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PODSUMOWANIE PROJEKTU



Jest to 
projekt  realizowany przez 
Fundację Kultury 
Chrześcijańskiej ARTOS, do 
którego w ubiegłym roku 
szkolnym przystąpiła nasza 
szkoła.

Jego głównym celem 
jest wzmocnienie aktywności i 
postaw obywatelskich uczniów 
i nauczycieli na rzecz 
pielęgnowania lokalnej 
tradycji małej ojczyzny.



Jako uczniowie - 
liderzy zaplanowaliśmy 
szereg działań mających 
odtworzyć koloryt lokalny 
Mełgwi i jej okolic.

Zainicjowaliśmy 
wspólne spotkania 
warsztatowe, pokazy, 
wystawy oraz rozmowy, 
włączając środowisko 
lokalne, społeczność szkoły, 
rodziców, dziadków, babcie i 
artystów związanych z 
najbliższą okolicą.



Wspólnie z nauczycielami 
wyruszyliśmy na jesienne spacery po okolicy, 
odwiedzając między innymi muzeum 
regionalne, kościół parafialny, cmentarz, a 
także miejsca, w których można podziwiać 
piękno otaczającej przyrody.

Wędrówki te pozwoliły 
nam dostrzec to, czego na co 
dzień często nie zauważamy i 
zrozumieć, jak wyjątkowym 
miejscem jest nasza gmina.





W październiku 
gościliśmy wyjątkowych 
artystów.

Państwo Małgorzata 
i Piotr Krajewscy, należący 
do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, pokazali nam jak 
wykonać tradycyjny ludowy 
pająk ze słomy, papieru i 
bibuły. 



Udało nam się 
wykonać prawdziwe dzieło 
sztuki.



Piękny, ogromny pająk stał się 
ozdobą dolnego korytarza 



Do udziału w 
warsztatach zaprosiliśmy 
społeczność lokalną.

Najmłodszym 
artystkom pomagały mamy.





Warsztatom towarzyszyła 
wystawa przepięknych pająków 
oraz ozdób świątecznych.



Tradycyjne 
staropolskie pająki stały 
się dla nas inspiracją do 
wykonania prac w 
barwach narodowych.





Makrama to 
znana od dawna 
sztuka wiązania 
sznurków bez użycia 
jakichkolwiek 
narzędzi, która dziś 
powraca do łask.







Podczas 
wykonywania 
tradycyjnych dekoracji 
wykorzystaliśmy 
naturalne materiały , 
takie jak gałązki 
iglaków, szyszki, 
orzechy, osikowe 
wióry i suszone owoce.







Technikę 
malowania na szkle 
poznaliśmy na lekcjach 
plastyki.

Zdobyte 
umiejętności 
wykorzystaliśmy 
podczas prowadzenia 
warsztatów dla 
młodszych rówieśników 
ze szkolnego 
podwórka, a także w 
Dniu Małej Ojczyzny







 Uczestnicy  tego 
spotkania poznali 
podstawowe formy 
kształtowania naczyń oraz  
różne rodzaje zdobień. 

 Wykonaliśmy po 
dwie prace z gliny, w tym 
jedną na kole garncarskim.







Zdjęcia 
zrobione w Muzeum 
Regionalnym 
wykorzystaliśmy do 
opracowania i 
zaprojektowania 
plakatów promujących 
to miejsce.





Tego dnia szkoła przestała być tylko 
szkołą,   zamieniła się w urokliwe miejsce 
pełne motywów przybliżających 
wyjątkowość naszej „małej ojczyzny”.



Społeczność naszej szkoły uczestniczyła 
w szeregu działań mających na celu przybliżenie 
historii, tradycji, obrzędów oraz obyczajów 
charakterystycznych dla naszej gminy. 



Tłem dla zabaw i warsztatów 
były wystawy przybliżające dawne życie 
naszych bliskich.

Na poszczególnych 
stanowiskach powstawały prace 
plastyczne, manualne, pisarskie, 
a także te, związane z  
codziennym dawnym życiem. 



WARSZTATY 
ZIELARSKIE





WARSZTATY KULINARNE - 
MEŁGIEWSKIE CEBULARZE



SZYDEŁKOWE ROBÓTKI 





TRADYCYJNE DEKORACJE I OZDOBY



A TO BYŁO TAK…
SZKOLNA IZBA 
REGIONALNA  





ILUSTROWANE TOMIKI POEZJI O MEŁGWI





POWRÓT DO 
PRZESZŁOŚCI - 
ESCAPE ROOM



Wśród  zadań 
były m.in. układanie 
puzzli ze starych zdjęć, 
odgadywanie za 
pomocą dotyku 
przedmiotów z 
przeszłości ukrytych w 
pudełku oraz 
wędrowanie do celu po 
dawnych mapach. 



SPIŻARNIA BABUNI



Podczas Dnia Małej Ojczyzny nie zabrakło także kontaktu z żywą 
kulturą ludową. 
A to za sprawą zaproszonych gości – 

 Zespołu Śpiewaczego „Podzamcze”.



Podczas wspólnych 
warsztatów malowania na 
szkle powstały piękne 
prace m.in. z motywem 
polskich kwiatów. 

WARSZTATY 
MALOWANIA NA 
SZKLE





Dla niezwykłych 
gości przygotowaliśmy 
poczęstunek.



Efektem warsztatów muzycznych było wspólne 
wykonanie utworu „Ballada Mełgiewska” oraz 
tradycyjnych ludowych przyśpiewek.

WARSZTATY WOKALNO - INSTRUMENTALNE









Wszystkie te przedsięwzięcia,  pozwoliły dostrzec nam piękno i 
niepowtarzalność miejsca, w którym żyją, a „Mełgiew – mała 
ojczyzna” stała się jeszcze bliższa.
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