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Załącznik do zarządzenia Nr 59
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Z dnia 27 września 2016 r.

Konkurs  tematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa mazowieckiego 
„Trzy matki Jana Pawła II - Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna”

w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN 

Idea konkursu:

Wiek gimnazjalny jest czasem kształtowania się światopoglądu młodych ludzi, podejmowania ich pierwszych 
poważnych decyzji i kształtowania się ich tożsamości. Spuścizna pontyfikatu św. Jana Pawła II od pierwszej 
encykliki „Redemptor hominis” i pierwszej pielgrzymki do Polski aż po opublikowaną na kilka miesięcy przed 
śmiercią ostatnią książką „Pamięć i tożsamość” – wielokrotnie powraca do kwestii źródeł tożsamości każdego 
człowieka. To dziedzictwo, które chcemy przypomnieć w lekturach i pytaniach konkursowych, może               
i powinno być inspiracją do budowania własnej tożsamości przez młodych ludzi tak, by wyrastała ona           
z wspólnot, do których należą, a jednocześnie stwarzała możliwość budowania na tej bazie nowych, dobrych 
dzieł. Organizatorzy konkursu są przekonani, że Jan Paweł II może także w tym względzie stać się 
prawdziwym autorytetem dla współczesnej młodzieży.

Kolejna już edycja papieskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego 
przypomina trzy źródła tożsamości św. Jana Pawła II – trzy wspólnoty, które go wychowały,      
i do których odwoływał się przez całe życie – rodzinę, Kościół i naród polski. Przypomnimy        
w szczególności trzy postacie – o których sam Papież Polak – wielokrotnie wspominał                 
z miłością i wdzięcznością – mówiąc każdorazowo o swojej relacji synowskiej wobec nich.       
To rodzona matka Karola Wojtyły – Emilia Wojtyła, to jego matka duchowa – Maryja, Matka 
Boża, i wreszcie to matka każdego z Polaków – Ojczyzna, Polska.

Wybór takiego właśnie tematu na nadchodzący rok szkolny jest podyktowany dodatkowo myślą                   
o przygotowaniu młodzieży do nadchodzących okrągłych rocznic: setnej rocznicy objawień Fatimskich 
(1917), w przedziwny sposób powiązanych z pontyfikatem Papieża Polaka; setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów (1918), i setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły (1920).

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Treść lektur, których znajomość będzie wymagana 
w poszczególnych etapach konkursu, została dobrana tak, by nawiązywała do wiadomości z programu 
nauczania takich przedmiotów jak: historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie i religia – 
jednocześnie rozszerzając je dla uczniów zainteresowanych tematyką konkursu. W związku z tym 
organizatorzy liczą na zainteresowanie nauczycieli ww. przedmiotów, mając nadzieję, że konkurs                   
i przygotowane lektury mogą stanowić dodatkową pomoc w procesie dydaktycznym. 
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Organizator: 

Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia gimnazjów na terenie 
województwa mazowieckiego.

Cele konkursu

1. Poznanie wspólnot kluczowych dla kształtowania się tożsamości młodego Karola Wojtyły – rodziny, 
Kościoła i Ojczyzny – a także relacji Jana Pawła II z nimi – na podstawie wybranych fragmentów 
jego nauczania. Ukazanie związków między tymi wspólnotami.

2. Przypomnienie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Jana Pawła II, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego młodości, rodziny z której pochodził, w tym  relacji z matką – Emilią Wojtyłą.

3. Wskazanie maryjności jako jednej z kluczowych podstaw duchowości św. Jana Pawła II oraz jego 
antropologii. Przypomnienie wydarzeń, słów i gestów z życia św. Jana Pawła II, związanych z Matką 
Bożą, a także miejsc Maryjnych w Polsce i zagranicą (m.in. Jasna Góra, Ostra Brama, Fatima, 
Lourdes, Nazaret) w kontekście pielgrzymek Jana Pawła II.

4. Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II nt. Ojczyzny i patriotyzmu. 

5. Przypomnienie – w kontekście wybranych fragmentów tekstów autorstwa Papieża Polaka – losów 
Polski i polskiego Kościoła zarówno w ostatnim stuleciu (m.in. wojna polsko-bolszewicka 1920 roku, 
II wojna światowa, obchody Millenium, Sierpień 1980, rok 1989), jak i wcześniej (z nawiązaniem 
do mijającej w bieżącym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski). Przypomnienie wybranych faktów 
społecznych, geograficznych i religijnych ważnych w kontekście.

6. Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i zachęta do czerpania z jego nauczania jako 
duszpasterza młodych całego świata, a także do naśladowania innych wzorców osobowych obecnych 
w tym kontekście.

Tematyka ogólna konkursu w edycji 2016/17

„Trzy matki Jan Paweł II – Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna”

Zakres wiedzy: fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły-Jana Pawła II, zwłaszcza z okresu jego młodości        
i jego korzeni rodzinnych. Patriotyzm Jana Pawła II – fakty z życiorysu (zarówno z czasów 
przedpontyfikalnych, jak i papieskich) i nauczanie nt. Ojczyzny, dziedzictwa polskiej kultury i historii. 
Maryjność Jana Pawła II  - fakty z życiorysu i wybrane wątki jego nauczania nt. Matki Bożej.
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Strona internetowa konkursu

Wszystkie informacje o konkursie będzie można odnaleźć na stronie internetowej konkursu: 

http://www.centrumjp2.pl/konkurs2016/

HARMONOGRAM KONKURSU

 Koniec września 2016 r. – ogłoszenie regulaminu konkursu na stronie internetowej konkursu 
www.centrumjp2.pl/konkurs2016 oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 7 listopada 2016 r.- ostateczny termin zgłoszeń szkół do konkursu 
 Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 forma zgłoszenia: na druku zgłoszeniowym (zał. Nr 1) na adres konkurs@centrumjp2.pl 

z dopiskiem KONKURS PAPIESKI 2016. 
 14 listopada 2016 r.- Wojewódzka Komisja Konkursowa zamieszcza na stronie internetowej formalną 

listę uczestników konkursu. 

I etap (szkolny) 
24  listopada 2016 r. (czwartek) – godz. 14.00 

  Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową. 
  Każdy uczeń przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest dostarczyć do dyrektora szkoły 

zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (zał. Nr 3). Dyrektor szkoły przechowuje 
ten dokument wraz z pozostałą dokumentacją etapu szkolnego konkursu do dnia 30 czerwca 2017r.

  Zgłoszone szkoły w dn. 24 listopada 2016 r. rano otrzymają drogą elektroniczną zestawy 
konkursowe (na adres e-mail podany w zgłoszeniu). Szkolna Komisja Konkursowa drukuje 
po jednym egzemplarzu testu dla każdego ucznia zgłoszonego do konkursu. 

  Szkolna Komisja Konkursowa - pod groźbą dyskwalifikacji wszystkich uczniów Szkoły w bieżącej 
edycji konkursu - jest zobowiązana do nieprzekazywania do momentu rozpoczęcia konkursu 
jakichkolwiek informacji nt. zawartości otrzymanych testów uczestnikom, ich rodzinom, innym 
nauczycielom, czy jakimkolwiek innym osobom trzecim.

  Weryfikacja poprawności wykonanych zadań w teście Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje             
w oparciu o otrzymany od Wojewódzkiej Komisji Konkursowej klucz rozwiązań. Do następnego 
etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 80 % punktów możliwych do zdobycia. 

  Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
ogłoszenia wyników do Szkolnej Komisji Konkursowej. Rozstrzygającą decyzję podejmuje 
przewodniczący komisji. 

 Wyniki etapu szkolnego (zał. Nr 2) należy przesłać do 1 grudnia 2016 r. 
do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej drogą elektroniczną na adres 
konkurs@centrumjp2.pl oraz w formie papierowej na adres: Centrum Myśli Jana Pawła 
II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa z dopiskiem Konkurs papieski 2016.

http://www.centrumjp2.pl/konkurs2016/
http://www.centrumjp2.pl/konkurs2016
mailto:konkurs@centrumjp2.pl
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II etap (rejonowy) 
30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) – godz. 14.00 

 Wojewódzka Komisja Konkursowa sama organizuje ten etap konkursu, (ewentualnie w miarę potrzeb 
Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II powołuje Rejonowe Komisje Konkursowe) oraz podaje 
miejsce, w którym odbędzie się konkurs.

 Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie 
umieszczona na stronie internetowej konkursu do dn. 12 stycznia 2017 r. 

 Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy w etapie rejonowym uzyskają 
co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia. 

 Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
ogłoszenia wyników do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (lub w przypadku powołania komisji 
rejonowej – odpowiedniej komisji rejonowej). Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący 
odpowiedniej komisji. 

III etap (wojewódzki) 
23 marca 2017 r. (czwartek) – godz. 14.00 

 Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej konkursu nie później niż 9 lutego 2017 r. 

 Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 
konkursu. 

 Tytuł Finalisty konkursu otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 50% punktów możliwych do zdobycia. 
 Tytuł Laureata konkursu otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 80% punktów możliwych do zdobycia. 
 Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone nie później niż 13 kwietnia 2017 r. na stronie 

internetowej konkursu. 
 Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia 

wyników do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący 
komisji. 

 Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie konkursu. 
Gala zakończenia konkursu odbędzie się w Warszawie.  Dokładne informacje nt. miejsca 
i czasie gali zostaną przekazane zainteresowanym opiekunom i laureatom drogą elektroniczną 
(na adres podany w zgłoszeniu). 

 Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymują zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których 
uprawnienia określają odrębne przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Wszystkie testy konkursowe  są niszczone po 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu - Centrum Myśli Jana Pawła II                          
w Warszawie - na stronie internetowej www.centrumjp2.pl/konkurs2016/ oraz pod nr tel. 22 826 42 21. 
Koordynatorem konkursu jest pracownik CMJPII - p. Małgorzata Łuczak, 
konkurs@centrumjp2.pl

http://www.centrumjp2.pl/konkurs2016/
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Struktura konkursu, bibliografia

 Etap 1

„Jeżeli w ogóle żyję na świecie, to dlatego, że była ona, która mi to życie dała.”
-- Łódź, 13 czerwca 1987r.

Zakres wiedzy: fakty biograficzne dotyczące rodziny, dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły,                     
ze szczególnym skupieniem na rodzinie Jana Pawła II, w tym postaci matki – Emilii Wojtyły; młodość Karola 
Wojtyły – wpływ wzorców osobowych na kształtowanie się jego powołania; duszpasterstwo młodzieży           
i rodzin wokół ks. Karola Wojtyły – „Rodzinka”/”Środowisko”; elementy nauczania Jana Pawła II nt. rodziny.

Bibliografia: 

1. Jan Paweł II „Autobiografia”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2011. ss. 1-84 (rozdziały od początku 
do „Brat w powołaniu” włącznie);

2. Milena Kindziuk, „Matka Papieża”, Wyd. Znak, Kraków 2013 (ss. 54-234);

3. Jan Paweł II „Dar i Tajemnica”, Wyd. WAM, Kraków 2005, rozdz. 1-6;

4. Jacek Moskwa „Droga Karola Wojtyły”, T. I „Na tron Apostołów 1920-1978”, wyd. Świat Książki, 
Warszawa 2010 (rozdziały 1-2, ss. 5-76);

5. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl, hasła: rodzina, małżeństwo, Środowisko;

6. „Zapis drogi… Wspomnienia „Środowiska” o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły”, 
Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005 (ss. 329-338, 73-76, 124-126, 
137-146, 282-290 i 306-327);

7. Krzysztof Tadej, „Dar świętości. Nieznane i zaskakujące wspomnienia o Janie Pawle II”, Edycja św. Pawła, 
Częstochowa 2009 (ss. 85-95);

8. Paweł Zuchniewicz, „Papież rodzin”, Wydawnictwo M, Kraków 2005 (całość)

9.  homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa, Kalisz, 4 czerwca 1997r.
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/432/

Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas 
trwania: 45 min.

http://www.wikijp2.pl/
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/432/
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 Etap 2  

„(…) to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”
     -- Kielce, 3 czerwca 1991r.

Zakres tematyczny: Nauczanie Jana Pawła II na następujące tematy: Ojczyzna, patriotyzm. Historia 1050 
lat chrześcijaństwa w Polsce, dziedzictwo polskiej kultury, miejsce Polski w Europie, najważniejsze problemy 
społeczne w Polsce. Polonia na emigracji.

Bibliografia:

1. Jan Paweł II „Autobiografia”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2011. ss. 174-215 (rozdziały od „Prymas 
Tysiąclecia” do „Uważajcie!” włącznie);

2. Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci”, Wyd. "Znak", Kraków 2005 
(rozdziały 11-17 i 22-26);

3. „Wspólne dziedzictwo - Jan Paweł II o historii Polski”, (wybór) Paweł Zuchniewicz, Muzeum Historii Polski, 
Warszawa 2007
http://muzhp.pl/pl/c/570/wspolne-dziedzictwo-jan-pawel-ii-o-historii-polski-ksiazka-do-pobrania

4. Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica”, Wyd. WAM, Kraków 2005 (rozdział 7, ss. 59-62);

5. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl, hasło: patriotyzm;

6. „Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą”, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2007 (ss. 57-66 i 199-
231);

7. Przemówienia, orędzia i  homilie Jana Pawła II:   

- homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979r.
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/538
- homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979r.
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/544
- przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979r.
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/565
- homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Kraków, 9 czerwca 1979r.
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547
- homilia wygłoszona w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 
Gdańsk, 12 czerwca 1987r.  http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748 
- homilia w czasie mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie, Kielce, 3 czerwca 1991r. 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/410/
- przemówienie w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 11 czerwca 1999r.
 http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/600/
- homilia w czasie mszy św. w Limerick (Irlandia), 1 października 1979r.
Jan Paweł II, „Dzieła zebrane”, Wyd. M, Kraków 2008 (tom XI, ss. 457-460)

http://muzhp.pl/pl/c/570/wspolne-dziedzictwo-jan-pawel-ii-o-historii-polski-ksiazka-do-pobrania
http://www.wikijp2.pl/
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/544
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/565
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/410/
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/600/
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- przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980r.
Jan Paweł II, „Dzieła zebrane”, Wyd. M, Kraków 2008 (tom X, ss. 99-108)

Wymagana pozostaje wiedza z lektur z I etapu.

Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa lub powołana przez WKK Rejonowa Komisja 
Konkursowa. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas: 45 min.

 Etap 3: 

„Totus Tuus”  - „Cały Twój [, Maryjo]”
– dewiza biskupia bp. Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II

Zakres wiedzy: Maryjność Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Źródła szczególnego oddania Jana Pawła II Matce 
Bożej, wybrane fragmenty nauczania maryjnego Jana Pawła, wydarzenia Maryjne z życia Karola Wojtyły          
i pontyfikatu Jana Pawła II (m.in. cudowne ocalenie z zamachu, Rok Maryjny, Rok Różańca Św.), geografia 
papieskich odwiedzin sanktuariów maryjnych.

Bibliografia: 

1. Jan Paweł II „Autobiografia”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2011. (rozdziały od „Głos Boga” do 
„Po stronie kobiety” włącznie - ss. 216-257);

2. „Jan Paweł II. Księgi myśli i wiary.”, T. III, „Matka Boża”, wyd. New Media Concept, Warszawa 2008 
(ss. 76-107);

3. Paweł Zuchniewicz, Brygida Grysiak, „Kobiety w życiu Jana Pawła II”, wyd. Centrum Myśli Jana Pawła II, 
Warszawa 2010 (rozdział 12 „Najświętsza Maria Panna”, ss. 347-396);

4. Jan Paweł II, encyklika „Redemptoris Mater”, dowolne wydanie (część III i Zakończenie, czyli pkt. 38-52); 

5. Jan Paweł II, list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, dowolne wydanie (pkt. 1-7, 18-25 i 61-63);

6. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl, hasło: Totus Tuus;

7. Wincenty Łaszewski, „Cuda Maryi w życiu Jana Pawła II”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 
2008 (całość);

8. „Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1998”, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1999 (ss. 21-25, 32-36, 42-
44, 154-188 i 209-214);

9. Przemówienia, orędzia i  homilie Jana Pawła II:   
- Akt Oddania Matce Bożej, Częstochowa, 4 czerwca 1979r. 
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/579
- Apel Jasnogórski – rozważanie wygłoszone do młodzieży, 18 czerwca 1983r. 
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/633   

http://www.wikijp2.pl/
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/579
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/633
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- rozważanie na Apel Jasnogórski, Częstochowa, 14 sierpnia 1991r.  
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/494 
- homilia wygłoszona podczas mszy św. pod szczytem Jasnej Góry, Częstochowa, 15 sierpnia 1991r. 
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/495 
- Akt Zawierzenia młodzieży Matce Bożej, Częstochowa, 15 sierpnia 1991r. 
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/496
- homilia podczas Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej, Zakopane, 7 czerwca 1997r.
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/443
- homilia podczas Mszy św. w Bazylice Zwiastowania, Nazaret, 25 marca 2000r.
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/1046/
- homilia podczas podróży dziękczynnej po uratowaniu z zamachu, Fatima, 13 maja 1982r. oraz Akty 
zawierzenia Matce Bożej (Fatima, 13/05/1982, Rzym, 25/03/1984, Fatima,  13/05/1991)
http://www.sekretariatfatimski.pl/jan-pawe-ii-i-fatima/168-homilia-papieza-jana-pawla-ii-fatima
- homilia w bazylice Aparecida (Brazylia), 4 lipca 1980
Jan Paweł II, „Nauczanie Papieskie”, Wyd. Pallotinum, Poznań-Warszawa 1986, tom III,2 (1980), ss. 53-57
- homilia podczas mszy św. w Bazylice MB w Guadalupe (Meksyk), 27 stycznia 1979
Jan Paweł II, „Nauczanie Papieskie”, Wyd. Pallotinum, Poznań 1990, tom II,1 (1979), ss. 72-75
Wymagana pozostaje wiedza z lektur z I i II etapu.
Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Test składa się z pytań otwartych 
i zamkniętych. Czas: 60 min.

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/

Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/494
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/495
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/496
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/443
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/1046/
http://www.sekretariatfatimski.pl/jan-pawe-ii-i-fatima/168-homilia-papieza-jana-pawla-ii-fatima

