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,,Let's Picture our History" to projekt, który ma na celu promowanie roli Św. Jana Pawła II

w odzyskaniu wolności i niepodległości przez Polskę i Litwę. 2020 rok został ogłoszony

rokiem Św. Jana Pawła II i przypada jego setna rocznica urodzin, dlatego tak ważnym dla nas

było zareprezentować historię dążenia przez Polskę i Litwę do wolności oraz wpływ Św. Jana

Pawła II na te wydarzenia. 

Młodzież z Polski i Litwy przeprowadziła wystawę w centrum Lublina z przygotowanymi

przez nich samych komiksowymi ilustracjami przedstawiającymi Św. Jana Pawła II, znaczenie

niepodległości oraz przyjaźń Polsko-Litewską. 

Uczestnicy wystawy otrzymali fiszki z historycznymi ciekawostkami dotyczącymi Św. Jana

Pawła II.

Zapraszamy do oglądania wystawy przygotowanej przez uczestników projektu.

"Let's Picture our History" is a project that aims to promote the role of St. John Paul II in

regaining freedom and independence by Poland and Lithuania. 2020 has been proclaimed the

year of St. John Paul II and it is his hundredth anniversary, so it was important for us to present

the history of Poland and Lithuania's pursuit of freedom and the influence of St. John Paul II on

these events. 

Young people from Poland and Lithuania organized an exhibition in the center of Lublin with

comic illustrations about St. John Paul II and the importance of independence and Polish-

Lithuanian friendship. 

Exhibition participants received flesh-cards with historical curiosities about St. John Paul II. 

We invite you to view the exhibition prepared by the project participants.

,,Let‘s Picture our History“ – tai projektas kuris siekia skatinti Šv. Jono Pauliaus II vaidmenį

susigražinant laisvę ir nepriklausomybę Lenkijoje ir Lietuvoje. 2020 metai buvo paskelbti Šv.

Jono Pauliaus II ir jo gimimo šimtmečio metais, todėl mums buvo svarbu pristatyti Lietuvos ir

Lenkijos laisvės siekį, bei Šv. Jono Pauliaus II įtaką šalių istorijoje.

Jauni žmonės iš Lenkijos ir Lietuvos suorganizavo parodą Liublino centre su komiksais apie

Šv. Joną Paulių II ir jo svarbą nepriklausomybei, bei Lietuvos ir Lenkijos draugystei.

Parodos dalyviai gavo korteles su istoriniais faktais apie Šv. Joną Paulių II.

Mes kviečiame jus peržiūrėti mūsų parodos paruoštos projekto dalyvių.
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- There was The Kingdom of regime; 
- Karol Wojtyła became a pope;        
- he started his powerful activity.     

- Było sobie  kiedyś Królewstwo
reżimu;

- Karol Wojtyła został Papieżem;   
- rozpoczął on swoją potężną

działalność.

- Buvo režimo Karalystė;
- Karolis Wojtyla tapo popiežiumi;

- jis pradėjo galingai veikti.





- His love to people was like a perfect
storm;  

- the Kingdom of regime was
destroyed;       

- independence came to our homes.     

- Jego miłość do ludzi była jak
idealna burza;

- Królestwo reżimu zostało
zniszczone;

- niepodległość przyszła do naszych
domów.    

- Jo jėga buvo tobula, dėl jo meilės
žmonėms;

 -  sunaikinta režimo Karalystė;
- buvo pripažinta nepriklausomybė.





 WORLD WIDE POPE
- Pope John Paul II made 104 foreign

trips.

 ŚWIATOWY PAPIEŻ
- Papież Jan Paweł II odbył 104

podróże zagraniczne.

 PASAULINIO MASTO POPIEŽIUS
- Popiežius Jonas Paulius II aplankė

104 šalis.





THE FIRST NON-ITALIAN POPE
AFTER 450 YEARS.

 PIERWSZY PAPIEŻ SPOZA
WŁOCH PO 450 LATACH.

PIRMASIS NE ITALŲ KILMĖS
POPIEŽIUS PO 450 METŲ.





- John Paul II visited Poland and
Lithuania before countries became

independent.
- it was an inspiration for people to
peaceful fight for independence.

- Jan Paweł II odwiedził Polskę i
Litwę, zanim te kraje uzyskały

niepodległość.
- to była inspiracja dla ludzi do

pokojowej walki o niepodległość.

- Jonas Paulius II aplankė Lietuvą ir
Lenkiją prieš šalims įgaunant

nepriklausomybę;
- tai įkvėpė žmones taikiai kovoti už

nepriklausomybę.





13 maja 1981 
"Jedna ręka strzelała, a inna

kierowała kulę" - Jan Paweł II

13th of May  1981
"One hand was shooting and the other
was directing the bullet" -  John Paul

II

1981m gegužės 13d.
“Viena ranka šaudė, kita nukreipė

kulką“ – Jonas Paulius II



- The Pope was like a signpost and support youth;
- he  initiated World Youth Days;

- "Don't be afraid" - he said. 

- Papież był  drogowskazem i wsparciem dla młodzieży;
- on zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży;

- “Nie lękajcie się” - powiedział.

- Popiežius labai palaikė jaunimą ir buvo jiems lyg kelrodis;
- jis pradėjo inicijuoti pasaulio jaunimo dienas;

- “Nebijok“ - žymi popiežiaus frazė .



- John Paul II was the first pope, who visited a mosque,
synagogue and Lutheran church.

- Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który
odwiedził meczet, synagogę i kościół luterański.

- Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius aplankęs
mosque, sinagogą ir Liuteronų bažnyčią.



- John Paul II  helped lift Iron Curtain;
- he had no armies under his command and no weapons to

deploy. His power was a LOVE. 

- Jan Paweł II pomógł podnieść żelazną kurtynę;
- nie miał pod swoim dowództwem żadnej armii ani broni

do rozmieszczenia. Jego mocą była MIŁOŚĆ.

- Jonas Paulius II padėjo pakelti geležinę uždangą;
- jis neturėjo jokios armijos ar ginklų. Jo pagrindinė galia

buvo MEILĖ.



CORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUS
CAN'T STOPCAN'T STOPCAN'T STOP

USUSUS!!!



THANK YOU FORTHANK YOU FORTHANK YOU FOR
ATTENTION!ATTENTION!ATTENTION!

THE END.THE END.THE END.


