
                         DROGI UCZNIU KLASY 7!                               22.06.2020r. i 25.06.2020r. 

Dzisiaj zamieszczam dwie lekcje w jednej  Będziemy poruszać temat: 

MOJA MAŁA OJCZYZNA… 

Podstawą dawnej kultury była mocna więź międzyludzka. Ludzie żyjący obok siebie wzajemnie 
się pozdrawiali, życzyli sobie dobrych plonów, wzajemnie się wspierali w sytuacjach trudnych. 

Więź, wyrażająca się w obrzędach, codziennym zachowaniu, poczucie bezpieczeństwa 
odzwierciedlała ludzkie pragnienie życia we wspólnocie, 
w której wszyscy się znają i wyznają wspólne wartości.  

Dawniej słowo ojczyzna było kojarzone z najbliższą przestrzenią, zagrodą, wsią, miasteczkiem. 
Dopiero przez emocjonalny związek z bliskimi terenami,  

można potem rozwijać przywiązanie do kraju i łączyć „małą ojczyznę” z wielką. 

 
Po przemianach społeczno – gospodarczych, po 1989 r.,  

obserwujemy odrodzenie tożsamości lokalnej, kształtowanie się samorządności,  
postaw obywatelskich, aktywności społeczności lokalnych.  

Ludzie poświęcają czas i pracują na rzecz swoich „małych ojczyzn”.  
 

Takie działania powodują, że jednostka przekształca się w obywatela,  
a grupy mieszkańców we wspólnotę społeczną,  

czyli zbiorowość skupioną wokół tych samych wartości i celów. 
 



 Żyjemy na określonym obszarze.   
 

Jest to teren najbardziej 
nam znany,  
w którym  

czujemy się bezpieczni.  
To my określamy  

jego zasięg,  
nie musi się on pokrywać  
z istniejącymi granicami 

administracyjnymi.  
 

Otaczają nas znajomi 
ludzie, łączą wspólne 

sprawy, historia, tradycje…  
 

Jesteśmy z tym terenem związani emocjonalnie, możemy tu czegoś dokonać i mieć zauważalny 
wpływ na ten obszar. To nasza „mała ojczyzna”.  

Możemy się poczuć jej gospodarzami,  
dbać o czystość na ulicach, kupować u miejscowych przedsiębiorców,  

wspierać inicjatywy lokalne.  
Mamy wpływ na decyzje, które tej przestrzeni dotyczą.  

Wiele inwestycji jest konsultowanych ze społeczeństwem.  
W miastach mieszkańcy decydują o wykorzystaniu pieniędzy z tzw. „budżetu obywatelskiego”. 

Kierujemy się dobrem wspólnym.  
Patriotyzm lokalny powinien cechować się troską o najbliższą przestrzeń geograficzną, 

społeczną i kulturową, ale również otwartością na inne.  
 

Tożsamość – w odniesieniu do społeczności: świadomość wspólnych cech i poczucie jedności. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



W tym tygodniu widzimy się już ostatni raz w tym roku.  
Mam nadzieję, że po wakacjach wrócisz do szkoły pełen sił i uśmiechu! 

Zdrowia i ogromu radości każdego dnia! 
Udanych wakacji   

 
                                        

Ewa Szkólnik 


