
 

JAN  PAWEŁ  II  I Jego pasje  
 
 

Konspekt katechezy dla klas IV - VI szkoły podstawowej 
 

 
 

Cele ogólne: zapoznanie uczniów z  osobą i pasjami J.P.II. 

 

Cele operacyjne: uczeń potrafi 
 

1. wyjaśnić znaczenie słowa:  pasja, 
2. wymienić główne pasje  J.P II., 
3. odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Jan Paweł II rozwijał swoje 

zainteresowania?, 
4. uzasadnić  potrzebę rozwijania pasji życiowych a także rezygnacji ze 

“złych zainteresowań- np: dopalacze”,  
5. opowiedzieć i wyjaśnić fragment Pisma świętego” Świętymi bądżcie bo i ja 

jestem święty”.   
 

Metody: 
1.czytanie Pisma Świętego,  
2. pogadanka utrwalająca,  
3. metoda „Słoneczko”, 
4. praca w grupach,  
5. śpiew, 
6. minikonferencja prasowa- wywiad z osobami, które znały J.P.II, 
7.quis papieski, 
8.Prezentacja multimedialna. 
 

Środki dydaktyczne: 
 
1.Pismo święte lub plansza z tekstem Pisma św.,   
2. prezentacja multimedialna przedstawiająca: spotkania Papieża z dziećmi, 
młodzieżą, realizację jego zainteresowań,  
3. laptop, projektor,  
4.muzyka -melodia pieśni “Pan kiedyś stanął nad brzegiem”,melodia góralska, 
melodia refleksyjna, 
5.  kolorowe kartki do pracy w grupach, 
6. scenografia do wywiadu (dwa stoły,  mikrofon, kreacje). 
 

 
 
 



 

Przebieg  katechezy: 

1.Modlitwa (przygotowana przez ucznia), czytana na tle muzyki 
pieśni “Pan kiedyś stanął nad brzegiem” :            

Sługo Boży Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę dla mnie  i 
moich bliskich.Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc. 
Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski,o które się modlę.za 
wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie.  

 

2. Wprowadzenie:  
- Quiz papieski       - czas ok. 2 min. 
   1.  Karol Wojtyła został papieżem w wieku? 
 56 lat 
 58 lat 
 60 lat 
   2. Jak zdrobniale przyjaciele zwracali się do Ojca Świętego? 
 'Lolek' 
 'Bolek' 
 'Korolek' 
   3.. Którym następcą św. Piotra był Jan Paweł II? 
 
 251 
 263' 
 264 
   4.. Letnia rezydencja Jana Pawła II to? 
 Wadowice 
 Castel Gandolfo 
 Zakopane 
   5. Podaj date urodzin Korola Wojtyły 
 18.11.1918 r. 
 15.08.1920 r. 
 18.05.1920 r. 
   6.. W jakiej miejscowości urodził się Karol Wojtyła? 
 Limanowa 
 Wadowice 
 Kraków 
   7. Podaj datę śmieci Ojca Świętego Jana Pawła II 
 18 marca 2005 r. 
 2 kwietnia 2005 r. 
 15 kwietna 2005 r. 
  
   



− Pogadanka wstępna o osobie i pasjach  Jana Pawła II : 
          Przypomnieliśmy już sobie niektóre wydarzenia z życia Jana Pawła II 

,zastanówmy się dzisiaj co było najwiekszą pasją J.P.II.? 

− co oznacza słowo pasja?   Metoda Słoneczka lub praca w grupach- 
Co było pasją J.P.II?  (przygotowane kolorowe kartki, które 
umieszczamy na tablicy wokół słowa :”pasja”) 

zapis na tablicy I skojarzenia  

 
     

    PASJA 
 

- Prezentowanie wyników pracy dzieci I podsumowanie 

katechety: Słownik języka polskiego podaje ,że słowo: “pasja”  oznacza -
«wielkie zamiłowanie do czegoś»- zapis na tablicy.  

 

 

3. Rozwinięcie:  
 

-Prezentacja multimedialna podczas wywiadu z osobami , 
które znały J.P.II ( przygotowanie 5 uczniów, dwa stoliki, po 
jednej stronie siedzą prezenterzy, po drugiej- goście-:Anna 
Halina I Pan Michał).Muzyka refleksyjna.        
 

 1.Prezenter -   Witamy Państwa serdecznie. Spotykamy się aby wspomnieć 
osobę Jana Pawła II,  

2.Prezenter -  Zapraszamy na czas refleksji-  Kim był Jan Paweł II? Jakie miał 
pasje?  A spotkanie poprowadzi ... podają swoje imiona) 

1. Prezenter-Gościmy dziś przyjaciół Jana Pawła II: Panią Halinę – z którą Karol 
grywał w szkolnym teatrze (brawa), Panią Annę – która jako studentka 
uczestniczyła w wyprawach turystycznych organizowanych przez ks. 
Wojtyłę oraz Pana Michała  z Wadowic,  

2. Prezenter Wadowice, to miasto gdzie wszystko się zaczęło. 
 
Pan Michał -   Oj, chodziło się na kremówki, chodziło , (slajd) 
  
2. Prezenter Jak Państwo wspominają Karola – Lolka? 
  
Halina – „Młody Wojtyła był niezwykle przystojny. (slajd)Za tym wysportowanym, 

wysokim i dobrze zbudowanym młodzieńcem oglądały się wszystkie panny 
w Wadowicach. Pamiętam Karola jako spokojnego, poważnego chłopca, 
ale kiedyś przyszło mu zagrać  rolę Gucia w „Ślubach panieńskich” 



Aleksandra Fredry. Ten poważny młodzieniec, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, zmienił się w roztrzepanego Gucia. Zagrał tak 
dobrze, że sala długo biła brawo”1.                                            

Pan Michał: - „Karol nie dawał ściągać na klasówkach. W każdej, nawet w tak 
błahej sprawie chciał być uczciwy. Gdy ktoś potrzebował pomocy, mógł 
godzinami tłumaczyć mu zadania z matematyki czy objaśniać wzory z 
fizyki, ale ściągać nie pozwalał”2 

 
 Anna –Podczas wypraw turystycznych ze studentami ks. Karol Wojtyła, 
zwany był przez nas "Wujkiem"(slajd). Uczył nas refleksji nad życiem, ale kiedy 
trzeba było rozbawiał nas układanymi wierszykami. Pamiętam jak na wakacjach 
w Bieszczadach recytował taki oto dwuwiersz:"Rano mnie chwalą, wieczorem 
mnie ganią i jak tu można wierzyć tym... paniom".(wyciąga notesik z torebki) .A 
po wakacjach miałam rozpocząć pracę w szkole jako nauczycielka. Ks. Karol 
podarował mi notes z dedykacją: 
"W tym notesie nie pisz dwójek,o to prosi Cię dziś Wujek!". Do dziś mam ten 
notes, i nie ma w nim żadnej dwói! (slajd) 
  
 Halina: ( na tle melodii góralskiej) - słychać  góralską kapelę, to czas 
powiedzieć, że Nasz Wielki Rodak był człowiekiem gór.Kardynał Wojtyła lubił 
jeździć na nartach w sportowym ubraniu. To było bardzo nietypowe w tamtych 
czasach. Ksiądz ... Biskup... Kardynał i narty? Pewnego razu zapytano Karola 
Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął się i 
odparł: - Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!(slajd) 
 

Anna- Kiedyś po długiej, wyczerpującej jeździe na nartach, Kardynał Wojtyła 
wstąpił do jakiegoś gazdy na mleko I pozdrowił gazdę : Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus; gazda odpowiedział : Na wieki wieków, 
wojtyła: Można spocząć, Góral pokiwał  głową, po chwili przyniósł 
kubek mleka I zapytał: A wyśta skąd?Wojtyła: A z Krakowa;Góral: A 
coście wy za jedni? , Wojtyła: A Kardynał.  Góral zmylony świeckim 
strojem, w dodatku widział, że jego gość doskonale jeździ na nartach, ani 
przez chwilę nie przypuszczał, że to może być tak wysoki dostojnik 
kościelny. Pokręcił więc niedowierzająco głową I powiedział: A wyśta taki 
kardynał, jak ja Ojciec święty!  

 

1.Prezenter-Inną pasją Jana Pawła II były spotkania z dziećmi. 

2. Prezenter: Należy też wspomnieć, że Jan Paweł II był człowiekiem 
kochającym dzieci i młodzież.  

Pan Michał:   Dla Ojca świętego było to oczywiste, że ich kochał, a oni, 
wyczuwając to, garnęli się do niego. 

                                                           
1
  Wspomnienia Pani Haliny Kwiatkowskiej (wypowiedzi w mass-mediach) 

2
  j.w. 



Halina - Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci: 
"Dano wam dziś wolne w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia. "To 
znaczy - skomentował Jan Paweł II - że papież powinien częściej tu 
przyjeżdżać".  

1. Prezenter: Na koniec ponownie zadajmy pytanie - Kim był Jan Paweł II? 
 

2. Prezenter Mówiliśmy, że Jan Paweł II był synem Maryi, ...był patriotą 
miłującym Ojczyznę, kochającym jej przyrodę, szczególnie góry, ...był 
człowiekiem, który z troską patrzył na dzieci i młodzież, ... ale w tym 
wszystkim nie możemy zapomnieć, że był to przede wszystkim Człowiek, 
który kochał  modlitwę(slajd)i  my możemy brać przykład od niego..  

1. Prezenter-  Papież lubił śpiewać.jego ulubioną pieśnią była “Barka”On sam 
tak ją wspomina...  „Właśnie ta pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny... 
Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. Z nią nie 
rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem 
Ojczyzny3.” Śpiewali ją zawsze pielgrzymi spotykający się z Papieżem. 

2.Prezenter- Jan Jan Paweł II był wielkim patriotą. Każdego dnia modlił się za  
Polskę, bo była ona dla niego jak matka.  

1.Prezenter :  Na potwierdzenie wielu pasji Jana Pawła II, w Muzeum w 
Wadowicach znajdują się pierwsze jego narty, plecak górski, trapery, a także 
świadectwa na których są oceny bardzo dobre (nie było wtedy celujących).  
 
2.Prezenter :Dziękujemy Państwu. 
 
 

4. Podsumowanie : 
 
Jan Paweł II miał wiele pasji. Zapis na tablicy I w zeszycie: 
 
    
    PASJE J.P.II 
 
-sport, muzyka, młodzież , dzieci, Ojczyzna, modlitwa, nauka 
 
 
 
J.P.II nie rozwijał swoich zainteresowań-pasji- dla nich samych, ale dawał 
świadectwo życia. Realizował słowa Pisma św (Kpł.19,2): 
 
  “ŚWIĘTYMI BĄDŻCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY” 
      (Kpł 19.2) 
zapis na tablicy tekstu lub powieszenie planszy z w/w tekstem. 

                                                           
3
  Autobiografia, dz. cyt., s. 119. 



 

Refleksja: 
 

Zastanówcie  się:  Jakie pasje posiadam?, czym się interesuję?  
   (zapis w zeszycie-Moje pasje:.......... 
-Jak mam poprzez swoje pasje dążyć do świętości? 
 -Czy mając talent malarski (malując rysunki) , mogę dążyć do świętości?  
 - Czy mając talent  muzyczny (np. należę do scholi przy parafii),mogę dążyć do 
świętości?  
 -Czy mając talent aktorski (należę do koła teatralnego), mogę dążyć do 
świętości?  
- Czy mając zdolności do nauki mogę dążyć do świętości?  

− Czy mając talent do gry w piłkę mogę dążyć do świętości? 

− Czy mam takie zainteresowania- pasje, które prowadzą mnie do 
złego(papierosy, dopalacze).  

 
 

Zapis do zeszytu: 
 

 
1. Słowo “pasja “ w/g Słownika języka polskiego oznacza -«wielkie 

zamiłowanie do czegoś». 
2. Pasje J.P.II: sport, muzyka, młodzież, dzieci, Ojczyzna, modlitwa, 

nauka. 
      3.      “ŚWIĘTYMI BĄDŻCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY”  (Kpł 19.2) 
     4.   Moje pasje: ….................................................................... 
   

5. Zadanie domowe (jedna do wyboru): 
- praca pisemna :wybrać  jedną  swoją pasję i ją opisać lub narysować  
 

 

   Modlitwa (czytana przez ucznia): 
 
Janie Pawle II, Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości,  rozwijania 
swoich dobrych pasji a odrzucania złych.  
    
-Pieśń “Barka”  
 
 
 
 

 
 
     Opracowała S. Diana Ewa Jonczyk  
 
 
 



 
 
 
 
 
 


