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Prezentacja utworów artystycznych 

uczestników, które powstały w wyniku 

Projektu na forum szkoły i klasy 



Kim jest rodzina? 

„Rodzina to ludzie, 

których każdy z nas nosi 

głęboko w sercu. To 

ludzie z którymi chcemy 

przebywać i o których 

troszczymy się bardziej 

niż o siebie” 



"W rodzinie 

możemy być sobą, 

to bezpieczna 

przystań gdzie 

zawsze znajdziemy 

schronienie" 

 



"Jak określić rodzinę?                           

To po prostu miłość i akceptacja" 



"Rodzina to najważniejsza komórka 

społeczna. Rodzina jest wszystkim, 

każdym uczuciem i myślą" 



Wspólne 

oglądanie 

wystawy 

zdjęć  



Rodzina to 

najcenniejszy 

skarb 



Rodzinę tworzymy 

wszyscy. Jesteśmy 

klasą i jednością. 



Z rodziną można 

świetnie spędzić 

czas! 



Dyskusja wokół etosu 

Jana Pawła II - Rodzina 



  

30 listopada w naszej szkole 

odbyła się debata na temat 

istoty rodziny, współczesnych 

zagrożeń dla niej oraz 

sposobów jak im zaradzić. 

Celem naszej debaty 

było uwrażliwienie 

rówieśników na 

zagrożenia dla rodziny, 

aby skutecznie im 

zapobiegali, ale przede 

wszystkim 

przedstawienie wzorca 

rodziny, jaką szanował i 

wielbił św. Jan Paweł II. 



Miłość, czy to wystarczy? 



Warsztat Edukacji 

Kulturalnej 



Wieczór wspomnień 
 8 listopada dzięki współpracy ze świetlicą wiejską w Zawadzie  

zorganizowaliśmy wieczór poezji dla lokalnego środowiska.  

Prezentowane były wiersze osób, które odeszły już od nas, a ich 

twórczość jest nam ciągle bliska. Agata Mochola  zaprezentowała 

utwór Karola Wojtyły „List do matki”, natomiast Monika Kmita 

przedstawiła fragment „Tryptyku Rzymskiego” twórczości Jana 

Pawła II. Swoim głosem oczarowała wszystkich Ela Rudzka, która 

wykonała dwie piosenki: „Ciszę” oraz „Zdumienie”. W spotkaniu 

uczestniczyły  dzieci, rodzice oraz dziadkowie. Był to niezwykły 

czas na wspólną między pokoleniową wymianę zdań. 



Z życia wzięte: 





Elżbieta Rudzka wykonała 

utwór pt. „ Zdumienie” 



Agata Mochola recytowała wiersz Karola 

Wojtyły pt: „Emilii, Matce mojej” 



„Cisza” w wykonaniu Eli 

Rudzkiej 



Fragment „Tryptyku 

Rzymskiego” 

przedstawiła Monika 

Kmita 





Podczas wspólnie 

spędzonego 

wieczoru 

miałyśmy okazję 

porozmawiać ze 

starszymi o 

wartości rodziny 



Praca w grupach:  

uczniowie podzieleni na 5 

grup na podstawie tekstów 

dokumentów papieskich 

świętego Jana Pawła II  

o rodzinie odpowiadają na 

pytania: 



Czym jest rodzina wg Jana Pawła II? 



Co pełni 

najważniejszą 

rolę w strukturze 

rodziny  

i dlaczego? 



Jakie są 

zadania 

RODZINY? 



Jakie są prawa i obowiązki rodziny? 



Co pomaga w budowaniu szczęśliwej rodziny? 



W pracach plastycznych wzięło udział dużo 

chętnych osób. Uczniowie z zapałem i 

kreatywnością wykonywali projekty  



„Rodzina to najcenniejszy skarb, tu 

zaczyna i rozwija się życie” 



„Dzieci są wiosną rodziny  

i społeczeństwa” 



„Rodzina jest znakiem 

nadziei dla współczesnego 

świata” 

  



„Otoczcie dzieci 

ciepłem waszej 

rodzicielskiej 

miłości i dajcie 

im przykład 

chrześcijańskiego 

życia” 



„Rodzina Bogiem silna, staje się 

siłą człowieka i całego narodu" 



Prace plastyczne powstałe  w wyniku warsztatów na 

temat etosu Jana Pawła II - RODZINA 





Prezentacja prac na 

forum szkoły 













Dziękujemy za 

uwagę! 


