
 

"Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość." 

Św. Jan Paweł II 

Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a 

naród z rodziną. 

Św. Jan Paweł II (por. List do rodzin, 1994 r. numery 2 i 17). 

Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów 

najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą 

szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. 

Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak 

normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że 

rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat 

oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom 

i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak 

więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się 

w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. 

Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie 

urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w 

samotności — to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym 

horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie 

społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie 

mówimy również o „rodzinie ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na świecie 

żyjących ludzi?” 

św. Jan Paweł II 

(List do rodzin, nr 2). 

Św. Jan Paweł II ciągle żyje w naszych sercach, jako wielki człowiek i wielki 
papież. 

27 kwietnia 2014r. papież Franciszek ogłosił naszego rodaka Jana Pawła II 
świętym Kościoła Powszechnego. 2 kwietnia 2015 r. minęła 10 rocznica od śmierci 
św. Jana Pawła II. 16 października 2015 r. przypadała 37 rocznica wyboru naszego 
wielkiego rodaka na Stolicę Piotrową. Dla uczczenia tych wszystkich  wydarzeń został 
ogłoszony w naszej szkole konkurs plastyczny dla klas O – III, zatytułowany  



„Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny” 

Celem konkursu było wyrażenie czci dla naszego wielkiego papieża oraz zwrócenie 

uwagi na nauczanie papieskie o rodzinie jako wartości najwyższej, o którą to sam 

papież zabiegał i propagował podczas swojego pontyfikatu. 

W konkursie wzięło udział 38 dzieci z klas O – III. Prace zostały ocenione przez 

komisję i wyłoniono następujące miejsca: 

Klasy I - III 

I miejsce –   Ewelina Parzyszek    kl. IIe 

II miejsce – Magdalena  Antoniuk   kl.Ib 

  Maja Wójtowicz    kl. IIId 

III miejsce – Mateusz Ptaszyński   kl. I 

  Karolina Koterba    kl. IIIa 

Wyróżnienia: 

  Anna Kacprzyk    kl. If 

  Marta Górecka    kl. IIf 

  Karolina Jackiewicz   kl. IIId 

  Zofia Rosołowska    kl. IIId 

Klasy O 

I miejsce – Aleksandra Wójtowicz 

II miejsce – Mateusz Górecki 

Wyróżnienie – Paweł Kamiński 

Pozostali Uczestnicy: 

1. Wera Kijewska 

2. Wojciech Tonkielun 

3. Rafał Luśnia 

4. Maja Jakubowicz 

5. Oliwia Bondyra 

6. Oliwia Włodarczyk 

7. Jakub Gawinek 



8. Aleksander Linde 

9. Kinga Suchocka 

10. Patrycja Kosiorek 

11. Sylwia Jakubowicz 

12. Piotr Włodarczyk 

13. Oliwier Bondyra 

14. Norbert Szuba 

15. Aleksandra Celińska 

16. Wiktoria Rosa 

17. Bartłomiej Wieczorek 

18. Maciej Michalak 

19. Karolina Lachowska 

20. Aleksandra Lenard 

21. Paulina Oswald 

22. Małgorzta Sokół 

23.  Piotr Piekart 

24.  Rafał Mielniczuk 

25. Julianna Białogłowa 

26.  Bianka Borkowska 

29 października podczas apelu dzieci otrzymały dyplomy za udział w konkursie, a laureaci 

nagrody książkowe albo inne nagrody rzeczowe. 

A oto najpiękniejsze prace: 

(ZAŁĄCZNIKU) 

Halinów, 29 października 2015 r. 

Organizatorzy: 

Magdalena Bieńkowska 

Joanna Gójska 

Ewa Szulim 

Małgorzata Cudny 

Ks. Przemysław Połomski 

 


