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W  bieżącym roku szkolnym w naszej szkole była realizowana  pierwsza 
edycja projektu edukacji regionalnej z cyklu  Ocalić od zapomnienia pt. „Moja 

miejscowość, moja szkoła”. Projekt ten był adresowany do uczniów klas 0- VI naszej 
szkoły oraz ich rodziców. Powstał on w oparciu o Program Edukacji Regionalnej 

„Wierność korzeniom” dla I i II etapu kształcenia Szkoły podstawowej im. 
Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie. 

Celem projektu było wyposażenie uczniów i ich rodziny w zasób wiedzy  
o własnej miejscowości i szkole. Ponadto kształtowanie poczucia własnej tożsamości 

i przywiązania do korzeni i tradycji rodzinnych, a także szeroko pojmowanego 
szacunku. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa 

kulturalnego własnej miejscowości i szkoły oraz rozbudzanie postaw patriotycznych, 
miłości do „ Małej Ojczyzny”.  
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1.  Zajęcia edukacyjne nt. historii wsi, pochodzenia nazwy, miejscowych podań  

i legend z nimi związanych, przysiółków wsi i pochodzenia ich nazw, historii  
i legend dotyczących miejsc kultu religijnego 

 
W ramach projektu uczniowie na poszczególnych etapach kształcenia 

zapoznali się z historią i zabytkami miejscowości, poznali  
 jej urokliwe miejsca podczas spacerów krajoznawczych. Uczniowie klas IV-VI 

przygotowywali informacje na temat podań, legend, historii wsi, pochodzenia jej 
nazwy i przysiółków, a także miejsc szczególnie ważnych - Miejsca Pamięci 

Narodowej, przydrożnych kapliczek, pomników przyrody. W ramach zajęć 
uczniowie także zapoznali się z historią szkoły, do której uczęszczają,  

jej założycielką-  p. Marią Sopatą, patronami, tradycjami  i symbolem szkoły. 
Uczniowie uczestniczyli   w uroczystościach tworzących tradycje szkoły.  

W pracy z uczniami korzystaliśmy już dotychczas zebranych materiałów  
i publikacji dotyczących bogatego dziedzictwa naszego regionu,  
a także zebrane zostały nowe materiały w wyniku przeprowadzonego szkolnego 

konkursu w kategorii: literackiej, plastycznej, fotograficznej dotyczących urokliwych 
miejsc naszej miejscowości. 

Są w życiu dni słoneczne, radosne i szczęśliwe, a także te pełne zadumy  
i smutku. Do tych drugich na pewno należy zaliczyć pierwsze dni listopada, kiedy to 

przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, składamy kwiaty,  wspominamy, 
tęsknimy.  Zmarli żyją w naszych sercach,  

we wspomnieniach. Za ich ziemski trud, starania, możemy ofiarować im tylko jedno 
– wdzięczność i pamięć, dlatego tak ważne jest kultywowanie zwyczajów 

związanych z Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami, uczenie  
i przekazywanie tej tradycji najmłodszemu pokoleniu. Mając to na uwadze 

wychowawcy wraz z  uczniami  naszej szkoły wybrali się na Miejsce Pamięci 
Narodowej w Rdziostowie. Starsi uczniowie natomiast odwiedzili groby zmarłych 
nauczycieli, patronów szkoły,  zapalając znicze - symbol naszej pamięci.  
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2. Zajęcia edukacyjne dotyczące historii szkoły, patronów szkoły, 

symbolu, tradycji i  zasłużonych dla szkoły ludzi.  
 

Uczniowie w ramach lekcji z wychowawcą, języka polskiego, historii poznawali 
życiorysy patronów szkoły i ich zasługi dla państwa Polskiego  i lokalnego 

środowiska. Nauczyciele zapoznali uczniów z historią powstania szkoły  jej 
założycielką i pierwszą nauczycielką panią Marią Sopata oraz  innym osobami 

zasłużonymi dla naszej placówki. Społeczność uczniowska zapoznawała się także  
z tradycjami i symbolami naszej szkoły.  

Pamięć o patronach szkoły, jej założycielce, kierownikach, dyrektorach, 
nauczycielach i pracownikach- złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy na 

mogiłach. 
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3. Kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów związanych z obchodami 

dorocznymi w naszych rodzinach i klasach – uroczystości szkolne: 
 

1) Andrzejki 
 

 26 listopada odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. Z tę okazji 
przygotowano odpowiednią dekorację. Dzieci chętnie tańczyły przy dźwiękach 

skocznej muzyki, śpiewały oraz brały udział we wspólnych zabawach. Zgodnie ze 
staropolskim obyczajem, nie mogło zabraknąć andrzejkowych wróżb, które 

 przygotowali uczniowie z klasy VI oraz Samorząd Uczniowski. Wróżbici 
przepowiadali przyszłość, wróżyli z kart, zdradzali imiona przyszłego męża lub 

żony. Na uczestników czekał również poczęstunek przygotowany przez rodziców.  
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2) Święty Mikołaj 

 
5 grudnia  gościliśmy w naszej szkole Świętego Mikołaja. Pukając do sal 

lekcyjnych Święty Mikołaj mógł wysłuchać recytacji wierszyków i rymowanek na 
swoją cześć, które przygotowały dla niego dzieci.  

Za te radosne chwile dzieci zostały obdarowane przez Mikołaja cukierkami z jego 
magicznego worka. Radości wszystkich  uczniów ze spotkania z dobrodusznym 

gościem nie sposób opisać. Szczery uśmiech towarzyszył wszystkim obecnym tego 
dnia w szkole. 

 

 
 

 
 

 



 8 

3) Wigilia szkolna, obchody świąt Bożego Narodzenia, występ grupy 

kolędniczej 

19 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne. Wszyscy uczniowie, 

nauczyciele i zaproszeni goście rozpoczęli ten dzień od wspólnej modlitwy  
i śpiewania kolęd. Następnie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli występ 
przygotowany przez grupę kolędniczą "Z gwiazdą" oraz panią Martę Gródek - 

Piotrowską. Na scenie pojawili się pastuszkowie z gwiazdą, którzy pięknie 
recytowali i śpiewali pastorałki. Nie zabrakło również świątecznych życzeń  

i  prezentów. Później uczniowie zgromadzi się w klasach. Przy wigilijnym stole 
dzielili  się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia, śpiewali kolędy  

i spożywali tradycyjne potrawy. To był wyjątkowy dzień.  
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4) Dzień Babci i Dziadka 

W tym roku Święto Babci i Dziadka miało szczególny charakter. Uroczystość 
odbyła się w Domu Parafialnym w Marcinkowicach, gdzie zgromadzili się licznie 

przybyli goście. W spotkaniu uczestniczył również st. asp. Ryszard Ogurek  
z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, który przeprowadził z seniorami 
pogadankę edukacyjną. Celem spotkania było podniesienie świadomości osób 

starszych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konieczności posiadania 
elementów odblaskowych. Babcie i dziadkowie mieli możliwość obejrzenia 

prezentacji multimedialnej "BEZPIECZNY SENIOR, BEZPIECZNY PIESZY", 
która miała uświadomić seniorom, że noszenie odblasków ratuje życie. Następnie 

każdy z uczestników otrzymał komplet opasek i breloczków odblaskowych, które 
zostały ufundowane przez sądecką policję i dyrekcję szkoły w Rdziostowie.  

W dalszej kolejności miała miejsce część artystyczna, którą przygotowali 
uczniowie z klas 0 – III wraz z wychowawcami. Wychowankowie recytowali 

wiersze, śpiewali okolicznościowe piosenki, grali na instrumentach, składali 
życzenia. Dziadkowie mogli również podziwiać pokaz mody odblaskowej. Po 

zakończeniu przedstawienia dzieci wręczyły swoim ukochanym Babciom  
i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Gościom towarzyszyły łzy 

wzruszenia oraz wielki podziw dla swoich wnucząt. Pod koniec spotkania pani 
Dyrektor wręczyła nagrody wszystkim uczestnikom Szkolnego Konkursu 
Recytatorskiego „W krainie wierszy Tuwima”. Organizatorem konkursu  

i fundatorem nagród była biblioteka szkolna. Po części oficjalnej goście 
zgromadzili się w drugiej sali, gdzie był dla nich przygotowany słodki poczęstunek, 

o który zadbali rodzice. Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w naszej 
pamięci. 
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5) Zabawa karnawałowa 

10 lutego odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, w której wzięli udział 
uczniowie z klas 0 – VI. Na parkiecie dzieci  wystąpiły w pomysłowych strojach. 

Uczestnicy balu tańczyli przy dźwiękach skocznej muzyki, brali udział w licznych 
zabawach i konkursach np. w tańcu na gazecie lub z balonem. W przerwie 
uczniowie udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez 

rodziców. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również poczta walentynkowa, 
której organizatorem był  Samorząd Uczniowski. Przez cały tydzień można było 

wrzucać walentynki do wystawionej skrzynki. Podczas zabawy kartki zostały 
dostarczone do szczęśliwych adresatów. 

 

 

 



 12 

6) Powitanie wiosny 

Dnia 21 kwietnia odbyła się premiera spektaklu „Witamy wiosnę”, który 
przygotowała klasa I dla swoich młodszych kolegów i koleżanek z oddziału 

przedszkolnego. Początkujący aktorzy samodzielnie wykonali afisz teatralny 
zapraszający na przedstawienie podczas zajęć plastycznych, a także elementy 
kostiumu na zajęciach technicznych. Spektakl bardzo podobał się zgromadzonej 

publiczności, która entuzjastycznie reagowała podczas oglądania inscenizacji.  Na 
zakończenie nagrodziła go gromkimi brawami. Reżyserem inscenizacji była pani 

Anna Wieczorek. 
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7) Wielkanoc 

Zgodnie  z  tradycją   uczniowie  naszej  szkoły  spotkali  się   na  uroczystym  
apelu  związanym ze  zbliżającymi  się   Świętami   Wielkanocnymi.  Krótki  

program  artystyczny   przybliżający  uczniom tradycje  i  zwyczaje  związane  ze  
świętami   przygotowały  wraz  z  wychowawczynią  dzieci  z  oddziału 
przedszkolnego. Przedszkolaki  recytowały  wiersze  i   śpiewały  piosenki  

o  tematyce  świątecznej. Przygotowały  także  świąteczny  stół  z  koszyczkiem  
wielkanocnym  i  wielkanocnymi  babami. W  trakcie  apelu  rozstrzygnięty  został   

konkurs  ogłoszony  przez  Samorząd  Uczniowski  na  "Najpiękniejszą  pisankę." 
Nagrodzone  zostały  wszystkie  zgłoszone  pisanki, a  dzieci  otrzymały  z  rąk  

Pani  Dyrektor drobne  upominki. Na  zakończenie  apelu  świąteczne  życzenia  
wszystkim  nauczycielom, uczniom  i  pracownikom  obsługi  złożyła Pani  

Dyrektor, a  każde  dziecko  otrzymało  czekoladową  pisankę.  
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8) Święto Rodziny 

Dnia 26.05.2015 r. w Domu Parafialnym w Marcinkowicach odbył się uroczysty 
Dzień Mamy i Taty. Uczniowie naszej szkoły pod okiem nauczycieli przygotowali 

krótkie programy artystyczne. Były wesołe wierszyki, życzenia, piosenki i tańce 
dedykowane kochanym Mamom i Tatom. Każde z dzieci chciało w tym dniu jak 
najlepiej zaprezentować się przed swoimi rodzicami, aby w ten sposób wyrazić 

swoją wdzięczność za trud jaki wkładają w ich wychowanie. Po części artystycznej 
dzieci wręczyły swoim Mamom i Tatom kolorowe laurki i kwiaty. Po uroczystości 

rodzice udali się na poczęstunek i pogaduszki przy kawie. Mamy nadzieję, że 
Dzień Matki i Ojca pozostanie na długo w pamięci naszych gości. 
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9) Święto Szkoły  

11 czerwca 2015r. po raz kolejny obchodziliśmy Święto Patronów naszej szkoły.  
Z tej okazji odbył się Rajd szkolny. Ścieżką Przyrodniczo - Leśną Rdziostów 

uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami dotarli do miejsca gdzie przez 
panią Katarzynę Winiarską - Janur, pana Jana Janura z Wojskowego Koła 
Łowieckiego "Jeleń" z Krynicy – Zdroju oraz wolontariuszy Stowarzyszenia 

SURSUM CORDA zostały przygotowane liczne atrakcje oraz ognisko. Uczniowie 
klas III, IV, V i VI zostali podzieleni na cztery grupy i wzięli udział w Grze 

Francuskiej. Zabawa polegała między innymi  na tym, że grupy musiały zdobywać 
punkty odpowiadając na pytania i/lub wykonując polecenia animatora. Młodsze 

dzieci zafascynowane były zwierzętami robionymi z baloników przez 
wolontariuszy ze Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Do zabawy dla wszystkich 

uczniów przygotowane były jeszcze szczudła, rękaw, lina do przeciągania oraz 
slalom hokejowy. Po zakończeniu gry francuskiej i wyłonieniu zwycięskiej 

drużyny wszystkie dzieci zasiadły do poczęstunku przygotowanego przez 
Rodziców. Po jedzeniu przyszedł moment rozdania nagród. Każda drużyna biorąca 

udział w grze francuskiej otrzymała piękne albumy przyrodnicze ufundowane przez 
Wojskowe Koło Łowieckie "Jeleń" z Krynicy – Zdroju, które znajdą się w szkolnej 

bibliotece, aby każdy uczeń mógł z nich skorzystać. Natomiast uczniowie klas „0”,  
I i II otrzymali kolorowanki również ufundowane przez Koło Łowieckie „Jeleń”.  
Dzięki współpracy z panią Katarzyną Winiarską – Janur oraz jej mężem  

z Wojskowego Koła Łowieckiego "Jeleń" i  wolontariuszom ze Stowarzyszenia 
SURSUM CORDA spędziliśmy bardzo miło czas w otoczeniu natury i na dobrej 

zabawie. 
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4. Kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów związanych  

z obchodami dorocznymi w naszych rodzinach i klasach – warsztaty: 
 

WARSZTATY Z EDUKACJI REGIONALNEJ W RAMACH INNOWACJI 
PEDAGOGICZNEJ ZORGANIZOWANE PRZEZ MAŁOPOLSKIE 

CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU W RAMACH BONU 
KULTURY. 

 
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy IV i V wzięli udział w warsztatach  

w MCK "Sokół" w Nowym Sączu. W czasie zajęć mogli się zapoznać  z dawnymi 
zabawkami, wykonywanymi przez nasze babcie i dziadków. Podczas prezentacji 

multimedialnej i wprowadzeniu teoretycznym przez pana Benedykta Kafla - 
etnografa - uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, które pod okiem pań 

instruktor - p. Magdaleny Kotkowskiej  oraz p. Moniki Kurzei wykonywali dawne 
zabawki. Zajęcia odbywały się w ramach projektu edukacji regionalnej 
zainicjowanego przez Województwo Małopolskie "BON KULTURY".  
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Uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w II edycji zajęć z edukacji regionalnej  

w ramach "Bonu Kultury" organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury 
"Sokół" w Nowym Sączu. Podczas zajęć prowadzonych przez panią Marię Brylak - 

Załuską uczniowie zostali zapoznani z tradycyjnymi ozdobami choinkowymi - 
tradycyjną lachowską podłaźniczką. Po części teoretycznej uczniowie wykonywali 

samodzielnie tradycyjne ozdoby choinkowe.  
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Uczniowie klas IV i V już po raz kolej wzięli udział w warsztatach z dziedziny 

regionalizmu. Tym razem były one poświęcone muzyce ludowej ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na instrumenty i teksty melodii naszego 

regionu. Zajęcia te poprowadził pan Wojciech Bogucki –multi-instrumentalista. 
W czasie zajęć pokazał uczniom najprostsze instrumenty wykorzystywane  

w muzyce ludowej: listek bzu, gruszy,  piszczałki, między innymi wykonane  
z kory wierzbowej czy lipy, dudy, trąbitę pasterską,  skrzypce, altówkę i inne. 

Uczniowie nie tylko mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy czy 
posłuchać różnorakiej muzyki, ale także każdy uczestnik warsztatów mógł 

dotknąć instrumentów, nawet wydobyć z niego dźwięki. Na zakończenie zajęć 
uczniowie wykonali proste piszczałki. Było to bardzo interesujące spotkanie.  
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Natomiast 20 maja wzięli udział w zajęciach edukacyjnych edukacyjnych 

charakterze plastyczno - literackim „ Śladami polskich legend i baśni”  Podczas 
zajęć został zaprojektowany atrakcyjny pokaz multimedialny połączony  

z odczytywaniem tekstów przez Bajarza. Uczniowie po zapoznaniu się  
z technikami ilustrowania książek przystąpili do samodzielnego wykonania 

„Osobistej Księgi Legend”. Zajęcia te poprowadzili p. dr Maria Molenda  
i p. Maciej Walasek z Fundacji Nomina Rosae- Ogród Kultury Dawnej  

w Nowym Sączu. Była to po raz kolejny ciekawa i odkrywcza przygoda. 
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SZLAKIEM FILMOWEJ PYZY 

17 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego wyjechały na zajęcia edukacyjne 
do MCK "Sokół" w Nowym Sączu. Zajęcia te odbywały się w ramach projektu 

BON KULTURY. Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia odcinka filmu 
"Wędrówki Pyzy" pt.  "W lesie" po projekcie którego, dzieci rozmawiały na 
temat zwierząt żyjących w lesie oraz roli leśniczego w opiece nad lasem i jego 

mieszkańcami. Następnie dzieci podzielone na dwie grupy kolorowały  
i ozdabiały różnymi technikami plastycznymi szablony postaci występujących 

w bajce. Prace te posłużyły do wykonania kadru filmowego z przygodami Pyzy. 
Po części plastycznej dzieci zaproszone zostały na zajęcia muzyczne, w czasie 

których nauczyły się piosenki "Pojedziemy na łów" i dwóch tańców: polki  
i walczyka. Zabawy muzyczne odbywały się przy akompaniamencie akordeonu. 

Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, przyniosły im wiele radości, a wykonane 
prace plastyczne ozdobią salę przedszkolną.  
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PIERNIKOWE PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW 

Projekt BON KULTURY 
 

W środę 3 czerwca przedszkolaki po raz kolejny wyruszyły do MCK "Sokół"  
w Nowym Sączu na zajęcia pt. "Filmowe wędrówki Pyzy". Zajęcia odbywają się  

w ramach BONU KULTURY. Na początku spotkania dzieci obejrzały film z serii 
"Wędrówki Pyzy" pt. "Piernikowe igraszki", który przybliżył im miasto Toruń, 

postać Mikołaja Kopernika, tradycje toruńskich pierników. Następnie dzieci 
poznały produkty potrzebne do zrobienia pierników i rozpoczęły pieczenie 

prawdziwych ciasteczek. Wszystkie potrzebne produkty, ciasto piernikowe, 
foremki i warsztaty pieczenia pierników przygotowała pani Dorota Mirek  

z pomocą Karoliny Żuchowicz. Dzieci po założeniu fartuszków i umyciu  rąk 
samodzielnie wałkowały ciasto, wykrawały różnorodne kształty foremkami, a  po  

upieczeniu ozdabiały  pachnące pierniczki  lukrem. Przedszkolaki pracowały  
z dużym zaangażowaniem, a w całej sali unosił się wspaniały, piernikowy zapach. 
Na  ciekawej pracy i zabawach ruchowych czas spotkania szybko minął.  Dzieci 

zadowolone wróciły do szkoły, a przywiezionymi ze sobą własnoręcznie  
zrobionymi  pierniczkami  poczęstują  swoich  najbliższych.  
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5. Spotkania i warsztaty z twórcami ludowymi: 

 
Ozdoby świąteczne związane z Bożym Narodzeniem: 

 
W ramach realizacji programu regionalnego uczennice klasy IV i V uczestniczyły 

w zajęciach poprowadzonych przez Panią Cecylię Szkaradek znawczynię sztuki 
ludowej, które odbyły się 18 grudnia. Pani Cecylia wykonuje od lat różnorakie 

tradycyjne ozdoby, głównie ich rodzina słynie na Sądecczyźnie z przepięknych, 
tradycyjnych, lachowskich palm wielkanocnych.  Tym razem w ramach warsztatów 

dziewczęta zapoznały się z prababcią choinki- podłaźniczką, jej budową  
i ozdobami, którymi była dekorowana. Po części wstępnej uczennice pod 

fachowym okiem wycinały ozdoby z opłatków, które później zostały powieszone 
na szkolnej podłaźniczce. Panią Cecylię Szkaradek w prowadzeniu części 

praktycznej wspomagała pani M. Stepaniak.    
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Pieczenie pierników 
 

Do Święta Babci i Dziadka  pozostało już kilka dni. Najmłodsi uczniowie 
postanowili aktywnie wykorzystać ten czas na przygotowanie słodkich 

niespodzianek dla swoich Dziadków. Panie wychowawczynie z klasy II i III 
zaprosiły panią Dorotę Mirek, mamę naszych uczniów, aby zaprezentowała swoją 

pasję i pokazała jak się robi i dekoruje pierniki. Pani Dorocie towarzyszyła nasza 
absolwentka Karolina Żuchowicz. Obie Panie z dużym entuzjazmem przystąpiły do 

przygotowania miejsca pracy, a uczniowie zadbali o to, aby mieć czyste rączki  
i fartuszki. Dzieci poznały składniki i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory 

kuchenne oraz zasady bezpieczeństwa. Gdy wszystko było gotowe dzieci z dużym 
zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pracy: wałkowały ciasto, wykrawały 

ciasteczka, które później pod okiem Karoliny własnoręcznie dekorowały lukrem. 
Efektem pracy były pełne blaszki pierników, które następnie nabierały koloru 
piekąc się w piekarniku. W całej szkole roznosił się wspaniały zapach przypraw 

korzennych. Tak przygotowane pierniki ozdobią stół na uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.  

Ozdobne pierniczki do jedzenia to nie jedyny asortyment w bogatej kolekcji obu 
Pań. Szkolny korytarz zdobi strój lachowski damski i męski, wykonany oczywiście 

z ciasta piernikowego  oraz tarcza szkoły. W dorobku znajdują się również słodkie 
okazjonalne podziękowania.  
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Zajęcia z bibułkarstwa i ozdoby wielkanocne. 

 
Dnia 19 marca odbyły się w naszej szkole zajęcia z bibułkarstwa prowadzone przez 

panią Cecylię Szkaradek i panią Janinę Mróz - twórczynie ludowe. Podczas zajęć 
uczniowie wykonali kwiaty z bibuły, które posłużą do dekoracji tradycyjnych 

lachowskich palm wielkanocnych. Panie zapoznały uczniów także z różnymi 
sposobami zdobienia jaj. Przedstawiły techniki tradycyjne tzw. skrobanki czy też 

jaja zdobione woskiem, techniką batikową, a także różnorodne  współczesne 
ozdoby. 
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Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. 

 
W tym roku uczniowie klasy II z pomocą rodziców oraz wychowawczyni 

wykonały palmę. Do jej wykonania posłużyły: trzcina zwana potocznie palmą, 
gałązki bazi i barwinka, kolorowe kwiaty z bibuły i wstążki 

Już tradycyjnie w Niedzielę Palmową odbył się Parafialny Konkurs Palm,  
w którym wzięły udział także palmy wykonane przez naszych uczniów i ich 

rodziców.  
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6. Kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów związanych z obchodami 

dorocznymi w naszych rodzinach i klasach – konkursy: 
 

"Pod Skrzydłami Anioła"  
 

W środę 3 grudnia bieżącego roku w siedzibie firmy Wiśniowski odbył się finał 
przeglądu  zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu „Pod 

skrzydłami Anioła. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele firmy 
Wiśniowski, Dyrektor Pałacu Młodzieży – p. Milenia Małecka- Rogal, p. Antoni 

Reszkiewicz - zastępca dyrektora, p. Bożena Jawor-Przewodnicząca Rady Miasta 
Nowego Sącza, p. Halina Wiśniowska- Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta Nowego Sącza. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: Eryk Piekarski ucz. kl. 

V, który otrzymał nagrodę specjalną w kategorii literackiej za wiersz oraz  Kinga 
Mróz ucz. kl. I otrzymała wyróżnienie w kategorii plastycznej za wykonaną kartkę 
świąteczną.  

 
Eryk Piekarski 

 
"W uścisku magii..." 

 
W ciemną, wigilijną noc, 

gdy pod choinką prezenty 
w moim pokoju zagościła moc 

gdy otworzyłem strony księgi.  
 

Wszedłem w magiczny, dziwny las 
trochę się bałem, mówię wam 
ale przygodę rozpocząć czas 

i ruszyłem żwawo w dal. 
 

Nagle krasnal zza krzaka 
rzucił we mnie robaka, 

a centaur zza skały 
śledzi mnie wytrwały. 

 
Dwa gobliny włochate 

zabrały mi mapę. 
Co ja teraz zrobię 

dokąd pójdę sobie? 
 

Czarownica niemiła 
prawie mnie utopiła,  
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a troll garbaty 

wciąga mnie do swej chaty.  
 

Demony stare dały mi gitarę. 
Idę sobie przez las i gram cały czas. 

Koniec drogi jest już blisko 
Księga już zakańcza wszystko. 

 
Jeśli w nosie masz logikę 

czytaj bracie fantastykę! 
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XIX Międzyszkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.  
 

5 grudnia 2014 roku w Galerii Marii Ritter w Nowym Sączu odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród i podsumowanie Robert Ślusarek dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu, ks. Jerzy Jurkiewicz – proboszcz parafii Świętej Małgorzaty, Jan 

Klimek - dyrektor wydziału edukacji magistratu,  Andrzej Hasslinger- dyrektor SP 
nr 3 i Anna Wideł z Muzeum Okręgowego. Wszystkie przesłane prace uczniów  

z naszej szkoły zostały docenione przez Jury konkursu. II nagrodę otrzymał 
Tadeusz Smajdor z kl. I, a wyróżnienia: Patrycja Wróbel kl. III  i Filip Kądziołka  

z oddziału przedszkolnego. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Gratulujemy sukcesu i zapraszamy do włączenia się w tę piękną tradycję 

tworzenia szopek, które w naszym regionie trwa z pokolenia na pokolenie.  
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Międzygminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.  
 

7 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy odbył się kolejny finał konkursu,  

w którym brali udział nasi uczniowie. Na  zgłoszono 43 szopki z Gmin Chełmiec, 
Grybów i Kamionka Wielka. Uczennice naszej szkoły: Martyna i Patrycja Wróbel 

zajęły II miejsce i otrzymały w nagrodę aparat cyfrowy. Uczennicom  
w uroczystym finale towarzyszyli rodzice. 
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XII Wojewódzki Przegląd Plastyczny "Anioł". 

 
XII Wojewódzki Przegląd Plastyczny  "Anioł" to kolejny konkurs, w którym udział 

brali uczniowie naszej szkoły. Tym razem wyróżnienie zdobył Kacper Mirek. 
Uroczysta gala i wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia w sali reprezentacyjnej 

sądeckiego ratusza. 
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Szkolny konkurs - Stroiki świąteczne. 
 

18 grudnia rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny, którego 

celem było rozwijanie zdolności artystycznych oraz podtrzymywanie tradycji 
bożonarodzeniowych. Zgodnie z regulaminem, każda klasa miała wykonać jeden 

stroik. Komisja oceniała pomysłowość, estetykę wykonania oraz wkład pracy. 
 

Wyniki konkursu: 
 

W kategorii klas 0 -III: 
1 miejsce: klasa II i III 

2 miejsce: klasa 0 i I 
 

W kategorii klas IV - VI: 
1 miejsce: klasa IV 
2 miejsce: klasa VI 

3 miejsce: klasa V 
 

Uczestnicy konkursu wykazali się zaangażowaniem i kreatywnością, za co zostali 
nagrodzeni słodkimi upominkami. Wielkim zainteresowaniem wśród uczniów 

cieszyła się również poczta świąteczna. Uczniowie chętnie wysyłali sobie kartki  
z życzeniami, które zostały doręczone do adresatów przez przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego. Inicjatorem konkursów była pani Marzena Poręba - 
Górak, opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
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Gminny Konkurs "Tradycje naszą tożsamością" 

 
Dnia 12 stycznia w Zespole Szkół w Piątkowej odbyło się podsumowanie 

Gminnego Konkursu Tradycje naszą tożsamością, zorganizowanego przez 
tamtejszą placówkę oraz Wójta Gminy Chełmie, Komisję Oświaty, Kultury   

i Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Gminy Chełmiec. Głównym celem  
konkursu było zwrócenie uwagi na tradycje i zwyczaje naszych praojców 

przekazywane z  pokolenia na pokolenie, jak również odkrywanie zdolności  
i talentów u dzieci i młodzieży. 

Uczniowie szkół z terenu Gminy Chełmie mieli wykonać własnoręcznie,   
z naturalnych materiałów, zgodnie z tradycjami naszego regionu, szopki 

bożonarodzeniowe  lub gwiazdy ko lędnicze. Do konkursu przystąpiła także nasza 
szkoła. Wykonane szopki zostały docenione przez Komisję Konkursową  

i nagrodzone, a ich autorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.  
 
Zwycięzcy konkursu: 

Kinga i Konrad Mróz- I miejsce 
Patrycja i Martyna Wróbel- I miejsce 

Tadeusz  i Franciszek Smajdor-I miejsce 
Szymon Żelazko- II miejsce 

Jakub i Natalia Mróz- II miejsce 
Bartosz i Kacper Mirek- III miejsce 

Oliwia Bodziony- III miejsce 
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"Przebierańcy w Klęczanach"-Gminny Przegląd Grup Kolędniczych 

 
Przyśliśmy tu, po kolędzie 

Niech Wam za przykro nie będzie 
A cy będzie, cy nie będzie 

Taki zwyczaj wszędzie… 
My ludzie grzeszni, 

Z gwiazdą tutaj przyszli… 
 

To już po raz XXIV do Klęczan  zjechały  się grupy kolędnicze z terenu Gminy 
Chełmiec, by wziąć udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych 

Przebierańcy w Klęczanach. Występy zespołów bacznie obserwowała i oceniała 
Komisja Artystyczna w składzie: Pani Magdalena Kroh- etnograf, Pani Zofia 
Skwarło- regionalista z MCK Sokół i Pan Aleksander  Smaga- muzykolog z MCK 

Sokół. 
W przeglądzie tym brała udział grupa kolędnicza z naszej szkoły Z gwiazdą, która 

zajęła III miejsce. Grupę tę stanowili uczniowie klasy V: Aleksander Król, Piotr 
Łabuda, Kacper Mirek, Nikodem Olszak, Grzegorz Petrażycki i Eryk Piekarski.  
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Konkurs "Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma" 

 
20 stycznia 2015 roku w auli Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu odbyła się 

druga tura konkursu "Mój region, moja duma". Do konkursu zakwalifikował się 
uczeń klasy V Eryk Piekarski. II etap składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej, 

które były kwalifikacjami do finału mającego odbyć się w marcu.  
23 marca 2015 roku odbył się finał tegoż konkursu organizowany przez Społeczno -

Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz I liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu. Do tegorocznej, drugiej edycji konkursu zgłosiło się 

łącznie 437 osób. Do ścisłego finału dotarło 120 uczniów, a wśród nich znalazł się 
Eryk Piekarski uczeń kl. V. 

Opiekę dydaktyczną sprawował pan Robert Cempa. 
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GRUPA KOLĘDNICZA W MOK 

Nowosądecki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych 
 

Chłopcy z klasy V 23 stycznia 2015 roku wzięli udział w XVI Nowosądeckim 
Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Nowym Sączu. Na scenie zaprezentowali się jako Grupa Kolędnicza z Gwiazdą. 
Ich występ został nagrodzony gromkimi brawami, a w nagrodę otrzymali 

pamiątkowy dyplom i słodycze. 
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PARAFIALNY KONKURS PALM 

 
Już tradycyjnie w Niedzielę Palmową odbył się Parafialny Konkurs Palm,  

w którym wzięły udział także palmy wykonane przez naszych uczniów i ich 
rodziców. W tym roku uczniowie klasy II z pomocą rodziców oraz 

wychowawczyni wykonały palmę, która w kategorii palm średnich zdobyła I 
miejsce.  

 
Wyniki konkursu: 

 
palmy wysokie: 

II miejsce - Szymon Żelazko z mamą 
 

palmy średnie: 
I miejsce - Kl. II SP w Rdziostowie 
II miejsce - Filip Kądziołka, Patryk Peciak, Maria i Bartłomiej Gołąb  

 
palmy małe: 

I miejsce - Martyna i Patrycja Wróbel, Wiktoria i Bartosz Brdej 
II miejsce - Kacper i Bartosz Mirek 

III miejsce - Mateusz Mróz, Kornel i Eryk Piekarski 
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GMINNY KONKURS TRADYCJI WIELKANOCNYCH 

 
W dniu 15 kwietnia 2015 roku rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Tradycji 

Wielkanocnych, w którym uczestniczyła nasza szkoła. Komisja Konkursowa  
z przewodniczącą mgr Beatą Łęczycką, nauczycielem historii i regionalistką, 

nagrodziła spośród nadesłanych prac następujących uczniów: 
 

1) Martyna Wróbel, kl. IV 
2) Mateusz Mróz, kl. IV 

3) Martyna i Patrycja Wróbel 
4) Patrycja Wróbel kl. III 

5) Kornel Piekarski, kl. I 
6) Maria Gołąb, kl. O 

  
oraz pani Bożena Peciak za serwetkę.  
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KONKURS "STRACHY NA WRÓBLE” 

 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu- oddział Sądecki Park Etnograficzny 

zorganizowało konkurs plastyczny pn. „ Strachy na wróble”. Celem konkursu było 
zainteresowanie uczniów kulturą i tradycjami ludowymi naszego regionu, 

rozwijaniem inwencji twórczej, wyobraźni, zdolności plastycznych oraz 
umiejętności manualnych dzieci i młodzieży. Na konkurs oddaliśmy z naszej 

szkoły cztery prace, które zostały dostrzeżone przez fachową komisję  oceniającą. 
Uczniowie - Oliwia Bodziony z kl. I  i Rafał Gabryś z kl. III otrzymali nagrodę. 

Maria Gołąb z oddziału przedszkolnego i Bartłomiej Gołąb z kl. III- wyróżnienie. 
Filip Kądziołka i Bartosz Brdej z oddziału przedszkolnego – dyplomy za udział.  

W imieniu nagrodzonych uczestników konkursu nagrody odebrał Bartosz Gołąb, 
który 1 czerwca występował w skansenie z Zespołem Regionalnym Niskowioki.  
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XVIII MAŁOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO - ETNOGRAFICZNY 

WYCINANKA WYSTRZYGANKA LUDOWA W KRAKOWIE 
 

Wycinanka to ozdoba wycięta z papieru, wykorzystująca różne rodzaje symetrii 
oraz łączenia i powtarzanie motywów w układach poziomych i pionowych. Polska 

wycinanka ludowa ma wybitnie dekoracyjny charakter. Wykorzystuje rozmaite 
motywy – roślinne, zwierzęce oraz postacie ludzkie. Uczniowie z naszej szkoły 

wykonali tradycyjne lachowskie wycinanki, którymi ozdabiano tragarze izb i okna 
(zazdrostki). Martyna Wróbel i Kacper Mirek zajęli II miejsce. Uczniów do 

konkursów przygotowała pani Marta Gródek - Piotrowska. 
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"UROKLIWE MIEJSCA RDZIOSTOWA" – SZKOLNY KONKURS 

 
W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole został zorganizowany w ramach 

projektu edukacji regionalnej „ Ocalić od zapomnienia”- edycja I  Moja 
miejscowość, moja szkoła Szkolny Konkurs Literacko- Plastyczno- Fotograficzny: 

UROKLIWE MIEJSCA RDZIOSTOWA . 
Komisja Artystyczna w składzie: 

Urszula Łabuda- dyrektor szkoły, przewodnicząca komisji  
Celina Pacholarz- nauczyciel przedmiotów artystycznych 

Marta Podobińska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
 

Po wnikliwym obejrzeniu i ocenie 57 prac w trzech kategoriach: literackiej, 
plastycznej i fotograficznej przyznała następujące miejsca i nagrody: 

 
w kategorii prace literackie: 
I miejsce: 

Milena Smajdor, Kacper Mirek, Angelika Gawrońska, Aleksandra Borek, Martyna 
Wróbel, Wiktoria Brej 

II miejsce: 
Martyna Petrażycka, Konrad Mróz, Wiktoria Górowska 

III miejsce: 
Bartłomiej Gołąb 

 
Wyróżnienie: 

Wiktoria Pycha 
 

w kategorii prace fotograficzne: 
I miejsce: 
Sebastian Miarczyński 

II miejsce: 
Angelika Gawrońska 

 
w kategorii prace plastyczne – logo szkoły: 

I miejsce: 
Patrycja Wróbel 

II miejsce: 
Dawid Porwoł 

III miejsce: 
Rafał Gabryś 
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w kategorii prace plastyczne – słoneczniki: 

 
I miejsce: 
Maria Gołąb, Bartosz Smajdor, Maria Potoczek, Karol Kowalik, Kacper Popardowski, 

Konrad Gawroński 
II miejsce: 
Agnieszka Mróz, Urszula Peciak, Kinga Mróz, Jakub Jurczak, Kacper Popiela  

III miejsce: 
Ilona Pękala, Sebastian Miarczyński, Kinga Bielatowicz, Patrycja Kołacz, Ola 

Wójcik 
Wyróżnienia: 

Oliwia Bodziony, Kinga Bodziony, Julia Galica, Kornel Piekarski 
 
w kategorii prace plastyczne – rysunki: 

 
I miejsce: 

Zuzanna Pierzchała, Bartłomiej Gołąb, Karolina Dziubanowska, Martyna Wróbel 
II miejsce: 

Oliwia Szkarłat, Eryk Piekarski 
III miejsce: 

Wiktoria Pycha 
Wyróżnienia: 

Wiktoria Górowska, Grzegorz Petrażycki, Wiktoria Brdej, Kacper Mirek, Wiktoria 
Bielatowicz, Joanna Smajdor, Karol Petrażycki. 

 
11 czerwca w dniu Święta Szkoły podczas uroczystego apelu odbyło się 
podsumowanie konkursu i wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów 

wszystkim uczestnikom konkursu. 
Organizatorkami konkursu były nauczycielki: pani Irena Szajewska i pani Marta 

Gródek - Piotrowska. 
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SĄDECCZYZNA, MOJA MAŁA OJCZYZNA 

 
Dnia 17 czerwca, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu, 

Konrad Mróz  z klasy VI odebrał nagrodę za zajęcie II miejsce w konkursie 
plastycznym „Sądecczyzna, moja mała ojczyzna”. Na konkurs nadesłano 200 

prac ze szkół w Nowym Sączu, Grybowie, Mystkowie, Paszynie, Piątkowej, 
Stróżach, Rdziostowie i Chełmcu. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach 

wiekowych: klasy 4-6 i 1-3 szkoły podstawowej.  Organizatorem konkursu było 
Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego działające przy 

Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 
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7. Poznawanie miejscowości – wycieczki 

 
WYCIECZKA HERPETOLOGICZNA 

Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika - SALAMANDRA 
 

Dnia 1 maja 2015r. odbyło się drugie spotkanie Klubu Młodego Odkrywcy- 
Przyrodnika SALAMANDRA. Tym razem wyruszyliśmy na poszukiwanie 

herpetofauny, zamieszkującej Nasz Las Chełmiecki. Dotarliśmy tam do stawu 
śródleśnego, w którym żyją traszki i kumaki. Wycieczka okazała się bardzo 

owocna w gatunki płazów. Widzieliśmy traszkę grzebieniastą, traszkę górską, 
kumaka górskiego, larwy salamandry plamistej jak również dziesiątki kijanek. 

Wędrując leśną drogą słyszeliśmy śpiewy różnych ptaków, a także poznawaliśmy 
urokliwe miejsca Rdziostowa i okolicy.  
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RAJD SZKOLNY – ŚWIĘTO SZKOŁY 

 
11 czerwca 2015r. po raz kolejny obchodziliśmy Święto Patronów naszej szkoły.  

Z tej okazji odbył się Rajd szkolny. Ścieżką Przyrodniczo - Leśną Rdziostów 
uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami dotarli do miejsca gdzie przez 

panią Katarzynę Winiarską - Janur, pana Jana Janura z Wojskowego Koła 
Łowieckiego "Jeleń" z Krynicy – Zdroju oraz wolontariuszy Stowarzyszenia 

SURSUM CORDA zostały przygotowane liczne atrakcje oraz ognisko. 
Uczniowie klas III, IV, V i VI zostali podzieleni na cztery grupy i wzięli udział  

w Grze Francuskiej. Zabawa polegała m. in. na tym, że grupy musiały zdobywać 
punkty odpowiadając na pytania i/lub wykonując polecenia animatora. Młodsze 

dzieci zafascynowane były zwierzętami robionymi z baloników przez 
wolontariuszy ze Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Do zabawy dla wszystkich 

uczniów przygotowane były jeszcze szczudła, rękaw, lina do przeciągania oraz 
slalom hokejowy. 
Po zakończeniu gry francuskiej i wyłonieniu zwycięskiej drużyny wszystkie dzieci 

zasiadły do poczęstunku przygotowanego przez Rodziców. Po jedzeniu przyszedł 
moment rozdania nagród. Każda drużyna biorąca udział w grze francuskiej 

otrzymała piękne albumy przyrodnicze ufundowane przez Wojskowe Koło 
Łowieckie "Jeleń" z Krynicy – Zdroju, które znajdą się w szkolnej bibliotece, aby 

każdy uczeń mógł z nich skorzystać. Natomiast uczniowie klas „0”, I i II otrzymali 
kolorowanki również ufundowane przez Koło Łowieckie „Jeleń”.  

Dzięki współpracy z panią Katarzyną Winiarską - Janur, panem Janem Janurem  
z Wojskowego Koła Łowieckiego "Jeleń" oraz wolontariuszom ze Stowarzyszenia 

SURSUM CORDA spędziliśmy bardzo miło czas w otoczeniu natury i na dobrej 
zabawie. 
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Poprzez realizacje tego projektu opartego o program edukacji regionalnej 

„Wierność korzeniom” pragnęłyśmy kontynuować rozpoczęte ponad 
dziewięćdziesiąt lat temu przez panią Marię Sopatę – założycielkę i Kierowniczkę 

Szkoły działania, które miały na celu przybliżanie młodego pokolenia do tego co 
odchodzi do „lamusa”, w zapomnienie. We współczesnym zmaterializowanym 

świecie, często zatraca się własna tożsamość, przynależność do określonej grupy, 
miejsca urodzenia. Pragniemy, aby uczniowie uczęszczający do naszej szkoły znali 

i nie zatracili własnych „korzeni”, by byli z nich dumni, a zarazem otwarci na 
sprawy innych ludzi i potrzeby środowiska, by kultywowali dziedzictwo swoich 

pradziadków i ocalili od zapomnienia bogate tradycje kulturowe.  
 

 
Opracowanie: 

 
mgr Marta Gródek – Piotrowska 

mgr Irena Szajewska 


