
Wydarzenie patriotyczne:   

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – edukacja o miejscach pamięci 

narodowej i kształtowaniu samorządności uwieńczona Grą Miejską na 

terenie parku w Morawicy. 

 

 Temat/nazwa wydarzenia:  

Innowacja pedagogiczna o charakterze historycznym, rozbudzająca 

patriotyzm narodowy i lokalny pod nazwą „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie”, 

 

Nazwa szkoły/placówki:  

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy 

ul. Szkolna 4, 26-026 Morawica, 

 

 Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:  Jacek Kuzia 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść:  

Lilla Kubicka, Renata Juśkiewicz 

 

Krótki opis wydarzenia: 

Celem podjęcia innowacji ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” było 

zapoznanie uczniów z historią regionalną, uwzględniając tradycję historyczno-

kulturową i problemy społeczno – gospodarcze Miasta i Gminy Morawica, a także 

dostarczenie im wiedzy na temat historii oraz funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. Kolejnym celem było kształtowanie wśród młodzieży świadomej 

postawy obywatelskiej, motywującej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

społeczności lokalnej.   Innowacja podjęta była z myślą o uczniach oddziałów 

gimnazjalnych, którzy są mieszkańcami okolicznych miejscowości, a ich wiedza 

historyczna na temat regionu jest uboga i zasadne było jej wzbogacenie. Po 

przeprowadzonej ewaluacji zajęć nasuwa się wniosek , że  poznanie historii lokalnej 

ułatwiło młodzieży zrozumienie związków ,,małej ojczyzny” z ,,ojczyzną większą”, z 

życiem całego państwa i narodu. 

 



Podczas realizacji przedsięwzięcia zastosowano różnorodne formy pracy z 

młodzieżą. Były to zajęcia realizowane w szkole, lekcje historii w terenie, a także w 

Urzędzie Miasta i Gminy Morawica. Zajęcia prowadziły nauczycielki odpowiedzialne 

za realizację innowacji oraz osoby, z którymi nawiązano współpracę w celu 

uatrakcyjnienia zajęć. Byli to: Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, pan Marian Buras, 

Sekretarz Miasta i Gminy Morawica, pani Anna Kowalska, Dyrektor SCK, pani 

Teresa Badowska oraz Instruktor ds. turystyki, pan Grzegorz Pabian. 

 Uczniowie, dzięki zrealizowanej innowacji, wzmocnili swoje postawy patriotyczne i 

obywatelskie a także zrozumieli, iż poznanie przeszłości jest warunkiem niezbędnym 

i koniecznym dla zrozumienia współczesnego świata. Realizowane działania 

wdrożyły ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, a także 

rozbudziły zainteresowania własną przeszłością, dziejami narodu, korzeniami i 

rozwojem własnej kultury.       

 

Nowatorstwo zaplanowanych działań, polegało przede wszystkim na 

odkrywaniu lokalnej historii poprzez bezpośredni kontakt z nią, czyli poprowadzenie 

lekcji historii w terenie  ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej , 

a także najważniejszych postaci, wydarzeń, procesów, które tworzą historię 

regionalną.  

Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoliła uczniom na określenie własnej tożsamości 

narodowej i obywatelskiej.    

Innowacyjnością  przedsięwzięcia było też nawiązanie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym.  Ciekawym i atrakcyjnym rozwiązaniem okazały się lekcje  z zakresu 

edukacji historycznej i obywatelskiej prowadzone poza szkołą. Uczniowie 

uczestniczyli w następujących zajęciach : „Na dworze państwa Oraczewskich” , 

„Śladem miejsc pamięci narodowej” (obie lekcje poprowadził pan Grzegorz Pabian – 

przewodnik po województwie świętokrzyskim), „Historia i funkcjonowanie samorządu 

terytorialnego” (zajęcia prowadził Burmistrz Miasta i Gminy Morawica pan Marian 

Buras) oraz lekcja „Obywatel w urzędzie”( zajęcia prowadzone przez Sekretarz 

Miasta i Gminy Morawica panią Annę Kowalską). 

 

Efekty i korzyści z wdrożenia innowacji przełożyły się na funkcjonowanie 

ucznia, szkoły oraz pracę nauczycieli realizujących to zadanie. Bezpośrednie 

korzyści wynikające z innowacji dla uczniów to:  



 poszerzenie  swoją wiedzy z zakresu historii regionalnej,  

 przygotowanie warsztatów historycznych dla młodszych kolegów  ze szkoły 

podstawowej, 

 doskonalenie umiejętności pracy w zespole,  

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania, 

 promowanie  wśród społeczności uczniowskiej postawy aktywności, 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań,  

 uczestnictwo w grze miejskiej.  

 

Korzyści wynikające dla szkoły po zrealizowaniu innowacji to przede wszystkim: 

 poszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,  

 kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym,  

 zacieśnienie współpracy z Samorządowym Centrum Kultury  w   Morawicy,  

 spełnienie wymagania 3. Rozporządzenia MEN z sierpnia 2017 dot. wymagań 

wobec szkół i placówek Uczniowie są aktywni – „Uczniowie są zaangażowani 

w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. 

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu 

problemów. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do 

podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie inicjują i realizują 

różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki 

i społeczności lokalnej”, 

 spełnienie wymagania 7. powyższego rozporządzenia - Wykorzystywane są 

zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju – „Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje z 

instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca 

szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój 

oraz na rozwój uczniów.”  

        

Efektem końcowym przedsięwzięcia było przygotowanie i poprowadzenie przez 

uczniów warsztatów historycznych dla klasy 4c SP w Morawicy. W czasie warsztatów 

uczniowie wykorzystali zdobytą podczas zajęć innowacyjnych wiedzę i przekazali ją 

młodszym kolegom. Podczas zajęć warsztatowych zastosowali ciekawe formy i 



metody pracy: prezentację multimedialną, meta plan, pracę z mapą, quiz wiedzy z 

historii regionalnej . 

Ostatecznym efektem końcowym była Gra Miejska, zorganizowana na terenie 

zabytkowego parku w Morawicy. Gra miała charakter konkursowy. Uczniowie klasy 

2B oddziału gimnazjalnego, podzieleni na dwie, rywalizujące ze sobą grupy, musieli 

wykonać zadania znajdujące się na specjalnie przygotowanej karcie pracy. Zadania 

zostały opracowane tak, aby można było sprawdzić wiedzę uczniów, którą nabyli 

podczas realizacji innowacji. Na zakończenie rywalizacji pani Teresa Badowska - 

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury wręczyła uczestnikom rozgrywek 

dyplomy oraz nagrody.  

Gra Miejska budziła duże emocje wśród uczestników – zdrowa rywalizacja 

motywowała do zwycięstwa, pozwoliła utrwalić zdobytą podczas innowacji wiedzę, 

ale przede wszystkim uświadomiła uczestnikom, jak ważna w dążeniu do wspólnego 

celu jest współpraca, współodpowiedzialność i umiejętność podziału zadań.  

 

       Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, co pozwala stwierdzić, 

iż założone cele innowacji zostały osiągnięte. Uczniowie zostali zapoznani z 

dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu, poznali zabytki kultury materialnej 

w okolicy, poznali miejsca pamięci narodowej oraz sylwetki osób tworzących lokalną 

tradycję i historię, poznali zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


