
POSZUKIWANIE SKARBU    
JANA PAWŁA ii

gra licealna



Gra licealna ,,Poszukanie skarbu Jana Pawła II” polegała  …



Krok 1

Poszukiwanie od krótkiego wykładu zaczynamy
i razem w sali 20 się zbieramy.



Krok 2
Gdy o papieżu liderze wiedzę mamy kompletną
udajmy się pod salę geograficzną
Tam losy papieża prześledzicie
i człowieka światowego w nim ujrzycie.





Krok 3
Jan Paweł II to człowiek idei
Teraz przed Wami nowe zadanie z kolei
Po wykładzie z łatwością je wypełnicie
Bo chodzi w nim o papieża życie
świat wartości przed wami się mieści
znajdźcie salę, w której jest język niemiecki





Krok 4
Jan Paweł II zostawił pamiątek wiele 
w naszym mieście
Sprawdź, czy odgadniesz każde miejsce
Udajcie się w tym celu pod salę chemiczną,
Zobaczcie tam kolekcję zdjęć naszych liczną





Krok 5
Teraz czas się nieco ubrudzić,
by artystę w sobie obudzić
nie martwcie się jednak, nie będzie to trudne
wiersze papieża poznacie nienudne





Krok 6
Już koniec Waszej drogi,
znajdźcie miejsce spotkań profesorskiej załogi
tam jest morał schowany
szukajcie lustra, w nim skarb zdeponowany



Krok 7
Udajcie się do sali widowiskowej, 
dziękujemy wam bardzo za wzięcie udziału,
podliczcie punkty i wysłuchajcie występu 
artystycznego naszych uczennic.



Słodka chwilka…



Wręczenie nagród



Wspólne zdjęcie uczestników



Wspólne zaśpiewanie „Barki”



Podsumowanie

• 180 uczniów przygotowujących plakaty na temat 
„Wartości w życiu i nauczaniu JPII”

• 30 uczestników gry (10 trzyosobowych drużyn)

• 26 osób zaangażowanych w organizację 

(słuchacze Szkoły Liderów Juliusza, 

członkowie Samorządu Uczniowskiego, 

przedstawiciele szkolnych mediów)

• 4 opiekunów



,,Niepodległa, niepokorna”
spektakl

Autorski scenariusz:

Prof. Agnieszka Henel

Paweł Mieszczański



Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swe spojrzenia tylko do kręgu 
własnego życia i nie są gotowi angażować się bezinteresownie na rzecz innych. 

Wolność przeżywana solidarnie wyraża się w działaniu na rzecz sprawiedliwości w dziedzinie 
politycznej i społecznej, i kieruje wzrok ku wolności innych. 

Wolność wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar, wymaga czujności i odwagi. 

Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić wysoką cenę. 

JAN PAWEŁ II



Spektakl przygotowany przez uczniów klasy 
biologiczno-chemicznej



Scena 1

Wołają mnie cmentarze,
Wołają mnie moje myśli,
Pytania, modlitwy,
Pękają znicze szkła
Jak pękają serca

Z listopadowej opowieści
Ucz się trudnej sztuki miłości

Do Polski.



Rozpocznijmy sejm! 
W imię Boże 

Niech mówi król! 

Panowie Bracia. Szwedzkie armie z kraju 
naszego wypędzon, bisurmanów pokonawszy    
i Moskwie na tron cara przysławszy radźmy,    

co z Rzeczypospolitą!



Scena 2

Ciemność, Polska pod sztandarami zaborców.



Boże, wielki, wspaniały, wszechmogący i miłosierny. 
Boże, za co? Za co?! Odebrałeś nam królestwo (…). 

Do kraju tego…
Tęskno nam panie!



,,Lecz zaklinam niech żywi nie tracą 
nadziei”



(…) ludziom otwierają się rany , nie mamy broni, amunicji, ani prochu, jesteśmy sami. 
Ale zwyciężymy, choćby rzeki miały spłynąć naszą krwią.

,,A gdy trzeba 
na śmierć niech 

idą po kolei”

,,Jak kamienie przez 
Boga rzucane na 

szaniec’’



Zaborcy zabierają Polsce flagę i związują jej ręce. 



Śpiewne serc głosy, idealne hasła,
Płomienne słowa, mistyczne zachwyty

Przebrzmiały - lampa cudowna zagasła,
Na ziemię runął ideał rozbity...

I w naszych oczach rozpadło się w gruzy
Tęczowe państwo romantycznej muzy.



Scena 3
Nadchodziła Wielka Wojna…



Walka na scenie, Polak przeciwko Polakowi.                                          
Rosja upada, za nią Austro-Węgry.



Scena 4

Czyn zbrojny Polaków nie poszedł na marne.
Polska wróciła na mapy Europy.



Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy.



Niepodległa, niepokorna
zawsze była, będzie, jest. 
Uskrzydlona bielą orła,
bije rytmem naszych serc. 
Niepodległa, niepokorna 
już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna,
bo na imię Polska ma. 



DZIĘKUJEMY!

Wykonała: Klaudia Nowak


