SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ
W RAMACH PROJEKTU EDUKACJI REGIONALNEJ
„ŚLADAMI PATRONA SZKOŁY – JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”
ROK SZKOLNY 2016/2017
Organizatorem projektu edukacji regionalnej „Śladami patrona szkoły – Józefa
Piłsudskiego” była Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach. Projekt adresowany był do
uczniów klas 0-6, uczestniczyło w nim 168 osób. Działania realizowane były w okresie od
października 2016r. do czerwca 2017r.







Zamierzone cele projektu zostały osiągnięte. Były to:
wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiedzy o patronie szkoły – Józefie
Piłsudskim,
zachęcanie do pamięci o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych
związanych z Marcinkowicami,
rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturalnohistorycznego własnej miejscowości i szkoły,
kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
rozwijanie postaw patriotycznych, miłości do Małej Ojczyzny,
rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i ich zdolności artystycznych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1. Zajęcia edukacyjne dotyczące życia i działalności politycznej Józefa Piłsudskiego oraz
przebiegu Bitwy Marcinkowickiej
We wszystkich klasach przeprowadzono lekcje wychowawcze i zajęcia dodatkowe
dotyczące postaci patrona naszej szkoły – Józefa Piłsudskiego. Uczniowie poznali
najważniejsze wydarzenia z życia Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza dotyczące jego działalności
politycznej i wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wykorzystując dostępne
źródła, zapoznali się z przebiegiem Bitwy Marcinkowickiej, którą dowodził Józef Piłsudski,
patron naszej szkoły. Obejrzeli również film z nadania szkole imienia Józefa Piłsudskiego.
Obejrzeli także wystawę zdjęć sprzed lat dotyczącą omawianych wydarzeń mieszczącą się na
szkolnych korytarzach. Cenne informacje dotyczące historii szkoły znaleźli też w kronikach
szkoły.
Na korytarzu głównym wykonana została gazetka informująca o tym, że rok 2017 jest
ogłoszony rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W klasach uczniowie wykonali gazetki o
patronie szkoły.

2. Gromadzenie materiałów dotyczących Józefa Piłsudskiego oraz jego udziału w
tworzeniu historii wsi Marcinkowice oraz
historii Szkoły Podstawowej w
Marcinkowicach
Przeprowadzając zajęcia edukacyjne z uczniami dotyczącymi postaci Józefa Piłsudskiego,
wykorzystywano różne materiały piśmiennicze, które następnie zostały zgromadzone w
specjalnym segregatorze. Zebrano więc kserokopie artykułów prasowych, monografii,
wydawnictw książkowych. W drugim segregatorze z kolei zgromadzono prace literackie
uczniów, obecnie uczących się w szkole i absolwentów. Cały zbiór będzie przechowywany w
szkolnej bibliotece i udostępniamy zainteresowanym.
Innowacyjną formą gromadzenia informacji o Józefie Piłsudskim było wykonanie
lapbooków. Uczniowie klasy 6 pod kierunkiem polonistki, pani Ireny Szajewskiej, wykonali
lapbooki o patronie naszej szkoły. Wykorzystując tę innowacyjną metodę pracy zgromadzili
wiele informacji dotyczących życia prywatnego i politycznego Marszałka. Zebrane materiały:
życiorys, ciekawostki, wiersze o Józefie Piłsudskim, cytaty, zdjęcia rodzinne i z działalności
politycznej, łamigłówki, itp., przyjęły ciekawą formę graficzną. Wykonanie lapbooków było
dla uczniów atrakcyjną metodą pracy i dało okazję do poszerzenia wiadomości o patronie
naszej szkoły.

3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej
 Opieka nad Skwerkiem Katyńskim
Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie odwiedzili Skwerek Katyński mieszczący się nad
budynkiem naszej szkoły. Kilkakrotnie w roku porządkowali to miejsce. Z okazji rocznic
uczniowie składali kwiaty i znicze na Skwerku Katyńskim. Nauczyciele przypominali, czego
symbolem jest to miejsce i minutą ciszy czcili pamięć poległych w Katyniu oraz tych, którzy
zginęli w katastrofie lotniczej.

 Opieka nad Cmentarzem Legionistów
Cmentarz Wojskowy jest drugim miejscem, którym opiekuje się nasza szkoła. Uczniowie i
nauczyciele dbają o utrzymanie tego miejsca w czystości. Z okazji rocznic odwiedzają
cmentarz, składając kwiaty i znicze. Cmentarz Legionistów jest również miejscem
uroczystości patriotycznych, w których uczestniczy nasza szkoła.
4. Zorganizowanie uroczystości związanych z postacią Józefa Piłsudskiego
 Akademia dla
Niepodległości

społeczności

marcinkowickiej

z

okazji

Święta Odzyskania

Tradycyjnie, w Kościele Parafialnym w Marcinkowicach 11 listopada o godzinie
10.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, w czasie której wystawiono sztandar
naszej szkoły. Mszę świętą poprzedziła część artystyczna w wykonaniu dzieci z podstawówki.
Tym razem montaż słowno-muzyczny miał nieco inny charakter niż w latach poprzednich.
Miejsce rozważań o roli Józefa Piłsudskiego oraz piosenek legionowych zajęły teksty
mówiące o Ojczyźnie jako „wielkim zbiorowym obowiązku”. Podkreślano wartość wolności,
konieczność ciągłego wysiłku i pracy, jakiej wymaga utrzymanie niepodległości. Dzieci
przypomniały, że Ojczyznę budujemy każdego dnia poprzez pracę, troskę, miłość, wzajemny
szacunek. Proste, celne słowa trafiały do serc słuchaczy i w niejednym oku zakręciła się łza
wzruszenia. Brawurowe wykonanie piosenki „Obudź się, Polsko” zakończyło występ
marcinkowickiej podstawówki przygotowany pod opieką pań: Iwony Bałuszyńskiej, Celiny
Pacholarz i Ewy Pajor-Wojsław.
Po mszy św. delegacje przejechały na Cmentarz Legionistów. Zostały złożone wieńce
m. in. od Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach. Wartę
przy Grobie Legionistów pełnili uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w
Marcinkowicach. Wieniec złożony przez szkołę podstawową wykonała pani Maria Sikorska –
miejscowa artystka ludowa.

 Święto Szkoły
Dnia 5 grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach obchodziła
uroczystość pod nazwą Święto Szkoły. Już po raz dziesiąty cała społeczność szkolna
wspominała wydarzenia sprzed 102 lat. Święto Szkoły organizowane jest bowiem na
pamiątkę Bitwy Marcinkowickiej, która rozegrała się 6 grudnia 1914 r., a dowodzona była
przez Józefa Piłsudskiego – patrona szkoły.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością goście specjalni: Wicewójt Gminy
Chełmiec, pan Artur Bochenek, dyrektor Gminnego Zespołu Edukacji, pan Radosław
Potoczek, przewodniczący Komisji Oświaty, pan Andrzej Tyrkiel, sołtys wsi Marcinkowice,
pani Katarzyna Bobak, Radni Gminy Chełmiec pochodzący z naszej miejscowości: pan
Zbigniew Kuźma i pana Tadeusz Lis.
Święto Szkoły rozpoczęliśmy od wystawienia pocztu sztandarowego i odśpiewania
hymnu szkoły. Następnie konferansjerzy - Angelika Bińkiewicz i Jan Pawłowski z klasy 6 zaprosili uczniów do udziału w konkursach: turnieju wiedzy o Józefie Piłsudskim i konkursie
pieśni legionowych.
Drugą część uroczystości rozpoczął występ uczniów klas 4-6, którzy zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległość – trudne słowo”, przygotowany pod kierunkiem
pani Iwony Bałuszyńskiej, pani Ewy Pajor-Wojsław i pani Celiny Pacholarz.

Ostatnim punktem spotkania i momentem oczekiwanym przez uczniów było
ogłoszenie wyników konkursów. Oprócz zwycięzców turnieju wiedzy i konkursu pieśni
legionowych wszyscy zebrani poznali nazwiska nagrodzonych w dwóch konkursach:
plastycznym i poetyckim pod hasłem „Józef Piłsudski-patron naszej szkoły”.
Dyrektor szkoły, pani Ewa Pierzchała wraz z panem Wicewójtem, przewodniczącym
i radnymi wręczyli dyplomy i nagrody książkowe zwycięzcom, a słodkości wszystkim
uczestnikom konkursów.
Mikołajkową niespodzianką od Wójta Gminy Chełmiec, pana Barnarda Stawiarskiego,
dla uczniów naszej szkoły były bezpłatne karnety na lodowisko, które wręczył pan Wicewójt.
Pani dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom nagrodzonym w konkursach i podziękowała

nauczycielom, którzy przygotowali tę piękną uroczystość, w szczególności koordynatorowi
imprezy - pani Irenie Szajewskiej.
Święto Szkoły było ciekawą lekcją historii, w czasie której uczniowie wzbogacili
swoją wiedzę na temat współczesnej historii Polski, w szczególności wydarzeń tworzących
kulturę naszej Małej Ojczyzny. Dostarczyło również uczestnikom konkursów i widzom wielu
wzruszeń i pozytywnych wrażeń. Uroczystość była kolejnym działaniem w ramach
realizowanej w naszej szkole innowacji pedagogicznej z dziedziny regionalizmu.
 Apel poległych na Cmentarzu Legionistów
Dnia 6 grudnia 2016r. obchodziliśmy 102. rocznicę Bitwy Marcinkowickiej, którą
dowodził Józef Piłsudski. Z tej okazji w Kościele Parafialnym odprawiona została Msza św.,
zaś po niej na Cmentarzu Legionistów odbył się apel poległych, przygotowany przez klasy
mundurowe z Zespołu Szkół. Uczestniczyli w nim również starsi uczniowie naszej szkoły
wraz z wychowawcami. Wystawiono poczet sztandarowy, a dyrektor naszej szkoły, pani Ewa
Pierzchała, złożyła wiązankę kwiatów.

5. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych związanych z postacią Józefa
Piłsudskiego
 IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
Dnia 4 października 2016r. odbyło się IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po
polsku o historii”. Jest to wyjątkowy projekt edukacyjny. Rywalizacja w tradycyjnym
dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do
napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości
przez Polskę.
Nasza szkoła znalazła się w grupie prawie 500 szkół z terenu Małopolski, które
przystąpiły do tego konkursu. Nasi uczniowie też chętnie w nim uczestniczyli. Dyktando
pisało 15 uczniów z klas 5-6. Aż 9 osób uzyskało ponad 60% punktów możliwych do
zdobycia. Najlepiej dyktando napisały: Justyna Mróz z kl.5, Bożena Konar z kl.6, Katarzyna
Opioła z kl.5. Koordynatorem konkursu była pani Irena Szajewska.

 Bieg Legionisty

Dnia 10 listopada 2016r. już dwudziesty czwarty raz zorganizowany został Bieg
Legionisty. Jest to bieg patriotyczny upamiętniający legionistów walczących u boku
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bitwie pod Marcinkowicami w 1914r. W tegorocznym
biegu około 500 osób rywalizowało ze sobą w pięciu kategoriach. Najlepsza trójka biegaczy
w każdej z kategorii otrzymała puchary, a pierwsza ósemka karnety trój przejazdowe na
lodowisko w Chełmcu oraz dyplomy. Szkoły otrzymały piłki oraz rakietki do gry w tenisa
stołowego. Każdy z uczestników dostał pamiątkowy medal. Po wręczeniu nagród i pucharów
tradycyjnie jak co roku Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski wraz z delegacją uczniów i
zaproszonymi gośćmi udał się na miejsce spoczynku poległych Legionistów. Na cmentarzu
wojskowym nr 352, położonym przy lesie Pasternik, Wójt wraz z młodzieżą szkolną w
hołdzie poległym złożył kwiaty i zapalił znicze.

 I Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Radosna Niepodległość”
Dnia 14 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Chełmcu odbył się I Gminny Przegląd Pieśni
i Piosenki Patriotycznej „RADOSNA NIEPODLEGŁOŚCI”. Celem konkursu było
popularyzowanie utworów wokalnych o tematyce patriotycznej, a także dostarczanie
pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi
umiejętnościami. W konkursie brały udział zespoły wokalne z terenu gminy Chełmiec. Każda
szkoła wykonała jedną pieśń patriotyczną. Uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI
(8 osób)
zaprezentowali pieśń „My Pierwsza Brygada”, przy akompaniamencie pani Celiny Pacholarz.
Wśród zaproszonych gości byli: pan Radosław Potoczek - dyrektor Gminnego Zespołu
Edukacji, pan Andrzej Tyrkiel - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Chełmiec.
Nie zabrakło również pana wójta Gminy Chełmiec – Bernarda Stawiarskiego, który
pogratulował wszystkim uczestnikom i wręczył każdemu zespołowi słodycze oraz
pamiątkowy dyplom za udział. Na koniec pan dyrektor Krzysztof Groń pogratulował
wszystkim uczniom, a przewodnicząca szkoły Karolina Łabuda zaprosiła do wspólnego
odśpiewania pieśni „Rota”.

 Szkolne konkursy pod hasłem „Józef Piłsudski – patron naszej szkoły”
Podczas uroczystości Święta Szkoły przeprowadzono następujące konkursy: turniej
wiedzy o patronie szkoły, konkurs pieśni patriotycznych. Rozstrzygnięto również konkurs
poetycki i plastyczny pod hasłem „Józef Piłsudski – patron naszej szkoły.
Turniej wiedzy o patronie poprowadził pan Robert Cempa. Uczniowie z klas 4-6
wykazali się dużą wiedzą o życiu i dokonaniach Marszałka. Dla drużyn z klasy 4 i 6
zorganizowano dogrywkę, która jednak nie wyłoniła mistrzów, bo uczniowie świetnie
odpowiadali na pytania. Jury zdecydowało przyznać pierwsze miejsce drużynie z klasy
4 w składzie: Ewelina Gizicka, Tomasz Klag i Kacper Łukasik oraz drużynie z klasy 6, którą
tworzyli: Angelika Bińkiewicz, Natalia Słaby i Mateusz Leśnik.

Wielu wrażeń dostarczył konkurs pieśni legionowych. Zespoły z wszystkich klas
zaprezentowali wylosowane wcześniej pieśni. Bardzo podobał się występ najmłodszych
uczniów z oddziału przedszkolnego, którzy zaśpiewali pieśń „Przybyli ułani”. Zespół z klasy
2b pieśń „Pierwsza kadrowa” wzbogacił strojami i ciekawym układem tanecznym,
a uczniowie z klasy 4 do swojej pieśni mieli piękne białe róże. Ostatecznie zwycięzcami
konkursu pieśni legionowych w dwóch kategoriach wiekowych zostały zespoły z klasy 2b,
3 oraz klasy 6.

Ostatnim punktem spotkania i momentem oczekiwanym przez uczniów było
ogłoszenie wyników konkursów. Oprócz zwycięzców turnieju wiedzy i konkursu pieśni
legionowych wszyscy zebrani poznali nazwiska nagrodzonych w dwóch konkursach:
plastycznym i poetyckim pod hasłem „Józef Piłsudski-patron naszej szkoły”. Konkurs
plastyczny cieszył się dużym zainteresowaniem, bo złożono aż 85 prac wykonanych różnymi
technikami. Na konkurs poetycki wpłynęło 8 wierszy.

Zwycięzcy konkursu plastycznego to:
w kategorii klasy 0-3:
I miejsce – Oliwia Janus, Klaudia Plata
II miejsce – Maja Żak, Marcelina Morzywołek
III miejsce – Agnieszka Szajewska, Julia Malec
Wyróżnienie: Liliana Sojka, Dominik Jabłoński, Julita Jędraczka, Kamila Jargut, Bartłomiej
Smajdor,
w kategorii klas 4-6:
I miejsce – Karolina Długosz, Wiktoria Matuszny
II miejsce – Elżbieta Tobiasz
III miejsce – Katarzyna Opioła
Wyróżnienie: Patrycja Haberka.

W konkursie poetyckim nagrodzeni zostali:
w kategorii klas 1-3:
I miejsce – Michał Chmura
II miejsce – Agnieszka Szajewska
III miejsce – Julia Malec
w kategorii klas 4-6:
I miejsce – Piotr Szyszka, Bożena Konar
II miejsce – Kamil Pietrzak
III miejsce – Patrycja Haberka.
Oto wiersze złożone na konkurs poetycki:
Józef Piłsudski – Marszałek
Józef Piłsudski - Marszałek
to dzielny kawaler.
Nie szczędził krwi i znoju,
garnął się o wolną Polskę do boju.
Kiedy był w Marcinkowicach,
nie dopił szklanki mleka,
bo Moskal przyszedł z daleka.
W bitwie z Moskalami
pożegnał się z kilkoma swymi żołnierzami.
Żołnierze ci spoczywają
w naszej marcinkowickiej ziemi,
pamięcią za oddane życie przez młodzież otoczeni.
W bitwie o Warszawę pokonał Moskali,

którzy w pośpiechu z Polski uciekali.
Marszałek był przez Polaków kochany,
a przez żołnierzy - Dziadkiem nazywany.
Michał Chmura klasa I
z Dziadkiem

JÓZEF PIŁSUDSKI
Józef Piłsudski Marszałkiem się zwie,
każdy z nas o tym wie.
Jest on zawsze szanowany,
dla niektórych był kochany.
Na bitwy często wyruszał,
nikogo nigdy nie zmuszał.
Po walce był witany,
nie przeszkadzały mu rany.
Miał swojego konika
i podkręconego wąsika.
Szanował wszystko i wszystkich,
zawsze bronił swoich bliskich.
O Polskę dzielnie walczył,
zwycięstwo nam wywalczył.
Za to co roku go wspominamy
I za niego teraz o Ojczyznę dbamy.
Bożena Konar klasa 6
Cofnąć się w czasie
Chciałbym dziś cofnąć się w czasie
i spotkać Piłsudskiego,
zobaczyć mężne legiony
i sławną Kasztankę jego.
Był taki dzień grudniowy,
gdy w pałacu Morawskiego
pił mleko, lecz go nie dopił,
bo wróg napierał na niego.
Bitwa tu była sroga,
walczyli dzielni żołnierze,
a ci co życie oddali,
w mogiłach pod lasem leżą.

Dzisiaj ich wspominamy
i wiersze o nich piszemy,
rysunki piękne robimy,
tak cześć im oddajemy.
Chciałbym ja wodza zobaczyć,
a tamten czas niespokojny
zmieniłbym tak, by na świecie
nie było żadnej wojny.
Piotr Szyszka klasa 5
KOCHAŁ POLSKĘ
Józef Piłsudski kochał Polskę
I dla niej wodzem był.
Walczył za nasz kraj
I pięknego pod nosem wąsa miał.
Jeździł na swym rumaku
I wiele bitew stoczył.
Józef Piłsudski
Uratował naszą niepodległość.
Agnieszka Szajewska klasa 2b
MARSZAŁEK
Marszałek Józef Piłsudski
Patron naszej szkoły,
Gdy szablą swą władał,
Swe serce oddawał.
Bronił i chronił,
Od kul nie uciekał.
Za jego próby i starania
Bardzo mu dziękujemy,
Miło wspominamy,
Bo był miły i kochany.
Patrycja Haberka klasa 6
MARSZAŁEK Z MARCINKOWIC
100 lat temu u nas w pałacach
Józef Piłsudski razem z Morawskim
Na śniadaniu był
I mleko pił.

Wtem przybiegł do nich
Z depesza łącznik wojskowy.
„Do boju, Marszałku,
Walczmy o Polskę
I przyszłość Marcinkowic!”.
Ruszył do boju, mleka nie dopił,
Lecz obietnicę zostawił,
Iż dokończy mleko,
Gdy łomot Moskalom sprawi.
Cztery długie lata
Przez Polskę ich gonił,
By Ojczyznę oswobodzić
I wolność nam dać.
Gdy ich rozgonił
W cztery świata strony,
Jak obiecał
powrócił w marcinkowickie strony,
By mleko pić i w zgodzie żyć.
My na pamiątkę tamtych wydarzeń
Marszałka Piłsudskiego
Za patrona mamy.
Na szkolnych przerwach,
Gdy mleko pijemy,
O dokonaniach Marszałka
Dla naszej Ojczyzny dyskutujemy.
Julia Malec klasa 2b
W PAMIĘCI
W poranek zimny, grudniowy
Zebrała się pod lasem żołnierzy gromada,
Koniom aż w śniegu grzęzły podkowy,
Przygotowania trwały już od listopada.
Bronić ojczyzny chcieli Polacy,
Oddać bez walki? To nie odruch ludzki,
Odważni, do boju szli waleczni tacy,
Na czele z nimi Józef Piłsudski.
Piątego grudnia to dla nas pamiętna data,
Znają ją dzieci, też mama i tata.
Kamil Pietrzak klasa 4

Ogłoszono również zwycięzców Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora
Szkoły. Dyplomy, puchary i medale otrzymali:
I miejsce – Bożena Konar i Kacper Zięba
II miejsce – Natalia Słaby i Arkadiusz Potoczek
III miejsce – Martyna Kowalczyk i Paweł Piszczek.
Dyrektor szkoły, pani Ewa Pierzchała wraz z panem Wicewójtem, przewodniczącym
i radnymi wręczyli dyplomy i nagrody książkowe zwycięzcom, a słodkości wszystkim
uczestnikom konkursów.
Mikołajkową niespodzianką od Wójta Gminy Chełmiec, pana Barnarda Stawiarskiego,
dla uczniów naszej szkoły były bezpłatne karnety na lodowisko, które wręczył pan Wicewójt.
Pani dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom nagrodzonym w konkursach i podziękowała
nauczycielom, którzy przygotowali tę piękną uroczystość, w szczególności koordynatorowi
imprezy - pani Irenie Szajewskiej.
Święto Szkoły było ciekawą lekcją historii, w czasie której uczniowie wzbogacili
swoją wiedzę na temat współczesnej historii Polski, w szczególności wydarzeń tworzących
kulturę naszej Małej Ojczyzny.
Podsumowanie
Realizacja przedstawionych powyżej działań w ramach projektu edukacji regionalnej
„Śladami patrona naszej szkoły – Józefa Piłsudskiego” przyczyniła się do wzbogacenia
wiedzy uczniów na temat postaci ważnej w historii Polski i naszej miejscowości. Młode
pokolenie przekonało się, że bardzo ważna jest znajomość ważnych wydarzeń i postaci
związanych z najbliższym regionem, w którym mieszkają i uczą się. Uzmysłowili sobie, że
również oni poprzez wspominanie wydarzeń historycznych kultywują piękne tradycje
regionalne i patriotyczne.

Duża różnorodność działań wpłynęła na dzieci mobilizująco, pobudziła je do twórczej
aktywności. Pozwoliła każdemu uczniowi na zaprezentowanie swoich predyspozycji,
zdolności i zainteresowań. Wiele zadań wykonywanych grupowo dało okazję do integrowania
się dzieci, nauczycieli i rodziców, uczenia współodpowiedzialności za wykonywaną pracę i
doświadczania wspólnej radości z sukcesów.
Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu rozbudziliśmy u dzieci miłość do naszej
Małej Ojczyzny oraz zaszczepiliśmy potrzebę poznawania historii regionu i Polski.
Koordynator projektu: Irena Szajewska

