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„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu,  

jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo” 
    Św. Augustyn   

 

 

„Naród, który traci pamięć traci sumienie” 
    Z. Herbert   
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„Kapliczki są na wsi czymś tak 

naturalnym, że nawet nie docieka się 

przyczyny ich powstania. Są, gdyż były - 

tak jak drzewa, ziemia i obłoki na niebie” 
 

T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce 



 

 „Krzyże i kapliczki przydrożne są 
autentycznym dziedzictwem kulturowym 
mieszkańców gminy Korycin. Na naszych oczach 
wiele z tych unikatowych obiektów znika 
bezpowrotnie z krajobrazu. Wykonanie 
dokumentacji opisowej i zdjęciowej ma 
przyczynić się do ocalenia tego, co nieubłaganie 
niszczy przyroda oraz coraz śmielej postępująca 
urbanizacja społeczna wsi.  

 Zebrany i opracowany przez naszych 
uczniów materiał dokumentujący stan faktyczny 
oraz historię obiektów zlokalizowanych na 
terenie gminy Korycin, pozwoli na 
instytucjonalne przejęcie opieki nad nimi oraz 
zachowanie dla przyszłych pokoleń.” 

 
B. Szypulska „Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 
Znaki wiary i pamięci” 
  

 
 



Cele projektu: 

•  poznanie przez uczniów architektury sakralnej 
na terenie    gminy Korycin; 

• poznanie historii obiektów; 
• nabycie umiejętności dokumentowania danych, 

oraz ich inwentaryzacji; 
• zainteresowanie procesem tworzenia książki 

oraz publikacji okolicznościowej w 
specjalistycznym programie; 

• nabycie umiejętności wykonywania składu 
poligraficznego publikacji w programie 
Microsoft Publisher. 

 
 

 

 
 



• inwentaryzacja obiektów na terenie (okolice zamieszkania 
ucznia); 

• opracowanie wzoru Karty obiektu; 
• zbieranie informacji faktograficznych, opisywanie krzyży, 

kapliczek, wykonywanie dokumentacji zdjęciowej; 
• komputerowe opracowanie materiału opisowego i 

fotograficznego 
• wykonanie rysunków (grafik) wybranych obiektów 

służących wzbogaceniu szaty graficznej publikacji; 
• opracowanie aparatu pomocniczego książki; 
• przygotowanie składu poligraficznego publikacji w 

programie Microsoft Publisher, opracowanie graficzne 
okładki; 

• promocja publikacji – przygotowanie wystawy grafik 
wykonanych przez uzdolnioną plastycznie uczennicę 
oraz okolicznościowego folderu. 

 
 
 

 

Zadania szczegółowe: 



Uczniowie Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie pod 
kierunkiem nauczycieli pracowali nad opracowaniem oraz 
wydaniem książki dokumentującej historie  krzyży i kapliczek 
przydrożnych w gminie Korycin. 



Przy sporządzaniu dokumentacji opisowej uczniowie posługiwali się 

opracowaną wcześniej Kartą obiektu, do której wpisywali 

szczegółowe dane uzyskane w wyniku oględzin krzyża lub kapliczki 

oraz informacje zebrane od mieszkańców wsi 

Dokumentację fotograficzną 

stanowiły zdjęcia wykonane 

przez uczniów i nauczycieli   



Komputerowe opracowywanie materiału opisowego i  zdjęciowego 

do książki i folderu odbywało się na zajęciach koła redakcyjno–

edytorskiego. Wykorzystano sprzęt i oprogramowanie należące do 

Internetowego Centrum Multimedialnego. 



Czarno-białe rysunki 

wykonane przez uczennicę 

Urszulę Lengiewicz, 

posłużyły do: 

 

 

• wzbogacenia szaty  

graficznej książki, 

 

• przygotowania wystawy 

prezentującej 

charakterystyczne formy 

krzyży i kapliczek 

występujące na terenie 

gminy.  



Plik składu poligraficznego został przekazany do drukarni. 

 Wydano 500 egzemplarzy publikacji pt. „Znaki wiary  

i pamięci”. 



Na potrzeby promocji książki uczniowie przygotowali 

wystawę grafik przedstawiających krzyże i kapliczki oraz 
opracowali  okolicznościowy folder. 

 



Podczas X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

odbyła się prezentacja książki pt. „Znaki wiary i pamięci” 

oraz otwarcie wystawy prac Małgorzaty Lengiewicz. 



 

Efekty: 
  

• wykorzystanie ICIM jako nowoczesnego warsztatu pracy do 

realizacji projektu edukacyjnego; 

• umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy oraz zdobycia nowych 

umiejętności związanych z obsługą i twórczym wykorzystaniem 

specjalistycznych programów komputerowych; 

• promowanie niekonwencjonalnych działań i osiągnięć młodzieży 

znacznie wykraczających poza program nauczania w gimnazjum; 

• stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i 

uzdolnień oraz aktywnego spędzania czasu wolnego; 

• budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki jako nowoczesnego 

i przyjaznego uczniom środowiska dydaktyczno-wychowawczego; 

• ugruntowanie własnej tożsamości regionalnej; 

• radość z wykonanego dzieła; 

• wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

 



Efekt materialny projektu: 

Książka pt. „Znaki wiary i pamięci”  

red. Barbara Szypulska 



Przykłady projektów edukacyjnych, których efekty 

mają formę publikacji 

„Gmina Korycin i jej mieszkańcy w 
pożółkłej fotografii” 

 Zespół Szkół w Korycinie; 

 
 Kalendarz z wybranymi 

fotografiami z przełomu XIX/XX w. 
i pocz. XX w. zebranymi przez 
uczniów; 

 Baza ikonograficzna pt. „Gmina 
Korycin i jej mieszkańcy w pożółkłej 
fotografii” w formie plików na 
płytach CD, album wirtualny; 
 
 

„Skarby naszego regionu”  
Gimnazjum we Wróblińcu; 

 

 Publikacja pt. „Skarby naszego 
regionu”, zawierająca prace uczniów 
wyróżnione w konkursie literackim 
i plastycznym , którzy poszukiwali i 
opisywali w wybranej formie 
odnalezione skarby „Małej 
Ojczyzny”; 
 



Przykłady projektów edukacyjnych, których efekty 

mają formę publikacji  

 

 

 

 

 

„Dziedzictwo narodowe – opieka 
nad Doliną Mnikowską” 
Gimnazjum w Mnikowie 

 
 Folder  „Dolina Mnikowska i 

okolice”, Kalendarz uroczystości 
religijnych odbywających się u 
stóp ołtarza Matki Boskiej 
Skalskiej”, materiały promocyjne 
w prasie lokalnej i regionalnej 
 

„Poznaję swój region, poznaję świat” 
  Gimnazjum w Puchaczowie 

 
 Przewodnik, folder „Gmina 

Puchaczów i okolice” w języku 
polskim i angielskim z tekstami i 
fotografiami uczniów; 
 

„Jestem stąd…” 
Gimnazjum we Wróblewie 

 

 
 Przewodnik turystyczny 

„Wycieczka rowerowa szlakiem 
dworków gminy Wróblew”. 
 



 - K. Chałas, Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna, 
Warszawa      2012. 
 
- Teksty sprawozdań i prezentacje szkół z realizacji projektów edukacyjnych – zasoby 
TGPzMMiW. 
 

Dziękuję  
Ewa Staropiętka-Kuna 


