KARTA PROJEKTU- SPRAWOZDANIE
1. Temat projektu: Wilno i Kraków- miasta bliskie sercu Czesława Miłosza.
2. Nauczyciel prowadzący : Anna Stanuch-Madej.
3. Autorzy projektu: Michał Grzenia ,Jan Nalepka, Łukasz Nowak, Aneta Surmacz,
Justyna Szeląg- uczniowie klasy II C.

4. Cele projektu:
•
•
•
•
•

przybliżenie uczniom sylwetki i twórczości Czesława Miłosza;
uświadomienie związków w życiorysie poety z Wilnem i Krakowem;
nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
i selekcji zebranych materiałów;
wdrożenie do efektywnej pracy w grupie;
promocja miast- Wilna i Krakowa.

5. Opis realizacji projektu:
Naszym zadaniem było zebranie materiałów związanych z życiem polskiego noblistyCzesława Miłosza, które wiążą się z jego obecnością w Wilnie i Krakowie.
Praca ta miała na celu upowszechnienie twórczości Miłosza oraz promocję
miast wymienionych w projekcie. W tym celu zgromadziliśmy różnorodne materiały
związane z sylwetką poety: zdjęcia, wypowiedzi znanych osób na temat Miłosza,
fragmenty filmów z sesji naukowych poświęconych jego twórczości oraz zdjęcia i
opisy miejsc w Wilnie i Krakowie- gdzie noblista mieszkał, studiował i pracował.
Przedstawiliśmy to w formie albumu, prezentacji multimedialnej oraz folderu
reklamowego.

6. Uzasadnienie:
Wybór tematu jest związany z przypadającym w 2011 roku 100-leciem urodzin poety
oraz odbywającym się w maju i czerwcu tego roku w Krakowie Festiwalu Twórczości
Czesława Miłosza .Organizację tego typu imprez zapowiedziały także inne miasta,
z którymi Miłosz był związany- Wilno, Paryż i Berkeley.

7. Zagadnienie do rozwiązania:
•
•

Czy jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat związku Miłosza z
Wilnem i Krakowem?
Czy zebrane przez nas materiały przyczynią się do upowszechnienia
twórczości Miłosza oraz promocji Wilna i Krakowa?

8. Zebrane informacje i efekty pracy:
album poświęcony epizodom z życia Miłosza, w których widoczne są jego
związki z Wilnem i Krakowem;
• prezentacja multimedialna przedstawiająca miejsca w wymienionych miastach,
w których poeta bywał, mieszkał, pracował;
• folder reklamujący wycieczkę do Wilna i Krakowa śladami życia i twórczości
Czesława Miłosza.

•

9. Wnioski :
•
•
•

•

dzięki podjętej pracy dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów na temat
życia i twórczości Czesława Miłosza
ten projekt przyczyni się do upowszechnienia sylwetki poety także wśród
naszych rówieśników
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat Wilna i Krakowa; być może
nasza praca zaowocuje w przyszłości realną wyprawą do Wilna, ponieważ Kraków
jest nam lepiej znany.
nauczyliśmy się, jak dobrze i efektywnie pracować w grupie.

10.Podziękowania:
Uczniowie klasy II c, którzy brali udział w projekcie edukacyjnym, pragną podziękować
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do jego realizacji, a
w szczególności:
• pani Annie Stanuch-Madej, opiekunowi naszej grupy projektowej
• pani dyrektor Alicji Płachno, za pomoc w wydrukowaniu folderu
• pani Alicji Szpak za konsultację przy tworzeniu prezentacji multimedialnej
• pani Agacie Kijowskiej za konsultację przy wykonaniu albumu poświęconego
Miłoszowi.

11.Bibliografia:
Wikipedia- encyklopedia internetowa [hasła dotyczące Cz. Miłosza,
Wilna i Krakowa]
www.znak.com.pl -oficjalna strona internetowa Czesława Miłosza
"Zeszyty Literackie" nr 66, wiosna 99, Czesław Miłosz i poezja światowa
"Tygodnik Powszechny"1980, nr 42, Czesław MIłosz. Nobel 1980[zbiór
wypowiedzi o poecie]

12.Załączniki:
• kserokopia albumu "Kraków i Wilno-miasta bliskie sercu Miłosza"
• egzemplarz folderu reklamującego wycieczkę śladami życia i twórczości
Miłosza

