
 

 

W skład naszej grupy wchodzili: Malwina Babicz (grupowa), Elżbieta Gryboś, Karol Janowiec,  

Klaudia Pękala, Sylwia Róż, Marcin Stadler.  

Opiekunem była Pani mgr Bernadeta Baran.  

Mieliśmy do zrealizowania projekt o temacie:  

„Czy znamy sławnych tuchowian?”. 
Pracowaliśmy przez kilka tygodni (marzec, kwiecień). Spotkania naszej grupy odbywały się zazwyczaj        

w czwartki, o godz. 7:30, podczas których prezentowaliśmy zgromadzone materiały do projektu, dzieliliśmy się 

uwagami oraz zastanawialiśmy się nad sposobem zaprezentowania projektu. Celem naszej pracy było wyszukanie     

z dziejów Tuchowa wybitnych, zasłużonych ludzi, poznanie ich działalności, dokonań dla Tuchowa, Polski i nawet 

świata. Chodziło nam o wielkich synów tej ziemi, którzy się tu urodzili, tu spędzili dzieciństwo, chodzili do szkół, 

którzy już nie żyją, a rozsławili Tuchów.   

Na początku rozdzieliliśmy się poszczególnymi zadaniami. Każdy miał przygotować kilka części naszego 

projektu. Po zgromadzeniu najważniejszych informacji dotyczących tuchowian, zakupiliśmy potrzebne materiały. 

Jedna z osób zrobiła tablicę, do których przypinaliśmy zdjęcia sławnych tuchowian oraz krótkie biografie.  

Przygotowaliśmy też dwa plakaty z cytatami związanymi z tematem naszego projektu („To piękne gdy człowiek 

jest dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.” i „Nie mężowie 

miejscami lecz miejsca mężami stają się sławne.”). Na końcu opracowaliśmy scenariusz prezentacji i rozdzieliliśmy 

między siebie poszczególne kwestie.  Podczas przygotowań i gromadzenia informacji na temat projektu 

przygotowaliśmy    i wydrukowaliśmy także ankiety, które zostały przeprowadzone w klasach gimnazjalnych (1-3). 

Na ankiecie znajdowały się dwa pytania: 

1) Czy znasz jakiegoś sławnego tuchowianina? (nie  żyjącego) 

a)tak 

b)nie 

-jeżeli znasz, napisz kto to:……………………………………………………………………….. . 

2)Czy znasz jakieś ulice sławnych tuchowian (w Tuchowie)? 

a)tak 

b)nie 

-jeżeli tak, napisz ich nazwy:……………………………………………………………………………… . 

Wyniki ankiety: 91% nie zna, 9% zna. Głosów było 167.  

Kolega Karol przygotował prezentację multimedialną naszego projektu, która doskonale uzupełniła               

i wzbogaciła naszą prezentację.  

Dnia 2 maja 2012 roku na pokazie przedstawiliśmy efekty naszej pracy, czyli:  

-tablicę poświęconą sławnym tuchowianom (wystawka) 

-prezentację multimedialną 

-ankietę 

-scenkę teatralną. 

Scenka teatralna, którą przygotowali chłopcy była swoistą zagadką, prezentacją wybranego tuchowianina.  Scenka 

przedstawiała sławnego tuchowskiego proboszcza Melaniusza - fundatora stypendium dla studentów z Tuchowa, 

pobierających nauki w Akademii Krakowskiej.  

Wszystko dopracowaliśmy starannie, z wielką dokładnością i precyzją, dlatego nasza prezentacja bardzo 

się podobała. 

Wystawa pt.”Sławni tuchowianie” zawisła w naszej Sali lekcyjnej i będzie nam przypominała o naszym 

projekcie, a dzięki niej wszyscy będą mogli poznać sławnych tuchowian, a o to w naszym projekcie chodziło.  

 

Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyniła się do poszerzenia  wiedzy wśród uczniów na temat sławnych 

tuchowian. Chcielibyśmy, by w przyszłości wynik ankiety był dokładnie odwrotny….. : ) 

 

Jako grupowa chciałabym podziękować moim koleżankom i kolegom z grupy projektowej za współpracę 

oraz p. B. Baran za czas i pomoc podczas pracy nad projektem.  

 
                                                          Sprawozdanie sporządziła grupowa: Malwina Babicz 


