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W maju 2014r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs literacki. 

Dominika Ickiewicz  kl. IIIc w kategorii rozprawka zajęła pierwsze miejsce. 

 

Autorytetem jest osoba, która ma duże poważanie ze względu na swą wiedzę i postawę 

moralną. Człowiek ten jest stawiany za wzór do naśladowania i ma wpływ na postawę oraz 

myślenie innych ludzi. Jan Paweł II jest patronem gimnazjum, w którym się uczę i moim 

autorytetem. 

Swoje rozważania rozpocznę od wspaniałej cechy papieża – tolerancji. W czasie swoich 

pielgrzymek często spotykał się z przedstawicielami różnych religii. 13 kwietnia 1986 roku 

Jan Paweł II odbył pierwszą od początku chrześcijaństwa papieską wizytę w Wielkiej 

Synagodze w Rzymie, a 20-26 marca 2000 roku pielgrzymkę do Ziemi Świętej, w czasie 

której modlił się pod Ścianą Płaczu. W 1999 biskup Rzymu ucałował Koran. W lutym 2000 

roku Karol Wojtyła jako pierwszy papież podczas wizyty w Egipcie, spotkał się w Kairze  

z sunnickim szejkiem - Wielkim Imamem Al – Azhar.  Rok później modlił się przy relikwiach 

Jana Chrzciciela w Meczecie Umajjadów w Damaszku. Przez cały okres swojego pontyfikatu 

spotkał się z ponad pięćdziesięcioma przywódcami muzułmańskimi. Ojciec Święty szukał 

zbliżenia z Kościołami protestanckimi i Cerkwią prawosławną. Podczas pielgrzymek do 

Turcji w 1979 roku spotkał się z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola W 1982 roku 

papież odbył pierwszą w historii pielgrzymkę do Wielkiej Brytanii, gdzie doszło do spotkania 

z głową Kościoła anglikańskiego – królową Elżbietą II. Odwiedził także Katedrę  

w Canterbury oraz wiele kościołów luterańskich w Niemczech i Szwecji. 

Nie mogę nie wspomnieć o tym, że Ojciec Święty nauczył nas przebaczać drugiemu 

człowiekowi. Jan Paweł II wybaczył Ali Agcy, który postrzelił go 13 maja 1981 roku na Placu  

św. Piotra w Rzymie. Już w czwartym dniu po zamachu Polak powiedział: „Modlę się za 

brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem''. W grudniu 1983 roku odwiedził 

mężczyznę w więzieniu. Później kilkakrotnie rozmawiał z jego matką i bratem. 

Trzecim argumentem ukazującym Karola Wojtyłę jako autorytet jest jego stosunek do 

młodzieży. Papież uważał, że młodzi ludzie są przyszłością świata i należy poświęcić im 

trochę czasu. Od lipca 1948 roku kapłan spełniał zadania wikariusza i katechety w parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. Wolny czas spędzał z młodzieżą na 

łonie natury. W 1949 roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Nadal 



organizował wycieczki z młodzieżą. Aby zmylić milicję, zdejmował podczas nich sutannę  

i pozwalał, by nazywano go „wujkiem''. Jan Paweł II lubił spędzać czas z młodzieżą  

i poświęcał jej dużo uwagi. 

ONZ ogłosiło 1985 rok Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Na spotkanie w Rzymie 

31 marca tego roku Ojciec Święty napisał list apostolski na temat roli  młodości jako okresu 

szczególnego kształtowania drogi życia. 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni 

Młodzieży. Co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych ludzi, które stawało się 

tematem tego międzynarodowego spotkania odbywającego się w różnych miejscach świata. 

Kardynał Stanisław Ryłko po ogłoszeniu daty beatyfikacji poinformował, że Jan Paweł II 

zostanie patronem Światowych Dni Młodzieży. 

Reasumując wyżej podane argumenty, stwierdzam, że Karol Wojtyła jest moim 

autorytetem. Zawsze okazywał przyjaźń i szacunek wszystkim ludziom, nawet jeśli byli innej 

wiary. Posiadał niesamowitą zdolność nawiązywania kontaktu z każdym człowiekiem. 

Dostrzegał szczególną rolę młodych ludzi i poświęcał im dużo uwagi. Przebaczył 

człowiekowi, który próbował go zabić, pokazując, że my też możemy przebaczać naszym 

bliźnim. 

 


