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- Przygotowaliśmy prezentacje multimedialne w których zawarliśmy 

archiwalne materiały video z wizyt św Jana  Pawła II w naszych krajach

- We prepared presentations in which we included videos from st. John 

Paul II in our  countries

- Paruošėme prezentacijas apie Jono Pauliau įtaką mūsų šalims ir video 

medžiaga.





- Stworzyliśmy prezentacje multimedialne w których zawarliśmy nasz 

sposób postrzegania wspólnoty losu naszych narodów oraz 

odnajdujemy przestrzenie w ramach których my jako młodzież 
możemy dzisiaj współpracować i wspólnie wykorzystywać swoje 

szanse

- We created multimedia presentations in which we included our 

perception of the community and fate of our nations and we find 

space within which we as young people can cooperate today and take 

opportunities together

- Mes sukūrėme multimedijos pristatymus, į kuriuose įtraukėme savo 

suvokimą apie mūsų tautų bendruomenę ir likimą, ir radome  erdvę 
kurioje mes, jaunimas, šiandien galime bendradarbiauti ir kartu 

naudotis galimybėmis.





 Dysponując tomikami wierszy św Jana Pawła II wybraliśmy wiersze które 

nas inspirują. Następnie wykonaliśmy obrazy które stanowiły autorską 
interpretacje przesłania oraz wizualizacje inspiracji płynących z wiersza. 

Having volumes of poems by Saint John Paul II, we chose the poems that 

inspire us. Then we created images that were the original interpretation of 

the message and visualizations of inspiration flowing from the poem.

Iš daugelio Šv. Jono Pauliaus II mes pasirinkome tas, kurios mus įkvėpė, ir 

sukūrėme paveikslus, kad savitai perteiktume jų esmę.





-Podzieleni na Polsko-Litewskie zespoły, pracowaliśmy  nad 

stworzeniem multimedialnego spektaklu ”Cud Wolności”. Tematyka 

spektaklu odnosiła się do roli św. Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży, w 

odzyskaniu wolności i niepodległości przez Polskę i Litwę

-Divided into Polish-Lithuanian teams, we worked on creating a 

multimedia spectacle "The Miracle of Freedom". The theme of the 

performance referred to the role of St. John Paul II, a friend of youth in 

regaining freedom and independence by Poland and Lithuania

-Pasiskirstę į lenkų ir lietuvių komandas dirbome kurdami vaidybinį 
filmą  „Laisvės stebuklas“. Spektaklio tema: Šv. Jono Pauliaus II vaidmuo, 

jaunimo draugas, atgaunantis Lenkijos ir Lietuvos laisvę ir 

nepriklausomybę





- Wyruszyliśmy do Zakopanego aby przemierzyć śladami odwiedzanych 

przez św Jana Pawła II miejsc, stworzyliśmy  reportaże filmowe w których 

opowiadamy o inspiracjach i głębokich duchowych Podróżach jakie 

obserwacje mieszkańców Podhala na wizyt papieża w ich mieście

- We went to Zakopane to follow in the footsteps of Saint John Paul II, we 

created film reports in which we talk about inspirations and deep spiritual 

journeys, with inhabitabts about the Pope’s  visit to their city

- Nuvykome į Zakopanę sekti šv. Jono Pauliaus II pėdomis, kūrėme filmų 

reportažus, kuriuose kalbame apie įkvėpimus ir gilias dvasines keliones 

apie Podhalės gyventojų prisiminimus apie popiežiaus vizite į jų miestą.





- Przygotowaliśmy prezentacje, jedzenie, interesujące fakty o naszych 

krajach i zaprezentowaliśmy je na naszych wieczorkach kulturowych

- We prepared presentations, food, interesting facts about our countries 

and we presented them at our cultural evenings

- Kultūros vakarui mes paruorėme prezentacijas, tradicinį maistą ir 

šokius ir supažindinome kitą šalį su savo kultūra.




