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Bibliografia konkursu tematycznego 

dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego 

„Jan Paweł II i jego orędzie do młodych” rok szkolny 2020/2021 

 

Tematyka ogólna konkursu: Konkurs obejmuje znajomość biografii, szczególnie wybranych 

aspektów działalności duszpasterskiej, Karola Wojtyły - Jana Pawła II oraz fragmentów nauczania 

papieskiego skierowanego do młodzieży. Uczniowie uczestniczący w konkursie poznają m.in. 

historię „Środowiska”, czyli młodzieżowej grupy duszpasterskiej skupionej wokół Karola Wojtyły 

oraz Światowych Dni Młodzieży, które zainicjował Jan Paweł II, a także list papieski „Parati semper” 

oraz wybrane orędzia, przemówienia i homilie. 

 

Etap I konkursu 

Zakres tematyczny: Życie Karola Wojtyły/Jana Pawła II  

Zakres szczegółowy: Uczeń zdobywa wiedzę na temat życia i działalności Karola Wojtyły/Jana Pawła 

II, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności duszpasterskiej i relacji z młodzieżą. 

Publikacja „Człowiek odwagi” obejmuje różne etapy życia, takie jak: dzieciństwo i młodość, okres 

wojny, kapłaństwo, biskupstwo, działalność na Soborze Watykańskim  II,  wybór  na papieża  

i  pontyfikat (najważniejsze  wydarzenia). Należy również zwrócić uwagę na kontekst historyczny. 

Multimedialny biogram w nowoczesny, obrazowy sposób przybliża życie Karola Wojtyły. W ramach 

konkursu stanowi rozwinięcie i uzupełnienie publikacji biograficznej „Człowiek odwagi”. W 

bibliografii wskazaliśmy te teksty z biogramu, które dotyczą działalności duszpasterskiej księdza i 

biskupa Karola Wojtyły z młodzieżą.  

Prosimy zwrócić uwagę na podstawowe fakty z życia Karola Wojtyły/Jana Pawła II, jego relacje z 

młodzieżą oraz Światowe Dni Młodzieży. Zależy nam przede wszystkim na przybliżeniu uczniom 

postaci papieża Polaka oraz kontekstu, w którym żył, a także na zrozumieniu znaczenia tej postaci 

dla Kościoła, dziejów Polski oraz całego świata.   

Bibliografia: 

  Jan Paweł II. Człowiek odwagi. Zarys biografii, red. Barbara Stefańska, oprac. graf. 

Wojciech Paduch, Centrum Myśli Jana Pawła II, 2019 (publikacja dostępna jedynie w 

formacie pdf) 

 Multimedialny biogram Karola Wojtyły – Rozdział 4 „Wujek” – podrozdział  „Tematy” , 

pięć tematów – „Duszpasterstwa akademickie Krakowa”, „U św. Floriana”, „Fenomen 

Środowiska”, „Miłość i odpowiedzialność”, „Wujek zostaje” (dłuższe teksty wyświetlają 

się po kliknięciu na czerwone plusiki) 

 Multimedialny biogram Karola Wojtyły – Rozdział 5 „Profesor” – podrozdział „Tematy” 

(dwa tematy – „Kierunek: Lublin” oraz „W auli i na trawie” (dłuższe teksty wyświetlają 

się po kliknięciu na czerwone plusiki) 

 Przemówienie Jana Pawła II w Wadowicach, 16 czerwca 1999 r.  

(przemówienie w wersji dźwiękowej, tekst znajduje się w zakładce „Transkrypcja”) 

https://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii-czlowiek-odwagi-zarys-biografii-material-dydaktyczny/
https://biogram.jp2online.pl/wujek/#tematy
https://biogram.jp2online.pl/profesor/#tematy
https://jp2online.pl/obiekt/vii-pielgrzymka-do-polski-homilia-jana-pawla-ii-w-czasie-liturgii-slowa-przed-kosciolem-ofiarowania-najswietszej-maryi-panny-wadowice-16-czerwca-1999-r-;T2JqZWN0OjE3MTg=?q=%7B%22filters%22%3A%7B%22collection%22%3A%5B%22Q29sbGVjdGlvbjoyNTM%3D%22%5D%7D%7D
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Etap II konkursu 

Zakres tematyczny: Jan Paweł II – przesłanie do młodzieży 

Zakres szczegółowy: Uczeń zapoznaje się z wybranymi tekstami nauczania Jana Pawła II 

skierowanymi do młodzieży. Jest to list do młodzieży z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w 

1985 roku, trzy teksty związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w 1991 r. oraz wybrane 

fragmenty papieskiego nauczania do młodzieży i na temat młodzieży dotyczące tematyki 

wzrastania, dokonywania wyborów życiowych czy międzyludzkiej solidarności.  

W dalszym ciągu obowiązuje znajomość bibliografii z I etapu.  W wypowiedzi otwartej sprawdzamy 

nie tylko znajomość, ale też zrozumienie przez ucznia treści nauczania Jana Pawła II zawartych w 

bibliografii.  

Bibliografia: 
Światowe Dni Młodzieży 1991 r.: 

 Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży w 1991 r., Rzym, 1990 

 Homilia podczas mszy z udziałem uczestników Światowego Dnia Młodzieży,   

Częstochowa, 1991 r. (homilia w wersji dźwiękowej, tekst znajduje się w zakładce 

„Transkrypcja”) 

 Przemówienie pożegnalne do młodzieży, Częstochowa, 1991 r. 

Inne teksty nauczania Jana Pawła II do młodzieży i o młodzieży: 

 Parati semper. List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego 

Roku Młodzieży, Rzym, 1985 r., punkty od 9 do 14 

 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1985, Rzym, 1984 r. 

 Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 

Gdańsk-Westerplatte, 1987 r. 

 Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w „Kiel Center”, Saint Louis, 1999 r. 

 Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Łowiczu, Łowicz, 1999 r., punkt 4 

 Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego, Tor Vergata, Rzym, 2000 

 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, rozdział „Młodzi: czy rzeczywiście 

nadzieja?” 

Multimedia: 

 Hymn Światowych Dni Młodzieży wykonany przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II 

 

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/1519
https://jp2online.pl/obiekt/iv-pielgrzymka-jana-pawla-ii-do-polski-homilia-wygloszona-przez-jana-pawla-ii-podczas-mszy-z-udzialem-uczestnikow-swiatowego-dnia-mlodziezy-czestochowa-15-08-1991-r-;T2JqZWN0Ojg0MA==?q=%7B%22filters%22%3A%7B%22collection%22%3A%5B%22Q29sbGVjdGlvbjoxNTc%3D%22%5D%7D%7D
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/497
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/665/
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/1520
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/1003
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/648
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/706
https://www.youtube.com/watch?v=zs8zjbH1pu8

