
Klub pasjonatów historii lokalnej. 
Program szkolnego koła historycznego  

Nasze cele: Otwórz oczy na historię. 
Na terenie powiatu nowodworskiego oraz powiatów z nim sąsiadujących znajdują się miejsca, 
które są pomnikami minionych epok. Celem Klubu jest pokazanie uczniom naszej szkoły historii 
tych miejsc. Członkowie Klubu będą samodzielnie, pod kierunkiem nauczycieli opiekunów, 
prowadzić badania: poszukiwać źródeł, prowadzić kwerendy, zbierać ciekawostki, prowadzić 
wywiady z ekspertami i świadkami. Efektem ich pracy będzie, wywieszona na korytarzu szkolnym, 
wielkoformatowa mapa powiatu, na której zostaną umieszczone wybrane informacje zebrane 
przez klubowiczów. 

Kto może brać udział w zajęciach Klubu Pasjonatów Historii Lokalnej? 
W zajęciach koła historycznego mogą brać udział uczniowie z klas VI-VIII, zainteresowani 
tematyką historii, szczególnie dziejów ziem powiatu nowodworskiego. Do udziału zapraszamy 
uczniów, którzy są gotowi poświęcić swój wolny czas i nie boją się „ubrudzić sobie rąk pracą” 
historyka.  

Kiedy będą odbywać się zajęcia Klubu i co będziemy na nich robić? 
Zajęcia odbywać się będą w piątki – dwa razy w miesiącu. Na zajęciach uczestnicy dokonają 
wyboru obiektu badań, rozdzielają pomiędzy siebie zadania. Spotkania Klubu będą również mieć 
na celu zebranie materiałów dostarczanych przez klubowiczów, wymianę doświadczeń, 
umieszczanie na mapie powiatu zdobytych informacji i grafik. Zajęcia będą prowadzone 
metodami burzy mózgów, dyskusji dydaktycznej oraz w formie warsztatów. W okresie pomiędzy 
zajęciami, członkowie Klubu mogą liczyć na pomoc i poradę ze strony nauczycieli opiekunów. 

Dodatkowo planowane są zajęcia w plenerze – wycieczki na których klubowicze będą się 
nawzajem oprowadzać, prezentując obiekty historyczne. Chcemy również, aby Klub zapraszał do 
szkoły i organizował spotkania z ciekawymi osobami – świadkami historii lokalnej. 

Dlaczego warto do nas dołączyć? 

Dołączając do Klubu uczestnicy rozpoczynają swoją przygodę z historią. Odkrywanie mało 
znanych faktów i ciekawostek historycznych, wycieczki do znanych i mało znanych zabytków w 
okolicy Nowego Dworu, rozmowy z ciekawymi ludźmi – wszystko to będzie dla uczniów świetną 
zabawą.  

Zapraszamy, 
opiekunowie Koła Historycznego: 

Justyna Michno i Radosław Modzelewski 
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