
Czy Jan Paweł II jest moim autorytetem? 
konkurs literacki 

 

W maju 2014r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs literacki. 

Katarzyna Golenda  kl. IIIa w kategorii rozprawka zajęła drugie miejsce. 

 

Jan Paweł II... Za każdym razem, kiedy słyszę te słowa, staje mi przed oczami obraz 

starszego mężczyzny ubranego na biało. Jednak kiedy zastanowię się głębiej, dostrzegam 

wiele więcej. Ten niepozorny człowiek przeistacza się w lawinę dobra i bezgranicznej 

miłości. To patron mojego gimnazjum! 

Stwierdzam, że ten człowiek jest wzorem do naśladowania, autorytetem. W dalszej 

części pracy postaram się udowodnić słuszność mojego twierdzenia. 

Na początku przedstawię stosunek papieża do bliźnich. To właśnie człowieka Jan 

Paweł II od zawsze stawiał na drugim miejscu, zaraz za Bogiem. Każdego człowieka - 

nieważne czy grubego, chudego, biednego, bogatego, ładnego, czy brzydkiego przygarniał do 

swojego serca. Zaangażowanie papieża w sprawy społeczeństwa bez wątpienia zadziwiało. 

Podróżując po świecie, poznał miliony ludzi. Chciał im przekazać wiarę w siebie, ale przede 

wszystkim nauczał o Bogu. Miał niezwykłe podejście do otoczenia. Starał się zrozumieć 

wyznawców innych religii. Nie negował ich poglądów. Wykazywał się niezwykłą tolerancją. 

Jako pierwszy papież w historii wszedł do synagogi, meczetu oraz świątyni protestanckiej. 

Dla Jana Pawła II każda osoba była niezwykłą zagadką, którą starał się odkryć, zrozumieć  

i pokochać. Nawet w człowieku, który usiłował go zabić, widział bliźniego. Wybaczył mu i 

nie szukał zemsty. Sądzę, że to istotny argument. 

Skromność - tą cechą niewątpliwie można określić papieża Polaka. Wojtyła nie szukał 

poklasku w tym, co robił. Kierował się wiarą, a Bóg od najmłodszych lat był jego motywem 

przewodnim. Z wytrwałością walczył o prawa  człowieka. Wiele razy udowadniał, że to nie 

pieniądze i sława świadczą o jego wartości. Na jego kazaniach gromadziły się miliony ludzi. 

Każdy odnajdywał w nim swojego przewodnika. Jego słowa do dziś są mottem zarówno dla 

młodszych, jak i starszych pokoleń. Sam ciężko zapracował na szacunek i uznanie ludzi. 

Po trzecie papież otwierał ludzkie serca za pomocą uśmiechu. Kiedy wychodził do 

tłumu, jego twarz zawsze była pogodna. Wynikało z tego to, że kochał to, co robił. Swoją 

postawą reprezentował żywe świadectwo wiary. Gdy wśród tłumu ujrzał dziecko, podchodził 

do niego, brał na ręce i przytulał. Nie odrzucał nikogo. Często żartował. Miał dystans do 

siebie samego. Pragnął na co dzień być blisko ludzi. Spędzał z nimi każdą wolną chwilę. 



Myślę, że podane argumenty potwierdziły słuszność tezy. Jan Paweł II na zawsze już 

pozostanie w naszej pamięci. Zaczynając swój pontyfikat, tak naprawdę rozpoczął wielką 

światową rewolucję. Pokazał w ten sposób, jak wielką siłę kryje w sobie zwykły i skromny 

człowiek. Udowodnił również, że to wiara czyni cuda, a dzięki niej każdy może chociaż 

odrobinę odmienić świat sobie innym. Każdy powinien brać z niego przykład i przyłączyć się 

do odwiecznej walki dobra ze złem. I chociaż mój Patron zakończył swój ziemski żywot, jego 

miłość głęboko zakorzeniła się w sercach ludzi z całego świata, żyje do dziś, a także wydaje 

obfity owoc. 

 


