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WSTĘP

Na czym polega wychowanie?

Wydaje się,  że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć,  nie można pominąć 
dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia  
w  prawdzie  i  miłości,  po  drugie,  że  każdy  urzeczywistnia  siebie  przez 
bezinteresowny dar właśnie z siebie samego.
Odnosi  się  to  zarówno  do  tych,  którzy  wychowują,  jak  i  do  tych,  którzy  są 
wychowywani. Również i wychowanie jest procesem, w którym wzajemna komunia 
osób dochodzi do głosu w sposób szczególny.
Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym 
ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo. Jest wspólnym 
uczestnictwem  w  tym  ostatecznym  celu,  który  stanowi  powołanie  człowieka  
ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku 
Rodziny 1994.

Na czym polega wychowanie?

To obowiązek i zaszczyt.
To  wspaniała  możliwość  codziennego  świadczenia  prawdy,  bycia  dla  innych, 
współdziałania z drugim człowiekiem.
To odkrywanie – mozolne i uparte tego, co w nas najlepsze i najpiękniejsze, tego, co 
będzie Twoim darem Uczniu i Twoim zadaniem – Nauczycielu.
Nie  lękajmy  się  więc  być  razem  i  być  dla  siebie.  My  –  nauczyciele,  idźmy  
do młodzieży.
Trwajmy  w  samym  powołaniu,  doskonalmy  przymioty  ducha  i  umysłu,  abyśmy 
sprostali  zadaniu  wyrażonemu  w  zaszczytnych  słowach:  „Jestem  Twoim 
nauczycielem.  Jestem  Twoim  wychowawcą.  Nie  znam  gotowych  odpowiedzi  
na Twoje niecierpliwe pytania.”
Pomogę Ci szukać na nie odpowiedzi tak wytrwale i cierpliwie, abyś zrozumiał, jak 
wiele  zależy  od  tego,  jaką  każdy  z  nas  przyjmie  miarę  swego  życia  i  swego 
człowieczeństwa.
Wiele nauczysz się ode mnie – swego nauczyciela i ja nauczę się wiele od Ciebie – 
mój uczniu. I to jest właśnie ten dar.
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TWÓRCA I ADRESACI PROGRAMU

Postawa  aksjologiczna  programu  wychowawczego  wynika  z  nauczania 
naszego  wielkiego  rodaka  –  Papieża  Jana  Pawła  II.  Z  ogromnego  bogactwa  
i  różnorodności  Jego  wieloaspektowej  apostolskiej  posługi  wybrano  te  myśli  
i  wskazówki,  które  stanowić  mogą  wyrazisty  zarys  działań  wychowawczych 
zmierzających  ku  formacji  młodego  człowieka  w  duchu  humanizmu 
chrześcijańskiego.

Wspaniałe świadectwa działań edukacyjnych Ojca Świętego powinny stać się 
inspiracją  do  pracy  wychowawczej  sprzyjającej  wszechstronnemu  rozwojowi 
młodzieży i samodoskonaleniu tych, którzy podjęli twórczy wysiłek realizacji tego 
zaszczytnego zadania.

Na przełomie tysiącleci nikt przecież nie wywarł silniejszego wpływu na losy 
Polski i Polaków niż Jan Paweł II. Już sam Jego wybór na Papieża wstrząsnął krajem, 
dodał  ludziom  otuchy,  wzmocnił  poczucie  własnej  wartości,  ale  także 
samodyscypliny.
Potem każda z Jego licznych pielgrzymek do Polski stawała się kamieniem milowym 
na drodze przemian polskiego społeczeństwa.
Wszyscy kochaliśmy Go gorąco, bezgranicznie i szczerze. Dlatego teraz takie ważne 
jest, byśmy nie zapomnieli Jego przesłania i z gorliwością wytrwale realizowali to, 
czego tak niestrudzenie nas nauczał:
„Wzywam  was  wszystkich,  abyście  wzrastali  w  miłości  i  prawdzie,  byście 
przyznawali absolutne pierwszeństwo wartościom duchowym, byście przeobrażali się 
w „nowych ludzi”, coraz pełniej  uznając i przyjmując w Waszym życiu obecność 
Boga, który jest Miłością.

Budowanie cywilizacji  Miłości  wymaga wyraźnej  i  wytrwałej  gotowości  do 
poświęceń,  pragnienia  by  tworzyć  nowe  drogi  społecznego  współżycia, 
przezwyciężyć podziały i przeciwstawne sobie formy materializmu (…)

Drodzy  młodzi,  drodzy  przyjaciele,  bądźcie  świadkami  Bożej  miłości, 
siewcami nadziei i budowniczymi pokoju.

Jan Paweł II
Orędzie z okazji VI Dni Młodzieży
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I  POWINNOŚCI NAUCZYCIELI

        W swojej pracy wychowawczej nauczyciele Gimnazjum Nr 15 im. Jana Pawła II 
w Lublinie wykorzystując cały swój potencjał intelektualny, duchowy i społeczny, 
zmierzać będą do tego, aby uczniowie:

• respektowali i szanowali godność każdej osoby ludzkiej,
• kształtowali  swoją  postawę moralną i  społeczną w oparciu o chrześcijański 

system wartości,
• rozwijali  swoją  samodzielność  i  aktywność  w  dążeniu  do  dobra  w  jego 

wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego  
z poczuciem przynależności  do wspólnoty szkolnej,  rodzinnej,  lokalnej oraz 
narodowej i obowiązkiem pomnażania jej dorobku,

• kształtowali  w  sobie  świadomość  użyteczności  i  celowości  ustawicznego 
rozwoju  wszystkich  sfer  osobowości  człowieka  w  aspekcie  poznawczym, 
etycznym, zdrowotnym, estetycznym, społecznym i duchowym.

• umacniali poczucie wrażliwości na los drugiego człowieka, respektowali jego 
potrzeby  i  niezbywalne  prawa,  kształtowali  relacje  braterskiej  współpracy  
i  przyjaźni  w  integracji  z  ludźmi  niepełnosprawnymi,  wymagającymi 
specjalnej troski i duchowego wsparcia.

• kształtowali  w  sobie  postawę  dialogu  i  umiejętność  słuchania  innych  oraz 
rozumienia ich poglądów w poczuciu odpowiedzialności za rezultaty wspólnej 
pracy,

• potrafili  czynnie  przeciwstawić  się  złu,  agresji  i  nietolerancji,  odważnie 
pokonywali  trudu  codzienności,  dążąc  do  jak  najpełniejszego  rozwoju 
własnych możliwości i odnalezienia godnej miary własnego człowieczeństwa,

• umacniali  poczucie  przynależności  religijnej,  społecznej,  narodowej  
i  kulturowej  poprzez  różnorodną  działalność  zmierzającą  do  ukazania 
bogactwa ludzkich dokonań i pomnażania jego wartości,

• mieli  świadomość  znaczenia  Dzieła  Patrona  Gimnazjum  –  Jana  Pawła  II  
i  dążyli  do  realizacji  w  życiu  swoim i  całej  wspólnoty,  wielkich  idei  tego 
Pontyfikatu: miłości, wiary, braterstwa i służby drugiemu człowiekowi,

• dawali  codzienne  świadectwo  rozumienia  wielkiego  dorobku  kultury 
chrześcijańskiej  poprzez  znajomość  i  naśladowanie  postaci  i  dzieł 
stanowiących przykład realizacji chrześcijańskiego systemu wartości.
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II POWINNOŚCI UCZNIÓW

Uczniowie Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie codzienna pracą 

rozwijają ważne sfery ich osobowości i, poprzez naśladownictwo i twórczą realizację 

wielkich idei Pontyfikatu Papieża – Polaka Jana Pawła II oraz świadectwa godnej 

postawy  ich  nauczycieli,  dążą  do  ukształtowania  i  rozwoju  przymiotów  ducha  

i charakteru. 

Uczeń naszego gimnazjum potrafi:

• respektować godność i prawa każdego człowieka,

• pomóc drugiemu człowiekowi na miarę swoich możliwości i potrzeb bliźniego,

• szanować odmienność poglądów,

• czynnie przeciwstawiać się złu w różnych jego przejawach,

• zadbać o poczucie bezpieczeństwa i zdrowie własne oraz innych ludzi,

• inicjować i  aktywnie rozwijać twórczą współpracę z różnymi organizacjami 

działającymi w środowisku szkolnym i lokalnym,

• kształtować w sobie poczucie obowiązku oraz odpowiedzialności i uczciwości 

w realizacji powierzonych zadań,

• aktywnie  rozwijać  swoje  umiejętności  zdolności  i  predyspozycje  

we wszystkich sferach osobowości młodego człowieka,

• wskazywać  i  realizować  idee  głoszone  przez  Patrona  Gimnazjum  w  ich 

aspekcie poznawczym, religijnym, moralnym, społecznym i duchowym,

• zwalczanie  słabości,  aby  umacniać  w  sobie  poczucie  braterstwa  i  miłości 

bliźniego oraz służby drugiemu człowiekowi.

5



CELE WYCHOWANIA:

1. Człowiek każdy idzie przed siebie.
Podąża ku przyszłości.
I narody idą przed siebie.
I ludzkość całą.
Iść przed siebie to znaczy
Nie tylko ulegać wymogom czasu,
pozostawiając stale za sobą przeszłość:
dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia …
Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu

2. Niech nasza droga  
będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa
będzie pokorna.
Niech nasza miłość
będzie potężna.
Niech nasza nadzieja
Będzie większa
Od wszystkiego
Co się tej nadziei
Może przeciwstawić.

3. Bądźcie solidarni z życiem  

4. Człowiek współczesnej cywilizacji
zarażony jest
chorobą powierzchowności,
niebezpieczeństwem spłycenia.
trzeba pracować
dla odzyskania głębi
- tej głębi
która właściwa jest ludzkiej istocie:
tej głębi,
która wzywa jego umysł i serce,
podobnie jak morze ………
jest to właśnie głębia
prawdy i wolności,
sprawiedliwości i miłości:
Głębia pokoju.

5. Odpowiadając na miłość,
Sami uczymy się miłości!
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6.  Człowiek jest wolny,
A więc odpowiedzialny
Ponosi odpowiedzialność
osobistą, społeczną,
odpowiedzialność przed Bogiem
Odpowiedzialność świadczy o jego wielkości.

7.  Człowiekowi wolno chcieć dla siebie więcej!
Nie tylko  w sferze dóbr duchowych,
ale również materialnych,
byleby tylko, mając więcej,
więcej dawał z siebie innym.

8.  Miej odwagę żyć w prawdzie

9. Cała wielkość pracy znajduje się wewnątrz człowieka.

10. Dziś świat stał się areną bitwy o Życie
Trwa walka między cywilizacją życia
a cywilizacją śmierci. 
Dlatego tak ważne jest budowanie
„kultury życia”:
Tworzenie dzieł i wzorców kulturowych
które będą podkreślały wielkość i godność
każdego ludzkiego życia.

Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę,
sprawiedliwość i piękno i inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego,
dlatego szuka,
czasem burzliwie szuka
prawdziwych wartości

i ceni tych ludzi którzy ich nauczają

i według nich żyją.
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TREŚCI WYCHOWANIA

I. Prawa człowieka. Wartość i godność każdej osoby ludzkiej.

• zgodnie ze światopoglądem chrześcijańskim wartość osoby ludzkiej zależy nie 
od tego, co dana osoba posiada, ale od tego jaka jest.

Jan Paweł II. Przemówienie w San Antonio 13 IX 1987

• każda osoba ludzka, bez względu na to, jak bardzo jest bezsilna, czy bezradna, 
stara  czy  młoda,  chora  czy  upośledzona,  użyteczna  czy  bezproduktywna  
ze społecznego punktu widzenia jest istotą o bezcennej wartości, stworzona  
na obraz i podobieństwo Boże.

Jan Paweł II. Przemówienie na lotnisku w Detroit,
Stany Zjednoczone 19 IX 1987

• Powszechna  Deklaracja  Praw Człowieka  wraz  z  całym dorobkiem licznych 
deklaracji i umów dotyczących najważniejszych aspektów praw ludzkich, praw 
dziecka, praw kobiety, równości między rasami, a zwłaszcza wraz z dwoma 
układami  międzynarodowymi  o  prawach  gospodarczych,  społecznych  i 
kulturalnych,  o  prawach  obywatelskich  i  politycznych  –  musi  zostać  w 
hierarchii  Narodów  Zjednoczonych  podstawowa  wartością,  z  którą  winni 
konfrontować  swoje  sumienia  jej  członkowie  i  z  której  winni  czerpać 
ustawicznie swoje uaktywnienie.  Jeśli natomiast prawdy i zasady zawarte w 
tym  dokumencie  zostaną  zapomniane,  opuszczone,  jeśli  zatracą  w 
świadomości każdego i wszystkich tę swoja pierwszą  wyrazistość, jaką miały 
w  momencie  swych  bolesnych  narodzin,  wówczas  szlachetnej  celowości 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, a z nią współżycia ludzi i ludów może 
zagrozić ponowna ruina.

Jan Paweł II. Przemówienie na forum ONZ. 2 X1 1979

II. Zasady moralne

• Niezbędne  staje  się  (…)  odzyskanie  świadomości  prymatu  wartości   
moralnych,  które są wartościami osoby ludzkiej  jako takiej. Uświadomienie 
sobie  na  nowo ostatecznego  celu  życia  i  jego  podstawowych  wartości  jest 
wielkim zadaniem dnia dzisiejszego.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska.
Familiaris carsortio 1981.

• W  obliczu  trudnych  problemów  wielu  ludzi  będzie  próbowało  uciec  
od  odpowiedzialności,  uciec  w  egoizm,  w  świat  seksu,  w  narkotyki,  
w przemoc, w obojętność i cynizm. Ale dziś staję przed wami z propozycją 
wyboru miłości, a oznacza to przeciwieństwo ucieczki

         Jan Paweł II. Kazanie ze Mszy Świętej w Bostonie. 1 X 1979
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• Wiele  problemów  wynika  z  dającego  się  zauważyć  w  naszej  kulturze 
fałszywego pojmowania wolności człowieka – tak jak gdyby można było być 
wolnym tylko wtedy, gdy się odrzuci wszystkie normy postępowania, odmówi 
przyjęcia  wszelkiej  odpowiedzialności,  czy  nawet  poskromienia  własnych 
interesów i namiętności.  Tymczasem prawdziwa wolność oznacza możliwość 
nieprzymuszonego  wyboru  dobra.  Na  tym  polega  naprawdę  ludzki  sposób 
dokonywania  wyborów w sytuacjach  jakie  stawia  przed  nami  życie  –  tak  
w sprawach wielkich jak i małych.

Jan  Paweł  II  Homilia  w  czasie  nabożeństwa 
ekumenicznego. Columbia 11 IX 1987

• W  naszej  stechnizowanej  cywilizacji  przyzwyczailiśmy  się  już  do  tego,  
że  ludzie  wytężają  umysł  w  celu  poznania  praw  rządzących  materią  
i  wykorzystywania  ich  na  własny  użytek.  Tym większa  jest  w  tej  sytuacji 
pokusa  manipulowania  sumieniami  dla  uzyskania  korzyści.  Tam,  gdzie 
przyjmie  się,  że  nie  istnieją  żadne  prawdy  absolutne,  a  nawet  samo  ich 
powstanie  jest  niemożliwe,  nie  ma  już  nic  niedozwolonego.  Przecież, 
powiadają niektórzy, zło i dobro nie są obiektywnie istniejącymi kategoriami 
rzeczywistości.  
          Dobrem jest to wszystko, co jest przyjemne albo użyteczne w danej 
chwili,  złem  jest  to,  co  staje  na  przeszkodzie  naszym  subiektywnym 
pragnieniom.  Każdy  może  sobie  zatem  budować  system  wartości  na  swój 
prywatny użytek.

      VIII Światowy Dzień Młodzieży w Denver
       12- 15 VIII 1993

Otwierając się na miłość
darowaną
przez Ducha Świętego
chrześcijanin może zakosztować
owoców Ducha,
miłości,
radości,
pokoju,
cierpliwości,
życzliwości,
dobroci,
wierności.
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III. Nauka i postęp techniczny. Wartość pracy ludzkiej.

• Trzeba się przekonać do pierwszeństwa etyki przed techniką, prymatu osoby 
w stosunku do rzeczy, wyższości ducha nad materia.

Jan  Paweł  II.  Przemówienie  w siedzibie  UNESCO. 
Paryż 2 VI 1980

• Ludzie naszych czasów i epok, które je poprzedziły, uwierzyli zbyt pochopnie, 
że zdobycze naukowe i techniczne będą równoznaczne z postępem ludzkości 
lub przynajmniej ten postęp zagwarantują, przynosząc wyzwolenie i szczęście. 
W dzisiejszych czasach wielu uczonych, a z nimi coraz więcej  ludzi,  zdaje 
sobie  sprawę,  że  nieprzemyślane  „przetwarzanie  świata”  grozi  poważnym 
zachwianiem delikatnej i skomplikowanej równowagi.

Jan Paweł II. Przemówienie na Uniwersytecie
we Fryburgu. 13 VI 1984.

• Wartość  pracy  nie  ogranicza  się  do  korzyści  jednostki.  Prawdziwą wartość 
pracy  można  pojąć  jedynie  w  jej  relacji  do  rodziny  i  społeczeństwa, 
rozumianych jako całość! Praca utrzymuje rodzinę i zapewnia jej stabilizację. 
To  w  obrębie  rodziny  dzieci  zaczynają  się  uczyć,  jakie  jest  pozytywne  i 
ludzkie znaczenie pracy.
          Praca ma podstawowe znaczenie  społeczne dla każdej  wspólnoty 
ludzkiej  i  dla  każdego  narodu.  Co  więcej,  przeznaczeniem  pracy  jest 
zapewnienie  ludziom  radości  dzięki  udziałowi  w  pożytkach  ze  wspólnych 
osiągnięć. Praca nie musi być wcale przekleństwem, jakim staje się  na skutek 
nadmiernej rywalizacji, wyzysku i konfliktów społecznych.

Jan Paweł II. Los Angeles, 17 IX 1987.

IV Młodzi i młodość

• Gdzie są dzieci, młodzież tam jest gwarancja radości, jako, że życie wasze jest 
w swoim najbardziej spontanicznym i najbujniejszym rozkwicie. W obfitości 
posiadacie tę radość życia i dajecie ją wspaniałomyślnie światu, który niekiedy 
jest znużony, zniechęcony, nieufny, zawiedziony. To nasze spotkanie jest także 
oznaką  nadziei,  ponieważ  dorośli  nie  tylko  wasi  rodzice  ,  ale  także  wasi 
nauczyciele, wasi profesorowie i ci wszyscy, którzy współdziałają dla waszego 
wzrostu oraz dojrzewania fizycznego i umysłowego, widzą w was tych, którzy 
urzeczywistniają  to,  czego może oni  – wskutek różnych dolegliwości  – nie 
mogli dokonać.

Jan Paweł II. Audiencja generalna
22 XI 1978
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• Do  was  mówię,  młodzi!   Chrystus  oczekuje  was  z  otwartymi  ramionami: 
Chrystus  liczy  na  was  w  budowaniu  sprawiedliwości  i  pokoju,  
w rozpowszechnianiu miłości. […] 
        Musicie wrócić do szkoły Chrystusa, aby odnaleźć prawdziwy, pełny, 
głęboki sens tych słów. Koniecznym oparciem dla tych wartości nie jest nic 
innego,  jak  posiadanie  pewnej  i  szczerej  wiary,  wiary  ogarniającej  Boga  
i człowieka, człowieka w Bogu. Nie ma bardziej odpowiedzialnego i głębszego 
wymiaru  jaki  nadać  można  słowu  „człowiek”,  słowu  „miłość”,  słowu 
„wolność”, słowom „pokój” i „sprawiedliwość”, nie ma nic innego, nie ma nic 
poza Chrystusem.

Jan Paweł  II.  Przemówienie do Świętego Kolegium 
Kardynalskiego 22 XII 1980

• Każdy kolejny Światowy Dzień Młodzieży staje się potwierdzeniem gotowości   
młodych  ludzi  do  zaakceptowania  życia  jako  oczekiwanego  daru. Daru,  
w zamian za który należy dążyć do stworzenia lepszego świata dla siebie i dla 
innych.  Powinniśmy  właściwie  zrozumieć  ich  najgłębsze  aspiracje  
i uświadomić sobie, że oni pragną być traktowani jak prawdziwi partnerzy  
w budowaniu bardziej ludzkiego, bardziej współczesnego i sprawiedliwszego 
świata.  Kieruję  te  słowa  zwłaszcza  do  przywódców  państw  i  wszystkich, 
którzy wywierają wpływ na losy całych narodów. Uwierzcie, że młodzież jest 
w stanie poświęcić temu celowi sobie tylko właściwą energię i idealizm.

Jan  Paweł  II.  Spostrzeżenia  i  myśli  wygłoszone 
podczas ceremonii powitalnych w Denver. 
11 VIII 1993.

• Drodzy młodzi ludzie nie zamykajcie oczu na moralna chorobę,  która nęka 
dziś  nasze  społeczeństwo  i  przed  którą  sama  młodość  nie  jest  dostateczną 
ochroną. Jakże wielu młodych już pozwolić na wypaczenie swojego sumienia 
i  zmieniło prawdziwą radość życia  na narkotyki,  seks,  alkohol,  wandalizm  
i próżna pogoń za wyłącznie materialnymi dobrami.

Jan Paweł II. Msza Święta dla młodzieży w Galway
w Irlandii, 30 IX 1979.

V. Cierpienie i godność (majestat) śmierci

• Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężka próbą, której 
poddane zostaje nasze człowieczeństwo.

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris
1984.

• Ból  i  cierpienie  nie  są  czymś  daremnym,  co  trzeba  znosić  w  samotności. 
Chociaż w dalszym ciągu trudno jest pojąć cierpienie, to jednak Jezus ukazał 
nam jasno,  że  wartość  ludzkiego  cierpienia  jest  związana  z  jego  własnym 
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cierpieniem  i  śmiercią,  z  Jego  własna  ofiarą.  Innymi  słowy  przez  nasze 
cierpienia pomagamy Jezusowi w jego dziele zbawienia.

Jan  Paweł  II.  Przemówienie  do  chorych  
w Sanktuarium Matki Bożej w Knak, 
30 IX 1979

• Ci starsi ludzie często są opuszczeni. Cierpią z powodu swojej starości. Cierpią 
też  z  racji  różnych  dolegliwości,  jakie  podeszły  wiek  za  sobą  niesie. 
Najbardziej  jednak  cierpią,  gdy  nie  znajdują  zrozumienia  i  wdzięczności  
u tych, od których mają prawo się tego spodziewać.

Jan Paweł II. Anioł Pański 31 XII 1978

• Zawiera  się  w  cierpieniu  szczególne  wezwanie  do  cnoty.  Jest  to  cnota 
wytrwałości w znoszeniu tego, co dolega i boli. Czyniąc to człowiek wyzwala 
nadzieję,  która  podtrzymuje  w  nim  przeświadczenie,  że  cierpienie  go  nie 
przemoże, nie pozbawi właściwej człowiekowi godności wraz  z poczuciem 
sensu życia.

Jan Paweł II

• Jest jeszcze wymiar piękna,  

wymiar niewidzialny,

jest to piękno miłości,

miłości samarytańskiej,

mówiąc językiem Ewangelii,

tej miłości, która

wyraża się w trosce o chorych.

W tym pięknie

jest wymiar większy

wymiar ostateczny.

Jan Paweł II
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VI. Rodzina. Ojczyzna. Europa.

• O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona!
Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona!

Jan Paweł II.  Pierwsza pielgrzymka do Polski 
1979

• Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejowe, 
który sąsiedzi  wielokrotnie  skazywali  na śmierć,  a  on pozostał  przy życiu  
i  pozostał  sobą.  Zachował  własną tożsamość podczas rozbiorów i  okupacji, 
zachował własną suwerenność jako naród nie w oparciu o jakiekolwiek inne 
środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną tradycję i kulturę, które 
okazały się potęgą większą od tamtych potęg.

Przemówienie w UNESCO, 1980

• Europa  potrzebuje  Polski.  Kościół  w Europie  potrzebuje  świadectwa  wiary 
Polaków. Polska potrzebuje Europy od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej.

Jan Paweł II, Rzym 2003.

• Pragnę w imię

tej naszej wspólnej Matki – Ojczyzny,

jeszcze raz oddać hołd

każdej polskiej matce,

mojej własnej matce

gdyby nie było macierzyństwa,

fizycznego i duchowego,

nie byłoby gniazda,

nie byłoby kolebki,

nie byłoby rodziny,

nie byłoby narodu.

• Jeżeli  relacje  z  rodzicami  i  z  całą  rodziną  są  dobre  i  serdeczne,  dzieci  
i młodzież, które budują pokój: umiłowania prawdy i sprawiedliwości, sensu 
odpowiedzialnej  wolności,  uznania  i  szacunku  dla  drugiego  człowieka. 
Wzrastając w atmosferze ciepła i życzliwości, mogą też dostrzec w relacjach 
rodzinnych odblask miłości samego Boga i dzięki temu dojrzewać w klimacie 
duchowym,  który  kształtuje  w nich  zdolność  do  otwierania  się  na  innych  
i ofiarowania się bliźniemu.

Jan  Paweł  II.  Orędzie  na  XXVII  Światowy 
Dzień Pokoju 1995.
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VII. Dziedzictwo kulturowe człowieka

• Każde dzieło sztuki – czy to o charakterze religijnym czy świeckim, poemat 
czy jakikolwiek przykład rękodzieła będący owocem miłości i artyzmu – jest 
znakiem,  symbolem  niezgłębionej  tajemnicy  egzystencji  ludzkiego 
pochodzenia i przeznaczenia sensu życia i pracy człowieka. 
Mówi nam ona o znaczeniu narodzin i śmierci, o wielkości człowieka.

Jan Paweł II, Irlandia 30 IX 1979

• Literatura,  teatr,  film,  sztuki  plastyczne  uważane  są  dzisiaj  w  znacznym 
stopniu za formę krytyki, protestu i opozycji, wobec tego, co się dzieje.

Piękno  wydaje  się  być  kategorią  wypieraną  ze  sztuki  na  rzecz 
ukazywania człowieka w jego sprzecznościach, w jego zabłąkaniu bez wyjścia, 
w braku jakiegokolwiek sensu. Wydaje się, że to jest właściwe owo aktualne 
ecce  homo.  Tak  zwany  zdrowy  świat  staje  się  przedmiotem pośmiewiska  
i cynizmu.

Jan  Paweł  II.  Przemówienie  do  artystów  
i dziennikarzy w Monachium. 19. XI 1980

• Wam, wychowawcy, powierzono odpowiedzialność za wprowadzenie młodych   
pokoleń w autentyczną kulturę miłości, czyniąc z was przewodników, którzy 
własnym przykładem uczą wierności wartościami nadającymi życiu sens.

Jan Paweł II. Do wychowawców 
Watykan 15 XI 1989.

• Trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień

przecież kulturą jest to,

co czyni

człowieka

bardziej człowiekiem

Nie to co tylko

„zużywa’

jego człowieczeństwo.

Jan Paweł II

• Trwać i trwać
Nie przerywać odlotów cieniom,
Tylko trwać
Coraz jaśniej i prościej

Jan Paweł II
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VIII. Ekumenizm i pokój między narodami

• Łączy nas w jakiś sposób wiara i  dążenie,  w wielu punktach analogicznie  
do wykazania przez dobre czyny spójności każdej z naszych religii.

Jan Paweł II. Przemówienie na spotkaniu 
Ekumenicznym w Libanie 14 V 1982

• Jestem (…) pewien, że wiara w jedynego Boga może stanowić potężny zaczyn 
harmonii  i  współpracy  między  chrześcijanami,  izraelitami  i  muzułmanami  
w pokonywaniu uprzedzeń i nieufności, które powinny być przezwyciężone.

Jan Paweł II, Lourdes 15 VIII 1983

• My,  katolicy,  zapraszamy  braci  chrześcijan  do  uczestnictwa  w  naszych 
inicjatywach  oraz  deklarujemy  gotowość  udziału  w  inicjatywach 
podejmowanych przez nich i przyjęcia skierowanych do nas zaproszeń. W tym 
poszukiwaniu integralnego rozwoju człowieka możemy także wiele dokonać 
wraz  z  wyznawcami  innych  religii,  jak  to  się  już  zresztą  dzieje  w  wielu 
miejscach.

Jan Paweł II  Encyklika Solicitudo rei  socialis 
1987

• Drodzy bracia i siostry! Tak wielu ludzi nawet wśród największego dobrobytu 
materialnego przeżywa bolesne doświadczenie wewnętrznej pustki. Ta pustka 
jest wyrazem braku odpowiedzi na takie pytania jak: czym jest człowiek? Jakie 
jest  znaczenie  i  sens życia?  Co to jest  cnota,  a  co występek? Czemu służy 
cierpienie  i  skąd  się  bierze?  Którędy  prowadzi  droga  do  prawdziwego 
szczęścia? Czym jest śmierć, sąd i kara pośmiertna? Jakaż to nieprzenikniona 
ostateczna  tajemnica  spowija  naszą  egzystencję?  Jaki  był  nasz  początek  
i do czego zmierzamy? 

Te  pytania  zawierają  głębokie  treści  duchowe,  a  nad  odpowiedziami 
trudzą się wszystkie religie. 

Ten  wspólny  trud  w  dzisiejszych  czasach  prowadzi  do  wspólnego 
zainteresowania  doczesnym  dobrem  człowieka,  a  w  szczególności  
do zbiorowego wysiłku na rzecz utrzymywania pokoju.

Jan  Paweł  II.  Mowa  do  przywódców  innych 
wspólnot Religijnych, Los Angeles 16 IX 1987 
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IX. Trudne pielgrzymowanie

• Ojciec  Święty  chciał  dotrzeć  ze  swym  przesłaniem  do  wszystkich  ludzi. 
Dlatego  rozpoczął  niekończącą  się  podróż  po  świecie.  Wszędzie,  gdzie  się 
pojawił, witały go tłumy wiernych. Odwiedził ponad 130 krajów na wszystkich 
kontynentach, dotarł z orędziem miłości i pokoju do najbardziej egzotycznych 
zakątków globu. Nie zaprzestał podróży nawet wtedy, gdy zmogła go ciężka 
choroba. Wiedział, że ludzie na całym świecie czekają na niego. Nie chciał ich 
zawieść…  W  swoim  niestrudzonym  pielgrzymowaniu  był  wielki  
i wzruszający. I takim zapamięta go świat. 

• Pielgrzymował  do  ubogich  i  skrzywdzonych  przez  los.  Odwiedzał  najdalej 
położone  rejony świata.  Nie  czekał.  Sam wchodził  do  slumsów i  farelas  – 
dzielnic nędzy. Nie obawiał się przytulić chorego na AIDS.

• „Tłumy przychodzą do Niego ponieważ jest on ostatnim znanym pośrednikiem 
między  niebem  a  ziemią  i  ponieważ  reprezentuje  jedyną  nadzieję,  jaka 
kiedykolwiek została dana światu. Wreszcie dlatego, że wierzy w Boga, nie 
obawia się tego mówić, a tłumy chciałyby wierzyć w Boga tak, jak On – bez 
wahania i bez zastrzeżeń. 

A on zbliża  się  do tłumów w naturalnym porywie serca,  gdyż kocha 
każdego swego bliźniego, a każda istota ludzka jest dla Niego tabernakulum 
Chrystusa, miejscem zamieszkania Świętej Rodziny, która – jak to widzieliśmy 
w Betlejem – potrafi się czasem zadowolić stajnia”

Andre Frossard

• „Człowiek jest natury pielgrzymiej” – powiedział ulubiony poeta Jana Pawła II 
– Cyprian Kamil Norwid. 

Jan  Paweł  II  poprzez  swoje  niestrudzone  pielgrzymowanie  należy  do 
grona największych nauczycieli świata. 
Czy zechcesz zostać jego uczniem?

X. Dar dla świata

• Pontyfikat  Jana  Pawła  II  zmienił  oblicze  polityczne  świata.  Odnosi  się  to 
przede  wszystkim  do  przemian  społeczno  –  politycznych  i  ustrojowych  – 
szczególnie swobód demokratycznych i obywatelskich.

• Był  to  także  pontyfikat  dialogu  z  Bogiem,  a  także  z  ludźmi,  zarówno 
zwykłymi, jak i wielkimi tego świata.

• Pontyfikat Jana Pawła II był jego osobistym darem dla świata.   Ten dar Ojca 
Świętego z samego siebie był tak wspaniałym przykładem prostoty i wielkości, 
wierności i bezinteresownej miłości, odwagi i służby prawdzie.
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• Głównym przesłaniem Jana Pawła II dla Polaków stały się pamiętne słowa: 
„nie lękajcie się”. Musicie wyzwolić się z wszelkiego rodzaju lęku. My nie 
możemy być, jako chrześcijanie ludźmi lęku, bojaźni. To po prostu nie przystoi 
chrześcijanom. Musimy być ludźmi wyzwolonymi z lęku i musimy być – jak 
mówił Ojciec Święty w 1995 roku w Skoczowie – „ludźmi sumienia”. Teraz 
Polacy powinni sami spojrzeć w głąb siebie i ocenić, czy potrafią być ludźmi 
sumienia?

• Sama wiara chrześcijańska nie dostarcza wam gotowych rozwiązań złożonych 
problemów  jakie  napotyka  współczesne  społeczeństwo.  Daje  ona  jednak 
głęboki wgląd w naturę człowieka i jego potrzeby, wzywając was przez to  
do  mówienia  prawdy,  w  miłości  do  podejmowania  różnorakich 
odpowiedzialności obywatelskich i do współpracy razem z waszymi bliźnimi 
w budowie społeczeństwa, w którym prawdziwe wartości ludzkie są ożywione 
i pogłębione przez uznaną chrześcijańską wizję życia.

Jan Paweł II. Kazanie w Nairobi
Kenia 7 V 1980

17



Propozycje tematów lekcji wychowawczych:

I  Lekcje z … Janem Pawłem II:

- lekcja wiary,

- lekcja pokory i miłości,

- lekcja wierności i patriotyzmu,

- lekcja godności,

- lekcja człowieczeństwa,

- lekcja cierpienia,

- lekcja pojednania,

- lekcja pielgrzymstwa,

- lekcja wielkości ludzkiego powołania

Propozycja ta może mieć postać cyklu lekcji lub projektu edukacyjnego.

II   Z Wadowic do Watykanu

III  Niestrudzony pielgrzym pokoju i miłości.

IV  Taki święty i taki zwyczajny.

V  Papież, który zmienił świat.

VI  Dzień po dniu w Pałacu Apostolskim.

VII  Wielkie chwile Rzeczypospolitej

VIII  Jan Paweł II naucza jak żyć.

IX  Jan Paweł II – papież tysiąclecia

X  Lublin i Lubelszczyzna na drodze pielgrzymstwa Jana Pawła II.

XI  Idźmy za przykładem Tych, którzy go ukształtowali.

XII   Żył dla nas – żyje wśród nas.

XIII  Pontyfikat ludzkiej głębi.

XIV  Jesteśmy, pamiętamy, czuwamy!

XV  Zawsze w drodze – na trasie pielgrzymek Jana Pawła II

XVI  „Chciałbym opisać kościół, mój kościół…”

XVII  „Myśląc – ojczyzna – wyrażam siebie i zakorzeniam…”

XVIII  Bracia i siostry naszego Boga.
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XIX  „W mroku jest tyle światła…”

XX  Niezwykłe świadectwa miłości Jana Pawła II do Boga i ludzi.

XXI  „Nie mam gotowych odpowiedzi”

XXII  Duchowy maraton Jana Pawła II

XXIII  Takim zapamięta go świat.

XXIV  „Pokój z Tobą, Polsko!”

XXV  Idźmy za  ich  przykładem!  Sylwetki  świętych  wyniesionych  na  ołtarze

           przez Jana Pawła II.

XXVI   Proszę Was! Bądźcie ze mną!

XXVII  Pokazał nam, jak ma żyć prawdziwy chrześcijanin.

 

KALENDARIUM ŻYCIA OJCA ŚWIĘTEGO

18.05.1920 r. – przyszedł na świat w Wadowicach.

13.04.1929 r. – na serce zmarła jego matka Emilia. Miała 45 lat.

5.12.1932 r. – umarł jego starszy brat Edmund. Miał 26 lat. Był lekarzem. Zaraził się

                       od pacjentki szkarlatyną.

08.1938  r.  –  razem  z  ojcem  przeniósł  się  do  Krakowa.  Rozpoczął  studia  

                        na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim.

09.1940  r.  –  podjął  pracę  w  kamieniołomach  na  Zakrzówku  jako  pomocnik

                         strzałowego.

18.02.1941 r. – na zapalenie płuc umarł jego ojciec. Miał 62 lata. 

10.1941 r. – jako pracownik fizyczny rozpoczął pracę w fabryce chemicznej Solvay.

11.1942 r. – został słuchaczem konspiracyjnego Seminarium Duchownego.

1.11.1946 r. – wyświęcony na księdza przez kardynała Sapiehę.

15.11.1946 r. – wyjeżdża na studia teologiczne do Rzymu.

15.06.1948 r. – powrót do Polski.

16.12.1948 r. – wydział teologiczny UJ przyznał Mu tytuł doktora.

17.03.1949  r.  –  przydzielony  do parafii  św.  Floriana  w Krakowie  zorganizował  

                          tam duszpasterstwo akademickie.
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12.10.1954 r. – zostaje wykładowcą na Wydziale Filozoficznym KUL.

4.07.1958  r.  –  mianowany  przez  papieża  Piusa  XII  biskupem  pomocniczym

                          archidiecezji krakowskiej.

30.12.1963 r. – mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem krakowskim.

26.06.1967 r. – Paweł VI mianuje go kardynałem.

29.09.1978 r. – po 33 dniach urzędowania umiera Jan Paweł I.

14.10.1978 r. – w Watykanie rozpoczyna się konklawe.

16.10.1978  r.  –  Karol  Wojtyła  zostaje  wybrany  na  papieża  i  przybiera  imię
                           Jan Paweł II.
22.10.1978  r.  –  gdy  w  czasie  inauguracji  pontyfikatu  na  placu  Świętego  Piotra
                            kardynał Stefan Wyszyński chciał klęcząc ucałować papieski
                            pierścień, Papież wstał, podtrzymał go i uścisnął.
25.01  –  1.02.1979  r.  –  pierwsza  podróż  zagraniczna.  Dominikana  i  Meksyk.  
                            – XXI wiek Kościoła będzie zależał od wiernych z Ameryki
                           Środkowej i Południowej – mówi Papież. Świat jest oszołomiony,
                           bo papieże dotąd rzadko opuszczali Watykan.
2 – 12.06.1979 r. – pierwsza wizyta w ojczyźnie.
2 – 12.05.1980 r. – pielgrzymka do Afryki, a w tym do Zairu, Konga, Kenii, Ghany,
                             Wybrzeża Kości Słoniowej i Górnej Wolty. – Jesteście
                             przyszłością chrześcijaństwa – mówi Papież tamtejszym wiernym.
13.05.1981  r.  –  zamach  Ali  Gacy  na  Ojca  Świętego.  Kilka  dni  potem  Papież
                             przebacza swemu niedoszłemu zabójcy.
28.05 – 2.06.1982 r. – szukając pojednania z chrześcijanami skupionymi w Kościele
                             Anglikańskim, odwiedza Wielka Brytanię. Katolicy stanowią 
                             tu zaledwie 7%  społeczeństwa. 
2 – 10.03.1983 r. – II pielgrzymka do Ameryki Środkowej. Nikaragua. Papież potępia
                             tzw. teologie wyzwolenia, tj. udział katolików w komunistycznej
                             rewolucji, która – zdaniem jej zwolenników – odbiera bogatym, 
                             by dać biednym.
16 – 23.06.1983r. – druga wizyta apostolska w kraju.
14 – 15.08.1983r.  –  pielgrzymka do Francji.  Papież  przyjechał  rozniecić  płomień
                             wiary w społeczeństwie, które w większości deklaruje się jako
                             katolickie, ale kościoły świecą tam pustkami.
27.12.1983 r. – odwiedza w więzieniu Ali Agcę.
9-21.09.1984 r. – podróż do Kanady i spotkanie z dwoma tysiącami dzieci w wieku
                             od 10 do 12 lat.
13.04.1986 r.  – Rzym – pierwsza w historii  wizyta  głowy Kościoła katolickiego  
                            w synagodze.
27.10.1986 r. – spotkanie z przedstawicielami największych religii  świata podczas
                           Światowego  dnia Modlitw o Pokój w Asyżu.
30.04.– 4.05.1987 r.  –  pielgrzymka do Republiki  Federalnej  Niemiec.  W Kolonii
                            beatyfikuje karmelitankę Edytę Stein, żydówkę, wybitna filozofkę.
8-14.06.1987 r. – trzecia pielgrzymka do Ojczyzny.
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10-21.09.1987  r.  –  Papież  odwiedził  Stany  Zjednoczone.  Na  spotkania  z  nim
                                   przychodzi prawie 4 miliony ludzi.
01 – 10.06.1989 r.  –  pierwsza   w historii  Kościoła  katolickiego podróż papieża  
                                 do protestanckich krajów Skandynawii.
01.12.1989r.  –  z  wizytą  do  Watykanu  przybył  I  sekretarz  Komunistycznej  Partii
                          Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow.
01 – 09.06.1991 r. – czwarta pielgrzymka do kraju.
14 – 16.08.1991 r. – piąta wizyta w Ojczyźnie. W Częstochowie wita Go 1,5 miliona 
                               młodych.
07.06.1992r.  –  podczas  podróży  do  Afryki  Papież  prosi  jej  mieszkańców  
                            o wybaczenie haniebnego procederu,  jakim był handel
                            niewolnikami i kolonizacja.
15.07.1992 r. – przechodzi operację nowotworu jelita.
25.04.1993 r. – wizyta w muzułmańskiej Albanii. Mówi tam m.in.: „Tak jak i wy,
                          my, chrześcijanie, także wierzymy w jednego Boga”.
04 – 10.09.1993r. – pierwsza wizyta w krajach byłego ZSRR: na Litwie,  Łotwie  
                                i w Estonii.
21.09.1993r.  –  po  raz  pierwszy  w  historii  spotykają  się  papież  i  naczelny  rabin
                            Izraela.
22.05.1995 r. – szósta, dziesięciogodzinna wizyta w kraju.
27  –  30.06.1995r.  –  spotkanie  w Watykanie  Papieża  z  prawosławnym patriarchą
                                    Konstantynopola Bartłomiejem I.
31.05 – 10.06.1997 r. – siódma i najdłuższa wizyta w Polsce .
27 – 29.12.1998r. – Papież przybywa na Kubę i prosi Fidela Castro o zwolnienie
                                    więźniów politycznych.
05 – 17.06.1999 r. – po raz ósmy przybywa do kraju.
05 – 09.11.1999 r. – odwiedza Indie, gdzie katolicy stanowią  ok. 0,05 proc. ludności
                                 i prawosławna Gruzję.
04 – 05.05.2001r.  –  odwiedza Grecję,  gdzie  prosi  prawosławnych o wybaczenie  
                                    błędów ze strony katolików i nawołuje do jedności chrześcijan.
23.07  –  1.08.2002  r.  –  odwiedza  Kanadę  i  Meksyk.  W  Toronto  na  obchodach  
                                      Światowego Dnia Młodzieży, czeka na Niego 1,5 miliona 
                                      wiernych. W Meksyku beatyfikuje dwóch Indian, którzy
                                      zginęli śmiercią męczeńską, sprzeciwiając się plemiennym 
                                      czarownikom, chcącym złożyć ofiary z ludzi.
16 – 19.08.2002 r. – dziewiąta wizyta w Ojczyźnie.
wiosna 2003 r.  –  w Watykanie  i  Polsce  ukazuje  się  poemat „Tryptyk rzymski”.  
                                To pierwszy przypadek w historii, aby papież opublikował swoje
                                wiersze.
05 – 09.06.2003 r. – Jego 100 pielgrzymka zagraniczna. Odwiedza Chorwację.
19.10.2003r.  –  niemal  w  25  rocznicę  sprawowania  urzędu  Biskupa  Rzymu
                            beatyfikuje Matkę Teresę z Kalkuty. Specjalnym dekretem nakazał
                            wcześniej, aby w jej przypadku odstąpić od zasady, że proces 
                            beatyfikacyjny można rozpocząć dopiero po upływie 5 lat  
                            od śmierci osoby, której przypisuje się cechy świętości.
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01.07.2004 r. – na prywatnej audiencji przyjmuje chorego na nowotwór 15 – letniego
                         Rafała Rogowskiego z Lubaczowa. Chłopiec przywiózł list  
                         od małych pacjentów krakowskiego hospicjum.
14-15.09.2004 r. – 104 podróż zagraniczna. Pielgrzymka do Lourdes. Razem z Nim
                                modli się tam ponad ćwierć miliona ludzi.

02.04.2005 r. – Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł w Watykanie o godzinie 21.37.

14 ENCYKLIK JANA PAWŁA

Encykliki  to  najważniejsze  pisma  papieskie,  skierowane  do 
wszystkich  duchowych  i  wiernych,  a  dotyczące  istotnych  dla 
Kościoła  lub  świata  kwestii,  np.  ludzkiej  pracy,  obrony  życia 
poczętego.  Przemyślenia  Ojca  Świętego  zawarte  w  encyklikach 
mają być dla katolików moralnym drogowskazem. 

1979
Redomptor hominis (Odkupiciel człowieka)

Jedna  z  ważniejszych  encyklik  Papieża.  Zawarł  w niej  zdanie:  „Każdy  człowiek 
drogą Kościoła”, co oznacza, ze Kościół jest po to, by służyć ludziom. 

1980
Divus in misericordia (O miłosierdziu Bożym).

„Chrystus  chciał,  abyśmy  w  życiu  kierowali  się  miłosierdziem.  To  jest  rdzeń 
Ewangelii” – pisał Jan Paweł II.

1981
Laborem exercens (O pracy ludzkiej)

Papież  ostrzegał,  aby  pracy  nie  traktować  jako  „towaru”  czy  „anonimowej  siły” 
potrzebnej do produkcji. Praca jest dla człowieka a nie odwrotnie.

1985
Slavorum Apostoli (Apostołowie Słowian)

Greccy mnisi Cyryl i Metody wprowadzili w IX w. do liturgii języki narodowe (obok 
łaciny). Dlatego Jan Paweł II wskazał ich jako patronów Europy.

1986
Dominum et vivificantem (O Duchu Śwętym w życiu Kościoła i świata)

Rozważania  o  trzeciej  Osobie  Boskiej:  „Duch  Święty  nie  przestaje  być  Stróżem 
nadziei w sercu człowieka”.
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1987
Redemptoris Mater (O Matce Odkupiciela)

Papież  pisał  o  „szczególnej  obecności  Bogurodzicy  w  tajemnicy  Chrystusa  
i Kościoła”. Podkreślił, że Maryja, Matka Kościoła, jest Jego wzorem.

1987
Sollicitudo rei socialis (Troska o sprawy społeczne)

O niesprawiedliwych różnicach między bogatą Północą a biednym Południem świata.

1990
Redemptoris misio (Misja Odkupiciela)

Głoszenie  Ewangelii  jest  obowiązkiem  każdego  chrześcijanina  –  przypomniał  
Jan Paweł II.

1991
Centesimu annus (Rok setny)

Napisana w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, zawiera m.in. 
przemyślenia o upadku reżimów totalitarnych.

1993
Veritatis splendor (Blask prawdy)

Papież przypomniał słowa Chrystusa:  „Poznacie prawdę,  a ona was wyzwoli”,  co 
oznacza, że naszą powinnością jest przeciwstawić się kłamstwu.

1995
Evangelium vitae (Ewangelia życia)

O obronie życia od poczęcia do śmierci. Potępił aborcję i eutanazję: „Są zbrodniami, 
których żadna ludzka istota nie może uznać za dopuszczalne”.

1995
Ut unum sint (Aby byli jedno)

Pierwsza w historii papiestwa encyklika w całości poświęcona ekumenizmowi – czyli 
zmierzaniu w kierunku jedności chrześcijan.

1998
Fides et ratio (wiara i rozum)

„Wiara  i  rozum nie  są  sobie przeciwstawne,  podtrzymują  się  wzajemnie  jak dwa 
skrzydła, dzięki którym kontemplujemy prawdę” – pisał Papież.
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2003
Ecclesia de Eucharystia (Eucharystia w Kościele)

O  znaczeniu  dla  dzisiejszego  Kościoła  Eucharystii,  czyli  mszy  świętej.  Papież 
nazywa ją głównym wyznaniem naszej wiary.

Fragment encykliki ‘Redemptor hominis” „Odkupiciel człowieka”

(…) Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – musi ze w swoim niepokojem,  
niepewnością,  a  także  słabością  i  grzesznością,  ze  swoim  życiem  i  śmiercią,  
przybliżyć  się  do  Chrystusa.  (…)  Jakąż  wartość  musi  mieć  w  oczach  Stwórcy 
człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela, skoro Bóg „syna  
swego  Jednorodzonego  dał”,  ażeby  on,  człowiek,  „nie  zginął,  ale  miał  życie  
wieczne (…).

IDŹMY ZA ICH PRZYKŁADEM
Jan  Paweł  II  darzył  świętych  głębokim  kultem.  Podczas  swojego 

pontyfikatu wyniósł na ołtarze prawie 2000 osób. Wśród nich – wielu Polaków. 
Do  szczególnie  bliskich  sercu  Jana  Pawła  II  należeli  ci,  którzy  dla  bliźnich 
wyrzekli się osobistych korzyści.

Św. Stanisław ze Szczepanowa
Męczennik patron Polaków

Jego czyn sprawił, że w Polsce nigdy nie zakorzeniła się dyktatura.
Św. Stanisław, tak jak Karol Wojtyła, był biskupem krakowskim. W XI w. rzucił 
klątwę na nadużywającego władzy Bolesława Śmiałego.  Wcześniej  ostrzegał  go,  
że nawet władza podlega takim samym prawom jak jego poddani. Król kazał biskupa 
zabić, ale potem musiał uciekać z kraju.

Św. Maksymilian Maria Kolbe
Męczennik – oddał życie za bliźniego

Jan  Paweł  II  docenił  ofiarę  tego  franciszkanina  i  kanonizował  go  
10  października  1982  roku.  W  tej  uroczystości  kanonizacji  uczestniczył  m.in. 
Franciszek Gajowniczek, za którego święty oddał życie. W lipcu 1941 roku z bloku 
obozu  koncentracyjnego  w  Oświęcimiu,  w  którym  więziono  św.  Maksymiliana, 
uciekł mężczyzna. Co dziesiąty więzień został za to wytypowany na śmierć głodową. 
Franciszek Gajowniczek nie chciał umierać, nie chciał opuścić żony i dzieci. Wtedy 
Maksymilian poprosił, żeby pozwolono mu umrzeć zamiast niego.

24



Św. Ojciec Pio
Stygmatyk i uzdrowiciel

Przepowiedział  młodemu Karolowi Wojtyle,  że zostanie papieżem. Było to  
w  1947  roku.  „Widzę  krew  na  twoim  pontyfikacie”  –  powiedział  Ojciec  Pio  
do spowiadającego się u niego Karola Wojtyły. Franciszkanin ten miał na dłoniach 
i  stopach stygmaty – nie gojące się rany.  Za jego wstawiennictwem dokonało się 
wiele uzdrowień. Kościół odnosił się z dystansem do tych cudów. Jan Paweł II nigdy 
w nie nie wątpił. 16 czerwca 2002 r. ogłosił go świętym.

Św. Faustyna
Wielka mistyczka

Ta Polka z biednej rodziny miała dar widzenia Jezusa i rozmawiania z Nim. 
Za  jej  pośrednictwem  w  1931  roku  Chrystus  polecił  namalować  słynny  obraz  
z  dwoma promieniami  wychodzącymi z  Jego  serca.  Kościół  przez  wiele  lat  miał 
zastrzeżenia  do  przeżyć  mistycznych  siostry  ze  zgromadzenia  Matki  Bożej 
Miłosierdzia. Jan Paweł II w 2000 roku ogłosił ja świętą.

Św. Kinga
Nieskalana dziewica

Papież cenił jej czystość. W 1999 r. ogłosił ją świętą.
Córka króla Węgier, w wieku 5 lat została zaręczona z Bolesławem Wstydliwym. 
Pobrali  się  w  1247r.,  gdy  Kinga  miała  13  lat.  Na  jej  prośbę  mąż  zgodził  się 
pozostawić ją w czystości – stad jego przydomek. Dziś takie zachowanie wydaje się 
nam dziwne,  ale w średniowieczu otwierało drogę do świętości.  Po śmierci  króla 
Kinga wstąpiła do utworzonego przez siebie zakonu Klarysek.

Św. Stanisław Kostka
Patron polskiej młodzieży

Ojciec Święty stawiał go za wzór w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej.
Urodził się w 1550 r., jako syn kasztelana. Sprzeciwił się woli ojca, który planował 
dla niego karierę świecką. Wstąpił do jezuitów. Umartwiał się i oddawał modlitwie, 
za co przez wielu był wyszydzany. Był wątłego zdrowia, zmarł w wieku 18 lat.

Św. Jadwiga
Królowa piękna, dobra i święta

Jej religijność była i jest wzorem do naśladowania. Jan Paweł II kanonizował 
ją w 1997 r.
W wieku  12  lat  dla  dobra  Polski  i  Litwy  Jadwiga  poślubiła  o  23  lata  starszego 
Władysława Jagiełłę. Dbała o chrystianizację Litwy – sama wybierała misjonarzy  
i  biskupów.  Z  wielkim  mistrzem  krzyżackim wynegocjowała  pokój,  który  trwał, 
dopóki  żyła.  Sprzedała  swoje  klejnoty  i  utworzyła  za  to  wydział  teologiczny 
Akademii Krakowskiej. Zmarła w wieku 25 lat.
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Św. Albert
Sługa najuboższych i odrzuconych

Karol Wojtyła napisał sztukę o Albercie Chmielowskim „Brat naszego Boga”.
Jako kardynał,  Karol  Wojtyła,  rozpoczął  starania  o  jego beatyfikację,  a  w 1989r. 
osobiście go kanonizował.
Św. Albert pochodził ze szlacheckiego rodu. W 1887 r. poświęcił się służbie chorym 
i  bezdomnym.  Rok  później  zamieszkał  razem z  nimi  w  założonym  przez  siebie 
Zgromadzeniu Albertynów.

Metody i formy pracy

Realizacja  tej  koncepcji  programowej  zakłada  różnorodność  metod  i  form 
pracy nauczycieli i uczniów.
Jako  dominujące  uznać  należy  dwie  strategie:  wychowanie  przez  działanie  
i  przeżywanie,  nie zaniedbując jednak możliwości  wykorzystania  różnych odmian 
metody problemowej i metody projektów.
Dbałość  o wszechstronny rozwój  osobowości  młodego człowieka  i  formację  jego 
postawy  powinna  wyznaczać  kierunki  aktywizowania  różnych  sfer  jego  osoby,  
z równą pieczołowitością w wymiarze intelektualnym, społecznym i duchowym.
Szczególnie  użyteczne  mogą  być  wówczas  różne  formy  działania  grupowego  
i zespołowego, szczególnie w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych np. zespołach 
muzycznych, teatralnych, wolontariacie.

Wspólne umiejętności nauczycieli i świadectwo ich postawy sprzyjać powinny 
rozwojowi  młodzieży – szczególnie  jej  samodzielności,  odpowiedzialnej  wolności 
oraz  poczucia  wspólnoty  i  przyjaźni  z  innymi.  Bardzo ważne jest  współdziałania 
wszystkich nauczycieli, w tym także nauczycieli bibliotekarzy w celu ujednolicenia 
i intensyfikacji pracy wychowawczej.

Uczestnictwo  Rodziców  uczniów  w  spotkaniach  klasowych,  warsztatach, 
imprezach szkolnych, wycieczkach, konkursach i koncertach powinno być ważnym 
i znaczącym elementem pracy każdego wychowawcy.

Polimetodyczny  system  wychowania  pozwoli  rozszerzyć  krąg  wzajemnych 
oddziaływań nauczycieli i  wychowanków „umożliwiając rozwój każdej z osób tak 
samo  wiele  znaczących  w  realizowanym  procesie”.  Inicjatywy  młodzieży  
i nauczycieli wynikające z poznania i zrozumienia nauczania Jana Pawła II stanowić 
będą  cenne  uzupełnienie  wciąż  otwartej  koncepcji  programowej,  której  realizacja 
zakłada twórcze wzbogacanie o nowe indywidualne pomysły i rozwiązania.

Warto,  by  wychowawcy  klas  wspólnie  z  uczniami,  w  miarę  potrzeb  
i  możliwości,  prowadzili  dokumentację  ilustrującą  wspólne  działania  (w  formie 
elektronicznej,  fotograficznej,  plastycznej,  literackiej),  a przez to dawali codzienne 
świadectwo pracy wychowawczej,  jej  sukcesów i  trudności,  których pokonywanie 
stanie się miarą wartości wspólnego dzieła.
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Ewaluacja

Dążenie do poznania i ustalenia skuteczności realizacji programu nie powinno 

prowadzić do deprecjacji idei w nim zawartych. Dlatego nie należy pochopnie i bez 

umiejętności właściwej analizy, dążyć do uzyskania informacji zwrotnej na przykład 

poprzez zbyt częste stosowanie metody kwestionariuszowej!

Cenniejsze  będą  z  pewnością  obserwacje,  rozmowy,  analiza  wytworów 

uczniów i dokumentacji pracy wychowawczej.

Otwarta koncepcja programu zakłada ciągłe jego wzbogacanie i rozszerzanie, 

ale  i  bieżąca  korektę  zaproponowanych  działań  wychowawczych.  Zespoły 

nauczycieli – wychowawców na poszczególnych poziomach klas powinny ze sobą 

współdziałać  i  wzajemnie  wspierać  się  w  rozwiązywaniu  trudności  natury 

wychowawczej lub opiekuńczej.

Szczególna uwaga zwrócona powinna być na jak najszersze i jak najpełniejsze 

włączenie  młodzieży  niepełnosprawnej  w  zadania  wychowawcze  wynikające  

z nauczania Jana Pawła II.

Warto pozyskać informacje od Rodziców uczniów o poziomie ich aprobaty, 

zrozumienia i chęci współdziałania w celu intensyfikacji działań wychowawczych.

Coroczna  wystawa  szkolna  „Żył  dla  nas  –  żyje  wśród  nas”  Młodzież  w hołdzie 

Janowi  Pawłowi  II stanowić  można  przykład  projekcji  działań  umożliwiających 

ocenę skuteczności  i  przydatności  realizowanej  koncepcji  wychowawczej.  Należy, 

jak najwięcej inicjatywy zostawić młodzieży, stwarzając ku temu właściwe warunki 

i klimat, pamiętając  słowa Jana Pawła II:

„Każdy ma swój charyzmat i winien przyjąć go z wdzięcznością, posługując 

się nim hojnie”.
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UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI PROGRAMU

Żaden  zamysł  nie  jest  nigdy  możliwy  do  realizacji  w  z  góry  założonym 

kształcie,  zakresie,  czy  obszarze.  Tym  bardziej  koncepcja  pracy  wychowawczej, 

która staje się żywym obrazem współdziałania nauczycieli i uczniów. Nauczanie Jana 

Pawła II jest tak wielką skarbnicą myśli i świadectw twórczej pracy, że obowiązkiem 

każdego  człowieka,  a  zwłaszcza  nas  –  Jego  rodaków  jest  upowszechnienie  

i  umacnianie  tych  idei  w  duchu  braterstwa  i  miłości  bliźniego.  Nie  wolno  nam 

niczego uronić  z  tego przebogatego  depozytu  prawdy i  wiary,  stąd podejmowane 

działania wychowawcze winny stanowić jedynie punkt odniesienia wobec ogromu 

odpowiedzialnej pracy nad ukształtowaniem człowieka godnego swego powołania.

O takie właśnie zespolenie, pełne przekonania i odpowiedzialności działania 

należy  apelować  do  tych  wszystkich,  którzy  podejmują  trud  realizacji  programu 

pracy wychowawczej opartej na nauczaniu Jana Pawła II.

Należy  pamiętać  przy  tym,  by  nie  ulegać  pokusie  taniego  moralizatorstwa, 

lichej  dobrotliwości  i  nieodpowiedzialnej  deklamacji  słów,  które  nie  znajdują 

pokrycia w naszych działaniach. Ogromnie wiele zależy bowiem od tego, jak każdy 

z  nas  przyjmie  miarę  swego życia,  swego człowieczeństwa.  Wychowawca  to  nie 

tylko  ten,  kto  tę  miarę  wskazać  potrafi,  ale  to  przede  wszystkim ten,  kto  swoim 

słowem, działaniem i postawą da świadectwo wartości człowieczeństwa.

„Młodzi nie staną się mocni

dorośli nie dochowają wierności

jeśli się nie nauczyli przyjmować krzyża.”

Nie wstydźcie się go. Nie wstydźcie się krzyża!
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