Program MEN
„Godność, Wolność, Niepodległość”
w ramach Wieloletniego Programu
„Niepodległa”

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach
aktywnie włączyła się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i placówka otrzymała wsparcie
finansowe na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.
Znalazła się w grupie 11 szkół w województwie małopolskim i 257 w Polsce, którym
przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu MEN „Godność,
Wolność, Niepodległość”. W Gminie Chełmiec była jedyną szkołą, która realizowała
ten program.
Od września do grudnia 2018r. w szkole zorganizowano wiele działań
edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych służących budowaniu wspólnoty,
kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.
Prezentujemy najważniejsze działania:
1.Wycieczki edukacyjne:
a)Wycieczka do Lwowa (1-3 października 2018r.)
W wycieczce uczestniczyło 48 uczniów z klas 5-8. Poznali miejsca związane
z bohaterami walk o niepodległą Polskę oraz z pobytem Józefa Piłsudskiego w tym
mieście. W pierwszym dniu uczniowie zwiedzi Stare Miasto, idąc śladami polskich
królów i poetów. Zwiedzili Katedrę Łacińską – centrum polskiego życia
patriotycznego. W drugim dniu pobytu zobaczyli Sejm Galicyjski, a potem udali się na
Cmentarz Łyczakowski, gdzie zatrzymali się w zadumie nad grobami znanych
i zasłużonych Polaków. Następnie zwiedzili Cmentarz Orląt Lwowskich, złożyli
wieniec i odśpiewali hymn państwowy. Ważnym etapem wycieczki był spacer
śladami Józefa Piłsudskiego, patrona naszej szkoły (Cytadela, Ossolineum, Park
Stryjkowski, ul. Kopernika). W ostatnim dniu wycieczki podążyli śladami Wielkich
Polaków: biskupa Józefa Teodorowicza, prof. Stefana Banacha, poety Mariana
Hemara. Obejrzeli również gmach dawnego NKWD i Gestapo – miejsca męczeństwa
wielu Polaków. Pamiątką po wycieczce jest przygotowany przez uczniów album ze
zdjęciami wraz z krótkim opisem, w jakich miejscach byli i co zobaczyli.

b) Wycieczki do miejsc historycznych w Marcinkowicach
Nasza miejscowość ma bogatą historię, dlatego też jest tu wiele ciekawych miejsc –
świadków ważnych dla Marcinkowic wydarzeń historycznych. Uczniowie wszystkich
klas wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczkach do tych miejsc: Cmentarz
Wojenny nr 352, Skwerek Katyński, Dęby Pamięci, Ławeczka i Dąb Jana Karskiego,
Tablica pamiątkowa na Dworcu PKP, tablica pamiątkowa Jana Karskiego na
leśniczówce pana Sowy. Uczniowie odwiedzili te miejsca i poznali, z jakimi
wydarzeniami historycznymi one się wiążą.

c) Wycieczki do Nowego Sącza
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczkach do Nowego Sącza, w czasie
których zobaczyli wiele ciekawych miejsc, w których odbyły się ważne wydarzenia
historyczne. Zwiedzili więc: Rynek, zabytki na ulicy Jagiellońskiej, Planty Sądeckie
z „Dębem Wolności” oraz „Dąb 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości”. Wiele emocji wzbudził nowy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Kasztance usytuowany u zbiegu ul. Żeromskiego i Al. Wolności, w sąsiedztwie
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu został. Zaprojektował go Stanisław
Szwechowicz z Gdańska.

2.Wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę
niepodległości
Gromadzenie i opisywanie pamiątek rozpoczęło się we wrześniu i trwało dwa
miesiące. Wystawa pamiątek „100 lat niepodległości” dostępna była dla
zwiedzających w listopadzie i grudniu. Na wystawie zgromadzono przedmioty,
medale, dokumenty, książki, zdjęcia z ostatnich 100 lat. Były wśród nich m.in. takie
cenne pamiątki jak: mapa Marcinkowic z 1903 roku, bagnet z czasów I wojny
światowej, medale za zasługi w II wojnie światowej, liczne dokumenty z okresu
II wojny światowej, zdjęcia rodzinne z lat 1930-70. Między zbiorami znalazły się
liczne pamiątki gromadzone od lat przez szkołę dotyczące miejscowości, szkoły i jej
patrona – Józefa Piłsudskiego. Obejrzeć więc można było zdjęcia, prace plastyczne
i literackie uczniów, opisy kronikarskie uroczystości i projektów szkolnych. Ponadto
były tam też książki napisane przez Józefa Piłsudskiego i te poświęcone jego
osobie, publikacje dotyczące szkoły i Cmentarza Wojennego w Marcinkowicach.
Na wystawie znajdowały się również archiwalne zdjęcia Cmentarza Legionistów
z 1914-1915r. wypożyczone przez Koło Gospodyń Wiejskich z Marcinkowic oraz
galeria zdjęć z czasów I wojny światowej wykonanych XIX – wieczną techniką
chromianowo – proszkową autorstwa pana Michała Piotrowskiego. Wystawa dała
możliwość poznania historii naszej miejscowości ukrytej w przedmiotach,
dokumentach i zdjęciach.

3.Udział w obchodach ważnych rocznic historycznych:
a)Montaż poetycko-muzyczny z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Goście, uczniowie i rodzice obejrzeli montaż poetycko-muzyczny przygotowany
przez uczniów starszych klas. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru
szkoły i odśpiewania hymnu Polski oraz hymnu szkoły. Następnie na szkolnej scenie
pojawili się uczniowie. Przypomnieli o ważnym wydarzeniu, które rozegrało się 79 lat
temu – o wybuchu II wojny światowej. Niezwykle wzruszające były deklamowane
wiersze i pieśni wykonane przez szkolny chórek. Całość wzbogaciły zdjęcia
i fragmenty filmów z II wojny światowej.

b) Apel z okazji rocznicy ataku Rosji na Polskę
Z okazji rocznicy ataku Rosji na Polskę w naszej szkole odbył się apel. Występ
rozpoczął się od odśpiewania hymnu Polski. Następnie dziewczynki z klasy 5 i 7
przedstawiły krótki program artystyczny, na który złożył się rys historyczny dotyczący
wydarzeń z 17 września 1939r. uzupełniony wzruszającymi wierszami patriotycznymi
i pieśniami. Poruszająca była prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia
z wojny na tle pieśni Kaczmarka pt. „Ballada wrześniowa”. Na zakończenie apelu
zabrzmiał „Hymn Sybiraków”. Potem wszyscy uczniowie naszej szkoły udali się na
Skwerek Katyński, gdzie przy obelisku zapalili znicze i minutą ciszy uczcili poległych
w Katyniu w czasie II wojny światowej i tych, którzy zginęli w Smoleńsku w katastrofie
lotniczej.

a) Spotkanie z Sybiraczką
W naszej szkole gościliśmy Panią Aleksandrę Potoczek, która należy do nielicznej
już grupy ludzi, którzy przeżyli pobyt na Syberii w czasie II wojny światowej. Pani
Aleksandra Potoczek podzieliła się z uczniami klas 3-8 wspomnieniami ze swojego
sześcioletniego pobytu na Syberii. Jako kilkuletnie dziecko wraz z matką walczyła
o każdy dzień życia w bardzo nieludzkich warunkach. Obecnie pani Potoczek należy
do Związku Sybiraków i aktywnie działa w tej organizacji. Wzruszający dla naszego
gościa był „Hymn Sybiraków” odśpiewany przez chór szkolny. Było to niezwykłe
spotkanie, które na długo pozostanie w naszej pamięci, dzięki któremu młode
pokolenie zdobędzie wiedzę o „Syberyjskiej Golgocie”.

b) Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości
Dnia 11 listopada 2018r. w Kościele Parafialnym w Marcinkowicach uczniowie naszej
szkoły zaprezentowali dla mieszkańców wsi montaż słowno-muzyczny „Czym jest
wolność?” Potem została odprawiona uroczysta Msza św. za Ojczyznę. Wystawione
były sztandary szkół: Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, w Rdziostowie,
sztandar Zespołu Szkół w Marcinkowicach oraz sztandar Akcji Katolickiej. Dalsze
uroczystości miały miejsce na Cmentarzu Wojennym nr 352 w Marcinkowicach.
Szkoła Wojskowa wystawiła wartę honorową. Delegacja naszej szkoły i szkół
sąsiednich oraz goście z władz samorządowych złożyli wieńce, zapalili znicze i oddali
cześć poległym w Bitwie Marcinkowickiej w 1914r. Całą uroczystość zorganizowała
nasza szkoła we współpracy z Parafią Marcinkowice, Zespołem Szkół im.
Władysława Orkana w Marcinkowicach oraz Stowarzyszeniem Koło Gospodyń
Wiejskich Marcinkowice, które przygotowało wieniec złożony na Cmentarzu
Legionistów.

e) Święto Szkoły na pamiątkę Bitwy Marcinkowickiej
Nasza szkoła po raz XII obchodziła Święto Szkoły na pamiątkę Bitwy
Marcinkowickiej, którą stoczyli Legioniści z Rosjanami dnia 6 grudnia 1914r.
Żołnierzami polskimi dowodził Józefa Piłsudski, od 1998r. patron szkoły.
W tym roku Święto Szkoły miało szczególny charakter, bowiem obchodziliśmy
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Świętowanie rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu
szkoły. Potem nastąpiła część konkursowa. Tradycyjnie odbył się turniej wiedzy
o patronie szkoły, Józefie Piłsudskim, w którym udział wzięły 3-osobowe zespoły
z klas 4-8. Największą wiedzą na temat życia i działalności Marszałka wykazali się
uczniowie klasy 4b. Wiele wrażeń estetycznych i wzruszeń dostarczył konkurs pieśni
legionowych. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-8. Aplauz widowni wywołały
występy uczniów młodszych klas, którzy zaprezentowali się w pięknych strojach
i profesjonalnie wykonali wylosowane wcześniej pieśni. Dlatego też aż dwa zespoły
uzyskały I miejsce: z klasy 2 i klasy 3. W ich wykonaniu usłyszeliśmy pieśni: „Przybyli
ułani” i „Ej, dziewczyno, ej, nieboga”. W kategorii klas starszych zwyciężyli uczniowie
klasy 6, którzy zaśpiewali „Legiony”. Na zakończenie uroczystości wręczono uczniom
nagrody za w/w. konkursy oraz konkursy, w których prace wykonali wcześniej. Były
to konkursy: plastyczny, fotograficzny i na najładniejszy lapbook „100 lat
niepodległości w Marcinkowicach”, konkurs literacki „Polska w oczach dzieci” oraz
konkurs krzyżówkowy.
Podczas Święta Szkoły odbyła się również promocja książki „Polska w oczach dzieci”
zawierająca teksty literackie, których autorami byli uczniowie naszej szkoły.
Zaproszeni goście i rodzice obejrzeli także wystawę pamiątek „100 lat
niepodległości”.

f) Obchody 104. rocznicy Bitwy Marcinkowickiej
Dnia 6 grudnia 2018 roku uczniowie starszych klas wzięli udział w obchodach
104. rocznicy bitwy pod Marcinkowicami na Cmentarzu Wojennym nr 352.
Uroczystości uświetnili żołnierze 6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa
Kuropeski z Krakowa. Z ich udziałem odbył się apel poległych, a potem żołnierze
oddali salwę honorową. Ksiądz Proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach – Tadeusz Celusta przypomniał
zebranym wagę ofiary życia, jaką ponieśli wszyscy walczący o wolność Ojczyzny.
Apelował o docenianie wartości, jakimi są wolność i niepodległość. Obchody
zakończyło składanie wieńców na grobach poległych legionistów.

4. Udział w akcjach dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski:
a) Ogólnopolska akcja śpiewu hymnu narodowego „Rekord dla Niepodległej”
Nasza szkoła – uczniowie, nauczyciele i rodzice - aktywnie włączyli się w odchody
100-lecia Odzyskania Niepodległości. Razem z uczniami w całej Polsce wzięli udział
w akcji „Rekord dla Niepodległej” i zaśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego.
W strojach galowych z biało-czerwonymi kotylionami wszyscy uczniowie szkoły
zgromadzili się w sali gimnastycznej. Dokładnie o godzinie 11.11 przy wystawionym
sztandarze szkoły rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Potem z biało-czerwonymi
chorągiewkami i transparentem „Kocham Polskę” wyszli na podwórko przed budynek
szkoły i wzięli udział w happeningu dla uczczenia 100 lat niepodległości naszej
Ojczyzny.

b) Marsz Trzeźwości dla Niepodległości
Nasza szkoła znalazła się w grupie 16 placówek, które aktywnie wzięły udział w XI
edycji kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska „NO PROMIL – NO PROBLEM”
organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”
z siedzibą w Wieliczce. Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w marszu na rzecz poparcia
trzeźwości na drogach Małopolski. Z wykonanymi przez siebie transparentami,
z balonami i chorągiewkami, w kampanijnych koszulkach i czapeczkach
przemaszerowali z budynku szkoły do tzw. pętli autobusowej. Tam rozdawali
zatrzymanym kierowcom ulotki i baloniki. Tegoroczna kampania nawiązywała do
obchodzonego przez Polskę 100-lecia odzyskania niepodległości, dlatego hasło
marszu brzmiało: „Marsz Trzeźwości dla Niepodległości”.

c)Akcja charytatywna „100 polskich książek na 100-lecie odzyskania
niepodległości Polski”
Uczniowie włączyli się w akcję charytatywną zbierania książek. Udało się zgromadzić
100 książek, które zostały zapakowane do pudeł i przekazane dzieciom
z zaprzyjaźnionej parafii na Ukrainie.

d) Koncert pieśni patriotycznych
Podczas Święta Szkoły miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
chóru szkolnego. Zaproszeni goście, rodzice i uczniowie usłyszeli piękne pieśni
patriotyczne. Szczególnie zachwyciło solowe wykonanie pieśni „Pytasz mnie”,
„Piosenka o nadziei” przez Zuzannę Jurczak.
5. Zwiedzanie muzeów:
a) Zwiedzanie Muzeum Parafialnego w Marcinkowicach
Uczniowie klas 3 i 4a udali się na zajęcia edukacyjne do Muzeum Parafialnego
w Marcinkowicach. Ksiądz Prałat Józef Babicz pokazał dzieciom cenne zbiory, wśród
których znalazły się stare książki, figurki drewniane, sprzęty domowe i narzędzia
gospodarskie. Przekazał wiele ciekawostek związanych z Bitwą Marcinkowicką.
Interesująco opowiadał o przedmiotach, sprzętach i narzędziach używanych dawniej
w domu i gospodarstwie. Ksiądz Prałat pokazał uczniom również bogaty zbiór szopek
bożonarodzeniowych. Wszystkie te cenne eksponaty związane są z kulturą religijną,
materialną i regionalną naszych przodków.

b) Zwiedzanie Muzeum Historycznego w Marcinkowicach
Uczniowie klas 5 i 6 zwiedzili Muzeum Historyczne w Marcinkowicach. Kustosz
muzeum pani Ada Jakubczak pokazała uczniom eksponaty tam zgromadzone
i w barwny sposób opowiedziała o ważnych dla naszej wsi wydarzeniach
historycznych i postaciach biorących w nich udział. W pierwszej sali uczniowie
zobaczyli sprzęty domowe i gospodarskie używane dawnej przez mieszkańców wsi.
Wysłuchali opowieści o czasach, kiedy do dworu Morawskich przyjeżdżali letnicy,
którzy odpoczywali tutaj i dochodzili do zdrowia. Obejrzeli zachowane dokumenty,
listy, pocztówki, zdjęcia i inne pamiątki piśmiennicze.
Druga sala zawierała pamiątki (dokumenty, listy, książki, wycinki prasowe, zdjęcia)
dotyczące rodziny Morawskiego, ostatniego dziedzica wsi oraz bogaty zbiór pamiątek
z Bitwy Marcinkowickiej, pobytu Józefa Piłsudskiego i Legionistów w Marcinkowicach
oraz okolicznych miejscowościach. Zwiedzanie muzeum to piękna lekcja historii,
ucząca patriotyzmu i miłości do Małej Ojczyzny.

6. Zajęcia edukacyjne:
a) Zajęcia edukacyjne w Archiwum Narodowym w Nowym Sączu
Uczniowie klas 2 oraz 4-6 brali udział w ciekawych warsztatach w Archiwum
Narodowym Oddział w Nowym Sączu. Pracownicy archiwum zaprowadzili ich do
takich pomieszczeń jak: magazyn, czytelnia i biuro. Uczniowie dowiedzieli się, jakie
dokumenty zgromadzone są w archiwum i w jakich warunkach przechowywane, aby
nie uległy zniszczeniu. Kierownik archiwum pokazał im księgi sprzed stu lat.
Szczególnie interesujące były dokumenty, zdjęcia i pocztówki związane z pobytem
Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach i Nowym Sączu. Wszyscy uczniowie
otrzymali pakiety małego archiwisty z zadaniami do rozwiązania w domu.

c) Zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu
Uczniowie klasy 4b uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Publicznej
Oddział dla Dzieci w Nowym Sączu. Zajęcia bardzo nich zainteresowały, bo
dotyczyły Józefa Piłsudskiego, patrona naszej szkoły. W formie zabawowej odkrywali
kolejne tajemnice Marszałka. Dowiedzieli się m.in. jaki sport uwielbiał Piłsudski, jak
zachęcał swoje córki do jedzenia, co oznacza słowa wypowiedziane przez
Piłsudskiego: ”Tylko budujcie mi tu bez kantów”, czy niebieska wstążka zanurzona
w Morzu Czarnym będzie czarna, dlaczego Piłsudski nosił wąsy. Zajęcia były dla
uczniów atrakcyjne i pogłębiły ich wiedzę o Józefie Piłsudskim. Biblioteka realizowała
zajęcia w ramach Programu „Niepodległa”, a tytuł zajęć brzmiał: „Tajemnice
Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

a) Zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu
Uczniowie klasy 5 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Sądeckiej Bibliotece
Publicznej. Tytuł warsztatów brzmiał: „Drzewo pamięci Mirabelki – podchody
literackie”. Uczniowie przenieśli się do przedwojennej Warszawy i okresu II wojny
światowej. Poznali postać Ireny Sendlerowej, która w czasie II wojny światowej
ratowała żydowskie dzieci z getta. Uczniowie obejrzeli krótki film ”Mirabelka”
Cezarego Harasimowicza, następnie w zespołach pracowali nad problemami
zawartymi w książce. Kolejnym wyzwaniem dla uczniów było opracowanie strojów
karnawałowych. Po prezentacji strojów zespoły otrzymały do rozwiązania prawdziwy
intelektualny tor przeszkód, oparty na planie miasta przedwojennej Warszawy i treści
cytowanej książki. Ostatnim zadaniem było tworzenie haseł reklamowych,
promujących towary na Kercelaku (placu targowym w przedwojennej Warszawie).
Warsztaty były atrakcyjną formą poznania historii Warszawy.

d) Zajęcia historyczno-fotograficzne „Twórcy niepodległej Polski”
Uczniowie klasy 4a i 5 naszej szkoły oraz gościnnie uczniowie Szkoły Podstawowej
z Chełmca uczestniczyli w zajęciach historyczno-fotograficznych „Twórcy
niepodległej Polski”. Zajęcia prowadził nauczyciel historii, pan Robert Cempa oraz
fotografik, pan Michał Piotrowski. Uczniowie naszej szkoły wraz z panem od historii
zapoznali gości z postacią Józefa Piłsudskiego i jego zasługami dla Polski oraz
przebiegiem Bitwy Marcinkowickiej. Następnie uczniowie poznali jeszcze dwóch
twórców niepodległej Polski - Romana Dmowskiego i
Ignacego Jana
Paderewskiego. W drugiej części spotkania uczniowie uczestniczyli w zajęciach
fotograficznych. Samodzielnie wykonali zdjęcia poznanych trzech twórców
niepodległej Polski, wykorzystując XIX-wieczną technikę chromianowo – proszkową.
Pan Piotrowski ubrany w strój oficjalny zaprezentował, jak ubierali się mężczyźni na
początku XX wieku. Wykonane zdjęcia uczniowie zabrali do domu. Takie zajęcia były
atrakcyjną dla uczniów formą poznawania historii naszego kraju.

d)Zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym
Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w ogólnopolskim projekcie „ 100-lecie
niepodległości. Pokaż radość, przedszkolaku”. Projekt miał na celu kształtowanie
postaw patriotycznych i tożsamości narodowej dzieci. Podczas zajęć
edukacyjnych: „Co to jest Polska?”, „Symbole Narodowe”, „Mała Ojczyzna”
dzieci odpowiedziały sobie na pytania: Co to jest Polska ? , Kim jest patriota? Czym
jest niepodległość?, uczyły się śpiewać hymn Polski (4 zwrotki), przygotowały kącik
patriotyczny, poznały „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”. Na zajęciach plastycznych
dzieci wykonały plakat „ Polska” oraz flagę i godło Polski. Projekt zakończył się
zorganizowaniem uroczystości przedszkolnej, na którą dzieci zaprosiły swoich
rodziców i w atmosferze radości przedstawiły im inscenizację „ Kocham Cię
Polsko”, a na koniec wspólnie z rodzicami odśpiewały hymn Polski.
Dzieci młodszej grupy realizowały zajęcia z projektu edukacyjnego „Książka bawi,
uczy, wychowuje”. Poznały „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”. Z ogromnym
zainteresowaniem wysłuchały czytanej przez Panią Dyrektor legendy. Zdobyły
wiadomości na temat historii powstania państwa polskiego, godła oraz barw
narodowych. Z powodzeniem zdały egzamin z wiedzy na temat legendy,
przeprowadzony przez Panią Dyrektor, która ich pochwaliła i nagrodziła. Wykonały
również karty pracy z godłem Polski, które posłużyły do ozdobienia sali.

f)Zajęcia edukacyjne w klasie 4a
Uczniowie klasy 4a uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych poświęconych patronowi
naszej szkoły, Józefowi Piłsudskiemu. Tekstem źródłowym była książka
pt. „Tajemnice Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Uczniowie poznali fragmenty książki
opisujące ciekawostki z życia Marszałka. Potem rozmawiali na ten temat, utrwalając
swoją wiedzę na temat życia naszego patrona. Książka napisana jest lekkim stylem
dostosowanym do odbioru przez młodego czytelnika. Były to ciekawe zajęcia.

7. Udział w konkursach:

a)Szkolne konkursy „100 lat niepodległości w Marcinkowicach” oraz konkurs
„Kocham Polskę”
W szkole zorganizowano następujące konkursy: konkurs plastyczny, fotograficzny
i na najciekawszy lapbook „100 lat niepodległości w Marcinkowicach”. Uczniowie
w formie prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, na fotografiach oraz
w formie lapbooka przedstawili wydarzenia, postaci, miejsca związane
z Marcinkowicami w okresie ostatnich 100 lat. Konkurs plastyczny cieszył się dużym
zainteresowaniem, bo złożono aż 50 prac. Wszystkie prace zostały wyeksponowane
na wystawie w korytarzu głównym. W konkursie fotograficznym uczestniczyło
5 uczniów. W konkursie, który polegał na wykonanie lapbooka, wzięło udział 20
uczniów. Lapbooki i prace fotograficzne można było obejrzeć na wystawie w klasie
4a. W szkole odbył się również konkurs literacki „Polska w oczach dzieci”. Złożono
77 wierszy i utworów prozatorskich. Prace literackie zostały wydane w formie
książkowej.

Oto lista nagrodzonych:
Konkurs literacki „Polska w oczach dzieci”:
I miejsce – Magdalena Wójs, Agnieszka Szajewska, Marcel Kumor, Zuzanna
Adamczyk, Agnieszka Tobiasz, Piotr Szyszka, Justyna Mróz, Martyna Kowalczyk,
Julia Tobiasz,
II miejsce – Kacper Horowski, Mikołaj Uryga, Emilia Dynowska, Wiktoria Sarata,
Zuzanna Jurczak, Partyk Musiał, Amelia Kalisz, Karolina Długosz, Katarzyna Opioła,
Arkadiusz Potoczek, Patryk Chronowski,
III miejsce – Grzegorz Wilk, Amelia Michalik, Maja Żak, Jakub Budnik, Szymon
Zajączkowski, Dawid Smajdor, Anna Mróz, Julia Zajączkowska, Angelika Bińkiewicz.
Konkurs na lapbook „100 lat niepodległości w Marcinkowicach”:
I miejsce – Anna Mróz, Bartosz Mróz, Mateusz Sowa, Sławomir Jargut,
II miejsce – Zuzanna Jurczak, Anna Rusnarczyk, Oliwia Janus, Maja Berezowska,

III miejsce – Martyna Kowalczyk, Natalia Słaby, Ewelina Gizicka, Patrycja Pustułka,
Maja Żak, Katarzyna Glaser.
Konkurs fotograficzny „100 lat niepodległości w Marcinkowicach”:
I miejsce – Agnieszka Szajewska,
II miejsce – Emilia Dąbrowska,
III miejsce – Zuzanna Mróz, Miłosz Mróz, Adam Kuc.
Konkurs plastyczny „100 lat niepodległości w Marcinkowicach”:
I miejsce – Milena Pociecha, Wiktoria Potoczek, Katarzyna Dadaś, Katarzyna Glaser,
II miejsce – Magdalena Wójs, Mateusz Sowa,
III miejsce – Maja Żak, Kacper Zięba, Dominik Jabłoński, klasa 0a,
Wyróżnienie – Magdalena Rusnarczyk, Jakub Hasior, Zuzanna Jurczak, Oliwia
Kożuch, Agnieszka Tobiasz.
Konkurs krzyżówkowy:
Julia Malec, Wiktoria Matuszny, Krzysztof Sikorski.
Nagrody bardzo licznej grupie uczniów wręczali: pani dyrektor, Elżbieta Samek,
pan Radosław Potoczek i pan Wiesław Janczyk.

b) Ogólnopolski Konkurs Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej”
Konkurs polegał na napisaniu wiersza o tematyce patriotycznej. Uczennica naszej
szkoły, Agnieszka Szajewska z klasy 4b zdobyła III miejsce.

c))Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Liczna grupa uczniów starszych klas brała udział w dyktandzie. Konkurs sprawdzał
ich umiejętności ortograficzne, ale jednocześnie uczniowie w tej nietypowej formie
mieli okazję poznać historię Polski sprzed 100 lat.

d)Gminny Konkurs Historyczny „11 listopada 1918r.”
Zadanie konkursowe polegało na przedstawienie wydarzeń związanych z utratą
i odzyskaniem przez Polskę niepodległości w formie lapbooka. Uczennice naszej
szkoły odniosły sukces i uzyskały czołowe miejsca: I, II i wyróżnienie.

e) Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Radosna Niepodległości”
Naszą szkołę reprezentował 10 - osobowy zespół. Uczniowie wykonali pieśń
pt. "Ballada o Rotmistrzu Pileckim” oraz solowo "Piosenkę o nadziei”.

f) Bieg Legionisty
Nasza szkoła była współorganizatorem XXVI Biegu Legionisty – Marcinkowice 2018r.
Na boisku Sportowym LKS Zamczysko w Marcinkowicach na starcie stanęło ponad
sześciuset zawodników. Młodzież i dzieci rywalizowali ze sobą w pięciu kategoriach
zróżnicowanych ze względu na wiek oraz dystans, jaki był do pokonania. Tradycyjnie
po zmaganiach sportowych uczestnicy biegu uczcili pamięć Legionistów
spoczywających na Cmentarzu Wojennym nr 352 poprzez złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy.

8. Wydawnictwa okolicznościowe:
a)Śpiewnik pieśni patriotycznej „100 lat Niepodległa”
W październiku na uroczystości gminnej miała miejsce promocja „Śpiewnika pieśni
patriotycznej „100 lat Niepodległa”. Wyboru pieśni i opracowania śpiewnika dokonała
nauczycielka muzyki naszej szkoły, pani Celina Pacholarz.

b) Wydanie tomiku poezji „Polska w oczach dzieci”
Prace złożone na konkurs literacki „Polska w oczach dzieci” wydano w formie
książkowej. Znalazło się w niej 77 utworów poetyckich i prozatorskich napisanych
przez uczniów naszej szkoły. Promocja książki miała miejsce podczas Święta Szkoły
29 listopada 2018r.

c) Księga pamiątkowa „Kocham Polskę”
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole została założona
księga pamiątkowa „Kocham Polskę”. W księdze wpisali się wszyscy uczniowie,
nauczyciele, rodzice i odwiedzający szkołę goście.

d)Album z wycieczki do Lwowa
Pamiątką po wycieczce do Lwowa było dużo wspaniałych zdjęć, które
dokumentowały, co zobaczyli jej uczestnicy i w jakich miejscach byli. Najładniejsze
zdjęcia zostały wybrane i wywołane. Powstał z nich album wraz z opisem
zwiedzanych miejsc.

Udział naszej szkoły w Programie „Niepodległa” dał okazję do poznania historii
Polski i Marcinkowic, kształtowania postaw patriotycznych, pokazania zdolności
i twórczej aktywności uczniów, a wszystko to służyło uczczeniu 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Koordynator programu: Irena Szajewska

