
Uczniowie LXXVIII Liceum im. Marii Pawlikowskiej-Ja snorzewskiej 
w projekcie  Szlakiem mniejszo ści narodowych i etnicznych po Warszawie . 

W miesi ącach pa ździernik 2012 – kwiecie ń 2013 uczniowie klas Ie i IIa naszej szkoły uczestn iczyli w 
projekcie „Szlakiem mniejszo ści narodowych i etnicznych po Warszawie”.  

 

Młodzie Ŝ wybrała sobie nast ępuj ące mniejszo ści: 
Ŝydowsk ą, tatarsk ą, niemieck ą i rosyjsk ą.  

Głównym celem projektu było: 

• poznanie historii i tradycji mniejszo ści narodowych 
i etnicznych   

• zebranie informacji o rodzinach reprezentuj ących 
mniejszo ści i ich zwi ązkach z Warszaw ą 

• umiej ętno ść selekcji zgromadzonego materiału 
• uczenie si ę odpowiedzialno ści 
• doskonalenie pracy w zespole 

Zadania, które realizowali uczniowie, skupiały si ę wokół nast ępuj ących zagadnie ń: 

 

• Jakie były koleje losu budowli/ obiektu? 
• Czy warunki historyczne/kontekst historyczny i sytu acja ekonomiczna wpływały na charakter 

uŜytkowania budynku? Co pozostało w pami ęci? lub / i losy rodziny np. współcze śnie lub w okresie 
PRL/przed II wojn ą światow ą 

• Dokumentacja miejsc zwi ązanych z mniejszo ścią (wewn ętrzna i zewn ętrzna); uchwycenie zmian, 
przeobra Ŝeń, istotnych elementów architektonicznych. Co odró Ŝnia tę budowl ę/obiekt od innych? 
Dlaczego zachowanie pami ęci o niej jest wa Ŝne? 

• Dzień dzisiejszy obiektu 
• Jakie były koleje losów mniejszo ści ; obyczaje, kultura, religia; kiedy pojawili si ę jej reprezentanci w 

Warszawie? 
• Znane postaci/rodziny, które wywarły znacz ący wpływ na histori ę Warszawy 
• Czy jako mieszkaniec swojego miasta jestem odpowied zialny za „pami ęć’ o miejscach i osobach? 

Jak nale Ŝy tę pami ęć zachowa ć, kultywowa ć? Jak poinformowa ć innych członków społeczno ści 
lokalnej? 

Podsumowaniem projektu była prezentacja prac w dniu  11 kwietnia 2013 r., w czasie Dnia Otwartego dla 
kandydatów do naszego Liceum oraz prezentacja w kla sach. Oprócz przedstawienia efektów projektu, 
młodzie Ŝ przygotowała dla swoich kolegów quiz, który był zw ieńczeniem pracy. Dla najlepszych zostały 

przygotowane nagrody, ufundowane przez uczniów ucze stnicz ących w projekcie.  

 

W projekcie, który był realizowany w ramach zaj ęć pozalekcyjnych, wzi ęło udział 
15 osób. 

opiekun projektu Małgorzata Klimczak 
nauczycielka WOS i historii 

 


