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JAN PAWEŁ II - OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA 
konspekt dla klas I-III szkoły podstawowej 

 
1. CEL KATECHEZY:  

• Przybliżenie istoty źródła godności człowieka; 
• Ukazanie Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka; 
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za szerzenie się dobra w otaczającym 

świecie.  
 
2. SŁOWA KLUCZE:  
godność, szacunek, dobro, zło 
 
3. UWAGI METODYCZNE: 

a. pomoce dydaktyczne:  
arkusze z fragmentami Listu Ojca Świętego Jana Pawła II; puste kartony; tablica; portret Jana 
Pawła II; kolorowe karteczki zasłaniające portret; obrazki z Ojcem Świętym; świeca; flaga 
papieska; teksty piosenki Barka; gitara.  

 
b. metody: 

pogadanka, wykład, pokaz, opowiadanie  
 
     c. literatura i środki audiowizualne: 

• Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i 
diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i 
nienaruszalności życia ludzkiego.  

• List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny, 1994.  
• Do młodzieży w: Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówiemia. 

Dokumentacja. Tekst autoryzowany, Poznań - Warszawa 1979, s. 25-29.  
• List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji 

Międzynarodowego Roku Młodzieży, 1985, s. 40.  
• Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na VI Światowy Dzień Młodzieży 

1991 w L'Osservatore Romano 11[990]7-8[125], s. 32. .  
• Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam  w:  Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą 

całego świata, Jasna Góra, 14-16 VIII 1991,  Olsztyn, Jasna Góra 1991, s. 41.  
 
4. PLAN KATECHEZY: 

A. WSTĘP 
Opowiadanie: Skąd wziął się człowiek? 
Modlitwa: Pieśń Dzięki, o Panie  
Ćwiczenie: Obraz 

- czas ok. 10 min 
 

B. ROZWINIĘCIE 
Ćwiczenie: Dobro-zło  
Wykład: Godność człowieka 
- czas ok. 25 min. 
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C. ZAKOŃCZENIE 
Ćwiczenie: Ojcze Święty obiecuję Ci... 
Modlitwa: Pieśń Barka 
- czas ok. 10 min. 
 
5. PRZEBIEG KATECHEZY: 
A. WSTĘP 
 Katechezę rozpoczynamy krótkim opowiadaniem: Skąd wziął się człowiek?; w którym 
zwracamy uwagę, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i przeznaczył 
do życia z Sobą w wieczności. Człowiek obdarzony rozumem, jest zdolny, by poznawać i 
kochać Boga. Poprzez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym. Pan Jezus chcąc zapewnić 
mu szczęście i uwolnić od zła oddał swe życie, umarł i zmartwychwstał. 
 Następnie dzieci wstają i wspólnie modlą się słowami pieśni Dzięki, o Panie. 
Po czym proponuje się  ćwiczenie: Obraz. 

Katecheta w widocznym miejscu umieszcza zasłonięty kawałkami kolorowego 
papieru portret Jana Pawła II. Odkleja jeden z elementów ukazując fragment obrazu i 
zadaje pytanie: 

Kim jest osoba na obrazie? 
Następnie odkleja kolejny element, zadając to samo pytanie. Zabawa trwa do momentu 
odgadnięcia osoby, po czym odsłaniamy cały portret i umieszczamy go w widocznym dla 
dzieci miejscu. Obok można zapalić świecę, aby nadać katechezie bardziej uroczysty 
charakter. 

B. ROZWINIĘCIE 
W tej części proponuje się ćwiczenie: Dobro-zło  
 

Wariant A – w klasach III- praca w grupach  
Katecheta krótko omawia ćwiczenie, wprowadzając w temat np.: 
 „Człowiek otrzymał od Boga wolną wolę, która pomaga mu w dokonywaniu wyborów 
między dobrem a złem. Często jednak niewłaściwie korzysta on z tego daru, czyniąc zło i 
krzywdząc przez to siebie i innych.” 
Następnie dzieli klasę na grupy 4-5 osobowe, które zapoznają się z fragmentami Listu Ojca 
Świętego do dzieci w Roku Rodziny (materiały pomocnicze). Dzieci na osobnych kartonach 
wypisują te wyrażenia, które dotyczą dobrych i złych czynów człowieka. Przedstawiciele 
poszczególnych grup prezentują wnioski. Katecheta zapisuje na tablicy „+” i „-” - tworzenie 
schematu.  
 
 
Wariant B - w klasach I-II – odczytywanie fragmentów listu Jana Pawła II 
Katecheta lub uczeń powoli odczytuje wybrane 3 fragmenty Listu do dzieci. W tym czasie 
jeden z uczniów trzyma zapalona świecę stojąc blisko portretu Ojca Świętego.  
Po odczytaniu poszczególnych tekstów dzieci z pomocą katechety wymieniają dobre i złe 
czyny człowieka, o których pisze Papież.. Wnioski zostają zapisane na tablicy w formie 
schematu.  
 
 
 
 
Schemat (wariant A, B): 
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CZŁOWIEK 
 
 
 
 

DOBRO       ZŁO: 
- przemiana człowieka       - cierpienie  
- prostota         - śmierć  
- dobroć         - zagrożenia  
- czystość         - wojny  
- miłość         - samotność  
- zgoda         - bezdomność  
- modlitwa o pokój        - przemoc  
- modlitwa za rodziny       - nienawiść  
- modlitwa dziecka        - niezgoda  
- ufność 
- pokój  
- rodzina Boża  
- Eucharystia .  
- przyjaźń z Panem Jezusem  
 

Po zakończeniu pracy dzieci głośno odczytują poszczególne hasła zapisane na tablicy.  
 
Następnie katecheta przechodzi do krótkiego wykładu Godność człowieka: 
„Ojciec Święty zawsze bronił godności człowieka, jako istoty stworzonej przez Boga. 
Elementy pod hasłem DOBRO pokazują wielkość człowieka, czyli jego godność. Człowiek 
jest naprawdę człowiekiem, gdy wybiera dobro, gdy staje się prosty i ufny, jak dziecko, 
czysty, gdy zwalcza swoje złe skłonności, gdy modli się o zgodę i pokój w swojej rodzinie i 
w innych, gdy przyjmuje do serca Pana Jezusa i żyje z Nim w przyjaźni.”  
 
 Na zakończenie tej części dzieci zapisują temat katechezy oraz schemat do zeszytu,  
wybierając pod DOBRO i ZŁO po 4 najistotniejsze według siebie wyrażenia. Pod spodem 
zapisują zdanie:  

• Godność człowieka- wielkość człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże.  
 
C. ZAKOŃCZENIE 
 

Podsumowaniem katechezy będzie ćwiczenie: Ojcze Święty obiecuję Ci... 
Katecheta przypomina, że Ojciec Święty zwrócił się do dzieci z prośbą o pomoc w 
budowaniu lepszego świata. Zachęca dzieci do indywidualnej odpowiedzi na te prośby. 
Następnie wręcza każdemu uczniowi obrazek przedstawiający Ojca Świętego i poleca, by 
został on wklejony do zeszytu. Po czym zapisuje na tablicy słowa:  
Ojcze Święty, obiecuję, że...  
 
Prosi, by każde dziecko dokończyło zdanie w zeszycie. 
Po wykonaniu zadania uczniowie otrzymują tekst piosenki Barka, który również wklejają do 
zeszytu. Na zakończenie katechezy wszyscy modląc się o beatyfikację i kanonizację Ojca 
Świętego Jana Pawła II śpiewają pieśń Barka. [Podczas modlitwy jeden z uczniów trzyma 
flagę papieską stojąc obok portretu Ojca Świętego i palącej się świecy.]  
 
 
Zeszyt ucznia:  
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Temat: Jan Paweł II- obrońca godności człowieka.  

        CZŁOWIEK 
 
 

DOBRO     ZŁO: 
 
- modlitwa o pokój      - cierpienie  
- ufność       - śmierć  
- dobroć       - nienawiść  
- Eucharystia       - przemoc  

 
Godność człowieka - wielkość człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże.  

  
   Obrazek z Janem  
      Pawłem II  

 

 

 
 
Ojcze Święty, obiecuję, że...   
 
BARKA  
Pan kiedyś stanął nad brzegiem  
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim  
By łowić serca słów' Bożych prawdą  

O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów  

Jestem ubogim człowiekiem  
Moim skarbem są ręce gotowe  
Do pracy z Tobą i czyste serce  

Ty potrzebujesz mych dłoni,  
Mego serca młodego zapałem  
Mych kropli potu i samotności  

Dziś wypływamy już razem  
Łowić serca na morzach dusz ludzkich  
Twej prawdy siecią i słowem życia  
 
 
6. MATERIAŁY POMOCNICZE: 
Fragmenty Listu Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny 1994 r.:  
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1. „Jeżeli bowiem prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością 
Kościoła i całego społeczeństwa, to równocześnie jest też prawdą, że niestety, wiele dzieci w 
naszych czasach w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. 
Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają 
porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione ciepła własnej rodziny, 
ulegają różnym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie 
wobec cierpienia tylu dzieci{...}?”  
 
2. „Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! Można by wręcz powiedzieć, że Ewangelia 
jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać, jako 
„Ewangelię dziecka”.  
Co to znaczy? „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie, jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego”? Czyż Pan Jezus nie stawia dziecka za wzór także ludziom dorosłym? Jest coś 
takiego w dziecku, co winno odnaleźć się we wszystkich ludziach, jeżeli maja wejść do 
królestwa niebieskiego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości, jak dzieci, tak pełni 
zawierzenia, jak one, tak pełni dobroci i czystości. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu 
swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi.”   
 
3. „Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia 
Pierwsza Komunia Święta, dzień, który wspomina się, jako jeden z najpiękniejszych w życiu. 
Eucharystia ustanowiona przez Chrystusa [...] jest największym z Sakramentów. W tym 
Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. 
Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście - właśnie w dniu Pierwszej 
Komunii Świętej - ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób 
pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem”  
 
4. „Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzyć im sprawy 
wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości [...]. Odkupiciel ludzkości niejako dzieli się z 
nimi troską o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. Czeka bardzo na ich modlitwę. 
Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić 
się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci. 
[...] Papież bardzo liczy na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, 
a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła 
żyć w pokoju.”  
 
5. „Ileż dzieci [...] pada ofiara nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, 
jak na przykład: na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki. Właśnie rozważając te 
wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, 
ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują, a 
nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej 
nienawiści. Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do modlitwy 
o pokój, z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych 
rodzinach.”  
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JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA 

Katecheza dla uczniów kl. I - III 

 
1. CEL KATECHEZY:  

• Ukazanie Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka; 
• Budzenie świadomości własnej godności dziecka Bożego; 
• Kształtowanie postawy obrońcy godności człowieka. 

 
2. SŁOWA KLUCZE:  
godność, szacunek 
 
3. UWAGI METODYCZNE: 

a.  pomoce dydaktyczne:  
• ilustracje: Jan Paweł II z małymi dziećmi (np. trzymający je w objęciach), Jan 

Paweł II (lub inny kapłan) udzielający sakramentu chrztu św. dziecku, Jan 
Paweł II z ludźmi niepełnosprawnymi, chorymi i w podeszłym wieku; Pan 
Jezus, który uzdrawia (np. paralityka); lub prezentacja multimedialna o Janie 
Pawle II; 

• napisy: „ CZŁOWIEK”, „GODNOŚĆ”, „ŻYCIE”, „CHRZEST ŚWIĘTY”, 
 „OBRAZ I PODOBIEŃSTWO”, „BÓG”, „ŚWIĘTOŚĆ”; 

• piosenka: „Dzieckiem Bożym jestem ja” lub „Do Ciebie bije me serduszko 
Boże” (liczba kopii zależy do liczby uczniów w klasie); 

• puzzle (ksero wg załączonego wzoru grafiki) Jan Paweł II z dzieckiem; 
• fragment encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis z 1979 r., nr 20;  

nagranie homilii Jana Pawła II z Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu ( 04. 06. 
1997)  

• odtwarzacz CD lub DVD, projektor multimedialny (w zależności od 
możliwości) 

 
b. metody: 
pogadanka, burza mózgów, ćwiczenie plastyczne, pokaz. 

 
     c. literatura i środki audiowizualne: 
• Jan Paweł II, Redemptor hominis.  
 
 
4. PLAN KATECHEZY: 

A. WSTĘP 
Ćwiczenie: Kim jest człowiek dla Ojca Świętego? 

- czas ok. 10 min 
 

B. ROZWINIĘCIE 
Ćwiczenie: Tajemnicze słowa 
Pogadanka: Jan Paweł II obrońca godności człowieka 
Ćwiczenie: I ty możesz naśladować Jana Pawła II 
- czas ok. 25 min. 

 
C. ZAKOŃCZENIE 
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Ćwiczenie: Puzzle 
Modlitwa: Pieśń Dzieckiem Bożym jestem ja 
- czas ok. 10 min. 
 
5. PRZEBIEG KATECHEZY: 
A. WSTĘP 

Katechezę rozpoczynamy ćwiczeniem: Kim jest człowiek dla Ojca Świętego? 
Zapraszamy uczniów do klasy gdzie na tablicy jest umieszczona ilustracja Jana Pawła II z 
dziećmi (pozostałe ilustracje będą dołączone w trakcie pogadanki) 
Po czym wspólnie odmawiamy modlitwę np. Ojcze nasz … Następnie przechodzimy do 
omówienia ilustracji zwracając uwagę na specyfikę ukazanych spotkań papieża z ludźmi 
bezbronnymi, słabymi… 
Stawiamy pytanie: „Dlaczego Jan Paweł II chciał spotykać się z tymi ludźmi?” 
Kierujemy rozmową tak, by uczniowie wywnioskowali, że ludzie których widzimy z  Janem 
Pawłem II  pomimo iż są to osoby małe, niepełnosprawne czy w podeszłym wieku, są z 
jakiegoś powodu ważne… 

 
B. ROZWINIĘCIE 

Tę część katechezy rozpoczniemy do ćwiczenia: Tajemnicze słowa, które połączymy  z 
pogadanką na temat godności człowieka wskazując na osobę Jana Pawła II jako jej obrońcy. 
 

Katecheta przykleja na tablicy kolejno słowa (układ pionowy)  
 

        BÓG 
 
• ŻYCIE 
• CZŁOWIEK 
• OBRAZ I PODOBIEŃSTWO            GODNOŚĆ     
• ŚWIĘTOŚĆ 
• CHRZEST ŚWIĘTY 
 
 

W trakcie pojawiania się kolejnych słów na tablicy, katecheta zadaje uczniom 
związana z nimi pytania…np.: 
- Kto stworzył człowieka? 
- Dlaczego człowiek był wyjątkowym stworzeniem Bożym? 
- Jeśli człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to do czego jest     
zobowiązany?… 
- Jaki jest Bóg?  
- Jaki sakrament czyni nas dziećmi Bożymi włączając nas do wielkiej wspólnoty, Rodziny – 
Kościoła?  
 
Następnie krótko podsumowuje: 
Człowiek ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaje przyjęty do wspólnoty z 
Trójcą Przenajświętszą. Dlatego właśnie każdy człowiek posiada wielką godność - godność 
Dziecka Bożego. Jan Paweł II był gorliwym obrońcą tej godności. Wzywał, by zawsze 
przyjmować drugiego człowieka jako dar Boży. Nie jest ważne czy ktoś jest duży czy mały, 
jaki ma kolor skóry, w oczach Bożych jest zawsze wielki. 
        

Kolejnym etapem jest odtworzenie fragmentu homilii Jana Pawła II, wygłoszonej  4 
czerwca 1997 r. w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu (najlepiej na DVD lub CD można też 
przeczytać). Następnie zapoznajemy dzieci z krótkimi fragmentami encykliki Jana Pawła II 
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„Redemptor hominis”. (Na wstępie tłumaczymy uczniom: czym jest encyklika oraz jej tytuł - 
zwracamy uwagę na fakt iż była to pierwsza encyklika jaką napisał Jan Paweł II) 

Reasumując stawiamy uczniom pytanie: 
- W jaki sposób TY możesz naśladować Jana Pawła II i stać się obrońcą godności człowieka? 
 
 
C. ZAKOŃCZENIE 

 
Podsumowanie katechezy stanowi ćwiczenie z puzzlami (załącznik nr 3). Każde dziecko 

otrzymuje komplet pociętych puzzli, które układa, wkleja i koloruje w zeszycie. 
 

Na zakończenie rozdajemy teksty i uczymy piosenki: „Dzieckiem Bożym jestem ja” lub 
”Do Ciebie bije me serduszko Boże” (uczniowie wklejają teksty do zeszytu). 
Piosenka stanowi modlitwę kończącą katechezę. 

 
6. MATERIAŁY POMOCNICZE: 

 
Załącznik 1 
 

Pisze św. Jan: "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi: i rzeczywiście nimi zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi 
jesteśmy» (1 J 3, 1). Człowiek, przybrany w Chrystusie za dziecko Boże, jest prawdziwie 
uczestnikiem synostwa Syna Bożego. I dlatego św. Jan, prowadząc dalej swoją myśl, tak 
pisze: "Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 
będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, 
jakim jest» (1 J 3, 2). Oto człowiek! Oto jego pełna niewypowiedziana godność! Człowiek 
powołany do tego, ażeby być uczestnikiem życia Bożego; ażeby swojego Stwórcę i Ojca 
poznawać i miłować - wpierw poprzez wszystkie Jego stworzenia tu na ziemi, a potem w 
uszczęśliwiającym widzeniu Jego Bóstwa na wieki. 

Oto człowiek! Na szlaku Kongresu Eucharystycznego ten człowiek objawia się na każdym 
kroku. Człowiek we wspólnocie rodziny i narodu! Człowiek - uczestnik Bożego życia! 

          Jan Paweł II, Homilia wygłoszona 4 czerwca 1997r. w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu 

 
Załącznik 2 

 
 A wielkość ceny naszego odkupienia świadczy zarazem o tej wartości, jaką człowiekowi 
przyznaje sam Bóg, świadczy o naszej godności w Chrystusie. Stając się bowiem „dziećmi 
Bożymi” (J 1,12), synami Bożego przybrania (por. Rz 8, 26) na Jego podobieństwo stajemy 
się równocześnie wszyscy „królestwem i kapłanami”, otrzymujemy „królewskie kapłaństwo” 
(Ap 5, 10; 1 P 2, 9), czyli uczestniczymy w tym jedynym i nieodwracalnym oddaniu 
człowieka i świata samemu Ojcu, którego On, „przedwieczny Syn” (por. J 1, 1 nn. 18; Mt 3, 
17; 11, 27; 17, 5; Mk 1, 11; Łk 1, 32. 35; 3, 22; Rz 1, 4; 2 Kor 1, 19; 1 J 5, 5. 20; 2 P 1, 17; 
Hbr 1, 2), a zarazem prawdziwy Człowiek raz na zawsze dokonał. 

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 20 
 



 10

Załącznik 3 
    
Grafika -Jan Paweł II z dzieckiem - (puzzle) do kolorowania 
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JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA 

     katecheza dla klas IV – VI szkoły podstawowej 
 
 
1. CEL KATECHEZY:  

• Zapoznanie uczniów z pojęciem „godność człowieka”; 
• Wskazanie źródła pochodzenia ludzkiej godności; 
• Ukazanie nauki Jana Pawła II na temat godności człowieka; 
• Kształtowanie postawy godności dziecka Bożego. 

 
2. SŁOWA KLUCZE:  
godność, szacunek 
 
3. UWAGI METODYCZNE: 

a. pomoce dydaktyczne:  
Tekst Rdz 1,26-27, karteczki na których znajdują się przykłady osób i ich postawy wobec 
drugiego człowieka (dla każdej czwórki uczniów – załącznik nr 3), lusterko dla każdego 
ucznia (uczniowie przynoszą z domu), tekst luk (dla każdego ucznia – załącznik nr 2) 
 

b. metody: 
metoda niedokończonych zdań, praca z tekstem, burza mózgów, wykład, tekst luk 
 

c. literatura i środki audiowizualne: 
• Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1996. 
• Katechizm Kościoła Katolickiego,  Poznań 2002. 
• Jan Paweł II, Evangelium vitae, 1995. 
• Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1979 r.  
• Z. Barciński (red.), Metody aktywizujące w katechezie cz. III,    

Lublin 2000. 
 
4. PLAN KATECHEZY: 

 
A. WSTĘP 

Modlitwa 
Ćwiczenie: Lustro 
Ćwiczenie: Rdz 1,26-27 
- czas ok. 15 min. 
 

B. ROZWINIĘCIE 
Ćwiczenie: Skojarzenia 
Wykład: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka 
Ćwiczenie: Rozsypanka 
- czas ok. 25 min. 
 

C. ZAKOŃCZENIE 
Ćwiczenie: Tekst luk 
- czas ok. 5 min. 
 
5. PRZEBIEG KATECHEZY: 
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A. WSTĘP 
 Katechezę rozpoczynamy wspólną modlitwą np. Ojcze Nasz. 
Następnie proponuje się ćwiczenie: Lustro. 
Każdy uczeń uważnie przegląda się w lustrze i pisemnie w zeszycie kończy zdania:  
• Nazywam się ...... . 
• Jestem podobny(-na) do .......  
 

Po wykonaniu zadania katecheta prosi chętnych uczniów o przeczytanie 
dokończonych zdań, po czym przechodzi do ćwiczenia: Rdz 1,26-27. 
Głośno odczytuje opis stworzenie człowieka Rdz 1,26-27 (załącznik nr 1) i przeprowadza 
krótką analizę powyższego tekstu zadając klasie pytania, np.:  
- Czyim dziełem jest człowiek? 
- Do kogo podobny jest człowiek? 
- Co jest w nas obrazem Boga? 
 

Na koniec katecheta podsumowuje temat zwracając uwagę na szczególną wartość 
każdego człowieka w oczach Pana Boga. 
 

B. ROZWINIĘCIE 
Tę część katechezy rozpoczniemy ćwiczeniem: Skojarzenia. 

Katecheta zapisuje na tablicy słowo GODNOŚĆ, uczniowie podają swoje skojarzenia i 
zapisują je na tablicy.  
 

Następnie katecheta przeprowadza krótki wykład na temat stanowiska Jana Pawła II 
wobec wartości ludzkiego życia i godności człowieka. Można się oprzeć na poniższym 
przykładzie: 
„Papież Jan Paweł II zawsze stawał w obronie ludzkiego życia. Wielokrotnie podkreślał, że 
każdy człowiek bez względu na to kim jest, co posiada, w jakiej części świata żyje zasługuje 
na szacunek i ma w oczach Boga „nieskończoną wartość”. Człowiek jest obdarzony przez 
Boga wielką godnością – godnością dziecka Bożego. 
Papież nazywa człowieka „drogą Kościoła (...), ponieważ człowiek — każdy bez wyjątku — 
został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem — każdym bez wyjątku — 
Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony(...)” . Życie człowieka jest święte od momentu 
poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Jan Paweł II wzywa nas, abyśmy stali na straży ludzkiego 
życia i godności człowieka. Zbliżający się VII Dzień Papieski będzie w tym roku obchodzony 
właśnie pod hasłem: „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”. Już od kilku lat w 
niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową zatrzymujemy się 
nad Jego nauczaniem, aby na nowo przypomnieć sobie słowa i posługę  Papieża – Polaka.” 
 
 Kolejnym etapem tej części jest ćwiczenie: Rozsypanka.  
Katecheta dzieli klasę na 4 osobowe grupy. Uczniowie otrzymują w kopertach elementy 
rozsypanki (załącznik nr 3). Ich zadaniem jest przyporządkowanie podanych przykładów  do 
następującego kryterium:  
• „Stoją na straży godności człowieka”,  
• „Niszczą godność człowieka” 

Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie dzielą się efektami swojej pracy na forum klasy. 
Katecheta, krótko podsumowuje ćwiczenie. 
 
 

A. ZAKOŃCZENIE 
Na zakończenie katechezy proponuje się ćwiczenie: Tekst luk 
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Każdy uczeń otrzymuje tekst luk podsumowujący temat katechezy (załącznik nr 2). Zadanie 
polega na uzupełnieniu brakujących słów. Po wykonaniu ćwiczenia wybrana osoba na  głos 
odczytuje poszczególne zdania. 
 Na zakończenie proponuje się wspólną modlitwę np. słowami pieśni Barka. 
 
Zadanie domowe: 
Korzystając z Katechizmu Kościoła Katolickiego (1700) napisz jak rozumiesz, że człowiek 
został obdarzony godnością. 
 
6. MATERIAŁY POMOCNICZE: 
 
Załącznik nr 1 
 
Rdz 1, 26-27 
„ A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje 
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi!” 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę.” 
 
Załącznik nr 2 
 
Zostałem stworzony (-a) na ......................... i ..................................Boga. Jestem jednością 
ciała i ........................., która jest ................................... 
Każdy człowiek ma w oczach Boga ogromną ................................ , którą nazywamy 
.............................  Jan Paweł  II uczy nas, byśmy stali na straży ludzkiego ............................  
i ludzkiej ............................... . 
 
 
  
Zostałem stworzony (-a) na obraz i podobieństwo Boga. Jestem jednością ciała i duszy, która 
jest nieśmiertelna. 
Każdy człowiek ma w oczach Boga ogromną wartość , którą nazywamy godnością.  Jan 
Paweł  II uczy nas, byśmy stali na straży ludzkiego życia   
i ludzkiej godności.   
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Załącznik nr 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Paweł II, który przebaczył swojemu 
zamachowcy 

Wolontariusz opiekujący się nieuleczalnie chorym 
człowiekiem 

Młody chłopiec, który nie ustąpił starszej 
pani miejsca  
w tramwaju 

Koleżanki, które wyśmiewają się z nowej 
uczennicy 

Wnuczka, która odwiedza chorą babcię 

Chłopiec, który pilnie się uczy

Lekarz jadący do chorego 

Misjonarz, który głosi Ewangelię tam, 
gdzie jeszcze nie znają Chrystusa 

Pracodawca, który ze względu na swoje 
zyski nie wypłaca należnego 
wynagrodzenia 

Dziecko, które jest posłuszne rodzicom 

Dziewczynka, która pomaga swojej 
koleżance przygotować się do sprawdzianu 
z matematyki 

Uczeń, który wyłudza pieniądze od 
młodszego kolegi 

Chłopiec, który używa nieprzyzwoitych i 
wulgarnych słów 

Chłopiec, który pod nieobecność rodziców 
ogląda film, w którym ludzie nie szanują 

swojego ciała
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JAN PAWEŁ II - OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA. 
Katecheza dla klas IV - VI szkoły podstawowej. 

 
1. CEL KATECHEZY:  

• Ukazanie wielkości i niepowtarzalności człowieka;  
• Zrozumienie, na czym polega godność człowieka i jej obrona;  
• Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z przesłaniem Ojca Świętego; 
•  Wdrażanie do świadomego udziału w obchodach Dnia Papieskiego.  

 
2. SŁOWA KLUCZE:  
godność, szacunek, świat wartości 
 
3. UWAGI METODYCZNE: 

a. pomoce dydaktyczne:  
Pismo Św., Psalm 8, Rdz 1, 26-28, Rdz 2,7-8, plansza z napisem: Człowiek godny, to 
człowiek żyjący zgodnie z Bożym planem, ilustracje przedstawiające osiągnięcia 
człowieka oraz zagrożenia wypływające z nieposzanowania godności, teksty do pracy w 
grupach (materiały pomocnicze –A), plansza z „kołem życzeń” (materiały pomocnicze –
B). 
b. metody: 
burza mózgów, pogadanka, praca z tekstem, pokaz 

 
c. literatura i środki audiowizualne: 

• Jan Paweł II, Redemptor hominis.  
 
4. PLAN KATECHEZY: 

 
A. WSTĘP 

Pogadanka: Dzień Papieski 
- czas ok. 5 min. 
 

B. ROZWINIĘCIE 
Ćwiczenie: Człowiek w Piśmie Świętym 
Ćwiczenie: Osiągnięcia człowieka 
Pogadanka: Wartość człowieka jako dziecka Bożego 
- czas ok. 25 min. 
 

C. ZAKOŃCZENIE 
Ćwiczenie: Koło życzeń 
Modlitwa 
- czas ok. 15 min. 
 
5. PRZEBIEG KATECHEZY: 
 

A. WSTĘP 
 Katechezę rozpoczynamy wspólną modlitwą np. pieśnią Barka. 
Następnie proponuje się krótką pogadankę: Dzień Papieski, w której można wykorzystać 
poniższe pytania: 

- Z jakiej okazji przeżywamy każdego roku Dzień Papieski?  
- W którym roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża?  
- W jaki sposób przeżywamy kolejne Dni Papieskie?  
- Pod jakim hasłem będzie przeżywany tegoroczny Dzień Papieski?  
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Na zakończenie tej części prowadzący zapisuje na  tablicy temat katechezy: 

 Jan Paweł II - obrońca godności człowieka.  
 

B. ROZWINIĘCIE 
Na początku proponuje się przeprowadzenie ćwiczenia: Człowiek w Piśmie Świętym. 

Wybrany uczeń odczytuje Psalm 8 (materiały pomocnicze – D), po czym uczniowie wraz z 
katechetą dokonują krótkiej analizy tekstu: 

- O kim mówi Psalm?  
- Za co autor Psalmu wielbi Boga?  
- Kim jest człowiek?  

Odpowiedzi zapisujemy na tablicy w formie diagramu (przykład poniżej): 
 

 
najdoskonalsze 

stworzenie Boże 
osoba  

 
 

istota potrafiąca    CZŁOWIEK      organizm 
   darzyć uczuciami 
 

istota      istota 
  żywa      myśląca 

 
 

Następnie katecheta prosi, by kolejny uczeń odczytał fragmenty:  Rdz 1,26-28, Rdz 2,7-8 
(materiały pomocnicze – D). Po czym znów następuje analiza tekstu: 

- Czego o człowieku dowiadujemy się z tych opisów?  
- Co w człowieku cenicie najbardziej? 
- Co decyduje o tym, że człowiek jest istotą tak wyjątkową?  

/stworzony na obraz Boga/ 
Zebrane informacje zostają dopisane do diagramu. 

 
 Na koniec katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów, zwracając uwagę na to, co 
znaczy żyć z godnością. Wniosek wypisany na planszy należy umieścić na tablicy (jest on 
równocześnie zanotowany w zeszytach): 

Człowiek godny, to człowiek żyjący zgodnie z Bożym planem.  
 
 

Kolejny etap stanowi ćwiczenie: Osiągnięcia człowieka, składające się z 2 elementów. 
I element ćwiczenia: 
Uczniowie przypinają na połowie tablicy fotografie przedstawiające różne dziedziny 
działalności człowieka /np. lot w kosmos, informatyk przy pracy, odgrywanie sztuki 
teatralnej, pisanie dzieł literackich, taniec, grę na instrumencie, ludzi pracujących przy 
budowie domu itp./ , krótko omawiając ilustracje. 
 

Następnie prowadzący opierając się na ilustracjach przechodzi do pogadanki: Wartość 
człowieka jako dziecka Bożego, którą można rozpocząć od komentarza: 
„Widzimy człowieka jako twórcę różnych osiągnięć technicznych, przy pomocy których 
podbija kosmos; widzimy człowieka, który myśli, czuje, pragnie, tworzy kulturę. Zbliżający 
się Dzień Papieski ma nam na nowo uświadomić wartość człowieka jako dziecka Bożego.” 
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Przykładowe pytania: 

- Dlaczego godności trzeba bronić?  
- Co jej zagraża?  
- Jakie znacie przykłady niszczenia godności?  
- Kto staje w obronie godności?  

 
II element ćwiczenia: 

Uczniowie przypinają na drugiej części tablicy ilustracje ukazujące np.: obozy 
koncentracyjne, ludzi prowadzących wojny, ludzi niszczących własną godność poprzez nałogi 
i krzywdę wyrządzaną innym. 
 Katecheta krótko komentuje: 
„Niestety w obraz człowieka w tak wspaniały sposób przemyślanego przez Boga, wdarł się 
grzech, który niszczy godność człowieka. Człowiek często sam siebie chce stawiać w roli 
Boga, ulega wpływom kształtującym jego postawę, niszcząc godność swoją i innych. Dlatego 
widzimy też człowieka, prowadzącego wojny, tworzącego obozy koncentracyjne, w których 
giną niewinni ludzie, człowieka nieczułego na krzywdy i niesprawiedliwość innych, 
człowieka, który niszczy sam siebie, przez nałogi, niszczy godność swoją i innych ludzi przez 
postępowanie niegodne człowieka. Wielkim obrońcą godności człowieka był Jan Paweł II. To 
on stawał w obronie wszystkich ludzi, których godność w jakikolwiek sposób była naruszana 
lub niszczona.” 
 

C. ZAKOŃCZENIE 
Podsumowanie katechezy będzie ćwiczenie: Koło życzeń. Wybrany uczeń odczytuje 

słowa: 
„Człowiek musi być świadomy zagrożeń, świadomy tego wszystkiego, co wydaje się być 
przeciwne temu, aby „życie ludzkie stawało się bardziej ludzkie”, aby wszystko, co na to 
życie się składa, odpowiadało prawdziwej godności człowieka”.  

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14  
 
 Następnie prowadzący dzieli klasę na grupy, których zadaniem jest znalezienie 
odpowiedzi na pytania, na podstawie otrzymanych fragmentów (materiały pomocnicze – A) 

- Do czego wzywa nas Jan Paweł II?  
- W obronie jakiej wartości ludzkiej staje Jan Paweł II?  
- Jakie podaje propozycje zmiany opisanej sytuacji?  
- Co my możemy zrobić w swoim środowisku, aby przyłączyć się do wypełnienia apelu 

Ojca św.?  
 

Podsumowaniem pracy w grupach jest wypełnienie „koła życzeń”. 
Prowadzący przypina przygotowane wcześniej koło wg wzoru (materiały pomocnicze – B), 
uczniowie wpisują odpowiedzi w poszczególne jego części. 
 Katechezę kończymy wspólną modlitwą. 
  
 
6. MATERIAŁY POMOCNICZE: 
 
A - Praca w grupach  
Grupa I : 
„Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości” - to znaczy czynić wszystko, aby to prawo było 
przestrzegane, aby żaden człowiek nie stawał się ofiarą agresji na jego życie czy zdrowie, aby 
nie był niewinnie zabijany, torturowany, dręczony”.  

                      Jan Paweł II, Radom 04.06.1991 r.  
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„Cześć dla Boga i poszanowanie godności człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Właśnie straszliwe 
doświadczenie nazistowskiego terroru ukazało, że bez czci Boga zanika także poszanowanie dla 
godności człowieka.(...) Bolesna jest świadomość tego, do czego zdolny jest człowiek, który utracił 
cześć dla Boga.”  

Jan Paweł II , spotkanie z Centralną Radą Żydów, Berlin, 23.06.1996 r.  
 
„Normy moralne stanowią solidny fundament i trwałą gwarancję sprawiedliwego i 
pokojowego współżycia ludzi (...). Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania 
czynów wewnętrznie złych nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma 
żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim «nędzarzem» na tej ziemi: 
wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi”.  

Jan Paweł II, Veritatis splendor,  96  
 
 
Grupa II:   
„Fakt, że skoro życie jest darem miłości, to obrona życia - zwłaszcza życia dziecka - oraz 
troska o jego wzrost i harmonijne dojrzewanie musi wypływać z miłości. Wszystkie prawa 
dziecka zawierają się w prawie do bycia kochanym: dlatego społeczeństwo nie może 
twierdzić, że chroni dziecko, otacza je opieką i wspomaga jego rozwój, jeśli podejmując te 
działania nie uświadomi sobie na nowo, że ma kochać dziecko”. 

Jan Paweł II, Do uczestników  VII Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej  
przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby zdrowia,  Watykan 20.11.1993 r.  

 
Grupa III:  
„Dlaczego tylu ludzi żyje w nędzy i ginie z głodu? W tych bogatych krajach również, nie 
mówiąc już o krajach Trzeciego Świata. „Nie kradnij”, to znaczy nie nadużywaj twojej 
władzy nad własnością tak, że inni przez to stają się nędzarzami”.  

Jan Paweł II, Białystok 05.06.1991 r.  
 
„Jest przecież dobrze znany fakt cywilizacji konsumpcyjnej, która ma swoje źródło w jakimś 
nadmiarze dóbr potrzebnych dla człowieka, dla całych społeczeństw - a chodzi tu właśnie o 
społeczeństwo bogate i wysoko rozwinięte - podczas gdy z drogiej strony inne społeczeństwa, 
przynajmniej szerokie ich kręgi, głodują, a wielu codziennie umiera z głodu, z niedożywienia. 
(...) Obszary nędzy i głodu, jakie istnieją na naszym globie, mogłyby wkrótce być 
„użyźnione”, gdyby gigantyczne budżety zbrojeń, produkcji militarnej, które służą wojnie i 
niszczeniu, zostały zamienione w budżety wyżywienia służące życiu”  

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 16  
„Bóg nie chce rabunku dla jednych a głodu dla drogich (…) Nie powinno być przywilejów 
dla bogatych i silnych i niesprawiedliwości dla ubogich i niepełnosprawnych”. 

Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą,  
Strasburg, 08.10.1988 r.  

Grupa IV: 
„Chodzi o to, aby nie tyle, „więcej mieć”, ile „bardziej być” (...). Człowiek nie może 
zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca w świecie widzialnym, nie może stać 
się niewolnikiem rzeczy.” 

Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 16  
„Na progu roku dwutysięcznego jakże nie pomyśleć o młodzieży. Co się jej proponuje? 
Społeczeństwo «rzeczy» a nie «osób». Prawo do swobodnego postępowania od najmłodszych 
lat, bez zahamowań. Bezinteresowny dar z siebie, poczucie odpowiedzialności - wszystko to 
zostaje uznane za pojęcia z innej epoki. Trzeba poświęcić więcej uwagi sumieniu oraz 
poszanowaniu wartości kulturowych i etycznych, które stanowią inspirację dla innych 
sposobów patrzenia za życie. Ważne jest, aby nie pomniejszać człowieka, nie osłabiać w nim 
poczucia świętości własnego życia, zdolności kochania i poświęcania się”.  

List Papieża Jana Pawła II do głów państw, Watykan, 19. 06.1994 r.  
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Grupa V: 
„Stolica Apostolska jest zaniepokojona rozpowszechnianiem się narkomanii oraz 
nielegalnego handlu narkotykami. (...) Istnieje związek pomiędzy ta śmiercionośną patologią, 
której przyczyną jest narkomania, a patologią ducha, która sprawia, że człowiek ucieka przed 
samym sobą i szuka iluzorycznych przyjemności w ucieczce od rzeczywistości, do tego 
stopnia, że traci zupełnie poczucie sensu swojej osobowej egzystencji. (...) W istocie rzeczy 
korzeniem tego zła jest zanik wartości moralnych i duchowych” 
Stolica Apostolska przywiązuje wielką wagę zarówno do działań zapobiegawczych, jak i do 
terapii medycznej, która stara się pomóc ofiarom narkomanii w ponownym odkryciu własnej 
godności. Równie ważne jest zaangażowanie poszczególnych osób, rodzin, społeczeństwa i 
instytucji w walkę z godnym potępienia handlem narkotykami".  

Jan Paweł II, Przesłanie na IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią,  
Watykan, 15.06.1996 r.  

Grupa VI Tolerancja  
„Ja sam podkreślam, że stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg obdarza godnością 
osobową w równej mierze mężczyznę i kobietę (...) oboje przecież zostali stworzeni na obraz 
i podobieństwo Boga”.  
Jan Paweł II, Do uczestników XI Zgromadzenia Plenarnego  Papieskiej Rady ds. Rodziny, 24.03. 1994 r.  
 
„Wielu kapłanów i wiele osób świeckich przeciwstawiło się rządom terroru, ale ich przykład i 
wspomnienie o nich nie są dla nas jedynie wiecznotrwałym wzorem. Są także wezwaniem 
skierowanym do chrześcijan i do Żydów, aby wspólnie działali w obronie godności wszystkich ludzi, 
tam gdzie jest ona mów zagrożona. W tamach taj działalności należy przede wszystkim zwalczać 
wszelkie formy antysemityzmu.”  

Jan Paweł II, Spotkanie z Centralną Radą Żydów, Berlin, 23.06.1996 r.  
„Wyrażam potępienie dla fizycznego, kulturowego i religijnego ucisku i tego wszystkiego, co 
mogłoby w jakikolwiek sposób pozbawić was lub jakąkolwiek grupę tego, co słusznie się jej 
należy”.  

           Jan Paweł II, Orędzie do Indian i ludów lnuit,  
  Yellow Knife, Kanada, 18.09.1984 r.  

 
B. Koło życzeń 
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Załącznik C 

 
 
 
D.  
Psalm 8 
O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!  
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,  
na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. 
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, 
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. 
O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 
 
Rdz 1, 26-28 
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A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do 
nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; 
abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi. 
 
Rdz 2,7-8 
wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan 
Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. 
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JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA 
katecheza dla gimnazjum 

 
 
1. CEL KATECHEZY:  

• Ukazanie Jana Pawła II jako obrońcy godności ludzkiej; 
• Zapoznanie z pojęciem godności oraz przybliżenie nauczania Kościoła nt. godności  

człowieka; 
• Kształtowanie postawy dążącej do akceptacji innych ludzi; 
• Wzmocnienie  poczucia własnej wartości i godności. 

 
2. SŁOWA KLUCZE:  
godność, szacunek, świat wartości 
 
3. UWAGI METODYCZNE: 

a. pomoce dydaktyczne:  
Indeks Katechizacji Szkół Ponadpodstawowych; teksty z fragmentami przemówień 
papieskich (materiały pomocnicze); diagramy (materiały pomocnicze); flamastry; świeca; 
zapałki; kartki papieru A-4. 

b. metody: 
pogadanka, praca z tekstem, ćwiczenie plastyczne, burza mózgów, gra dydaktyczna 
 

c. literatura i środki audiowizualne: 
• Jan Paweł II, List do kobiet, Watykan, 29 czerwca 1995 r.; 
• Jan Paweł II, List apostolski Mulieris Dignitatem, Rzym 15.08.1988 r.; 
• Jan Paweł II, Redemptor hominis.  
 
 
4. PLAN KATECHEZY: 

 
A. WSTĘP 

Ćwiczenie: Kim jest człowiek? 
- czas ok. 10 min. 

B. ROZWINIĘCIE 
Ćwiczenie: Godność w nauczaniu Jana Pawła II 
- czas ok. 25 min. 

C. ZAKOŃCZENIE 
Pogadanka: Kim jest człowiek bez Chrystusa? 
Ćwiczenie: Moja godność 
- czas ok. 10 min. 
 
5. PRZEBIEG KATECHEZY: 
 

A. WSTĘP 
 Katechezę rozpoczynamy ćwiczeniem Kim jest człowiek?.  Młodzież ustawia się w 
kręgu, w środku którego ustawiamy świecę.  
Wybrany uczeń zapala świecę wypowiadając słowa: „Światło Chrystusa”; pozostali 
odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki.”  
Następnie katecheta uczniowi stojącemu obok na ucho szeptem przekazuje zdanie: 
    „Człowieka, bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. 



 24

Zadanie polega na przekazywaniu sobie tego zdania w formie tzw. „głuchego telefonu”, 
ostatnia osoba wypowiada je na głos.  
Po czym wybrany uczeń, stojąc w kręgu obok zapalonej świecy odczytuje słowa Jana Pawła 
II:  
    „Człowieka, bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie 
może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka 
jest jego właściwa godność, ani jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego 
wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”. 
Jan Paweł II, Przemówienie w Warszawie na Placu Zwycięstwa; 2 czerwiec 1979 r. 

 
Uczniowie po wysłuchaniu słów, w ciszy zajmują miejsca w ławkach, a następnie próbują 

znaleźć odpowiedzi na pytania: 
- Gdzie i kiedy spotkali się z odczytanymi słowami? (Indeks katechizacji Szkół 

Ponadpodstawowych)  
- Kim jest człowiek?  

Katecheta podsumowując wypowiedzi młodzieży może wskazać miejsce w Indeksie 
katechizacji, gdzie umieszczone są słowa Ojca Świętego.  Po czym krótko, opierając się na 
odpowiedziach młodzieży na drugie pytanie wprowadza uczniów w temat katechezy: 
„Jan Paweł II – obrońca godności człowieka.”  
Warto by zaznaczył, iż jest to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. 
 

B. ROZWINIĘCIE 
W tej części głównie, oprzemy się na ćwiczeniu: Godność w nauczaniu Jana Pawła II, 

które składa się z dwóch etapów. Katecheta dzieli młodzież na 4 grupy. 
W etapie I – młodzież ma znaleźć w grupach odpowiedzi na pytania: 

• grupa I: Czym jest godność? 
• grupa II: Co na temat godności człowieka mówi fragment Rdz 1, 26-27 
• grupa III: Co na temat godności człowieka mówi fragment Ps 8,6-7 
• grupa IV: Co na temat godności człowieka mówi fragment Rz 8,17a 
Czas na wykonanie zadania ok. 2 min. Po czym każda grupa prezentuje odpowiedzi (czas na 
wypowiedź: 1 min.) 
Katecheta może krótko podsumować omówione treści zwracając uwagę na to, że: 
„Bóg jest źródłem godności ludzkiej – stworzył człowieka na swoje podobieństwo, powierzył 
mu panowanie nad stworzeniami. Dzięki Odkupieniu, jako Jego dzieci jesteśmy przeznaczeni 
do szczęścia wiecznego. Dlatego też Ojciec Święty wskazuje na Chrystusa odkrywającego 
prawdę o człowieku.” 

 
W etapie II 

Uczniowie nadal pracują w 4 grupach, ich zadaniem jest: 
• grupa I – analiza tekstu nr 1 oraz wypełnienie diagramu nr A 
• grupa II - analiza tekstu nr 2 oraz wypełnienie diagramu nr B 
• grupa III - analiza tekstu nr 3 oraz wypełnienie diagramu nr C 
• grupa IV - analiza tekstu nr 3 oraz wykonanie projektu plakatu obrazującego fragment. 
 
Czas na wykonanie zadań ok. 8 min.  
Następnie grupy prezentują efekty swojej pracy na forum klasy. 
 

C. ZAKOŃCZENIE 
 

W tej części proponuje się pogadankę: Kim jest człowiek bez Chrystusa?, w której 
warto wykorzystać informacje, zdobyte przez młodzież w poprzednich ćwiczeniach.  
Przykładowe pytania: 



 25

- Czy człowiek bez Chrystusa może w pełni poznać swoją godność? 
- W jaki sposób w klasie można szanować godność swoją i innych? 
 
Na zakończenie proponuje się ćwiczenie: Moja godność.  

Uczniowie pod tematem odpowiadają pisemnie na pytania:  
• Jak rozumiesz słowa Jana Pawła II: „Człowieka, bowiem nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa.” 
• Czym dla Ciebie jest Twoja godność? 
 
 
6. MATERIAŁY POMOCNICZE: 
 

a. fragmenty z Pisma Świętego: 
 
Rdz 1, 26-27 
A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 
 
Ps 8, 6-7 
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
 
Rz 8, 17 
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa(...) 
 
b. materiały do pracy w grupach 
 
grupa I – fragment nr 1 
 

   „(...) waszym zadaniem jest głoszenie - poprzez własne świadectwo i przykład - nowego 
życia. (...) Bądźcie ludźmi, w których bije serce nowe. Serce wolne i szlachetne, wrażliwe na 
trwałe wartości, takie jak uczciwość, czystość, ofiarność i wierność; serce pełne synowskiej 
wdzięczności wobec Ojca, i po bratersku otwarte na potrzeby braci. (...) Istnieją tysiące 
rzeczy, które możecie uczynić - jako jednostki i jako grupy - dla przybliżenia waszym 
środowiskom ideału współżycia godnego członków jednej rodziny Bożej. Nie lekceważcie tego 
rodzaju gestów, nawet najdrobniejszych"  Jan Paweł II Chrystus na was liczy Watykan, 13 III 1989 r. 
  
grupa II – fragment nr 2 
 
     „Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się niewolnikiem 
rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. 
Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy 
celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać 
swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Nie dajcie się zniewolić! Nie 
dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później 
będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem” 
Przemówienie Ojca Świętego do młodzieży w Poznaniu, 03 VI 1979 r. 
 
 
 



 26

grupa III – fragment nr 3 
 
     „Każdy człowiek, choćby najuboższy, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i nic 
nie może pozbawić go tej godności. Niezależnie od jego pochodzenia i brzemienia, jakie 
dźwiga, kto nie chce dostrzec w nim człowieka, sam skazuje się na to, że nic nie zrozumie  
z życia” Jan Paweł II, Brazylia, 06 VII 1980 r.  
  
grupa IV – fragment nr 3 
 
     „Każdy człowiek, choćby najuboższy, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i nic 
nie może pozbawić go tej godności. Niezależnie od jego pochodzenia i brzemienia, jakie 
dźwiga, kto nie chce dostrzec w nim człowieka, sam skazuje się na to, że nic nie zrozumie  
z życia” Jan Paweł II, Brazylia, 06 VII 1980 r. 
 
 
 
 



    
Grupa I - diagram  A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymień najważniejsze 
prawa każdego 
człowieka wynikające  
z jego godności.  

Jakie postawy, 
zachowania są 
wyrazem szacunku 
dla drugiej osoby?  

Wymień cechy osoby, 
która szanuje godność 
swoją i innych.  
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Grupa II – diagram B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podaj przykłady 
wyborów, które 
zagrażają twojej 
godności. 

Jakie są przyczyny 
niewłaściwych 
wyborów? 

W jaki sposób 
kształtujesz  
w sobie poczucie 
godności? 
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Grupa III – diagram C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W czym przejawia się 
niszczenie godności 
 w twojej klasie, szkole?  

Co czujesz, gdy 
ktoś depcze 
godność Twoją 
lub innych? 

Co należy zrobić 
 w takich sytuacjach? 





JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA 
     Katecheza dla szkół ponadgimnazjalnych 
 
 
 
 
1. CEL KATECHEZY:  
• Ukazanie Jana Pawła II jako obrońcy godności ludzkiej; 
• Kształtowanie postawy dążącej do poszanowania ludzkiej godności; 
• Uświadomienie, że godność wypływa ze stworzenia człowieka na obraz i    
podobieństwo Boga. 
 
2. SŁOWA KLUCZE:  

Dzień Papieski, godność, szacunek,  
 
3. UWAGI METODYCZNE: 

a. pomoce dydaktyczne:  
plansza do gry w okręty (materiały pomocnicze – B); 20 kwadratów (materiały 
pomocnicze – B); materiały do pracy w grupach; plansza dla katechety (materiały 
pomocnicze – C); świeca; portret Jana Pawła II; nagranie szumu morza, odtwarzacz CD. 
b. metody: 

gra dydaktyczna, praca z tekstem, inscenizacja 
      c.  literatura i środki audiowizualne: 
• Jan Paweł II, Redemptor hominis, 4.03.1979 r.  
• http://jan-pawel 
2.pl/w/index.php?title=Godno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka_i_jego_ewolucyjna_ge
neza_w_antropologii_Jana_Paw%C5%82a_II&printable=yes 
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Papie%C5%BCa_Jana_Paw%C5%82a_II 
 
4. PLAN KATECHEZY: 

 
A. WSTĘP 

Ćwiczenie: Czym jest godność 
- czas ok. 10 min. 

B. ROZWINIĘCIE 
Ćwiczenie: Tajemnicze okręty  
- czas ok. 25 min. 

C. ZAKOŃCZENIE 
Ćwiczenie: Morze 
Ćwiczenie: Iść za Tobą do Chrystusa 
- czas ok. 10 min. 
 
5. PRZEBIEG KATECHEZY: 
 

A. WSTĘP 
Katecheta zaprasza młodzież do sali, w której w widocznym miejscu znajduje się 

portret Jana Pawła II.  Katechezę rozpoczynamy ćwiczeniem Czym jest godność. Katecheta 
dzieli młodzież na 3 grupy, w każdej wybierając kapitana, którego zadaniem będzie 
koordynowanie pracy zespołu. Następnie każda grupa otrzymuje teksty do opracowania 
(materiały pomocnicze – A) 

- należy dokładnie przeczytać otrzymane materiały; 
- przyswoić jak najwięcej informacji w nich zawartych w czasie 5 min. 
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B. ROZWINIĘCIE 
W tej części oprzemy się głównie na ćwiczeniu: Tajemnicze okręty. Młodzież nadal 

pracuje w wyznaczonych wcześniej grupach, wykorzystując informacje zdobyte w 
poprzednim ćwiczeniu.  
Katecheta:  

- na tablicy przypina planszę do gry (materiały pomocnicze – B),  
- na stole układa 20 kwadratów (materiały pomocnicze – B),  
- zapoznaje uczniów z zasadami gry: 

• na diagramie nauczyciela zaznaczone są okręty, oraz pytania dla młodzieży (materiały 
pomocnicze – C) 
•  kapitan zespołu wskazuje określone pole na planszy; 
•  gdy pole jest puste odpowiada następna grupa; 
• jeśli na polu wybranym przez grupę występuje okręt: 

- nauczyciel odczytuje pytanie (materiały pomocnicze – C) 
- dowolna osoba z zespołu (wskazana przez kapitana lub kapitan) odpowiada na 

pytanie; 
- jeśli odpowie poprawnie zdobywa 1 punkt; 
- kapitan na planszy umieszczonej na tablicy w miejscu trafienia przykleja 

czarny kwadrat; 
• grupa ma prawo do następnego strzału; 
• gdy zespół nie potrafi odpowiedzieć, pytanie przejmuje zespół następny; 
• gdy grupa trafi w pole które wcześniej trafione, traci kolejkę; 
• zwycięża grupa , która zdobyła najwięcej punktów. 
 
Uwaga! Przed rozpoczęciem gry należy zebrać materiały, nad  którymi uczniowie pracowali 
w ćwiczeniu Czym jest godność. W grze Tajemnicze okręty młodzież korzysta wyłącznie z 
wiedzy, którą zapamiętała. 
 

C. ZAKOŃCZENIE 
Podsumowanie katechezy stanowi ćwiczenie Morze. Młodzież siada w półkolu, przy 

portrecie Jana Pawła II. Wybrany uczeń zapala świecę i ustawia ją obok portretu 
wypowiadając słowa: Światło Chrystusa. 
Pozostali uczniowie odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

Katecheta włącza muzykę z szumem morza, po czym głosem pobudzającym do 
refleksji zadaje pytania, pozostawiając po nich ok. 20 sekund ciszy, by młodzież mogła w 
ciszy sobie na nie odpowiedzieć: 

- Jak dbam o własną godność? 
- W jaki sposób okazuję szacunek drugiemu człowiekowi? 
- Czy w moim otoczeniu są osoby, których nie szanuję? Jeśli tak, to jak mogę to 

zmienić? 
- W jaki sposób okazuję szacunek Bogu? 
- Jak we własnym życiu, mogę oddać cześć Ojcu Świętemu w 7 Dniu 

Papieskim? 
 

Pozostawiamy uczniom jeszcze ok. 1 min. na refleksję, po czym wyłączamy muzykę i  
przechodzimy do ćwiczenia  Iść za Tobą do Chrystusa. Katecheta prosi, aby młodzież 
zapisała w zeszytach temat katechezy, a następnie w paru zdaniach odpowiedziała na pytanie: 

- Patrząc na Jana Pawła II, który bronił ludzkiej godności, wyjaśnij w jaki 
sposób możesz iść jego śladem do Chrystusa. 

Na zakończenie wybrana osoba może odczytać swoją pracę. Katechezę można zakończyć 
śpiewem pieśni: Zwiastunom z gór lub modlitwą Ojcze Nasz. 
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6. MATERIAŁY POMOCNICZE: 
A. Teksty do pracy w grupach: 
Dokumenty i wypowiedzi papieskie nt. godności: 
• W tym kontekście zrozumiałe staje się, iż już w swej pierwszej encyklice „Redemptor 
Hominis” (marzec 1979) Jan Paweł II podjął problematykę godności osoby ludzkiej, kierując 
się pragnieniem, aby człowiek, który „coraz bardziej bytuje w lęku” (RH, 15) dążył w stronę 
ideałów umożliwiających coraz pełniejsze życie godne człowieka. W wydanej w 1988 r. 
adhortacji Christifideles laici, odwołując się do fundamentalnej prawdy o Wcieleniu, Jan 
Paweł II podkreśla wyższość osoby ludzkiej w stosunku do wszelkich wartości 
ekonomicznych. Pisze: „Dzięki swej osobistej godności osoba ludzka zawsze jest wartością 
w sobie i przez się, i wymaga, by traktowano ją jako taką, nigdy zaś jako przedmiot, który 
można użyć, narzędzie czy rzecz. [...] Będąc podstawą równości wszystkich ludzi, godność 
osobista jest równocześnie źródłem ich współuczestnictwa i wzajemnej solidarności, bowiem 
dialog i komunia wywodzą się przede wszystkim z tego, kim ludzie „są”, a dopiero wtórnie z 
tego, co „mają”. [...](ChL, 37).  
http://jan-pawel-
2.pl/w/index.php?title=Godno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka_i_jego_ewolucyjna_geneza_w
_antropologii_Jana_Paw%C5%82a_II&printable=yes 
• „Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się 
niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, 
łatwego sukcesu. Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i 
namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się 
bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. 
Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem 
miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może 
nawet ze złamanym życiem”  
                                                                                      Przemówienie Ojca Świętego do młodzieży w Poznaniu, 03 VI 1979 r.  
 
• "Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 
będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, 
jakim jest» (1 J 3, 2). Oto człowiek! Oto jego pełna niewypowiedziana godność! Człowiek 
powołany do tego, ażeby być uczestnikiem życia Bożego; ażeby swojego Stwórcę i Ojca 
poznawać i miłować - wpierw poprzez wszystkie Jego stworzenia tu na ziemi, a potem w 
uszczęśliwiającym widzeniu Jego Bóstwa na wieki. 

        Jan Paweł II, Homilia wygłoszona 4 czerwca 1997 r. w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu 
• „Człowieka, bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej 
człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani 
kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. 
Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”.  

   Jan Paweł II, Przemówienie w Warszawie na Placu Zwycięstwa; 2 czerwiec 1979 r. 
 

Akty prawne: 
W polskim Kodeksie Cywilnym i Kodeksie karnym: 
Godność jest dobrem osobistym chronionym przez prawo. Razem z dobrym imieniem składa 
się na zdefiniowane w art. 23 Kodeksu cywilnego pojęcie czci. Z punktu widzenia kodeksu 
karnego naruszenie czyjejś godności jest przestępstwem znieważenia. 
 
W polskiej Konstytucji: 
Polska Konstytucja już w swojej preambule stwierdza istnienie przyrodzonej godności 
człowieka. Art. 30 Konstytucji charakteryzuje ją jako przyrodzone, niezbywalne i 
nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest jedyną konstytucyjną 
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wartością, która nie może być ograniczona i jedną z klauzul generalnych stanowiących 
podstawę interpretacyjną całego systemu prawa. 
 
W prawie Wspólnoty Europejskiej: 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej uznaje istnienie godności ludzkiej i stanowi, że 
musi być ona szanowana i chroniona. W rozdziale I zatytułowanym Godność, Karta 
wymienia prawo do życia, prawo do integralności cielesnej oraz zakazuje tortur i 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, oraz niewolnictwa i pracy 
przymusowej. 
 
Dzień Papieski: 
Od roku 2001 obchodzony jest również w polskim Kościele Dzień Papieski - dzień 
wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego 
nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października - rocznicą wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja "Dzieło 
Nowego Tysiąclecia". 
Tematy Dni Papieskich: 
2001 - "Pontyfikat Przełomów"  
2002 - "Jan Paweł II - Świadek nadziei"  
2003 - "Jan Paweł II - Apostoł Jedności"  
2004 - "Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju"  
2005 - "Jan Paweł II - Orędownik prawdy"  
2006 - "Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia"  
Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Papie%C5%BCa_Jana_Paw%C5%82a_II" 
 
 

B. Plansza dla uczniów (format A-2): 
 
 A B C D E F G H I J 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
 
20 sztuk – czarnych kwadratów (wielkość powinna odpowiadać wielkości kratki z planszy 
dla ucznia): 
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C. Karta dla katechety: 
 
 A B C D E F G H I J 
1 A       B   
2    A       
3           
4  B         
5     C      
6           
7           
8           
9    B      A
10 C      D    
 
Pytania:  
4 masztowiec:   

• Który Dzień Papieski obchodzimy w tym roku? 
• Co jest głównym celem Dnia Papieskiego? 
• Co to jest godność? 
• Proszę ułożyć i zaprezentować okrzyk na 7 Dzień Papieski. 

 
3-masztowiec A: 

• Przed jakim niebezpieczeństwem ostrzega Jan Paweł II w przemówieniu do 
młodzieży wygłoszonym w Poznaniu w 1979r.? 

• Co to są pseudowartości? Proszę podać przykłady. 
• Proszę ułożyć i zaprezentować krótką „reklamę” 7 Dnia Papieskiego, którą można 

zachęcić młodzież z naszej szkoły do włączenia się w obchody tego wydarzenia. 
 
 
3- masztowiec B: 

• W jaki sposób człowiek może szanować własną godność? 
• Co to znaczy być niewolnikiem różnych swoich skłonności i namiętności? 
• Proszę w formie „dziennika telewizyjnego” podać przykłady niszczenia ludzkiej 

godności. 
 
2-masztowiec A: 

• Proszę zaprezentować fragment ulubionej pieśni Jana Pawła II. 
• Co to znaczy, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa? 

 
2-masztowiec B: 

• Dlaczego Jan Paweł II nazywany jest obrońcą ludzkiej godności? 
• Proszę w formie krótkiego przemówienia zaprezentować akty prawne, które stoją na 

straży ludzkiej godności. 
 
2- masztowiec C: 

• Proszę w formie 20 sekundowego  wystąpienia zaprezentować 2 dokumenty, w 
których Ojciec Święty Jan Paweł II mówi o godności człowieka. 

• Co to znaczy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże? 
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1- masztowiec A: 
• Jak rozumiecie słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać choćby inni od was 

nie wymagali”? 
 

 
1- masztowiec B: 

• Proszę w krótkiej pantomimie zaprezentować co na temat godności Jan Paweł II 
mówi w adhortacji Christifideles laici? 

 
1- masztowiec C: 

• Co na temat godności mówi Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej? 
 
1- masztowiec D: 

• Proszę w formie krótkiej scenki zaprezentować w jaki sposób można dbać na co dzień 
o godność swoją i drugiego człowieka? 

 
 
D.  
ZWIASTUNOM Z GÓR    
Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam 
Radosną wieść, tę wieść - pokoju dar 
Wśród życia dróg, przychodzi już 
Władać Bóg - Królem Bóg - /Królem Bóg /4x 
(Leonard E. Smith Jr, tłum. ks. Wojciech Danielski) 
 
 
 


