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Organizatorem projektu edukacji regionalnej „Marcinkowice – moja Mała Ojczyzna”
była Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach. Projekt adresowany był do uczniów klas 0-6,
uczestniczyło w nim 178 osób. Trwał w okresie od października 2015r. do czerwca 2016r.
Zamierzone cele projektu zostały osiągnięte. Były to:

 wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości i szkole, 
w której się uczą,

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości i przywiązania do tradycji,
 rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturalnego 

własnej miejscowości i szkoły,
 rozbudzanie postaw patriotycznych, miłości do Małej Ojczyzny.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

1. Zajęcia edukacyjne dotyczące historii wsi Marcinkowice oraz  historii Szkoły 
Podstawowej w Marcinkowicach

We  wszystkich  klasach  przeprowadzono  lekcje  wychowawcze  i  zajęcia  dodatkowe
dotyczące  historii  wsi  Marcinkowice.  Uczniowie  poznali,  skąd  wzięła  się  nazwa
miejscowości  oraz  nazwy  przysiółków.  Poznali  legendy  i  podania  związane  z  różnymi
miejscami znajdującymi się na terenie naszej wsi. Wykorzystując dostępne źródła, zapoznali
się z historią Marcinkowic, a w szczególności z przebiegiem Bitwy Marcinkowickiej, którą
dowodził Józef Piłsudski, patron naszej szkoły.

Przeprowadzono również  zajęcia,  w czasie  których uczniowie  zapoznali  się  z  historią
szkoły,  wydarzeniami,  które  tworzą  jej  tradycję.  Na  podstawie  wspomnień  absolwentów
dowiedzieli się, jak przebiegała nauka w pierwszych latach istnienia szkoły. Obejrzeli film z
nadania  szkole  imienia  Józefa  Piłsudskiego  oraz  otwarcia  sali  gimnastycznej.  Obejrzeli
również wystawę zdjęć sprzed lat dotyczącą różnych szkolnych wydarzeń mieszczącą się na
szkolnych korytarzach. Cenne informacje dotyczące historii szkoły znaleźli też w kronikach
szkoły.

2. Gromadzenie materiałów dotyczących historii wsi Marcinkowice oraz  historii Szkoły 
Podstawowej w Marcinkowicach

Przeprowadzając  zajęcia  edukacyjne  z  uczniami  dotyczącymi  historii  wsi,
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.



3. Wędrówki krajoznawcze

Dzieci  odbyły  wiele  wycieczek  po  miejscowości,  celem  których  było  pokazanie  im
ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym, historycznym, kulturowym. Były to m.in.
wycieczki:
-  do  parku  przy  Dworze  Morawskich,  gdzie  zapoznały  się  z  krótką  historią  dworu
Morawskich oraz unikatowym drzewostanem mieszczącym się w parku,
- do Kaplicy Dworskiej i na sąsiadujący z nią Skwerek Katyński – miejsce pamięci Ofiar
Katyńskich, 
-  na  Cmentarz  Legionistów,  gdzie  wychowawcy  przypomnieli  najważniejsze  wydarzenia
związane z Bitwą Marcinkowicką w 1914r.
- do miejsc związanych z Janem Karskim – kurierem z czasów II Wojny Światowej, tj. przed
Dąb Karskiego przy Domu Parafialnym w Marcinkowicach i przed tablicę pamiątkową przy
przejeździe kolejowym na tzw. Kolonii,
-  do  miejsc  kultu  religijnego:  Kaplica  Dworska,  Kościół  Parafialny,  kapliczki  i  krzyże
przydrożne – uczniowie poznali wiele faktów związanych z tymi obiektami,  przekazywali
wspomnienia przekazane im przez rodziców i dziadków,
-  na  nieczynną  obecnie  stację  kolejową,  gdzie  poznały  historię  i  znaczenie  kolei   dla
Marcinkowic  w  minionych  latach.  Dzieci  opowiadały  wspomnienia  swoich  rodziców  i
dziadków z czasów, kiedy funkcjonowała linia kolejowa Nowy Sącz – Chabówka,
- na stację paliw GRÓD i do zakładów produkcyjnych funkcjonujących w Marcinkowicach:
GEORGE, CHROM-MET, ELEKTRO-WELLE,



4. 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. Dokonano również 
odnowienia tabliczek na Dębach Pamięci dzięki społecznej pracy dwóch panów. Jeden z 
rodziców, pan Piotr Sowa, wyciął nowe tabliczki, natomiast przyjaciel szkoły, pan Leszek 
Zatorski, wykonał napisy i utrwalił je, by nie uległy szybkiemu zniszczeniu. 

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.



5. Spotkania z ciekawymi ludźmi

 Udział dzieci z oddziału przedszkolnego w warsztatach bibułkarskich

Dnia 7 marca 2016r. w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia, w czasie których
dzieci aktywnie  uczestniczyły w poznawaniu tradycji  i  zwyczajów ludowych. Zaproszone
mamy, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich - pani Aneta Gawlik i pani Elżbieta Horowska
opowiadały o zwyczaju robienia palm wielkanocnych oraz sposobie wykonywania kwiatów
do ich ozdabiania. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, a następnie wykonały samodzielnie
bibułkowe wiosenne kwiaty. 

 Zajęcia bibułkarskie dla uczniów klasy 1b i klasy 5

Dla uczniów klasy 1b i klasy 5 zorganizowano zajęcia bibułkarskie. Zaprzyjaźnione ze
szkołą twórczynie ludowe zaprezentowały swoje prace – kwiaty, wianuszki, serca zrobione z
bibuły oraz obrazy wykonane metodą quillingu.  Opowiedziały, skąd czerpią pomysły i jakie
są etapy powstawania ich dzieł. Dzieci pod kierunkiem zaproszonych pań wykonały kwiaty z
bibuły, które były prezentem dla ich mam.

6. Zorganizowanie uroczystości tworzących tradycje szkoły i miejscowości

 Rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia  1  września  2015  roku  uczniowie  naszej  szkoły  rozpoczęli  kolejny  rok  szkolny.
Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w
Kościele Parafialnym w Marcinkowicach. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali



się do szkoły, na inaugurację nowego roku szkolnego 2015/2016. Po komendzie "Baczność"
został  wprowadzony sztandar  szkoły po  czym zgromadzeni  odśpiewali  hymn państwowy.
Uczniowie  recytując  wiersze  i  śpiewając  pieśni  patriotyczne  przybliżyli  nam  wydarzenia
sprzed 76 laty, kiedy to wybuchła II wojna światowa. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły -
Ewa Pierzchała , która powitała wszystkich serdecznie,  poinformowała uczniów o zasadach
bezpieczeństwa  obowiązujących  w  szkole.  Życzyła  wielu  sukcesów,  oraz  satysfakcji  ze
zdobywania nowej wiedzy i  umiejętności.  nauczycielom zadowolenia z pracy,  a rodzicom
zadowolenia z sukcesów dzieci.

 Ślubowanie uczniów klasy 1
Dnia 14 października 2015r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie 
uczniów klas pierwszych. Uroczystość poprzedziła krótka część artystyczna dedykowana 
nauczycielom w dniu ich święta. Następnie zaprezentowały się pierwszaki tańcząc, śpiewając 
i recytując wiersze. Dzieci przygotowywały się do tego dnia długo i wytrwale pod kierunkiem
swoich wychowawczyń. Zaprezentowały wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, dały 
się poznać jako młodzi patrioci, zadeklarowały ogromną chęć do nauki. Zebrani goście, 
rodzice i nauczyciele z entuzjazmem obejrzeli występy maluchów. Potem 33 uczniów klas 
pierwszych złożyło uroczyste ślubowanie i każdy został przez panią dyrektor pasowany na 
ucznia. W trakcie swojego święta pierwszaki otrzymały legitymacje szkolne, pamiątkowe 
znaczki, odblaski i słowniczki ortograficzne. 

 Przygotowanie akademii dla społeczności Marcinkowic z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości

W ramach obchodów Święta Niepodległości, w Kościele Parafialnym w Marcinkowicach
przed Mszą Świętą w intencji Ojczyzny miał miejsce montaż słowno-muzyczny „Pamiętajmy



o naszej historii”. Przygotowały go dzieci z klas trzeciej i szóstej pod kierownictwem p. Beaty
Karbowiak, p. Ewy Pajor-Wojsław i p. Celiny Pacholarz.

Uczniowie  recytowali  patriotyczne  wiersze,  śpiewali  pieśni  legionowe.  Odtworzono
również  film ilustrujący  trudną  drogę  Polski  do  wolności.  Uroczystość  uświetniły  poczty
sztandarowe szkół z naszej Parafii.

Po  Mszy  delegacje  złożyły  wieńce  i  wiązanki  kwiatów  na  grobach  żołnierzy
spoczywających  na  miejscowym Cmentarzu  Wojskowym nr  352.  Tego  typu  uroczystości
stanowią najlepszą lekcję historii, budzą patriotyczne uczucia i pozwalają integrować lokalną
społeczność.

 Udział dzieci w zabawach andrzejkowych

Dnia  26.11.2015r.  w  naszej  szkole  odbyły  się  „Andrzejkowe  wróżby”.  Dzieci  miały
możliwość  zapoznania  się  z  polskimi  obrzędami  i  tradycjami.  Wszyscy  aktywnie
uczestniczyli w zabawach i wróżbach. Potem odbyła się zabawa przy ulubionych piosenkach.
Nie zabrakło oczywiście zabaw integracyjnych i konkursów.

 Spotkanie ze świętym Mikołajem

W piątek  4  grudnia  2015  r.  naszą  szkołę  odwiedził  św.  Mikołaj.  Wręczył  dzieciom
prezenty i pochwalił je za to, że tak licznie chodzą z lampionami na „Roratki” i że tak chętnie
zbierały  dary  na  paczki  mikołajkowe  na  Ukrainę.  Dzieci  zaśpiewały  Mikołajowi  na
pożegnanie piosenkę i życzyły mu „Szczęśliwej drogi!”.

 Zorganizowanie Święta Szkoły

Dnia 7 grudnia 2015r. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach obchodziła swoje święto.
Już  po  raz  dziewiąty  cała  społeczność  szkolna  uczestniczyła  w  uroczystości  pod  nazwą
Święto Szkoły. Jest ono związane z postacią patrona szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego,
który  6  grudnia  1914  roku  w  Marcinkowicach  stoczył  bój  z  Rosjanami.  W  tym  roku
przypadała 101 rocznica Bitwy Marcinkowickiej.

Uroczystość uświetnili przybyli goście:  Przewodniczący Komisji  Oświaty,  pan Andrzej
Tyrkiel, Radny Gminy Chełmiec pochodzący z naszej miejscowości, pan Zbigniew Kuźma,
sołtys  wsi  Marcinkowice,  pani  Katarzyna  Bobak  oraz  pani  Alicja  Wąsowicz,  dyrektor
sąsiedniej szkoły.

Święto Szkoły rozpoczął montaż poetycko – muzyczny przygotowany przez uczniów klas
3  i  6  pod  kierunkiem  pani  Beaty  Karbowiak,  pani  Ewy  Pajor-Wojsław  i  pani  Celiny
Pacholarz.  Po obejrzeniu przedstawienia goście, pani dyrektor, Ewa Pierzchała i delegacja
uczniów udali się na Cmentarz Legionistów, by złożyć kwiaty na mogiłach poległych.

Po  części  oficjalnej  rozpoczęły  się  zmagania  konkursowe.  Najpierw odbył  się  turniej
wiedzy  o  życiu  i  działalności  Józefa  Piłsudskiego.  Klasy  4-6  reprezentowały  3-osobowe
drużyny. Największą wiedzą wykazali się uczniowie klasy 6: Laura Garbacz, Weronika Mróz
i  Jan  Piszczek.  To  właśnie  oni  zostali  zwycięzcami  konkursu.  Turniej  przygotował  i
poprowadził pan Robert Cempa.

Następnie odbył się konkurs pieśni legionowych. Publiczność usłyszała piękne wykonania
znanych i lubianych pieśni. Szczególnie podobał się występ najmłodszych uczniów szkoły,
czyli  dzieci  z  oddziałów przedszkolnych.  Zaprezentowali  oni  pieśń  pt.  „Przybyli  ułani”  i
wywalczyli  sobie I  miejsce w kategorii  klas 0-3. Równorzędne I  miejsce zdobył zespół z
klasy 2. Natomiast w kategorii klas 4-6 najlepiej zaprezentowali się   uczniowie z klasy 6.
Wykonali oni pieśń pt. „Szara piechota”.



Oprócz  wymienionych  wyżej  konkursów  zorganizowane  były  również  dwa  konkursy
artystyczne.  Dla klas  ogłoszony był konkurs na najładniejszą gazetkę ścienną poświęconą
Świętu Szkoły i patronowi. Najładniejsze gazetki wykonali uczniowie z klas: 0b, 1b, 5.
Dużym zainteresowaniem cieszył się drugi z konkursów artystycznych, mianowicie konkurs
plastyczny  na  najładniejszą  kartkę  pocztową  związaną  z  miejscowością  lub  szkołą.  Na
konkurs złożono aż 65 kartek pocztowych. Wszystkie kartki pocztowe można było oglądać na
wystawie  w  hollu  szkolnym.  Rozstrzygnięty  został  również  Turniej  Tenisa  Stołowego  o
Puchar  Dyrektora  Szkoły.  Dyplomy  i  puchary  otrzymali  najlepsi  sportowcy  w  tenisie
stołowym, czyli: Julia Niemas i Dawid Brzęczek.

Na  zakończenie  uroczystości  pani  dyrektor,  Ewa  Pierzchała,  ogłosiła  zwycięzców
konkursów  i  wraz  z  zaproszonymi  gośćmi  wręczyła  dyplomy  i  nagrody.  Serdecznie
dziękujemy konferansjerom: Angelice Bińkiewicz i Janowi Pawłowskiemu z klasy 5, którzy
podjęli  się  trudnego  zadania  prowadzenia  uroczystości.  Dziękujemy  również  pani  Irenie
Szajewskiej, koordynatorowi imprezy oraz pani Celinie Pacholarz, która zadbała o oprawę
muzyczną. Święto Szkoły weszło na stałe do kalendarza wydarzeń. Jest uroczystością, która
w  atrakcyjny  dla  dzieci  sposób  uczy  historii  miejscowości  i  szkoły,  przypomina  o
dokonaniach  Józefa  Piłsudskiego,  patrona  szkoły  i  postaci  trwale  związanej  z
Marcinkowicami. 

 Jasełka i klasowe Wigilie

Dnia  22  grudnia  na  wspólnej  uroczystości  przedświątecznej  spotkali  się  rodzice,
uczniowie,  nauczyciele,  emerytowani  nauczyciele  i  pracownicy naszej  szkoły.  Wszyscy  z
uwagą  obejrzeli  przedstawienie  „Bóg  się  rodzi...”  Dzieci  z  klasy  1a  zaprezentowały
tradycyjne  „Jasełka”.  Uczniowie  klasy  1b  odegrali  przedstawienie  „Kolęda  z  Gwiazdą”
prezentujące  tradycję  kolędowania  na  Sądecczyźnie.  Przedstawiciele  z  klasy  4-tej
poprowadzili  konferansjerkę  a  grupa  wokalno-instrumentalna,  na  czele  z  Michałem



Świderskim  grającym  na  keyboardzie,  zapewniła  oprawę  muzyczną.  Przewodniczący
Samorządu  Uczniowskiego  –  Jan  Piszczek  złożył  nauczycielom,  pracownikom  i
emerytowanym  nauczycielom  szkoły  świąteczne  życzenia.  Wszyscy  zgromadzeni  poczuli
atmosferę nadchodzących świąt, bo chętnie włączyli się we wspólny śpiew kolęd.

 Bal karnawałowy

Dnia 4 lutego 2016 roku w tłusty czwartek odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Na
Sali  gimnastycznej  pojawiły  się  piękne  dekoracje:  balony,  serpentyny  i  maski.  Przy
dźwiękach muzyki tańczyli: wróżki, czarodzieje, księżniczki, kowboje, Indianie, policjanci,
motylki,  postacie  bajkowe,  Batmanie  i  supermani.  Dzieciom  towarzyszyli  nauczyciele  i
rodzice. Rozrywkę uczestnikom zapewniali animatorzy w strojach zwierząt: tygrysków, zebry
i  zajączka,  którzy  prowadzili  wspólne  zabawy  i  tańce.  Ogromną  frajda  było  malowanie
twarzy  i  zabawy  przy  chuście  animacyjnej.  Dzieci  wydawały  się  być  niezmordowane.
Podczas krótkiej przerwy udały się poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na stołach
obowiązkowo pojawiły się pączki – jak to w tłusty czwartek zwykle bywa. 

 Zorganizowanie spotkania seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka

Z okazji  Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole 15 stycznia odbyła się uroczystość, na
której  gościliśmy babcie  i  dziadków dzieci  z  oddziału  przedszkolnego i  klas  pierwszych.
Dzieci  z  przejęciem przedstawiły  dla  swoich  ukochanych babć  i  dziadków przygotowany
program artystyczny:  wierszem,  tańcem i  piosenką  złożyły  Seniorom serdeczne  życzenia.
Wzruszeniom nie było końca, gdy dzieci odśpiewały sto lat przy akompaniamencie ucznia kl.
6 Michała Świderskiego, a następnie wręczyły Dziadkom upominki i zaprosiły do wspólnego
walczyka.



 Przygotowanie akademii z okazji Święta 3 Maja

W czwartek 5 maja uczniowie klasy szóstej pod opieką p. Ewy Pajor-Wojsław i p. Celiny
Pacholarz przedstawili społeczności szkolnej krótki montaż słowno-muzyczny z okazji 225
rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  Przedstawienie  miało  na  celu  pobudzenie  do
refleksji na temat znaczenia obchodów świąt patriotycznych w życiu młodych ludzi.

 Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Matki

Dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  przygotowały  dla  swoich  mam  piękny  program
artystyczny złożony z wierszy i piosenek, w którym dziękowały za opiekę i miłość. Wręczyły
swoim mamusiom własnoręcznie zrobione laurki i złożyły życzenia.

 Dzień Dziecka

Dniu  Dziecka  przebiegał  pod  znakiem  zmagań  sportowych.  Uczniowie  wykonywali
różnorodne próby sprawnościowe obwodu stacyjnego. Były więc rzuty do kosza, celowanie
woreczkiem do pachołków, podskoki przez skakankę, pompki, żonglerka piłką nożną, odbicia
piłką siatkową. Uczniowie na indywidualnych kartach zbierali punkty za poszczególne próby
sprawnościowe.  Suma  wszystkich  punktów  wyłoniła  zwycięzców.  W kategorii  dziewcząt
najlepsze  były:  Anna  Mróz,  Angelika  Bińkiewicz,  Julia  Niemas.  Wśród  chłopców
najsprawniejsi okazali się: Filip Glaser, Mateusz Leśnik, Tomasz Piszczek. 

W  tym  dniu  nagrodzono  również  uczestników  szkolnych  konkursów:  konkursu
literacko – plastyczno - fotograficznego „Marcinkowice – moja Mała Ojczyzna”, konkursu o
tytuł Mistrza Ortografii oraz konkursu o tytuł Mistrza Kaligrafii.

Ostatnim  punktem  imprezy  był  pokaz  ratownictwa  przygotowany  przez  Sądeckie
WOPR.  Dzieci  poznały  zasady  bezpiecznego  zachowania  się  nad  wodą  i  w  wodzie.
Przypomniały  sobie,  jak  udzielać  pierwszej  pomocy  poszkodowanemu.  Samodzielnie
uczestniczyły w symulowanych akcjach ratunkowych. 



 Zakończenie roku szkolnego

Dnia 24 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.
Po Mszy Świętej uczniowie i nauczyciele przeszli do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej po
raz ostatni spotkali się przed wakacjami. Najpierw odśpiewano Hymn Szkoły, następnie klasa
szósta rozbawiła publiczność spektaklem pt. "Żegnaj, smerfna szkoło". Kolejnym punktem
programu była część artystyczna w wykonaniu klasy V i tradycyjne wręczenie absolwentom
drobnych pamiątek od młodszych kolegów i koleżanek.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa i nagrody tym uczniom, którzy uzyskali
średnią  powyżej  4,75.  Rozdano  też  nagrody  dla  najlepszego  sportowca  roku  oraz  dla
uczestników Szkolnego konkursu wiedzy o mitologii.

Również  dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  pożegnały  przedszkole  na  czas  wakacji.
Przedstawiły dla rodziców montaż słowno – muzyczny „ Już wakacje”. Otrzymały dyplomy i
książeczki.

7. Zorganizowanie konkursów szkolnych z dziedziny regionalizmu i kultywowania tradycji
regionu i tradycji szkoły

 Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

W listopadzie  ogłoszono  w  naszej  szkole  konkurs  artystyczny  na  wykonanie  szopki
bożonarodzeniowej.  Komisja konkursowa oceniła ogółem 28 szopek wykonanych różnymi
technikami i z różnorodnych materiałów. Szopki były piękną ozdobą naszej szkoły w okresie
przedświątecznym, a sposób ich wykonania budził zachwyt. Zwycięzcy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięzcy konkursu „Szopka bożonarodzeniowa”:
I miejsce - Mróz Magdalena, Budnik Konrad, Malec Julia, Kubacki Kacper, Gizicka Ewelina,
Gawlik Damian, Kowalczyk Martyna
II miejsce - Kalisz Amelia, Sikorski Krzysztof, Jargut Kamila, Mróz Wiktoria
III miejsce - Pietrzak Kamil i Pietrzak Karol, Lena Potoczek.



 Konkurs plastyczny „Anioł”

Konkurs  szkolny  polegał  na  wykonaniu  anioła  dowolną  techniką  plastyczną  i  z
różnorodnych materiałów. Komisja oceniła 19 prac i przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Wilk Roksana, Malec Julia, Konar Paweł, Konar Jan
II miejsce - Konar Patrycja, Janus Hubert, Pietrzak Kamil
III miejsce - Myrlak Klaudiusz.

 Konkursy z okazji Święta Szkoły:

 Turniej wiedzy o patronie szkoły
Turniej wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego przeznaczony był dla uczniów 

klasy 4-6, które reprezentowały 3-osobowe drużyny. Największą wiedzą wykazali się 
uczniowie klasy 6: Laura Garbacz, Weronika Mróz i Jan Piszczek. To właśnie oni zostali 
zwycięzcami konkursu. Turniej przygotował i poprowadził pan Robert Cempa.

 Konkurs pieśni legionowych
W konkursie  pieśni  legionowych  publiczność  usłyszała  piękne  wykonania  znanych  i

lubianych pieśni. Szczególnie podobał się występ najmłodszych uczniów szkoły, czyli dzieci
z oddziałów przedszkolnych. Zaprezentowali oni pieśń pt. „Przybyli ułani” i wywalczyli sobie
I miejsce w kategorii klas 0-3. Równorzędne I miejsce zdobył zespół z klasy 2. Natomiast w
kategorii klas 4-6 najlepiej zaprezentowali się uczniowie z klasy 6. Wykonali oni pieśń pt.
„Szara piechota”.

 Konkurs klasowy na gazetkę ścienną związaną ze Świętem Szkoły
Dla  klas  ogłoszony  był  konkurs  na  najładniejszą  gazetkę  ścienną  poświęconą  Świętu

Szkoły i patronowi. Najładniejsze gazetki wykonali uczniowie z klas: 0b, 1b, 5.

 Konkurs plastyczny na kartkę pocztową związaną z Marcinkowicami i szkołą
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę pocztową

związaną z miejscowością lub szkołą.  Na konkurs złożono aż 65 kartek pocztowych. Oto
nazwiska nagrodzonych:
W kategorii klasy 0:
I miejsce – Grzegorz Wilk
II miejsce – Kamila Jargut
III miejsce – Wiktoria Mróz.
W kategorii klas 1-3:
I miejsce – Magdalena Mróz, Roksana Wilk
II miejsce – Oliwia Janus, Agnieszka Szajewska
Wyróżnienie – Konrad Budnik.
W kategorii klas 4-6:
I miejsce – Tomasz Sowa
II miejsce – Patrycja Haberka
III miejsce –Jan Pawłowski.
Wszystkie kartki pocztowe można było oglądać na wystawie w hollu szkolnym.



 Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczno-Fotograficzny „Marcinkowice – moja Mała 
Ojczyzna”

Konkurs  polegał  na  zaprezentowaniu  historii  i  kultury  Marcinkowic  oraz  ciekawych
miejsc (elementy przyrody, budowle, kapliczki, itp.) znajdujących się w naszej wsi. Uczestnik
konkursu  mógł  przygotować  pracę  literacką  (opis,  opowiadanie,  wspomnienie,  kartka  z
pamiętnika,  list,  wiersz,  komiks,  itp.),  pracę  plastyczną  (przy  zastosowaniu  różnorodnych
materiałów i technik, format pracy A4) lub pracę fotograficzną (jedno zdjęcie lub serię zdjęć,
wymiar zdjęcia 15x21 lub 20x30).

Na  konkurs  złożono  łącznie  66  prac  w  tym:  48  prac  plastycznych  wykonanych
różnymi technikami, 13 prac literackich w  formie: wiersza, komiksu, opisu, legendy, 5 prac
fotograficznych. Nagrodzono następujące osoby:
Konkurs plastyczny:
Klasy 0-3: I miejsce – Grzegorz Wilk, Roksana Wilk, Patrycja Chronowska

II miejsce - Agnieszka Tobiasz, Kacper Kubacki, Ewelina Gizicka
III miejsce - Oliwia Janus, Magdalena Rusnarczyk, Patrycja Pustułka

Klasy 4-6: I miejsce - Anna Mróz, Michał Świderski 
II miejsce - Patryk Wójcik, Tomasz Sowa 
III miejsce -  Jakub Kubacki 

Konkurs literacki:
Klasy 1-3: I miejsce - Klaudiusz Myrlak, Magdalena Mróz 
Klasy 4-6: I miejsce - Martyna Kowalczyk, Bożena Konar 

II miejsce - Elżbieta Tobiasz, Tomasz Sowa 
III miejsce - Jan Pawłowski, Mateusz Leśnik 

Konkurs fotograficzny:
Klasy 4-6: I miejsce - Aleksandra Konar, Mateusz Leśnik 

II miejsce - Bożena Konar 
III miejsce -  Elżbieta Tobiasz 



Wszystkie prace uczniów złożone na konkurs zostały opisane i złożone w segregatorze w
formie albumu, który został przekazany do szkolnej biblioteki.

8. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych z dziedziny regionalizmu i kultywowania 
tradycji 

 III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

Uczniowie  naszej  szkoły  po  raz  pierwszy brali  udział  w  III  Małopolskim Dyktandzie
Niepodległościowym „Po polsku o historii” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w
Krakowie. Etap szkolny odbył się 25 września 2015r. Uczestniczyło w nim 25 osób z klas 4 –
6. Uczniowie pisali tradycyjne dyktando pt. „Narodziny sportu w II Rzeczpospolitej”. Tekst
zapoznawał  dzieci  z  wydarzeniami  historycznymi,  ale  przede  wszystkim  sprawdzał  ich
umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne. Najlepiej dyktando napisały dziewczyny z klasy
6: Jessica Janus i Julia Niemas i to one zakwalifikowały się do etapu rejonowego. 
Drugi  etap  konkursu  miał  formę  testu  i  sprawdzał  również  wiadomości  z  zakresu  zasad
ortografii  i  interpunkcji.  Dziewczynki  pokazały  wysoki  poziom  swoich  umiejętności,  ale
niestety nie udało się im zakwalifikować do etapu wojewódzkiego.



 Bieg Legionisty

Dnia 3 listopada 2015r. na terenie LKS Zamczysko w Marcinkowicach odbył się Bieg
Legionisty. Jest on biegiem patriotycznym upamiętniającym legionistów walczących u boku
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bitwie  pod Marcinkowicami w 1914r.  Blisko 700 osób
rywalizowało ze sobą w ten słoneczny dzień. Najlepsza trójka biegaczy w każdej z kategorii
otrzymała puchary,  a  pierwsza ósemka karnety trójprzejazdowe na lodowisko w Chełmcu
oraz dyplomy. Po wręczeniu nagród i pucharów 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.

 II Gminnym Konkursie Tradycji Bożonarodzeniowych

W dniu 18 grudnia 2015 roku  uczniowie klasy 1 B otrzymali I nagrodę w II Gminnym
Konkursie Tradycji Bożonarodzeniowych w Piątkowej w kategorii „Podłaźniczki”. Pracę na
konkurs dzieci wykonywały 14 grudnia 2015 w ramach zajęć otwartych z rodzicami.  Nie
zabrakło na podłaźniczce pięknie wycinanych opłatków, opłatkowego „Świata”, słomianych
łańcuchów, złoconych orzechów, jabłek i łańcucha z grochu.

W tym samym konkursie za prace indywidualne w kategorii „Szopki” nagrody odebrali:
Julia Malec za I miejsce, Konrad Budnik za II miejsce. Ich prace wykonane zostały zgodnie z
wymogami – wyłącznie z naturalnych materiałów.

 XIII Wojewódzki Przegląd Plastyczny „Anioł”

„Anioł”  uczennicy Julii  Malec  z  kl.  1  B zdobył  wyróżnienie  w  XIII  Wojewódzkim
Przeglądzie Plastycznym organizowanym w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

 XXV Przegląd Grup Kolędniczych gminy Chełmiec 

Dnia 21 stycznia 2016r. na scenie klęczańskiego Domu Kultury odbył się XXV Przegląd
Grup Kolędniczych gminy Chełmiec, zorganizowany przez GOK. Młodzi artyści starali się
zachować wszystkie szczegóły, jakie dawni przebierańcy wprowadzili w kolędniczą sztukę.
Surowo oceniało  ich  występy jury  złożone z  profesjonalistów,  etnograf  Magdalena  Kroh,
regionalista  MCK „Sokół”  Zofia  Skwarło,  muzyk MCK „Sokół”  Aleksander  Smaga  oraz
muzyk, dialektolog  MCK „Sokół” Monika Kurzeja. 

W kategorii dziecięcej I miejsce zdobyła grupa kolędnicza „Z gwiazdą” z naszej szkoły.
Uczniów klasy IB przygotowała i opracowała scenariusz przedstawienia pani Elżbieta Samek.
W grupie występowali uczniowie klasy IB: Konrad Budnik, Mikołaj Froehlich, Wiktor Janus,
Piotr  Łobaza.,  Klaudiusz Myrlak,  Marek Olesiak i  Paweł Smoleń. Na klarnecie chłopcom
przygrywał  absolwent  naszej  szkoły  –  Damian  Czop.  Komisja  doceniła  wspólną  pracę
opiekunki grupy - pani Elżbiety Samek i rodziców. Uznanie zdobyły: starannie przygotowane
stroje,  zgodne  z  tradycją,  poprawna  gwara,  dobrze  dobrane  teksty,  właściwa  prezentacja
powinszowań  i  wykonanie  przyśpiewek  i  pastorałek  przez  chłopaków,  a  nade  wszystko
niesamowity wdzięk dzieciaków.



 XXVIII Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych

Uczniowie  naszej  szkoły  od  wielu  lat  uczestniczą  w  Parafialnym  Konkursie  Palm
Wielkanocnych. Wspólne wykonywanie palm służy kultywowaniu tradycji wielkanocnych, a
także  integracji  grup  klasowych  i  zacieśnianiu  się  więzi  rodzinnych.  W tym roku  wśród
nagrodzonych znalazła się duża grupa uczniów i zespołów klasowych. 
Kategoria - palmy duże:
I miejsce – klasa 0b, klasa 1a
II miejsce – klasa 1b, klasa 2, klasa 5
III miejsce – klasa 0a, Julia Tobiasz, Magdalena Mróz, Karol i Kamil Pietrzak, Mateusz i
Tomasz Sowa
Kategoria - palmy średnie:
I miejsce – Julia Sopata, Amelia i Antoni Kalisz, Krzysztof Sikorski
II miejsce – Damian Gawlik, Piotr Smoleń, Karolina Krzyszkowska
Kategoria - palmy małe:
I miejsce – Jakub Potoczek, Izabela i Sylwester Wójs, Paweł Smoleń, Hubert Janus, Aurelia
Gawlik

 XXII  Konkurs Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec

Dnia 8 kwietnia 2016r. w ZS w Chełmcu miało miejsce podsumowanie XXII  Konkursu
Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec. Na konkurs złożono rekordową ilość palm, bo aż 236.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli wiele czołowych miejsc. 
W kategorii palm wysokich nagrodzono:
II miejsce – klasa 0a, Karol i Kamil Pietrzak
III miejsce – Magdalena Mróz.
W kategorii palm średnich i małych zwyciężyli:
I miejsce – klasa 0b, klasa 2, klasa 5, Krzysztof Sikorski, Jakub Potoczek, Aurelia Gawlik,
Hubert Janus, Julia Sopata
II  miejsce  –  klasa  1b,  Paweł  Smoleń,  Amelia  i  Antoni  Kalisz,  Mateusz  i  Tomasz  Sowa,
Izabela i Sylwester Wójs, Damian Gawlik
III miejsce – klasa 1a, Karolina Krzyszkowska, Gabriela Sowa.
Uczniowie  dbają  o  to,  by  palmy  były  zrobione  z  naturalnych  materiałów  i  zgodnie  z
wymogami regionalizmu.

 Gminny Konkurs Literacko – Fotograficzny „Kapliczki i krzyże przydrożne”

Dnia 15 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji
Gminnego Konkursu Literacko-Fotograficznego pod hasłem „Kapliczki i krzyże przydrożne”
zorganizowanego przez Panie: Irenę Szajewską i Elżbietę Samek. Na konkurs złożono 36 prac
złożonych  z  fotografii  i  tekstu  literackiego  nadesłanych  przez  34  uczestników  z  9  szkół
podstawowych z terenu Gminy Chełmiec.  Konkurs  związany był  z  realizowaną w naszej
szkole innowacją pedagogiczną w ramach edukacji regionalnej „Marcinkowice  - moja Mała
Ojczyzna”.

Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Ewę Pierzchałę wystąpiła grupa regionalna z
klasy pierwszej, która wykonała kilka tańców i zabaw sądeckich. Występ młodych artystów
bardzo podobał się gościom. Następnie wręczono wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Dwoje naszych uczniów: Patryk Piekarz i Martyna Kowalczyk otrzymało wyróżnienie za
swoje prace literackie i fotograficzne.



Podsumowanie 

Realizacja przedstawionych powyżej działań w ramach projektu edukacji regionalnej
„Marcinkowice – moja Mała Ojczyzna” przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy uczniów na
temat historii, kultury oraz tradycji miejscowości i szkoły. Młode pokolenie przekonało się, że
bardzo ważne jest poszanowanie dziedzictwa kulturowego najbliższego regionu, w którym
mieszkają i uczą się. Uzmysłowili sobie, że również oni tworzą historię i mają obowiązek
kultywować 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 kultywowania tradycji i poszanowania kultury
regionu.

Koordynator projektu: Irena Szajewska


