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BIBLIOGRAFIA 

Konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego 

„Jan Paweł II – człowiek odwagi” w roku szkolnym 2019/2020 

 

I. Etap I konkursu 

Zakres tematyczny: Znajomość Karola Wojtyły 

Zakres szczegółowy: Na tym etapie uczeń zapoznaje się z podstawową wiedzą na temat życia 

i działalności Karola Wojtyły. Czytając lektury podane w bibliografii należy zwrócić szczególną uwagę na 

fakty i informacje biograficzne. Bibliografia 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 życia 

Karola Wojtyły. 

 

Bibliografia: 

 Człowiek stulecia –biografia Karola Wojtyły / Jana Pawła II, red. Barbara Stefańska, Centrum 

Myśli Jana Pawła II (publikacja funkcjonuje pod drugim tytułem: Jan Paweł II. Człowiek odwagi. 

Zarys biografii, ale jest to ta sama pozycja) 

 Pisma autobiograficzne papieża Polaka: 

- Dar i tajemnica, Wydawnictwo św. Stanisława BM , 2011 (lub 1996), rozdziały od I do VII  

- Wstańcie, chodźmy, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004, rozdziały „Działalność biskupa”, 

„Obowiązki naukowe i duszpasterskie”, „Ojcostwo biskupa” oraz „Bóg i odwaga” 

 Multimedia: 

-  Film „To było niemożliwe” www.youtube.com/watch?v=UuOy8sKl0CE 

- Wybór ze wspomnień Stanisława i Ludmiły Gryglów, zaprzyjaźnionych z bp. Wojtyłą: 

„Jak się czuje córka?” https://www.youtube.com/watch?v=bAIAAHqdEYQ  

„Tato, nudno” https://www.youtube.com/watch?v=O2HJ9VEX3yc  

  

https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2019/10/JAN-PAWEŁ-II.-CZŁOWIEK-ODWAGI.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=UuOy8sKl0CE
https://www.youtube.com/watch?v=bAIAAHqdEYQ
https://www.youtube.com/watch?v=O2HJ9VEX3yc
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II. Etap II konkursu 

Zakres tematyczny: Jan Paweł II - odwaga czynów 

Zakres szczegółowy: Uczeń zapoznaje się bardziej szczegółowo z wybranymi aspektami bibliografii, 

w szczególności z wyborem na Stolicę Piotrową i znaczeniem tego faktu, sprzeciwem Papieża wobec 

komunizmu na świecie i jego wpływem moralnym, który przełożył się  na przemiany społeczno-

polityczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Poznaje Papieża jako człowieka odważnych 

czynów, podróżującego w różne rejony światy i spotykającego się z milionami ludzi, a także człowieka, 

który mimo widocznej choroby jest aktywny do końca.  

Młodzież zapoznaje się na tym etapie również z kilkoma przemówieniami skierowanymi przez Papieża 

do młodych ludzi w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny. 

Bibliografia:  

 George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, 2006, rozdział 7, 

podrozdziały „Następne interregnum”, „Kto?” oraz „Wujek właśnie został papieżem” 

oraz rozdziały 8 i 9 (całość). 

 Nauczanie Jana Pawła II: 

- Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny, Warszawa, 

03.06.1979 r., http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/542  

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

Gdańsk, 12.06.1987 r., http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748 

- Homilia podczas spotkania z młodzieżą na placu Adama Mickiewicza, Poznań, 03.06.1997 r., 

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/431 

 Multimedia: 

- film „Papież i prymas - wychowawcy młodych”, Centrum Myśli Jana Pawła II  

www.youtube.com/watch?v=MVjYfsebHXI (fragmenty dotyczące Karola Wojtyły) 

Ponadto obowiązuje znajomość treści z I etapu. 

 

  

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/542
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748
http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/431
https://www.youtube.com/watch?v=MVjYfsebHXI


 

 

ul. Foksal 11  
00-372 Warszawa 
NIP 5252357081 
 

+48 22 826 42 21 
centrum@centrumjp2.pl 
www.centrumjp2.pl 

z 

III. Etap III konkursu 

Zakres tematyczny: Jan Paweł II – męstwo ducha 

Zakres szczegółowy: Uczeń poznaje wybrane fragmenty nauczania papieża Polaka, które mówią 

o męstwie w kontekście wierności prawdzie, postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, obrony 

wartości. Poznaje Jana Pawła II jako przykład człowieka odważnego, idącego pod prąd.  

Bibliografia:  

 Nauczanie Jana Pawła II: 

-  Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, 22.05.1995 r. 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/644  

-  Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, 10.06.1979 r. 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547  

- Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa, 4.06.1997 r. 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/432    

-  Przemówienie Jana Pawła II podczas nawiedzenia cmentarza Ofiar Wojny 1920 r. 

w Radzyminie, 13.06.1999 r. 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/655    

- Homilia wygłoszona podczas Liturgii Słowa, katedra św. Floriana, 13.06.1999 r. 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/643    

- Christifideles Laici - Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w 

kościele i w świecie dwadzieścia lat po soborze watykańskim II,  30.12.1988 r., pkt. 16 i 17 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/387     

- Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji VII Światowego 

Dnia Młodzieży, 21.11.1991 r. 

www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/764 

Ponadto obowiązuje znajomość treści z I i II etapu. 

 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/644
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/547
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/432
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/655
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/643
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/387
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/764

