


    
     Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który 

rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku 
kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum 
przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, 
zdecydowanie zwyciężył Jan Paweł II.   

  Po uzyskaniu zgody właściwych organów 
rozpoczęliśmy przygotowywania do uroczystości nadania 
imienia Jana Pawła II, która została zaplanowana na dzień 
17.10.2005 r. 

  Od tego dnia co roku uroczyście obchodzimy rocznice 
nadania imienia jako Dzień Patrona, realizujemy także 
wiele przedsięwzięć związanych  z postacią Jana Pawła II. 



Dnia 17 października 2005 r. 
miała miejsce uroczystość 

nadania imienia  Jana Pawła II  
Zespołowi  Szkół nr 1  

w Bełżycach. 
Uroczystość ta łączyła się z 

 obchodami V Dnia Papieskiego,  
który przebiegał pod hasłem:  

„Jan Paweł II –  
Orędownik Prawdy". 



I. Obchody Dnia Patrona 

II. Program wychowawczo - edukacyjny „Wypłyń na głębię” 

III. Konkursy związane z patronem szkoły 

IV. Śladami Ojca Świętego 

V. Inne formy działań inspirowanych nauczaniem  

 Jana Pawła II 



Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach  
od 17 października 2005 roku nosi imię Jana 

Pawła II. Od tego dnia corocznie  
16 października, w rocznicę wyboru Kardynała 

Wojtyły na Stolicę Piotrową uroczyście 
obchodzimy Święto Patrona Szkoły. 

Uroczystości te wpisują się w Ogólnopolskie Dni 
Papieskie, które organizowane są od 2001 roku, 

każdego roku pod innym hasłem. Święto co roku 
rozpoczyna się mszą świętą, w której 

uczestniczą: uczniowie, nauczyciele, rodzice, 
zaproszeni goście.Po mszy, na hali sportowej, 

zgromadzona społeczność szkolna oraz lokalna 
wraz z gośćmi uczestniczy w przyjęciu 

ślubowania przez uczniów klas pierwszych 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystości 

uświetniają występy artystyczne 
przygotowywane przez uczniów naszej szkoły 

oraz zaprzyjaźnione zespoły artystyczne,  
np.: Zespół „Szczygiełki” z Poniatowej, Zespół  
z Metropolitalnego Seminarium Duchownego  

w Lublinie, Zespół Pieśni Tańca z UMCS  
w Lublinie. 



     















  Dni Papieskie obchodzone były 
w naszej szkole comiesięcznie 16. dnia 
każdego miesiąca i miały wyjątkowy i 
uroczysty charakter.  

 Po raz pierwszy Dzień Papieski  

 w naszej szkole miał miejsce  

 16 czerwca 2005 roku. Był on okazją 
do zadumy i refleksji nad słowami 
papieża, zawartymi we fragmencie 
„Listu do dzieci w Roku Rodziny”,  

 a także wspólnego śpiewu ulubionej 
pieśni papieża „Barki”.  



























     2 kwietnia 2010 roku przypadała piąta rocznica śmierci 

Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II. W związku z tym 
wydarzeniem i zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 31 marca 
odbył się uroczysty apel. 

Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II 



Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II 



  1 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II 
powróciliśmy wspomnieniami do chwil, w których świat niemal 
namacalnie "zatrzymał się" w miejscu. Zatrzymaliśmy się i my.   

 W montażu słowno-muzycznym przypomnieliśmy słowa, jakie Papież 
Jan Paweł  II  kierował do wszystkich ludzi dobrej woli. Zachęciliśmy 
do refleksji nad wartościami, o jakich mówił Jan Paweł II.  

  

Szósta rocznica śmierci Jana Pawła II 



Szósta rocznica śmierci Jana Pawła II 



Aby oddać hołd Janowi Pawłowi II, patronowi 
szkoły, w dn. 14,15,16 września 2005 r. został 

zaprezentowany społeczności szkolnej i lokalnej 

program „Pokój, pamięć,tożsamość”. Program w 
szkole zaprezentowano kilkakrotnie i łącznie 
obejrzało go ok. 2000 osób. Ponadto młodzi 

aktorzy wystąpili z programem w 

kościele parafialnym w Bełżycach i w 
Poniatowej, w Miejskim Domu Kultury w 

Bełżycach, a także kilkakrotnie w TV Trwam. 

Program „Pokój, Pamięć, Tożsamość” 



„Dziękuję, że 
przyszliście” 

 

Cel: przybliżenie uczniom 
pojęć związanych z: 

autorytetem, wartością, 
hierarchią wartości, na 

podstawie nauczania 
Jana Pawła II. 



„Myśląc Ojczyzna” 
 

Cel: kształtowanie  
postawy patriotycznej 

 w oparciu o nauczanie 
 Jana Pawła II. 

 



„Budować przyszłość godną człowieka” 
Cel: kształtowanie poczucia godności człowieka zgodnie z nauczaniem  

Jana Pawła II. 



KONKURSY ORGANIZOWANE  

NA TERENIE SZKOŁY: 

• Literackie: 

- wiersz o Ojcu Świętym 

- list do Ojca Świętego 

• Plastyczne 

- plakaty 

- albumy 

- portrety 

• Multimedialne 

• Wiedzy o Ojcu Świętym 

• Zawody sportowe  

   









Szkolny Konkurs Plastyczny 2010 
 „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” 



Szkolny Konkurs Plastyczny 2010 
 „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” 



Szkolny Konkurs Papieski  
Kategoria: Album 



Szkolny Konkurs Papieski  
Kategoria: Album 



 

•   Uzyskanie wyróżnienia w III Wojewódzkim Konkursie 
Papieskim „ŻYŁ DLA NAS – ŻYJE Z NAMI”, organizowanym 
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie 

•  Konkursy o Papieżu Janie Pawle II organizowane przez Szkołę 
Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

    im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

•  Konkurs na materiały edukacyjne organizowany przez Rodzinę 
Szkół Jana Pawła II 

•  Konkursy organizowane przez Szkolę Podstawową nr 51 

    im. Jana Pawła II w Lublinie 

•  Konkurs ogłoszony przez „Kurier Lubelski” pod tytułem:  

    „Kim dla Ciebie jest papież? Głosy pokolenia Jana Pawła II” 

 



  Konkurs został objęty honorowym patronatem Arcybiskupa Lubelskiego, 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Łęczyńskiego i Burmistrza Łęcznej. 
W konkursie uczestniczyły 24 szkoły podstawowe z województwa lubelskiego 
noszące imię Jana Pawła II. Prace literackie i plastyczne wykonane przez uczniów  

 z naszej szkoły uzyskały wiele nagród i wyróżnień. Wiersze zostały zamieszczone  

 w tomiku poezji pt.: „Myśląc Ojczyzna”. 











Częstochowa 

Wadowice 







3 czerwca 2007 r. udział uczniów i nauczycieli 
w uroczystej mszy św. w kościele parafialnym 
pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach  

9 czerwca 2007 roku – udział naszej szkoły w 

uroczystej  Mszy św. przed kościołem parafialnym 

pw. Świętej Rodziny w dzielnicy Czuby w Lublinie.  

 



   „Młodość ma być pięknym wzrastaniem … Aby zawsze nasze serca piękniały, aby były 

otwarte na to co piękne, dobre i święte”….  
 Niech dla nas tym przykładem będzie Jan Paweł II. Od Niego uczmy sie godności         

i szacunku dla drugiego człowieka”.  











    Zbiórka pieniędzy na 
fundusz stypendialny 

Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” 

 






