"Chłopiec z Wadowic ..." - ilustrowana biografia bł. Jana Pawła II dla dzieci

Gdy był mały zarzekał się, że nigdy nie będzie księdzem. Chciał zostać lotnikiem, za idola
biorąc sobie Charlesa Liendbergha, który jako pierwszy samotnie przeleciał nad Oceanem
Atlantyckim… W tym roku ukazała się biografia Jana Pawła II dla dzieci, która pomaga
przybliżyć najmłodszym osobę polskiego Papieża, wyniesionego 1 maja do chwały
ołtarzy.

Książka pt. „Chłopiec z Wadowic. Biografia błogosławionego Jana Pawła II dla dzieci” jest
pasjonującą historią życia Jana Pawła II napisaną przez osobę świecką, wychowującą małe
dzieci, z komentarzem prowadzonym przez duchownego związanego z mediami. Autorzy
albumu - Małgorzata Skowrońska i ks. dr Robert Nęcek - postawili sobie za cel przedstawienie
niezwykłego i zarazem bardzo zwyczajnego człowieka – Lolka z Wadowic, biskupa Karola
Wojtyły, Papieża Jana Pawła II i uczynili to za pomocą przemawiających do wyobraźni dziecka
opowieści o życiu Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Interesująca oprawa graficzna, ciekawie łączy różne formy przekazu – od anegdotycznych
historii, przez ramki informacyjnie po „mini kazania" pozbawione dydaktycznego tonu i rzetelnie
przygotowaną bazę faktograficzną.

Z albumu dzieci dowiedzą się wielu interesujących rzeczy, które łatwo zapadną im w pamięć:
Jak najczęściej Papież spędzał wolny czas? Kto był jego najlepszym przyjacielem? Skąd wziął
się przydomek "Wujek"? W jakich okolicznościach palił fajkę pokoju? Dlaczego w czasie
zgromadzenia kardynałów Jego uwagę zaprzątało coś tak prozaicznego jak skarpetki? Od
jakiej europejskiej drużyny piłkarskiej Papież co roku dostawał karnety na mecze? Czy łatwo
uczył się języków? Czy pisał wiersze? ...
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Każdy odcinek tej poruszającej historii został wzbogacony starannie dobraną kolekcją zdjęć z
dzieciństwa Papieża, Jego pielgrzymek i Pontyfikatu. Dzięki temu dzieci mają szansę dostrzec
w Papieżu człowieka o wielkim poczuciu humoru, pogodzie ducha i otwartym sercu, który
podobnie jak one psocił w dzieciństwie, miał swoje marzenia i kłopoty, lecz pomimo
przeciwności losu wyrósł na wielkiego humanistę słynącego z tolerancji, samodyscypliny,
pracowitości i życzliwości.
Publikacja zawiera dodatek dla starszych czytelników („Ściąga dla rodziców”): kalendarium
życia Jana Pawła II i "papieskie ABC".

Książka ukazała się pod koniec marca 2011 r. nakładem wydawnictwa "Zielona Sowa". Można
ją nabyć naszej siedzibie przy ul. Kanoniczej 18 w Krakowie lub w sklepiku w Mobilnym
Muzeum Jana Pawła II.

"Pomnikowy" Błogosławiony Jan Paweł II nie przemówi do dziecięcego odbiorcy,
dlatego warto czytać najmłodszym o chłopcu z Wadowic...

(ah)
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