
Klasa IV 

 
Temat: Święty Jan Paweł II uczy nas miłości Ojczyzny - setna rocznica 

urodzin. 

 
I. Założenia edukacyjne 

 
Ukazanie świętego Jana Pawła II jako kochającego syna Ojczyzny i wzoru patriotyzmu. 

Przekazanie wiedzy na temat źródeł jego miłości do Ojczyzny. 

Uczeń: 

• Wyjaśnia, że Pan Jezus należał do narodu żydowskiego, kochał swoją doczesną Ojczyznę, 

zachowywał tradycje i zwyczaje ojczyste. 

• Podaje wybrane wypowiedzi i wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, które wskazują na jego 

miłość do Ojczyzny. 

• Definiuje pojęcia „patriotyzm” i „patriota”. 

• Uzasadnia, dlaczego mamy kochać Ojczyznę. 

• Wskazuje motywy modlitwy za Ojczyznę. 

• Określa, jakie podjąć działania, aby rozwijać miłość do Ojczyzny. 

• Wyjaśnia, że poprzez naśladowanie św. Jana Pawła II, czyli modlitwę i uczciwą pracę, 

solidne podejście do nauki, pracę nad własnym charakterem, chce się przygotować do służby 

Ojczyźnie. 

II. Przebieg katechezy 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

1. Modlitwa 

Piosenka: „Polskie kwiaty”  https://www.youtube.com/watch?v=gRbt-cI67xc 

https://www.youtube.com/watch?v=cGqm8wlsSbU 

 

Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat,  

Lecz serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd, 

Został rodzinny dom – tam jest najpiękniej.  

Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty:  

Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.  

Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły,  

.
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Ojczyste kwiaty  

W ich zapachu, urodzie jest Polska.  

Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, 

Pola i łąki. I do matczynych rąk 

Przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki. 

 

Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna, 

Hen, gdzieś po świecie. Zabierz ze sobą w świat, 

Zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik. 

Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów: 

Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki... 

 

sł. s. Magdalena Nazaretanka 

 
2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy 

 
Na dzisiejszej katechezie również poświęcimy miejsca rodzinie, zwłaszcza rodzinie św. Jana 

Pawła II. Rodzinie, w której uczył się miłości do Ojczyzny. 

 

3. Sytuacja egzystencjalna 

 

Święty Jan Paweł II kochał Polskę. Bardzo często nazywał siebie synem polskiej ziemi, 

polskiego narodu, i to zarówno wobec rodaków, jak i przedstawicieli innych narodów. Każdą 

pielgrzymkę apostolską rozpoczynał gestem ucałowania ziemi, a więc znakiem bardzo 

wymownym. Gdy przyjechał po raz pierwszy do Polski, to na Okęciu przywitał się z nami 

słowami: „Ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg 

– niezbadanym wyrokiem Opatrzności – na Stolicę Piotrową w Rzymie. Pozdrawiam was                     

w imię Chrystusa tak, jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj, w Polsce”. 

 

– Z czym wam się kojarzy gest ucałowania polskiej ziemi? 

– O czym świadczy taki pocałunek? 

– Dlaczego Jan Paweł II pozdrowił wówczas ludzi w imię Chrystusa? 



 

 

 

Ojciec Święty, komentując swój gest w czasie drugiej pielgrzymki do Polski, w tym samym 

miejscu, powiedział: „Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był 

pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. (…) Pocałunek złożony na polskiej ziemi ma dla mnie 

sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki... albowiem Ojczyzna jest 

naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną (...) Jest matką, która wiele wycierpiała                           

i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”. 



– Do czego porównuje Jan Paweł II gest ucałowania ziemi?  

– Dlaczego Ojciec Święty użył takiego porównania?  

– A dlaczego św. Jan Paweł II powiedział, że Polska ma prawo do miłości szczególnej? 

 

Zacytowane słowa świętego Papieża, naszego Rodaka, ukazują nam, czym była dla                                  

Jana Pawła II Ojczyzna. 

 

Dzisiaj zastanowimy się, czym jest i w czym się wyraża prawdziwa miłość do Ojczyzny, czyli 

czym jest patriotyzm? W jaki sposób każdy z nas, naśladując Jana Pawła II, powinien 

kształtować w sobie tę miłość i kochać Polskę, swoją Ojczyznę? 

 

4. Wiara i życie Kościoła 

Gdy poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czym jest patriotyzm, to najczęściej myślimy                          

o swoim związku z Ojczyzną. Patriotyzm bowiem to, najprościej rzecz ujmując, miłość 

Ojczyzny. Jednakże kiedy chcemy dokładniej opisać tę rzeczywistość, to pojawiają się 

problemy. Czym zatem jest patriotyzm? 

 

• Patriotyzm to „miłość ojczyzny, własnego narodu, połączona z gotowością ofiar dla niej,                   

z uznaniem praw innych narodów i szacunkiem dla nich” („Słownik wyrazów obcych                          

i zwrotów obcojęzycznych”).IV 

 

• Patriotą jest człowiek, który kocha swój kraj i służy swemu narodowi. Zanim przyjrzymy się 

dokładnie miłości Jana Pawła II do Ojczyzny, popatrzmy najpierw na życie i przykład Pana 

Jezusa. 

Wiemy, że Pan Jezus – Syn Boży – urodził się w Betlejem, mieszkał w Nazarecie, 

pielgrzymował do Jerozolimy, nauczał w tym mieście i w wielu innych miastach i wioskach 

swojej ojczyzny. Pan Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, należał do narodu 

żydowskiego, kochał swoją doczesną ojczyznę, zachowywał tradycje i zwyczaje ojczyste. 

Głosząc Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym i budując zręby tego Królestwa, już tu na ziemi 

mocno akcentował więź ze swoimi rodakami. W Kazaniu na górze przekazał przykazanie 

miłości, aż do miłości nieprzyjaciół, a Jego zbawcze: Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie są 

źródłem łaski dla każdego człowieka.4 

Pan Jezus kochał swój naród i troszczył się o jego rozwój duchowy. Dlatego prosił swoich 

rodaków, aby zachowywali przykazania Boże. Jan Paweł II był wiernym naśladowcą Pana 



Jezusa. Podobnie jak On, przypominał ludziom, że jedyną drogą do świętości jest 

zachowywanie przykazań. Często powtarzał, że święty to ten, który zachowuje przykazania, 

wszystkie przykazania, gdyż każde przykazanie jest tak samo ważne. A gdy mówił o czwartym 

przykazaniu, to przypominał ludziom nie tylko o czci i szacunku do rodziców, ale też o miłości 

do Ojczyzny. Na czym ona polega?  

 

Posłuchajmy Jana Pawła II:5 

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, 

języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również 

dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde 

zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli 

zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego 

odzyskania” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71–72). 

 

Patriotyzm jest postawą, którą należy kształtować. Na ukształtowanie miłości Ojczyzny 

wpływają rozmaite czynniki. Jeżeli mamy mówić o postawie patriotycznej świętego Jana Pawła 

II, to najpierw należy się przyjrzeć środowiskom, w których wzrastał, zwłaszcza rodzinie. 

Po odczytaniu każdego fragmentu odpowiedz na pytania:  

Kto miał największy wpływ lub co miało największy wpływ na kształtowanie się postawy 

patriotycznej Karola Wojtyły? 

 

https://view.genial.ly/5e88bb66ba81d90dfb51fc66/interactive-image-jan-pawel-ii-nauczyciel-dzieci-

i-mlodziezy 

„Karol Wojtyła urodził się już w wolnej Polsce, chociaż kraj był w stanie wojny z bolszewicką 

Rosją (...) Przyszły papież wychowywał się w atmosferze domu znaczonej głęboką wiarą                         

w Boga, wzajemną miłością i szacunkiem dla dziedzictwa kulturowego Polski. Po wczesnej 

śmierci mamy i brata pozostał mu tylko ojciec. Już jako Jan Paweł II w rozmowie z André 

Frossardem dostrzegł w tym opuszczeniu przez najbliższych wolę Bożej Opatrzności                                   

i powiedział: «Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, 

którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem                         

z bliska na jego życie, widziałem, jak umiał od siebie wymagać, widziałem, jak klękał do 

modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania 

młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał 



już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać 

wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków»” (A. Frossard, Nie lękajcie 

się. Rozmowy z Janem Pawłem II, Kraków 1982, s. 14–15).  

Czyż można mieć lepszą szkołę patriotyzmu? Życia i miłości Ojczyzny ojciec uczył syna na 

klęczkach, na modlitwie i dlatego miał największy wpływ na kształtowanie osobowości małego 

Karola. Ojciec Święty swój dom rodzinny wiele lat później nazwał pierwszym domowym 

seminarium. 

 

 

 

 

 

 



 

Ojciec uczył Go również umiłowania polskiej ziemi, kultury, tradycji własnego narodu, 

ojczystej historii. Sam rozmiłowany w polskiej poezji romantycznej całym sercem wspierał 

młodzieńcze zainteresowania syna teatrem i literaturą. To właśnie ojcu przyszły papież 

zawdzięcza szczególne umiłowanie twórczości Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila 

Norwida i Stanisława Wyspiańskiego. 

Wśród osób, które w dużej mierze odcisnęły swoje znamię na duchowym obliczu Karola 

Wojtyły, wymienić trzeba też księży Edwarda Zachera i Kazimierza Figlewicza oraz 

znakomitego nauczyciela, a później przyjaciela – Mieczysława Kotlarczyka. Na gorącą miłość 

do Polski u przyszłego papieża wpłynęli znacząco tak wielcy ludzie Kościoła i Ojczyzny, jak 

książę Kardynał Adam Stefan Sapieha, Jan Tyranowski i Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał 

Wyszyński. 

 

Kto miał największy wpływ lub co miało największy wpływ na kształtowanie się postawy 

patriotycznej Karola Wojtyły? 

 



 

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. 

 



 

Książę Kardynał Adam Stefan Sapieha 

 

Patriotyzm Karola Wojtyły wyrasta z zachwytu nad pięknem ziemi rodzinnej – ziemi 

wadowickiej, z prężnego środowiska szkolnego i kulturalnego Wadowic, z pielgrzymowania 

do Kalwarii Zebrzydowskiej, z modlitwy w klasztorze Karmelitów na Górce w Wadowicach,                

a później z atmosfery Uniwersytetu Jagiellońskiego, z doświadczenia II wojny światowej, pracy 

w kamieniołomach, utraty niepodległości i mrocznych dni komunizmu połączonych ze 

zmaganiem się z „imperium nieprawości”. 

 



 

Wadowice, dom rodzinny. 

 

Kalwar Zebrzydowska 

 



Kto miał największy wpływ lub co miało największy wpływ na kształtowanie się postawy 

patriotycznej Karola Wojtyły? 

 

Tak kształtowało się i pogłębiało życie duchowe i religijne, humanistyczne zainteresowania                      

i rzetelna wiedza, rozmiłowanie w poezji, literaturze, aktorstwie, a zwłaszcza w filozofii 

teologii, młodego i dojrzałego Karola Wojtyły. Widać bardzo jasno, że kształt miłości Ojczyzny 

przyszłego papieża uformował się w dzieciństwie i młodości, kolejne lata przyniosły nowe 

formy jej urzeczywistniania. Nade wszystko jednak należy stwierdzić, że patriotyzm Karola 

Wojtyły ma przede wszystkim fundament religijny, jest oparty na Ewangelii. Jak można było 

zauważyć, złożyło się na to wiele przyczyn, m. in. to, że w Polsce patriotyzm bardzo często 

łączy się z religią katolicką. Po śmierci Jana Pawła II dał temu wyraz ksiądz kardynał Camillo 

Ruini, wikariusz generalny diecezji rzymskiej, który podziękował Kościołowi polskiemu, 

Polsce, kulturze polskiej za takie ukształtowanie i przygotowanie Karola Wojtyły do posługi 

Namiestnika Chrystusa. 

 

5. Zastosowanie życiowe 

W czasie jednego ze spotkań szkolnych czterdziestoletni człowiek grzmiał: „Młodzież 

nienawidzi Polski i chce z niej uciec!”. Nie skończył mówić, gdy z tylnych rzędów poderwała 

się gimnazjalistka. „Pan nas obraża. Mnie, moich rodziców! – mówiła, a uczniowie                                  

i nauczyciele zauważyli, że miała łzy w oczach. „To jest moja Ojczyzna i moich przyjaciół. 

Chcemy w niej zostać. Mimo że za granicą znajdziemy lepiej płatną pracę, to tu jesteśmy                             

u siebie” – zakończyła. Można było dostrzec, że wzruszająca wypowiedź poruszyła serca 

uczestników spotkania. 

Krzysztof Terlikowski i Szymon Hołownia, Ozon 2/2005, s. 64. 

 

Powrócimy teraz do problemu postawionego na początku katechezy, ale ujmiemy go bardzo 

osobiście: Czym dla mnie jest miłość do Ojczyzny? W jaki sposób, naśladując św. Jana Pawła 

II, powinienem kształtować w sobie miłość do Ojczyzny? Dokończ zdanie: „Miłość do 

Ojczyzny to dla mnie:.............”, wpisując co najmniej pięć odpowiedzi.  

 
Miłość do Ojczyzny to dla mnie: 
 
1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 



4...................................................................................................................................... 

5...................................................................................................................................... 

6...................................................................................................................................... 

Na zakończenie podkreślamy, że święty Jan Paweł II, który jest dla mnie wzorem patriotyzmu, 

oczekuje ode mnie konkretnych postanowień: 

 

6. Modlitwa śródlekcyjna 

 

„Pomódl się bracie za Polskę” 

Pomódl się bracie mój miły za Polskę, 

Pomódl się za Ojczyznę. 

Pomódl się dzisiaj siostro kochana za Polskę, 

Pomódl się za Ojczyznę. 

Ojców zwyczajem Pannie Najświętszej pokłoń się nisko 

Za chleb powszedni i za spokojne twoje ognisko. 

Niebo rozpina namiot błękitny nad twoim domem, 

By nieprzyjaciel już ci nie groził zagłady gromem. 

Pomódl się bracie mój miły za Polskę, 

Pomódl się za Ojczyznę. 

Pomódl się dzisiaj bracie i siostro za wolność, 

Pomódl się za Ojczyznę. 

 

sł. Zenon Dylewski 

7. Podsumowanie treści 
 

• Jan Paweł II uczy nas kochać Boga i Ojczyznę. Przypomniał nam, że IV przykazanie Boże, 

które mówi o czci i szacunku dla rodziców, domaga się także, by czcić i szanować Ojczyznę, 

jej kulturę, tradycję, język i historię. Przykazanie to zwraca uwagę na wartość, jaką jest dla 

człowieka wspólnota z ludźmi, którzy są spadkobiercami tego samego dziedzictwa 

narodowego. Dla nas, Polaków, patriotyzm miał i ma nadal silny rys ewangeliczny. 

Jak więc widać, patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do 

historii, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm 

to troska o dobro swojego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie 

pokolenia, to gotowość służenia Ojczyźnie. 



• Akcentujemy miłość do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości 

regionalnej i narodowej. 

Dla każdego z was ojczyzną jest wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, przyjaciółmi, 

sąsiadami, kolegami, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony                            

i bezpieczny. Związki z ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, szkołą, miejscowością, 

najbliższymi okolicami. Ten krąg stopniowo rozszerza się. W domu i szkole poznajecie mapę 

Polski, piękno i historię swojego kraju. Dowiadujecie się, że wasza rodzinna miejscowość jest 

częścią Polski. Z programów telewizyjnych, z prasy, z Internetu, z rozmów z dorosłymi 

dowiadujecie się o problemach, którymi żyją ludzie na polskiej ziemi.  

 

8. Zapis do zeszytu 

Notatkę stanowi pierwszy akapit z powyższego tekstu. 

 
9. Modlitwa na zakończenie 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8iWoh3jTrt0 
 

„Boże, coś Polskę” 
 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. 

Ty, któryś potem, tknięty jej upadkiem, 



Wspierał walczących o najświętszą sprawę. 

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem. 

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. 

Wróć nowej Polsce świetność starożytną, 

Użyźniaj pola, spustoszone łany, 

Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną, 

Przestań nas karcić, Boże zagniewany! 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. 

Boże, którego ramię sprawiedliwe 

Żelazne berła władców świata kruszy, 

Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe, 

Obudź nadzieję w każdej polskiej duszy. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. 

Alojzy Feliński 

 


