
Jan Paweł II – Patron naszej szkoły

W 100 – lecie urodzin papieża Polaka



Krótka informacja o naszym Patronie

 Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodzony 18 maja 1920 roku, zmarły 2 kwietnia 2005,
polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku
papież.

 Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, w dzieciństwie chętnie uprawiał sport, często grał
w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Już w tamtym okresie przyszłego
papieża cechowała silna wiara, w kościele parafialnym z oddaniem pełnił obowiązkiministranta.
Wojtyła naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach, w 1938 roku podjął studia polonistyczne
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą aktywnością
– brał udział w spotkaniach literackich, uczestniczył w przygotowaniach spektakli, pisał pierwsze
utwory poetyckie.

 W 1942 roku Wojtyła postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium
Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie
Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy z katolickimi
czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania się na kolejne szczeble
w kościelnej hierarchii. W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967
otrzymał nominację kardynalską.

 Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego
papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym
z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ na zmiany, które zaszły w tym
czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II,
papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego zabójcy, Ali Agcy.

 Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym – odbył 104 pielgrzymki
(odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym aż 8 do Polski. Jego biografia często stawiana
jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka, Wojtyła był niezwykle
wysoko cenionym autorytetem moralnym.



Kim był Jan Paweł II ?

Biblioteka Szkolna poleca Uczniom książki o naszym Patronie

Z okazji 100 - lecia urodzin Jan Pawła II warto poznać Jego historię, czytając książki dla dzieci 

dotyczące życia i działalności Wielkiego Polaka – nie tylko papieża, ale też poety, przyjaciela młodzieży, 

po prostu Człowieka.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 

 Z Wadowic do nieba to ciepła 
i wzruszająca, napisana 
wierszem historia życia 
polskiego papieża, 
przeznaczona dla dzieci 
szkolnych, szczególnie tych 
przygotowujących się do 
przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej.

 Pięknie wydana i barwnie 
ilustrowana - to znakomity                  
i wartościowy prezent                 
na każdą okazję dla młodych 
czytelników.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 
 Życie Jana Pawła II w obrazach

do kolorowania, m.in. dzieciństwo
i młodość, lata przeżyte w Krakowie,
podróże apostolskie, Papież w drodze do
domu Ojca. Szczególnie dużo miejsca
przeznaczono na papieskie wizyty w Polsce.
Zostały one przedstawione
chronologicznie.

 Każda podroż rozpoczyna się mapą Polski
z zaznaczonymi miastami, które odwiedził
papież. Kolorowanki przedstawiają
najważniejsze tematy papieskich
pielgrzymek (np. Miłosierdzie Boże),
kanonizacje i beatyfikacje Polaków (ok. 20
postaci) oraz ważne dla naszego kraju
miejsca (Stocznia Gdańska, Westerplatte,
Częstochowa, Zakopane).

 Całość jest ubogacona łamigłówkami,
zawiera też rysunki ukryte, które należy
pokolorować według zadanego klucza.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 

 Droga do świętości. 
Opowiastki o Janie Pawle II 
to niezwykła książka,                      
w której znajdziesz 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące Jana Pawła II 
najbardziej nurtujące dzieci. 
Przepiękne, barwne 
ilustracje, interesujące                        
i napisane przystępnym 
językiem teksty oraz 
niezwykle zabawne anegdoty 
wyróżniają tę pozycję wśród 
innych tego typu dostępnych 
na rynku.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 
 Książka przybliża młodym czytelnikom

postać świętego Jana Pawła II, fakty
z jego życia, cechy charakteru
i osobowości, które sprawiły, że stał
się on autorytetem dla rzeszy ludzi
na całym świecie. Autorzy, odwołując
się do biografii papieża Polaka,
wskazują drogę do właściwego
postępowania, dokonywania dobrych
życiowych wyborów, dążenia do bycia
mądrym człowiekiem i dobrym
chrześcijaninem. Czytelnik znajdzie
w środku odpowiedzi na ciekawe
pytania dzieci, . „Czy papież może
chodzić na siłownię?”, „Czy papież
może żartować, tańczyć, grać w gry
komputerowe?”, „Czy papież może
odwiedzać rodzinę?”, „Kto może
zwracać się do papieża po imieniu?”,
wiele zdjęć i dużych ilustracji.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 

 Każdy człowiek, nawet

najbardziej znany na świecie,

nawet taki, który został

świętym – był kiedyś

dzieckiem. Ciepła opowieść

Anny Czerwińskiej-Rydel

z pierwszego poziomu serii

„Czytam sobie” to historia

o takim właśnie człowieku –

o świętym Janie Pawle II.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 
 Lekka, rymowana opowieść

o Janie Pawle II, przeznaczona dla
dzieci. Historia małego Lolka,
który lubił żarty, chętnie grał
w piłkę i marzył o aktorstwie. Mały
Lolek wyrósł na Karola, który
został księdzem, filozofem,
duszpasterzem, a w końcu
papieżem i jedną z największych
postaci XX wieku.

 Książka z serii Święci
Uśmiechnięci pomoże przybliżyć
postać Jana Pawła II dzieciom
w wieku od 5 do 10 lat –
pierwszemu pokoleniu, które znać
go będzie jedynie z opowieści.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 
 Jest to książeczka w kształcie 

okna - nawiązująca                         
do spełnienia papieskiej 
obietnicy, czyli tego, że Jan 
Paweł II czuwa nad nami, 
spoglądając na nas ze swojego 
niebieskiego okna                                          
i błogosławiąc nam.

 Książeczka ma pomóc dzieciom 
i rodzicom pochylić się                          
na nowo nad Dekalogiem i nad 
nauczaniem Jana Pawła II. Składa 
się z dziesięciu rozdziałów,                 
z których każdy jest 
poświęcony osobnemu 
Przykazaniu Bożemu.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 

 Jan Paweł II – rycerz Królowej 
Nieba to historia życia Karola 
Wojtyły – wielkiego Polaka i 
świętego papieża Jana Pawła II, 
opowiedziana wierszem                         
i barwnymi ilustracjami. 
Rymowany tekst łatwo wpada 
w ucho, głębokie treści 
zapadają w serce, a sposób 
przedstawienia Świętego 
zachęca do obrania go za wzór 
do naśladowania w życiu.

 „Bo jego słowo – jak Boże 
Słowo – miało moc wielką                    
i wyjątkową”.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 
 „Kto to jest papież? Człowiek z papieru.

Gdzie się urodził Karol Wojtyła?
W Katowicach, Gdzie jadał obiady
po śmierci mamy? W supermarkecie...”.
Odpowiedzi dzieci na pytania o Jana Pawła
II potrafią rozbawić. To, co dorosłym wydaje
się oczywiste, dla najmłodszych już takie
oczywiste nie jest.

 Wadowickie historie są dla naszych dzieci
tak odległe, jak dla nas opowieści wojenne
dziadków. Rośnie pokolenie, które z racji
wieku z papieżem nie mogło się spotkać.
A im dalej od śmierci Karola Wojtyły, tym
bardziej koturnowo i nierealnie
przedstawia się to, kim był. Ze szkodą dla
jego historii, nauki i świętości. Pomnikowy
Jan Paweł II nie przemówi do wyobraźni
współczesnego dziecka. Przegra
z postaciami z kreskówek i gier. Żeby tak
się nie stało, warto opowiadać dzieciom
o chłopcu z Wadowic, o jego poczuciu
humoru i pogodzie ducha, o jego
pracowitości i samodyscyplinie…



Poznajmy lepiej naszego Patrona 
 Druga część książki biograficznej 

Chłopiec z Wadowic wydanej                 
w 2011 roku. 

 Tym razem książka opisuje cechy 
charakteru i osobowości, które 
powodują, że Jan Paweł II stał się 
autorytetem dla rzeszy wiernych. 

 Publikacja wskazuję drogę                  
do właściwego postępowania, 
dokonywania dobrych życiowych 
wyborów, dążenia do bycia 
mądrym człowiekiem i dobrym 
chrześcijaninem, kierując się 
wartościami opisanymi                        
na przykładzie postępowania Jana 
Pawła II.Jan Paweł II jest wzorcem 
moralnym dla dzieci wchodzących 
w świadome uczestnictwo w życiu 
religijnym i codziennym.



Poznajmy lepiej naszego Patrona 
 Ta niewielka książeczka opowiada               

o niełatwym dzieciństwie małego 
Karola, jego rodzicach i starszym 
bracie, o latach szkolnych i górskich 
wycieczkach z przyjaciółmi, o tajnych 
studiach i ciężkiej pracy w czasie 
wojny. Kolejne rozdziały prowadzą 
szlakiem człowieka, który z wesołego 
skromnego chłopca piszącego wiersze 
wyrósł na przywódcę całego Kościoła 
katolickiego i którego słuchali z uwagą 
nie tylko chrześcijanie.

 Opowiem ci o Janie Pawle II to mały 
przewodnik po wielkim życiu dla 
młodych ludzi, którzy stają dopiero             
na początku swojej drogi, rozpoczynają 
naukę w szkole, przystępują                       
do pierwszej Komunii.



Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Grafiki i opisy pochodzą z zasobów Internetu, m.in.:
https://dziennikpolski24.pl/sw-jan-pawel-ii-doktorem-kosciola-biskupi-pisza-list-do-franciszka/ar/c1-14526393
https://chrzescijanstwopedia.fandom.com/pl/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

https://allegro.pl/oferta/bialo-zolty-magnes-cytat-jan-pawel-ii-cytaty-8414444668
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/swiety-jan-pawel-ii-zyciorys/
https://diecezja.pl/apostolowie-milosierdzia/swiety-jan-pawel-ii/
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