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NASZA REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI W ZAKRESIE BUDOWANIA  

TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I semestr 2017/2018 
Klasy 1 -3  

 
KLASA/ 
KOŁO 

ZAINTERE-
SOWAŃ 

 
FORMA 

 
KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
REALIZATOR 

3b wycieczka edukacyjna Biblioteka UKW I. Boroń 

3a Zajęcia edukacyjne Poznajemy legendy bydgoskie ,,Godzina z legendą” - wspólne, 
głośne czytanie wybranych legend o dzielnicach Bydgoszczy, 
projekcja filmu –,,Legenda  Byd i Gost’’, wykonanie prac 

plastycznych  

M. Pejka 

3a i 3e wycieczka edukacyjna Wycieczka edukacyjna na Cmentarz Parafialny pod wezwaniem  

św. Józefa - kwatera żołnierska oraz na Cmentarz Bohaterów-
mogiły zasłużonych dla miasta Bydgoszczy. 

M.Pejka  

I. Komorowska 
 

klasy 

 drugie 

Konkurs międzyszkolny „Legendy bydgoskie – czytanie ze zrozumieniem” G. Wódzka 

V.  Majewicz 

kl. 2 wycieczka edukacyjna Wycieczka edukacyjna na Cmentarz Bohaterów-mogiły zasłużonych 
dla miasta Bydgoszczy. 

K. Rydzkowska 

kl. 1c, 1d audycje muzyczne zajęcia muzyczne w Filharmonii Pomorskiej (cyklicznie) M. Zubrycka 

3b wycieczka edukacyjna lekcja w terenie „Wrzesień 1939 roku w Bydgoszczy” I. Boroń 

kl. 3c wycieczka edukacyjna Wycieczka edukacyjna na Cmentarz Bohaterów-mogiły zasłużonych 
dla miasta Bydgoszczy. 

M. Kawecka 
I. Murawska 

kl. 3c, 3d wycieczka edukacyjna Planetarium  - zajęcia edukacyjne M. Kawecka 
I. Murawska 

kl. 3c, 3d wycieczka edukacyjna Centrum Robotyki – zajęcia edukacyjne M. Kawecka 

I. Murawska 

 

 



2 

 

NASZA REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI W ZAKRESIE BUDOWANIA  

TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I semestr 2017/2018 
Klasy 4 -7 

 
KLASA/ KOŁO 
ZAINTERESO-

WAŃ 

 
FORMA 

 
KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
REALIZATOR 

klasy: 5b, 
5c 

zajęcia z zakresu 
edukacji regionalnej 

„Jak król Kazimierz Wielki z Bydgoszczy miasto uczynił” (prezentacja 
multimedialna, karta pracy) 

A. Gorlewska 

klasy: 6a, 
6b, 6c 

zajęcia z zakresu 
edukacji regionalnej 

„Bydgoszcz w czasach, gdy ojczyzną był język i mowa” (karta 
pracy, prezentacja multimedialna) 

A. Gorlewska 

kl. 5-6 szkolny konkurs 
historyczno - 
fotograficzny 

konkurs historyczny „Co? Gdzie Kiedy?” A. Gorlewska 
E. Muzolf 

szkolne 
koło 

TMMB 

koło zainteresowań wycieczki edukacyjne, gromadzenie informacji o mieście w 
portfolio, doskonalenie umiejętności posługiwania się planem 
miasta i przewodnikiem, rozpoznawania na fotografii, poznawanie 

topografii miasta 

A. Gorlewska 

uczniowie 

kl. 5 - 7 

miejski konkurs 

historyczny 

„Przeszłość nie wraca … jednak nie umiera – ślady wizyty 

Marszałka Piłsudskiego w Bydgoszczy” 

A. Gorlewska 

M. Romańska 
A. Skibińska – Szwejser 
D. Czechowski 

cała szkoła wystawa szkolna Ślady upamiętnienia Józefa Piłsudskiego w bydgoskiej przestrzeni 
miejskiej 

A. Gorlewska 

cała szkoła wystawa szkolna Ślady upamiętnienia Ignacego Jana Paderewskiego w bydgoskiej 

przestrzeni miejskiej 

A. Gorlewska 

kl. 5c wycieczka 

edukacyjna 

Wycieczka edukacyjna na Cmentarz Bohaterów – udział w 

uroczystościach podsumowujących działania na rzecz rekonstrukcji 
mogił 

A. Gorlewska 

kl. 4d wycieczka 

edukacyjna 

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – „W hołdzie tym, którzy polegli 

za naszą wolność” 

D. Nadolska 
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klasy 

czwarte 

Zajęcia z zakresu 

edukacji regionalnej 

„Mój region” – karta pracy, prezentacja D. Nadolska 

 

kl. 4d wycieczka 

edukacyjna 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie - Biblioteka Bernardynów” D. Nadolska 

L. Wesołowska 

kl. 4c lekcja muzealna Muzeum Oświaty E. Grobelna – Łysy 

kl. 6b audycje muzyczne koncert dla młodzieży w Filharmonii Pomorskiej E. Grobelna – Łysy 
M. Romańska 

KL. 4B, 4C, 

4D, 5A, 
5B, 

audycje muzyczne wycieczka do Filharmonii Pomorskiej E. Grobelna – Łysy i 

wychowawcy 

kl. 4a lekcja muzealna Muzeum Oświaty – szkoła w czasach okupacji M. Balewicz 

samorząd 
uczniowski 

 udział w lokalnych uroczystościach Święta Niepodległości na 
Cmentarzu Bohaterów 

B. Ciężki 
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NASZA REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI W ZAKRESIE BUDOWANIA  

TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I semestr 2017/2018 
Klasy gimnazjalne 

 
KLASA/ 
KOŁO 

ZAINTERE-
SOWAŃ 

 
FORMA 

 
KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
REALIZATOR 

klasa 3ag wycieczka edukacyjna Klub Enigma Escape Room oraz zajęcia edukacyjne w Bibliotece 

Pedagogicznej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 

A. Poliszak - Trzosek 

klasy: 2ag, 
2bg, 2cg 

zajęcia z zakresu 
edukacji regionalnej 

Nadanie praw miejskich Bydgoszczy przez Kazimierza Wielkiego – 
analiza tekstu źródłowego według pytań. 

J. Jamuła 

klasy: 2ag, 
2bg, 2cg 

zajęcia z zakresu 
edukacji regionalnej 

Schemat miasta średniowiecznego na prawie niemieckim 
magdeburskim w oparciu o plan miasta Bydgoszczy – uzupełnianie 

schematu, prezentacja multimedialna. 

J. Jamuła 

klasy: 2ag, 
2bg, 2cg 

zajęcia z zakresu 
edukacji regionalnej 

Rozpoznawanie zabytków gotyckich i romańskich w oparciu o 
wybrane zabytki z naszego miasta i regionu – prezentacja 

multimedialna, karta pracy. 

J. Jamuła 

klasy: 3ag, 
3bg, 3cg 

zajęcia z zakresu 
edukacji regionalnej 

Bydgoszcz w okresie Księstwa Warszawskiego – informacje o 
naszym mieście przekazywane na lekcji, prezentacja multimedialna. 

J. Jamuła 

klasy 2-3 
gim. 

szkolny konkurs 
historyczny „Droga do 

Niepodległej” 

W pytaniach konkursowych znalazły się również te związane z 
naszym miastem np. na jakim osiedlu w Bydgoszczy znajdują się 

ulice związane z postaciami kojarzonymi z okresem odzyskiwania 
niepodległości przez Polskę w 1918 r., i inne.. 

M. Pazderska - Jopek 
J. Jamuła 

szkolne 

koło 
TMMB 

koło zainteresowań wycieczki edukacyjne, gromadzenie informacji o mieście w 

portfolio, doskonalenie umiejętności posługiwania się planem 
miasta i przewodnikiem, rozpoznawania na fotografii, poznawanie 
topografii miasta, karty pracy: pomniki bydgoskie, lista lokalnego 

dziedzictwa historycznego, postać związana z miastem i regionem. 

J. Jamuła 

klasy 2-3 

gim. 

kwesta Udział uczniów w corocznej kweście na rzecz renowacji nagrobków 

bydgoskiego cmentarza staro farnego. 

J. Jamuła 
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klasy 2-3 

gim. 

szkolny konkurs 

historyczny  

Konkurs testowy dotyczący historii osiedla Wzgórze Wolności. J. Jamuła 

klasa 2b 

gim 

klasa 2b gim i poczet 

sztandarowy 

Udział w uroczystości na Cmentarzu Bohaterów z okazji rocznicy 

powrotu Bydgoszczy do Macierzy. 

M. Tyrakowski 

Klasy 2-3 
gim i kl. 7 

SP 

lekcja Podczas lekcji w listopadzie i grudniu poruszana była tematyka 
Bydgoszczy w kontekście 11 listopada i zwyczajów 

Bożonarodzeniowych. 

A. Pławska 
 

kl. 3bG 

Ryszard 
Janowski 

 Udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta  

wolontariat – zbiórki „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, pomoc polskim dzieciom na Litwie, współpraca z bydgoskim oddziałem PCK. 
 
 

Podsumowanie: 
Działania podejmowane w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w zakresie budowania tożsamości lokalnej miały różnorodną 
postać: wycieczki edukacyjne, konkursy, koła zainteresowań, wystawy, zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne, wolontariatu. 
Uczniowie uczestniczyli w życiu kulturalnym Bydgoszczy (wycieczki do Filharmonii Pomorskiej, kina), odwiedzali miejsca pamięci 

narodowej. 
 

Wnioski: 
 dalsze kontynuowanie różnorodnych działań w zakresie budowania tożsamości lokalnej, 

 kontynuowanie rozwijania szacunku wobec gwary regionalnej, 

 wdrażanie do uczestnictwa w życiu miasta, 

 zainteresowanie dorobkiem artystycznym regionalistów, 

 wolontariat jako element budowania więzi międzyludzkich, 

 dalsze rozwijanie aktywności na forum społeczności lokalnej, 

 łączenie elementów środowiska lokalnego z kulturą globalną, 

 stałe wzmacnianie więzi emocjonalnej uczniów z małą ojczyzną, 

 uwrażliwianie na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc w mieście oraz ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i 

narodowej. 


