Nasza zacna Jubilatka ma wspaniałych
wychowanków, którzy nie zapominają
o swojej szkole. Może pochwalić się
wykwalifikowaną
kadrą
pedagogiczną
i uczniami, którzy przysparzają jej chluby.

120-lecie
Szkoły Podstawowej
w Marcinkowicach
Nieczęsto zdarza się świętować
jubileusze i przeżywać spotkania wielopokoleniowe, na które trzeba czekać…
ponad wiek. Jednak, jak każde,
wywołują wiele radości. Trema,
wzruszenie, radość dziś dają o sobie
znać w szczególny sposób.
Z wielką dumą przypominamy
całej społeczności szkolnej i wszystkim, którzy wezmą w ręce tę
gazetkę, że w tym roku marcinkowicka
podstawówka doczekała się 120 lat istnienia.
To piękny wiek dla sędziwej Jubilatki,
zwłaszcza, że tak wiele przeżyła, m.in. dwie
wojny światowe. Trudny dla szkoły był
również okres powojennej rzeczywistości.
Jubilatka nie mogła pomieścić dużej liczby
uczniów, dlatego trzeba było budować nową
szkołę. Dzisiaj do dyspozycji młodzieży
szkolnej pozostają aż trzy budynki, a i tak
nadzieją dla wszystkich jest zatwierdzony
projekt rozbudowy szkoły
z salą gimnastyczną.

Zapraszamy więc wszystkich do
przekroczenia progów naszej Jubilatki.
Zechciejcie
przejść
się
korytarzami!
Zajrzyjcie do sal lekcyjnych! Zobaczcie, jak
wiele się zmieniło od czasów waszej nauki
w tej szkole.
Dzisiaj Jubilatka wpisała się na trwałe
w pejzaż Marcinkowic. Warto poznać jej
dzieje. Warto spotkać się z ludźmi, którzy
tworzyli i tworzą historię naszej szkoły.
Jubilatka ma się czym pochwalić. Zatem
posłuchajcie i…przeczytajcie!
Zapraszamy!
Redakcja
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Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!
Oddajemy do rąk
Państwa
okolicznościową
gazetkę napisaną z okazji
120- lecia naszej szkoły.
W związku z tym ważnym
wydarzeniem chcemy nie
tylko przypomnieć dzieje
naszej placówki, ale również
zatrzymać się na chwilę
i popatrzeć
na
oświatę
z perspektywy
wartości,
jakie niesie wiedza i kultura.
W zjednoczonej Europie
nasza
pozycja
zależeć
będzie przede wszystkim od
poziomu
wykształcenia,
kultury i poczucia więzi
narodu.
Ważne, aby wychowani przez nas ludzie, mimo
zdobytej wiedzy, pozycji,
a może i uznania, ani na
moment nie przestali być
w sercu
i
w
duszy
mieszkańcami Marcinkowic.
Niezwykle ambitny,
ciągle doskonalący swój
warsztat pracy zespół nauczycieli nieustannie dba
o wysoki poziom kształcenia i wychowania swoich
podopiecznych.
Wiejska
szkoła nie musi być źle
wyposażoną, dającą gorszy
start placówką, a mniejsza
ilość dzieci niekoniecznie
musi oznaczać braku szans
na wyłonienie tych szczególnie wyróżniających się
w różnych konkursach oraz
zawodach.
Tak jest w naszym
przypadku, czego dowodem
są od wielu lat wysokie
wyniki, osiągane przez
uczniów na sprawdzianach

Hymn szkoły

W cieniu prochów dawnych bitew
Gdzie kaplica, drzew chochoły
Stoją mury, ściany lite
Dach strzelisty naszej szkoły.
Ref. Szukać sensu w chlubnej pracy
Bezmiar wiedzy zgłębiać pilnie
Przyrzekamy - my Polacy
Bogu służyć i Ojczyźnie!
W szkolnych klasach - na rubieży
Młodych serc i sumień ludzkich
Legionowi bohaterzy
Józef Marszałek Piłsudski.
Ref. Szukać sensu w chlubnej pracy
Bezmiar wiedzy zgłębiać pilnie
Przyrzekamy - my Polacy
Bogu służyć i Ojczyźnie!
Wspólnym trudem podźwigniemy
Prawdy krzyk, co ducha budzi
W szkolnych ławach wyrośniemy
Na szlachetnych dobrych ludzi.

zewnętrznych oraz sukcesy w licznych konkursach i zawodach.
Utrzymanie oświaty to dla gminy spory koszt, ale też
powód do dumy. Nasze władze samorządowe rozumieją wagę
jakości edukacji. Szukając środków przesuwają bądź ograniczają
inne zadania. Dobra współpraca z Urzędem Gminy oraz
poszukiwanie dodatkowych finansów przez Dyrektora szkoły
sprawiły, że nasza placówka może poszczycić się nowoczesną
bazą dydaktyczną.
Do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci
potrzebne są jeszcze dobrze wyposażone obiekty sportowe.
Mamy nadzieję, że rozpoczęta realizacja projektu rozbudowy
szkoły z salą gimnastyczną znajdzie szybko swój finał, a szkoła
stanie się prawdziwym centrum kulturalnym, integrującym różne
pokolenia mieszkańców wsi.
Dyrektor szkoły
mgr Krystyna Dąbrowska
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Pradzieje
Zanim we wsi powstała szkoła, posyłano
dzieci w miesiącach zimowych na naukę
czytania, pisania i rachunków do miejscowego
tkacza, Andrzeja Sowy. Józef Smajdor,
mieszkaniec wsi wspominał: „Tkacz stukał na
warsztacie, a dzieci dukały w mrocznej izbie
przez całą zimę".
Dzieci z Marcinkowic i okolicznych wsi
chodziły do szkoły parafialnej, założonej przy
kościele w Chomranicach. Nauczycielem był
tamtejszy organista. Jednak ze względu na
znaczną odległość od szkoły (ok. 7 km)
uczniowie naszej wsi uczęszczali do niej
nieregularnie. Na przykład ojciec Józefa
Smajdora był w szkole tylko siedem razy.
Bardzo często dzieci uczyły się u sąsiadów,
którzy potrafili czytać i pisać.
Szkoła w Marcinkowicach
Niewątpliwie na skutek uchwały Sejmu
Krajowego z r. 1885 mieszkańcy Marcinkowic
przystąpili do budowy szkoły. Ówczesny
właściciel dóbr, Adam Marasse, przeznaczył pod
budowę szkoły parcelę przy gościńcu.
Wzniesiono na niej drewniany, kryty gontem
budynek z gankiem od południa oraz dwa
budynki gospodarcze. Zostało jeszcze miejsce na
ogród i podwórze szkolne.

Budynek szkolny z r. 1886.
Na lewo: obórka (w remoncie), na prawo: altana

A taką informację o szkole znajdujemy w
kronice:

W budynku szkolnym w części
wschodniej mieściła się klasa, w części
zachodniej - mieszkanie nauczyciela złożone
z dwóch pokoi, kuchni i komory. Z ganku
wchodziło się do wspólnej sieni, z której było
wyjście na strych (po drabinie).
Rada Szkolna Miejscowa, zarządzająca
szkołą, w r. 1886 zatrudniła na stanowisko
nauczyciela Helenę Christ, która przybyła ze
szkoły w Chomranicach. Do jednoklasowej
placówki oświatowej w Marcinkowicach
uczęszczały dzieci z naszej wsi oraz z Woli
Marcinkowskiej, Rdziostowa i wschodniego
krańca Klęczan. W roku szkolnym 1887/88 było
zapisanych 74 uczniów. Ilość dzieci stale
wzrastała — w r. 1891/92 uczęszczało już 103
uczniów.
Helena Christ pracowała w Marcinkowicach do r. 1898, kiedy wyszła za mąż za
piwowara Ręko i wyjechała ze wsi. Po latach
jeden z jej uczniów, Andrzej Dąbrowski,
wspominał:„Dobrą była nauczycielką. Szkoły
pilnowała. Wszyscy musieli się uczyć".
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Od 1898 r. obowiązki nauczyciela
pełniła Anna Gradzińska. Brak jednak
informacji o jej pracy.
Nowym nauczycielem szkoły od roku
1900 został Franciszek Zachuta (zdjęcie
poniżej), który przybył z Jakubkowic.

klasową w Woli Marcinkowskiej, a od 1923
w Rdziostowie, gdzie od 1927 r. rozpoczęła
działalność osobna szkoła jednoklasowa.
Po 32 latach pracy nauczycielskiej
w szkole marcinkowickiej Franciszek Zachuta
przeszedł na emeryturę i wyjechał do Krakowa
(w 1932 r.).
Nowym kierownikiem szkoły została
Władysława Niemczyk, wcześniej nauczycielka
w Chomranicach. Młoda, energiczna podjęła się
wielu dodatkowych obowiązków. Objęła
stanowisko referenta oświatowego, tworzącego
się wówczas Związku Strzeleckiego w
Marcinkowicach. Poprowadziła świetlicę, w
której
organizowała
wykłady,
imprezy
okolicznościowe, kierowała chórem i zespołem
teatralnym.

W
roku
szkolnym
1900/1901
uczęszczało 156 uczniów. Koledzy i uczniowie
Franciszka Zachuty wspominali go jako
człowieka niespotykanej pracowitości. Uczył,
pomagał gminie, sam gospodarował na czterech
morgach pola, które dzierżawił od dworu.
Uczniowie jego wspominali lekcje, na których
brał ich do ogrodu, uczył na własnych
drzewkach oczkować i szczepić drzewka
owocowe, uprawiać warzywa. Uczył ich
różnych prac gospodarskich, wykonywania
przedmiotów z drewna.
Nauczyciel Zachuta miał również czas
na pracę społeczną. Zorganizował wędrowną
bibliotekę, założył wspólnie z gospodarzami
szkółkę drzewek owocowych na działce koło
Pasternika, użyczonej na ten cel przez
Stanisława Morawskiego. W niedzielne
popołudnia zaś gromadził gospodarzy na
pogawędki.
W czasie l wojny światowej Franciszek
Zachuta dużo pomagał ludności - pisał podania,
załatwiał różne sprawy urzędowe, starał się o
zasiłki dla rodzin zmobilizowanych żołnierzy, o
zwolnienia z wojska jedynych żywicieli rodzin.
W 1914 r. zmobilizowano także nauczyciela
Zachutę. Po trzech miesiącach został zwolniony.
Podczas jego nieobecności (IX-XI) obowiązki
nauczyciela pełnił Julian Jarończyk z
Chomranic.
Od
roku
szkolnego
1904/1905
urządzono drugą salę klasową w pokoju
wynajętym u Jana Sowy. Nie wiadomo jednak,
kto był drugim nauczycielem i jak długo
pracował. Od r. 1907 zorganizowano salę

Władysława Niemczyk z młodzieżą
w świetlicy Związku Strzeleckiego
Pierwszego września 1939 r. dzieci nie
rozpoczęły jak zwykle nauki w szkole —
wybuchła II wojna światowa. Akta szkolne
polecono spakować i ewakuowano je na wschód
kraju. W drodze Niemcy zbombardowali pociąg
i wszystkie dokumenty zostały zniszczone, w
tym również kronika szkoły. Nauczycielka z
małą córeczką uciekła ze wsi wraz z innymi
mieszkańcami. Po dwutygodniowej tułaczce
wróciła do Marcinkowic i w połowie września
rozpoczęła pracę. Nauka nie odbywała się
systematycznie.
Ciągle
była
zakłócana
i przerywana przemarszami wojsk niemieckich.
Salę klasową wojsko zajmowało na kwaterę.
Zmniejszyła się też znacznie liczba dzieci
uczęszczających do szkoły - w roku 1940/41
tylko 98 osób. Spowodowane to było trudnymi
warunkami bytowymi. Władze okupacyjne
poleciły wycofanie
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z bibliotek książek historycznych. Zamiast
podręczników wprowadzono „Ster" i książeczkę z wierszykami o zwierzętach.
Dziewiętnastego stycznia 1945 r.
ostatni żołnierze niemieccy opuścili wieś.
Wkroczyło wojsko radzieckie i żołnierze zajęli
się rozminowywaniem terenów nad Dunajcem.
Gdy we wsi uspokoiło się, kontynuowano
naukę.
Od września 1945 r. zorganizowano
drugą
klasę
w
wynajętym
lokalu
pożydowskiego domu na Kolonii. Urządzono
tam klasę lekcyjną oraz szatnię i poczekalnię
dla dzieci, uczących się na drugą zmianę.
Zatrudniono również drugą nauczycielkę,
Jadwigę
Krzemińską.
Działały
więc
w Marcinkowicach cztery klasy. Starsze dzieci
uczęszczały do szkoły zbiorczej w Klęczanach
i w Rdziostowie. Dopiero od roku 1950 nasza
szkoła obejmowała także klasę piątą, ale
połączoną z czwartą. W tym czasie
organizowane były pozalekcyjne zajęcia
z uczniami. W latach 1946-49 Jadwiga
Krzemińską prowadziła Drużynę Zuchów.
Władysława Niemczyk przez kilka lat
opiekowała się szkolnym kołem PCK. W roku
1951 zorganizowała Samorząd Szkolny
i sprawowała nad nim pieczę.
Kierowniczka szkoły udzielała się
również społecznie. Po wojnie uruchomiła
i prowadziła we wsi punkt biblioteki
wędrownej. W r. 1949/50 zorganizowała
pierwszy kurs dla analfabetów. Zajęła się
również sprawami związanymi z elektryfikacją szkoły.
Pogorszyła się sytuacja lokalowa
placówki. W r. 1948 szkoła musiała opuścić
salę wynajmowaną na Kolonii. Początkowo
cztery klasy uczyły się w jednej sali na cztery
zmiany od 8.00 — 17.00. Po roku wynajęto
pomieszczenie w budynku, w którym po
drugiej stronie sieni mieścił się sklep wiejski.
Gwar przybywających do sklepu ludzi bardzo
przeszkadzał w prowadzeniu lekcji. Warunki
higieniczne były złe. Nie było podwórza, więc
uczniowie w czasie przerw wybiegali na ulicę.
W takich warunkach nauka odbywała się przez
dwa lata.
Od roku 1952 zorganizowano dwie
klasy w pomieszczeniach „Szwajcarki",
wynajmowanych za „symboliczną złotówkę"
od Stanisława Borysia, dyrektora Technikum

Rachunkowości Rolnej. Warunki były dość
dobre — obszerne sale, boisko, podwórko.

„Szwajcarka" — grudzień 1957 r.
Wejście i okna szkoły podstawowej.
Nowym kierownikiem szkoły od roku
1952 został Zygmunt Kotarba, poprzednio
nauczyciel w Chełmcu. Wkrótce jednak
odwołano go do pracy w Inspektoracie Oświaty
w Nowym Sączu. W roku 1953 wrócił do zajęć
w szkole w Marcinkowicach. Przyjęto jeszcze
jedną nauczycielkę, Jadwigę Mazurek, przybyłą
z Rogów koło Podegrodzia. Od tego czasu
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach była
placówką siedmioklasową z zatrudnionymi
czterema nauczycielami.

Zygmunt Kotarba,
kierownik szkoły (z prawej) — 1956 r.
Wzrosła liczba działających w szkole
organizacji
uczniowskich
i
kółek
zainteresowań. Nadal istniało szkolne koło PCK
pod opieką Janiny Krzemińskiej, od 1953 do
1958 r. prowadzone przez Janinę Mazurek.
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W 1956
r.
Zygmunt
Kotarba
zorganizował Drużynę Harcerską i prowadził
ją do końca swego pobytu w Marcinkowicach.
Działały również w szkole przedmiotowe i
artystyczne kółka zainteresowań.

Drogę na teren budowy nowej szkoły
zbudowano zasypując ziemią głęboki wąwóz.

W roku 1957 rozpoczęto starania
o budowę nowej szkoły. Powołano Komitet
Budowy Szkoły. Stanisław Boryś doradził,
aby rozpocząć budowę własnym kosztem
w czynie społecznym. Załatwił też wpis
budowy szkoły do planu inwestycji we
wcześniejszym
terminie.
Aby
ułatwić
zaopatrzenie szkoły w wodę zgodził się na
podłączenie rurami terenu budowy do
wodociągu TRR. Działkę pod budowę szkoły
przekazał ks. Józef Góra. Rozpoczęto
zbieranie pieniędzy. Na mocy uchwały
Gromadzkiej Rady Narodowej, opodatkowano
na ten cel mieszkańców wsi. Budowę szkoły
zlecono Tarnowskiemu Przedsiębiorstwu
Robót Budowlanych.
Szkołę wybudowano wcześniej niż
planowano. W 1959 r. Jan Mróz przekazał
klucze szkoły ówczesnemu kierownikowi,
Zygmuntowi Majerczykowi.
Zygmunt
Majerczyk
pochodził
z Naściszowej, przybył do Marcinkowic
w 1958 r. Był to człowiek zdyscyplinowany

i opanowany. Dbał o dobro szkoły i uczniów, a
także o autorytet nauczycieli. Z jego
inicjatywy powstała Drużyna Harcerska, nad
którą opiekę zlecił Genowefie Glińskiej.
Harcerze byli bardzo aktywni. Sprawowali
pieczę
nad
Grobami
Legionistów,
przygotowywali
uroczystości
szkolne,
organizowali wycieczki i obozy. Za swą pracę
otrzymali wiele nagród. Kierownik Majerczyk
cieszył się opinią dobrego i sprawiedliwego
nauczyciela (uczył matematyki). Doceniał
pracę nauczycieli i uczniów.
W roku szkolnym 1958/59 uczęszczało
do szkoły 167 uczniów. Grono pedagogiczne
liczyło pięć osób. Obok Drużyny Harcerskiej
działały też: Szkolna Kasa Oszczędnościowa
i szkolne koło PCK. Z roku na rok wzrastała
liczba uczniów. W r. 1967/68 uczęszczało już
208 dzieci. Pracowało dziewięciu nauczycieli.
24 stycznia 1970 r. Zygmunt Majerczyk zmarł
nagle na zawał serca. Pełnienie obowiązków
kierownika
szkoły
Inspektorat
Oświaty
powierzył Janinie Kwiatkowskiej.

Zygmunt Majerczyk z uczniami
Od
września
1971r.
kierownicze
stanowisko objął Stanisław Wójcik.
Do szkoły uczęszczało wtedy 225
uczniów. Zatrudnionych było dziesięciu
nauczycieli. Stanisław Wójcik rozpoczął pracę w
naszej szkole od remontu kapitalnego
budynków. W 1973 r. zainstalowano w "dużej"
szkole piece centralnego ogrzewania. Jeden z
nauczycieli, Jan Jojczyk, wspólnie z uczniami
urządził boisko szkolne. Lipy wokół placu
zasadził Stanisław Wójcik. W r. 1982
doprowadzono wodę do starego budynku
szkolnego, dokończono ogrodzenie szkoły.
Dwukrotnie w tym okresie Rada
Pedagogiczna wysłała do władz oświatowych
propozycję na patrona szkoły. Nie doszło jednak
do uroczystości nadania imienia.
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Lata 70-te i 80-te to okres wzmożonej
działalności przedmiotowych kółek zainteresowań oraz organizacji szkolnych.
Pozalekcyjna praca uczniów i nauczycieli
zaowocowała
wieloma
osiągnięciami
w konkursach przedmiotowych.

możliwość pogłębiania swoich umiejętności i
rozwijania zainteresowań w działających w
szkole
organizacjach
uczniowskich
(Samorząd Szkolny, ZHP, PCK, Uczniowski
Klub Sportowy) i kółkach przedmiotowych.
We wrześniu 1991 r. wprowadzono nowy
sposób oceniania postępów uczniów w nauce
- zastosowano skalę ocen od celującej do
niedostatecznej.
Dyrektor
Widomski
zadbał
o wyposażenie
placówki
w
pomoce
dydaktyczne. Zakupił książki do biblioteki,
uzupełniając
znacznie
jej
księgozbiór.
Przeprowadził również prace remontowe
w szkole: założenie boazerii i nowej
wykładziny podłogowej w holu, zmiana
pokrycia dachu. Tadeusz Widomski był
dyrektorem 6 lat.
Od roku szkolnego 1997/98 dyrektorem
szkoły jest pani Krystyna Dąbrowska. Z jej
inicjatywy rozpoczęto starania o nadanie naszej
szkole imienia.
Uroczystość ta odbyła się 11 listopada
1998 r. - placówka uzyskała imię Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Natomiast rok później
nastąpiło poświęcenie Sztandaru Szkoły, który
zwieńczony został Orłem Legionowym,
podarowanym przez Komendanta Naczelnego
Związku Legionów Polskich. Szkoła nawiązała kontakt z wieloma organizacjami
niepodległościowymi, a na terenie miejsco wości
dba
o
kultywowanie
tradycji
patriotycznych.

Stanisław Wójcik z uczniami
Na początku lat 80-tych wprowadzono
soboty wolne od zajęć lekcyjnych. Odbywały
się natomiast zajęcia wychowawcze oraz
spotkania członków organizacji i kółek
zainteresowań.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole
w roku szk.1985/86.
Po 20 latach pracy w Szkole
Podstawowej w Marcinkowicach Stanisław
Wójcik przeszedł na emeryturę.
Stanowisko dyrektora objął Tadeusz
Widomski.
Swoje
obowiązki
spełniał
sumiennie i skrupulatnie. Cieszył się
autorytetem wśród uczniów i grona
pracowników. Ceniony był i nadal jest przez
uczniów jako bardzo dobry nauczyciel
biologii.
W roku 1990/91 uczęszczało do
szkoły 240 uczniów. Młodzież miała

W wyniku reformy oświaty w roku
szkolnym 1998/99 nastąpiła reorganizacja
placówki do 6-klasowej szkoły podstawowej.
Pod kierownictwem pani Dąbrowskiej
wiele w szkole się zmieniło. Budynki poddano
gruntownemu remontowi, wszystkie pomie-7-

szczenia odnowiono, zakupiono sprzęt
oraz pomoce dydaktyczne. Zorganizowano
pracownię komputerową z dostępem do
Internetu, salę przyrodniczo – multimedialną,
humanistyczną i matematyczną. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa
szkoły. Wydana decyzja nr 159/2004,
zatwierdzająca projekt budowlany z pozwoleniem na budowę przybliża realizację
inwestycji.
Nauka odbywa się w trzech budynkach.
Klasa "O" zajmuje dawny budynek
przedszkola i poczty. Klasy I-II uczą się w
tzw. starej szkole przy ulicy, natomiast kl. IIIVI w głównym budynku szkolnym.
W roku jubileuszowym 2006 placówka
liczy 199 uczniów. Zatrudnionych jest 21
nauczycieli. Wysoki jest poziom kwalifikacji
pedagogicznych kadry. Dwudziestu jeden
nauczycieli
ma
wyższe
wykształcenie
magisterskie. W tej grupie aż 17 osób posiada
stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 –
mianowanego, a 1 osoba to nauczyciel
kontraktowy. Ponadto nauczyciele biorą udział
w warsztatach i kursach szkoleniowych,
organizowanych przez MCDN w Nowym
Sączu. Wszystkie te czynniki wpływają na
wysoki poziom dydaktyki, przejawiający się
m. in. osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz wieloma
sukcesami w sporcie na terenie naszej gminy
i województwa. Możesz przeczytać o nich na
stronie 13 naszej gazetki.

Możemy pochwalić się też dwoma
prestiżowymi wyróżnieniami: w 2003 r.
uzyskaliśmy certyfikat „Szkoła z klasą”,
natomiast dwa lata później otrzymaliśmy
certyfikat
„Szkoła
wyróżniona
za
wychowanie”. Ponadto uczniowie: Dawid
Bałuszyński, Przemysław Jeż, Ilona Pietrzak
i Marcin Sroka wzięli udział w ogólnopolskim
konkursie edukacyjnym „Supermózg wygraj
turniej wiedzy” i wywalczyli dla naszej szkoły
tytuł „Supermózg powiatu”(2002 r.).
Szczególną opieką otoczeni są w naszej
placówce
uczniowie
mający
trudności
materialne, dla nich organizowana jest pomoc
w postaci ufundowania drugiego śniadania lub
zapomogi finansowej. Natomiast dzieciom
z trudnościami w nauce szkoła oferuje zajęcia
wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne,
logopedyczne oraz gimnastykę korekcyjną.
Dla młodzieży uzdolnionej i chcącej
rozwijać swoje pasje przeznaczona jest bardzo
bogata oferta kół zainteresowań.
Irena Szajewska

Z tego jesteśmy
dumni!
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Dyrektor
mgr Krystyna Dąbrowska

Wicedyrektor
mgr Ewa Pierzchała

Grono Pedagogiczne
Od lewej:
mgr Iwona Bałuszyńska
mgr Elżbieta Kulig
mgr Krystyna Dąbrowska
mgr Ewa Pierzchała
mgr Alicja Janczyk
Teresa Drzymuchowska
mgr Maria Zatorska
mgr Bożena Chruślicka
mgr Marzena Leśniak
mgr Maria Sambak
mgr Ewa Pajor
mgr Celina Pacholarz
mgr Grażyna Brdej
mgr Beata Karbowiak
mgr Elżbieta Samek
mgr Robert Cempa
mgr Michał Piotrowski
mgr Irena Szajewska
oraz
mgr Aneta Klimek-Żołna
ks. mgr Sławomir Głodzik
mgr Tadeusz Widomski
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klasa 3a

klasa 3b

klasa 4a w sali muzycznej

klasa 4b w sali matematycznej

klasa 6a w sali języka angielskiego

klasa 5 w sali przyrodniczej

klasa 6b w sali humanistycznej

gabinet logopedyczny
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pracownia informatyczna

sala gimnastyczna

pokój nauczycielski

korytarz szkolny

klasa 0a

klasa 0b
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klasa 1a

biblioteka szkolna

klasa 1b

biblioteka szkolna

klasa 2 w sali tradycji

zdjęcie Jubilatki
z roku 1886, 1958 i 2006
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 Monika Respekta i Szymon Pociecha finalistami
Małopolskiego Konkursu Humanistycznego pt. „Dom –
Rodzina – Tradycja – Ojczyzna” (2004 r.),
 II miejsce Renaty Policht w etapie rejonowym
olimpiady z języka polskiego (1998 r.),
 udział Anety Kocemby w posiedzeniu Sejmu
Dzieci i Młodzieży w Warszawie (1998 r.),
 czołowe miejsca drużyny z naszej szkoły
w Gminnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Mity,
podania i legendy”:
III miejsce dla drużyny – Anna Jeż, Magdalena
Leśniak, Monika Wąsowicz (2003 r.),
II miejsce dla drużyny – Magdalena Leśniak, Monika
Wąsowicz, Jakub Pacholarz (2004 r.),
II miejsce dla drużyny – Monika Kuźma, Elżbieta
Sulicz, Jarosław Respekta (2006 r.),
 nagrody w Gminnym Konkursie Literackim :
II miejsce Anny Jacak za wiersz „Figurka Mała”,
wyróżnienie dla Moniki Wideł za wiersz „Nasze
Marcinkowice” w konkursie „Tu jest mój dom” - 2001,
III miejsce Tomasza Mroza za prace pt. „Prawdziwa
świąteczna uczta” i „Suto zastawiony stół” w II edycji
konkursu (2002 r.),
nagroda dla Zygmunta Kusiona za wspomnienia pt.
”Powódź 1934 r.”, wyróżnienie dla Jakuba Potoczka za
opowieść ”Tradycje wyniesione z domu” w IV edycji
konkursu „Wspomnienia z mojego domu” (2004 r.),
 wyróżnienia w Gminnym Konkursie Poetyckim :
wyróżnienie dla Anny Jeż za wiersz „Jola Niezdola” w
II edycji konkursu „Poezja życia szkolnego”(2002 r.),
wyróżnienie dla Przemysława Lisa za wiersz „Diler
miłości” i Karola Mroza za tekst „M=mc2” w III edycji
konkursu „Miłość niejedno ma imię”(2003 r.),
wyróżnienie dla Anny Poręby za liryk „Zapomnieć
choć na chwilę” w IV edycji konkursu „Każdy lubi
marzyć”(2004 r.),

Nasza szkoła może poszczycić się
bogatą ofertą zajęć dodatkowych. W roku
jubileuszowym działają aż 24 przedmiotowe
koła zainteresowań i organizacje. Oto krótki
opis ich działalności oraz najważniejsze
osiągnięcia z ostatnich lat.
KOŁA POLONISTYCZNE
Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem polskim i literaturą oraz
rozwijanie uzdolnień poetyckich, recytatorskich i teatralnych to główne założenia
prężnie działających od wielu lat Kół Polonistycznych, prowadzonych przez panią Ewę
Pajor i panią Irenę Szajewską. Praca uczniów
i nauczycieli owocuje wieloma osiągnięciami.
Oto ważniejsze sukcesy:
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 grupa
teatralna
„Marcinek”
dwukrotnym
laureatem Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży
„Bajdurek”:
1997 r. – spektakl „Opowiedział dzięcioł sowie”,
2002 r. – spektakl „Coś tam w lesie huknęło”,
 II miejsce grupy kolędniczej w XI Przeglądzie
Grup Kolędniczych Gminy Chełmiec (2003 r.).

wyróżnienie dla Natalii Tobiasz za wiersz „W drogę na poznanie świata” w V edycji konkursu „Podróże
małe i duże”(2005 r.),
wyróżnienie dla Łukasza Mirka za wiersz
„Luzaczki”
w
VI
edycji
konkursu
„Moja
Fantazjana”(2006 r.),
 wyróżnienie dla Jakuba Potoczka za wiersz
„Powołany” oraz wyróżnienie dla szkoły za
opracowanie zbiorku poezji „Miłość w bieli”
w Powiatowym Konkursie Literackim „Jan Paweł II
moim nauczycielem w szkole życia”(2005 r.),
 czołowe miejsca w konkursach recytatorskich:
Justyna Markowiak w finale XIV Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego (1998 r.),
I miejsce Anety Kocemby w Konkursie
Recytatorskim z okazji 200-lecia urodzin Adama
Mickiewicza (1998 r.),
II miejsce Magdaleny Leśniak w Gminnym
Konkursie Recytatorskim (2002 r.),
II miejsce Katarzyny Jacak w Etapie Gminnym
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego (2003 r.),
 udział Joanny Brdej i Marcina Żaka
w eliminacjach do programu telewizyjnego „Dzieciaki
z klasą” (2004 r.),
 I miejsce dla drużyny w zorganizowanym
przez naszą szkołę i Radio „Plus” Gminnym Konkursie
„Pierwsze kroki w radiu” (2001 r.),

KOŁO MATEMATYCZNE
W naszej szkole działają dwa koła
matematyczne, których opiekunkami są pani
Ewa Pierzchała i pani Iwona Bałuszyńska.
Uczniowie w ramach zajęć rozwijają swoje
zainteresowania przedmiotem oraz przygotowują do sprawdzianu kompetencji po klasie
szóstej.
Praca kół zaowocowała wieloma
osiągnięciami:
 udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur
Matematyczny:
bardzo dobre wyniki Grzegorza Brdeja, Szymona
Pociechy, Moniki Wąsowicz, Anny Pietrzak, Doroty
Karbowiak i Mariusza Sroki oraz wyróżnienia Rafała
Kocemby i Agnieszki Jacak (2002 r.),
Joanna Brdej laureatem konkursu, bardzo dobre wyniki
Mariusza Sroki i Andrzeja Brdeja oraz wyróżnienia
Adriana Kalisza, Włodzimierza Rozciechy, Grzegorza
Brdeja, Doroty Karbowiak, Maksymiliana Kłapacza,
Alicji Gawlik i Joanny Stachoń (2003 r.),
Joanna Brdej i Andrzej Brdej laureatami konkursu oraz
bardzo dobry wynik Mariusza Sroki (2004 r.),
bardzo dobre wyniki Joanny Brdej i Rafała Ko cemby
oraz wyróżnienie Jarosława Respekty (2005 r.),
wyróżnienia Agnieszki Pierzchały, Alicji Szczerby i
Izabelli Brdej (2006 r.),
 udział w Gminnym Konkursie Matematycz-nym
w Januszowej:
Beata Radomińska i Joanna Sowa reprezentowały
szkołę w konkursie (2001 r.),
IV miejsce Sławomira Sowy i V miejsce Beaty Sulicz
(2002 r.),
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 w ramach integracji przedmiotów- matematyka
i przyroda udział w Małopolskim Konkursie
Matematyczno – Przyrodniczym, organizowanym przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty:
udział Rafała Kocemby, Joanny Brdej, Moniki
Wąsowicz, Grzegorza Brdeja i Szymona Pociechy
w etapie rejonowym konkursu oraz
uzyskanie tytułu finalistki przez Joannę Brdej
w etapie wojewódzkim II edycji konkursu „Z liczbami
w świat przyrody” (2004 r.),
udział Joanny Brdej i Rafała Kocemby w etapie
rejonowym oraz uzyskanie tytułu finalisty przez Joannę
Brdej i Rafała Kocembę w III edycji konkursu „Matematyczny spacer ścieżkami przyrody” (2005 r.).

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Koło przeznaczone jest dla uczniów
wykazujących szczególne zainteresowania
przedmiotem i uzdolnionych językowo. Zajęcia
mają na celu rozwój zainteresowań uczniów
językiem
angielskim,
doskonalenie
umiejętności praktycznych, tj. czytanie, pisanie
i mówienie oraz wprowadzanie nowych i
utrwalanie
już
poznanych
struktur
gramatycznych. Dzieci, pod kierunkiem pani
Elżbiety Kulig, przygotowywane są również do
konkursów
ogólnopolskich
oraz
do
międzyszkolnego
konkursu
„Co
wiesz
o Wielkiej
Brytanii?”,
organizowanego
w naszej szkole. Największe sukcesy naszych
uczniów to:

KOŁO PRZYRODNICZE
Miłośników przyrody i ekologii skupia
koło, prowadzone przez pana Tadeusza
Widomskiego. Młodzież poznaje ciekawostki
i cuda przyrody oraz rozpatruje zagadnienia,
związane z ochroną środowiska. Uczniowie od
kilku lat biorą czynny udział w kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł”, pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, promującej zdrowy i aktywny tryb życia.
Działalność koła przejawia się wieloma
innymi osiągnięciami. Oto najważniejsze
z nich:

 I miejsce Marka Kolibabki w olimpiadzie
przedmiotowej na szczeblu miejsko-gminnym (1997 r.),
 II miejsce Arkadiusza Biela w olimpiadzie
przedmiotowej na szczeblu miejsko-gminnym (1998 r.),
 I nagroda dla Magdaleny Popiół w Konkursie
Plastycznym „Wielka Brytania w naszych oczach”
(2002r.),

 I miejsce dla szkoły w Gminnym Konkursie
„Czysta Gmina 2005”,
 Wojciech Widomski, Monika Kuźma, Elżbieta
Sulicz, Katarzyna Wojtowicz, Małgorzata Potoczek
wyróżnieni
w
III
Ogólnopolskim
Konkursie
Ekologicznym „Świadomość ekologiczna wyzwaniem
XXI wieku” (2006 r.),
 II miejsce Moniki Kuźmy i III miejsce Elżbiety
Sulicz w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Jeden
wspólny świat” (2006 r.)oraz
 udział i sukcesy w Małopolskim Konkursie
Matematyczno – Przyrodniczym – czytaj wyżej .
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 I miejsce drużyny w składzie: Justyna Adamek,
Beata Sulicz i Joanna Pietrzak w Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii (2002 r.),
 czołowe lokaty w Międzyszkolnym Konkursie
„Co wiesz o Wielkiej Brytanii?”:
II miejsce drużyny: Monika Respekta, Monika
Witowska i Włodzimierz Rozciecha (2004 r.),
I miejsce drużyny: Anna Czop, Monika Respekta
i Włodzimierz Rozciecha (2005 r.)
 XXV miejsce Jarosława Respekty (na 1460
uczestników) w Ogólnopolskim Konkursie z Języka
Angielskiego „MIX z języka angielskiego” (2006 r.).

 II miejsce Katarzyny Wójtowicz w Gminnym
Konkursie Recytatorskim „Poezja Juliana Tuwima
w interpretacji najmłodszych” (2001 r.),
 wyróżnienie dla Elżbiety Sulicz w Gminnym
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym (2001 r.),
 wyróżnienie dla Elżbiety Sulicz w Konkursie
Polskiej Poezji Religijnej (2002 r.),
 II miejsce Marty Świerczek w konkursie „Lalka
szmaciana”, zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu (2002 r.),
 wyróżnienie
dla
Katarzyny
Wójtowicz
w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Zaczarowany
świat bajek” (2002 r.),
 III miejsce Marty Świerczek w VIII Gminnym
Przeglądzie Palm Wielkanocnych (2002 r.),
 wyróżnienie dla Elżbiety Sulicz w Gminnym
Konkursie Uczniów Klas III „Omnibus” (2002 r.),
 wyróżnienie dla Karoliny Brzuchacz i Katarzyny
Wójtowicz w Gminnym Konkursie Plastycznym „Przez
zimową szybkę” (2003 r.),
 wyróżnienie dla Justyny Mróz w Gminnym
Konkursie Tradycji Wielkanocnych w kategorii: pisanka
tradycyjna (2003 r.),
 nagroda specjalna dla Jowity Łożańskiej
w konkursie „Najpiękniejsza pisanka”, zorganizowanym
przez „Promyczek Dobra” i Muzeum Okręgowe w
Nowym Sączu (2003 r.),
 II miejsce za pracę zbiorową dla Karoliny
Brzuchacz, Agnieszki Hyclak, Katarzyny Wójtowicz
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój las”
(2003 r.),
 I miejsce Agnieszki Pierzchały w Gminnym
Konkursie Recytatorskim „Humor i żart w poezji dla
dzieci” (2003 r.),
 wyróżnienie dla Agnieszki Pierzchały w etapie
gminnym Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
(2003 r.),
 wyróżnienie dla kl.1a w X Przeglądzie Palm
Wielkanocnych Gminy Chełmiec (2004 r.),
 III miejsce Agnieszki Pierzchały w V Gminnym
Konkursie Recytatorskim (2005 r.),
 wyróżnienie dla Agnieszki Pierzchały i Izabelli
Brdej w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” (2006 r.),
 III miejsce dla klasy 3a w XII Przeglądzie Palm
Wielkanocnych Gminy Chełmiec (2006 r.).

OMNIBUSEK
Dla uczniów klas 1-3 przeznaczone jest
koło „Omnibusek”, prowadzone przez panią
Marię Zatorską. Dzieci podczas zajęć
rozwijają swoje uzdolnienia plastyczne,
recytatorskie i matematyczne. Są one inspiracją do twórczego działania i umożliwiają
publiczną prezentację własnych osiągnięć.
Efektem pracy koła było uzyskanie wielu
nagród:
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KOŁO MUZYCZNE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

Koło jest formą zajęć, pozwalających
na rozwijanie zamiłowania do śpiewu
zespołowego oraz gry na instrumentach.
Opiekunem jest pani Celina Pacholarz.
Uczestniczą w nich uczniowie, którzy chcą
rozwijać swoje zainteresowania muzyczne,
kształtować głos oraz prezentować własny
talent podczas występów publicznych.
Wspólne
muzykowanie
uczy
również
odpowiedzialności za siebie i cały zespół.
Często mamy przyjemność podziwiać
efekty
pracy
zespołu
muzycznego.
Przygotowali min. akademię na Dzień
Nauczyciela i Święto Niepodległości, kolędy
na
szkolne
jasełka,
koncert
kolęd
zorganizowany w Domu Parafialnym dla
społeczności wsi, program z okazji przejazdu
pociągu „Retro” na 120 rocznicę powstania
kolei w Marcinkowicach oraz przygotowali
oprawę
muzyczną
licznych
imprez
okolicznościowych, odbywających się na
terenie szkoły.
Ważniejsze osiągnięcia to:

Koło rozpoczęło swoją działalność w
1997 r. Głównym jego celem jest dokumentowanie życia szkoły oraz nauczenie spojrzenia
na świat poprzez wizjer aparatu. Miłośnicy
fotografowania poznają też tajniki obsługi
sprzętu fotograficznego, kompozycji i obróbki
cyfrowej zdjęć. Nagrody w konkursach:
 II miejsce Tadeusza Cabały oraz wyróżnienia dla
Anny Wójtowicz, Urszuli Smajdor i Tadeusza Cabały w
Gminnym Konkursie Fotograficzno – Plastycznym „Tu
jest mój dom” (2003 r.),
 I miejsce Kingi Bałuszyńskiej i Grzegorza Brdeja
,III miejsce Dawida Bałuszyńskiego, IV miejsce
Katarzyny Karbowiak w Gminnym Konkursie
Fotograficznym „Lato w Gminie Chełmiec” (2004 r.),
 nagroda dla Sylwii Kłapacz w III Ogólnopolskim
Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży Koszalin 2004
„Człowiek, świat, przyroda”,
 III miejsce Katarzyny Karbowiak w plastyczno –
fotograficznym konkursie, zorganizowanym przez
MGOK w Starym Sączu „Pędzlem i obiektywem” (2005
r.),
 I miejsce Doroty Karbowiak w Powiatowym
Konkursie Fotograficznym „Zielony Kadr” (2005 r.).

 I miejsce Włodzimierza Rozciechy za
wykonanie „Marsza Tureckiego” W.A. Mozarta na
pianinie w IX Starosądeckim Konkursie Młodych
Muzyków – Instrumentalistów (2004 r.),
 II miejsce Jerzego Rozciechy za wykonanie
„Poloneza Warszawskiego” T. Sygietyńskiego na
akordeonie w IX Starosądeckim Konkursie Młodych
Muzyków – Instrumentalistów (2004 r.),
 wyróżnienie dla grupy w IV Gminnym
Konkursie Kolęd i Pastorałek (2005 r.),
 I miejsce zespołu w V Gminnym Konkursie
Kolęd i Pastorałek (2006 r.).
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KOŁA ARTYSTYCZNE
Młodsze dzieci naszej szkoły mogą
rozwijać swoje uzdolnienia literackie, plastyczne i wokalne podczas spotkań Kół
Artystycznych, prowadzonych przez panią
Bożenę Chruślicką, panią Grażynę Brdej
i panią Anetę Klimek – Żołna. Praca uczniów
pasjonujących się różnymi dziedzinami
twórczości zaowocowała wieloma osiągnięciami. Większe sukcesy to:

Pamiątką obchodzonego jubileuszu
będzie hymn szkoły, który został napisany
przez poetę, Jerzego Mroza (pseud. lit.
jemroz). Muzykę do tekstu skomponowała
pani Celina Pacholarz.
Pierwsze oficjalne wykonanie hymnu
nastąpi 8 grudnia br. w dniu obchodów 120lecia. Od tego dnia będzie on rozpoczynał
wszystkie uroczystości szkolne.

 wyróżnienie dla Anny Czop za wiersz
„Rozmowa z tatą” w Gminnym Konkursie Poetyckim
(2001 r.),
 I miejsce Łucji Wójs i III miejsce Jerzego
Rozciechy w Gminnym Konkursie Recytatorskim
„Zaczarowany świat bajek” (2002 r.),
 nagrody w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Przez zimową szybkę”:
 II miejsce Patryka Cięciwy (2003 r.),
 I miejsce Patryka Cięciwy (2004 r.),
 II miejsce Michała Bąka i III miejsce Anny
Czop w Gminnym Konkursie Tradycji Wielkanocnych,
 II miejsce Moniki Respekty w Gminnym
Konkursie Ortograficznym (2001 r.),

 sukcesy w Przeglądzie Palm Wielkanocnych
Gminy Chełmiec:
I miejsce Wojciecha Tobiasza i II miejsce Patryka
Cięciwy w IX edycji konkursu (2003 r.),
II miejsce klasy 3a i wyróżnienie dla Wojciecha
Tobiasza w X edycji konkursu (2004 r.),
wyróżnienie dla Wojciecha Tobiasza w XI edycji
przeglądu (2005 r.),
III miejsce Wojciecha Tobiasza i III miejsce klasy 2b
w XII edycji konkursu (2006 r.),
 wyróżnienie dla Patryka Cięciwy w Gminnym
Konkursie „Tradycje Wielkanocne naszej małej
ojczyzny” w kategorii pisanka skrobana (2003 r.),
 II miejsce dla szkoły w III Gminnym Konkursie
Kolęd i Pastorałek (2004 r.),
 wyróżnienie dla Dominiki Lis za wiersz „Kudłate
marzenia” w Gminnym Konkursie Poetyckim „Każdy
lubi marzyć” (2004 r.),
 wyróżnienie dla Mateusza Kuźmy w Gminnym
Konkursie Literacko – Plastycznym „W zimowej szacie”
(2006 r.),
 wyróżnienie dla Iwony Domagały za wiersz „Lot
na Księżyc” w Gminnym Konkursie Poetyckim „Moja
Fantazjana” (2006 r.),
 III miejsce Katarzyny Sopata w Gminnym
Konkursie Plastyczno – Literackim „Twórczość dziecka
– lato” (2006 r.).
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 II miejsce Donaty Prusak w III Gminnym
Konkursie Tradycji Wielkanocnych w Piątkowej - 2004
 III miejsce Joanny Bobak i wyróżnienie dla
Donaty
Prusak
w
„Lachowskim
Godoniu
w Podegrodziu” (2004r.),
 III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Podłaźniczek i Eksponatów Kolędniczych w Podegrodziu,
 I miejsce w Gminnym Przeglądzie Przedstawień
Bożonarodzeniowych w Chełmcu -2005r.
 III miejsce grupy kolędniczej „Z turoniem”
w Gminnym
Przeglądzie
Grup
Kolędniczych
w Klęczanach (2005r.),
 I miejsce klasy 3 w Gminnym Przeglądzie Palm
Wielkanocnych w Chełmcu (2005r),
 III miejsce w konkursie „Strachy na wróble”,
organizowanym przez Sądeckie Muzeum Etnograficzne
w Nowym Sączu (2005r.),
 III miejsce dla klasy 1 w Gminnym Przeglądzie
Palm Wielkanocnych w Chełmcu (2006r.),
 II miejsce Ireneusza Wojtarowicza za pisankę
drapaną w IV Gminnym Konkursie Tradycji
Wielkanocnych w Piątkowej (2006r.),
 I lokata w Gminnym Przeglądzie Przedstawień
Bożonarodzeniowych w Chełmcu (2006 r.)
 II miejsce w Gminnym Przeglądzie Przedstawień
Kolędniczych w Klęczanach (2006 r.),
 II miejsce dla grupy kolędniczej „Z gwiazdą”
w Przeglądzie Kolędniczym trzech gmin: Chełmca,
Łososiny i Gródka w Łososinie Dolnej (2006r.).

KOŁO REGIONALNE
„MARCINKOWIOKI”
Koło powstało w 1999 roku i gromadzi
uczniów z klas I – III. Celem koła jest
krzewienie kultury ludowej wśród dzieci,
w szczególności gwary, tradycji i zwyczajów
świątecznych oraz folkloru regionu. W ramach
koła powstały grupy kolędnicze, które zyskały
sporo wyróżnień. Uczniowie brali również
udział w popularyzowaniu tradycji wielkanocnych. Najważniejsze sukcesy to:
 II miejsce w Gminnym Międzyszkolnym
Przeglądzie
Przedstawień
Bożonarodzeniowych
i Noworocznych w Chełmcu (2000r.),
 II miejsce w Gminnym Przeglądzie Zespołów
Kolędniczych w Marcinkowicach (2000r.),
 II miejsce w II Międzyszkolnym Przeglądzie
Przedstawień Bożonarodzeniowych dla uczniów klas
młodszych w Chełmcu (2001r.),
 II miejsce w IX Gminny Przeglądzie
Kolędniczym w Marcinkowicach w kategorii – do lat 16
(2001 r.),
 wyróżnienie w VII Przeglądzie Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec (2001r.),
 I nagroda w konkursie plastycznym „Strachy
na wróble”, zorganizowanym przez Sądecki Park
Etnograficzny w Nowym Sączu,
 główna nagroda w IV Nowosądeckim
Przeglądzie
Przedstawień
Bożonarodzeniowych
(2002r.),
 I miejsce w III Gminnym Międzyszkolnym
Przeglądzie
Przedstawień
Bożonarodzeniowych
i Noworocznych w Chełmcu (2002r.),
 II miejsce w Przeglądzie Grup Kolędniczych
w Klęczanach, zakwalifikowanie się do Małopolskiego
Przeglądu Grup Kolędniczych w Podegrodziu
i zdobycie III miejsca,
 II miejsce Joanny Brdej w „Lachowskim
Godoniu” w Podegrodziu,
 wyróżnienie dla Bartłomieja Bąka za
wspomnienia pt. „Życie moich przodków” w Gminnym
Konkursie „Wspomnienia z mojego domu”(2004 r.),

- 19 -

KOŁO PLASTYCZNE „PROMYK”

I nagroda w edycji „Tramp 93”,
nagroda publiczności i IV miejsce drużyny w edycji
„Tramp 96”,
II miejsce w edycji „Tramp 2000”,
III miejsce w edycji „Tramp 2003”,
III miejsce w edycji „Tramp 2004”,
III miejsce w edycji „Tramp 2005”,
 wyróżnienie
pracy
Janusza
Ligęzy
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ziemia
Ojczysta” (1997 r.),
 nagroda i dwa wyróżnienia w I Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Rabka – Miasto Dzieci –
Miasto Marzeń” (1997 r.),
 I nagroda dla Pawła Smajdora i Sławomira
Musiała, I miejsce dla zespołu: Maciej Brdej, Dominik
Musiał, Piotr Leśniak, Michał Leśniak, II nagroda dla
zespołu: Małgorzata Mróz, Joanna Zajączkowska,
Magdalena Kołodziej, Anna Wideł, Sabina Bobrowska,
Sylwia Brzęczek oraz wyróżnienie dla zespołu: Kamil
Kuzak, Szczepan Musiał, Klaudia Leśniak, Natalia
Uliasz w Gminnym Konkursie „Strachy na wróble”
(2001 r.),
 wyróżnienie
dla
Małgorzaty
Mróz
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Madonny
Polskie” (2001 r.),
 I miejsce dla szkoły w Gminnym Konkursie
„Pierwsze kroki w radiu” (2001 r.),
 I miejsce Anity i Mikołaja Kusiona, nagroda
specjalna dla Agnieszki Wojtowicz w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza pisanka –
2002”, zorganizowanym przez „Promyczek Dobra”,
 wyróżnienie dla Magdaleny Szkaradek za pracę
plastyczną i wiersz „Niosący Chrystusa” w I Konkursie
Plastyczno – Literackim z okazji święta Gminy
Chełmiec pn. „Imieniny Gminy” (2002 r.),
 II miejsce Anity Kusion w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Kto tu rządzi? – Praca sołtysa i
rady sołeckiej na wsi.” (2002 r.),
 nagroda dla Agnieszki Hyclak w Woje-wódzkim
Konkursie Plastycznym „Nasza Ziemia, Nasze Jutro”
(2002 r.),
 I miejsce Krzysztofa Drwala i Doroty Karbowiak,
II miejsce Adriana Gniewka i Moniki Wąsowicz oraz
siedemnaście wyróżnień w Gminnym Konkursie „Mój
dom, moja ziemia” (2003 r.),

Uczniowie uzdolnieni plastycznie mają
możliwość rozwijania i doskonalenia swoich
umiejętności malarskich oraz poznawania
nowych technik na spotkaniach Koła
Plastycznego
„Promyk”.
Instruktorem
poczynań artystycznych dzieci jest pani Teresa
Drzymuchowska.
Koło może pochwalić się wieloma
osiągnięciami, m.in.:
 II miejsce drużyny w Konkursie Wiedzy
o Legionach na I Rajdzie Szlakami Kampanii
Podhalańskiej Legionów Polskich (1991 r.),
 nagroda i cztery wyróżnienia w VIII
Przeglądzie
Plastycznym
Szkół
Podstawowych
Województwa Nowosądeckiego (1996 r.),
 I nagroda w postaci mosiężnej statuetki dla
Krzysztofa Romańskiego w Przeglądzie Wokalnym
„Śpiewać każdy może” (1996 r.),
 nagroda dla grupy kolędniczej w IV Gminnym
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych – Chełmiec 96,
 nagrody w Festiwalu Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej:
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 II miejsce dla zespołu: Agnieszka Hyclak,
Katarzyna Wójtowicz, Karolina Brzuchacz w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój las”(2003 r.),
 wyróżnienie dla Maksymiliana Kłapacza
i Przemysława Lisa w Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym „Kapliczki Małopolski” (2003 r.),
 I miejsce Jowity Łożańskiej, II miejsce Justyny
Mróz w Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Najpiękniejsza pisanka – Wielkanoc 2003”,
 II miejsce Katarzyny Wojtowicz, Agnieszki
Hyclak i Karoliny Brzuchacz za pracę zbiorową
w Wojewódzkim Konkursie Okręgu Ligi Ochrony
Przyrody w Krakowie (2004 r.),
 wyróżnienie
dla
Małgorzaty
Potoczek
i Katarzyny Wojtowicz w Powiatowym Konkursie
Plastycznym „Stacje Drogi Krzyżowej” (2004 r.),
 I miejsce Małgorzaty Samek, II miejsce Marty
Mróz, wyróżnienia dla Wojciecha Widomskiego
i Marcina Hornika w Gminnym Konkursie Plastycznym
„O wolną II Rzeczpospolitą – Piłsudski na
Sądecczyźnie” (2005 r.),
 II miejsce Klaudii Olesiak i III miejsce Anny
Zapart i Donaty Prusak , siedem wyróżnień oraz III
miejsce i tytuł laureata dla Kółka Plastycznego
„Promyk” w Jesiennym Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Dzieci i Młodzieży (2005 r.),
 nagrody
w
Powiatowym
Przeglądzie
Podłaźniczek i Eksponatów Kolędniczych:
III miejsce Grzegorza Tobiasza, Dominika
Koseckiego i Patryka Cięciwy, wyróżnienie dla Łucji
Wójs oraz III miejsce dla szkoły (2004 r.),
III miejsce Małgorzaty Samek oraz III miejsce
Karoliny Stachoń i Grzegorza Tobiasza (2005 r.),
 wyróżnienie pracy Grzegorza Tobiasza w Wo
jewódzkim Konkursie Plastycznym „Krzyże i kapliczki
przydrożne w Diecezji Tarnowskiej” (2005 r.),
 wyróżnienie Małgorzaty Samek w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Tajemnice Różańca”
(2005 r.),
 III miejsce Joanny Saraty, Jakuba Poręby,
Bartłomieja Bąka i wyróżnienie dla Karoliny Opioła
w Konkursie Plastycznym „Strachy na wróble”,
zorganizowanym przez Sądecki Park Etnograficzny
w Nowym Sączu (2005 r.),
 sukcesy w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Przez zimową szybkę”:

II miejsce Patryka Cięciwy w I edycji (2003 r.),
I miejsce Patryka Cięciwy w II edycji (2004 r.),
I miejsce Grzegorza Tobiasza w III edycji (2005 r.),
I miejsce Patryka Cięciwy i III miejsce Kingi
Bałuszyńskiej w IV edycji konkursu (2006 r.),
 wysokie
lokaty
w
Przeglądzie
Palm
Wielkanocnych Gminy Chełmiec:
II miejsce Patryka Cięciwy (2003 r.),
I miejsce Dominiki Lis, II miejsce klasy 4a, III miejsce Kingi Bałuszyńskiej i Karoliny Opioła(2005 r.),
III miejsce klasy 5b (2006 r.),
 nagrody w Gminnym Konkursie Tradycji
Wielkanocnych:
I miejsce Magdaleny Popiół i Agnieszki Jacak w II
edycji konkursu (2003 r.),
I miejsce Jowity Łożańskiej i Moniki Respekty,
II miejsce Anny Jeż i Karoliny Słaby, III miejsce
Agnieszki Mirek i Katarzyny Karbowiak (2004 r.),
I miejsce Jowity Łożańskiej, Kingi Bałuszyńskiej,
Patryka Cięciwy oraz III miejsce Justyny Mróz w IV
edycji konkursu (2005 r.),
I miejsce Michała Tobiasza, II miejsce Beaty
Pacholarz i III miejsce Donaty Prusak (2006 r.),
 nagrody dla Marty Mróz, Patrycji Bajerskiej,
Anny Zapart, Kacpra Musiała w Gminnym Konkursie
Malarskim „Malownicze Zakątki Gminy Chełmiec”
(2006 r.).
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

Rok szkolny 1999/2000:
 I miejsce chłopców w piłce koszykowej
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 II miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce
Nożnej,
 III miejsce chłopców w Rejonowej Koszykówce
– Gimnazjada.

Od wielu lat prężnie działa w naszej
szkole Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie”, prowadzony przez panią Marzenę
Leśniak. Praca koła skupia się przede
wszystkim na przygotowywaniu uczniów do
zawodów sportowych. Sukcesy:

Rok szkolny 2000/2001:
 I miejsce w mini siatkówce dziewcząt
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 III miejsce dziewcząt w Turnieju Mini Piłki
Koszykowej,
 III miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej.

Rok szkolny 1997/1998:
 I miejsce drużyny w tenisie stołowym
w mistrzostwach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu,
 I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej
„Piłkarskie piątki”,
 II miejsce chłopców w turnieju tenisa
stołowego o Mistrzostwo Gminy Chełmiec.

Rok szkolny 2001/2002:
 II miejsce chłopców w trójboju lekkoatletycznym
w Mistrzostwach Gminy Chełmiec,
 III miejsce dziewcząt w Turnieju Mini Piłki
Siatkowej,
 III miejsce dziewcząt w Turnieju Mini Piłki
Koszykowej.

Rok szkolny 1998/1999:
 I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 II miejsce w Turnieju Piłki Koszykowej klas
7 - 8 chłopców.

Rok szkolny 2002/2003:
 II miejsce w turnieju mini siatkówki dziewcząt o
Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 I miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców
w Mini Koszykówce w Mistrzostwach Gminy Chełmiec,
 II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców
w Sztafetowych Biegach Przełajowych o Mistrzostwo
Gminy Chełmiec,
 III miejsce w Mistrzostwach Gminy Chełmiec w
Piłce Nożnej.

Rok szkolny 2003/2004:
 II miejsce Łukasza Mężyka w Indywidualnych
Biegach Przełajowych w Świniarsku,
 II miejsce Łukasza Mężyka i III miejsce Anny
Jeż w XI Biegu Legionisty w Marcinkowicach,
 II miejsce drużyny chłopców w Turnieju Mini
Siatkówki Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gminy
Chełmiec,
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 III miejsce drużyny dziewcząt w Czwórboju
Lekkoatletycznym o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 III
miejsce
chłopców
w
Trójboju
Lekkoatletycznym o Mistrzostwo Gminy Chełmiec.

SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd Szkolny jest współgospodarzem szkoły, reprezentuje całą społeczność
uczniowską. Członkowie samorządu pod
opieką nauczyciela współpracują z dyrektorem
szkoły i gronem pedagogicznym. Przedstawiają opinie uczniów na temat życia szkoły,
dbają o przestrzeganie praw i obowiązków na
jej terenie. Samorząd współdecyduje o życiu
kulturalnym szkoły, jest współorganizatorem
różnych imprez szkolnych, organizatorem akcji
dobroczynnych. Praca w samorządzie jest
ważną formą aktywności uczniów.
Samorząd Szkolny w naszej placówce
posiada
bogaty dorobek
w
zakresie
zorganizowanych
akcji
charytatywnych,
imprez i uroczystości. Uczniowie od wielu lat
współpracują z Towarzystwem „Nasz Dom”
i gromadzą środki na rzecz domów dziecka,
Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Fundacją
„Serce”- Na pomoc chorym i potrzebującym
dzieciom.

Rok szkolny 2004/2005:
 II miejsce w mini siatkówce dziewcząt
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec Szkół Podstawowych,
 III miejsce w Międzygminnym Turnieju Mini
Koszykówki Chłopców,
 I miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców
w mini koszykówce o Mistrzostwo Gminy Chełmiec
Szkół Podstawowych,
 II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców
w Międzygminnym Turnieju Mini Koszykówki,
 II
miejsce
w Sztafetowych Biegach
Przełajowych Chłopców o Mistrzostwo Gminy
Chełmiec,
 III miejsce dziewcząt w Mini Piłce Ręcznej
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 III miejsce chłopców w Halowym Turnieju
Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 II miejsce Wiktora Musiała i III miejsce dla
szkoły w Otwartych Mistrzostwach Pływackich pod
patronatem senatora RP A. Chronowskiego,
 II miejsce Piotra Mroza w Biegach
Przełajowych o Puchar Andrzeja Czerwińskiego.

Rok szkolny 2005/2006:
 III miejsce Justyny Mróz w Tenisie Stołowym
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 III miejsce drużyny dziewcząt w zawodach
mini piłki koszykowej w Chełmcu,
 III miejsce drużyny chłopców w zawodach
Mini Piłce Nożnej o Mistrzostwo Gminy Chełmiec,
 I miejsce drużyny dziewcząt i III miejsce
drużyny chłopców w Mini Piłce Ręcznej o Mistrzostwo
Gminy Chełmiec,
 III miejsce Anny Zapart w VIII Parafialnym
Turnieju Tenisa Stołowego,
 II miejsce drużyny dziewcząt w Międzygminnych Zawodach w Mini Piłce Ręcznej.
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W ostatnich latach samorząd zbierał również
pieniądze na przeszczep płuc dla chorej
dziewczynki, na pomoc dla Afganistanu,
organizował akcję „Mikołaj dla Damiana” na
rzecz ucznia naszej szkoły. W bieżącym roku
szkolnym zorganizował zabawę i zbiórkę
pieniędzy na pompę insulinową dla Madzi,
koleżanki z sąsiedniej szkoły. Oprócz działań
charytatywnych samorząd jest organizatorem
zabaw szkolnych, koncertu walentynkowego.
Z okazji Dnia Nauczyciela i świąt delegacja
młodzieży odwiedza z życzeniami nauczycieli
emerytowanych.
W roku jubileuszowym Samorząd
Uczniowski tworzą: Jarosław Respekta –
przewodniczący, Katarzyna Obrzut – zastępca
przewodniczącego i Dominika Lis – sekretarz.
Opiekunem samorządu jest pani Marzena
Leśniak.

Szkoła może pochwalić się wieloma
sukcesami w tej dziedzinie:
 I miejsce drużyny w konkursie „Bezpieczne
Miasto – Bezpieczne Wakacje” w ramach obchodów 80lecia PCK (1999 r.),
 II miejsce drużyny w gminnych zawodach
o najlepszą drużynę PCK (2001 r.),
 I miejsce drużyny w V Zawodach Terenowych
Szkolnych Kół PCK i zdobycie Przechodniego Pucharu
Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Sączu
(2002 r.),
 I miejsce drużyny w VI Zawodach Terenowych
Szkolnych Kół PCK i zatrzymanie pucharu Prezesa
Zarządu Rejonowego PCK (2003 r.),
 I miejsce drużyny w VII Zawodach Terenowych
Szkolnych Kół PCK, puchar Prezesa Zarządu
Rejonowego PCK stał się naszą własnością (2004 r.).

SZKOLNE KOŁO CARITAS
W bieżącym roku swoją działalność
rozpoczęło Szkolne Koło Caritas pod kierunkiem księdza Sławomira Głodzika i pani
Iwony Bałuszyńskiej. Jest to organizacja
dziecięca, działająca na zasadzie wolontariatu.
Głównym jej celem jest uwrażliwienie
młodych na krzywdę i cierpienie innych tak, by
za kilka lat, gdy wielu z nich zajmie się
sprawami społeczno – politycznymi, mieli
świadomość tego, że całkiem blisko, samotnie
cierpi człowiek, i że wcale nie musi tak być,
jeśli inni dostrzegą ten problem i otworzą na
niego swe serce.

SZKOLNE KOŁO PCK
Główne założenia koła to krzewienie
idei humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej
i pierwszej pomocy. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań,
spędzać aktywnie czas, a swoją wspólną pracą
nieść pomoc innym. Opiekunem koła od 1997
roku jest pani Iwona Bałuszyńska. W ramach
pracy koła przygotowuje młodzież do
zawodów terenowych o najlepszą drużynę
PCK i innych imprez organizowanych przez
PCK.

*Oprócz wymienionych wyżej kół
w szkole działają: koło pamięci, koło matematyczne, koło ekologiczne, koło filmowe, Ruch
Światło – Życie, koło harcerskie, koło taneczne, pięć kół komputerowych, dwa koła
artystyczne.
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W naszej szkole
W naszej szkole wesoło jest
czy burza czy deszcz.
Lubimy pisać kartkówki,
bo to łatwe łamigłówki.
Sprawdziany duże to trudna rzecz,
nawet gdy ściąga pod ławką jest.
Wskaźnik, kreda i linijka
to nauczyciela pomocna ręka.
Nawet gdy nauczyciel w dobrym
humorze,
zawsze ten przyrząd pomoże.
Już 120 lat minęło, więc wszyscy
świętujemy
i z tego się radujemy.
Dziękujemy ci szkoło ukochana,
żeś przez tyle lat z nami
wytrzymała.
Paulina Sojka
Łucja Wójs kl. 6b
Wesoła szkoła
Nasza szkoła jest wesoła,
Uczy nas tego co zdoła.
Chętnie do niej przychodzimy
I nowości się uczymy.
Każdy rano chętnie wstaje,
Chce odkrywać nowe kraje
Lub się pocić przy ułamkach,
Na wuefie biegać w trampkach.
Jest też znawca ortografii,
Co dobrze pisać potrafi.
Na informatyce mówimy o
komputerach,
A na historii o starych dziejach.
Muzykę wszyscy kochają,
Bo na niej ładnie śpiewają.
Na angielskim się trudzimy,
Gdy coś wymawiać musimy.
Na technice szkicujemy,
Na plastyce malujemy.
Każdy coś dla siebie znajdzie,
A wtedy wysoko zajdzie.
Edyta Hasior
Marika Sroka kl. 6b

Szkoło
Sto dwadzieścia lat trzasnęło,
Dużo miłych lat minęło.
Nasza szkoła mała, ładna,
Jej legenda bardzo sławna.
Stara już jest nasza szkoła,
Ale zdrowiem tryska dookoła.
Książki stare przechowała
I nam mądrość przekazała.
Stara taka, a jak nowa,
Dbamy o nią jak o słowa.
Kto tam wie, co w szkole było,
Zastanawiać długo by się było.
Małgorzata Samek
Aleksandra Poręba
kl. 6a

WIERSZE
o MOJEJ
SZKOLE
Dziękujemy, szkoło
Od powstania szkoły minęło lat
ponad sto
Aby przetrwać przekonało cię to
Aby wiedzy i patriotyzmu nas
uczyć
Dzięki tobie możemy Polsce
służyć.
Właśnie to jest szkoły zaszczytne
zadanie
Aby nas uczyć co to jest
Ojczyźnie oddanie
Dzięki tobie tyle wiemy
Więc za to wszystko ci
dziękujemy.
Jarosław Respekta
kl. 6a
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120-latka
Nasza szkoła jak przygoda,
Każdy uczeń o tym wie.
Matematyka, polski i przyroda
Do mózgów nam wpływa źle.
WF i historia to dwie
sprzeczności.
Na wuefie łamiemy kości,
A na historii uczymy się
starożytności.
Informatyka i muzyka
To dwie podobne sprawy.
Na informatyce gramy,
Na muzyce o tym śpiewamy.
Na religii nic się nie uczymy,
Bo w kącie ciągle stoimy.
Na angielskim „good morning”
pani mówimy
I już się cieszymy.
Na technice gotujemy,
Na plastyce malujemy.
I tak w szkole bywa,
Że już 120 lat z nami wygrywa.
Dominika Lis
Paulina Sojka kl. 6b

Moja ukochana
Moja szkoła
Na górce pod kaplicą stoi,
W zieleni pięknie się stroi.
Sto dwadzieścia lat tu była,
Wielu ludzi wykształciła.
Wychowała pokolenia,
A nauka ludzi zmienia.
Żadna siła rozbić jej nie zdoła,
Bo to moja ukochana szkoła.
Jakub Poręba
kl .5

otworami na kałamarz z atramentem, biurko na
podwyższeniu nazywane katedrą, tablicę na
sztalugach i drewniane liczydło. Przypominam
sobie bibliotekę, którą stanowiła stara szafa,
stojąca na korytarzu obok drzwi do mieszkania
państwa Niemczyków i otoczenie szkoły. Przed
budynkiem była studnia, zaraz za nią ogród
kwiatowy z pięknie kwitnącą nasturcją i ogród
warzywny, dalej kolorowe ule, od zachodu
budynki gospodarcze (stajnia, stodoła – za nią
dwa stawy), a od wschodu krzewy głogów.
Z lat szkolnych pozostało mi kilka
pamiątek:
świadectwa z klasy I i III,
świadectwo ukończenia szkoły z roku
1955/56,
obrazek i zdjęcie z I Komunii św.,
zdjęcia z występów w Domu Kultury
„Kolejarz” w Nowym Sączu: na jednym pan
Zygmunt Kotarba (kierownik szkoły) i pan
Stanisław Gawlik (przygrywał w czasie
występów) oraz zespół uczniów w krakowskich strojach; a na drugim pani Janina
Mazurek – nauczycielka języka polskiego,
która uczyła nas różnych tańców, przygotowywała do występów oraz
zdjęcie z klasy VII na tle budynku
szkolnego.
Miłą pamiątką jest też pamiętnik
z pożółkłymi kartkami, do którego wpisał się
ks. proboszcz, Józef Góra, kierownik szkoły,
Zygmunt Kotarba i nauczycielki: pani Jadwiga
Krzemińska, pani Janina Mazurek oraz koleżanki i koledzy z klasy VII. Gdy go przeglądam, odżywają wspomnienia. Aż trudno
uwierzyć, że od tamtych lat minęło już przeszło
pół wieku.
Po 22 latach, w 1978 roku wróciłam do
szkoły w Marcinkowicach jako nauczycielka.
Objęłam wychowawstwo w klasie I. Uczyłam
w tej samej sali, w której kiedyś sama
rozpoczynałam naukę. Ale była to już jakby
inna szkoła. Wybudowany został nowy
budynek szkoły, a stary po remoncie zupełnie
zmienił swój wygląd. Zmieniło się też jego
otoczenie.
Miło wspominam lata pracy w tej
szkole-koleżanki i kolegów nauczycieli, moich
wychowanków i ich rodziców, zawsze życzliwych i oddanych szkole. Gdy po paru latach
pobytu na emeryturze przychodzę czasem do
tej samej szkoły po wnuki, podziwiam jej
piękny wygląd, wystrój i bogate wyposażenie.

„Wspomnienia
Barbary Kucharskiej”
uczennicy i nauczycielki
Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.
Naukę rozpoczęłam we wrześniu 1949
roku. Do szkoły przyprowadziła mnie mama.
Kierowniczką szkoły i moją pierwszą
nauczycielką była pani Władysława Niemczyk.
Uczyła też pani Jadwiga Krzemińska. Sala
lekcyjna była jedna. Nauka odbywała się
w klasach łączonych, a lekcje dzieliły się na
zajęcia „głośne „i „ciche”. Początkowo były
tylko cztery oddziały. Starsi uczniowie
chodzili do szkoły w Klęczanach.
Stopniowo przybywało nauczycieli
i klas. Uczyliśmy się też w wynajmowanych
lokalach: w domu pani Kazimiery Kucia (na
wprost obecnego przystanku autobusowego),
potem w „Szwajcarce” w dwóch salach. Tam
chodziłam do klasy V, VI i VII. Moim
wychowawcą w tych latach był pan Zygmunt
Kotarba, który pełnił funkcję kierownika
szkoły.
Mocno utkwił mi w pamięci dzień
I Komunii św. Najpierw w kaplicy była Msza
św., potem pamiątkowe zdjęcie i wspólne
śniadanie w szkole (kakao i ciasto drożdżowe),
przygotowane przez mamy. Były z nami
nauczycielki: pani Władysława Niemczyk i
pani Jadwiga Krzemińska, a także ksiądz
katecheta z Chomranic (nazwiska nie
pamiętam), który częstował wszystkich
małymi, kolorowymi cukiereczkami. W domu
nie było wtedy przyjęć, gości ani prezentów.
Z lat szkolnych zapamiętałam też kilka
szczegółów, chociażby wygląd budynku
szkolnego z drewnianym gankiem do połowy
zabudowanym, porośniętym dzikim winem;
wielkie, ciężkie drzwi wejściowe; ciemny
korytarz, z którego na prawo wchodziło się do
klasy, a na lewo – do mieszkania pani kierowniczki; klasę z dużym piecem, pobielonym
wapnem, dwoma rzędami ławek z okrągłymi
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Cieszy mnie, że dzieci mają coraz to lepsze
warunki do nauki, a nauczyciele do pracy.

Jak nazywali się nauczyciele?
Był tylko ten jeden. Tyle dzieci było, co
raz jedne się uczyły – czytały, a drugie pisały.
Do piątej klasy poszłam do Sącza. Ale rodzice
nie dali skończyć, bo była robota.

Barbara Kucharska

PS Pragnę podziękować nauczycielom,
uczniom i rodzicom za wspólne lata pracy.
Dziękuję za pamięć o nauczycielachemerytach, za zaproszenia do szkoły na
wspólne wigilie i spotkania z okazji Dnia
Nauczyciela, a uczniom za odwiedziny
i życzenia.

Czy miałaś jeszcze później kontakt ze szkołą?
Oczywiście, kiedy poszły do niej moje
dzieci. Przez wiele lat byłam w Komitecie
Rodzicielskim. Kierowniczką komitetu byłam.
Wzięłyśmy raz dzieci na wycieczkę nieod-płatną.
Zawsze na Dzień Nauczyciela kwiaty zanosiłam.
Zabawę zrobiłam nauczycielom na Żwirowni bezpłatną. Potem jako radna zajmowałam się
sprawą remontu starego budynku szkoły. Było to
za pana Wójcika. Podłoga i ściany drewniane
zetlały. Jednego dnia już przywieźli drzewo,
majstrowie już ciosali drzewo, żeby podwlec pod
okna, ale ja roboty wstrzymałam, bo
powiedziałam, że to nie robota. To tak, jakby
stare portki nowym suknem łatać. Toż się wokół
łaty wszystko oberwie. Powiedziałam to
dyrektorowi szkoły i powtórzyłam wójtowi na
sesji. Gdzie to podobne, bez fundamentów,
mokre drzewo się da, grzyb chwyci i zniszczy
całą szkołę. Dyrektor odmówił cieśli. Niektórzy
byli na mnie źli, że szkoła nie będzie przeze
mnie remontowana. W końcu dyrektor się
zgodził. Fundamenty wykopali, pustaki kupili
i pustakami podwlekli szkołę. Było to
w siedemdziesiątych latach. Zrobili nowe facjaty
i dotąd szkoła jest.

„Wspomnienia szkolne”
Rozmowę z babcią, Janiną Sikorską,
przeprowadziła Małgorzata Samek.
Babciu, czy pamiętasz, kiedy chodziłaś do
szkoły?
Od 1925 do 1930 roku. Były wtedy
dwie klasy łączone. W Szkole Podstawowej
w Marcinkowicach można było ukończyć
czwartą klasę, ale trzeba było chodzić siedem
lat. Jeden rok - do pierwszej klasy, drugi rok
do drugiej klasy, trzeci i czwarty rok do
trzeciej klasy, a piąty, szósty i siódmy – do
czwartej klasy. Chodziła ze mną do klasy Zofia
Żak (Fiklówna), Walerka Mrozówna i Zośka
Kowalczyk spod góry. Krzyż był na ścianie.
Ksiądz przyjeżdżał co tydzień. Pamiętam, jak
raz Jawora (tego, co piekarnię później w Sączu
miał) i Fecka (co zmarł przed wojną) ksiądz po
łapach zbił. Dostali po dwadzieścia pięć razy,
bo byli niegrzeczni. Dawniej to wolno było tak
karać. Wszyscy wiedzieli, że w szkole nie
wolno rozrabiać, a nauczyciela trzeba słuchać.

„O mojej pierwszej szkole”
Wspomina Halina Szewczykówna - Kocemba

Kto był za Twoich czasów dyrektorem szkoły?
We wrześniu 1941 r. nastąpił wreszcie
dzień, na który z utęsknieniem czekałam od
miesięcy. Nie z mamą, ale z rok starszym
kuzynem, Andrzejem, poszłam po raz pierwszy
do szkoły. Jej kierowniczką i jedyną
nauczycielką była Władysława Niemczykowa.
Wraz z mężem, Andrzejem i córką
Hanką, mieszkała w budynku szkolnym, który
składał się z dwóch części. Lekcje odbywały się
w izbie od strony wschodniej. W klasie, w rogu
od strony północno-zachodniej stał piec z
kamieni i cegły pobielony wapnem. Przy oknie

Nie było dyrektora, tylko kierownik.
Był nim Franciszek Zachuta. Mieszkał
w szkole, po lewej stronie. Krowę chował
i miał ule. Z opowiadań wiem, że w czasie
pierwszej wojny światowej Zachuta ukrywał w
szkole swojego syna w tym miejscu, gdzie
dzisiaj jest biblioteka. Okna zaciemnił, drzwi
zastawił szafą. Nie znam szczegółów, bo jak
się wojna skończyła, miałam dopiero
5 miesięcy.
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południowym stało na podwyższeniu (zwanym
„gradusem”)
opasłe
biurko, czyli „katedra”.
Tablica na stojaku, duże
drewniane liczydło i szafka
na
książki
do
wypożyczania,
zwana
szumnie
„biblioteką”,
stanowiły wyposażenie
tej części klasy. Resztę
zajmowały duże „ławki”,
czyli pulpity na stałe
połączone z ławkami.
W pulpitach były otwory
na kałamarze. Przez
pierwszaków były one
niewykorzystywane, bo w
I półroczu pisało się
rysikami na tabliczkach,
a w II półroczu ołówkiem
w zeszytach: „polskim”
i „rachunkowym”.
Zachodnia część
budynku, oddzielona od
klasy „korytarzem”, która obecnie stanowi
jedną salę klasową, składała się wówczas z
dwóch pomieszczeń: czyli
kuchni i pokoju państwa
Niemczyków. Drugi, maleńki pokoik mieli w
obecnym pomieszczeniu
biblioteki. Do budynku
wchodziło się przez duży,
ażurowy ganek – werandę,
obrośnięty dzikim winem.
Wiejskie szkoły, jak
nasza, do roku 1945
nazywały się Publicznymi
Szkołami Powszechnymi
Stopnia I, a nauka w nich
wyglądała następująco. Do
I i II klasy chodziło się po
jednym roku, ucząc się
wspólnie w tzw. klasach
łączonych. Gdy jedna klasa
przez pół lekcji miała
wykład
czy
przepytywanie, druga w tym
czasie odrabiała „ciche”
ćwiczenia. I tak na zmianę. Do III klasy, bez
względu na uzyskane oceny końcowe, chodziło
się dwa lata, a do IV na tej samej zasadzie –
trzy. W sumie nauka trwała 7 lat, ale z zakresu
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4 klas. Obowiązku szkolnego nie było.
Rodzice, którzy mieli chęci i
środki, od III klasy posyłali
dzieci do szkoły w Nowym
Sączu.
Od roku szkolnego
1945/46 obowiązywał już
nowy, ujednolicony system
we wszystkich szkołach
powszechnych, już bez
określania
ich
stopnia.
W Marcinkowicach
były
jeszcze przez pewien czas
tylko cztery oddziały i do
klas następnych chodziliśmy do Klęczan lub
Rdziostowa. W następnych
latach pozyskano dla szkoły
dodatkowe lokale. Przyszli
też wówczas nowi nauczyciele, a pierwszym z nich
była Jadwiga Krzemińska.
Ja już chodziłam do szkoły
w Klęczanach, ale ze szkołą
w Marcinkowicach miałam bliski kontakt,
gdyż przyjaźniłam się nadal z Hanką
Niemczykówną, a ponadto
należałam
do
zastępu
harcerskiego, którym opiekowała się z ramienia hufca
pani Jadwiga Krzemińska.
Wśród rodzinnych
pamiątek zachowało się
kilka świadectw ze szkoły
w Marcinkowicach: mojego brata z roku szkolnego
1937/38, na którym widnieją takie przedmioty jak
historia oraz geografia. Na
moich świadectwach z lat
okupacji,
drukowanych
w języku polskim i niemieckim tych przedmiotów
już brak.
Pierwsze trzy lata
mojej nauki, to lata pod
okupacją
hitlerowską.
Dzieci polskie nie miały
prawa za wiele się nauczyć.
Przecież
miały
być
siłą
roboczą.
Podręcznikiem do nauki języka polskiego i
przyrody było pewnego rodzaju czasopismo o
tytule „Ster”, a wiedza w nim zawarta była na

poziomie takiego oto, zapamiętanego przeze
mnie wierszyka:

Mimo upływu wielu, wielu lat chyba dobrze
zapamiętałam utrwalone na nim osoby.

„Do człowieka jest podobna,
Bywa wielka, czasem drobna,
Żywi się pomarańczami,
Ananasem, bananami.
Zaś z kokosów mleczko pije,
Bo w gorących krajach żyje…”
Absurdalność tego tekstu
wynikała z faktu, że ani wyglądu,
ani smaku tych małpich specjałów
nie byliśmy sobie w stanie
wyobrazić.
Nie
wiedzieliśmy
również, gdzie jest owa Afryka, bo
przecież geografii wtedy nie
uczono.
Pani Niemczykowa potrafiła jednak
w sposób nieoficjalny, czasem nawet pozalekcyjny, wiele dopowiedzieć do tego, co było
wolno. Z domów też wynosiliśmy wiedzę
zdobytą od rodziców lub starszego rodzeństwa. Większość z nas znała wiersze typu:

W pierwszym rzędzie od strony lewej
siedzą: Władek Mróz, Cesiek Bąk, Leon Brdej,
pani Niemczykowa, Hanka Niemczykówna,
ks. Władysław Grzesik, Franek Pulit, Cesiek
Olesiak, Tadek Cabała.
W drugim rzędzie od lewej stoją:
Marysia Filipówna, Marysia Kwiatkowska,
Halina Szewczykówna, Cesiek Bębenek,
Stacha Bąkówna, Staszek Respekta, Gienia
Kwiatkowska, Stefa Cabałówna, Tadek
Dąbrowski, Mirek Szyzdek.
W trzecim rzędzie na ławce stoją:
Staszek Kowalczyk, Maniek Wańczyk, Ryśka
Opokówna, Zosia Smajdorówna, Wanda
Wójsówna, Kryśka Ciułówna, Józek Smaga,
następnej osoby nie pamiętam i na końcu
Busiek Fikiel.
W klasie tej byli też nieobecni na
zdjęciu: Bolek i Józek Olesiaki, Józek
Dziadosz, Iza Dąbrowska, Staszek Leśniak
i Edek Wroński. Posłużyłam się tu takimi
formami imion, jakimi się do siebie
zwracaliśmy.
W porównaniu do stanu obecnego
nasza szkoła była bardzo nędzna, bez wygód,
gorącej herbaty na przerwie i wielu jeszcze
innych wspaniałości. W latach okupacji
tuliliśmy się na przerwach do ledwie letniego
pieca, do którego opał głównie znosiliśmy
sami. Musiała jednak być przyjazna atmosfera,
skoro tak się ją dobrze pamięta, a na widok
kogoś z koleżeństwa robi się ciepło koło serca.

„Ojczyzna moja to ta ziemia droga,
gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga.
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła,
w polskiej mnie mowie pacierza uczyła.”
Znaliśmy „Rotę”, „Hymn Polski”, „Boże, coś
Polskę”, „Płynie Wisła, płynie”. Organizując
szkolną akademię w 1945 na dzień 3 Maja,
repertuar mieliśmy prawie gotowy.
Powracając do edukacji w latach
okupacji, przypominam sobie, jak wiosną
i latem w ramach zajęć praktycznych, a i poza
nimi, musieliśmy pracować przy uprawie
rośliny zwanej „koksagiz”. Okupant nakazał
właścicielowi majątku w Marcinkowicach,
p. Morawskiemu, uprawę tej rośliny, która
miała być podobno surowcem do produkcji
gumy na koła do pojazdów wiozących
Niemców na podbój świata.
Mieliśmy jeszcze własną, szkolną
uprawę. Wzdłuż ścieżki od szkoły do gościńca
sadzony był ubiorek – biało kwitnąca całe lato
do późnej jesieni roślinka, która była oczkiem
w głowie p. Niemczykowej.
W związku z Jubileuszem Szkoły
oglądam z nostalgią zdjęcia: to od I Komunii
i późniejsze, zrobione na szkolnej werandzie.

Halina Szewczykówna - Kocemba
Wspomnienia zebrała i opracowała p. Elżbieta Samek
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szkolnego ksera.
Obecnie, można powiedzieć, działamy
profesjonalnie. Skład gazety odbywa się przy
zastosowaniu
technologii
komputerowej.
Nadszedł czas, aby przedstawić historię
Czasem z trudniejszymi sprawami zwracamy się
i
redakcję
czasopisma,
które
macie
o pomoc do naszych informatyków. Ich
w rękach.. Jesteśmy uczennicami klasy 5
współpraca
okazuje
się
i razem z panią Ireną Szajewską
bezcenna.
Oto jeden z pierwszych
tworzymy
zespół
redagujący
Na przestrzeni lat
„Prymusów” pisany
gazetkę szkolną „Prymus”.
jeszcze ręcznie.
zmieniała się nie tylko szata
Nasza praca nie jest łatwa.
graficzna gazetki, ale także jej
Najpierw gromadzimy
zawartość. Najnowsze numery są
materiały do gazetki:
bogatą
panoramą
działalności
informacje o konkursach,
uczniów na terenie szkoły oraz ich
uroczystościach i innych
sukcesów w konkursach gminnych i
działaniach uczniów
ogólnopolskich.
Możemy
i nauczycieli w naszej
poszczycić się tym, że nasza
szkole, zbieramy dygazetka jest swoistą kroniką życia
plomy i zdjęcia, samonaszej ukochanej szkoły.
dzielnie wykonujemy foW redagowaniu pisemka nie
tografie redagujemy teksty.
ograniczamy
się
tylko
do
Wszystko przepisujemy na
zamieszczania w nim artykułów
komputerze i staramy się
wyłącznie redakcji. Z radością
nadać naszej gazetce
zamieszczamy też teksty naszych
barwną formę graficzną.
koleżanek i kolegów, a nawet
Dzięki temu pisemko,
naszych nauczycieli. Organizujemy
które otrzymujecie do
konkursy z nagrodami, min. na
rąk
jest
bardziej
najciekawszy komiks (można go
atrakcyjne.
zobaczyć w czerwcowym „Prymusie”). W
naszym czasopiśmie wielu kolegów miało swój
A teraz trochę historii…
Pisemko
pod
nazwą
„Prymus”
debiut literacki. Ich wiersze i opowiadania
wydawane jest od 1997 roku. Opiekunem
przyniosły im sławę w społeczności szkolnej.
i założycielem czasopisma jest pani Irena
Szajewska.
Pierwsze
Tak
cztery
W 2004r.
wyglądał
numery
„Prymus”
„Prymus”
wygladał tak.
w 2002 r.
gazetki
pisane były przez
nasze
koleżanki
ręcznie. „Prymus” w
tym czasie liczył
zaledwie po kilka
stron. Nastepnie trochę
bardziej roz-winęliśmy
skrzydła
(!)
i
wszystkie artykuły w
naszym czasopiśmie
były przepisywane na
Wszystkie
archiwalne
numery
maszynie, a rysunki
„Prymusa” znajdziecie w szkolnej
domalowywane. Tak
bibliotece. Zachęcamy do lektury.
powstała
matryca
Redakcja
powielana była przy użyciu
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