
Realizacja projektu 

„Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” 

w Zespole Szkół Elektrycznych 

im. T. Kościuszki w Opolu



Kalendarium wydarzeń:

 16.10.2018- Montaż słowno- muzyczny z okazji 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II

 08. 11. 2018- ogłoszenie warsztatu dla nauczycieli zatytułowanego „Wolność, darem czy 

zadaniem?”

 09.11.2018- ogłoszenie konkursów recytatorskiego i plastycznego  zatytułowanych  

„Wolność, darem czy zadaniem?” 

 12.11.2018- prośba do wychowawców klas o wybranie przez uczniów w ramach lekcji 

wychowawczej  5 „złotych myśli”, będących mottami życiowymi, myślami motywującymi 

dla uczniów. Z sentencji tych zostanie utworzona  „ Księga złotych myśli”.



 15.11.2018- odwiedziny radia Doxa w celu promocji projektu

 13.11- 22.11- realizacja w poszczególnych klasach lekcji o temacie „Wolność - darem czy 

zadaniem”

 20.11.2018- przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli 

 23.11.2018- przeprowadzenie sondy ulicznej na terenie miasta Opola, w której uczniowie 

pytali respondentów: „Za co najbardziej cenią św. Jana Pawła II”

 30. 11.2018- Konkurs recytatorski 

 30.11.2018- 14. 12.2018 - Wpisy do księgi „ Złotych myśli”

 10.12.2018- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego połączone z wernisażem



16.10.2018- Montaż słowno- muzyczny 

z okazji 40rocznicy wyboru Jana Pawła II



15.11.2018- odwiedziny  w radiu Doxa

w celu promocji projektu

http://doxa.fm/slider/promuja-nauczanie-papieza-

polaka/



13- 22.11.2018-realizacja w poszczególnych klasach lekcji o temacie 

„Wolność - darem czy zadaniem”

Praca z 

obrazem

Burza 

mózgów

Dyskusja

Prezentacja
Refleksja

Wzięło udział ok. 120 uczniów z 9 klas 



20.11.2018- warsztat dla nauczycieli o temacie 

„ Wolność darem, czy zadaniem”

Storytelling

Praca z muzyką i 

obrazem Metaplan-

praca w grupie

Zaproszenie na warsztaty 

zostało skierowane do wszystkich 

nauczycieli. Na zaproszenie 

odpowiedziało ośmiu nauczycieli i 

dla tej grupy został 

przeprowadzony warsztat.



23.11.2018- przeprowadzenie sondy ulicznej na terenie miasta 

Opola, w której uczniowie pytali respondentów: 

„Za co najbardziej cenią św. Jana Pawła II”



30. 11.2018- Konkurs recytatorski 

„Wolność – darem czy zadaniem?” 



Do konkursu zgłosiło się 15 osób zarówno z Szkoły Zawodowej jak i Technikum. Ostatecznie wystąpiło 12 

uczestników recytując głównie utwory wpisujące się w obchody 100-lecia odzyskania przez naszą ojczyznę 

niepodległości. Zadania wyłonienia zwycięzców podjęły się nauczycielki języka polskiego: pani Monika Czerkawska, 

pani Katarzyna Dworaczyńska oraz  pani Sylwia Święs. Po burzliwych obradach zostali wyłonieni zwycięzcy oraz 

osoby wyróżnione:

 I miejsce zostało przyznane Matyldzie Machale z kl.II ft,  która recytowała z iście aktorskim kunsztem wiersz     

„ Trwam” własnego autorstwa,

 II miejsce przyznano Szymonowi Gola kl. II gt , który recytował „ Redutę Ordona” Adama Mickiewicza

 III miejsce przyznano Danielowi Michalskiemu z kl. II gt, który recytował  „ Odezwę do żołnierzy pod 

Lubartowem” Jóżefa Piłsudskiego.

Wyróżnieni zostali:

 Bartosz Ciach z kl. I bt, który recytował „ Przesłanie pana Cogito” Zbigniewa Herberta

 Kamil Muszyński z kl. II az, który recytował wiersz „ Rzadko na moich wargach”  Jana Kasprowicza,

 Fabian Niesłony z kl.Iat, który recytował wiersz „ Polska „ Antoniego Słonimskiego,

 Paweł Stanik z kl. 1 et, który recytował wiersz  „ Polacy” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Za duchową ucztę dziękujemy recytującym, szanownemu jury , Natalii Malinowskiej z kl. I at odpowiedzialnej za 

prowadzenie konkursu, Kacprowi Mazurowi z kl. IV ft dbającemu o relację fotograficzną oraz publiczności, która 

zadbała o gromkie brawa.



30.11.2018- 14.12.2018 Wpisy do księgi „Złotych myśli”-

zadanie projektowe w realizacji



10.12.2018- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego 

połączone z wernisażem



Szkolny Konkurs Plastyczny - „Wolność- darem czy zadaniem?”

został zrealizowany jako jedno z zadań wynikających z udziału szkoły w

projekcie „ Poszukiwacze skarbu JPII”.

Do konkursu zostało zgłoszonych 9 prac przez 8 uczniów naszej szkoły:

 Jedna grafika komputerowa,

 Trzy prace plastyczne - rysunki,

 Pięć prac fotograficznych, w tym jedna złożona z dwóch zdjęć.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce 10.12.2018 roku

podczas uroczystej gali podsumowującej obchody 100-lecia odzyskania

niepodległości przez Polskę. Uroczystość ta zostanie też uświetniona

recytacjami laureatów konkursu recytatorskiego będącego realizacją zadań

wynikających z projektu.



Grudzień - zredagowanie artykułu do Nowej Trybuny 

Opolskiej na temat projektu Poszukiwacze skarbu Jana 

Pawła II 


