
Konspekt lekcji geografii dla uczniów klas VII – 24 i 25 czerwca 2020 r. 

Przeczytajcie tekst w podręczniku s. 198-209. 
 

Temat: Mój region i moja mała ojczyzna 

Cel lekcji: 

Poznanie regionu zamieszkania i źródeł informacji o nim 

 

Najczęściej – nawet jeśli mamy świadomość, że okolica, w której mieszkamy, nie jest najpiękniejsza na 

świecie – potrafimy dostrzec jej zalety. Lubimy miejsca, w których dorastamy. Niektóre miejscowości 

zachwycają architekturą, inne pięknem przyrody, ukształtowaniem terenu. W jednych są świetne, dobrze 

wyposażone szkoły, w innych ośrodki sportowe, odbywają się cyklicznie ciekawe imprezy kulturalne. 

 

1. Co to jest mała ojczyzna? 

Ojczyzna to kraj urodzenia i miejsce pochodzenia przodków. Pod pojęciem „mała ojczyzna” kryje się 

natomiast określenie najbliższej okolicy, tego miejsca, z którym czujemy więź. To miejscowość, w której 

dorastamy, rodzinny dom, podwórko, przedszkole, szkoła.  

 

2. Region y Polski 

Polska jest podzielona na regiony geograficzno-historyczne. Ukształtowały się one przed wiekami, a ich 

współczesne nazwy nawiązują do nazw plemion zamieszkujących kiedyś ten obszar. Na przykład nazwę 

Śląskowi dało plemię Ślężan, zamieszkujące okolicę góry Ślęży. Do głównych regionów Polski należą: 

Wielkopolska, Śląsk, Małopolska, Pomorze, Podlasie, Mazowsze, Mazury i Warmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Źródła informacji o małej ojczyźnie – zob. s. 207 podręcznik  

 



4. Poznajemy Koszalin - nasze miasto (wersja krótka – to jest temat na 2-3 lekcje) 

Koszalin (niem. Köslin, łac. Coslinum, kaszub. Kòszalëno) – miasto położone na Pobrzeżu Koszalińskim, 

nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Centrum miasta znajduje się ok. 

11 km od Morza Bałtyckiego. Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. miasto miało 107 tys. 

mieszkańców.  

Historia Koszalina 

Najstarsze dzieje grodu nad Dzierżęcinką wiążą się z Polską Piastowską, następnie z Księstwem 

Zachodniopomorskim. Po raz pierwszy Koszalin wymieniony został w Kronice Wielkopolskiej, jako jeden z 

grodów zdobytych w 1107 r. przez Bolesława Krzywoustego. Od X do XIII w. jako gród słowiański spełniał 

rolę usługową wobec słynnego ośrodka kultowego na pobliskiej Górze Chełmskiej. Tutaj w XIII w. 

zbudowano kaplicę chrześcijańską, znany w średniowieczu ośrodek pielgrzymi. W 1248 r. Koszalin przejął 

biskup kamieński; miejscowość otrzymała prawa miejskie  23 maja 1266 r. W połowie XIV w. kupiono na 

potrzeby miasta jezioro Jamno z mierzeją, skąd z małego portu w Unieściu zaczęto eksportować płody rolne 

i leśne do krajów skandynawskich, Gdańska i Lubeki. Samodzielną pozycję w handlu bałtyckim zdobył 

Koszalin po zwycięskiej bitwie z Kołobrzegiem w 1446 r. Wkrótce też stał się pełnoprawnym członkiem 

Związku Hanzeatyckiego, handlowej organizacji miast północnoeuropejskich. Prestiż miasta umocnił się na 

przełomie XVI i XVII w., gdy książęta biskupi z rodu Gryfitów wybudowali tu zamek.  

Czasy świetności przerwała wojna 30-letnia, po której Koszalin wraz z całym Pomorzem Zachodnim 

stał się częścią Brandenburgii, a następnie Prus. W XVIII w. ożywienie gospodarcze przyniósł popyt na 

sukno produkowane na potrzeby armii pruskiej. Profity przynosiła miastu produkcja mydła, papieru, 

galanterii oraz powozów. Wielki pożar w 1718 r. zniszczył 2/3 zabudowy, stąd nieliczne tylko obiekty z 

dawnej świetności grodu zachowały się do dziś. W XIX w. Koszalin stał się centrum administracyjnym i 

komunikacyjnym Pomorza Środkowego, ośrodkiem przemysłu i usług. Mieściła się tu m.in. fabryka 

samolotów (okres I wojny), papieru, przetwórnia drobiu i łososi, browar, mleczarnia oraz fabryka maszyn 

rolniczych. W okresie międzywojennym Koszalin dotknął kryzys; dopiero lata 30 przyniosły ożywienie w 

przemyśle związane z przygotowaniami Niemiec do II wojny światowej. 

W wyniku walk niemiecko-sowieckich i polskich na Pomorzu 4 marca 1945 r. miasto zostało zajęte 

przez Armię Radziecką i włączone w granice państwa polskiego. Do lutego 1946 r. pełniło rolę stolicy 

Pomorza Zachodniego, a w czerwcu 1950 r. uzyskało status stolicy województwa. Od 1972 r. Koszalin jest 

także siedzibą Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.  

 

Środowisko przyrodnicze 

 Koszalin jest terenem o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Składają się na nie: duża lesistość (ok. 

41%), obecność torfowisk, mokradeł, dolin rzecznych, duże zróżnicowanie krajobrazowe. O bogactwie 

przyrody świadczą również rzadkie i cenne gatunki roślin i zwierząt. Flora miasta obejmuje 778 gatunków 

roślin naczyniowych, z tego 48 gatunków chronionych,7 gatunków roślin naczyniowych rzadkich, ginących 

lub zagrożonych wyginięciem. Na obszarze Koszalina opisano 262 taksony zwierząt, z czego 23 należy do 

bezkręgowców (11 gatunków objętych ochroną), a 213 do zwierząt kręgowych. Spośród fauny kręgowców 

wykazano: 162 gatunki chronione, 26 gatunków z Polskiej Czerwonej Listy Zwierząt. Na terenie Koszalina 

znajdują się 2 rezerwaty przyrody: Rezerwat Jezioro Lubiatowskie
 
oraz Rezerwat przyrody nieożywionej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_kaszubski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pobrze%C5%BCe_Koszali%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzier%C5%BC%C4%99cinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jamno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubiatowo_P%C3%B3%C5%82nocne
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Rezerwat_Jezioro_Lubiatowskie&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Rezerwat_przyrody_nieo%C5%BCywionej_Bielica&action=edit&redlink=1


Bielica; 59 pomników przyrody, 9 użytków ekologicznych, część obszaru chronionego krajobrazu 

Koszaliński Pas Nadmorski oraz 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy w obrębie lasów w okolicy Mścic.  

 

Kultura 

 W Koszalinie mieści się kilka obiektów mających status instytucji kultury, należą do nich m.in. 

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, 

Teatr Muza, Teatr Propozycji Dialog, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Włodzimierza Wysockiego, 

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Centrum Kultury 105 w Koszalinie, kina 

(Kryterium, Multikino, Alternatywa). Jako ewenement na skalę kraju wymienić należy największy w Polsce 

Amfiteatr im. Ignacego Jana Paderewskiego. Co roku organizowane są w Koszalinie liczne imprezy i 

festiwale o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym takie jak:  

 Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" 

 Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja” 

 Letni Festiwal Kabaretów 

 Światowy Festiwal Chórów Polonijnych (Koszalin) 

 Międzynarodowy Festiwal Organowy (Koszalin) 

 Hanza Jazz Festiwal 

 

Zabytki 

Cały obszar Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Zabytki Koszalina znajdują się na 

Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Na liście zabytków chronionych prawem znajdują się m.in.:  

 fragmenty murów obronnych z ok. 1320 r. 

 Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP – kościół gotycki z 1333 r. 

 Domek Kata z XV w., od 1964 r. siedziba Teatru Propozycji Dialog 

 Kościół św. Józefa Oblubieńca – neogotycka budowla z 1869 r.  

 Kaplica św. Gertrudy – wybudowana w latach 1382–1383, obecnie kaplica ewangelicko-augsburska 

 dawny kościół zamkowy – wybudowany ok. 1300 r. jako kościół klasztoru cysterek, od 1953 r. 

cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, siedziba parafii prawosławnej (ul. Adama Mickiewicza 22) 

 Pałac Młynarza i młyn z XIX w. 

 Pałac Ślubów – kamienica z XVI w. (ul. Bogusława II 15) 

 zespół budynków Poczty Głównej –  neogotycki wzniesiony w 1884 r. 

 stacja kolejki wąskotorowej wraz z obiektami kolejowymi z 1898 r. 

 Park Miejski im. Książąt Pomorskich – zabytkowy park; najstarsza część powstała w 1817 r. 

 wieża widokowa na Górze Chełmskiej zbudowana w 1888 r.; wysokość 31,5 m 

 budynek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – wzniesiony w 1906 r.  

 neogotycki budynek Archiwum Państwowego – wzniesiony w XIX w. jako szpital garnizonowy 

 budynek Straży Pożarnej – z 1928 r. 

 podziemia starego browaru, ul. Kazimierza Wielkiego – część dawnego browaru z 1846 r. 

 skansen Kultury Jamneńskiej 
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 Katedra Niepokalanego Poczęcia 

NMP 

 
Domek Kata 

Zespół młyna miejskiego obecnie 

Muzeum w Koszalinie 

Budynek poczty 

Park Miejski 

Skansen Kultury Jamneńskiej 

 

 

To wszystko na dzisiaj, to też ostatnia porcja materiału ode mnie dla Was.  

Życzę Wam słonecznych wakacji, odpoczynku, zdrowia i spełnienia marzeń. 

 

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 
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