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NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z 
TYMI SŁOWAMI… 

 

 



 

 

 

https://www.facebook.com/ZSInowroclaw/photos/pcb.1034898586539475/1034897943206206/?type=1


PAMIĘTAMY 

    27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej szkole 

apel poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II 

Uczniowie pod kierunkiem Pani Anny Michalak, 

Pani Anny Tarkowskiej i ks. Tomasza 

Rogalińskiego zaprezentowali wzruszający 

montaż słowno- muzyczny. Wszystkim 

przypomniały się piękne chwile oraz ważne fakty 

z życia Ojca Świętego i jego działalności 

papieskiej. Ponownie mogliśmy doświadczyć 

uczucia, że pamięć o Tym Wielkim Człowieku nie 

odeszła, a jego słowa pozostały drogowskazem 

dla wielu ludzi. 

 

https://www.facebook.com/ZSInowroclaw/photos/pcb.1034898586539475/1034897943206206/?type=1


TAKIE OBRAZY MAMY W SERCACH… 



   „Rodzina pozostaje pierwszą drogą Kościoła. 
Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości. 
Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i 
całego narodu”  

 

 

 



RODZINA = WIARA 

 Jan Paweł II wychowywał się w rodzinie, w 
której najważniejszy był model życia 
kultywowany od pokoleń. Pomimo wielu 
trudności i przeciwności losu rodzina Wojtyłów 
przetrwała, bo potrafiła się wzajemnie 
wspierać, dbać o siebie i ufać Opatrzności 
Bożej. Wyniesione z domu wartości miały 
ogromny wpływ na postawę późniejszego 
Papieża. Wielokrotnie podkreślał on, że o 
rodzinę trzeba dbać, ponieważ jest narażona 
na wiele niebezpieczeństw.  

    l 
 

http://katolickarodzina.pl/malzenstwo/633-ordownik-rodziny.html


   
 

 



Papież stał się dla wielu ludzi inspiracją... 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Współczesne rodziny przeżywają głęboki kryzys. Pogłębia się zjawisko 

degradacji więzi rodzinnych. Rodzice w pogoni za pieniędzmi lub utrzymaniem 

pracy nie zajmują się wychowywaniem dzieci. Rośnie liczba rozbitych rodzin 

w których dzieci dorastają w dwóch domach. Pozbawione poczucia 

bezpieczeństwa i wzorów moralnych w dorosłym życiu popełniają błędy 

rodziców. Małżeństwa rozpadają się w zastraszającym tempie. Wpływa na to 

niedojrzałość emocjonalna, powierzchowność i brak poczucia 

odpowiedzialności. Ludzie zawierający związek małżeński nie potrafią radzić 

sobie w związku z cierpieniem, rozczarowaniem, problemami, kryzysami. 

Młode pokolenie dorasta w przeświadczeniu, że najważniejszym celem w życiu 

jest zaspokajanie  potrzeb materialnych. Nie pokazuje się im wzorców, 

dlatego  tradycję traktują jako przeżytek.  
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dlatego  tradycję traktują jako przeżytek. 



http://img2.demotywat 

 



Encyklika Evangelium Vitae, nr 92 

"Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia 
swoich członków,            od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym 
„sanktuarium życia (...) miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób 
właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono 
wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego 
ludzkiego wzrostu" Dlatego rodzina odgrywa decydującą i niezastąpioną 
rolę w kształtowaniu kultury życia. (...) Rodzina spełnia swoją misję głoszenia 
Ewangelii życia przede wszystkim przez wychowanie dzieci. Przez słowo i 
przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki 
rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia  

przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych,  

poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dialogu,  

wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które 
pomagają  

przyjmować życie jako dar. Praca wychowawcza chrześcijańskich rodziców  

powinna służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im w spełnianiu 
powołania,  

które otrzymały od Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice 
powinni  

nauczyć dzieci, słowem i świadectwem, jaki jest prawdziwy sens cierpienia  

i śmierci: zdołają to uczynić, jeśli sami będą dostrzegać wszelkie przejawy  

cierpienia wokół siebie, a bardziej jeszcze, jeśli będą umieli okazać  

serdeczność, opiekuńczość oraz współczucie chorym i osobom starszym  

we własnej rodzinie." 
 



 

 



 

 

Rodzina stanowi w naszych czasach uprzywilejowane miejsce dialogu między 
różnymi religiami i kulturami, jawi się zatem jako droga pojednania i pokoju. 

 



JESTEŚMY  OBECNI I 
AKTYWNI… 



   



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

OPRACOWANO: ANNA MICHALAK 

                               ANNA TARKOWSKA 


