
 

Opis realizacji projektu przedstawia uczniowskie sprawozdanie 

– informację na stronę internetową szkoły 

 

„Podróż do starożytnego Rzymu” 

 

10 grudnia uczniowie klasy 2bg podsumowali projekt edukacyjny „Tajemnice starożytnego 

Rzymu”. Jak powiedział sprawozdawca projektu - Wiktor Wójcicki: ,,Starożytny Rzym 

to cywilizacja warta poznania ze względu na swą fascynującą unikatowość – zarówno 

historyczną, jak i kulturową.’’  

 

W trakcie podsumowania realizatorzy projektu przedstawili krótkie etiudy filmowe, animacje 

i prezentacje multimedialne tematycznie związane z projektem. Etiudę filmową ,,Krótka 

historia Rzymu czyli słowem wstępu.’’ zaprezentowała Oliwia Nitrepska, wprowadzając 

wiedzę na temat dziejów Imperium Romanum. Historia imperium pełna jest mitów.  

Te dotyczące początków Rzymu rozwiały Dominika Błażejczuk i Małgorzata Popielnicka, 

opowiadając o „Faktach i mitach z dziejów Wiecznego Miasta”. „Siedmiu wspaniałych” 

to filmowe zestawienie najlepszych, najwybitniejszych i najprzystojniejszych rzymskich 

cesarzy. Ranking w formie filmu przygotowali Maja Duszak i Wiktor Wójcicki. Film 

„Wróżby rzymskie” nawiązywał do przesądów, nieodłącznego elementu duchowego 

krajobrazu Europejczyków, zainteresowania tym, co tajemnicze i nieodgadnione. 

Które z wierzeń biorą swój początek w Rzymie? Dlaczego po wejściu do domu, jak to robili 

Rzymianie, warto czym prędzej zamykać za sobą drzwi - odpowiedź na te pytania 

przygotowały Aleksandra Szewczuk i Aleksandra Bereza. „Chleba i igrzysk”– odpowiedź 

filmową na pytanie, co kryło się za popularnym zawołaniem i jakim rozrywkom oddawali się 

mieszkańcy Rzymu odbiorcy projektu odnaleźli w materiale Emilii Orłowskiej i Oliwii 

Prucnal. W kulinarną podróż w filmie „Co jedli Rzymianie?” zaprosiły Julia Kołodziejczuk, 

Dominika Lichotop, Joanna Kraska i Amelia Skolasińska. Słodkie przepisy zostały starannie 

wybrane i przygotowane przez autorki. Wszystkich chętnych wyprawienia prawdziwej 

rzymskiej uczty w domowym zaciszu, zachęcały, prezentując kolejne słodkie potrawy 

starożytnej kuchni Rzymian. Zapewniamy, że było warto! Czymże byłoby zgłębianie 

tajemnic Rzymu bez pokazu mody w wykonaniu Justyny Kaczmarskiej i Aleksandry 

Wołoszkiewicz. Odwzorowały one doskonale klasyczne stroje Rzymianek, swój występ 

wzbogacając niepowtarzalnym wdziękiem.  

 

Podróż w głąb starożytnego Rzymu miała charakter wyjątkowy. 

Projekt zrealizowany był całkowicie online. Mimo że w tej formie odbiorcy nie czuli 

kuszących zapachów kuchni rzymskiej, czy nie doświadczyli energii pokazu mody, 

to zaprezentowane prace były na najwyższym poziomie. Wszyscy twórcy włożyli wiele 

kreatywnego trudu i technicznych umiejętności w powodzenie pokazu.  

Nad techniczną stroną prezentacji czuwała Joanna Fedorowicz. Na strumieniu Classroom 

czekała na uczniów klasy 2bg niespodzianka – (na razie tylko) wirtualna zakładka, która 

będzie doskonałym wspomnieniem projektu”.  


