
Temat lekcji: _ _    _ _ _ _    _    _ _ _ _ _      _ _ _ _ _     _ _? 

 

Rekin 

Jeden z uczniów podchodzi do tablicy i wypełnia luki, pozostali po kolei odgadują 

litery, jakie mogą się kryć pod ukrytym hasłem. Błędna odpowiedź  to spadek w dół, 

coraz bliżej krwiożerczego rekina… 

Czy uda się odgadnąć temat zanim zaatakuje nas rekin?       

 

T: CO WIEM O JANIE PAWLE II? 

 

Nauczyciel prezentuje materiały przybliżające sylwetkę Jana Pawła II piosenkę 

Magdy Anioł, pt. Lolek i tekst Życie Jana Pawła II w celu przeprowadzenia 

teleturnieju JEDEN Z DZIESIĘCIU i zabawy zdobytą wiedzą. (utrwalanie, emocje, 

urozmaicenie) 

 

Rapowana biografia Jana Pawła 

Nauczyciel wysyła uczniom kartę pracy, włącza utwór 2x, uczniowie słuchając 

uzupełniają luki w tekście na swoich komputerach. 

https://www.youtube.com/watch?v=-FLUPDww3R4 

 

Karta pracy 

Tekst piosenki 

Magda Anioł, Lolek 

Wadowice- rok XX Emi rodzi __________ 
Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna 

https://www.youtube.com/watch?v=-FLUPDww3R4


Pierwsze mecze, pierwsze _________, w gimnazjum klasówki 
Po maturze z kolegami wypad na ,,Kremówki'' 
 
Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana 
Pawła II /x2 
 
Całą drogę życia oddał Lolek Swemu Panu 
Wnet go droga ta zawiedzie aż do ___________ 
16 października 78 roku słyszy świat: 
„Habemus Papa” i doznaje _____________ 
 
Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
13 maja cały świat oddech ____________ 
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje 
Matka Boża miała tutaj plany widać własne 
Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie __________ 
 
 
Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
2005 to kwiecień, Bóg sam ___________ 
Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje 
Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie 
Papież dalej __________, lecz na tamtym świecie 
 
Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, /x2 
 
 
Zostań z nami/x6 
 
Kościół żyje i żyć będzie słowo Boga dane 
Od wiek wieków klucze Piotra są ___________ 
Znów Habemus Papa słyszy świat i się raduje 
Dzieło Jana Pawła Bene detto ____________ 
 
Ref.: Mamy nowego!, Benedykta XVI /x4 
 

 

Wersja dla nauczyciela 

Tekst piosenki: 

Wadowice- rok XX Emi rodzi syna 
Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna 
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki 
Po maturze z kolegami wypad na ,,Kremówki'' 
 



Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana 
Pawła II /x2 
 
Całą drogę życia oddał Lolek Swemu Panu 
Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu 
16 października 78 roku słyszy świat: 
„Habemus Papa” i doznaje szoku 
 
Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
13 maja cały świat oddech wstrzymuje 
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje 
Matka Boża miała tutaj plany widać własne 
Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie jasne 
 
 
Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje 
Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje 
Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie 
Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie 
 
Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, /x2 
 
 
Zostań z nami/x6 
 
Kościół żyje i żyć będzie słowo Boga dane 
Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane 
Znów Habemus Papa słyszy świat i się raduje 
Dzieło Jana Pawła Bene detto podejmuje 
 
Ref.: Mamy nowego!, Benedykta XVI /x4 
 

Odczytanie kart pracy przez uczniów, porównanie odpowiedzi. 

 

 

-Pomieszany tekst  

Akapity tekstu zostały ponumerowane od 1-6 ale to nie jest właściwy układ, zostały  

pomieszane. 

Uczniowie, po tym jak nauczyciel zapyta, jaką cyfrą oznaczono akapit, który jest 

wstępem do życiorysu Jana Pawła II, wpisują właściwą numerację na czacie, itd. 

 

Życiorys Jana Pawła II - układanka chronologiczna 

Zadaniem grupy jest ułożenie życiorysu Jana Pawła II.  

 



 

Życie Jana Pawła II 

1 

Dzieciństwo Karola nie było łatwe. Gdy miał 9 lat umarła jego ukochana mama. 

Można sobie tylko wyobrazić, czym była strata matki dla małego, wrażliwego 

chłopca. Nie doszedł jeszcze do siebie po tym przeżyciu, a już 3 lata później umarł 

starszy brat Edmund, który będąc lekarzem zaraził się od jednego z pacjentów. Po 

latach Ojciec św. wspomina: "Głęboko wyryły się w mej pamięci te wydarzenia. 

Śmierć brata chyba głębiej niż matki, zarówno ze względu na szczególne 

okoliczności rzec można tragiczne, jak też z uwagi na moją większą już wówczas 

dojrzałość". Z pewnością małemu Karolowi brakowało wspólnie spędzanych chwil ze 

starszym bratem, a zwłaszcza wspólnej gry w piłkę, różnych zabaw i rozmów. Brak 

matki i brata wynagradzał ojciec. Po latach Jan Paweł II powie: "Życie duchowe ojca 

po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego 

życie, widziałem jak umiał od siebie wymagać, widziałem jak klękał do modlitwy. To 

było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania 

młodego człowieka. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie 

stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków". 

2 

W roku 1941 powalony ciężką chorobą umiera ojciec przyszłego Papieża. Karol 

Wojtyła mając 20 lat pozostaje sam. Jednak towarzyszące mu przy tym cierpienie 

sprawiło, że jeszcze mocniej przylgnął do Chrystusa. Wybuch II wojny światowej 

zastał Karola w Krakowie, gdzie po skończonym gimnazjum wstąpił na Uniwersytet 

Jagielloński. Brak funduszy na utrzymanie sprawił, iż Karol Wojtyła przyjął pracę jako 

robotnik w kamieniołomach. Pracował bardzo ciężko przez 8 godzin dziennie w 

bardzo trudnych warunkach. Bardzo lubił czytać, zwłaszcza literaturę piękną. Dlatego 

też wybrał literaturę polską jako kierunek swoich studiów. Myślał także o aktorstwie 

próbując swoich sił w różnych przedstawieniach. Sam nawet pisał sztuki teatralne i 

wiersze. Decyzję zostania kapłanem podjął jesienią 1942 r. Uczęszczał na tajne 

wykłady odbywające się w różnych miejscach Krakowa. Tak było aż do zakończenia 

wojny. Dnia l listopada 1946 r., tj. nieco ponad 50 lat temu, otrzymał święcenia 

kapłańskie. 

 

3 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w miejscowości Wadowice, oddalonej około 

50 km od Krakowa. Wadowice, to bardzo ciche miasteczko, niczym nadzwyczajnym 

nie wyróżniające się. W latach 20-tych naszego wieku znaczną część mieszkańców 

stanowili Żydzi, którzy trudnili się handlem i rzemiosłem. Ludność polska pracowała 

w małych zakładach. Nie brakowało również wadowickiej inteligencji. Istniały różne 

szkoły, stąd duża liczba nauczycieli. Byli także adwokaci, lekarze i księża. Wszyscy 

oni byli na ogół ludźmi bogobojnymi, wyróżniającymi się żywą wiarą. 

 

Rodzicami przyszłego Papieża byli Karol i Emilia z domu Kaczorowska. Ojciec był 

podoficerem. Cechowała go sumienność podczas wykonywanej pracy. Pani Emilia 

była kobietą prostą, o niewielkim wykształceniu i bardzo chorowitą. Karol Wojtyła 



przyszedł na świat jako trzecie dziecko. Starszy brat miał na imię Edmund. Przyszły 

Papież miał także siostrę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Karol Wojtyła 

wychowywał się w rodzinie głęboko katolickiej, pełnej ciepła i miłości. 

 

 

4 

Zgodnie z tradycją Kościoła kardynałowie dokonują wyboru nowego papieża w 

czasie tzw. konklawe. Na takie też konklawe w październiku 1978 r. udał się kardynał 

Wojtyła. Zostało ono zwołane po śmierci papieża Jana Pawła I. Dnia 16 października 

1978 r., po wspólnych modlitwach, kardynałowie przystąpili do kolejnego głosowania, 

którego wyniku nikt nie przewidywał. Większość kardynałów oddała głos na 58 

letniego kardynała z Polski, z kraju w którym rządzili marksiści i ateiści. Było to tym 

bardziej zaskakujące, iż po 456 latach wybrano papieża nie - Włocha. Na słowa 

kardynała przewodniczącego: "Czy przyjmujesz wybór?" Karol Wojtyła odpowiedział - 

"Tak". Każdy nowo wybrany papież ma prawo przybrania nowego imienia. W hołdzie 

dla ostatnich trzech papieży kard. Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Zasiada na 

stolicy piotrowej jako 264 papież. 

 

 

5 

Po święceniach jako młody ksiądz Karol Wojtyła wyjeżdża na półtoraroczne studia do 

Rzymu. Po powrocie zostaje skierowany do jednej z wiejskich parafii, niedaleko 

Krakowa. Poznaje tam smak duszpasterskiej pracy odprawiając Msze św., udzielając 

chrztów, ślubów, odwiedzając chorych, itp. Po 7 miesiącach pracy w Niegowicach, 

zostaje przeniesiony do uniwersyteckiej parafii św. Floriana w Krakowie. Tam, wśród 

studentów, ujawnia się jego nadzywczajna umiejętność pracy z młodzieżą. W 

wolnych chwilach organizuje wycieczki, zwłaszcza w góry, które tak bardzo kocha, 

albo spływy kajakowe. Ubrany na sportowo przewodzi grupce młodzieży, która czule 

nazywa go "wujkiem". 

 

6 

Po 9 latach pracy ze studentami, w roku 1958, ks. Wojtyła został wezwany przez 

Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do Warszawy. Wiadomość jaką tam otrzymał 

była zaskakująca. Ojciec św. mianował go biskupem pomocniczym Krakowa. Miał 

wtedy 38 lat. Jako biskup nadal znajdował czas dla młodych ludzi, choć już nie w 

takim zakresie jak to miało miejsce wcześniej. Kiedy po śmierci Ks. Arcybiskupa 

Baziaka został powołany przez papieża Pawła VI na Metropolitę Krakowskiego, 

powiedział w swym przemówieniu ingresowym 8 marca 1964 r.: "Chcę być 

zjednoczony z Chrystusem w kapłaństwie i pasterstwie przez Matkę Jego (...) Od 

dawna o tym się przekonałem, że inaczej wejść w Dzieło Chrystusa jak przez Nią jest 

bardzo trudno (...) i pagnę także was wprowadzić przez Nią w to Dzieło, które 

wszyscy razem mamy tworzyć i które nas wszystkich ma tworzyć". Swoje rządy 

arcybiskupie w Krakowie objął w wielkim zaufaniu do ludzi. W roku 1967 został 

mianowany Kardynałem, w 1969 zastępcą Przewodniczącego Rady Głównej 

Konferencji Episkopatu Polski, a więc zastępcą na tym stanowisku Prymasa Polski, 

ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Mając 47 lat został kardynałem. 



 

 

Odpowiedź, w takiej kolejności powinny układać się akapity: 3,1,2,5,6,4 

 

 

Wersja dla Nauczyciela 

Życie Jana Pawła II 

 

3 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w miejscowości Wadowice, oddalonej około 50 km od 

Krakowa. Wadowice, to bardzo ciche miasteczko, niczym nadzwyczajnym nie wyróżniające się. W 

latach 20-tych naszego wieku znaczną część mieszkańców stanowili Żydzi, którzy trudnili się handlem 

i rzemiosłem. Ludność polska pracowała w małych zakładach. Nie brakowało również wadowickiej 

inteligencji. Istniały różne szkoły, stąd duża liczba nauczycieli. Byli także adwokaci, lekarze i księża. 

Wszyscy oni byli na ogół ludźmi bogobojnymi, wyróżniającymi się żywą wiarą. 

 

Rodzicami przyszłego Papieża byli Karol i Emilia z domu Kaczorowska. Ojciec był podoficerem. 

Cechowała go sumienność podczas wykonywanej pracy. Pani Emilia była kobietą prostą, o niewielkim 

wykształceniu i bardzo chorowitą. Karol Wojtyła przyszedł na świat jako trzecie dziecko. Starszy brat 

miał na imię Edmund. Przyszły Papież miał także siostrę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Karol 

Wojtyła wychowywał się w rodzinie głęboko katolickiej, pełnej ciepła i miłości. 

 

1 

Dzieciństwo Karola nie było łatwe. Gdy miał 9 lat umarła jego ukochana mama. Można sobie tylko 

wyobrazić, czym była strata matki dla małego, wrażliwego chłopca. Nie doszedł jeszcze do siebie po 

tym przeżyciu, a już 3 lata później umarł starszy brat Edmund, który będąc lekarzem zaraził się od 

jednego z pacjentów. Po latach Ojciec św. wspomina: "Głęboko wyryły się w mej pamięci te 

wydarzenia. Śmierć brata chyba głębiej niż matki, zarówno ze względu na szczególne okoliczności 

rzec można tragiczne, jak też z uwagi na moją większą już wówczas dojrzałość". Z pewnością małemu 

Karolowi brakowało wspólnie spędzanych chwil ze starszym bratem, a zwłaszcza wspólnej gry w piłkę, 

różnych zabaw i rozmów. Brak matki i brata wynagradzał ojciec. Po latach Jan Paweł II powie: "Życie 

duchowe ojca po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego 

życie, widziałem jak umiał od siebie wymagać, widziałem jak klękał do modlitwy. To było 

najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. 

Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do 

spełniania własnych obowiązków". 

 

2 

W roku 1941 powalony ciężką chorobą umiera ojciec przyszłego Papieża. Karol Wojtyła mając 20 lat 

pozostaje sam. Jednak towarzyszące mu przy tym cierpienie sprawiło, że jeszcze mocniej przylgnął 

do Chrystusa. Wybuch II wojny światowej zastał Karola w Krakowie, gdzie po skończonym gimnazjum 

wstąpił na Uniwersytet Jagielloński. Brak funduszy na utrzymanie sprawił, iż Karol Wojtyła przyjął 

pracę jako robotnik w kamieniołomach. Pracował bardzo ciężko przez 8 godzin dziennie w bardzo 

trudnych warunkach. Bardzo lubił czytać, zwłaszcza literaturę piękną. Dlatego też wybrał literaturę 

polską jako kierunek swoich studiów. Myślał także o aktorstwie próbując swoich sił w różnych 

przedstawieniach. Sam nawet pisał sztuki teatralne i wiersze. Decyzję zostania kapłanem podjął 

jesienią 1942 r. Uczęszczał na tajne wykłady odbywające się w różnych miejscach Krakowa. Tak było 

aż do zakończenia wojny. Dnia l listopada 1946 r., tj. nieco ponad 50 lat temu, otrzymał święcenia 

kapłańskie. 

 

5 

Po święceniach jako młody ksiądz Karol Wojtyła wyjeżdża na półtoraroczne studia do Rzymu. Po 



powrocie zostaje skierowany do jednej z wiejskich parafii, niedaleko Krakowa. Poznaje tam smak 

duszpasterskiej pracy odprawiając Msze św., udzielając chrztów, ślubów, odwiedzając chorych, itp. Po 

7 miesiącach pracy w Niegowicach, zostaje przeniesiony do uniwersyteckiej parafii św. Floriana w 

Krakowie. Tam, wśród studentów, ujawnia się jego nadzywczajna umiejętność pracy z młodzieżą. W 

wolnych chwilach organizuje wycieczki, zwłaszcza w góry, które tak bardzo kocha, albo spływy 

kajakowe. Ubrany na sportowo przewodzi grupce młodzieży, która czule nazywa go "wujkiem". 

 

6 

Po 9 latach pracy ze studentami, w roku 1958, ks. Wojtyła został wezwany przez Prymasa Polski 

Stefana Wyszyńskiego do Warszawy. Wiadomość jaką tam otrzymał była zaskakująca. Ojciec św. 

mianował go biskupem pomocniczym Krakowa. Miał wtedy 38 lat. Jako biskup nadal znajdował czas 

dla młodych ludzi, choć już nie w takim zakresie jak to miało miejsce wcześniej. Kiedy po śmierci Ks. 

Arcybiskupa Baziaka został powołany przez papieża Pawła VI na Metropolitę Krakowskiego, 

powiedział w swym przemówieniu ingresowym 8 marca 1964 r.: "Chcę być zjednoczony z Chrystusem 

w kapłaństwie i pasterstwie przez Matkę Jego (...) Od dawna o tym się przekonałem, że inaczej wejść 

w Dzieło Chrystusa jak przez Nią jest bardzo trudno (...) i pagnę także was wprowadzić przez Nią w to 

Dzieło, które wszyscy razem mamy tworzyć i które nas wszystkich ma tworzyć". Swoje rządy 

arcybiskupie w Krakowie objął w wielkim zaufaniu do ludzi. W roku 1967 został mianowany 

Kardynałem, w 1969 zastępcą Przewodniczącego Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski, a 

więc zastępcą na tym stanowisku Prymasa Polski, ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Mając 47 lat 

został kardynałem. 

 

4 

Zgodnie z tradycją Kościoła kardynałowie dokonują wyboru nowego papieża w czasie tzw. konklawe. 

Na takie też konklawe w październiku 1978 r. udał się kardynał Wojtyła. Zostało ono zwołane po 

śmierci papieża Jana Pawła I. Dnia 16 października 1978 r., po wspólnych modlitwach, kardynałowie 

przystąpili do kolejnego głosowania, którego wyniku nikt nie przewidywał. Większość kardynałów 

oddała głos na 58 letniego kardynała z Polski, z kraju w którym rządzili marksiści i ateiści. Było to tym 

bardziej zaskakujące, iż po 456 latach wybrano papieża nie - Włocha. Na słowa kardynała 

przewodniczącego: "Czy przyjmujesz wybór?" Karol Wojtyła odpowiedział - "Tak". Każdy nowo 

wybrany papież ma prawo przybrania nowego imienia. W hołdzie dla ostatnich trzech papieży kard. 

Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Zasiada na stolicy piotrowej jako 264 papież. 

 

UWAGA ZABAWA!:) 

Gra - Jeden z dziesięciu, uczniowie trzymają numerki np. od 1-15, zapisane na 

kartce w kamerce komputera, gra przebiega jak  w teleturnieju 1 z 10,  

Uczeń, który zgłosi się do odpowiedzi jako pierwszy (podając na czacie swoje imię) i 

poprawnie odpowie na pytanie otrzymuje 3 pkt, następnie wybiera do odpowiedzi 

kolegę lub koleżankę z grupy mówiąc np. , Pan z numerem 10, itd. To ważne, 

ponieważ wywołuje dużo śmiechu. 

Uczeń, który nie odpowie na pytanie odpada z gry, uczestnik przy odpowiedzi może 

poprosić o kolejne pytanie dla siebie, na własne ryzyko oczywiście. 

Nauczyciel liczy zdobyte przez uczniów punkty i wyłania zwycięzcę. 

 

Pytania do teleturnieju Jeden z Dziesięciu na podstawie tekstu Życie Jana 

Pawła II i utworu muzycznego Magda Anioł, Lolek 

 



 

- Z jakiej miejscowości pochodzi Papież? 

- Jak brzmi pełne imię i nazwisko Jana Pawła II? 

- Czy Jan Paweł II grywał w piłkę nożną? 

- Poniższe zdanie jest prawdą czy fałszem? Karol Wojtyła pracował jako robotnik w 

kamieniołomach. 

- Ulubiony smakołyk Jana Pawła II to… 

- Poniższe zdanie jest prawdą czy fałszem? Karol Wojtyła myślał także o aktorstwie 

próbując swoich sił w różnych przedstawieniach. 

- Co się wydarzyło w 2005 roku? 

- Ile lat miał Karol Wojtyła, gdy umarła jego mama? 

- Poniższe zdanie jest prawdą czy fałszem? Karol Wojtyła nie wychowywał się w 

rodzinie katolickiej. 

-Poniższe zdanie jest prawdą czy fałszem? Karol Wojtyła w latach młodzieńczych 

stracił matkę i brata Edmunda. 

-Studia o jakiej specjalności wybrał Karol Wojtyła będąc w Krakowie? 

-Podaj jedno hobby Karola Wojtyły. 

-Poniższe zdanie jest prawdą czy fałszem? Brat Karola Wojtyły zmarł zaraz po 

urodzeniu. 

-Jak czule młodzież nazywała Jana Pawła II w trakcie wycieczek górskich? 

-Jakiego wydarzenia dotyczy wers piosenki pt. Lolek „13 maja cały świat oddech 

wstrzymuje”? 

-Co oznacza wyraz pontyfikat? 

-Dlaczego dzieciństwo Karola Wojtyły nie było łatwe? 

- Poniższe zdanie jest prawdą czy fałszem? Mieszkańcy Wadowic byli na ogół ludźmi 

bogobojnymi? 

 

Złote myśli Jana Pawła II - praca z tekstem 

Nauczyciel odczytuje krótkie fragmenty złotych myśli Papieża. Uczniowie otrzymują 

teksty odczytywanych wypowiedzi. Wybierają po jednej z nich, uzasadniając swój 

wybór i tłumacząc przesłanie. 

 

Przebaczenie 



"Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. 

Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać 

do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii." 

Jasna Góra, 19.06.1983r. 

 

Dobroczynność 

" Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był 

dobroczyńcą. 

Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z 

miłością." 

Płock, 8.09.1991r. 

 

Dziecko 

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka 

do człowieka." 

Nowy Jork, 2.10.1979r. 

 

Wojna 

"Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale 

również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić." 

Oświęcim, 7.06.1979r. 

 

Wolność 

"Człowiek otrzymał dar wolności od swego Stwórcy. Wolność czyni człowieka 

zdolnym do najwyższego aktu ludzkiej godności; do miłości i adoracji Boga. 

Wolność posiada jednak swoją cenę. Wolność nie oznacza samowoli." 

Wiedeń, 11.09.1983r. 

 

Wielkość 

"Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się maluczkim i uznanie siebie za sługę 

wszystkich." 

Rzym, 14.05.1992r. 

 



Pokora 

"Zbyt łatwo ulegamy przekonaniu, że wszystko można "zrobić"; niebo, ziemię, a 

nawet samego człowieka, zawsze na nasz własny obraz i podobieństwo. Natomiast 

tym, czego brakuje dzisiejszemu człowiekowi, jest postawa pokory, ponieważ w 

żadnej innej epoce człowiek nie popadł w bestialstwo tak głęboko jak teraz." 

Rzym, 24.06.1990r. 

 

Europa 

"Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i 

strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem." 

Gniezno, 3.06.1997r. 

 

Rodzicielstwo 

"Stanowi w życiu każdego taką nowość i takie bogactwo, że nie można do niego 

przybliżyć się inaczej, jak na kolanach." 

List do rodzin, 2.02.1994r 

 

 

Przesłania Jana Pawła II, 

Na podstawie podanych cytatów napiszcie, czego uczy nas Jan Paweł II? Praca w 

parach lub indywidualnie w wersji on-line. 

 

"Budujcie dom na skale" 

"Jeden drugiego brzemiona( ciężary) noście" 

"Nie zatwardzajcie serc waszych" 

"Dobrego depozytu (daru) strzeżcie" 

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" 

"Bądźcie światłem , które świeci w mrokach" 

"Budujcie Polskę wierną swym korzeniom” 

 

Praca z tekstem 

Polecenie-Przeczytaj uważnie tekst. 



„Chcecie zachować pokój? Pamiętajcie o człowieku” – to hasło, które będzie 

towarzyszyć obchodom 12. rocznicy śmierci Jana Pawła II. 

Znicze, modlitwa i zasłuchanie. Setki mieszkańców stolicy przyjdą jak co roku 2 

kwietnia – w rocznicę śmierci Jana Pawła II – na pl. Piłsudskiego. – To okazja, by 

opowiadać o papieżu i przypominać aktualność jego słów – mówi Norbert Szczepański 

z Centrum Myśli Jana Pawła II, organizator. Tegoroczne spotkanie na pl. Piłsudskiego 

koncentrować się będzie wokół papieskiego przesłania o solidarności. Przywołane 

zostaną słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Zamku Królewskim podczas III 

pielgrzymki do Polski w 1987 r.: „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie 

o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego 

człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do 

wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie 

o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw 

i społeczności. (…) 

Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla 

pokoju”. W kolejnych miastach na trasie swojej pielgrzymki Jan Paweł II często wracał 

do tematu godności człowieka, wrażliwości na drugiego oraz solidarności. To podczas 

tej wizyty padły w Gdańsku historyczne słowa: „Jeden drugiego brzemiona noście – to 

zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. 

Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we 

wspólnocie. A więc nigdy – jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy 

»brzemię«, dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być 

walka silniejsza od solidarności”. – „Solidarność” to słowo, którego potrzebujemy 

dzisiaj. Pomoże nam ona przezwyciężyć podziały rodzinne, powstałe na gruncie 

państwowym i międzynarodowym – wyjaśnia N. Szczepański. Obchody 12. rocznicy 

śmierci papieża rozpoczną się o 21.00. W godzinie odejścia Jana Pawła II do domu 

Ojca – tradycyjnie już – zabrzmi utwór „Cisza”. Z głośników będzie wydobywać się 

przesłanie papieża o solidarności.  

Polecenia do tekstu: 

-Wypisz wszystkie niezrozumiałe wyrazy. 

*odczytanie wyrazów, praca ze słownikiem 



-Na podstawie zdobytych informacji na dzisiejszej lekcji i powyższego tekstu ułóż 

krzyżówkę do hasła SOLIDARNOŚĆ. 

• Rozmowa kierowana, podsumowanie, czego dowiedziałeś./ dowiedziałaś się o 

Janie Pawle II? 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


