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REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTOWYCH 

1)  dyskusja lub debata wokół etosu Jana Pawła II 

2) warsztat edukacji kulturalnej 

3) prezentacja utworu artystycznego przez uczestników 



 1) DYSKUSJA LUB DEBATA WOKÓŁ ETOSU JANA PAWŁA II 

20 listopada 2017r - klasa 1e VII LO. 

Spotkanie rozpoczęło się relacją uczestniczek projektu, aby przybliżyć uczniom 

jego idee oraz opowiedzieć, jak wyglądały spotkania wyjazdowe do Wadowic, 

Krakowa oraz warsztaty twórcze w Warszawie. 

Następnie pochyliliśmy się wspólnie nad pojęciem „etosu” oraz „wartości” – 

rozmowy na forum oraz krótka praca w grupach pomogły nam zastanowić się nad 

wielkością i znaczeniem wartości, które dostarcza nam świat i tymi, które nosimy  

w sobie. 

 











2) WARSZTAT EDUKACJI KULTURALNEJ 

Zajęcia artystyczne odbyły się dwukrotnie. 

Pierwszą grupę stanowiły dziewczynki należące do Dziewczęcej Służby 
Maryjnej przy parafii Katedralnej w Tarnowie. Są to uczennice od III klasy 
szkoły podstawowej do liceum. 

Otrzymały one kartki z biografią Jana Pawła II, a następnie ich zadaniem 
było utworzenie jego profilu na facebook’u. 

Ogromną wartością dla Jana Pawła był drugi człowiek. Dziś dzieci  
i młodzież podkreślają wartość przyjaźni między innymi przez zawieranie 
znajomości na portalach społecznościowych. Jakim przyjacielem jest Jan 
Paweł? Jakim ja mogę być przyjacielem? 









Drugie zajęcia artystyczne odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym.  

Grupa uczniów została zaproszona do przygotowania wystawy fotograficznej  

ze zdjęć dostarczonych przez innych uczniów projektu. 

Zdjęcia zostały podzielone tematycznie. Celem było stworzenie plakatów,  

które później wspólnie zawiesiliśmy w szkołach. 







Informacja ze strony internetowej I LO 











VII Liceum Ogólnokształcące 









3) PREZENTACJA UTWORU ARTYSTYCZNEGO PRZEZ 
UCZESTNIKÓW 

Utwór literacki? Poezja? Zdjęcie? A może scena? … 

Dla nas nie ma nic niemożliwego :D 

 

Nasz szkolny projekt zatytułowaliśmy „WARTOŚCiowy TYDZIEŃ”. 

Objął on kilka działań: 

- wystawę fotografii, 

- wydrukowanie tekstów literackich, 

- przedstawienie. 



Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie poprzez 

wykonanie zdjęcia przedstawiającego jakąś ważną dla nich życiową 

wartość. Było wiele propozycji, a wybrane przez nich tematy to: 

MIŁOŚĆ, ODWAGA, PIĘKNO, WIARA, RADOŚĆ 

 

Ze zdjęć została przygotowana wystawa fotograficzna umieszczona w holu 

i na korytarzach obu szkół (przygotowanie wystawy zostało przedstawione 

powyżej). 









Refleksja nad ważnymi wartościami nie zatrzymała się 

wyłącznie na obrazie, ale przyjęła także formę słowa 

pisanego. Kilkoro uczniów z obu szkół zainspirowanych 

tych tematem postanowiło opisać (lub wyciągnąć  

z szuflady opisy) rzeczy dla nich najważniejszych… 

 

Prace te zostały zebrane i wydane w broszurce,  

której tytuł brzmi: „Zatrzymaj się… to przemijanie  

ma sens…”.  

Zostały one rozdane publiczności, która pojawiła się na 

przedstawieniu. 

 



Ostatnią częścią naszego własnego projektu było przedstawienie. 
Jedną z wartości, które my same odkryłyśmy podczas jego realizacji była… 
jedność i współpraca  ponieważ przedstawienie było dziełem uczniów obu 
szkół. 
 

Zostało ono wystawione dwukrotnie w auli I Liceum (obejrzeli je uczniowie 
z 8 klas) oraz w planach jest zaprezentowanie go w VII Liceum 
Ogólnokształcącego.  

 

Tematem przedstawienia była wartość MIŁOŚCI, a inspiracją stały się teksty 
Jana Pawła II. Wykorzystaliśmy fragmenty dramatu „Przed sklepem jubilera” 
oraz kilka wierszy Papieża, a całość przepleciona była piosenkami 
inspirowanymi jego tekstami. 



















Dziękujemy! 


