
Sprawozdanie 

 

1.Temat projektu: „Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim- winien, czy nie     

upadku Państwa Polskiego.” 

 

2. Nauczyciel prowadzący: mgr Maria Dulian 

 

3. Autorzy projektu: - kl. II b. 

 

• Wiktoria Pikus 

• Maria Czop 

• Weronika Kot 

• Jakub Bernal 

• Waldemar Wajda 

 

4. Cele projektu: 

 

-Umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, książki     

historyczne, encyklopedie, atlasy), 

- Efekty panowania Stanisława Poniatowskiego, 

- Postaci, 

- Poznanie pozycji państwa Polskiego w XVIII w., 

- Umiejętność analizy mocnych i słabych stron panowania króla, 

- Wdrożenie efektywnej pracy w grupie. 

 

5. Opis realizacji projektu: 

      

    Naszym zadaniem było zebranie informacji na temat panowania ostatniego króla 

Polski. Wszystkie jego zasługi dla Rzeczpospolitej, a także wydarzenia, które 



haniebnie zapisały się na kartach historii przedstawiliśmy, organizując rozprawę 

sądową. Chcieliśmy w ten sposób pokazać uczniom naszej szkoły, że mimo wad, 

Poniatowski miał także wiele zalet, i że nie należy oceniać ludzi zanim dobrze się 

nie pozna wszystkich argumentów. 

Aby uatrakcyjnić nasze przedstawienie przeprowadziliśmy mini wywiad w klasach 

III, a także zorganizowaliśmy rozmowę z rzecznikiem prasowym w naszym Sądzie. 

Łączyliśmy się również z dziennikarzem „Wiadomości ” TVP1. Dla pełnego oddania 

atmosfery z sali rozpraw wypożyczyliśmy stroje i stworzyliśmy pokaz multimedialny. 

Publiczność słuchała nas z ciekawością. 

 

6. Uzasadnienie: 

    

   Zdecydowaliśmy się na ten temat, aby poszerzyć  naszą wiedzę historyczną o 

kolejne lata z dziejów Polski. Chcieliśmy się przekonać jak to jest być w sądzie i 

przeprowadzać rozprawę jako sędzia, prokurator i adwokat. 

 

 

 

7. Zebrane informacje i efekty pracy: 

 

- prezentacja multimedialna, 

- wywiad z uczniami klasy III, 

- rozprawa sądowa, 

-  projekt przyczynił się do poszerzania wiedzy o rządach Poniatowskiego, 

- wzbogacenie wiedzy publiczności na wyżej wymieniony temat projektu. 

 

8. Wnioski 

 

Podejmując pracę nad projektem wzbogacaliśmy wiedzę z dziedziny historii. 

Poznaliśmy wiele ciekawostek z życia ostatniego króla. Dowiedzieliśmy się o wielu 

postaciach XVIII w., które zasłużyły się w dziejach Polski. 

 



9. Podziękowania 

 

Przede wszystkim dziękujemy pani mgr Marii Dulian – za pomoc w realizacji 

projektu i opiekę nad naszą grupą. Jesteśmy też wdzięczni panu dyrektorowi, 

wychowawcy oraz pani Grażynie Czop za to, że poświęcili swój czas, by obejrzeć 

rezultaty naszej trzymiesięcznej pracy. Dziękujemy panu Tomaszowi Bernalowi  za 

pomoc w przywiezieniu strojów z wypożyczalni. Nie możemy pominąć uczniów 

klasy I c gim., którzy słuchali nas z zainteresowaniem i nie hałasowali podczas 

prezentacji projektu. 


