
Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w 

Mszanie Dolnej, Dominika Buroń i Marta Misiura, wraz z opiekunem, s. 

Lucyną Harmatą, włączyły się w realizację III edycji Projektu dla uczniów i 

nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt. „Poszukiwacze skarbu Jana 

Pawła II”. Projekt ten, przygotowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II 

w Warszawie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, organizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej ma 

zasięg ogólnopolski. Bierze w nim udział 10 szkół średnich z całego kraju. 

Celem jest przede wszystkim głębsze poznanie osoby i etosu Jana Pawła II, a 

ponadto również przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących roli i 

wartości kultury oraz rozwijanie kompetencji uczniów – w zakresie literatury, 

fotografii i sztuk filmowych, zaś wśród nauczycieli – rozwijanie kompetencji 

w zakresie edukacji kulturalnej. Celem projektu jest również ułatwienie 

uczestnikom rozumienia świata kultury oraz umożliwienie im twórczej 

działalności artystycznej wyrażającej ich ekspresje. 

Udział w Projekcie obejmuje kilka etapów. Realizowany będzie w 

okresie od 03.10.2019r. do 08.12.2019r. Pierwszy z nich miał charakter 

wizyty studyjnej. Reprezentacja szkoły wyruszyła do miejsc, które 

ukształtowały osobowość Karola Wojtyły, aby poznać, jak one wpłynęły na to, 

kim był. Odwiedzili więc Kalwarię Zebrzydowską, dokąd Karol Wojtyła 

pielgrzymował wielokrotnie jako dziecko wraz z ojcem, a wiele lat później już 

jako biskup i papież. Kolejne ważne miejsce w Jego życiu to Wadowice, 

„gdzie wszystko się zaczęło”. Grupa zwiedziła Muzeum w Jego domu 

rodzinnym, kościół parafialny oraz szkołę, do której uczęszczał. Nie mogło 

zabraknąć również zwiedzania ukochanego przezeń Krakowa, gdzie spędził 

czas studiów, przyjął święcenia kapłańskie i posługiwał jako biskup. 

Ostatnim miejscem zwiedzania, które nieodłącznie związane jest z papieżem, 

było Sanktuarium i Centrum Jana Pawła II. Uczniowie zwiedzili Muzeum 

Jana Pawła II oraz wzięli udział w warsztatach Sceny Papieskiej z Panią 

Dominiką Jamrozy – „Z 

kulturą o Kulturze”, a 

nauczyciele wzięli udział w 

spotkaniu z Panią Barbarą 

Munk z Instytutu Dialogu 

Międzykulturowego.  

Przed naszą grupą 

kolejny etap - zjazd 

edukacyjny, który odbędzie 

się w Warszawie. Tam 

uczniowie i nauczyciele 

wezmą udział w 

warsztatach twórczych. 

 


