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POSZUKIWACZE SKARBU JANA PAWŁA II – edycja II 

WARSZAWA -  WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – KRAKÓW 

WRZESIEŃ  - GRUDZIEŃ 2018 

PROGRAM 

 

 

ETAP I  - PROGRAM EDUKACYJNY 

Realizacja programu edukacyjnego obejmuje szereg warsztatów i działań związanych z 

edukacją nieformalną, które odbywać się będą w trakcie trzech zjazdów edukacyjnych. W 

celu podniesienia skuteczności i efektywności warsztatów będą się one odbywały w 

grupach liczących do 15 osób, w większości przypadków w podziale na uczniów i 

nauczycieli. Zjazdy edukacyjne, w ramach których odbywać się będą warsztaty będą 

organizowane w trybie weekendowym (czwartek wieczór-niedziela popołudniu). Ze 

względu na fakt, że projekt jest kierowany do uczestników z całej Polski, uczestnicy będą 

mieli zapewniony nocleg i wyżywienie oraz niezbędny transport lokalny, natomiast będą 

ponosić koszty dojazdu do miejsca, gdzie odbywa się każdy zjazd. 

 

I Zjazd edukacyjny  

Warszawa 21-23.09.2018 

Obejmować będzie wspólne dla wszystkich uczestników spotkanie, w czasie którego 

zostanie zaprezentowana idea projektu i jego cele. W dalszej części zjazdu zajęcia 

i warsztaty odbędą się oddzielnie, równolegle dla uczniów i nauczyciel: 

1. w czasie pierwszego warsztatu uczestnicy zapoznają się z osobą Jana Pawła II i jego 

etosem, nauczą się jak rozpoznawać w kulturze przekazywane przez niego wartości oraz 

zastanowią się które z nich chcieliby przekazać we własnej twórczości. 

2. drugi warsztat dotyczyć będzie umiejętności pracy w zespole; w dalszym etapie projektu 

uczestnicy będą realizować wydarzenia kulturalne, ich organizacja będzie wymagała 

współpracy w grupie uczniów czy nauczycieli, zatem zdobycie umiejętności pracy w zespole 

jest nieodzowne do skutecznego działania uczestników.  

3. ostatnim warsztatem będzie warsztat zarządzania projektami kulturalnymi 

(artystycznymi), w ramach którego uczestnicy nauczą się jak od pomysłu na projekt przejść 

do jego realizacji, czyli jak znaleźć odpowiedź na pytania: z kim, dlaczego i dla kogo, kiedy, 

gdzie oraz skąd pozyskać środki, aby zrealizować projekt.  
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II Zjazd edukacyjny 

Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska 11-14.10.2018 roku 

Prowadzony będzie w formie wyjazdu studyjnego: Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska - 

Kraków, jego celem jest ukazanie uczestnikom miejsc, wydarzeń i osób, które kształtowały 

Karola Wojtyłę – Jana Pawła II, a poprzez ich poznanie pokazanie kim był i czego 

doświadczył. Zjazd ten składa się z 2 elementów: 

1. Zwiedzanie Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa 

Uczestnicy odwiedzą rodzinne Wadowice, wychowujące młodego Karola Wojtyłę w duchu 

wielokulturowego miasteczka, m.in. wizyta w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 

Pawła II, klasztor ojców Karmelitów. Wizyta w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, ukaże miejsce i atmosferę kształtującą duchową tożsamość Karola Wojtyły. 

Wreszcie uczestnicy będą zwiedzać w Krakowie miejsca, w których dopełniło się powołanie 

i artystyczne, i duchowe Karola Wojtyły, m. in. zwiedzanie Katedry Wawelskiej, Muzeum 

Świętego Jana Pawła II, Sanktuarium św. Jana Pawła II.  

2. Warsztaty organizowane we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego 

im. Jana Pawła II w Krakowie, których celem będzie zebranie i podsumowanie zdobytej 

wiedzy o życiu i etosie Jana Pawła II. 

 

III Zjazd edukacyjny  

Warszawa 25-28.10.2018 roku 

W czasie III zjazdu ponownie uczestnicy będą brać udział w warsztatach specjalnie 

dedykowanych uczniom i nauczycielom. Wstępem do dwudniowych warsztatów będą 

(prowadzone w równoległych grupach uczniów i nauczycieli) warsztaty rozbudzające 

kreatywność, a ułatwiające uczestnikom skorzystanie w pełni z warsztatów 

przewodzianych w dalszej części zjazdu. 

 

Uczniowie będą mieli możliwość rozwinięcia swojego warsztatu artystycznego w jednej z 

trzech dziedzin do wyboru (wyboru uczestnicy dokonują już na etapie rekrutacji do 

projektu):  (1) warsztat sztuk plastycznych, (2) warsztat literacki, (3) warsztat reportażu 

fotograficznego. 
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Nauczyciele wezmą udział w warsztatach edukacji kulturalnej, na które składać się będą 

spotkania, warsztaty, wykłady i wizytacje w wybranych warszawskich instytucjach kultury.  

 

Ostatnim elementem III zjazdu będzie spotkanie podsumowujące zdobytą wiedzę w 

dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej w kontekście czekających na uczestników zadań, czyli 

ukazania etosu Jana Pawła II poprzez projekty kulturalne i warsztaty edukacji kulturalnej. 

 

ETAP II - REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW 

29.10.-30.11.2018 roku 

W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, uczestnicy projektu będą mieli okazję 

wykorzystać je w praktyce. Uczestnicy przy współudziale i wsparciu Centrum Myśli Jana 

Pawła II będą organizować własne mini-wydarzenia kulturalne w środowisku lokalnym: w 

szkole, w domu kultury, w parafii itp.: 

- uczniowie zorganizują lokalne projekty kulturalne w oparciu o własne prace artystyczne, 

wyrażające wartości i etos Jana Pawła II, takie jak: wieczorek autorski, wystawa fotografii, 

miniatury teatralne, stworzenie mini-galerii sztuki, gazetki tematyczne i in.. 

- nauczyciele zorganizują warsztaty edukacji kulturalnej wokół wartości i etosu Jana Pawła 

II, warsztaty mogą być skierowane zarówno do grona pedagogicznego szkoły, jak i do 

uczniów wybranych klasy czy całej szkoły. 

 

ETAP III - ZAKOŃCZENIE I EWALUACJA PROJEKTU 

Warszawa 07.-09.12.2018 roku 

Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona wśród uczestników projektu w trakcie zjazdu 

ewaluacyjnego. Zjazd jest planowany jako weekendowe spotkanie (Warszawa) służące 

prezentacji lokalnych projektów, umożliwiające wymianę doświadczeń kulturalnych i 

pozwalające na podsumowanie projektu. Na zakończenie tego etapu każdy z uczestników 

otrzyma dyplom uczestnictwa w projekcie oraz pendrive z materiałami edukacyjnymi. 

 


