
Biblioteka szkolna proponuje… uczcijmy 100 rocznicę 
urodzin Jana Pawła II 

  W symboliczny sposób chcielibyśmy w tym tygodniu zachęcić całą społeczność 
„dziewiątki” do wzięcia udziału w obchodach 100 rocznicy urodzin Świętego Jana 
Pawła II, która to rocznica wypada w najbliższy poniedziałek 18 maja 2020r.  
2 kwietnia 2020r. obchodziliśmy 15 rocznicę śmierci Karola Wojtyły, a rok 2020 
ogłoszony został w Polsce Rokiem Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowano 
szereg uroczystości i propozycji upamiętnienia papieża Polaka. Z powodu 
panującej epidemii większość jubileuszowych wydarzeń odbędzie się                 
w przestrzeni online. 
 
Zachęcamy Was do aktywności, która pozwoli nam włączyć się w ogólnopolskie 
obchody 100 rocznicy urodzin papieża Polaka. 
 
Proponujemy Tym Małym i Dużym, jednym słowem Wszystkim, aby spróbowali 
odpowiedzieć sobie na pytanie:  
 

Kim dla mnie jest dzisiaj Święty Jan Paweł II? 
  

Święty Jan Paweł II jest…. 
 
Prosimy dokończyć to jedno zdanie, aż jedno zdanie… 
 
 Niech pierwsza myśl, która Wam przyjdzie do głowy, będzie uzupełnieniem tego 
zdania. Autor lub autorzy najciekawszych odpowiedzi zostaną przez bibliotekę 
szkolną uhonorowani nagrodą  – niespodzianką. 
 
Druga aktywność, jaką Wam proponujemy z okazji zbliżającej się rocznicy, 
polega na wyszukaniu z pośród ogromnego bogactwa wypowiedzi Jana Pawła II 
tych myśli, które szczególnie są Wam bliskie i mogą stać się dla Was na 
przyszłość Waszym życiowym mottem – drogowskazem.  
Możecie na przykład skorzystać z dostępnej online książki „ Pamięć i tożsamość. 
Rozmowy na przełomie tysiącleci” − ostatniej książki papieża Jana Pawła II, 
wydanej  23 lutego 2005 roku, niedługo przed jego śmiercią. 
 
 Drodzy Uczniowie, znajdźcie tą najważniejszą dla Was na dzień dzisiejszy myśl 
z wypowiedzi papieża Jana Pawła II i zapiszcie ją, w formie cytatu na pocztówce, 
którą chcielibyście wysłać komuś bliskiemu, lub którą sami chcielibyście dostać 
od kogoś bliskiego.  
 
Ponadto niech ta myśl – cytat pochodzący z wypowiedzi Jana Pawła II, będzie 
na tej pocztówce uzupełniony, własnoręcznie wykonaną przez Was ilustracją. 
Najciekawsze pocztówki zostaną zaprezentowane w naszej szkolnej Galerii Prac 
Plastycznych.  
 



 Liczymy na Was ! 
 Na Wasze wypowiedzi i pocztówki czekamy do piątku 22 maja ! 
 Bardzo prosimy, o Wasze włączenie się w zaproponowanej przez nas Wam 
formie, w obchody uroczystości 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. 
Niech zbliżający się tydzień będzie czasem refleksji i naszych myśli skupionych 
wokół Jana Pawła II. 
 
„Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci”-  
https://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/pamitozs.pdf 


