym, kim jest. Podkreślał, że mieszkamy w 

pięknym miejscu, i że nie wolno nam się tego wstydzić, skąd jesteśmy. Obiecał też, że 

przyjedzie jeszcze do nas i zagra z nami mecz piłki nożnej.  

Na zakończenie dzieci i młodzież zaśpiewały raz jeszcze, a nasz gość bardzo serdecznie  za to 

spotkanie wszystkim podziękował. My też dziękujemy za tę niezwykłą wizytę. To było 

naprawdę niebywałe  przeżycie. Mamy nadzieję, iż po świętach będziemy mieli okazję 

kibicować podczas obiecanego meczu.  

 

Be-Be 


