
W poszukiwaniu skarbu 

Jana Pawła II



W związku z udziałem naszej szkoły w projekcie 

„W poszukiwaniu skarbu Jana Pawła II” uczniowie 

z naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się 

do miejsc związanych z Janem Pawłem II.



Wadowice



Kraków



Warszawa



Po powrocie uczniowie przeprowadzili wywiad 

wśród uczniów i nauczycieli 

,,Co wiesz na temat Jana Pawła II?”



:
Okazało się, że uczniowie mają skromną wiedzę, 

w związku z czym został przeprowadzony

„Tydzień ze św. Janem Pawłem II”.



W naszej szkole zostały podjęte 

działania takie jak:



Apel z okazji Dnia Papieskiego -16.10.2018 

.



Wszyscy uczniowie  napisali prace na temat słów Jana 

Pawła II „Musicie od siebie wymagać, choćby inni 

od Was nie wymagali”, które od lat są myślą 

przewodnia naszej szkoły



Lekcje religii poświęcone zostały 

św. Janowi Pawłowi II



W ramach zajęć z wychowawcą została 

poruszona tematyka pielgrzymki 

Jana Pawła II do Ełku i Wigier



Ogłoszony został konkurs na zareklamowanie naszego 

regionu Warmii, Mazur i Podlasia przez pryzmat wizyt 

Jana Pawła II w naszym regionie

(ulotka, plakat, prezentacja)



W kontekście „roku wolnościowego” uczeń z kl. II 

przygotował prezentację nt. „Wkład duchowy Jana Pawła 

II w obalenie komunizmu” - odbyły się lekcje we 

wszystkich klasach



Powstał pamiątkowy baner z przesłaniem 

Jana Pawła  II, gdzie postać JP II złożona będzie 

ze zdjęć naszych uczniów i nauczycieli



W ramach projektu zostały wyprodukowane pamiątkowe 

torby z przesłaniem Jana Pawła II dla osób 

zaangażowanych w projekt.



Końcowym etapem było przeprowadzenie 

ankiety pod tytułem 

„Co jest Twoim największym skarbem?”



Po przeliczeniu ankiet okazało się, że 

największym skarbem 

dla uczniów jest : Miłość i Rodzina



Wyjazd nauczycieli do Rzymu.



Etapem, który zakończył projekt była uroczystość 

poświęcona Janowi Pawłowi II zorganizowany przez 

uczniów z kl. I dla całej społeczności szkolnej.



Działania podjęte 

przez uczniów i nauczycieli :
1. Apel z okazji dnia Papieskiego

- zaangażowani w realizację 28 uczniów

- odbiorcy wszyscy uczniowie - 190, nauczyciele - 36

2. Prace pisane przez uczniów o Janie Pawle II

- zaangażowani wszyscy uczniowie - 190, nauczyciele J. Polskiego - 3

3. Lekcje poświęcone dla Jana Pawła II

- Zaangażowani w realizację – nauczyciele religii -3

- Odbiorcy – wszyscy uczniowie szkoły -190

4. Lekcje z wychowawcą o tematyce pielgrzymki na Mazurach, które zwiedził Jan Paweł II

- Zaangażowani w realizację -10 wychowawców klas

- Odbiorcy – wszyscy uczniowie -190

5. Konkurs „ Zareklamuj swój region przez pryzmat pielgrzymek Jana Pawła II”

- Zaangażowani w realizacje- Nauczyciele geografii – 2

- Odbiorcy – wszyscy uczniowie szkoły-190



Działania podjęte 

przez uczniów i nauczycieli :
6. Lekcje prowadzone przez ucznia „wkład Jana Pawła II w obaleniu komunizmu”

- Zaangażowani w realizacje – Adrian Makarewicz

- Odbiorcy- wszyscy uczniowie -190

7. Wyprodukowanie pamiątkowego banera i uzupełnianie o zdjęcia uczniów

- Zaangażowani w realizację  - Dyrekcja szkoły

- odbiorcy – wszyscy uczniowie -190

8. Wyprodukowanie pamiątkowych toreb

- zaangażowani dyrekcja szkoły

- odbiorcy – uczniowie zaangażowani w  projekt

9. Przeprowadzenie Ankiet ‘ co jest twoim największym skarbem”

- zaangażowani w realizację uczennice klasy 1 TUF

- odbiorcy - wszyscy uczniowie -190

10. Wyjazd nauczycieli do Watykanu

- Zaangażowani w realizację

11. Apel

- zaangażowani w realizację Klasa 1 TUF wraz z księdzem Piotrem Paliwodą

- odbiorcy - wszyscy uczniowie - 190 oraz nauczyciele - 36


