
TRIADA: Stadion – Teatr – Świątynia 
 
Skąd taki pomysł? 

 Inspiracją do zorganizowania triady była osoba naszego rodaka, papieża Jana Pawła II. 

Kochał on młodzież a młodzi kochali jego. Był człowiekiem wybitnie uzdolnionym. Umiał 

znaleźć czas na rozrywkę, naukę i rozmowę z Bogiem. Jako mały chłopiec grał w piłkę 

nożną. Jego ulubioną pozycją była bramka. Stąd też pierwszym elementem triady jest 

STADION.  
 Jako młodzieniec, w trudnych dla naszej Ojczyzny czasach, prowadził z przyjaciółmi 

TEATR. Stąd wziął się pomysł na drugi element triady. 

 W tym czasie, w latach 1942-44 wstępuje do tajnego seminarium i zostaje 

wyświęcony na kapłana. W 1957 zostaje biskupem Krakowa, a w 1978 zostaje wybrany na 

papieża. Stąd zrodził się pomysł na trzeci element triady – ŚWIĄTYNIA. 

 Głównym celem jest pokazanie ludziom młodym, że można w życiu połączyć ze sobą 

trzy ważne elementy:  

 1 – BÓG 

 2 – nauka, kultura 

 3 – rozrywka 

Pomocą w określeniu tego celu stał się tytuł projektu TRZYMAJ FORMĘ – „Ruch rzeźbi 

umysł, serce, ciało”. 

 

UMYSŁ – teatr – kultura 

SERCE – świątynia – Bóg 

CIAŁO – stadion – rozrywka 

 

 Biorąc pod uwagę te trzy aspekty moglibyśmy stworzyć triadę triad: 

 

1) życie papieża Jana Pawła II: 

a) stadion – jako chłopiec grał na bramce 

b) teatr – jako młodzieniec angażował się czynnie w zajęcia teatralne 

c) świątynia – w 1942 wstępuje do tajnego seminarium duchownego.  

W 1978 zostaje papieżem. 

 

2) tytuł projektu do programu TRZYMAJ FORMĘ „Ruch rzeźbi umysł, serce, ciało”. 

Ruch jest człowiekowi niezbędny do zachowania zdrowia, do dbania 

o kondycję (sferę): 

a) psychiczną (UMYSŁ) 

b) duchową (SERCE) 

c) fizyczną (CIAŁO) 

Aby człowiek mógł właściwie funkcjonować to wszystkie trzy sfery muszą być 

w życiu obecne i wzajemnie się uzupełniać. 

 

3) hierarchia wartości: 

a) Bóg 

b) kultura, nauka 

c) rozrywka    

 

Triada triad: stadion – umysł – Bóg      

 

 Dekanalne rozgrywki piłki nożnej dziewcząt i chłopców KSM (stadion) 

 Jasełka bożonarodzeniowe – współczesne (Bóg) 

 Misterium Męki Pańskiej (Bóg) 

 Konkurs pod hasłem „Sport uczy i łączy wszystkich” (umysł) 


