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Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu 
 
 

SPRAWOZDANIE 
z podjętych działań w ramach ubiegania się o  

CERTYFIKAT „Szkoła Wierna Dziedzictwu” 
w roku szkolnym 2017/2018 

 

Lp. Nazwa działania 
Krótka charakterystyka / Opis działania 

(cele) 
Osoby 

zaangażowane 
Przebieg działania 

Uwagi, 
wnioski 

1. Realizowanie 

programów lub 

projektów 

organizowanych 

przez inne 

podmioty w 

zakresie 

edukacji 

patriotycznej i 

regionalnej. 

3 listopada  2017 r. – Konferencja 

inaugurująca projekt patriotyczno-

edukacyjny ,, Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości’’ Honorowy Patronat 

Narodowy  nad projektem objął 

Prezydent RP . 

zaprosiliśmy młodzież Ziemi Elbląskiej oraz 

mieszkańców miasta Elbląga do wspólnego 

z nami świętowania, do poznawania 

bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i 

idei, do wymiany wiedzy na temat 

wzajemnego rozumienia istoty 

niepodległości i jej wagi, zwłaszcza w 

obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. 

Obchody stulecia odzyskania niepodległości 

stanowią ważne zadanie pielęgnowania 

pamięci i tradycji dając możliwość 

kształtowania patriotyzmu 

ukierunkowanego na Państwo jako wartość 

Teresa Rakowska 

(nauczyciel 

historii, Samorząd 

Uczniowski) 

Jubileusz 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości stał się 

okazją do świętowania wydarzeń z 

przeszłości, ale również zachętą do 

budowania wspólnej przyszłości. W 

Elblągu jego obchody rozpoczęły się 

3 listopada 2017 r. od uroczystej 

konferencji w Centrum Spotkań 

Europejskich Światowid. Projekt 

„Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości” realizują wspólnie III 

Liceum Ogólnokształcące, 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i elbląski 

oddział Polskiego Towarzystwa 

Historycznego. Konferencja 

zgromadziła wokół obchodów 100 

Rocznicy Niepodległości Polski 320 

uczestników głównie uczniów z 
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łączącą wszystkich obywateli. Stulecie 

odzyskania niepodległości jest również 

pretekstem dla zbudowania trwałej narracji 

o wartościach obecnych w całej historii 

Polski, wyróżniających naszą tożsamość 

narodową na tle innych narodów: dążenia do 

wolności, poszanowania godności i praw 

człowieka oraz solidarności. 

Program obchodów zaproponowany w 

projekcie opiera się na trzech motywach, 

które będą przyświecały realizacji wydarzeń 

związanych ze stuleciem odzyskania 

niepodległości.  

Do najważniejszych, jakie obrali autorzy 

projektu należą : 

budowa kapitału społecznego w 

środowisku lokalnym, 

poczucie dumy narodowej, radość ze 

wspólnoty. Głównym celem 

przedsięwzięcia było propagowanie 

radosnego wizerunku narodowego święta i 

zachęcenie do udziału we wspólnym 

świętowaniu.  

elbląskich szkół oraz 

przedstawiciela MKiDN, IPN o/ 

Gdańsk, WM Kuratora Oświaty, 

Prezydenta Miasta Elbląga, Urzędu 

Marszałkowskiego , PTH o/ Elbląg, 

WMODN w Elblągu, Galerii EL, 

MAH w Elblągu, Biblioteki 

Elbląskiej oraz przedstawicieli Rady 

Rodziców szkoły.  

Wykład skierowany do młodzieży 

pt.,, Herosi Niepodległej’’ wygłosił 

prof. Wiesław Bolesław Łach z 

UWM w Olsztynie. 

13 grudnia 2017 r. – udział w akcji 

zaproponowanej przez IPN w celu 

upamiętnienia symbolicznym płomieniem 

ofiar stanu wojennego. 

Kampania społeczna IPN „Zapal Światło 

Wolności” nawiązała do gestu solidarności, 

jaki wobec Polaków żyjących w stanie 

wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 

Teresa Rakowska,  

Samorząd 

uczniowski, 

pozostali 

uczniowie i 

nauczyciele 

- przygotowanie gazetki 

okolicznościowej, 

- działania promujące wydarzenie w 

tym filmy pt. ,, Śmierć jak kromka 

chleba’’, ,, Czarny czwartek’’ 

W akcji wzięli udział uczniowie 

i nauczyciele liceum. 
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1981 roku wykonały rzesze mieszkańców 

ówczesnego wolnego świata. Na znak 

jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu 

Apostolskiego w Watykanie zapalił także 

papież Jan Paweł II. Do postawienia w 

oknach świec wezwał również w 

Bożonarodzeniowym orędziu do narodu 

prezydent USA Ronald Reagan.  

7 grudnia 2017 r. - Szkolny projekt 

edukacyjny „Elbląg wczoraj, Elbląg dziś”, 

w ramach, którego odbyły się: 

- wycieczka po Starym Mieście w Elblągu z 

przewodnikiem w poszukiwaniu 

pozostałości średniowiecznego miasta, 

- wykład Zbigniewa Zajchowskiego na 

temat dawnych wizerunków miasta 

utrwalonych na kartach pocztowych, 

- wykład dra Mirosława Marcinowskiego o 

archeologii miasta, 

- wystawa dostępna na korytarzach 

szkolnych i w bibliotece wypożyczona z 

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w 

Elblągu 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

nuczyciel Wos, 

uczniowie i 

nauczyciele 

przedmiotów 

historyczno-

społecznych 

7 grudnia odbył się wykład pana 

Zbigniewa Zajchowskiego pt. 

Elbląg wczoraj Elbląg dziś dla klas 

Ia, Ib i Ic (65 uczniów). Zbigniew 

Zajchowski jest znawcą dawnej 

kultury Warmii, a także 

popularyzatorem historii miasta 

Elbląga. Od lat z pasją kolekcjonuje 

karty pocztowe oraz guziki. 

Szczególnie ważne są jego 

dokonania na polu filokartystyki, 

orbikulologii i heraldyki zawarte w 

pracach Elbląg wczoraj Elbląg dziś, 

Elbląg i okolice na starych 

pocztówkach oraz dwuczęściowym 

opracowaniu Guziki herbowe, zamki 

i pałace czyli guziki liberyjne z 

herbami szlacheckimi oraz zamki, 

pałace, dwory na dawnych 

pocztówkach. Autor z sukcesem 

przygotowuje opracowania z zakresu 

fachowej literatury kolekcjonerskiej. 
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Od piątku, 8 grudnia, na korytarzach 

naszej szkoły pojawiła się wystawa 

Elbląg wczoraj, Elbląg dziś 

prezentująca historię naszego miasta. 

Mieliśmy możliwość oglądania 

plansz przedstawiających etapy 

badań archeologicznych, plan 

średniowiecznego miasta, dzieje 

rzemiosł, Elbląg nowożytny oraz 

powojenne wizerunki zniszczonego 

miasta. Wystawa została uzupełniona 

o obiekty dodatkowe jak: parę 

średniowiecznych butów, patynki, 

drewniany kielich, miskę i łyżkę, 

tabliczki woskowe oraz kafle, które 

wyeksponowano  w bibliotece 

szkolnej. Materiały pochodzą z 

Muzeum Archeologiczno-

Historycznego w Elblągu. 

 

22 lutego 2018 roku w Muzeum II Wojny 

Światowej odbyło się seminarium dla 

nauczycieli „Nie dać umrzeć po raz 

drugi... Wołyń – spojrzenie po 75 latach”. 

Celem seminarium było przybliżenie losów 

Polaków mieszkających na Ukrainie 

prześladowanych, mordowanych przez 

bandy UPA i lokalną społeczność ukraińską. 

T. Rakowska Uczestnicy szkolenia mieli okazję 

m.in. wysłuchać prelekcji Ewy 

Siemaszko i dr. Leona Popka, 

wybitnych znawców problematyki 

wołyńskiej. Gośćmi seminarium byli 

Jan Michalewski i Stanisław 

Srokowski - naoczni świadkowie 

Zbrodni. W seminarium 

uczestniczyło 30 nauczycieli z 
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województwa pomorskiego, 

warmińsko-mazurskiego, kujawsko-

pomorskiego i wielkopolskiego. 

Spotkanie prowadził Bartosz 

Januszewski z gdańskiego Oddziału 

IPN.   

Szkolenie było częścią spotkania 

edukacyjnego „Pamięć Wołynia w 

75. rocznicę ludobójstwa”, w 

programie którego znalazły się  m.in. 

wernisaż wystawy „Ludobójstwo 

dokonane na Polakach w latach 

1939–1947 przez OUN-UPA”, pokaz 

filmu „Wołyń” oraz dyskusja z 

udziałem historyków, filmoznawców 

i świadków historii. 

28 lutego 2018 r. Rok Zbigniewa 

Herberta to Projekt edukacyjny III LO i 

Telewizji Truso. 

Katarzyna 

Maciesza, Danuta 

Huszcza-Sawicka, 

Jan Zaborowski, 

nauczyciele języka 

polskiego, 28 

lutego nasza 

czytelnia gościła 

47 recytatorów, 

którzy 

zaprezentowali 

swoje interpretacje 

wierszy Herberta. 

Naszymi gośćmi 

byli uczniowie 

W związku z ogłoszeniem przez 

Sejm roku 2018 Rokiem Zbigniewa 

Herberta, we współpracy z 

Telewizją Truso rozpoczęliśmy 

realizację projektu edukacyjnego 

Czytamy Herberta, którego celem 

jest popularyzowanie sylwetki i 

twórczości poety, kształcenie 

umiejętności recytacji, uwrażliwienie 

na piękno poezji, występ przed 

kamerami. 

Adresatami projektu byli zdolni 

uczniowie III LO oraz gimnazjów i 

siódmych klas szkół podstawowych. 

Przesłuchanie recytatorów, odbyło  
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następujących 

szkół: SP 4, SP 

12, Gimnazjum 2, 

Gimnazjum 9, 

Zespołu Szkół 

Pijarskich, II LO, 

Gimnazjum 3, 

Gimnazjum w 

Gronowie 

Elbląskim oraz III 

LO 

się 28 lutego 2018 r. w III LO. Jury 

przewodniczyła  Pani Nina Dziwniel-

Stępka. Nagroda dla dziesięciu 

laureatów to udział w nagraniu 

programu telewizyjnego, który TV 

Truso zrealizowała w czytelni III 

LO, a następnie wyemitowała w 

cyklu poświęconym poecie dla 

mieszkańców Ziemi Elbląskiej. 

 

Edukacja patriotyczna  8 marca 2018 r. w 

III LO gościliśmy przedstawicieli Jednostki 

Wojskowej nr 4260 w Elblągu. Starszy 

Chorąży Krzysztof Czubiński opowiedział 

zabranej w auli młodzieży klas I LO o 

swoich doświadczeniach na misjach w Iraku 

i Afganistanie.  

Mariola Babraj, 

opiekun 

samorządu 

uczniowskiego, 

uczniowie klas 1 

LO ( 64 osoby) 

Opowieści naszego Gościa 

wzbogacone były ciekawym i 

wzruszającym filmem oraz 

interesującymi zdjęciami 

przedstawiającymi codzienne życie 

na misjach. Dodatkową atrakcją był 

konkurs o historii polskich misji 

pokojowych z udziałem naszych 

żołnierzy, który wygrał uczeń klasy 

1a Michał Ząbek. 

 

Szkolna Konferencja Naukowa 27 marca 

2018 r. w naszej szkole odbyła się 

konferencja naukowa poświęcona „Etyce 

i estetyce wypowiedzi. 

Danuta Huszcza- 

Sawicka, 

Katarzyna 

Maciesza, 

uczniowie III LO 

Mottem przewodnim były słowa 

Cypriana Kamila Norwida 

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”. 

Udział w panelu zgłosili uczniowie 

ze wszystkich roczników: Ada 

Wilczewska, Katarzyna Frączyk, 

Ada Kozłowska, Kacper Jurewicz, 

Kamila Helwak, Alicja Sybilska z kl. 

III a, Agnieszka Szturo, Julia Wężyk 

z kl. III b, Alicja Chojnowska z kl. II 
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a, Wiktoria Mikulsk 

19 kwietnia 2018– akcja społeczno-

edukacyjna Pola nadziei upamiętniająca 

dramatyczne powstanie w getcie 

warszawskim. Już po raz kolejny nasza 

szkoła wzięła udział w tej akcji. 

Akcję o zasięgu ogólnopolskim 

zorganizowało POLIN – Muzeum Historii 

Żydów Polskich, lokalnie Hospicjum w 

Elblągu.  

 

 

Ewa Piwcewicz, 

nauczyciel 

biologii, 

uczniowie, 

wychowawcy, 

mieszkańcy 

Elbląga 

- wykonanie papierowych żonkili 

i ozdobienie nimi szkoły przez 

uczniów klasy IIc, 

- przygotowanie gazetki 

okolicznościowej na temat powstania 

w getcie warszawskim, 

- uczniowie klas pierwszych 

obejrzeli film Nie było żadnej 

nadziei. Powstanie w getcie 

warszawskim 1943, 

- pogadanki na lekcjach 

przybliżające historię powstania w 

getcie warszawskim oraz 

wyjaśniające, dlaczego symbolem tej 

akcji są żonkile. 

Wolontariusze z klasy Ic i II c 

uczestniczyli w corocznej akcji 

Żonkilowe Pola Nadziei. Akcja, 

organizowana przez Hospicjum 

Elbląskie już od 14 lat, ma na celu 

gromadzenie środków niezbędnych 

do opieki nad ciężko chorymi 

pacjentami. Jednak celem akcji Pola 

Nadziei jest nie tylko zbiórka 

pieniędzy, ale także edukacja, 

uwrażliwianie ludzi, poprzez 

zwrócenie uwagi na piękną ideę 

opieki hospicyjnej. Hospicja to 

miejsca, w których ludzie z wielkim 

zaangażowaniem otulają swoją 
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opieką chorych i cierpiących, a także 

ich bliskich. ( ponad 200 osób) 

  6 kwietnia 2018 r. „Generał Józef Haller i 

Błękitna Armia''- warsztaty edukacyjno- 

patriotyczne. 

Teresa Rakowska, 

uczniowie III LO, 

młodzież z 

elbląskich szkół 

Warsztaty poświęcone pamięci 

Błękitnego generała i jego armii'' 

poprowadził zespół naukowy pod 

kierunkiem dr Barbary 

Męczykowskiej z IPN O/Gdańsk. W 

drugiej części spotkania odbyło się ,, 

Elbląskie czytanie Pamiętników 

Józefa Hallera'' przez młodzież 

elbląskich szkół, które przystąpiły do 

projektu.  

 

  14 kwietnia 2018 r. Grupa uczniów z klas 

IIb i IIc wzięła udział w projekcie „Młodzi 

w Akcji” realizowanym przez przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w 

partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego 

WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją 

Wolności w ramach programu Szkoła 

Ucząca się. Młodzi w Akcji to ogólnopolski 

program skierowany do uczniów i uczennic 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup 

młodzieżowych z instytucji oświatowych w 

całej Polsce. Uczniowie zrealizowali ścieżkę 

„Taśmy przyszłości”, której celem jest 

zachęcenie młodych ludzi do poznawania 

miejsc ciekawych, ważnych dla 

mieszkańców, zastanowienie się wspólnie z 

nimi, jak wskazane miejsca mogą wyglądać 

w przyszłości, a następnie zaprezentowanie 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

uczniowie kl. 2 

LO o profilu 

humanistycznym 

(62 uczniów) 

 Daria Wójcik i Bartłomiej 

Brzeziński odwiedzili Niepubliczne 

Przedszkole Przyjaciele Kubusia 

przy ul. Struga w Elblągu z lekcją 

o Elblągu 

- Daria Werner i Artur 

Nowaczyk z 2b oraz Ola Sołtysik z 

2c udali się z wizytą do Gimnazjum 

nr 1 im. Noblistów Polskich przy ul. 

Józefa Wybickiego w Elblągu ( klasy 

gimnazjalne 62 uczniów) 

- uczniowie klasy IIc pod 

kierunkiem Karoliny 

Osiński przygotowali wystawę 

dotyczącą architektury Elbląga 

- W ramach programu „Młodzi w 

Akcji” uczniowie klasy IIb: Justyna 
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wyników swojej pracy na forum lokalnym. 

Uczniowie i uczennice przeprowadzili 

lokalną diagnozę i spytali mieszkańców 

Elbląga o to, które miejsca w okolicy są dla 

nich ważne, ciekawe, zaniedbane, 

zapomniane. Jakie wiążą się z tymi 

miejscami wspomnienia? Jak chcieliby by te 

miejsca wyglądały za 20 lat? Przygotowali 

również materiał o tym, jak te miejsca mogą 

wyglądać w przyszłości.  

Śmielewska, Wiktoria Podbielska, 

Filip Wudkowski, Martyna Kolasa, 

Wiktoria Majewska, Agnieszka 

Nowokrzewska i Daria 

Werener przygotowali dwie 

sąsiedzkie sentymentalne mapy 

okolicy, 

- uczniowie klasy IIc Maciej 

Orzechowski i Radosław 

Przeździecki przygotowali ankietę 

dotyczącą funkcjonowania Elbląga. 

  14 maja 2018 r. Konferencja „Szkoła 

wspólnotą wychowującą i kształcącą dla 

Niepodległej”. Wychowanie ku 

wartościom jako wyzwanie i zadanie 

szkoły- Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

A. Krzywdzińska, 

T. Rakowska 

Organizatorem wydarzenia był 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki oraz Warmińsko-

Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof 

Marek Nowacki. Spotkanie zostało 

zorganizowane w związku z 

obchodami 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości w 

Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 

pod Honorowym Patronatem 

Marszałka Senatu RP Stanisława 

Karczewskiego. Prezentacja prof. dr 

hab. Krystyny Chałas „Edukacja 

aksjologiczna i wychowanie ku 

wartościom podstawą budowania 

szkoły, jako wspólnoty życia, pracy, 

służby Ojczyźnie’’ najważniejszym 

zadaniem współczesnej szkoły. 
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  18 czerwca 2018 r. udział w edukacyjnym 

projekcie BohaterON–włącz historię!    W 

ramach tego projektu cała społeczność 

szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice 

uczniów) wysyłała bezpłatne kartki 

Powstańcom Warszawskim, by im 

podziękować za trud, poświęcenie i 

bohaterstwo. BohaterON to projekt mający 

na celu upamiętnienie i uhonorowanie 

uczestników Powstania Warszawskiego oraz 

edukowanie społeczeństwa. 

Teresa Rakowska 

(koordynator 

przedsięwzięcia, 

nauczyciel 

historii, Samorząd 

Uczniowski, 

pozostali 

uczniowie i 

nauczyciele szkoły 

- rozprowadzenie w szkole wśród 

uczniów i nauczycieli kartek 

okolicznościowych, wysłanie 

wszystkich kartek do wybranych 

bohaterów narodowych w 74 

rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego 

 

 

2. Inicjowanie i 

prowadzenie 

działań o 

różnym zasięgu 

terytorialnym 

(na przykład: 

uroczystości, 

konkursy, 

spotkania z 

ciekawymi 

ludźmi, 

wycieczki do 

muzeów, miejsc 

o znaczeniu 

historycznym, 

kulturalnym itp.) 

28 września 2017 r. udział w uroczystości 

odsłonięcia tablicy oświęconej pamięci gen. 

Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego 

 

 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

Mariola Babraj, 

opiekun SU 

uczniowie III LO 

Rok 2017 w Elblągu został 

ogłoszony rokiem generała bryg. 

Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, 

żołnierza i człowieka niezłomnego, 

honorowego obywatela Elbląga, 

który od najmłodszych lat służył 

Ojczyźnie, najpierw jako harcerz, 

potem żołnierz i oficer. W Parku im. 

gen. Bolesława Nieczuja-

Ostrowskiego, została odsłonięta 

pamiątkowa tablica ku czci generała. 

Odbyła się także uroczysta sesja 

Rady Miejskiej upamiętniająca jego 

110 rocznicę urodzin  

 

26 września 2017 r. Warsztaty IPN o/ 

Gdańsk ,, A więc wojna’’ o hekatombie 

narodu polskiego podczas II wojny 

światowej. Zwiedzanie Muzeum II Wojny 

Światowej 

T. Rakowska i 

uczniowie kl. 2 a, 

3 b 

kształtowanie postaw patriotycznych 

i obywatelskich 

- przywiązanie do historii narodu 

- kształtowanie tożsamości 

narodowej i współuczestnictwa w 

pielęgnowaniu tradycji 
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3 listopada 2017 r. Konferencja naukowo-

patriotyczna inaugurująca obchody 

Jubileuszu 100 Lecia Niepodległości 

Dyrektor B. 

Orzech, T. 

Rakowska,  

Konferencja zgromadziła wokół 

obchodów 100 Rocznicy 

Niepodległości Polski 320 

uczestników głównie uczniów z 

elbląskich szkół oraz przedstawiciela 

MKiDN, IPN o/ Gdańsk, WM 

Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta 

Elbląga, Urzędu Marszałkowskiego , 

PTH o/ Elbląg, WMODN w Elblągu, 

Galerii EL, MAH w Elblągu, 

Biblioteki Elbląskiej oraz 

przedstawicieli Rady Rodziców 

szkoły. 

 

13 grudnia 2017 r. grupa realizująca 

rozszerzony program Wiedzy o 

społeczeństwie z klas IIIa i IIIb zwiedzała 

budynek Sądu Okręgowego w Elblągu.  

  

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

uczniowie  

Obejrzeliśmy odrestaurowane 

wnętrza sali rozpraw nr 113, która 

stanowi wizytówkę sądu. Jest ona 

rekonstrukcją wyglądu sali sprzed 

wojny. Spacerując po budynku 

mogliśmy przyjrzeć się także innej, 

mniejszej sali rozpraw, sekretariatom 

wydziału karnego i cywilnego, 

gabinetom sędziów w strefie 

zamkniętej na poddaszu oraz 

zapoznać się z biurem obsługi 

interesantów. Najciekawsze okazało 

się bezpieczne przejście łączące 

areszt śledczy z salą rozpraw. Jest to 

unikatowe rozwiązanie, będące 

autorskim pomysłem Sądu 

Okręgowego w Elblągu. 

Zobaczyliśmy również cele dla osób 

 



Załącznik Nr 3 

 
 

 
 

oczekujących na rozprawę. 

Uczniowie mieli niepowtarzalną 

okazję przymierzyć togi sędziowskie 

oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia w 

gmachu sądu. 

 

14 grudnia 2017 r. CZWARTKI Z 

HUMANISTYKĄ na Uniwersytecie 

Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie 

Dr Anna 

Tokarewicz 

nauczyciel j. 

rosyjskiego, 

zainteresowani 

uczniowie 

14 grudnia br. 13-osobowa grupa 

uczennic z naszego liceum przy 

współudziale uczennic z gimnazjum 

akademickiego w Elblągu po raz 

pierwszy uczestniczyła w 

spotkaniach edukacyjnych pod 

nazwą CZWARTKI Z 

HUMANISTYKĄ. Jest to dosyć 

nowa oferta Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, skierowana do uczniów 

szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z całego 

województwa. W ramach 

comiesięcznych spotkań 

przewidziane są wykłady oraz 

warsztaty o tematyce 

humanistycznej, które prowadzone są 

przez pracowników, będących 

przedstawicielami wszystkich 

kierunków, znajdujących się na 

Wydziale Humanistycznym.Podczas 

grudniowego spotkania uczniowie 
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mieli okazję wysłuchać wykładów o 

różnorodnej tematyce, m.in. o sztuce 

dyplomacji, o przyswajaniu mowy 

przez dziecko, o szczęściu oraz o 

europejskich związkach władców 

rosyjskich. Na warsztatach 

teatralnych "Od śmiechu do płaczu", 

prowadzonych przez dr M. Zaorską 

(filologia rosyjska) zapoznałyśmy się 

z tajnikami metody Stanisławskiego i 

przekonałyśmy się "na własnej 

skórze", iż praca aktora jest 

niezwykle wymagającą i 

wyczerpującą emocjonalnie pracą. 

28 lutego 2018 r.  uczniowie realizujący 

rozszerzony program wiedzy o 

społeczeństwie wzięli udział w rozprawie 

sądowej w Sądzie Rejonowym w Elblągu.   

Sprawie przewodniczył sędzia Wydziału 

Karnego, a uczniowie zasiedli na Sali 

rozpraw w charakterze publiczności. 

 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

uczniowie 

Dzięki wizycie w sądzie uczniowie w 

sposób praktyczny poznali omawiane 

w szkole procesowe prawo karne. 

Słuchacze mieli możliwość 

zaobserwować jak przebiegają 

poszczególne etapy rozprawy, jak 

wygląda przesłuchanie oskarżonych i 

później ich aktywna rola w procesie. 

Największe wrażenie zrobiły na nich 

przesłuchania świadków. 

Osobisty udział w rozprawie sądowej 

to możliwość sprawdzenia zgodności 

rzeczywistości z naszymi 

wyobrażeniami o pracy sądów, to 

także lekcja, która na długo zapadnie 

w pamięć. Wycieczka do sądu była 
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dla uczniów ciekawą formą zdobycia 

wiedzy i nowych doświadczeń. 

15 marca 2018 r. sesja popularnonaukowa  

w siedzibie Biblioteki Elbląskiej w ramach 

promocji nowej powieści historycznej pana 

Tomasza Stężały Wojna bogów. Honorowy 

patronat nad spotkaniem objął 

Przewodniczący Rady Miejskiej miasta 

Elbląga, pan Marek Pruszak 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

uczniowie kl.1a 

Organizatorzy wraz z zespołem 

Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana 

Norwida, Muzeum Archeologiczno-

Historycznego, Stowarzyszeniem 

Historyczno-Poszukiwawczym 

Denar, Stowarzyszeniem Banderia 

Elbingensis oraz Szkoły 

Anglojęzyczne Regent, postanowili 

oprócz samej książki, przybliżyć 

historię naszego Miasta i regionu. 

Sięgnąć do XII i XIII wieku, do 

korzeni powstania Elbląga i 

osadnictwa obszaru delty Wisły w 

średniowieczu. W spotkaniu wzięli 

udział czołowi znawcy tej materii z 

muzeum elbląskiego - dr Marek 

Jagodziński oraz Wiesława 

Rynkiewicz-Domino. 

 

19 marca 2018 r. lekcja muzealna w 

 Europejskim Centrum Solidarności. 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

uczniowie z klas 

III b,d  

Była to doskonała okazja dla 

rozwijania kompetencji 

historycznych i społecznych. 

Wydarzenia historyczne, takie jak 

wydarzenia grudniowe z 1970 roku, 

strajk sierpniowy 80, stan wojenny 

czy pokojowe rewolucje w 1989 roku 

w Europie Środkowo-Wschodniej 

stały się dla nas punktem wyjścia do 

dyskusji na temat mechanizmów 

życia społecznego, reguł i procedur 
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demokracji, a także postaw. 

Podejmując trudne tematy z naszej 

historii, staraliśmy się zrozumieć 

znaczenie dobrej obywatelskości 

współcześnie oraz przygotować się 

do aktywnego uczestnictwa w życiu 

publicznym. Zapoznaliśmy się z 

wystawą stałą, dedykowana historii 

Solidarności i ruchów opozycyjnych, 

które doprowadziły do przemian 

demokratycznych w całej Europie 

Środkowo-Wschodniej.  

 

9 marca 2018 r. Uczymy się poprzez 

zabawę.. uczniowie klasy 1a uczestniczyli 

w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum 

Narodowego w  Gdańsku. 

Katarzyna Ruta 

nauczycielka j. 

polskiego i wiedzy 

o kulturze, oraz 

nauczycielka 

geografii Ewa 

Trykowska-

Łukaszewicz, 

klasa 

humanistyczna 

Jednym z punktów programu były 

zajęcia warsztatowe w Muzeum 

Narodowym poświęcone sztuce 

dawnej. W ramach wyjazdu 

uczniowie realizowali również 

projekt edukacyjny „Gdańska 

Starówka w naszym obiektywie”. 

Kilkuosobowe grupy miały za 

zadanie rozwiązać różne zagadki, 

wykazując się wiedzą z języka 

polskiego, geografii, historii, a nawet 

z matematyki, kształcąc w ten sposób 

różne kompetencje. Obowiązkowym 

elementem było wykonanie selfie na 

tle wylosowanych zabytków. 

Kolejny etap tego projektu 

realizowany był przez uczniów w 
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domu i polegał na przygotowaniu 

prezentacji lub filmu. Należało w 

nich wykorzystać materiał zebrany 

na wycieczce w Gdańsku oraz 

dodatkowo znaleźć w różnych 

źródłach informacje na temat 

wybranych zabytków. Swoje prace 

uczniowie zaprezentowali 6 kwietnia 

2018 r. na lekcji wiedzy o kulturze. 

W zajęciach uczestniczyła również p. 

Ewa Trykowska-Łukaszewicz. 

Celem tego projektu było przede 

wszystkim przybliżenie kultury 

regionalnej. Uczniowie poznali 

najważniejsze zabytki znajdujące się 

na Starym Mieście w Gdańsku. 

Mogli też wykazać się kreatywnością 

oraz umiejętnością wykorzystania 

nowych technologii 

27 marca 2018 r. Szkolna Konferencja 

Naukowa w III LO, poświęcona „Etyce i 

estetyce wypowiedzi” pochwałą dla 

piękna mowy ojczystej. 

K. Maciesza, D. 

Huszcza Sawicka 

nauczycielki j. 

polskiego i 

zainteresowane kl. 

humanistyczne 

Konferencja naukowa poświęcona 

„Etyce i estetyce wypowiedzi”. 

Mottem przewodnim były słowa 

Cypriana Kamila Norwida 

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”. 

Udział w panelu zgłosili uczniowie 

ze wszystkich roczników: Ada 

Wilczewska, Katarzyna Frączyk, 

Ada Kozłowska, Kacper Jurewicz, 

Kamila Helwak, Alicja Sybilska z kl. 

III a, Agnieszka Szturo, Julia Wężyk 

z kl. III b, Alicja Chojnowska z kl. II 
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a, Wiktoria Mikulska z kl. Ib. 

Młodzież szczegółowo przedstawiła i 

zilustrowała przykładami 

językowymi problem etyki słowa, 

rodzajów błędów językowych i 

mechanizmów ich powstawania, 

mody językowej, zasad kultury 

języka w komunikacji tradycyjnej i 

internetowej, języka portali 

społecznościowych oraz zapożyczeń. 

Słuchaczami mini wykładów przez 

dwie godziny byli uczniowie 

wszystkich klas trzecich oraz klasy I 

b i II b. Klasa II b również zadbała o 

organizację konferencji i jej sprawny 

przebieg. 

5 kwietnia 2018 r. wykład w Muzeum KL 

Stutthof w Sztutowie. 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 

uczniowie kl ! 

a,b,c 

Pani Małgorzata Daniluk 
przybliżyła uczniom tematykę 

okupacji hitlerowskiej na Pomorzu 

Gdańskim oraz dzieje obozu Stutthof 

- rolę, jaką obóz odgrywał w 

nazistowskim planie eksterminacji 

narodu polskiego. Wątki 

biograficzne, autentyczne relacje 

byłych więźniów, uzmysławiają, że 

wielka historia jest wypadkową 

wielu mniejszych historii i 

zdarzeń.Druga część wystąpienia 

dotyczyła nielegalnej twórczości 

artystycznej więźniów KL Stutthof. 

Wśród nich znaleźli się artyści - 
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malarze, aktorzy, reżyserowie, 

śpiewacy, poeci; ludzie, którzy, 

posiadali wystarczająco charyzmy i 

woli przetrwania, aby za pomocą 

sztuki stworzyć lek na obozową 

rzeczywistość. Uczniowie poprzez 

rysunki, obrazy i grafiki wykonane 

nielegalnie przez więźniów obozu 

Stutthof odkryli, w jaki sposób 

więźniowie próbowali uwolnić się od 

ograniczeń, jakie nakładał na nich 

obozowy świat. 

 

04. 2018 r. Dzień Ziemi 2018 - Głównym 

punktem tegorocznych obchodów Dnia 

Ziemi w III Liceum Ogólnokształcącym 

była konferencja naukowa z udziałem 

wykładowców Uniwersytetu Warmińsko 

– Mazurskiego w Olsztynie. 

E. Piwcewicz 

nauczyciel 

biologii, klasy o 

profilu 

biologiczno- 

chemicznym, 

 w konferencji 

uczestniczyli 

uczniowie:  

Zespołu Szkół nr 2 

oraz VII klas szkół 

podstawowych: 

SP nr 6, SP nr 21, 

SP nr 12, SP nr 1. 

Uczestnicy wysłuchali trzech 

interesujących wykładów :dr hab. 

Stanisława Czachorowskiego, prof. 

UWM-„Bioróżnorodność i 

biotechnologia czyli o maści 

czarownic do latania i leśnych 

tulipanach”dr Pawła Loro - 

„Tajemnice Antarktyki”,dr 

Grzegorza Panasiewicza - „Biolog 

molekularny – współczesny Sherlock 

Holmes.Słuchając przedstawionych 

wykładów, młodzież poszerzyła 

swoją wiedzę o zagadnienia 

dotyczące: roli bioróżnorodności w 

zachowaniu naturalnych siedlisk na 

Ziemi, możliwości wykorzystania 

wiedzy botanicznej w 
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ziołolecznictwie, kosmetyce i 

gastronomii oraz biologii 

molekularnej w kryminalistyce. Duże 

zainteresowanie uczestników 

wzbudziła relacja z pobytu dr Pawła 

Loro na Antarktydzie. Głównym 

punktem tegorocznych obchodów 

Dnia Ziemi w III Liceum 

Ogólnokształcącym była konferencja 

naukowa z udziałem wykładowców 

Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie. 

13 kwietnia ,, Dzień Katyński’’- Katyń 

Golgota Wschodu. 

T. Rakowska, 

uczniowie klas 1-3 

Lekcja otwarta na temat zbrodni 

katyńskiej – przybliżenie polityki 

okupanta sowieckiego wobec narodu 

polskiego podczas II wojny 

światowej 

Projekcja filmu w reż. A. Wajdy         

,, Katyń;;- dyskusja na temat zbrodni 

ludobójstwa na narodzie polskim i 

fałszowaniu prawdy historycznej 

przez stalinowski reżim.  

 

 

30 maja 2018 r. Lekcja muzealna w 

Muzeum Archeologiczno-Historycznym w 

Elblągu ,, Skarby Wawelu podczas i po II 

wojnie światowej’’ 

T. Rakowska i 

klasa 1 a 

- kształtowanie pasji historycznych 

uczniów, szacunku dla dziedzictwa 

kulturowego narodu polskiego, 

popularyzacja wiedzy o dziedzictwie. 

 

03 listopada 2017 r. ,, Młodzież wierna 

tradycjom niepodległości’’ – inauguracja 

Dyrektor B. 

Orzech, T. 

Wysłuchanie wykładu o postawach 

patriotycznych młodych Polaków ,, 
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projektu naukowo-patriotycznego Rakowska 

nauczyciel 

historii, 

nauczyciele 

wychowawcy , 

uczniowie szkoły 

Inki’’ Danuty Siedzikówny 

( A. Chomicz IPN o/ Gdańsk), 

Koncert utworów patriotycznych 

uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Elblągu,  

Przemowa J. Piłsudskiego do I 

Kompanii Kadrowej w wykonaniu 

M. Jeremicza z kl.1b. 

 

11 listopada 2017 r. – uczestnictwo 

społeczności szkolnej, w tym pocztu 

sztandarowego, w obchodach 

Narodowego Święta Niepodległości w 

Elblągu. 

Dyrektor Beata 

Orzech, 

nauczyciele, 

uczniowie 

- udział we mszy św. w intencji 

ojczyzny, 

 

05 grudnia 2017 r. Gala z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolontariatu 

Marta 

Misterkiewicz, 

uczniowie kl. 2 c 

W dniu 5 grudnia br. w Ratuszu 

Staromiejskim odbyła się uroczysta 

Gala z okazji Międzynarodowego 

Dnia Wolontariatu. 

W czasie tej uroczystości zostały 

wręczone dyplomy i nagrody. Jedną 

z nagród otrzymała uczennica klasy 

2c Marcela Ozga-Zajło za hasło w 

wymyślone na Marsz Zdrowia, który 

odbył się 30 września. 

Wśród osób wyróżnionych za ideę 

wolontariatu znalazła się również 

Anna Stempniewska z tej samej 

klasy. 

 

22 grudnia 2017 r. „Dobroć jest cichym 

czynieniem tego, o czym inni głośno 

mówią…”Wizyta w elbląskim hospicjum 

M. Gracz 

nauczyciel 

podstaw 

22 grudnia 2017 roku klasa 1a pod 

opieką p. Magdaleny Gracz oraz 

wychowawczyni p. Katarzyny Ruty 
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Lazarus. przedsiębiorczości

, K. Ruta 

nauczyciel j. 

polskiego, 

uczniowie kl.1a 

udała się z wizytą do Elbląskiego 

Stowarzyszenia Pomocy 

Humanitarnej im. Św. Łazarza 

LAZARUS. Pretekstem do 

odwiedzenia tego miejsca był pomysł 

jednej z uczennic, Lilianny 

Iwanickiej, zaakceptowany przez 

pozostałe koleżanki i kolegów. 

Uczniowie zrezygnowali z 

przygotowywania dla siebie 

tradycyjnych paczek, w zamian za to 

postanowili przeznaczyć pieniądze 

na szczytny cel. Spośród kilku 

propozycji wybrali pomoc dla 

podopiecznych Lazarusa. 

13 grudnia 2017 r.– udział w żywej lekcji 

historii. Przystanek historia Elbląg 

Nauczyciele 

historii, 

wychowawcy, 

młodzież 

Wysłuchanie opowieści o stanie 

wojennym przeplatanej fragmentami 

filmów dokumentalnych (sala Klubu 

Garnizonowego). 

 

 Paczka dla Polaka i Bohatera na Kresach 

– druga edycja listopad/grudzień 2017r. 

pod Honorowym Patronatem Pani 

Prezydentowej Agaty  Dudy. 

T. Rakowska, 

wychowawcy, 

cała społeczność 

szkoły (320 osób) 

W listopadzie 2017r. ruszyła w całej 

Polsce II edycja Akcji ,, Paczka dla 

Rodaka i Bohatera na Kresach'' pod 

Patronatem Pierwszej Damy RP 

Agaty Dudy . Szkolną zbiórkę 

pieniędzy pt. ,, Złotówka od serca'' 

zorganizowała po raz drugi klasa 2 a. 

W akcję zaangażowały się klasy Ia, 

Ib, Ic, Id, IIa, IIc, IId, IIIa, IIIb, IIIc, 

IIId oraz IIIe. Łącznie zebraliśmy aż 

280 złotych! Dzięki wsparciu, 

zakupiliśmy przybory szkolne i 
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słodycze dla polskich dzieci z 

przedszkoli, szkół oraz sierocińców 

na Wileńszczyźnie. Nasze paczki 

dotrą do domów na Kresach przed 

Bożym Narodzeniem. W rozwożeniu 

pomagać będą żołnierze z 16 

Batalionu Dowodzenia w Elblągu. 

Mamy nadzieję, że symboliczna 

złotówka przyniesie radość polskim 

dzieciom mieszkającym poza 

Ojczyzną. 

 

Mikołajkami zostały Ola Ptak, Julia 

Częścik, Agnieszka Kłosowska,Maja 

Patalon i Weronika Długołęcka. 

23 lutego 2018 r. czuwanie maturzystów na 

Jasnej Górze. 

Ks. A. 

Młodziński, ks. J. 

Białek 

Jak co roku już nasza Szkoła wzięła 

udział w Pielgrzymce maturzystów 

do Częstochowy. Dnia 23 lutego 

nasze klasy maturalne wzięły udział 

w nocnym czuwaniu przy Obrazie 

Matki Bożej Częstochowskie 

polecając jej zdanie egzaminu 

dojrzałości i dalszy wybór w 

dorosłym życiu. Czuwanie 

poprowadziła Wspólnota Młodzi 

Młodym z Warszawy. Maturzyści 

wspólnie z nią wielbili Boga pieśnią 

oraz wysłuchali świadectwa. 

 

01 marca 2018 r. Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

T. Rakowska, 

młodzież z klasy 

humanistycznej 

Sara Syska z kl. 1a wyróżniona w 

,,Konkursie o Żołnierzach 

Wyklętych” w nagrodę pojechała do 
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Warszawy. 

Kultywowanie pamięci o wielkich 

Polakach stanowiących wzór 

postawy moralnej. 

06 kwietnia 2018 r. Warsztaty historyczne 

 ,, Błękitny Generał J. Haller i Jego Błękitna 

Armia’’ 

 

T. Rakowska 

nauczyciel 

historii, młodzież 

kl. 1,2 LO,  

uczniowie 15 

elbląskich szkół 

- warsztaty poprowadziła dr B. 

Męczykowska z IPN o/ Gdańsk, 

następnie uczniowie wystąpili z 

poetycką interpretacją 

,, Pamiętników’’ gen. J. Hallera . 

Laureatom wręczono dyplomy i 

nagrody książkowe za najlepsze 

wykonanie. 

.  

 

Rok szkolny 2017/18 – udział w koncertach 

Elbląskiej Orkiestry Kameralnej . 

Wychowawcy klas 

i uczniowie szkoły 

Udział w comiesięcznych, 

kameralnych spotkaniach muzyki 

klasycznej uwrażliwiającej na piękno 

kultury muzycznej. Promowanie 

uniwersalnych i wielkich dzieł 

polskich i zagranicznych 

kompozytorów. 

 

 

 11 czerwca 2018 r. Dzień Patrona Szkoły 

Św. Jana Pawła II, „ Młodych pociągają 

wymagania i wysokie ideały” 

Ks. A. 

Młodziński, ks. J. 

Białek, 

wychowawcy i 

młodzież szkoły 

 11 czerwca 2018r uczciliśmy na 

sportowo, dzień Patrona Naszej 

Szkoły, Papieża Jana Pawła II. 

Podczas potyczek sportowych 

rozegrane zostały mecze 

międzyrocznikowe: chłopców w 

piłkę halową oraz dziewcząt w 

siatkówkę. Przypomnę, że w 

ubiegłym roku zwycięzcami zostały 

reprezentacje klas drugich. 

 



Załącznik Nr 3 

 
 

 
 

W tegorocznych zmaganiach 

sportowych okazali się lepsi 

uczniowie pierwszego rocznika. 

Podczas gry zaobserwować można 

było zaangażowanie oraz ambitną 

postawę fair play, a te wartości ceni 

się najbardziej gdyż : 

„ Młodych pociągają wymagania i 

wysokie ideały” - Jan Paweł I 

13 kwietnia 2018 r. Wycieczka do 

Warszawy 

Pod opieką p. 

Małgorzaty 

Kujawskiej 

nauczyciela 

matematyki i p. dr 

Krzysztofa 

Sawickiego 

nauczyciela 

historii, klasa 1 d 

Młodzież odwiedziła  wiele 

ciekawych miejsc m.in.: 

-Pomnik Młodego Powstańca 

-Katedrę św. Jana oraz kryptę 

-Pałac Kultury i Nauki 

-warszawską starówkę. 

Główną atrakcją wycieczki była 

wizyta w Sejmie. Dowiedzieliśmy się 

tam wiele informacji o 

funkcjonowaniu tego miejsca i pracy 

posłów. 

Wycieczka ta pozwoliła nam 

poszerzyć swoje horyzonty i zdobyć 

cenną wiedzą. Wyprawa ta 

pozostanie dla nas miłym 

wspomnieniem. 

 

11 maja 2018 r. Stop aferze w biosferze w 

Wojewódzkim Konkursie „Ziemia – 

planeta życia” w kategorii poezja 

E. Piwcewicz , 

klasa 1 o profilu 

biologiczno-

chemicznym 

Uczennica naszej szkoły Ewelina 

Jureko z klasy I c zdobyła III miejsce 

w Wojewódzkim Konkursie „Ziemia 

– planeta życia” w kategorii poezja. 

Był to jeden z konkursów o tematyce 

ekologicznej organizowanych przez 
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

– Elbląskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej. Tegoroczna edycja 

odbyła się pod hasłem 

„Klimatyczno-ekologiczne dylematy 

XXI wieku. Stop aferze w biosferze”. 

Uroczyste podsumowanie i 

wręczenie nagród odbyło się 11 maja 

na Forum Młodych Ekologów w W-

MODN w Elblągu. 

29 maja 2018 r. – konkurs Ośmiu 

Wspaniałych w Elblągu – XX edycja. 

Agnieszka Szturoz 

kl.3 b laureatką 

- Agnieszka Szturo z klasy 3b została 

została laureatką XX edycji konkursu 

Ośmiu wspaniałych w Elblągu. Już 

po raz dwudziesty nagrodzono 

młodych ludzi zaangażowanych 

społecznie i gotowych do niesiania 

bezinteresownej pomocy. Podczas 

uroczystej gali w Bibliotece 

Elbląskiej nagrody dla wspaniałej 

elbląskiej młodzieży, wręczył 

prezydent miasta Pan Witold 

Wróblewski. 

 

 

4. Udział w 

konkursach. 9.11. 2017 - Olimpiada Wiedzy o Prawach 

Człowieka w Świecie Współczesnym 

2.12 – etap okręgowy 

12.02. 2018 – etap centralny 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 4 

uczniów 

Agnieszka Szturo uzyskała tytuł 

finalistki V Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o prawach 

Człowieka w Świecie 

Współczesnym 

 

16.11.2017 - Olimpiada Wiedzy o III RP Agnieszka Do etapu okręgowego  
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9.12. 2017 – etap okręgowy Krzywdzińska, 2 

uczniów 

zakwalifikował się uczeń klasy III b 

Leszek Grenda  

17.11.. 2017  Olimpiada Wiedzy o Polsce i 

Świecie Współczesnym 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 6 

uczniów 

Udział 6 uczniów   

21.11. 2017 r. Olimpiada Wiedzy o Unii 

Europejskiej 

16.12.2017 – etap okręgowy 

 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 6 

uczniów 

Magdalena Chojnowska 

zakwalifikowała się do etapu 

okręgowego Olimpiady.  

 

29.11. 2017 r. – Olimpiada Wiedzy o 

Państwie i Prawie 

7 marca – etap okręgowy  

Agnieszka 

Krzywdzińska, 13 

uczniów 

Filip Ostałowski zakwalifikował się 

do etapu okręgowego Olimpiady 

 

7. 12. 2017 r. –  Olimpiada Wiedzy o 

Społeczeństwie 

10.02.2018 – etap okręgowy 

Agnieszka 

Krzywdzińska, 4 

uczniów 

Szymon Łesyk zakwalifikował się do 

etapu okręgowego Olimpiady 

 

01. 2018 XLIV Olimpiada Historyczna 

UWM w Olsztynie 

Celem olimpiady było zainteresowanie 

uczniów historią  oraz procesami ważnymi 

dla cywilizacji ludzkiej na przestrzeni 

dziejów. 

T. Rakowska 

uczniowie biorący 

udział w 

konkursie 

( 4 uczniów) 

- uczestnicy mogli wziąć udział w: 

a)części pisemnej, którą stanowiło 

wypracowanie na jeden z tematów do 

wybranej epoki 

b) części ustnej przed uniwersytecką 

komisją konkursową  

 

02. 2018  – Konkurs Szkół Średnich 

,,DLA NIEPODLEGŁEJ 1918-2018’’ 
Organizatorzy: Delegatura Instytutu Pamięci 

Narodowej w Olsztynie Zespół Szkół 

Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej 

w Olsztynie 

Komitet honorowy: Warmińsko-

Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie 

Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci 

Narodowej w Olsztynie Prezes Zarządu 

T. Rakowska, 

uczniowie biorący 

udział w 

konkursie 

- ogłoszenie konkursu w szkole 

- zgłoszenie uczniów do udziału 

w konkursie, 

- organizacja i przeprowadzenie 

konkursu w szkole, 

- przesłanie Organizatora Konkursu 

prac konkursowych wraz z imienną 

listą uczestników opatrzoną 

pieczątką szkoły, 

- przekazanie uczniom wyników – 

 



Załącznik Nr 3 

 
 

 
 

Okręgu Warmińsko-Mazurskiego 

Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej 

 

3 wyróżnienia Naczelnika IPN o/ 

Olsztyn 
28 lutego 2018 r. w Olsztynie miał 

miejsce finał etapu wojewódzkiego 

Konkursu Szkół Średnich ,,Dla 

Niepodległej 1918 - 2018''. Z 

województwa warmińsko -

mazurskiego rywalizowało ponad 50 

prac historycznych. 

Kapituła Konkursowa w składzie: dr. 

hab. Karol Sacewicz, Sebastian 

Nowakowski, Lidia Nowacka, Lilla 

Tymińska – Bajkowska, Henryk 

Falkowski, przedstawiciel 

Kuratorium Oświaty w Olszynie 

przyznała 3 nagrody i 3 wyróżnienia. 

 Konkurs Wiedzy Biblijnej. W dniach od 

12 -14 marca w naszej szkole odbył się 

etap szkolny XXII Ogólnopolskiego 

Konkursu Wiedzy Biblijnej nawiązujący 

do tradycji szkoły i jej Patrona św. Jana 

Pawła II. 

Ks Artur 

Młodziński, 

uczniowie biorący 

udział w 

konkursie 

Zakres materiału obejmował Księgę 

Psalmów, List św. Pawła Apostoła 

do Filipian i do Galatów. Uczniowie 

naszej szkoły tj. Kamila Skowrońska 

z klasy 1B, Gabriela Dramińska i 

Marcela Ozga-Zajło z klasy 2 C, 

którzy wzięli udział w XXII 

Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 

Biblijnej awansowali do etapu 

diecezjalnego, który odbył  się 18 

kwietnia w Elblągu. Wszystkim 

ponad 40 uczniom biorącym 

wręczono pamiątkowe dyplomy. 

 

Konkurs ,, Elbląskie czytanie 

Pamiętników gen. J. Hallera’’ dla szkół 

T. Rakowska , 

uczniowie III LO, 

Konkurs miał formę poetyckiej 

interpretacji fragmentów ,, 
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elbląskich i okolic w ramach projektu na 

100 Lecie Niepodległości Polski 

 ,, Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości’’. 

uczniowie szkół 

elbląskich 25 

osób, 

Pamiętników’’ gen. J. Hallera 

 III Liceum Ogólnokształcące w 

Elblągu przez cały rok organizuje 

wydarzenia, mające uczcić setną 

rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Cykl „Młodzież 

wierna tradycjom niepodległości” 

rozpoczął się w ubiegłym roku 

koncertem w CSE Światowid. 6 

kwietnia w Ratuszu Staromiejskim 

młodzież miała okazję bardziej 

poznać postać generała Józefa 

Hallera ( udział 160 uczniów i 

nauczycieli ). Wyniki konkursu: 

-K. Świniarski Nagroda 

Prezydenta Miasta Elbląga 

- W. Cichocka Nagroda Naczelnika 

IPN o/ Gdańsk 

 

 2017/ 18 PROGRAM ERASMUS+ DLA 

NAUCZYCIELI, poznawanie tradycji, 

kultury, zwyczajów krajów UE, budowanie 

szacunku dla odmienności i tolerancji 

innych narodów, społeczności. 

 

T. Stężała, A. 

Bronś, A. Lasek, 

D. Zakrzewska- 

Sarnecka, A. 

Szestowicka, A. 

Tokarewicz, M. 

Kujawska, 

nauczyciele j. 

obcych i 

matematyki, 

uczniowie z koła 

Erasmus + 

W roku szkolnym 2017/2018 

realizowaliśmy w naszej szkole 

projekt programu Erasmus+ w 

ramach akcji KA1 - mobilność kadry 

edukacji szkolnej ,, Rozwój 

zawodowy i metodyczny nauczycieli 

”.Projekt skierowany był  do kadry 

pedagogicznej 3 LO zainteresowanej 

podnoszeniem swoich kwalifikacji 

zawodowych oraz kompetencji 

językowych. W ramach projektu 6 

nauczycieli języków obcych 
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(angielskiego, hiszpańskiego, 

włoskiego i rosyjskiego) oraz 

nauczycielka matematyki wzbogacili 

swój warsztat pedagogiczny, 

uczestniczyli w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, takich 

jak szkolenia i warsztaty 

metodyczne, które odbyły się w 7 

krajach UE: Austrii, Danii, 

Hiszpanii, Holandii, Niemczech, 

Norwegii oraz Szwecji. 

Innowacja pedagogiczna Ius est ars boni 

et aequi’’ 2016-2019 r. 

T. Rakowska, 

klasa 2a pod ,, 

Patronatem WPiA 

UG’’, uczniowie 

kl. 1b 

 W ramach innowacji przez cały rok 

szkolny odbywały się Wykłady z 

wiedzy o prawie prowadzone przez 

Piotra Zielińskiego. Podczas zajęć 

uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z 

zakresu prawa cywilnego i 

rodzinnego, karnego, 

administracyjnego, sądów i 

trybunałów, praw człowieka i 

obywatela oraz ich ochrony. 

 

  1. 03.2018 r. Konkurs o Żołnierzach 

Wyklętych 

T. Rakowska, 

uczniowie klas 1 

LO. 

Sara Syska z kl. 1a wyróżniona w 

,,Konkursie o Żołnierzach 

Wyklętych” w nagrodę pojechała do 

Warszawy. 

 

  05.2018 r. Konkurs „Niepodległa na 

afiszu” jest jednym z komponentów 

projektu „Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości” realizowanego pod 

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy przez III Liceum 

T. Rakowska, B. 

Orzech, uczniowie 

zaangażowani w 

projekt ( 75 

uczniów) 

Konkurs poświęcony 100-leciu 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę skierowany był do uczniów i 

nauczycieli szkół podstawowych i 

gimnazjów z Elbląga i okolic. 

Komisja konkursowa, w której skład 
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Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 

Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.  

wchodził przewodniczący Łukasz 

Kogut, konsultant W-M ODN w 

Elblągu, Beata Orzech, dyrektor III 

LO w Elblągu, Teresa Rakowska, 

nauczyciel III LO w Elblągu oraz 

Irena Poździech, konsultant W-M 

ODN w Elblągu, wyłoniła 

zwycięzców. 

 

W kategorii szkół podstawowych 

nagrody otrzymają: 

 

I miejsce Klara Bielawska z kl. VII 

Szkoły Podstawowej nr 19 pod 

opieką Pani Małgorzaty Osinski 

 

II miejsce Zuzanna Karpińska z kl. 

VI Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych w Elblągu pod opieką 

Pani Ewy Skorupskiej 

 

III miejsce Oliwia Adamowska z kl. 

V Szkoły Podstawowej nr 19 pod 

opieką Pani Małgorzaty Osinski 

 

III miejsce Paweł Łaszkiewicz z kl. 

VII Szkoły Podstawowej nr 12 pod 

opieką Pani Iwony Kulmaczewskiej 

 

W kategorii gimnazjum nagrody 

otrzymają: 
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I miejsce Kinga Rychter z kl. III 

Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani 

Marty Ligockiej 

 

II miejsce Julia Dowgwiłło z kl. II 

Gimnazjum nr 2 pod opieką Pani 

Katarzyny Lipińskiej-Szadziul 

 

III miejsce Weronika Szał z kl. III 

Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani 

Marty Ligockiej 

   05. 2018 r. Elbląski konkurs „Herosi 

Niepodległej” na projekt i wykonanie 

MURALU 

Konkurs „Herosi Niepodległej” jest 

jednym z komponentów projektu 

„Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości” realizowanego pod 

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy przez III Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 

Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 

Konkurs poświęcony 100-leciu 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

skierowany był do uczniów i nauczycieli 

gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z 

Elbląga i okolic. 

Teresa Rakowska, 

uczniowie 

zaangażowani w 

projekt- 9 

projektów murali 

Zadaniem uczestników było 

przygotowanie projektu na mural, 

który powstanie w naszym mieście. 

Komisja konkursowa, w której skład 

wchodził przewodniczący Roman 

Smoleński oraz Zbyszek Opalewski, 

Łukasz Kogut, Beata Orzech, Teresa 

Rakowska i Irena Poździech, 

wyłoniła zwycięzców. 

Przyznano nagrodę pierwszego 

stopnia Aleksandrze Sowińskiej, 

uczennicy Liceum Plastycznego w 

Gronowie Górnym, która pod opieką 

Pana Janusza Kozaka przygotowała 

zestaw projektów z motywem dzieci 

Niepodległej. 

Nagrodę drugiego stopnia przyznano 

Wiktorii Łopatko, również uczennicy 

Liceum Plastycznego w Gronowie 
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Górnym pod opieką Pana Janusza 

Kozaka. 

Wyróżnienia za projekty otrzymują: 

Przemysław Dawiczura z Zespołu 

Szkół Techniczno-Informatycznych 

w Elblągu pod opieką Pani Renaty 

Antosik i Pani Aleksandry Biłyj-

Babińskiej, 

Nikola Dziadowiec i Agnieszka 

Poszewiecka z Gimnazjum nr 1 w 

Elblągu pod opieką Pani Marty 

Ligockiej. 

 

Rozdanie nagród i dyplomów 

nastąpi podczas uroczystej Gali 

podsumowującej projekt 

„Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości” w listopadzie 2018 

r. 

 

Nagrodzone projekty murali 

zostaną zrealizowane na elbląskim 

Zawodziu. Farby do wykonania 

muralu funduje firma Interlech 

5. Informowanie 

społeczności o 

realizowanych 

zadaniach. 

Wiele informacji na temat szkoły i jej 

działalności związanej z ubieganiem się o 

certyfikat trafiło na strony internetowe oraz 

do lokalnej prasy. Pojawiały się tam przede 

wszystkim relacje z  realizacji wszelkich 

zadań, jak również ich zapowiedzi. 

Dyrektor Beata 

Orzech, D. 

Huszcza- 

Sawicka,K. 

Maciesza, J. 

Zaborowski,T. 

Rakowska, A. 

Informacje na temat działalności  III 

LO znalazły się, między innymi, na 

stronie internetowej szkoły oraz na 

szkolnym profilu facebooka, w 

gazecie internetowej PortEL, 

Dzienniku Bałtyckim, TVP3, TV 

Truso, , a ponadto WM KO w 
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Krzywdzińska,  

pozostali 

nauczyciele 

i uczniowie. 

Olsztynie. 

Informowanie społeczności lokalnej 

miało miejsce na stronach 

internetowych szkoły i organu 

prowadzącego, czyli Urzędu Miasta 

Elbląga, Tablicy interaktywnej 

Kancelarii Prezydenta RP. 

6. Wdrażanie do 

działań jak 

najwięcej 

przedstawicieli 

środowiska 

lokalnego. 

W roku szkolnym  2017/18  roku 

zorganizowano wystawy na temat Zbrodni 

Katyńskiej, Ojcowie Niepodległości, dzięki 

uprzejmości Delegatury IPN w Gdańsku, 

która wypożyczyła naszej szkole plansze, 20 

lat Konstytucji RP, Elbląg dawniej, Elbląg 

dziś’’, ,, Polska- Rosja- im bliżej tym 

dalej’’,  

,, Piłsudski w karykaturze 

międzywojennej’’, ,, Elbląg- Młodzi w 

akcji’’, Żołnierze Wyklęci’’. 

Dyrektor B. 

Orzech, a. 

Krzywdzinska, T. 

Rakowska, dr A. 

Tokarewicz, dr K. 

Sawicki 

- zgłoszenie do przedstawiciela 

Delegatury IPN w Gdansku chęci 

wypożyczenia wystawy, 

- wypożyczenie plansz i 

przewiezienie ich z Gdańska, 

- przygotowanie wystawy na 

szkolnym korytarzu, 

- udostępnienie zwiedzania wystawy 

społeczności lokalnej, uczniom i ich 

rodzicom, młodzieży z innych szkół. 

 

 Rok szkolny 2017/18 – zorganizowanie 

przez nasze liceum konkursów-  „Elbląskie 

czytanie Pamiętników gen. J. Hallera”, 

 ,, Niepodległa na afiszu’’, ,, Herosi 

Niepodległej’’. Głównym celem konkursów 

było zachęcenie uczniów elbląskich szkół 

podstawowych, gimnazjów i 

ponadgimnazjalnych do głębszego poznania 

drogi Polski i Polaków do niepodległości. 

Dyrektor B. 

Orzech, T. 

Rakowska,  

Uczniowie 

zgłoszeni do 

konkursu i  

zaangażowani do 

pomocy przy 

organizacji. 

- przekazanie elbląskim szkołom  

informacji o konkursach 

niepodległościowych, 

- spotkania w ratuszu staromiejskim, 

kinie Światowid uczestników 

przedsięwzięć i konkursów z różnych 

szkół ziemi elbląskiej wraz z 

opiekunami oraz ich rodzinami. 
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