
     

 

„Nie lękajcie się!  

Otwórzcie, otwórzcie na oścież  

   drzwi Chrystusowi” 

        Jan Paweł II 

  

15 października 2021 roku  

w bibliotece szkolnej odbył się finał 

konkursu „Papież Jan Paweł II – święty 

naszych czasów” adresowany  

do uczniów klas szóstych, siódmych  

i ósmych. Jego cele dotyczyły: pogłębienia wśród młodzieży wiedzy  

o życiu i działalności Jana Pawła II, tworzenia  pojęcia  świętości   

jako  synonimu pełnego, prawdziwego człowieczeństwa  

oraz odwołania się do nieprzemijających wartości.  

Zainteresowani uczniowie  wzięli udział w dwóch lekcjach 

przygotowujących ich do rywalizacji, a także otrzymali materiały 

drukowane i cyfrowe. Dużym wsparciem w zdobyciu wiedzy posłużyły 

również zajęcia religii poprowadzone przez pana Tomasza Czurę.  

Do I etapu przystąpiło 23 uczniów, spośród których wyłoniono 

dziesięcioro finalistów. Indywidualne zadania odnosiły się do: prezentacji 

wybranej podróży papieskiej, odpowiedzi na pytania wybrane losowo, 

rozpoznawania miejsc związanych z  życiem Jana Pawła II, wypowiedzi  

na temat wybranej myśli Papieża Polaka oraz przytoczenia jednej 

anegdoty  z życia świętego.  

Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością biografii Karola 

Wojtyły, prezentowali rodzinne wspomnienia ze spotkań z Ojcem 

Świętym, wyjaśniali przemawiające do nich słowa papieża.  



Po wystąpieniach i spożyciu smacznych kremówek komisja ogłosiła wyniki. 

I tak:  

I miejsce zajął Florian Jabłoński - uczeń klasy VIII a  

II miejsce przypadło w udziale uczennicy klasy VIII b  

– Mai Obszyńskiej 

zaś na III miejscu uplasowała się Zuzanna Milczarska - 

uczennica klasy VII b  

wyróżnienie otrzymał Fabian Pietruszewski – uczeń klasy VII b.  

Laureaci oraz finaliści zostali obdarowani upominkami zakupionymi 

z funduszy Rady Rodziców, za co kieruję szczególne słowa podziękowania 

do przewodniczącego – pana Norberta Finke. Pozostali uczestnicy 

również otrzymali nagrody pocieszenia.  

Całe przedsięwzięcie pięknie wpisało się w uczczenie  

XXI Dnia Papieskiego oraz Dnia Jana Pawła II  

– obchodzonego 16 października, w 43. rocznicę wyboru Polaka  

na Stolicę Piotrową.  

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie:  

„ Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła. 

Od Was zależy jutrzejszy dzień. 

    Wy macie przenieść ku przyszłości 

to całe olbrzymie doświadczenie, 

                                         któremu na imię POLSKA” 

 

 

 

 

 

 

 



 


