
FINAŁ

KONKURSU 

„Papież 
Jan Paweł II

- święty 
naszych 
czasów”



Cele konkursu: tworzenie  pojęcia  świętości  jako  synonimu pełnego, 
prawdziwego człowieczeństwa



Cele konkursu: tworzenie  pojęcia  świętości  jako  synonimu pełnego, 
prawdziwego człowieczeństwa



O miłości
Na kryzys cywilizacji trzeba 

odpowiedzieć cywilizacją miłości, 
opartą na uniwersalnych wartościach 

pokoju, solidarności i wolności, 
które znajdują pełne urzeczywistnienie 
w Chrystusie.

[List apostolski "Tertio millennio   
adveniente", 1994 r.]

Cele konkursu: odwołanie  się  do  nieprzemijających  wartości  i  idei

O prawdzie
Wiara i rozum 
są jak dwa skrzydła, 
na których duch ludzki 
unosi się 
ku kontemplacji 
prawdy.
[Encyklika 
"Fides et Ratio", 1998 r.]

O cierpieniu
Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, 
której przejawem będzie nie tyle i nie tylko 
skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim 
dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, 
tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako 
poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej 
wspólnoty dóbr.
[List apostolski "Novo Millennio Ineunte", 2001 r.]



Cele konkursu: uczczenie XXI Dnia Papieskiego 



Cele konkursu: uczczenie Dnia Papieża Jana Pawła II 



Cele konkursu: pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności 
Jana Pawła II



https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4

Kliknij w link i wspólnie zaśpiewajmy ulubioną pieśń 

papieża Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4


ZADANIE I

❖ ustna prezentacja 
wybranej podróży papieskiej
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ZADANIE II

❖odpowiedzi na pytania 
wybrane losowo 



ZADANIE III

❖ rozpoznawanie miejsc 
związanych z  życiem 

Jana Pawła II 
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ZADANIE IV

❖ wypowiedzi na temat 
wybranej myśli 
papieża Polaka 



❖ wartość i godność osoby ludzkiej





❖ podstawowe prawo człowieka



❖ misja każdego z nas 



ZADANIE V

❖ przytoczenie jednej anegdoty  
z życia świętego 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=ka%C5%BCdy+%C5%9Bwiety+chodzi+usmiechniety+piosenka

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ka%C5%BCdy+%C5%9Bwiety+chodzi+usmiechniety+piosenka


❖ Nadal, gdy tylko czas mu na to pozwalał, pływał latem kajakiem
i chodził po górach, a zimą zakładał narty. A kiedy pytano,
czy to uchodzi, żeby kardynał jeździł na nartach, odpowiadał:
„Kardynałowi nie uchodzi źle jeździć na nartach”

❖ Zagraniczni dziennikarze zapytali go kiedyś, 
ilu polskich kardynałów uprawia narciarstwo. 
„40 procent” – odpowiedział Wojtyła. 
„Ale przecież Polska ma tylko dwóch kardynałów” 
- dopytywał się zdumiony dziennikarz. 
„Oczywiście, ale kardynał Wyszyński, 
prymas Polski, stanowi 60 procent”





❖ Jedna z sióstr zakonnych, które pomagały papieżowi
w codziennych sprawach, zwróciła się do polskiego księdza
z prośbą, aby nauczył ją kilku słów po polsku. Uzasadniła, że miło
było by Ojcu Świętemu, gdyby mogła się z nim przywitać w jego
ojczystym języku. Ksiądz spełnił jej prośbę. Następnego dnia
podając śniadanie, siostra zwróciła się do Jana Pawła II:
Jak się masz koteczku...?

❖ Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę
w góry. Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów.
W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł
więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać
o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się.
- Zapomniał pan zegarka, co?
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła.
- Z doświadczenia – odrzekła wczasowiczka. - Jest pan dziś już
dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się
od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał jej zawstydzony
Wojtyła
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma - podrywano
mnie w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz.



❖ Podczas pierwszej wizyty Jana Pawła II w Krakowie, papież był
po raz pierwszy wywołany do okna przez młodzież stojącą pod jego
dawną rezydencją arcybiskupią przy ulicy Franciszkańskiej 3.

Wydawało się, że tak będzie bez końca, bo młodzi ludzie cały czas
wiwatowali na cześć Ojca Świętego. Wreszcie w to wszystko
wmieszał się prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Stanął
w oknie obok papieża i zapytał pokornie:

- Ojcze Święty, czy jak wasza świątobliwość jest teraz w Polsce,
to ja mam władzę zwierzchnią w Kościele?

Jan Paweł II odpowiedział:

- Tak, oczywiście.

Na to prymas:

- No to, Ojcze Święty, marsz do łóżka!



❖ Podczas wizyty w Polsce w roku 1999

ciągle rozbijał nieznośną dlań atmosferę

kultu...

❖

Pielgrzymi zgromadzeni w Elblągu

przerywali Ojcu Świętemu często i głośno.

Jan Paweł II skomentował to:

- Ktoś się raz pomylił i zamiast wołać:

„Niech żyje Papież!”, zaczął wołać:
„Niech żyje łupież!”. Ja was do tego

nie zachęcam.

❖

Kiedy krzyczano doń: „Witaj w Licheniu”,

stwierdził:
- Myślałem, że mówicie: „Witaj, ty leniu”.

❖

Z powodu choroby Papież nie mógł

pojechać do Gliwic. Odwiedził jednak

to miasto ostatniego dnia swojej wizyty
w Polsce.

- Ja bym z takim papieżem

nie wytrzymał - powiedział.

- Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem

znowu ni ma przyjechać - przyjeżdżo.



*Quiz

Podaj nazwę ulubionego ciastka 
Jana Pawła II i kliknij.  

*



Moi Drodzy Młodzi Przyjaciele! 

Każdy z Was, znajduje w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można
nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której
nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.

W naszej epoce, w której dobrobyt materialny
i wygoda są przedstawiane i poszukiwane jako
najwyższe wartości, nie jest łatwo zrozumieć orędzie
płynące z krzyża. Ale Wy, Drodzy Młodzi, nie lękajcie
się głosić Ewangelii krzyża w każdej sytuacji.

Nie lękajcie się iść pod prąd!
Drodzy Młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom

i przelotnym modom, które nierzadko pozostawiają
tragiczną pustkę duchową! Odrzućcie pokusę
pieniądza, konsumpcyjnego życia i podstępnej
przemocy, które niekiedy lansują środki przekazu.
O wartości człowieka ostatecznie decyduje to, kim jest,
a nie to, ile ma. Nie pozwólcie sprowadzić Waszego
ducha na poziom jakiegokolwiek materializmu.



Im żywsze będzie zaangażowanie, z jakim
podejmiecie Wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej
będziecie spełniać Wasze posłannictwo w przyszłości.

Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty.
Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki
jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła.
Od Was zależy jutrzejszy dzień. Wy macie przenieść
ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie,
któremu na imię POLSKA.

Niech lampy Waszej wiary, nadziei i miłości
nigdy nie gasną. Niech będą światłem dla świata.
Bądźcie konsekwentni w swojej wierze!
Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości.

Uznajcie, że nie jesteście panami własnego życia,
i otwórzcie się na Tego, który Was stworzył z miłości
i który chce, abyście byli ludźmi wartościowymi,
wolnymi i pięknymi. Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od Was nie wymagali.



Kliknij w link i posłuchaj „Barki” w wykonaniu górali

https://www.youtube.com/watch?v=H0CLozZo1NI

https://www.youtube.com/watch?v=H0CLozZo1NI



