
 

Mój rok z Janem Pawłem II. 

 
W związku z przypadającą w tym roku, w dniu 18 maja, 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II, Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła. Będziemy więc obchodzić 

stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce 

o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała. 

 Z tej okazji w całej Polsce odbędzie się wiele uroczystości i wydarzeń, poświęconych Janowi Pawłowi II, 

które będą wyrazem wdzięczności za dar życia Papieża Polaka. Podjęte inicjatywy, w swoich środowiskach 

lokalnych: szkołach, rodzinach … można zgłaszać i śledzić na specjalnie powstałej w tym celu stronie 

internetowej www.darna100.pl 
 

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu, w historii naszej ojczyzny, ale także Europy 

i świata. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma jednak wyjątkowe znaczenie. Jego osoba, postawa 

oraz nauczanie są nam niezmiernie bliskie, ponieważ są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec 

Święty nauczał, „jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności 

dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego opartego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od 

szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od 

poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego 

wszystkiego zależą szanse społeczeństw i prawdziwy rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak 

i międzynarodowy”.  

Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą, życzliwością i miłością, ale 

także z niepojętą siłą wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, jak czynić życie bardziej 

ludzkim. Nieustannie podkreślał, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, jak ważna jest otwartość, wyrozumiałość, 

ale i odwaga w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Papież był i jest dla nas 

znakiem, drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie i bezpiecznie kroczyć we właściwym kierunku. 

Wspólnie wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca 

Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak sam powtarzał „nigdy nie mogło rozstać się moje serce”.  

Jan Paweł II – Patron naszej szkoły, jest postacią szczególnie bliską, także sercu całej naszej społeczności 

szkolnej. To właśnie między innymi na Jego nauce, opieramy hierarchię naszych wartości. W związku z 100 

rocznicą Jego urodzin wyraźmy wobec Niego naszą wdzięczność, podejmując różnorodne działania, 

przybliżające Jego naukę, pogłębiające wiarę, kształtujące chrześcijańskie, patriotyczne i społeczne postawy, 

poprzez analizę Jego drogi do świętości – poprzez podróże, czytanie książek, oglądanie filmów, wystaw 

i albumów o tematyce związanej z Ojcem Świętym. Dajmy możliwość dzieciom i młodemu pokoleniu naszej 

szkoły, podążania przepiękną drogą prawdy i miłości prowadzącą do świętości. 

Proponowane inicjatywy przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dobryninie: 

1. Udział w nawiedzeniu relikwii i obrazu św. Jana Pawła II, w Kościele Parafialnym pw. NMP. Królowej Polski 

w Dobryninie, pod hasłem „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Uroczystość peregrynacyjna odbędzie 

się w dniu 6 marca 2020 roku, o godzinie 9 30 do 10 00 – adoracja  dla dzieci młodszych 

(I etap edukacyjny), oraz o godzinie 12 30 – udział w Mszy św. (II etap edukacyjny). Odpowiedzialni 

wychowawcy oddziałów oraz Ks. Andrzej Jurusik i Wiesław Jemioło. 
 

2. Udział w XXXIII Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który odbędzie się w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce, koło Rzeszowa w dniach od 29 – 30 maja 2020 roku. Zjazd będzie 

nawiązywał do obchodów 100 Rocznicy Urodzin naszego Patrona św. Jana Pawła II, w roku 100 Rocznicy 

Bitwy Warszawskiej, w przededniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego – zwierzchnika i przyjaciela 

Karola Wojtyły. Hasłem przewodnim Zjazdu będą słowa papieża wybrane na zawołanie biskupie już 

w czasach krakowskich: „Totus Tuus”. Odpowiedzialna Pani Marta Augustyn oraz Teresa Majka. 

 

http://www.darna100.pl/


3. Ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Totus Tuus to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, 

Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę, Zjazdu Przedstawicieli szkół należących do naszej Rodziny 

w Jasionce oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Udział w tych wydarzeniach placówek 

oświatowych z dumą noszących imię Jana Pawła II wydaje się być oczywistym i niemal obowiązkowym. 

Organizatorem konkursu wiedzy o Janie Pawle II jest Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Borownie. Współorganizatorami Konkursu są: Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Wawrzyńca 

w Borownie,  Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie oraz oczywiście Rodzina Szkół im. 

Jana Pawła II. Partnerem w organizacji jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  a partnerem 

merytorycznym konkursu Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Odpowiedzialni Jadwiga 

Więckowicz – Kopacz oraz Beata Mazur i Wiesław Jemioło. 
 

4. Ogólnopolski konkurs plastyczny na znaczek pielgrzymkowy. Zapraszamy do udziału w konkursie 

plastycznym na znaczek XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II, 36 – 002 Jasionka 301. Konkurs 

przebiegać będzie również pod hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego: Totus Tuus. 

Laureaci konkursu otrzymują wpis o osiągnięciach na świadectwie szkolnym. 

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno szkoły należące do Rodziny Szkół im. 

Jana Pawła II, jak i inne które chcą w nim wziąć udział. Konkurs zostanie przeprowadzony w maju, 

a rozstrzygniecie nastąpi w październiku 2020 roku. Odpowiedzialni wychowawcy klas oraz Pan 

Wojciech Kaszub. 
 

5. Dla chętnych uczniów naszej szkoły w dniu 13 maja 2020 roku, zostanie zorganizowany wyjazd do 

Wadowic, rodzinnego miasta Jana Pawła II – zapisy odbędą się od 15 do 30 marca 2020 roku – 

odpowiedzialna Pani Marta Augustyn. 
 

6. Projekt – wymiana kartek pomiędzy setką szkół noszących imię Jana Pawła II w Polsce – podsumowanie 

zrobienie gazetki ściennej z otrzymanych kartek – udział w różnorodnych akcjach charytatywnych 

odpowiedzialni Pani Beata Mazur oraz Jadwiga Więckowicz – Kopacz i Wiesław Jemioło. 
 

7. Zorganizowanie wystawy „Karol Wojtyła. Narodziny”. Celem wystawy jest przypomnienie postaci Jana 

Pawła II, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa Jego życia, 

osobowości i myślenia. Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” zabiera w podróż po przełomowych momentach 

życia papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola 

z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, 

biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe 

z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, 

przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich 

chwilach. Wystawę będzie można obejrzeć w nasze szkole w dniach od 15 do 30 maja 2020 roku – 

odpowiedzialny Wiesław Jemioło. 
 

8. Wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II – Patronowi Szkoły. Program artystyczny – wspomnienie 

postaci Jana Pawła II, odbędzie się w dniu 18 maja 2020 roku o godzinie 18 00 – odpowiedzialna Pani 

Beata Mazur oraz Jadwiga Więckowicz – Kopacz. 
 

9. Udział w Zjeździe Rodziny Szkół noszących im. Jana Pawła II w Częstochowie – październik 2020. 

Odpowiedzialna Pani Marta Augustyn oraz Teresa Majka i Maria Hopek (zapisy u Pani Marty we 

wrześniu 2020 roku).   
 

10. Wewnątrzszkolny „Konkurs plastyczny – portret Jana Pawła II”. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród 

chętnych uczniów klas od IV do VIII w październiku 2020 roku. Odpowiedzialny Pan Wojciech Kaszub 

oraz wychowawcy poszczególnych oddziałów.  

 

Niniejszy program stanowi załącznik do zebrania rady pedagogicznej z dnia 31 stycznia 2020 roku. 

https://www.szkolaborowno.pl/
https://www.szkolaborowno.pl/
http://www.jp2muzeum.pl/
https://www.dzielo.pl/
https://www.centrumjp2.pl/
http://zsjasionka.szkola.pl/

