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      4. Cele projektu: 
            - Umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł ( Internet, albumy,   
               śpiewniki, encyklopedie )     

- Powstanie Kościuszkowskie „ odbicie” w literaturze, sztuce i poezji 
- Poznanie militariów – nazewnictwo broni tego okresu 
- Bohaterstwo Polaków w walce z zaborcom  
- Postaci 
- Umiejętności analizy mocnych i słabszych stron powstania 
- Rola chłopów 
- Wdrożenie do efektywnej pracy w grupie 
- Rola kobiet w Powstaniu Kościuszkowskim  
 

 
 
      5.  Opis realizacji projektu:       
 
      Naszym zadaniem było zebranie materiałów związanych z Powstaniem 
Kościuszkowskim. Praca ta miała na celu ukazać bohaterstwa naszych rodaków w walce o 
Niepodległość Polski. Zgromadziliśmy różne materiały związane ze sylwetką  Tadeusza 
Kościuszki, z miejscami najważniejszych bitew a szczególnie miejsce bitwy pod 
Racławicami, z Panoramą Racławicką, z pieśniami, z literaturą i z malarstwem.  
Szukaliśmy miejsc poświęconych Tadeuszowi Kościuszce z pomocą – Internetu oraz 
publikacji naukowej – udało nam się wyszukać obrazy takie jak: kopiec Kościuszki w 
Krakowie, ulice nazwane jego imieniem (również w Tuchowie), tablice upamiętniającą 
przysięgę Kościuszki w Krakowie, pomniki w Szydłowcu i Przemyślu, a nawet w Australii. 
Zgromadziliśmy również wiersze oraz pieśni traktujące o Powstaniu Kościuszkowskim.  
Powstanie Kościuszkowski to również bohaterowie bitew, którzy odznaczyli się niezwykłym 
męstwem podczas walk powstańczych. Szczególnie zainteresowało nas uzbrojenie kosyniera, 
dlatego postanowiliśmy wypożyczyć jego strój i przedstawić publiczności. Zgromadziliśmy 
też informacje na temat odznaczeń i biżuterii, która powstała dla uczczenia pamięci o 
Powstaniu Kościuszkowskim. Podczas realizacji projektu przeprowadziliśmy sondaż pod 
hasłem „Pamięć o Tadeuszu Kościuszce”. Na zakończenie projekcji zorganizowaliśmy quiz 
dla widzów, oczywiści z nagrodami. Publiczność żywo reagowała na pytania. 
 
 
      
 6. Uzasadnienie 
Wybór tematu nie był przypadkowy – zainspirowała nas postać Tadeusza Kościuszki oraz 
historia Polski i jej droga do wolności. 
 
 
 
      7. Zebrane informacje i efekty pracy 
- album poświęcony Powstaniu Kościuszkowskiemu, zawierający m. in. : obrazy, bitwy, 
dowódców, pieśni, wiersze, bohaterów narodowych, 
- prezentacja multimedialna 
- projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy o Powstaniu Kościuszkowskim  
- praca w grupie zintegrowała nasz zespół 
- wzbogacenie wiedzy publiczności na wyżej wymieniony temat projektu 
 



 
     
  8.  Wnioski 
Dzięki podjętej pracy dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy, które wzbogaciły naszą 
wiedzę o pierwszej walce narodowo – wyzwoleńczej czyli rzecz jasna o Powstaniu 
Kościuszkowskim, o bohaterach tego Powstania, o dowódcach oraz o wszelkiego rodzaju 
dziełach literackich i malarskich. 

 
     
 
      9.   Podziękowania 
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem p. mgr Marii Dulian - za opiekę nad naszą 
grupą i pomoc w realizacji projektu,  p. Marka Słowika – rodzica, który zakupił dla nas 
materiały potrzebne do wykonania albumu, oraz p. mgr Józefowi Rempale – nauczycielowi 
muzyki – za pomoc w oprawie muzycznej.  
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