
Certyfikat CIVIS ET PATRIA 
W uznaniu działań kształtujących tożsamość młodego 

pokolenia Polaków nasza szkoła  otrzymała certyfikat  

CIVIS ET PATRIA, który przyznaje się uczestnikom 

- zwycięzcom konkursu „Małopolska – moje miej-

sce na ziemi, moja mała ojczyzna”.  

W roku szkolnym 2012/2013 braliśmy udział w IV 

edycji tego konkursu, organizowanego dla szkół wo-

jewództwa małopolskiego przez Kuratorium Oświaty 

w Krakowie we współpracy z Państwową Wyższą 

Szkołą Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Oświęcimiu. Wśród 10 laureatów konkursu, ja-

ko jedyna z Krakowa, znalazła się  Szkoła Podsta-

wowa nr 53 im. J.H. Dąbrowskiego, która realizo-

wała projekt pt.,, Kobierzyn – mała ojczyzna na 

mapie wielkiego Krakowa”.  

Udział w przedsięwzięciu polegał na zaplanowaniu    

i zrealizowaniu przez szkołę działań, we współpracy 

z władzami samorządowymi i instytucjami partner-

skimi, z zakresu pięciu obszarów, do których należa-

ły: historia, kultura i przyroda regionu, polskie dwory 

i losy ich mieszkańców, historie rodzin oraz społe-

czeństwo obywatelskie. 

Niektóre przedsięwzięcia były kontynuacją działań    

z lat poprzednich. 

Główną pracę wykonali uczniowie klas II – VI, któ-

rzy pracując pod kierunkiem zespołu nauczycieli na-

byli wielu nowych doświadczeń w pracy projektowej, 

a na etapie realizacji doznali wspaniałych wrażeń 

poznając historię bliskich im miejsc, spotykając się   

z żywymi świadkami minionych lat. Poznali sposoby 

pielęgnowania bliskich nam wartości w jednoczące 

się Europie. Przekonali się, że młode pokolenie ma ważne zadanie do wykonania – podejmo-

wanie ważnych ról w budującym się społeczeństwie obywatelskim. 

Nasze działania, udokumentowane w specjalnym sprawozdaniu i prezentacji multimedialnej, 

zdobyły uznanie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, czego świadectwem jest otrzymany 

certyfikat. Został on wręczony, przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczew-

skiego, przedstawicielom naszej szkoły w dniu 11 marca 2014 roku   w Kuratorium Oświaty  

i Wychowania w Krakowie podczas spotkania podsumowującego IV edycję konkursu ,, Ma-

łopolska -  moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna".  

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, także rodzicom dzieci. 

Zespół  realizujący projekt 


