
PROPOZYCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO  
„ZABYTKI MOJEGO MIASTA” 

 
NAZWA PROJEKTU :   Zabytki mojego miasta 
 
CEL PROJEKTU : -   promocja zabytków miasta Boguszowa-Gorc 

- zainteresowanie młodzieży architekturą swojego miasta 
- kształcenie otwartych postaw wobec społeczności lokalnej 
- rozwijanie  umiejętności współdziałania w grupie 
 

DO KOGO JEST SKIEROWANY ? uczniowie Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach   
w ramach ścieżki regionalnej 
 
ZASIĘG PROJEKTU- Gimnazjum nr 1, gmina Boguszów-Gorce 
 
PLANOWANA LICZBA OSÓB OBJ ĘTYCH PROJEKTEM : 28 osób  
 
TERMIN ROZPOCZ ĘCIA PROJEKTU : ............... 
 
TERMIN ZAKO ŃCZENIA PROJEKTU : ............... 
 
PLANOWANE EFEKTY: film promujący zabytki miasta Boguszowa-Gorc,  
 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ Ę PROJEKTU: nauczyciel historii 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU:  
 
 

Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 
Zbieranie informacji o 

zabytkach miasta 
Nauczyciel historii 

uczniowie 
IX 

Pisanie scenariusza do filmu Chętni uczniowie, 
 korekta nauczyciela j. 

polskiego 

X – XI 

Poszukiwanie montażysty uczniowie XI 
Nagrywanie filmu uczniowie XII – III 

Projektowanie okładki do 
filmu 

Uczniowie przy pomocy 
nauczyciela informatyki 

I 

Dobór muzyki do filmu Nauczyciel muzyki III 
Montowanie filmu uczniowie IV – V 

Przygotowanie zaproszeń na 
uroczystość szkolną 

Uczniowie przy pomocy 
nauczyciela informatyki 

 
 
 

V 

Uroczystość szkolna z 
udziałem zaproszonych gości 

Nauczyciel historii VI 



ze środowiska lokalnego 
( przede wszystkim osoby 

występujące w filmie) 
Uroczyste zebranie z 

rodzicami  
Uczniów biorących udział w 

projekcie 

Nauczyciel historii VI 

 
SPOSÓB EWALUACJI PROJEKTU:  

a) uroczystość szkolna z udziałem dyrektora szkoły,osób biorących udział w filmie, 
uczniów biorących udział w projekcie, delegacji 2- osobowych z wszystkich klas 
oraz osób uczestniczących w konkursie plastycznym - VI 

b) uroczyste zebranie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie - VI 
c) projekcja filmu w telewizji lokalnej - VI 

 
 

PROPOZYCJA SCENARIUSZA DO FILMU 
„ ZABYTKI MOJEGO MIASTA” 

 
SCENA I 
WSTĘP- WIDOK NA PANORAM Ę MIASTA 
PODKŁAD MUZYCZNY 
Zapraszamy Państwa w niezwykłą podróż 
Do miasta pięknego, położonego wśród wzgórz 
Wszyscy się z nami tam wybierzcie, opowiemy Wam o pięknym mieście. 
 
Cytując słowa naszego poety, 
Który przysporzył miastu sławy, 
Boguszów- Gorce wygląda jak ze „snu i jawy”. 
 
Gdy staniesz na tym „dachu” Polski 
ujrzysz przepiękny krajobraz górski 
Chełmiec z Mniszkiem powiem to szczerze 
Stoją nad miastem jak dwaj rycerze 
Po drugiej stronie Dzikowiec wzniosły, 
Gdy przyjdzie zima bardzo radosny. 
 
Gdy się rozejrzysz dookoła 
To z każdej strony las do Cię woła 
Świerki i sosny, dęby i buki 
I słychać wśród nich dzięcioła stuki. 
 
Zobacz to wszystko na własne oczy 
Jak przez to miasto „historia kroczy” 
Jak wiele czeka Cię tutaj atrakcji 
Przekonaj się jak dużo jest w naszej mowie racji. 
 



Odbędziemy dzisiaj wędrówkę 
Śladami zabytków naszego miasta 
Spróbujcie je docenić, 
Więc w drogę, basta! 

 
SCENA II 
KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI 
WIDOK NA KO ŚCIÓŁ  
PODKŁAD MUZYCZNY 
 
Naszą niezwykłą podróż rozpoczniemy od poznania historii kościoła polskokatolickiego  
Pw. Św. Pawła Apostoła. Datowanie świątyni przypada na 22 lipca 1900 roku, kiedy to 
wmurowano kamień węgielny. Budowę ukończono w 1904. O historii tego obiektu 
opowie nam proboszcz tej parafii ksiądz Kropielnicki 
 

                      -   Ksiądz się przedstawia 
                      -    Proszę księdza mógłby nam ksiądz uchylić rąbka historii tego obiektu 

- Czy wyposażenie kościoła jest równie ciekawe jak jego historia? 
- Serdecznie dziękujemy za dostarczenie nam informacji o jednym  
z ciekawszych zabytków Boguszowa 

 
SCENA III 
KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY 
WIDOK NA KO ŚCIÓL 
PODKŁAD MUZYCZNY 
 
Znajdujemy się obecnie przy kolejnym zabytkowym obiekcie- KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY 
Spróbujmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym zabytku od księdza Bartłomieja 
Szewczyka 
 

- Proszę księdza, może nam ksiądz opowiedzieć, jak przebiegały dzieje 
tego obiektu? 

- Czy zawsze pełnił on taką funkcję jak dzisiaj? 
- Co ciekawego znajduje się we wnętrzu tego kościoła? 
- Serdecznie dziękujemy za dostarczenie nam tylu ciekawych 

informacji o tym zabytku. 
Mamy nadzieję, że kościół ten zafascynował Was swoim widokiem i 
historią. 

  SCENA IV 
  RYNEK W BOGUSZOWIE 
PODKŁAD MUZYCZNY  
Znajdujemy się teraz na najwyżej położonym rynku w Polsce- 591 m. n.p.m. 
Przed nami XVIII wieczny ratusz miejski, wybudowany na miejscu spalonej gorzelni. 
W ratuszu, w gabinecie burmistrza znajdują się meble z XIX wieku. 
 
 
 



SCENA V 
WIDOK NA SZKOŁY 
PODKŁAD MUZYCZNY  
* 
Z 1701 roku pochodzi browar miejski, który prawie 300 lat warzył ten złocisty trunek 

 
* 
W Boguszowie znajduje się również były kościół ewangelicki wzniesiony około połowy 
XVIII wieku z dostawioną na przełomie XVIII i XIX wieku wieżą. 

 
* 
W mieście zachowało się także kilka domów mieszkalnych z XVIII wieku  
z których na szczególną uwagę zasługują domy przy ulicy Fornalskiej 9 i Kasprzaka 7 
Przy ulicy Fornalskiej 31 stoi zaś budynek, którego część pochodzi z XVIII wieku, druga 
zaś z początku XIX. Niektóre  źródła podają, że w tym miejscu stał obiekt datowany na I 
połowę XVI wieku zwany Domem Gutenberga, co poświadcza płaskorzeźba głowy 
twórcy maszyny drukarskiej wraz z jego inicjałami. Tu umieszczone są również 
płaskorzeźby pokazujące dawne herby miasta.  
 
SCENA VI 
KUŹNICE  
KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO POCZECIA NAJ ŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
PODKŁAD MUZYCZNY 
 
Kolejnym miejscem naszej wędrówki są Kuźnice, gdzie jednym z cenniejszych zabytków 
jest Kościół NPNMP wzniesiony w latach 1914-1917 
Na wędrówkę śladami historii tego obiektu zaprosił nas ksiądz Jan Mazur 
 

- Przedstawienie się księdza 
- Proszę księdza czy mógłby nam ksiądz przybliżyć historię tego 

kościoła 
- Co ciekawego w kościele zasługuje na uwagę? 

*  
Na Kuźnicach przy ulicy Pstrowskiego 31 mieści się kaplica Najświętszego Serca Pana 
Jezusa wzniesiona w początkach XX wieku 
 
 
* 
Tutaj też znajdują się budynki dwóch szkół z początku XX wieku, jedna przy ulicy 
Kopernika, druga przy ulicy Bema 
 
SCENA VII 
STARY LESIENIEC 
PAŁACYK 
PODKŁAD MUZYCZNY 
 



Następnym miejscem godnym naszej uwagi jest Stary Lesieniec- osiedle położone w 
dolinie Lesku,  
Ciągnące się na długości 1300 m 
Nad jego centrum wyrasta pięknie zadrzewione wzgórze, a na nim stoi tajemniczy pałac z 
około 1820 roku, wzniesiony na rzucie prostokąta 
 
O jego tajemnicach opowie nam jeden z mieszkańców pan Arkadiusz Łojowski 
 
* 
W Starym Lesieńcu znajduje się również kościół z 1927 roku pw. Św. Barbary 
 
SCENA VIII 
GORCE 
PODKŁAD MUZYCZNY 
Ostatnim miejscem naszej wędrówki są Gorce położone w kotlinie Czerwonego Potoku na 
wyżynie Jabłowskiej. 
I tu również możemy odnaleźć zabytkowe obiekty 
 
*  
Jednym z nich jest kościół pw. Zesłania Ducha Św. z ciekawym architektonicznym 
rozwiązaniem. 
Spróbujmy dowiedzieć się, kto był konstruktorem tej świątyni od proboszcza  
 

- Proszę księdza, kto był pomysłodawcą wybudowania tak interesującej 
pod względem architektury świątyni? 

- Co mogłoby przykuć uwagę turystów? 
- Serdecznie dziękujemy za te ciekawe informacje o tej świątyni 

 
 
Dobiega końca podróż wspaniała. 
Nasza wędrówka przybli żyć historię wam miała. 
Histori ę zabytków naszego miasta. 
 
Mamy nadzieje, że dostarczyliśmy Wam wielu atrakcji 
Przekonaj się ile jest w naszej mowie racji. 
 
 
 

 
 
 
 

Opracowała nauczycielka historii z Gimnazjum nr 1 w Boguszowie - Gorcach 
 
 
 
 


