
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Zabytki naszego miasta – Tuchowa” 

20 maja 2011 roku w Zespole Szkół w Tuchowie odbyła się prezentacja projektów 

edukacyjnych klasy II c i II d. Przygotowaliśmy projekt na temat: „Zabytki naszego miasta”. 

Opiekunem naszego projektu była pani mgr Małgorzata Pycińska – Buczyńska, a autorami 

następujące osoby: Sylwia Mikrut, Ewelina Pękala, Dawid Sobarnia, Aleksandra Steindel, 

Katarzyna Szczepańska (klasa II d). 

Głównym celem projektu edukacyjnego było poznanie historii Tuchowa i jego zabytków oraz 

uwrażliwienie nas na przynależność do społeczności lokalnej oraz kształtowania własnej 

tożsamości związanej z miejscem pochodzenia i życia.  

Na pierwszym spotkaniu z p. M. Buczyńską zaplanowaliśmy nasze działania. Najpierw 

musieliśmy wyszukać odpowiednie opracowania dotyczące naszego  tematu oraz 

wiadomości zamieszczone w internecie. Na kolejnych spotkaniach opracowaliśmy krótki rys 

historyczny naszego miasta i jego zabytków. Przez kolejne kilka miesięcy pracowaliśmy nad 

wykonaniem makiet wybranych zabytków Tuchowa. Były to zabytki świeckie: Ratusz, 

Budynek „Sokoła”, oraz sakralne: Kościół św. Jakuba Ap., Sanktuarium Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny – obecnie Bazylika Mniejsza oraz Ochronka Sióstr Służebniczek. 

Każdy z nas opracował wiadomości na temat wybranego zabytku, aby później przedstawić go 

w trakcie prezentacji projektu. Następnie podjęliśmy decyzję o wykonaniu prezentacji 

multimedialnej, gdzie będzie krótki opis naszych zabytków i inne ciekawe informacje oraz 

fotografie, dlatego musieliśmy wykonać zdjęcia. Do prezentacji multimedialnej 

wykorzystaliśmy nagranie „Hymnu Tuchowa”, w wykonaniu miejscowego zespołu 

„Pokolenia”.  Kolejnym naszym pomysłem było przygotowanie gazetki tematycznej 

zatytułowanej „Tuchów w 670-leciu”, w której przedstawiliśmy postać patrona naszej szkoły i 

władcę, który nadał naszej miejscowości prawa miejskie – Kazimierza Wielkiego. 

Wykonaliśmy także foldery promujące wybrane zabytki naszego miasta. W trakcie 

prezentacji przedstawiliśmy przybyłym uczestnikom – naszym rówieśnikom i nauczycielom 

historię i dzień dzisiejszy Tuchowa, zaprezentowaliśmy makiety zabytków i ich historię, 

przedstawiliśmy prezentację multimedialną o naszym mieście, gazetkę historyczną i 

rozdaliśmy foldery. 

W trakcie prezentacji zwróciliśmy szczególną uwagę na to, że Tuchów to nasza „mała 

ojczyzna”, to najbliższy świat, w którym żyjemy. To przeszłość i tradycja. Jest obecna w 

przyrodzie i we wszystkim co stworzyli, nasi poprzednicy. Istnieje w pamięci ludzi, 

dokumentach, w zachowanych  lokalnych odrębnościach i obyczajach.  

Mała ojczyzna to teraźniejszość, to co dobre , pożyteczne i co daje nam tyle powodów do 

dumy i radości. A także mała ojczyzna to przeszłość. Zarówno nasza, jak i ta bardziej odległa. 

Jest to coś, co bardzo kochamy. Naszą małą ojczyzną jest Tuchów. Jest to małe miasteczko, 

oddalone o kilkanaście kilometrów od Tarnowa. Znajduje się w Małopolsce. Tuchów 

nazywamy naszą „małą ojczyzną”, ponieważ tu się urodziliśmy. Większość naszych rodzin 

pochodzi z Tuchowa. Mieszkamy tu, chodzimy do szkoły, do kościoła. Wychowaliśmy się w 

tym mieście, znamy jego historię i w niej są nasze korzenie. Kochamy to miasto, czujemy się 

tu bezpieczni i szczęśliwi . Myślimy, że nawet jeśli kiedyś wyjedziemy daleko stąd, to Tuchów 



zawsze będzie najbliższy naszym sercom i z radością będziemy tu powracać. Dlatego ocalmy 

od zapomnienia to, co stworzyli nasi przodkowie.  

Na zakończenie prezentacji odtworzyliśmy jakże „wymowny” utwór Marka Grechuty „Ocalić 

od zapomnienia”. Przez realizację projektu edukacyjnego dowiedzieliśmy się bardzo dużo 

ważnych i interesujących wiadomości na temat naszego miasta i jego zabytków. Najbardziej 

pracochłonne było wykonanie makiet zabytków Tuchowa. Projekt miał zachęcić nas do tego, 

aby dostrzec piękno naszego miasta, poznać najważniejsze jego zabytki, wydarzenia i postaci 

związane z historią Tuchowa.  

Bardzo jesteśmy zadowoleni z realizacji i przedstawienia naszego projektu edukacyjnego.  

Dziękujemy naszemu opiekunowi pani mgr Małgorzacie Pycińskiej – Buczyńskiej, która 

przygotowała z nami projekt i bez której nie udałoby się nam to, ponieważ to Pani o wszystko 

dbała i pilnowała nas, bardzo nam pomogła oraz naszym rodzicom i dziadkom za pomoc w 

wykonaniu makiet. 

Do przygotowania projektu wykorzystaliśmy opracowania: 

• Józef Kozioł, „Tuchów i okolice”, Tuchów 2008  

• Stanisław Derus, „Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945”, Tuchów 1992 

• Andrzej Krupiński, „Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego”, 

Kraków 1989 

• Internet – strona www.tuchow.pl  


