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Śladami bohaterów “Kamienie na szaniec”
Projekt klasy 8a 



Na czym polegał 
projekt?

Uczniowe mieli za zadanie stworzyć prezentację lub film, w 
którym przedstawiliby Warszawę i miejsca, które powiązane są 
z lekturą “Kamienie na szaniec”. 

Witold Gintowt-Dziewałtowski 



Jakie miejsca 
odwiedziliśmy?

Wybraliśmy się m.in na Pawiak, do Mauzoleum Walki i 
Męczeństwa, niektórzy pojechali do wsi Sieczychy, a inni 
zobaczyli stację kolejową w Celestynowie. 
Fotografowaliśmy różne miejsca w Warszawie np. 
Arsenał, czy budynki, które zamieszkiwali Rudy, Zośka i 
Alek. Odwiedziliśmy punkty związane z Akcjami Małego 
Sabotażu, np. Pomnik Mikołaja Kopernika, kino Luna, 
pomnik Jana Kilińskiego i Lotnika. Znalazły się osoby, 
które zapaliły znicze na grobach bohaterów, którzy polegli 
za nasz kraj. 


Milena Walenta 
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Co dał nam ten 
projekt? 

Oprócz nauki pracy w zespole, sumienności i 
odpowiedzialności, każdy z nas miał szansę pojechać do 
miejsc, których by wcześniej nie odwiedził. Na codzień 
nie zwracamy uwagi na punkty związane z historią. Ta 
praca wyczuliła nas na obserwację otoczenia, a także 
pokazała miejsca warte odwiedzenia.


Milena Walenta 



Co najbardziej nas 
poruszyło?

Myślę, że bardzo dużo dało nam przeczytanie książki Kamienie na 
Szaniec, ponieważ czytając ją mogliśmy poczuć to co przeżywali 
bohaterzy. Bardzo zapadła mi ona w pamięć i tak na pewno 
pozostanie. Podczas omawiania jej na lekcji dowiedzieliśmy się też 
trochę o rzeczach, których nie ma w lekturze. Kiedy Pani zadała nam 
projekt wiedzieliśmy co robić, myśleliśmy że zrobimy kilka zdjęć i 
zapomnimy. Natomiast zauważyłam coś bardzo ważnego. Wszystkie 
miejsca, w których byliśmy znajdują się tak naprawdę obok nas, 
codziennie je mijamy. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się, ba nie 
wiedziałam jaka jest ich historia. To właśnie dał mi ten projekt i 
przeczytanie książki. Poznałam kilka ciekawych, a zarazem 
przerażających faktów. Bardzo poruszyło mnie to, że nie wszyscy tak 
do tego podchodzą, że nie każdy patrzy na te miejsca w taki sam 
sposób jak ja. Kiedy pojechałam pod pomnik Mikołaja Kopernika był 
tam chłopiec z mamą, biegał obok pomnika, wchodził na niego, a 
matka nie reagowała. Zapamiętałam tą sytuację, ponieważ żadne z nich 
nie myślało o tym miejscu tak jak ja. Myślę, że każdy powinien wiedzieć 
jaka historia kryje się za miejscami, które codziennie widzimy, które

są obok nas.

Izabela Skowrońska 







“A jeśli komu droga otwarta do nieba, 
Tym, co służą ojczyźnie.” 

– Jan Kochanowski



✤ Na zdjęciach: slajd pierwszy: Helena Jaworska, slajd drugi: Oliwią 
Kubikowska, Aldarmaa Enkh - Amgalan, Błażej Siennicki, slajd trzeci: 
Milena Walenta, Julia Ludwisiak, Julia Korocińska, slajd czwarty: Izabela 
Skowrońska, Julia Ludwisiak, slajd piąty: Oliwia Kubikowska, Aldarmaa 
Enkh - Amgalan, Paulina Sowa, slajd szósty: Józef Guchek, Sergio Di Blasio, 
Zofia Lewicka, Oliwią Kubikowska

✤ Wybór zdjęć: Helena Jaworska

✤ Prezentacja: Milena Walenta 

✤ Projekt został zrealizowany z inicjatywy nauczycielki j. polskiego, 
Katarzyny Cichońskiej


