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„Ubogi jest ten, kto nie zna 

i nie miłuje ziemi, 

na której się urodzi i żyje. 

Podobny jest do drzewa bez korzeni. 

Skąd może czerpać soki potrzebne do życia? 

W jaki sposób będzie owocować?” 

J. Engiel, M. Podlasiecka, Zeszyt Edukacji Regionalnej, Warszawa, 2000, WSiP, s. 5 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

„KARTY HISTORII MOJEJ MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYZNY” 

Autor: mgr Laura Wollert 

 

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 

 Chełmża jest jednym z najstarszych miast ziemi chełmińskiej. W 2022 roku świętowali 771 - lecie 

nadania miastu praw miejskich. Dzieje Chełmży – pierwszej stolicy biskupstwa chełmińskiego obfitują w 

dramatyczne, ale i wzniosłe wydarzenia. Z Chełmżą związanych jest wiele wspaniałych postaci, które 

zapisały się na kartach historii Polski. Duch przeszłości do dziś żywy można znaleźć między innymi w 

Konkatedrze Świętej Trójcy – jednym z najpotężniejszych kościołów gotyckich na ziemiach polskich, 

chełmżyńskiej wieży ciśnień czy Ratuszu Miejskim.  

 Z moich obserwacji oraz rozmów z uczniami podczas zajęć szkolnych wnioskuję, że młode 

pokolenie niewiele wie o postaciach związanych z naszym miastem, które odegrały bardzo ważne role w 

dziejach Chełmży. Poprzez realizację zajęć, chciałabym przybliżyć uczniom historię miasta, ale również jej 

mieszkańców - cichych bohaterów, o których nie przeczytamy w podręcznikach do historii, a są oni 

bohaterami naszej „małej ojczyzny”.  

Kolejnym celem prowadzenia tych zajęć jest wskazanie młodemu pokoleniu najważniejszych 

wydarzeń z historii Polski szczególnie historii Polski XX wieku. Wpisują się w to słowa jednego z 

najsłynniejszych Polaków Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten 

nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” 

 Realizacja tych zajęć ma również na celu pobudzenie uczniów do samodzielnego zdobywania 

wiedzy z różnych źródeł informacji, kształtowania dociekliwości w ich poszukiwaniu oraz inspirowania do 

pracy indywidualnej i zespołowej. Jest niezwykle ważne, aby absolwent liceum ogólnokształcącego i 
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technikum znał dzieje swojego państwa i narodu, a także orientował się w ważnych momentach historii 

powszechnej w wymiarze regionalnym. W procesie nauczania i uczenia się nauczyciele i uczniowie powinni 

wykorzystywać wszelkie dostępne zasoby źródeł i opracowań historycznych, czemu sprzyja postęp 

technologiczny, który stwarza coraz szersze możliwości docierania do świadectw minionej rzeczywistości.  

2. Cele programu 

Cel główny: 

 rozwijanie poczucia własnej tożsamości i przynależności do „małej ojczyzny” i kształtowanie dumy 

z zasłużonych mieszkańców miasta i regionu.  

Cele szczegółowe: 

 pobudzanie zainteresowania przeszłością miasta, regionu oraz historii Polski XX wieku, 

 kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,  

 poznanie postaci związanych i zasłużonych dla miasta Chełmży i okolic, 

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł i ich przetwarzania, 

 uczestniczenie w wycieczkach do Miejsc Pamięci Narodowej w okolicach miasta Chełmży, 

 kształtowanie postawy patriotyzmu, 

 rozwijanie umiejętności prezentacji dokonań własnych i grupy na forum, 

 integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym, 

 rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej,  

 rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do 

praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości, 

 wykorzystywanie wyobraźni uczniów do działań twórczych,  

 poznawanie ciekawych obiektów historycznych miasta i okolic oraz miejsc związanych z postaciami 

zasłużonymi dla naszej „małej ojczyzny”, 

 kultywowanie miejsc Pamięci Narodowej, 

 łączenie wydarzeń historii lokalnej na tle historii Polski. 

3. Przedmiot 

 Historia 

4. Rodzaj innowacji 

 Programowo-metodyczna 

5. Data wprowadzenia oraz zakończenia innowacji 

 Rok szkolny 2022/2023 

6. Adresaci zajęć 

 Zajęcia w ramach innowacji będą realizowanie w klasach liceum ogólnokształcącego i technikum 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

7. Metody, techniki i formy pracy 

 Metody podające: wykład, pogadanka, rozmowa, dyskusja, opis, praca z materiałem źródłowym. 
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 Metoda praktycznego działania: prezentacja multimedialna, pokaz, praca z planem miasta. 

 Metody eksponujące: film, ekspozycja. 

 Uczenie się poprzez odkrywanie, działanie i przeżywanie. 

 Wycieczki, drzewko decyzyjne i burza mózgów. 

 Praca: indywidualna, w grupach i zespołach zadaniowych. 

8. Partnerzy 

 Podczas realizacji zajęć w ramach innowacji będziemy współpracować z Powiatową i Miejską 

Biblioteką Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży, Archiwum Państwowym w Toruniu. 

9. Planowane działania/ tematy zajęć 

 Zajęcia związane z postacią bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – życiorys, harcerstwo, 

śmierć, upamiętnienie.  

 Katedra w Chełmży – wycieczka i zwiedzanie chełmżyńskiej katedry oraz zajęcia w szkole 

dotyczące jej historii. 

 Legendy związane z Chełmżą i jej okolicami. 

 Zajęcia związane z postacią kapitana Mieczysława Szczepańskiego pseud. „Dębina” – życiorys, 

służba, śmierć, upamiętnienie.  

 Wykonanie gazetki szkolnej, na której prezentowane będą stare fotografie miasta Chełmży i ich 

odpowiedniki dzisiaj – „Chełmża wczoraj i dziś”. 

 Zajęcia związane z postacią Antoniego Depczyńskiego – życiorys, śmierć, upamiętnienie. 

 Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. 

 Omówienie wiadomości związanych z tzw. gwarą chełmżyńską i jej pochodzeniem. 

 Zajęcia związane z postacią Antoniego Łapczyńskiego – życiorys, zasługi, upamiętnienie. 

 Historia odzyskania przez Chełmżę niepodległości – włączenie się w akcję „Kotyliony dla 

mieszkańców Chełmży”.  

 Zajęcia związane z postacią Dr med. Zofii Wasilewskiej Świdowej – życiorys, zasługi, 

upamiętnienie. 

 Historia chóru św. Cecylia i innych organizacji kulturalnych i sportowych działających na 

przestrzeni dziejów na terenie miasta. 

 Wycieczka do Torunia – zwiedzanie starówki toruńskiej. 

 Spotkanie z prof. UMK w ramach zajęć dotyczących działalności Zakonu Krzyżackiego na terenie 

miasta Chełmży i okolic.  

 Zajęcia związane z postacią bł. Jutą – życiorys, działalności, upamiętnienie.  

 Kościół św. Mikołaja w Chełmży – wycieczka i zwiedzanie kościoła oraz zajęcia związane z jego 

historią.  

 Spacer ulicami miasta Chełmży – tworzenie rejestru zabytków chełmżyńskich. 

 Historia dramatycznych losów więźniarek z Bocienia w gminie Chełmża.  

 Historia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – budynek, historia utworzenia, postaci 

związane ze szkołą. Opieka nad pomnikiem pomordowanych nauczycieli. 

 Chełmża na tle wydarzeń dotyczących historii Polski. 

 Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji historycznej BohaterON mającej na celu upamiętnienie 

Powstańców Warszawskich. 
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 Historia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce wraz z działalnością Antoniego Łapczyńskiego z 

Chełmży i NSZZ RI „Solidarność”. Objęcie patronatem tablicy pamiątkowej znajdującej się w 

Chełmży przy ulicy Adama Mickiewicza 5.  

 Wyjazdy na wycieczki edukacyjne w ramach współpracy z Wydziałem Historii i Archiwistyki UMK 

w Toruniu oraz Biblioteką Uniwersytecką UMK. 

 Współpraca z Archiwum Państwowym w Toruniu.  

 Na bieżąco śledzenie najważniejszych rocznic związanych z historią Polski i najważniejszych 

postaci Historii Polski XX wieku.  

 Miejsca pamięci narodowej Chełmży i okolic.  

10. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji) 

Uczeń potrafi: 

  korzystać z różnych źródeł informacji, 

 posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

 efektywnie współpracować w grupie, 

 prezentować zdobytą wiedzę na forum grupy rówieśniczej, 

 odkrywać i rozwijać własne zainteresowania i zdolności, 

 wymienić instytucje promujące kulturę na terenie miasta, 

 wymienić miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy, 

 opowiedzieć historię swojej szkoły, miasta. 

 wymienić najważniejsze wydarzenia związane z historią Polski XX wieku, 

 omówić legendy związane z historią miasta Chełmży i okolic, 

 przedstawić najważniejsze postaci związane z Chełmżą. 

Uczeń: 

 rozumienie znaczenie tradycji lokalnej,  

 zna takie pojęcia jak: mała ojczyzna, tradycja lokalna, patriotyzm lokalny, 

 szanuje tradycję i kulturę własne regionu, 

 bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego 

 utożsamia się z historią Polski XX wieku. 

Wpływ na pracę szkoły: 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym, 

 kultywowanie tradycji historycznej szkoły. 

11. Metody oceniania/ Ewaluacja programu 

W ramach zajęć, uczniowie będą przygotowywali prezentacje multimedialne, ścienne gazetki 

szkolne, wypracowania. Uczestniczyć będą w wycieczkach oraz zajęciach odbywających się poza szkołą. 

Cała aktywność uczniów podczas zajęć w ramach programu będzie poddana ocenie.  

Do ewaluacji programu posłużą wykonane przez uczniów prezentacje multimedialne, prace 

plastyczne, gazetki, wypracowania oraz ankieta sprawdzająca zdobytą wiedzę w trakcie realizacji programu. 

Następnie przeprowadzona zostanie również ankieta badająca atrakcyjność zajęć dla uczniów.  
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Autor programu: mgr Laura Wollert 

 


