
Sprawozdanie z wydarzeń 
zrealizowanych  

w Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

i Ustawicznego w Żorach  
w związku z 

uczestnictwem placówki w 
projekcie kulturalnym  
„Poszukiwacze skarbu 

Jana Pawła II”. 
 



    W CKZiU w Żorach 

odbywały się specjalne 

zajęcia  

w ramach lekcji 

historii, języka 

polskiego, religii lub 

godzin z wychowawcą, 

poświęcone 

wartościom, które 

cenił Karol Wojtyła i 

które budował w 

świecie jako papież. 

Uczniowie odkrywali 

wartości, pochylając 

się nad tekstami Jana 

Pawła II. 
Na zdjęciu maturzystki z 

nauczycielką historii Panią mgr 

Katarzyną Wronką podczas lekcji o 

wartościach 



    Uczniowie wraz z 
nauczycielami 
odbyli także 
wycieczkę do 
Częstochowy. 
Ważnym miejscem 
wycieczki okazał 
się między innymi 
Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy 
Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa, 
gdzie odbyła się 
dyskusja wokół 
etosu Jana Pawła II.  

 

Na zdjęciu uczniowie wraz z Siostrami ze 

Zgromadzenia świętego Józefa podczas 

przygotowań do rozmowy o wartościach Jana 

Pawła II 



    Kolejnym miejscem, w 

którym odbyły się zajęcia 

poświęcone skarbom Jana 

Pawła II, było żorskie 

Hospicjum Jego imienia. 

Powstało ono w naszym 

mieście jako żywy pomnik 

papieża. Młodzież w 

kontakcie z osobami  

chorymi odkrywała przede 

wszystkim wartość życia 

ludzkiego, upływającego 

czasu, miłości oraz 

cierpienia. 

Młodzież w Hospicjum im. Jana Pawła II 

w Żorach podczas prezentacji poświęconej 

wartościom 



 Wcześniej przedstawione 
wydarzenia miały przygotować 
uczniów do debaty, na którą 
zaproszeni zostali uczniowie 
wszystkich klas wraz z 
nauczycielami. Punktem wyjścia 
do debaty były słowa Jana Pawła 
II do młodych wypowiedziane 12 
czerwca 1987 r. w Gdańsku: 
„Każdy z Was, młodzi 
Przyjaciele, znajduje też  
w życiu jakieś swoje Westerplatte, 
jakiś wymiar zadań, które trzeba 
podjąć  
i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, 
o którą nie można nie walczyć, 
jakiś obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchylić, nie 
można zdezerterować.  

Wreszcie, jakiś porządek prawd i 

wartości, które trzeba utrzymać i 

obronić, tak jak to Westerplatte. 

Utrzymać i obronić, w sobie i 

wokół siebie, obronić dla siebie i 

dla innych". Dyskusja toczyła się 

wokół pytań kluczowych: jakie 

wartości są dzisiaj zagrożone, a 

zasługują na to, by o nie walczyć?; 

jak prowadzić walkę w obronie 

tych wartości? 



Przedstawiciele klas Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 

Szkoły Branżowej I Stopnia wraz z Panią mgr inż. Beatą Kuźnik Dyrektor 

CKZiU w Żorach podczas debaty 



 Bardzo ciekawym 

przedsięwzięciem były 

także warsztaty 

edukacji kulturalnej, 

które zakończyły się 

stworzeniem przez 

młodzież autorskich 

koszulek promujących 

wartości. Uczniowie 

chętnie pokazywali 

swoje prace, ukazując 

przy tym, które 

wartości Jana Pawła II 

są także im szczególnie 

bliskie (według zasady: 

co w sercu, to na 

koszulce). 

 



Uczniowie klasy 2bZ (kucharze) oraz 1c (fryzjerki) z dumą 

prezentują swoje prace: 

 

Praca Doroty 

Kucharskiej- 

uczestniczki wizyty 

studyjnej w Krakowie i 

Wadowicach oraz 

warsztatów technik 

wizualnych w 

Warszawie 

Praca jednego z 

uczestników 

warsztatów 

Uczniowie 

prezentują rewers 

swoich koszulek 



   Przez cały czas trwania projektu uczniowie 
przygotowywali prace plastyczne, tworzyli utwory 
literackie oraz przeprowadzali wywiady. Sposobem na 
zaprezentowanie rezultatów szerokiej publiczności była 
uroczystość podsumowująca projekt „Poszukiwacze 
skarbu Jana Pawła II” w CKZiU w Żorach. Uczniowie 
śpiewali piosenki oraz wykonali pantomimę. Uroczystość 
poprowadziły dziewczęta, które uczestniczyły w wizycie 
studyjnej w Krakowie  
i Wadowicach oraz warsztatach artystycznych w 
Warszawie, czyli Sandra Ślimakowska, Monika Jurczyga i 
Dorota Kucharska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja oraz goście.  



Praca wykonana przez 

uczennicę Martę Kropisz z 

klasy 2dZ (mechanik 

pojazdów samochodowych) 
Karol Kuczera z 

klasy 3dZ (mechanik 

pojazdów 

samochodowych) w 

trakcie pracy Jeden z wywiadów 

przeprowadzonych 

przez Sandrę 

Ślimakowską ze 

swoim kolegą 



Pamiątkowe zdjęcie artystów po spotkaniu wieńczącym udział szkoły  w 

projekcie z Dyrekcją CKZiU w Żorach i gościem specjalnym Panem 

Dariuszem Orłowskim  


