
,,Z historią po zdrowie” – co nowego?

Dzięki  środkom  finansowym  z  Fundacji  PZU,  w  ramach  konkursu  dotacyjnego  

,,Z  PZU  po  lekcjach”  edycja  2014,  możliwe  jest  realizowanie  projektu  ,,Z  historią  po 

zdrowie”. Plan działań rozpoczął się z wrześniem 2014 r. i potrwa do końca czerwca 2015 r.  

Dzieci  należące  do  Parafialnego  Klubu  Sportowego  ,,Bartek”,  uczęszczające  do  Szkoły 

Podstawowej  w  Dębowcu  i  Zarzeczu,  mają  możliwość  uczestniczyć  w  zajęciach 

pozalekcyjnych w dwóch grupach: historyczno-turystycznej, prowadzonej przez panią Kingę 

Szostak oraz sportowej, prowadzonej przez panią Sylwię Janigę. 

W ostatnich dwóch miesiącach 2014 r. beneficjenci z grupy historycznej odwiedzili 

Muzeum Przemysłu  Naftowego  i  Górniczego  im.  Ignacego  Łukasiewicza  w  Bóbrce  oraz 

zgłębili  wiedzę  na  temat  najbliższej  okolicy,  Dębowca.  Podróże  ,,bliższe  i  dalsze” 

poprzedzone były warsztatami, których celem jest zapoznanie z historią danego miejsca. 

Ilustracja 1, Wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce – 22 XI 2014 r. 



Ilustracja 2, Grupa historyczno-turystyczna zwiedza Izbę Muzealną poświęconą historii Dębowca (oprowadzała 
prezes Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy p. Aleksandra Kozik – 20 XII 2014 r.)

 Nowy rok 2015 r. rozpoczął się podsumowaniem dotychczasowej pracy. Zdjęcia, 

wykonywane przez beneficjatów projektu w trakcie wycieczek,  posłużyły do przygotowania 

kroniki. Dzieci wybierały, segregowały i opatrywały komentarzem zgromadzony materiał, 

czego efektem jest ,,Kronika godnych zobaczenia miejsc” swojego regionu i nie tylko. 

Ilustracja 3, Kronika grupy historyczno-turystycznej 



Ilustracja 4, pierwsza strona z kroniki wykonana przez dzieci z grupy historyczno-turystycznej 

Luty upłynął pod znakiem zapoznania dzieci z kulturą Polski południowo-wschodniej, 

a dokładniej z czteroma grupami etnograficznymi (Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków). 

Miesiąc  ten  zakończył  się  wspólną  wycieczką  do  Muzeum  Budownictwa  Ludowego  

w Sanoku. 

Ilustracja 4, Wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 21 II 2015 r. 

Dzieci  z  grupy  historyczno-turystycznej  uczestniczyły  również  w  zajęciach 

fotograficznych  prowadzonych  przez  pana  Janusza  Łabę.  Poznając  tajniki  fotografii 



beneficjenci uczyli się, jak w prawidłowy sposób wykonywać zdjęcia. Teoria zostanie poparta 

praktyką - konkursem na najlepiej/najciekawiej wykonane zdjęcie. 

 

Ilustracja 5, Zajęcia fotograficzne prowadzone przez pana Janusza Łabę 

Ilustracja 6, Zajęcia fotograficzne w plenerze – grudzień 2014 r. 

Do czerwca 2015 r.  pozostało jeszcze trochę czasu. Na uczestników grupy czekają 

nowe przygody, które (mamy nadzieję) staną się inspiracją do samodzielnych poszukiwań. 

Marzec – wycieczka do Cieszyny-Stępiny (miejsca spotkania A. Hitlera z B. Mussolinim – 27 

VII 1941 r.),  Kwiecień -  Muzeum Historyczne i Pałac w Dukli oraz Pustelnia Św. Jana z 



Dukli,  Maj  -  Zespół  Pałacowo-parkowy  Krasiczyn,  Muzeum  Fort  XII  oraz  Zamek 

Kazimierzowski  w  Przemyślu  i  Piwnicę  pod  Niedźwiadkiem),  Czerwiec  –  zakończenie 

projektu wystawą. 

Pamiętając  o  najmłodszych  beneficjatach  projektu,  uczęszczających  do  Szkoły 

Podstawowej  w  Zarzeczu,  dwa  razy  w  tygodniu  pani  Sylwia  Janiga  prowadzi  zajęcia 

sportowe. Głównym celem zajęć jest wyrobienie prawidłowych nawyków w walce o zdrowie 

i właściwą postawę. Poprzez gry i zabawy kompensacyjne młodzi uczestnicy mają możliwość 

poprawić  swoją  sprawność  fizyczną  i  koordynację  ruchową.  Dzieci  poprzez  metodę 

zabawową  czy  naśladowczą  uczą  się  samowyrażania,  poznają  otaczającą  rzeczywistość  

i dostosowują ją do własnych potrzeb. Metoda ekspresji twórczej (ruchowa) pomaga wyrażać 

własne  stany  i  nastroje,  pobudza  inwencję  twórczą  i  pomysłowość.  Gry  ruchowe  uczą 

zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie. 



Ogólnorozwojowy tor przeszkód.




