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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
IV edycja konkursu
,, Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”
dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/13

Kategoria – szkoła z gminy: wiejskiej, miejsko – wiejskiej, miejskiej, z miast na prawach powiatu

I Nazwa i adres szkoły, gmina, powiat:
Szkoła Podstawowa nr 53, ul Skośna 8, 30-383 Kraków,
gmina Kraków, powiat krakowski

II Ogólna informacja o projekcie:
1) Tytuł projektu: ,, Kobierzyn – mała ojczyzna na mapie wielkiego Krakowa”
2) Założenia projektu; w tym informacja o działaniach z lat ubiegłych:
Realizacja zadań konkursowych na obszarze Kobierzyna będącego dziś częścią wielkiego
Krakowa to szczególne przedsięwzięcie. Szczególne ze względu na siłę oddziaływanie historii
i zdarzeń, które miały tu miejsce na tereny włączone dziś w granice miasta.
Próba choćby niewielkiego poszerzenia kręgu naszych działań objętych tematyką konkursu i ujętych
w obszarach realizacji powodowała konieczność zajęcia się ogromną liczbą coraz to nowych miejsc,
zdarzeń, postaci. Nie tylko bowiem sam Kraków, ale i tereny wokół niego nasycone są ,, świadkami”
historii. Tak też jest w przypadku Kobierzyna i okolic.
Ponadto wspomniany obszar to dynamicznie zmieniające się miejsce, z każdym rokiem inny niż
poprzednio – w wymiarach urbanistycznym i społecznym. To też stanowiło trudność w precyzyjnym
określeniu obszaru działań.
Tak więc podejmując planowanie i realizację zadań konkursowych postanowiliśmy ograniczyć się do
naszej małej Ojczyzny – Kobierzyna i okolic. Pragnęliśmy, aby uczniowie, którzy realizowali
zadania nie zajmowali się zbyt dużą liczbą miejsc, zdarzeń, postaci, lecz miejscem najbliższym.
Wierzymy, że zrealizowane przez naszych uczniów i nauczycieli zadania, jak również
zgromadzone materiały staną się źródłem wiedzy o naszej małej ojczyźnie. Poszerzą wiedzę o tym
miejscu, pozostawią trwały ślad w ich świadomości .
Działania te były kontynuacją z lat ubiegłych. Wynikały one z długiej, bo ponad stuletniej
obecności naszej szkoły w środowisku. Dotyczyły historii i patrona szkoły, miejsc pamięci
narodowej, kultury i tradycji regionu, walorów turystyczno – krajoznawczych.

2

Przyjmowały formę imprez środowiskowych, konkursów, wycieczek, rajdów turystycznych,
prezentacji multimedialnych, przedstawień, spotkań z ciekawymi ludźmi, opieki nad miejscami
pamięci i wiele innych.
Przykłady działań to:
 przeprowadzenie akcji ufundowania i przyjęcia sztandaru szkoły;
 skomponowanie melodii do hymnu szkoły przez nauczyciela muzyki panią Alicję
Mackiewicz - Czerwiec;
 napisanie przez ucznia klasy VI słów hymnu szkoły;
 wycieczki do Pierzchowa - miejsca urodzenia gen. J. H. Dąbrowskiego;
 nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową w Pierzchowie noszącą imię gen. J. H.
Dąbrowskiego;
 opieka nad pomnikiem położonym w miejscu byłego obozu jeńców wojennych - coroczne
wyjścia, palenie zniczy, porządkowanie;
 organizowanie patriotycznych uroczystości szkolnych;
 opracowanie przez uczniów folderu ,, Kobierzyn – nasza mała ojczyzna”. Folder jest
przewodnikiem po najbliższej okolicy;
 wieloletnia współpraca Szkolnego Koła PTTK z Oddziałem Krakowskim PTTK. Jesienią
2011r. Szkolne Koło PTTK zorganizowało na terenie szkoły uroczystość pasowania na
Pieszego Turystę. Pasowania dokonała pani Elżbieta Zając - prezes Koła Organizatorów
Turystyki Oddziału Krakowskiego PTTK, organizator Rajdu Juniora.
 udział uczniów w rajdach pieszych i górskich. Zapoznanie z zabytkami regionu, walorami
turystyczno-krajoznawczymi.
 liczne cykle wycieczek klasowych po Krakowie i okolicy;
 prowadzenie koła regionalnego. Raz w tygodniu w bibliotece odbywały sie zajęcia koła
regionalnego dla uczniów. Na zajęciach uczniowie poznali różne legendy związane
z Krakowem, doskonalili umiejętności korzystania ze źródeł informacji, poszerzyli wiedzę na
temat zabytków miasta, m.in. Wawelu, Drogi Królewskiej. Poznali piosenki oraz wiersze
o Krakowie.
 imprezy środowiskowe, kiermasze szkolne;
 współpraca z radą rodziców m.in. przy modernizacji ogrodu szkolnego. W okresie od marca
do maja 2011r. uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zajmowali
się porządkowaniem ogrodu. Następnie posadzono wiele gatunków krzewów oraz zasadzono
rośliny w ogrodzie szkolnym.
 udział uczniów w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych - konkursy wiedzy,
literackie, plastyczne;
 współpraca z parafią – m.in. prowadzenie przez nauczycieli ,, Szkoły Pokoju”. Założycielem
tej szkoły był proboszcz tutejszej parafii i pedagog naszej szkoły. Celem „Szkoły Pokoju” jest
m.in. troska o lepsze wyniki w nauce uczniów oraz organizowanie bezpiecznych
i pożytecznych form spędzania czasu.
 udział w Projekcie Edukacyjnym „Moje Silne Drzewo” . W roku szkolnym 2010/2011 nasza
szkoła przystąpiła do Projektu Edukacyjnego „Moje Silne Drzewo”. Organizatorem Projektu
była Fundacja Nasza Ziemia oraz firma Żywiec Zdrój S.A. Celem Projektu było
propagowanie proekologicznych postaw wśród dzieci oraz uwrażliwienie na kwestię dbałości
o środowisko. Częścią Projektu był konkurs grantowy, w ramach którego organizatorzy
przeznaczyli dotację na wsparcie autorskich projektów z zakresu ekologii. Przyznano 24
granty. Nasza szkoła znalazła się w grupie nagrodzonych. Dzięki dotacji grantowej
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w wysokości 5000 zł realizowano zadania projektu. Były to działania proekologiczne
realizowane przez uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców takie jak:
zajęcia w ramach koła przyrodniczego przybliżające tematykę lasu i konieczności jego
ochrony,
konkursy plastyczne i literackie o tematyce flory i fauny lasu,
przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Krakowie,
zaangażowanie dzieci oraz ich rodziców w akcję sadzenia zakupionych drzewek,
krzewów i cebulek kwiatowych wokół terenu zielonego szkoły.
przygotowanie występu artystycznego na zakończenie projektu.
3) Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I – VI. Starano się angażować jak największe
grono uczniów z ogólnej liczby ponad pięciuset. Niektóre zadania prowadzone były przez zespoły
międzyklasowe, inne realizowały poszczególne klasy. Mniejsze przedsięwzięcia jak np. wywiady,
czy opracowanie materiałów do konkursów tematycznych prowadziły mniejsze grupy uczniów.
Pomocą służyli tez rodzice np. podczas wycieczek, konkursu fotograficznego, pomoc w dostarczeniu
dawnych sprzętów i archiwalnych zdjęć na wystawę, wywiadów z ciekawymi ludźmi.
4) Miejsce realizacji projektu:
Projekt realizowano na terenie Kobierzyna - VIII Dzielnica Krakowa i okolic czyli: Skotnik,
Pychowic, Ruczaju, Tyńca, Borku Fałęckiego, wybranych miejsc centrum Krakowa.
5) Informacja o instytucjach i organizacjach partnerskich oraz ich roli w projekcie:
Centrum Kultury ,, Ruczaj ” – wystawa;
Klub Kultury ,, Skotniki” - wystawa;
Szkoła Podstawowa nr 66 w Skotnikach – wystawy;
Szkoła Podstawowa w Pierzchowie – udostępnienie do zwiedzania izby pamięci oraz
świadczenie usługi przewodnickiej w miejscach pamięci poświęconych generałowi
Dąbrowskiemu;
Przedszkole nr 58 – wspólne konkursy i wystawy;
Akademia Żakowska i Zamek Królewski na Wawelu - zorganizowanie wycieczek
i warsztatów przygotowujących uczniów do konkursu Krakusek;
Szkoła Podstawowa nr 151 – uczestnictwo w konkursie o Krakowie;
Oddział Krakowski PTTK - udział szkolnego koła PTTK w imprezach organizowanych przez
oddział;
Domy kultury: ,, Podgórze”, ,, Dom Kultury - Al. 29 Listopada” – udział w konkursach,
turniejach
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana – konkursy;
Rada Dzielnicy VIII - udział w konkursach organizowanych pod patronatem Dzielnicy VIII;
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego - udostępnienie do zwiedzania zabytkowych
obiektów oraz oprowadzanie uczestników wycieczki szkolnego koła PTTK po kompleksie
szpitalno - parkowym w Kobierzynie przez rzecznika prasowego szpitala;
Parafia Matki Bożej Królowej Polski - udział w akcjach charytatywnych, pielgrzymkowycieczkach.
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III Szczegółowy opis działań w każdym obszarze
Obszar nr 1 - historia regionu : istotne wydarzenia ich uczestnicy, świadkowie historii,
nauczyciele i tajne nauczanie oraz miejsca pamięci narodowej m.in. pomniki, mogiły,
cmentarze wojenne.
W czasie realizacji projektu uczniowie poznali historię regionu, w którym mieszkają poprzez
uczestnictwo w ważnych wydarzeniach, analizowanie różnych dokumentów, poszukiwanie starych
zdjęć, przeprowadzenie wywiadów z świadkami historii i organizowanie wycieczek do miejsc
pamięci.
Zgłębianie wiedzy na temat miejsc pamięci :
 Obelisk na cmentarzu „Czerwone Maki”
Uczniowie udali się na cmentarz „Czerwone Maki” w Kobierzynie, gdzie znajduje się
Obelisk upamiętniający zbiorowy mord na pacjentach Szpitala Specjalistycznego im. dr. J.
Babińskiego, popełniony przez hitlerowców w 1942r. O historii tego wydarzenia dowiedzieli
się na podstawie folderu pt. „Kobierzyn nasza mała ojczyzna”, który opracowali kilka lat
wcześniej ich starsi koledzy pod kierunkiem nauczyciela historii pani Teresy Hrycaj. Ponadto
przeprowadzili w lutym 2013 r. wywiad z mieszkanką naszej okolicy panią Janiną Topór na
temat tych wydarzeń, a w maju 2013r. zwiedzając kompleks szpitalno-parkowy Szpitala
Babińskiego usłyszeli od przewodnika szczegóły dotyczące zagłady pacjentów ówczesnego
Zakładu dla Nerwowo i Umysłowo Chorych w Kobierzynie.
 Stalag 369 - historia obozu jeńców wojennych w Kobierzynie
Innym miejscem pamięci, które każdego roku odwiedzają i dbają uczniowie to obelisk
upamiętniający stalag jeńców wojennych. Tutaj w czasie drugiej wojny światowej
początkowo istniał obóz dla polskich jeńców wojennych, potem radzieckich, a w 1942 był to
obóz karny jeńców wojennych francuskich i belgijskich. Przeszło przez niego 17 tys. osób.
Ku ich czci postawiono po wojnie pomnik. Uczniowie pamiętają, aby przy okazji ważnych
świąt zapalać znicze, składać kwiaty i porządkować teren wokół niego. W czasie wywiadu
z panią Alicją Grzesiewicz uczniowie dowiedzieli się m. in., że kilku więźniom udało się
zbiec z terenu obozu, a mieszkańcy Kobierzyna pomagali uciekinierom. Jeden z żołnierzy
zakochał się w dziewczynie, która udzielała mu schronienia. Po wojnie spotkali się ponownie
i pobrali.
 Mogiły w Lesie Tynieckim
Uczniowie poznali historię innego miejsca leżącego niedaleko Kobierzyna. Są to groby
w Lesie Tynieckim, w którym w lipcu 1942r. hitlerowcy zamordowali 500 Żydów
pochodzących z okolic Krakowa. Znajdują się tutaj dwie zbiorowe mogiły z listą osób
pomordowanych. Wiosną 2013r. szóstoklasiści udali się w to miejsce.
 Zbiorowa mogiła ofiar epidemii cholery
Uczniowie naszej szkoły w listopadzie udali się na miejsce usypanej mogiły z 1873 roku
poświęconej zmarłym na epidemię cholery. Dzieci również przeprowadziły wywiad
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z księdzem Tomaszem Pilarczykiem pracującym na terenie parafii pod wezwaniem Matki
Bożej Królowej Polski na temat tego miejsca.
 Przygotowywanie materiałów do folderu pt. „Miejsca pamięci ofiar II wojny
światowej w Kobierzynie i okolicy”
Uczniowie klas VI pod kierunkiem opiekuna szkolnego koła PTTK zebrali informacje na
temat miejsc pamięci w Kobierzynie i okolicy, wykonali zdjęcia obiektów oraz opracowali
i przygotowali mapkę z trasą Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. Materiały te
zostaną wykorzystane do opracowania folderu w I okresie roku szkolnego 2013/2014.
Konkurs literacki pod hasłem ,, Początki Kobierzyna”
Uczniowie opracowując temat konkursu zaprezentowali nie tylko swoje zdolności literackie,
ale także wykazali się fantazją i wyobraźnią. Napisali kilkanaście legend o początkach
Kobierzyna, pochodzeniu nazwy tego rejonu miasta.
Prace zaprezentowano w marcu 2013r. na wystawie podsumowującej konkurs.
Szkolny konkurs na projekt herbu Kobierzyna
W listopadzie 2012r. odbył się konkurs na projekt herbu Kobierzyna, w którym wzięli udział
uczniowie klas I - VI. Uczestnicy konkursy przygotowali, wykorzystując różne techniki
plastyczne, pomysłowe i oryginalne projekty herbu swojej miejscowości.
Prace uczniów zaprezentowano na szkolnej wystawie.
Wystawa fotograficzna pt. „Historia naszej szkoły, Kobierzyna i najbliższych okolic”
W grudniu 2012r. przygotowana została wystawa fotograficzna pod hasłem „Historia naszej
szkoły, Kobierzyna i najbliższej okolicy”. Ze względu na konieczność skorzystania
z materiałów będących w posiadaniu rodzin z naszego regionu uczniowie musieli dotrzeć do
wielu osób, które zechciały wesprzeć to przedsięwzięcie. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się zdjęcia uczniów i nauczycieli pracujących niegdyś w naszej szkole. Zwiedzający
z ciekawością wypatrywali siebie i swoich dawnych wychowawców. Przygotowano też
dokumenty dotyczące Kobierzyna. Były to materiały o byłym obozie jeńców wojennych przy
ulicy Zawiłej i historii Specjalistycznego Szpitala im. dr. J. Babińskiego. Szczególne
zainteresowanie wzbudziła kopia planu budowy naszej szkoły z końca XIX wieku.
Dzieje naszej szkoły - wywiad z mieszkankami Kobierzyna
Nasza szkoła jest wiekowa, bo liczy 124 lata. Zbudowana została w końcu XIX wieku.
Uczniowie dowiedzieli się, że już wtedy istniał obecny budynek szkoły – wówczas
parterowy, składający się z jednej klasy i mieszkania dla nauczyciela. Po drugiej wojnie
światowej szkołę rozbudowano. W 1951 roku otwarto salę gimnastyczną i świetlicę.
Uczniowie klasy V a i V b w kwietniu 2013r. zorganizowali w naszej szkole spotkanie
z mieszkankami Kobierzyna, panią Alicją Grzesiewicz i panią Janiną Topór, aby dowiedzieć
się jak funkcjonowała szkoła w latach pięćdziesiątych. Przed spotkaniem opracowali zestaw
pytań.
Uczniowie dowiedzieli się od pań, że szkoła była miejscem, w którym koncentrowało się
życie mieszkańców. Nauczyciele poświęcali dużo czasu szkole i dzieciom. Panie zaznaczyły,
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że z perspektywy lat miały dobrych i oddanych uczniom nauczycieli i z sentymentem
wspominają dawne czasy. Klasy były liczne około 30 osobowe. Organizowano, ale niezbyt
często wycieczki najczęściej do teatru i kina i do Krakowa. Oprócz lekcji uczniowie mogli
uczęszczać na kółka zainteresowań. Nauczyciele również stworzyli drużynę harcerską, do
której mogli należeć chętni uczniowie. Nauczyciele byli wymagający, ale serdeczni. Posiadali
dużą wiedzę. Nauka religii odbywała się w kościele. W tych czasach uczniowie mieli dużo
obowiązków domowych. Pomagali rodzicom w polu np. przy wykopkach, żniwach. W latach
pięćdziesiątych warunki były trudne. W każdej klasie znajdował się kącik czystości, czyli
miska z wodą, ręcznik i mydło. Toalety były na zewnątrz. Klasy ogrzewane były piecami
kaflowymi. W szkole było siedem klas. Pisało się stalówką, a atrament stał na ławce
w kałamarzu. Panie bardzo miło wspominały te lata.
Spotkanie uczniów z byłą nauczycielką naszej szkoły
Pani Stanisława Pustkowska przez wiele lat była nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 53.
Podczas spotkania z uczniami z sentymentem wspominała dawne lata pracy w naszej szkole.
Mówiła między innymi o trudnych powojennych latach, o dawnym wyglądzie budynku,
zajęciach szkolnych i uczniowskich sprawach.
Opowiedziała również uczniom o swoich młodzieńczych latach przypadających na okres II
wojny światowej i uczęszczaniu na tak zwane tajne komplety.
Uczniowie sporządzili notatki i wykonali pamiątkowe fotografie.

„Spotkanie z wielkim Polakiem” – Janem Henrykiem Dąbrowskim, patronem naszej
szkoły
 Wycieczka do Pierzchowa miejsca urodzenia Jana Henryka Dąbrowskiego
W październiku 2012r. uczniowie klas trzecich odwiedzili miejsce urodzenia patrona naszej
szkoły, generała Jana Henryka Dąbrowskiego – Pierzchów. Była to żywa lekcja historii dla
uczniów kończących pierwszy etap edukacji. Dzieci dzięki uprzejmości obecnej i byłej
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pierzchowie, obejrzały pamiątki po naszym wspólnym
patronie, znajdujące się w szkolnej Izbie Pamięci. Udały się również pod pomnik poświęcony
generałowi Dąbrowskiemu, znajdujący się w miejscu dawnego dworu Dąbrowskich.
Wysłuchały informacji, ciekawostki z życia patrona. Weszły także na usytuowany w pobliżu
kopiec usypany w hołdzie Polakowi, na szczycie którego odśpiewały hymn. Wycieczka do
Pierzchowa w naturalny i przyjemny sposób przybliżyła uczniom sylwetkę patrona szkoły
oraz niektóre wydarzenia z historii ojczyzny.
 Przygotowanie tablic o patronie szkoły Janie Henryku Dąbrowskim
W listopadzie 2012r. uczniowie przygotowali dwie tablice poświęcone Janowi Henrykowi
Dąbrowskiemu, na których zamieścili informacje o najważniejszych wydarzenia z życia
patrona oraz zdjęcia z miejsc bliskich temu Polakowi – Pierzchowa i Winogóry oraz
odszukali zdjęcia z 1969 r. przedstawiające uroczystość nadania imienia Jana Henryka
Dąbrowskiego naszej szkole.
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 Międzyszkolny konkurs pt. „Patron mojej szkoły – dumą uczniów”
W roku szkolnym 2012/13 wzięliśmy udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym
pt. „Patron mojej szkoły – dumą uczniów”, na który klasy I – VI wykonały prace różnymi
technikami. Najciekawsze z nich przesłaliśmy do Szkoły Podstawowej nr 66 w Skotnikach.
Zdobyliśmy nagrody i wyróżnienia. Wystawa tych prac miała miejsce w październiku 2012r.
w Szkole Podstawowej nr 66, a w listopadzie w Szkole Podstawowej nr 53.
 Quiz o patronie szkoły Janie Henryku Dąbrowskim
W marcu 2013r. uczniowie klas VI przygotowali dla klas III i IV dwuetapowy quiz o patronie
szkoły pod hasłem „Spotkanie z wielkim Polakiem – Janem Henrykiem Dąbrowskim”.
W I etapie uczestnicy rozwiązywali test, który zawierała m.in. krzyżówki, logogryfy. Do
etapu II, trudniejszego, bo liczyła się nie tylko wiedza, ale i czas wykonania zadań, przeszło
30 uczestników. Do przeprowadzenia II etapu wykorzystano interaktywny system do testów
iVote. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy zaprojektowane i wykonane
przez uczniów z klasy VI.
Udział klas I – III w cyklu wycieczek pt. „Poznaję swoje rodzinne miasto i dzielnicę”
Od wielu już lat klasy I – III biorą udział w wycieczkach mających na celu poznanie
rodzinnego miasta ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych kościołów, legend
i wydarzeń historycznych. Dodatkowo w roku szkolnym 2012/2013 klasa III a podjęła
współpracę z Akademią Żakowską i wzięła udział w cyklu warsztatów muzealnych
i wycieczek, które przyniosły duże korzyści. Uczniowie mogli zaprezentować swoją zdobytą
wiedzę na różnorodnych konkursach dotyczących rodzinnego miasta i naszej dzielnicy.
Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „ Krakusek” – VIII edycja
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy IIIa wzięli udział w VIII edycji
międzyszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie „Krakusek”.
Konkurs „Krakusek” adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych, co roku objęty
jest Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty, a jego celem jest zachęcenie dzieci do
poznawania Krakowa, jego zabytków i tajemnic, zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat
swojego miasta. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu, w których
brali udział wszyscy uczniowie etapu szkolnego, były działania pod hasłem „Uroczystości na
Wawelu i w dawnym Krakowie” obejmujące:
-wycieczkę po Krakowie z warsztatami muzealnymi w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku
w Sukiennicach – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską,
- lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu,
-zajęcia szkolne przygotowane przez wychowawcę pod kątem konkursu.
Zwycięzca etapu szkolnego (zgodnie z regulaminem jeden uczeń z klasy) wziął dodatkowo
udział w rodzinnej grze terenowej, przygotowanej przez organizatorów konkursu: Zamek
Królewski na Wawelu, Społeczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Krakowie, Akademię
Żakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, mającej na celu utrwalenie wiadomości
laureatów I etapu (szkolnego) konkursu przed testem finałowym.
Etap szkolny konkursu odbył się 6 II 2013r., a finał 19 marca w Zamku Królewskim na
Wawelu. Uczennica naszej szkoły, została laureatką VIII edycji konkursu „Krakusek”, zajęła
II miejsce.
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Międzyszkolny konkurs wiedzy pt. „Kraków moje miasto, moja dzielnica”
Od wielu lat bierzemy udział w tym międzyszkolnym konkursie wiedzy organizowanym pod
patronatem Dzielnicy VIII. W tym roku szkolnym konkurs odbył się w kwietniu. Uczniowie
musieli wykazać się dużą wiedzą, bowiem pytania dotyczyły legend, zabytków, sławnych
postaci, tradycji oraz instytucji krakowskich. Nie brakowało zagadnień związanych z naszą
dzielnicą. Co roku zdobywamy czołowe miejsca w tym konkursie.
Turniej wiedzy o rodzinnym mieście Krakowie
W październiku 2012r. uczniowie klas I –VI wzięli udział w międzyszkolnym turnieju
wiedzy o Krakowie pt. „Tajemnice mojego miasta”. Reprezentowali naszą szkołę w dwóch
odrębnych kategoriach wiekowych. Wcześniej spełniając wymogi organizatorów, czyli
Młodzieżowego Domu Kultury przy Alei 29 Listopada w Krakowie przygotowali plakaty
promujące Kraków. Zadania turniejowe były niezmiernie ciekawe i twórcze. Uczniowie
m. in. mieli do rozwiązania krzyżówki, kalambury, układali w grupach własne legendy
o Krakowie, projektowali herb naszego miasta, a przede wszystkim świetnie się bawili.
Zdobyli III miejsce.
Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Widokówka z Krakowa”
Uczniowie naszej szkoły w grudniu 2012r. wzięli udział w międzyszkolnym konkursie
pt. „Widokówka z Krakowa” zorganizowanym przez Centrum Młodzieży im. dr Henryka
Jordana w Krakowie.
Jury przyznało wyróżnienia 2 uczennicom naszej szkoły.
Uroczystości patriotyczne
Co roku w naszej szkole odbywają się patriotyczne uroczystości szkolne z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież klas IV - VI
przygotowuje montaż słowno - muzyczny, na który składają się wiersze, tańce oraz pieśni
patriotyczne. Uroczystości te uświetnia występ szkolnego chóru.

Obszar nr 2 - polskie dwory i losy ich mieszkańców, historie rodzin, migracja i emigracja,
przesiedlenia, wysiedlenia.
Poznanie informacji o dworze w Kobierzynie
W kwietniu 2013r. przeprowadzono lekcję, na której uczniowie z dostępnych źródeł poznali
historię dworu i jego wygląd architektoniczny
Projekt na wizualizację nieistniejącego dworu w Kobierzynie
Uczniowie przygotowali prace plastyczne oraz przestrzenne na wizualizacje dworu, które
zostały w maju zaprezentowane na wystawie szkolnej.
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Poznanie historii dworu w Pychowicach
Przeprowadzono lekcję o historii dworu w Pychowicach. Zainteresowano uczniów starym
budynkiem znajdującym się w pobliskiej okolicy.
Wycieczka do dworu w Pychowicach - wywiad z właścicielem
Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do dworu położonego przy ulicy Tynieckiej w dniu
8 maja 2013r. Przeprowadzili wywiad z obecnym właścicielem, zwiedzili budynek
i otaczający go teren, poznali losy mieszkańców dworu.
Obecny właściciel pan Piotr Rzewuski chętnie opowiadał o losach członków swojej rodziny
zamieszkujących wcześniej dwór, w tym znanego pisarza Wojciecha Żukrowskiego. Mówił
o dwudziestoletnich zmaganiach w odbudowie budynku. Zaprosił uczniów do wnętrza
budynku - piwnic, salonu i innych pomieszczeń. Uczniowie zobaczyli dawne sprzęty,
fotografie, obrazy, broń.
Rozmawiając z właścicielem posługiwali się wcześniej przygotowanym zestawem pytań,
który stworzyli na podstawie samodzielnie zdobytych informacji.

Obszar nr 3 - kultura regionu ( m.in. obrzędy, tradycje, zabytki, architektura sakralna,
miejsca kultu religijnego, architektura przemysłowa).
Konkurs fotograficzny ,, Śladami kobierzyńskich kapliczek”
Te niewielkie, ale jakże charakterystyczne do naszego krajobrazu małe obiekty sakralne
uczniowie przestawili na kilkudziesięciu fotografiach. Dostarczyli je w formie tradycyjnej lub
elektronicznej na specjalnie założone konto internetowe.
Zdjęcia zaprezentowano na wystawie fotograficznej, którą odbyła się w październiku 2012r,
Wystawa fotograficzna w Klubie Kultury „Skotniki”
Zdjęcia z konkursu o kobierzyńskich kapliczkach zaprezentowano również na specjalnej
wystawie w Klubie Kultury „Skotniki” w maju 2013r.
Prezentacja projektów przedstawiających wybrane przykłady architektury naszego
miasta w tym kościoła parafialnego w Kobierzynie i kaplicy na terenie Specjalistycznego
Szpitala im. J. Babińskiego
Projekty w postaci dużych plakatów zaprezentowano na szkolnej wystawie, która odbyła się
w kwietniu 2013r. Przykłady architektury w postaci rysunków, zdjęć i wydruków opatrzono
odpowiednim komentarzem.
Wystawa dawnych sprzętów codziennego użytku
Uczniowie i rodzice bardzo pozytywnie odpowiedzieli na projekt zorganizowania tej wystawy
i dostarczyli do szkoły kilkadziesiąt eksponatów. Były to sprzęty kuchenne, rolnicze,
elektryczne, oświetleniowe, radiofoniczne, książki i wiele innych.
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Następnie uczniowie opisywali zgromadzone eksponaty - ustalali daty ich powstania i czas
użytku, grupowali je tematycznie, przygotowywali napisy z nazwami.
Wystawę zorganizowano w grudniu 2012r. podczas tradycyjnego bożonarodzeniowego
kiermaszu świątecznego. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem.
Całe rodziny oglądały zgromadzone sprzęty. Rodzice wyjaśniali dzieciom ich przeznaczenie
i sposób użytku. Starsi wspominali lata kiedy sami z nich korzystali.
Spotkanie z twórcą - artystą malarzem
W listopadzie 2013r. uczniowie zaprosili do szkoły miejscową malarkę. Przygotowali
zestaw pytań dotyczących pracy malarza, wykonanych dzieł, stosowanych technik,
możliwości prezentowania własnego dorobku. Zaproszony gość oprócz odpowiedzi na
powyższe pytania zaprezentował własne dzieła, opowiadał o etapach ich powstawania.
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową
Ta tradycja, bardzo bliska Krakowowi ze względu na znany w całej Polsce konkurs szopek
krakowskich okazała się też bliska dzieciom z naszej szkoły. Uczniowie klas trzecich
wykonali własnoręcznie szopki. Zrobili to z dużą pomysłowością i zaangażowaniem.
Umożliwiło to zorganizowanie w styczniu 2013r. okolicznościowej wystawy w naszej szkole
oraz w Centrum Kultury ,, Ruczaj”. Wcześniej uczniowie podczas wycieczek klasowych
zwiedzali wystawę szopek w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
Konkurs kolęd
Każdego grudnia w naszej szkole odbywa się konkurs kolęd i pastorałek. Tak też było w tym
roku przed świętami Bożego Narodzenia.
Kolędy i pastorałki śpiewane przez dzieci wprowadziły społeczność szkolną w świąteczny
nastrój. Nie zabrakło odpowiednich strojów i rekwizytów.
Przygotowanie jasełek
Tradycyjne jasełka przedstawiono na szkolnym spotkaniu wigilijnym.
Przygotowanie projektów pod hasłem ,, Jak niegdyś obchodzono w naszym regionie
święta Bożego Narodzenia
Projekty prezentowały przedmioty związane z dawnymi obrzędami, wierzeniami, wystrojem
domów, ozdoby świąteczne. Mówiły o historii wprowadzenia w Polsce zwyczaju ubierania
choinki.
Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy
Zorganizowano konkurs i wystawę palm wielkanocnych, koszyczków, pisanek, kartek
świątecznych. W konkursie wyróżniono wiele prac, które następnie eksponowano w kwietniu
2013r. na szkolnej wystawie.
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Prezentacja tańców ludowych
Uczniowie jednej z klas trzecich zaprezentowali krakowiaka. Wszyscy ubrani byli w stroje
krakowskie. Po tańcu zaprezentowano stroje wymieniając ich nazwy, materiały, z których je
wykonano.
Uczniowie jednej z klas drugich zaprezentowali skoczną polkę. Tańczące pary zebrały
zasłużone oklaski.

Obszar nr 4 - przyroda regionu ( m.in. parki i ogrody, walory krajoznawcze i turystyczne,
ochrona przyrody).

Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w kampanii „Sprzątanie
Świata”, odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Uczniowie sprzątali
śmieci zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Działania te miały na
celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów.
Wykonanie przez klasy V projektu promującego ochronę środowiska
Uczniowie klas V-tych wzięli udział w konkursie, który miał na celu uświadomienie potrzeby
i konieczności ochrony środowiska. Uczniowie wykonali prace z dużą pomysłowością
i zaangażowaniem. Prace eksponowano w kwietniu 2013r. na szkolnej wystawie.
Zaprojektowanie przez uczniów klas IV kosza na śmieci
Uczniowie klas IV-tych wzięli udział w szkolnym konkursie, który miał na celu
uświadomienie potrzeby i konieczności segregowania odpadów. Zadanie polegało na
wykonaniu techniką dowolną kosza na odpady wraz z informacją o przeznaczeniu pojemnika
(na odpady suche, na szkło białe, na tworzywa sztuczne, na baterie, itp.). Uczniowie wykazali
się ogromną wyobraźnią i fantazją. Projekty zaprezentowano w kwietniu 2013r. na szkolnej
wystawie.
Opracowanie trasy turystycznej po Kobierzynie i okolicy „ Ze Skośnej w cztery strony
świata”
Szkolne koło PTTK wykorzystując walory krajoznawczo - turystyczne Kobierzyna i okolic
opracowało, na sezon turystyczny 2013, podręczny przewodnik turystyczny z trzema
szlakami pieszymi.
Trasa I - Spacerkiem po zabytkowym kompleksie szpitalno - parkowym w Kobierzynie
Trasa II - Na tropie motyla modraszka
Trasa III - Śladami przeszłości Dzielnicy VIII
Akcja „Zbieramy zakrętki. Pomagając ludziom pomagamy naturze”
Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcji zbierania plastikowych zakrętek. Zakrętki te
następnie trafiają do Fundacji Nauka i Kultura. Z ich sprzedaży do firm recyklingowych na
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terenie całego kraju Fundacja finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków
inwalidzkich dla osób chorych. Program „Zbieramy Zakrętki”. Pomagając ludziom
pomagamy naturze” łączy w sobie ideę dbania o środowisko naturalne oraz pomoc chorym
osobom.
Zbiórka baterii oraz akumulatorów przenośnych
Szkoła uczestniczy w programie zbiórki baterii oraz akumulatorów przenośnych
organizowanym przez REBA Organizacja Odzysku S.A z siedzibą w Warszawie. Spółka
w okresie 10 lat swojej działalności stworzyła największy w Polsce system zbiórki
i recyklingu baterii.
Szkoła za każdy oddany do REBA kilogram baterii otrzymuje 1 punkt. Zgromadzone punkty
można następnie zamienić na nagrody edukacyjne takie jak gry, zabawki i książki.
Udział w akcji „Moje miasto bez elektrośmieci”
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami
wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.
Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez
sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci. Za zbiórkę
elektrośmieci szkoła otrzymuje punkty które można wymieniać na wybrane pomoce
dydaktyczne (tablice multimedialne, sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy).
Międzyszkolny konkurs ekologiczny „Eko i my” pod patronatem Dzielnicy VIII
„Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie”
Każdego roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w międzyszkolnym konkursie
ekologicznym „Eko i my” organizowanym pod patronatem Dzielnicy VIII, W tym roku szkolnym
obejmował on prace plastyczne i fotograficzne pod hasłem „Wspomnienia z Eko – Wakacji”.

Obszar nr 5 - społeczeństwo obywatelskie ( m.in. działania angażujące społeczność lokalną
i ich efekty).

Konkurs dla przedszkolaków „Moja okolica w jesiennych barwach”
Jesienią 2012r. przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 58 w Krakowie wzięły udział
w konkursie zorganizowanym przez nasza szkołę. W konkursie wyróżniono wiele prac, które
następnie eksponowano na szkolnej wystawie.
Dzień otwarty dla przedszkolaków
21 marca 2013 r. nasi uczniowie zorganizowali dzień otwarty dla przedszkolaków
z sąsiednich przedszkoli. Program zawierał:
- zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
- mini koncert w języku angielskim w wykonaniu klasy pierwszej,
- zajęcia plastyczne - origami, wycinanki,
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- zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz
stworzonych z surowców wtórnych,
- pokaz sportowy na sali gimnastycznej,
- doświadczenia przyrodnicze oraz inne niespodzianki.

instrumentów

Zawody sportowe organizowane dla dzieci i rodziców. Współpraca z innymi szkołami
oraz Radą Dzielnicy VIII
Nasi uczniowie co roku biorą udział w Mistrzostwach Dzielnicy VIII. W zawodach startuje
zawsze 10 szkół podstawowych z naszej dzielnicy. W tym roku rozpoczęliśmy rywalizację
tenisem stołowym. Reprezentacja dziewcząt stanęła na trzecim stopniu podium. Chłopcy
natomiast zajęli ostatecznie drugie miejsce.
Największy sukces odnieśli jednak nasi czwarto i piątoklasiści w halowej piłce nożnej oraz
piąto i szóstoklasistki w koszykówce. W eliminacjach piłki nożnej nasza reprezentacja
wygrała w swojej grupie, pokonując SP nr 25 – 1:0, SP nr 151 - 1:0, SP nr 30 – 4:2 i SP nr
132 - 3:0.
W meczu półfinałowym pokonali SP nr 40 – 1:0 i wreszcie w finale nie dali szans
gospodarzom turnieju SP nr 66, wygrywając 4:1. Sukces jest ogromny, ponieważ pierwszy
raz w piętnastoletniej historii rozgrywek Ligi Dzielnicy VIII nasi uczniowie zajęli I miejsce.
W naszej szkole sport stoi na bardzo wysokim poziomie. W całorocznych rozgrywkach Ligi
Dzielnicy VIII, nasi uczniowie rywalizując w tenisa stołowego, futsal, unihoca, koszykówkę,
siatkówkę, piłkę nożną i lekką atletykę zajmowali drugie i w ostatnim roku szkolnym
pierwsze miejsce w gronie dziesięciu startujących szkół. Jest to zasługą ciężkiej pracy
treningowej uczniów i zaangażowania nauczycieli. Rozpoczęliśmy program odciążania sali
sportowej polegający na kontynuowaniu rozpoczętych w zeszłym roku szkolnym zajęć
z cross rollingu.
Zajęcia odbywają się najczęściej w parku przy ul. Żywieckiej, w parku w Sidzinie lub przy
ul. Kolnej przy torze kajakarstwa górskiego.
Współpraca z władzami Dzielnicy VIII
Otwarcie kompleksu sportowego dnia 13 listopada 2012 r.
W naszej szkole nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przez Prezydenta
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w obecności posłów, radnych i licznych
zaproszonych gości. Podczas tej uroczystości uczniowie szkoły zaprezentowali widowisko
sportowe.
Powstały kompleks sportowy przyczyni się do większego, lepszego rozwijania umiejętności
sportowych naszych uczniów, że nasi uczniowie nabędą umiejętności aktywnego
zagospodarowania wolnego czasu, że imprezy sportowe w naszej dzielnicy dzięki temu
nabiorą nowego blasku.
Współpraca z Parafią (wycieczki, kuligi, ogniska)
Jak co roku we współpracy z Parafią Matki Bożej Królowej Polski w lutym 2013r.
zorganizowany został wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej i Ludźmierza. Grupa naszych
uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami udała się na kulig. W programie nie mogło
zabraknąć mszy św., dlatego pierwszym punktem programu było uczestnictwo w mszy św.
w sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie udaliśmy się na sztuczne
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lodowisko w Kalwarii Zebrzydowskiej, do pizzerii „U Jacka”, a następnie na Podhale do
Ludźmierza. Tam czekało na nas 15 sań w zaprzęgach konnych. Saniami dojechaliśmy do
polany koło lasu, gdzie stoczyliśmy „bitwę śnieżną” między dorosłymi (nauczycielami
i rodzicami), a uczniami. Następnie rozpaliliśmy 2 duże ogniska, upiekliśmy kiełbaski
i usmażyliśmy ziemniaczki, no i oczywiście pośpiewaliśmy kolędy.
Kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy – przygotowanie przez dzieci, rodziców
i nauczycieli
Coroczny kiermasz świąteczny zgromadził jak zwykle uczniów, rodziców i sympatyków
szkoły, którzy inaczej niż zwykle mogli spędzić niedzielne przedpołudnie. Stoiska
z ozdobami świątecznymi wykonanymi przez dzieci i rodziców, kawiarenki, cukiernia,
loteria fantowa, karczma w szkolnej stołówce to niektóre atrakcje tegorocznego spotkania.
Kiermasz świąteczny to już ponad dziesięcioletnia tradycja zakorzeniona na dobre w życiu
naszej szkoły. 9 grudnia korytarze szkolne zapełniły się ławkami lekcyjnymi, które po
artystycznym przybraniu zamieniły się w przepychem przystrojone stoiska świąteczne.
Klasy, które na co dzień są „kuźnią wiedzy,” przeobraziły się w „kuźnię słodkiego smaku”.
Wypieki rodziców wyglądem i zapachem pobudzały do sięgnięcia w głąb portfeli i zakupu
tych wspaniałych delicji smakowych. Jedni kupowali na wynos, inni do konsumpcji na
miejscu. Kiermasz to uwieńczenie wielu tygodni przygotowań. Uczniowie, rodzice,
nauczyciele spotykali się w swoich zespołach klasowych, aby przygotować artykuły do
sprzedaży na 9 grudnia. Jedne klasy robiły stroiki, inne wspaniałe bańki, a wszystko po to, by
sfinalizować i zakończyć kolejny kiermasz świąteczny wielkim sukcesem dzieci, rodziców
i nauczycieli.
Festiwal Nauki organizowany dla dzieci i ich rodzin
W 2012r. został zorganizowany Festiwal Nauki. Przyszło dużo gości, nie tylko dzieci.
Wykorzystano 5 sal dydaktycznych i korytarz szkolny na różne zabawy, prezentacje,
kawiarenkę, łamigłówki matematyczne i wiele innych atrakcji.
Można było zobaczyć na żywo mózgi psa, kota, szczura, modele mózgu człowieka, i mózgi
zatopione w parafinie. Klasa piąta „b” zainscenizowała mit o Demeter i Korze.
Udział w licznych akcjach charytatywnych
Wielu uczniów naszej szkoły wspomaga tych, którym wiedzie się dużo gorzej. W minionych
latach pamiętaliśmy o małych Afrykańczykach z Ghany. To dla nich zbieraliśmy fundusze,
aby poprawić ich los i pomagaliśmy wyposażyć im szkołę. W roku szkolnym 2012/13 naszą
pomoc skierowaliśmy za wschodnią granicę. Tam, na Ukrainie mieszka wiele rodzin
polskiego pochodzenia, gdzie poziom życia jest dużo niższy niż w naszym kraju. W tym roku
szkolnym postanowiliśmy wspomóc naszych rodaków mieszkających w Nowej Borowej na
Żytomierszczyźnie. Dzięki wielkiemu sercu naszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 53,
szczególnie z klas II i III pojawił się na nowo uśmiech na twarzach naszych rodaków
mieszkających w Nowej Borowej na Ukrainie. Jak sami mówią: „Cieszymy się, że Polacy
o nas nie zapomnieli”.
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„Walentynka dla zwierzaka”
Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego było inspiracją do zorganizowania
akcji „Walentynka dla zwierzaka” przez klasy 0 - III i obdarowanie bezdomnych zwierząt
upominkiem. W tym celu dzieci przez dwa tygodnie zbierały pieniądze do specjalnie
przygotowanych skarbonek. Za zebrane pieniądze została zakupiona karma dla zwierząt.
Walentynkowy upominek dla bezdomnych zwierząt został przekazany do schroniska przy ul.
Rybnej w Krakowie. Zaangażowane klasy otrzymały certyfikat przyjaciela zwierząt.
Uczniowie zebrali 157 kg karmy dla kotów i psów, suchej, mokrej. Do tego posłania, miski,
obroże, nawet zabawki dla zwierzaków, słowem mała ciężarówka wyruszyła do schroniska na
Rybnej.
Współpraca z Oddziałem Krakowskim PTTK

-

Szkolne koło PTTK istnieje od 2002 roku i działa prężnie do dziś w oparciu o program
opracowany przez nauczycieli naszej szkoły. Program został napisany z myślą o uczniach
klas III – VI. Zakłada on:
poznawanie kraju, jego środowiska naturalnego, tradycji, zabytków i historii,
rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz rozwijanie umiejętności
korzystania z jej zasobów,
zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatnych na szlakach turystycznych,
zdobywanie odznak GOT i Turysty Przyrodnika,
współpracę i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Oddział Krakowski PTTK,
rozwijanie kondycji fizycznej i hartowanie organizmu,
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.

-

Program składa się z trzech modułów tematycznych:
„W Krakowie” - zwiedzanie muzeów, wycieczki szlakiem wybitnych krakowian, wycieczki
szlakiem legend,
„Niedaleko od Krakowa” – poznawanie okolic Kobierzyna i miasta Krakowa.
„Trochę dalej od Krakowa” - poznawanie Beskidów .

-

Realizacja programu szkolnego koła PTTK przebiega przede wszystkim w formie wycieczek.
Od 2003 roku członkowie koła uczestniczą w „Rajdzie na raty – 7 wierchów beskidzkich”imprezie organizowanej przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK,
a także w wycieczkach przygotowanych przez opiekunów koła. Również od 2003 roku
bierzemy udział w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej i co roku zdobywamy puchar
dla najliczniejszej drużyny młodzieżowej.
Najmłodsi członkowie koła z klas I - III od 2009r. biorą udział w kolejnych edycjach Rajdu
Juniora „Siedmiomilowe buty”- imprezie organizowanej przez Koło Organizatorów Turystyki
Oddziału Krakowskiego PTTK. Celem rajdu jest upowszechnienie aktywnego wypoczynku,
zachęcenie najmłodszych uczniów do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania piękna
przyrody, architektury i historii swojego miasta i terenów podmiejskich.
Od kilku lat uczestniczymy w akcji organizowanej przez przewodników krakowskich z okazji
Międzynarodowego Dnia Przewodnika, w ramach której poznajemy zabytki Krakowa.
Podczas górskich wędrówek uczniowie gromadzą punkty na odznaki turystyki
kwalifikowanej GOT oraz odznaki Turysta Przyrodnik. Podczas wędrówek nizinnych
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gromadzą punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej OTP, w tym odznaki dla najmłodszych
turystów „Siedmiomilowe buty”. Od 2002 roku uczniowie zdobyli ponad 300 takich
odznak. W ogłoszonym w 2011 roku konkursie na największą ilość odznak turystycznych
zdobytych w ciągu roku uzyskaliśmy II miejsce.
Nasi uczniowie startują też w konkursach organizowanych przez Oddział Krakowski PTTK
np. w konkursie „Małopolskie parki narodowe”.
W 2009r. , Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK, członkowie koła wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kocham i szanuję przyrodę” organizowanym
w ramach projektu „Przyroda uczy najpiękniej”, w którym uczennica naszej szkoły
otrzymała wyróżnienie.
W ciągu jedenastoletniej działalności koło zorganizowało około 150 wycieczek, w których
uczestniczyli członkowie koła, uczniowie niezrzeszeni oraz rodzice dzieci. Wycieczki
obejmowały teren całych Beskidów, z wyjątkiem Bieszczadów i Beskidu Niskiego, oraz
Kraków i okolice miasta., m.in. Las Wolski, Skałki Twardowskiego, Bibice, Dolina
Mnikowska, Dolina Bolechowicka, Dolina Szklarki.
Zarząd Główny PTTK uhonorował opiekunów szkolnego koła PTTK, pp. Izabellę
Czartoryską -Mytnik i Ewę Pawlak - Głuc, dyplomami za zasługi w upowszechnianiu
turystyki i krajoznawstwa.
Współpraca z Biblioteką Publiczną przy ul. Zachodniej i Żywieckiej
Z inicjatywy biblioteki chętni uczniowie wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie
Plastycznym „Osobliwości Krakowa" zorganizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.
Utworzono również stronę internetową biblioteki oraz sporządzono listę kilkunastu szkół
noszących imię J. H. Dąbrowskiego.
Założono teczkę tematyczną o J. H. Dąbrowskim, w której znalazły się: bibliografia
materiałów repertuarowych dotyczących „Mazurka Dąbrowskiego”, zestawy pytań (o różnej
skali trudności) do konkursów wiedzy o gen. J. H. Dąbrowskim, opowiadania dotyczące
„Mazurka Dąbrowskiego” oraz scenariusz przedstawienia.
IV Działania, które po zakończeniu realizacji projektu będą kontynuowane w szkole/placówce
oświatowej:
Spotkania z ciekawymi ludźmi – byłymi pracownikami szkoły, osobami zasłużonymi dla
Kobierzyna, świadkami ważnych wydarzeń w historii, miejscowymi twórcami, artystami,
przedstawicielami władz.
Konkursy fotograficzne przedstawiające naszą okolicę – architekturę, przyrodę, ludzi.
Konkursy wiedzy o naszej okolicy dla uczniów nasze szkoły.
Wybranie kolejnego miejsca pamięci i otoczenie go opieką.
Kontynuacja współpracy ze szkołą w Pierzchowie – zaproszenie uczniów tamtejszej szkoły
do Krakowa – zwiedzanie naszej szkoły, spotkanie.
Kontynuacja współpracy szkolnego koła PTTK z Oddziałem Krakowskim PTTK.
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Zwiedzanie historycznych obiektów i znanych miejsc Dzielnicy VIII z wykorzystaniem
opracowanego przez szkolne koło PTTK podręcznego przewodnika.
Zorganizowanie podczas kiermaszu świątecznego wystaw tematycznych np. moje pierwsze
zeszyty i podręczniki, moje pierwsze zabawki, moje wyjątkowe pamiątki itp. ( wzorem
wystawy dawnych sprzętów ).
Pokaz prezentacji przedstawiającej działania przy realizacji projektu
„ Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” całej społeczności szkolnej oraz
rodzicom.
V Istotne dodatkowe informacje o realizacji zadań:
Opracowanie i wydanie, przez szkolne koło PTTK , folderu ,, Miejsca pamięci ofiar II wojny
światowej w Kobierzynie i okolicy”.
VI Istotne dodatkowe materiały ( np. zdjęcia, foldery, publikacje):
Do sprawozdania dołączono:
zdjęcia z podjętych działań,
podręczny przewodnik „Ze Skośnej w cztery strony świata”,
dyplomy i podziękowania,
kalendarz szkoły,
folder „ Kobierzyn nasza mała ojczyzna”,
prace dzieci,
zestawy pytań do wywiadów.

pieczątka szkoły

Kraków, dn. 28 maja 2013r.

Ewa Wodnicka

Krystyna Wnęk

Dyrektor szkoły

Koordynator konkursu
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