Gesty papieża Jana Pawła II, które zapamiętaliśmy
Nawiązując do popularnej w XIX wieku zabawy (żywe obrazy), proponuję ożywienie
charakterystycznych gestów papieża Jana Pawła II. Wydaje się, że najlepiej sprawdzi
się praca w parach: aktor + reżyser. Nauczyciel wciela się w rolę asystenta.

Opracowanie: Maria Czubek

Przebieg zajęć
1. Przygotowanie do pracy w parach (zabawa Pozwól, że cię poprowadzę).
2. Pokaz zdjęć (str. 4–25).
3. Losowanie zdjęć (można zrezygnować z niektórych numerów).
4. Praca indywidualna.
a. Lektura tekstów, analiza zdjęcia.
b. Analiza skojarzeń, dodanie własnych.
c. Próba ożywienia wylosowanego zdjęcia (każdy reżyseruje sam siebie, jest przez
chwilę aktorem), aby poczuć, jakie wskazówki będzie można dać partnerowi.
5. Praca w parach. Jedna osoba pełni funkcję reżysera, druga – aktora.
Uwaga: aktor będzie ożywiał zdjęcie wylosowane przez reżysera.
a. Reżyser pokazuje aktorowi, jak sobie wyobraża odtworzenie gestu Papieża.
Dzieli się też z aktorem zdobytymi informacjami.
b. Aktor przedstawia gest Papieża. Reżyser pomaga mu ustawić się w określonej
pozie, podpowiada skojarzenia. Kieruje na aktora całą swoją uwagę.
Co, jeśli będziemy potrzebować 2 aktorów? Najlepiej zaangażować dodatkowo
kogoś, kto też będzie potrzebował drugiego aktora. Albo poprzestać na
wyobrażeniu sobie tej postaci… Albo zrezygnować z takich zdjęć )-:
6. Zmiana ról.
7. Prezentacja żywych obrazów. Połowa klasy przedstawia, połowa ogląda.
Prezentacja odbywa się w parach. Aktorowi towarzyszy reżyser, który podaje
tytuł obrazu, udziela odpowiedzi na pytania widzów.
8. Nauczyciel może wyreżyserować slajd 20 (str. 23).
9. Nauczyciel reżyseruje slajd 21., zapraszając do wspólnej zabawy – słoneczko
(str. 24).

Uwagi
Proponuję pracę bez rekwizytów.
Dzięki temu zwrócimy uwagę na
rolę wyrazu twarzy i gestów, na
mowę ciała.
Aktywność tego rodzaju pozwala
rozwijać ekspresję, wyrabia
świadomość ciała, uczy
współpracy i improwizacji.
Pozwól, że cię poprowadzę
1. Jedna osoba pracuje z zamkniętymi
oczami, druga z otwartymi. Partnerzy
stoją naprzeciwko siebie, A kładzie
dłonie na dłoniach B. B prowadzi,
A postępuje za nim. B idzie powoli,
stawiając każdy krok pewnie
i świadomie.
Prowadząc, musimy unikać zderzeń
np. z krzesłem, innym uczestnikiem,
ścianą. Chodzimy do przodu, do tyłu,
po okręgu. Zwracamy uwagę, czy
nasz partner nie wstrzymuje oddechu.
A próbuje tymczasem pozostać
spokojny i rozluźniony. Przeznaczamy
na to ćwiczenie tyle czasu, ile
potrzebujemy, aby naprawdę przeżyć
ruch.
2. Zamieniamy się rolami.
Ćwiczenie pochodzi z książki „Taniec jako
sztuka uzdrawiania” Anny Halprin
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losowany numer

Spotkanie z mistrzemtemat

gest utrwalony
na pomnikach
lub znaczkach
pocztowych

Pomnik na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

22 X 1978 r., Msza święta inaugurująca pontyfikat Jana Pawła II;
ślubowanie posłuszeństwa przez kardynałów

Opracowanie: Maria Czubek

„gest” do ożywienia

spontaniczność
skromnośćskojarzenia
przydatne
w wyobrażeniu
wdzięczność
sobie gestu

W momencie, gdy Prymas Polski
kardynał Stefan Wyszyński całuje
pierścień Rybaka, Papież nachyla
się nad nim i całuje go w rękę.
Plac zamiera,
informacje dotyczące
sytuacji potem wybucha
oklaskami.
przedstawionej
na zdjęciu;To drobne wydarzenie
reżyser przekazuje
je aktorowi
mobilizuje
masy widzów. Uświadamia im, że są uczestnikami
czegoś nietypowego.
(za ks. Mieczysławem Malińskim, „Jan Paweł II.
Niezwykły pontyfikat”)
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Opracowanie: Maria Czubek
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Powitanie

Wierni zgromadzeni na placu św. Piotra czekają
na pojawienie się nowego papieża, 16 X 1978 r.

16 X 1978 r., godz. 19.20; w centralnej loggi Bazyliki św. Piotra ukazuje się nowy papież

Opracowanie: Maria Czubek

Papież wyszedł na balkon bazyliki świętego Piotra
i wygłosił pierwsze przemówienie do wiwatujących
tłumów. Powiedział:

radość
prezentacja
entuzjazm
oczekiwanie
Oto jestem!
Witajcie!
Nie lękajcie się!

„Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego
biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju,
z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność
w wierze i tradycji chrześcijańskiej”.
Karol Wojtyła został pierwszym od 455 lat papieżem
spoza Włoch. Przybrał imię Jan Paweł II.

Znaczek wydany w Irlandii (1979)
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Spotkanie z mistrzem

22 X 1978 r., Msza święta inaugurująca pontyfikat Jana Pawła II;
ślubowanie posłuszeństwa przez kardynałów

Opracowanie: Maria Czubek

Pomnik na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

spontaniczność
skromność
wdzięczność
W momencie, gdy Prymas Polski
kardynał Stefan Wyszyński całuje
pierścień Rybaka, Papież nachyla
się nad nim i całuje go w rękę.
Plac zamiera, potem wybucha
oklaskami. To drobne wydarzenie
mobilizuje masy widzów. Uświadamia im, że są uczestnikami
czegoś nietypowego.
(za ks. Mieczysławem Malińskim, „Jan Paweł II.
Niezwykły pontyfikat”)
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Powitanie

Pozdrowienia

Pomnik przed katedrą Almudena w Madrycie

Opracowanie: Maria Czubek

Jestem otwarty.
Pozdrawiam Cię/Was.
Widzę Cię/Was.
Dziękuję Ci/Wam.
Przyjmuję Cię/Was.

Msze święte celebrowane przez Jana Pawła II gromadziły zwykle tysiące ludzi, dlatego organizowano je na dużych placach, błoniach, stadionach, obrzeżach miast…

Wysoko podniesione,
szeroko rozstawione
ręce, sprawiały, że gest
pozdrowień był czytelny
nawet z daleka.
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Pocałunek ziemi

Znaczek wydany w Wenezueli (1986)

Lotnisko Gatwich, wizyta w Wielkiej Brytanii w maju 1982 r.

Opracowanie: Maria Czubek

szacunek
pokój
miłość
Pocałunkiem ziemi po wyjściu
z samolotu zaczynały się pielgrzymki Jana Pawła II.
Później, gdy nie mógł chodzić, ziemię podawano mu
w misie.
Pocałunek ten był równie
ważny jak słowa: – Przybywam do Was jako pielgrzym
pokoju, miłości, nadziei...
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Błogosławieństwo

Gest błogosławieństwa widnieje też na pierwszym na świecie znaczku pocztowym
z podobizną Jana Pawła II, wydanym przez pocztę Gabonu w styczniu 1979 r.

Opracowanie: Maria
Maria Czubek
Czubek
Opracowanie:

5

Wiele pomników utrwaliło papieskie błogosławieństwo, m.in. pomnik w Wadowicach

modlitwa o łaski
ojcowstwo
Błogosławieństwo papieskie
jest rodzajem modlitwy wznoszonej do Boga przez Ojca Świętego,
który wzywa obfitości łask Bożych
dla osób pragnących otrzymać to
błogosławieństwo.
Początkowo gest błogosławieństwa polegał na nałożeniu
rąk. Z czasem pojawiły się inne
formy, m.in. łacińska – wyprostowana prawa ręka i trzy pierwsze
palce, a pozostałe dwa ugięte (obecnie wyprostowane są
wszystkie palce).
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Lornetka

Słynący z poczucia humoru Jan Paweł II wypatruje fotoreporterów

Opracowanie: Maria Czubek

Zabawny gest Papieża utrwala miniaturowy pomnik, który znajduje się w Częstochowie. Jego
autorką jest NeSpoon, uliczna artystka

poczucie humoru
dystans do siebie
widzę cię
Popatrz przez lornetkę na
swoje otoczenie. A może
wolisz patrzeć przez
monokl?
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Spotkanie z przyjacielem

Opracowanie: Maria Czubek

Z serdecznym przyjacielem z czasów szkolnych – Jerzym Klugerem

7

serdeczność
przyjaźń
pielęgnowanie przyjaźni
bezpośredniość
swoboda
bliskość
braterstwo
radość
Przyjaźń zawiązana w Wadowicach przetrwała całe
życie. Kiedy Karol Wojtyła
został papieżem, wielokrotnie spotykał się z przyjacielem mieszkającym
w Rzymie.
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Spojrzenie

Opracowanie:
Opracowanie: Maria
Maria Czubek
Czubek

Widzę Cię.
Słucham Ciebie.
Rozumiem Cię.
Każdy miał wrażenie, że
to właśnie na niego Papież
kieruje wzrok. Głębokie,
uważne, niosące nadzieję
spojrzenie.
Popatrz tak na kogoś.
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Dotyk

Znaczek wydany w Argentynie
(2005)

Opracowanie: Maria Czubek

9

wyciągnięta ręka
otwarta dłoń
spotkanie
gotowość
czułość
hojność
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Porozumienie bez słów

Spotkanie dwojga
świętych utrwalił
znaczek wydany
w Bhutanie

Opracowanie: Maria Czubek

Święta Matka Teresa z Kalkuty,
albańska zakonnica, błogosławiona Kościoła katolickiego beatyfikowana przez Jana Pawła II w 2003
roku. Założycielka zgromadzenia
Misjonarek Miłości, niosącego
pomoc duchową i materialną
ciężko chorym, bezdomnym
i wykluczonym w kilkudziesięciu
krajach świata, w szczególności
w Indiach. Laureatka Pokojowej
Nagrody Nobla w 1979 roku.

rozmowa
sympatia
przyjaźń
wspólnota
więź
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Odwiedziny

Opracowanie: Maria Czubek

Odwiedziny w więzieniu

przebaczenie
rozmowa
dialog
otwartość
łaskawość
dobroć
Mehmet Ali Ağca – turecki
zamachowiec; 13 maja
1981 r. na placu św.
Piotra w Rzymie dokonał
nieudanego zamachu na
papieża Jana Pawła II.
Zaraz po zamachu
w przekazie nadanym przez
Radio Watykańskie papież
powiedział: Modlę się za
brata, który zadał mi cios,
i szczerze mu przebaczam.
Papież spotkał się z Ağcą
i wybaczył mu winy. W roku
1999 wystąpił z prośbą
o jego ułaskawienie.
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Totus Tuus

Totus Tuus* (z łac. „Cały Twój”) – dewiza papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzona w jego
testamencie.
*Cytat z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Pomnik Jana Pawła II na głównym placu Sanktuarium, Fatima, Portugalia

modlitwa
skupienie
oddanie
Znaczek wydany przez Pocztę Watykańską

Opracowanie: Maria Czubek

Jan Paweł II modlący się przed figurką Matki Bożej Fatimskiej
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Jezu, ufam Tobie

Opracowanie:
Opracowanie: Maria
Maria Czubek
Czubek

modlitwa
skupienie
zawierzenie
oparcie
krzyż pasterski

Znaczki wydane
w Polsce (2005),
Paragwaju (1983),
na Ukrainie (2020)
i w Austrii (2004)
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Okno dialogu

Opracowanie: Maria Czubek

Kraków, Franciszkańska 3; teraz okno przesłania mozaika jak na znaczku

14

– Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem
porządnym człowiekiem. Nigdy nie wyłaziłem na okna.
A teraz co się ze mną stało?
– Idźcie spać! Idźcie spać. Tylko po cichutku. Pa
– Ja się was pytam: idziecie spać? Ja idę. Dobranoc

Papież w oknie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, 1991 r.

żarty
serdeczność
spontaniczność
Tu wieczorem rozmawiał
z młodymi podczas pielgrzymek – mądrze, zabawnie, zawsze z sercem.
Bardzo trudno było się
rozstać. Czekaliśmy długo
po papieskim dobranoc,
w nadziei, że się jeszcze
wróci.
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Zwierzaki

Motyw gołębicy pojawia się na
wielu papieskich znaczkach,
m.in. na tym, który upamiętnia
wizytę Jana Pawła II w Australii.

Opracowanie: Maria Czubek

radość
czułość
sympatia
relaks
Czy wiesz, że koala schodzi na
ziemię tylko po to, aby przejść
na kolejne drzewo? Co lubi najbardziej? Mimo że nazywamy
go misiem, nie jest spokrewniony z niedźwiedziami.

Wyobraź sobie, że trzymasz
na rękach jakieś zwierzę.
Przedstaw to.
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Narty

Opracowanie: Maria Czubek

radość życia
sprawność fizyczna
miłość do gór

Kiedy usiłowano Janowi Pawłowi II wyjaśnić, iż nie
wypada, aby urzędujący papież spędzał czas, jeżdżąc
na nartach, miał odpowiedzieć: Nie wypada, aby papież jeździł na nartach źle. Dopiero w 1993 roku, po
groźnym upadku i zwichnięciu barku, lekarze zabronili mu narciarskiej pasji.

Jazda na nartach. Do czasu Jana Pawła II tego robić
papieżom nie wypadało!
Wolisz jedną deskę? Pokaż, jak się na niej jeździ.
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Sport

aktywność fizyczna
wypoczynek
ruch

Opracowanie:
Opracowanie: Maria
Maria Czubek
Czubek

Jako dziecko grał w piłkę nożną.
Często stawał na bramce. W gimnazjum grywał w piłkę nożną i ręczną
oraz w hokeja. Uwielbiał narty, łyżwy
i pływanie. Jako kapłan grał z młodzieżą w piłkę, jeździł na spływy
kajakowe i wycieczki w góry.
Tak długo, jak pozwalało mu zdrowie, św. Jan Paweł II starał się uprawiać sport. Uwielbiał górskie spacery
i jazdę na nartach. W Castel Gandolfo zamontowano stół do tenisa
stołowego, w którego lubił grać.

Przedstaw wybraną aktywność fizyczną.
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Uśmiech

Opracowanie:
Opracowanie: Maria
Maria Czubek
Czubek

radość życia
zachęta do kontaktu
sympatia
poczucie humoru
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Dzieci

Opracowanie: Maria Czubek

Pomnik Jana Pawła II w Kaliszu; niekiedy uznawany jest za jeden z najlepszych pomników
Papieża w Polsce

miłość
czułość
serdeczność
sympatia
radość
otwartość
bezpośredniość
spontaniczność
przytulanie
błogosławieństwo
Znajdował z dziećmi
wspólny język, a one
do niego lgnęły…
Szczególną więź łączącą Jana Pawła II z dziećmi utrwalono na wielu znaczkach, m.in.:
Ekwador (1980), Zair (1981), Gwinea (1991), Polska (1992), Republika Środkowoafrykańska (1992),
Wenezuela (1996)
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Modlitwa o pokój
ekumenizm
modlitwa o pokój

Opracowanie: Maria Czubek

Asyż, październik 1986 r. Fot. Time & Life Pictures/Getty Images/FPM

27 października 1986 r.
Jan Paweł II urzeczywistnił
swe pragnienie, zapraszając przedstawicieli głównych religii świata i wyznań chrześcijańskich do
Asyżu, aby w wielu językach modlić się o pokój.
W mieście św. Franciszka
spotkali się chrześcijanie,
Żydzi, muzułmanie, hinduiści, buddyści, przedstawiciele religii ludów pierwotnych z całego świata.
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Młodość

Spotkanie z młodymi

radość
energia
entuzjazm
nadzieja

Opracowanie: Maria Czubek

Słoneczko
Stajemy w kręgu, trzymając się za ręce. Prawa noga
lekko wysunięta do tyłu. Robiąc coraz to mocniejszy
zamach, podnosimy złączone, wyprostowane ręce
i opuszczamy je. Powtarzamy ten ruch, aż zgromadzimy dużo energii (np. 5–6 razy). Puszczamy wówczas ręce (gdy są w górze), pozwalając im wolno
opadać. Poruszamy dłońmi z szeroko rozstawionymi
palcami, naśladując migotanie promieni słonecznych.

W 1984 r. na Placu św. Piotra
odbyło się międzynarodowe
spotkanie młodzieży z Janem
Pawłem II. Przyjechało na nie
ok. 300 tys. osób. Papież zainicjował wtedy Światowe Dni
Młodzieży.
ŚDM pozwalają poznać innych ludzi, osoby wychowane
w odmiennych kulturach, na
różnych kontynentach, z innym spojrzeniem na wiarę.
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Większość wykorzystanych zdjęć pochodzi z zasobów internetowych. Zrezygnowałam z podawania szczegółowego opisu i autora fotografii, bo w zdecydowanej większości przypadków nie udało mi się ustalić tych danych.

