
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
AUTORSKIEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO 

przygotowanego przez nauczyciela – Iwonę Besz i uczniów kl. 2a 
Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej im. Jana Pawła II 

w Warszawie 
w ramach projektu Centrum Myśli Jana Pawła II 

„Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II” 



AUTORSKIE WYDARZENIE KULTURALNE 

• Warsztaty edukacji kulturalnej w kl. 2a – 
edukacja kulturalna jest tu rozumiana jako edukacja do 
uczestniczenia w kulturze i w tworzeniu wytworów kultury 
(wystawa i tworzenie eksponatów) 

• Wystawa „Śladami skarbów Jana Pawła II” – prezentacja na 
forum szkoły dzieł, które powstały w wyniku Projektu 

• Dyskusja nt. etosu Jana Pawła II na kanwie powstałych 
utworów i zdobytej wiedzy – wizyta filozofa z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – p. Pawła Tarasa 



Warsztaty 
edukacji 
kulturalnej  
w kl. 2a 

Warsztaty polegały 
na włączaniu uczniów 
do uczestniczenia 
w tworzeniu wytworów 
kultury. 

Uczniowie przygotowali: 

1. reprodukcję witrażu 
Stanisława 
Wyspiańskiego „Bóg 
Ojciec – stań się”, 

2. reprodukcję 
wadowickiego 
zegara,  

3.  zbudowali skarbiec. 



Warsztaty edukacji kulturalnej  w kl. 2a 



Wystawa „Śladami skarbów Jana Pawła II” 
- prezentacja na forum szkoły dzieł, które 
powstały w wyniku Projektu 

• Wystawa składa się z dwóch części: 
 
1. eksponatów przygotowanych przez uczniów kl. 2a 

Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej im. Jana 
Pawła II (reprodukcja witrażu Stanisława Wyspiańskiego 
„Bóg Ojciec – stań się”, reprodukcja wadowickiego 
zegara, skarbiec) 

2. sesji posterowej przygotowanej przez nauczyciela nt.: 
„Etos Jana Pawła II. Nauka społeczna Karola Wojtyły / 
Jana Pawła II – wybrane zagadnienia” 



Prezentacja na forum szkoły 
dzieł, które powstały 
w wyniku Projektu 
 
Wystawa „Śladami skarbów Jana Pawła II” 
 
• Wystawę zwiedzają na lekcjach wychowawczych 

uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Spożywczo-
Gastronomicznych w Warszawie wraz z wychowawcami 

• W czasie zwiedzania uczniowie uzupełniają kartę pracy 
nt. „Etos Jana Pawła II” 

• Na kolejnych lekcjach uczniowie omawiają wspólnie 
z wychowawcami odpowiedzi wpisane do kart pracy 

• Zwiedzanie wystawy trwa co najmniej tydzień 



Wystawa „Śladami skarbów Jana Pawła II” 

• Wystawa stanowi graficzne przedstawienie wartości, które głosił 
swoim życiem i nauczaniem Karola Wojtyła / Jan Paweł II: 

1. Czas (zegar) 

2. Osoba (witraż „Stań się”) 

3. Wiedza (wystawa fotografii) 

4. Rodzina (wystawa fotografii) 

5. Życie (wystawa fotografii) 

6. Miłość i odpowiedzialność (poster) 

7. Osoba i czyn (poster) 

8. Pamięć i tożsamość (poster) 

 



Wystawa „Śladami skarbów Jana Pawła II” 

• Na końcu wystawy umieszczony jest skarbiec, w którym 
w sposób symboliczny przedstawione są wszystkie wartości 
(skarby), które przedstawione zostały na wystawie 
 



Wystawa fotografii 
 
(wybrane zdjęcia) 



Sesja posterowa 
 
Etos Jana Pawła II. Nauka społeczna Karola 
Wojtyły / Jana Pawła II – wybrane 
zagadnienia 



Miłość i odpowiedzialność 
w filozofii Karola Wojtyły 



Osoba i czyn 
w filozofii Karola Wojtyły 



Pamięć i tożsamość 
w rozmowach 
na przełomie tysiącleci 



Dyskusja nt. etosu Jana Pawła II 

• Po zakończeniu tygodnia zwiedzania wystawy przez uczniów 
wszystkich klas naszą szkołę odwiedza filozof z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – p. Paweł Taras, który 
prowadzi dyskusję nt. etosu Jana Pawła II na kanwie 
powstałych utworów i zdobytej wiedzy 

• Dyskusja odbywa się w sali gimnastycznej. Uczestniczą w niej 
uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Spożywczo-
Gastronomicznych w Warszawie (Branżowej szkoły 
Spożywczo-Gastronomicznej im. Jana Pawła II i Technikum 
Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II) 


