
Projekty dofinansowane ze środków Gminy Michałowice 

oraz Fundacji Orlen z programu „Moje miejsce na Ziemi” 

CZAS NA HISTORIĘ
oraz

KLUB LOKALNEGO HISTORYKA 



Dzięki dotacji od Gminy Michałowice (z konkursu ofert) 

w 2020 roku Klub Historyka zrealizował projekt „Czas na historię”

oraz kwerendy historyczne w sezonie jesień-zima (mały grant).

Misją Klubu Lokalnego Historyka jest odkrywanie, badanie 

i prezentowanie historii naszych gminnych miejscowości 

oraz przywracanie pamięci historycznej i tożsamości 

dziejowej Małych Ojczyzn.



CZAS NA 

HISTORIĘ 

oraz

KLUB 

LOKALNEGO 

HISTORYKA

Oba projekty zrealizowano na terenie 

Gminy Michałowice w okresie 

maj-grudzień 2020 / rezultaty:

 Kwerendy historyczne prowadzone 

przez Klub Lokalnego Historyka

 Nowe trasy spacerów 

edukacyjno-historycznych

 Foldery i przewodniki 

 Artykuły opowiadające o dziejach 

gminnych miejscowości

 Strona internetowa FB 

Czas na historię – Gmina 

Michałowice



 Od maja do grudnia 2020 zespół Klubu 

Lokalnego Historyka przeprowadził 

kwerendy historyczne, odnajdując materiały 

źródłowe o dziejach gminnych miejscowości. 

Dzięki zebranej wiedzy opracowano 

treść 6 wykładów, 4 artykuły o postaciach 

historycznych oraz zaprojektowano

trasy spacerów edukacyjnych. Efekty pracy 

Klubu Historyka zamieszczono w folderach     

i na stronie „Czas na historię”.



TRASA SPACERU 
Śladami dziejów Nowej Wsi

 Ścieżka edukacyjna poświęcona Nowej Wsi 

opowiada o dziejach utworzenia 

miejscowości pod koniec XVIII wieku 

oraz wydarzeniach, postaciach i miejscach 

ważnych dla lokalnej historii.



TRASA SPACERU 
Śladami dziejów Granicy

 Ścieżka edukacyjno-historyczna 

poświęcona Granicy opowiada 

o dziejach miejscowości od 

średniowiecza do XX wieku.



TRASA SPACERU 
Śladami dziejów Pęcic

 Ścieżka edukacyjna o Pęcicach 

to opowieść o dziejach rodu Pierzchałów, 

kolejnych właścicielach Dworu Polskiego 

i wydarzeniach z historii miejscowości 

od średniowiecza do XX wieku.



FOLDERY I PRZEWODNIKI 

W ramach projektu „Czas na 

historię” wydano foldery o 

dziejach Nowej Wsi, Granicy 

i Pęcic. 

Foldery to przewodniki z 

trasami ścieżek edukacyjnych, 

mapami, zdjęciami i opisami,

w wersji elektronicznej            

i drukowanej.



ARTYKUŁY Z TREŚCIĄ  
WYKŁADÓW HISTORYCNYCH

Klub Historyka opracował 

w 2020 roku 10 artykułów 

z treścią wykładów o dziejach 

miejscowości Gminy Michałowice 

m.in.: Sokołowa, Helenowa, Pęcic, 

Michałowic, Granicy i Nowej Wsi.

Artykuły zamieszczono 

w wersji elektronicznej 

na stronie CZAS NA HISTORIĘ



Strona internetowa

CZAS NA HISTORIĘ –

GMINA MICHAŁOWICE

Klub Historyka założył 

ogólnodostępną stronę 

internetową na Facebooku, 

poświęconą lokalnej historii. 

Na stronie znajdziecie: 

prezentacje, zdjęcia, mapy, 

opracowania Klubu Historyka, 

ciekawostki o dziejach 

gminnych miejscowości. 

Strona ma już 300  fanów 

i stałą grupę odbiorców!



PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy serdecznie mieszkańcom Gminy Michałowice za 

zainteresowanie działalnością Klubu Lokalnego Historyka oraz 

zaangażowanie w zbiórkę zdjęć, archiwaliów i pamiątek. 

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce przedstawicielki 

naszego gminnego samorządu, Pani Wójt Małgorzaty Pacheckiej

- dzięki dotacji ze środków gminy (dotacja konkursowa i mały 

grant) mogliśmy przez rok realizować wartościowy projekt, 

przywracający naszym Małym Ojczyznom tożsamość historyczną. 

Dziękujemy również Fundacji Orlen, która wsparła Klub Historyka 

w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”.


