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Wychowawca Kazimiera Biernat 

 



• poznanie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego 
pozostawionego po przodkach. 

 
• docenienie walorów regionalnych, turystycznych i krajobrazowych 

naszego regionu. 
 
• poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności. 

 
• umiejętność promowania naszej Małej Ojczyzny na zewnątrz 

 
• kształcenie sprawności językowych i promowanie naszej 

tożsamości regionalnej wśród innych narodów. 
 

• kształcenie umiejętności narracyjnych, reporterskich. 
 

• umiejętność posługiwania się środkami multimedialnymi. 



• organizacja „Dnia języków” będącego podsumowaniem 
naszego projektu. 

• plakaty zawierające informacje o historii, kulturze lokalnej, 
miejscach atrakcyjnych turystycznie 

• stworzenie folderu promującego naszą miejscowość z 
tłumaczeniem językowym na angielski, niemiecki, 
francuski, 

• prezentacja multimedialna zawierająca informacje o 
historii, tradycji i kulturze naszej miejscowości, a także 
ukazująca walory turystyczne i krajoznawcze, 

• scenki prezentujące spotkanie z obcokrajowcami w naszej 
miejscowości 

• degustacja potraw regionalnych, oraz prezentacja kultury 
regionu( taniec, stroje, obrzędy) 
 





grupa I: 
Reporterzy 

1. Natalia Lupa 

2.Ewelina Kaim 

3.Piotr Biernat 

4.Kamil Oleksy 

5.Paweł Włodyka 

6. Krzysztof Jasica 

 



grupa II: 
Informatycy 

1. Niezabitowski Krzysztof                                                                                              
2. Czachura Tomasz 

3. Kubacka Monika 

4. Wróbel  Bartłomiej 

5. Dyrek Rafał 

 



grupa III: 
Redaktorzy 

 

1. Śmierciak Piotr 

2. Dyrek Katarzyna 

3. Chudy Łukasz 

4. Dąbrowska  Natalia 

 



grupa IV: 
Tłumacze 

1.Dudek Bartłomiej 

2.Wojtas Karolina 

3.Nawalaniec Jakub 

4. Stanisławczyk Patrycja 

5. Papież Krzysztof 

6. Kędroń Magdalena 
 



grupa V: 
Folkloryści 

1.Frączek Magdalena 

2.Oleś Damian 

3. Stanisławczyk 
Daniel  

4. Stypuła Damian 

5. Szubryt Marek 

6. Ewelina Banaś 
 



Ankietujemy rówieśników 



Wyniki ankiety 

Pytanie 1: Czy uważasz że nasza 
miejscowość to dobre miejsce do życia?  

Pytanie 2: Co w naszej miejscowości 
podoba ci się najbardziej ? 



Wyniki ankiety 

Pytanie 4: Która atrakcja w naszej 
miejscowości twoim zdaniem jest 
najfajniejsza? 

Pytanie 5: Które z miejsc uważasz za 
najbardziej atrakcyjne turystycznie ? 



Wyniki ankiety 
Pytanie 3: Która pora roku jest 
najbardziej atrakcyjna w naszej 
miejscowości ? 

Pytanie 6: Które z inwestycji uważasz za 
ważne dla uatrakcyjnienia naszej 
miejscowości ?  





Mordarka to wieś leżąca w Gminie Limanowa powiatu 
limanowskiego, w połud.-wsch. części woj. małopolskiego.  

  

Wieś sąsiaduje z Limanową.  

Przez jej południowe tereny  
przebiega droga wojewódzka ,                 
a przez centrum powiatowa 
łączące Limanową z Nowym 
Sączem. Od Krakowa dzieli ją ok. 
80km. 

 

Mordarka leży w paśmie Beskidu 
Wyspowego wciśnięta pomiędzy 
należące do Łososińskiego Pasma 
wzniesienia Łysej Góry i Miejskiej 
Góry oraz Sarczyna i Sałasza na 
zachodzie, a wschodnią część 
zajmują Wzgórza Jabłonieckie                 
i Jeżowa Wodę. 

 

Przez wieś przepływa Potok 
Mordarka, który zasila Rzekę 
Łososinkę. 



Z kart historii Mordarki 
Najstarsze, archeologiczne ślady  
w okolicach Limanowej odkryto    
w neolicie i epoce brązu. 

 

W Mordarce znalezione monety 
rzymskie co świadczy o kontaktach 
handlowych z cesarstwem 
rzymskim.  

Materialnym śladem osadnictwa 
średniowiecznego jest obiekt tzw. 
„Zamczysko” Określany jest jako 
gródek – rezydencję rycerska, 
która mogła powstać nawet w XIII 
wieku. 

 

 



Z kart historii Mordarki 
Pierwsze pisane wzmianki    
o wsi pochodzą z 1415 r. 
Mordarka była wsią 
szlachecką, a jej 
właścicielami   byli: min. 
Jordanowie, Słupscy, 
Głęboccy, Sitowscy                  
i Gibasowie. 

 W 1656 r. w czasie „potopu 
szwedzkiego” rozegrała się   
w Mordarce bitwa chłopskiej 
partyzantki, a 100 -
osobowym oddziałem 
szwedzkim. 

 



Z kart historii Mordarki 
W czasie I wojny światowej 
Mordarka znalazła się w centrum 
zmagań czego dowodem jest 
cmentarz na Jabłońcu 
 
Przez Mordarkę maszerował też 
Legion Polski Józefa Piłsudskiego 
biorący udział w bitwie 
marcinkowickiej. 
  
II wojna światowa rozpoczęła się 
w Mordarce 6.IX. 1939 roku. 
Podczas wojny doszło do jednej 
egzekucji, w której hitlerowcy 
rozstrzelali 11 mieszkańców 
wioski.  
 
 





Cmentarz wojenny nr 368 na Jabłońcu 
 
Z okresu I wojny światowej 
gdzie pochowani zostali 
uczestnicy bitwy limanowskiej 
z 7-12. 12.1914, żołnierze armii 
austro-węgierskiej i rosyjskiej, 
którzy zginęli w czasie operacji 
limanowsko-łapanowskiej.  
Zakończyła się ona 
zwycięstwem wojsk 
austriackich, które 
zahamowały rosyjską ofensywę 
w kierunku Krakowa i Śląska.  
Wzgórze Jabłoniec zdobyli 11 
grudnia, węgierscy husarze 
pod dowództwem Othmara 
Muhra. 



Cmentarz wojenny nr 359 na Korabie 

Zostało tu 
pochowanych 33 
żołnierzy z potyczki 
stoczonej przez 
wycofujący się z 
Laskowej oddział 
rosyjski otoczony przez 
jednostki austro-
węgierskie w czasie 
operacji limanowsko-
łapanowskiej. 



Krzyż na Miejskiej Górze 

Miejska Góra rozpoznawalna 
nawet nocą dzięki 
usytuowanemu tutaj krzyżowi. 
W momencie powstania był 
największym metalowym 
krzyżem w Polsce o wysokość 
37 metrów. Dolna część z 
kaplicą Matki Boskiej Bolesnej 
ma wysokość 9 m, na której 
znajduje się taras widokowy. 
Górna część to stalowa 
konstrukcja o wysokości 28 m., 
pomalowana na biało. Krzyża 
milenijny powstał z okazji 2000-
lecie  chrześcijaństwa. 



Kaplica Łask w Mordarcew XVI w.  

Przywieziono wówczas cudowną 
figurę Matki Boskiej Bolesnej i 
umieszczono na lipie, która dziś 
stanowi „zerowy” zabytek przyrody.  

Drewnianą figurę przeniesiono do 
kaplicy, którą konsekrował biskup 
Mikołaj Oborski 18.VIII.1668 roku.  

Obecnie murowana kaplica z 
barokową reprodukcją cudownej 
figury z XVIII wieku została włączona 
w granice miasta Limanowa. 

Obok kaplicy istnieje źródełko z 
cudowną wodą, która uzdrawia 
ludzi, szczególne z chorobami oczu. 



Mordarski Dwór 

Mordarka była własnością kilku 
rodów szlacheckich, którzy 
mieszkali w drewnianym dworku. 
 
Wiodła do niego lipowa aleja 
istniejąca do dziś. 
 
Nieistniejący dwór w Mordarce, 
zbudowany prawdopodobnie w 
końcu XVIII wieku. 
 
Spalony został przez żołnierzy 
radzieckich 19 stycznia 1945 roku 
w czasie II wojny światowej 

 





Etnografia: 

  

Mordarka leżąca w paśmie  

górskim Beskidu Wyspowego 

 pod względem etnograficznym  

należy do Lachów.  

 

Północną granicę Lachów Limanowskich, do 
których zaliczamy Mordarczan stanowi wał 
górski Pasierbca, na południu dolina rzeki 
Łososiny na wschodzie grzbiet Ostrej, 
Jeżowej Góry, Łyżki i Latacza, skręcając na 
wysokości Chomranic ku północy. 
 



Kultura Lachów: 
Występują tu zarówno elementy 
folkloru góralskiego i krakowskiego. 
Ludność na tym terenie kultywuje folklor                
i tradycję Lachów Limanowskich. 

 Zespół regionalny „Spod Kicek ‘’ z Mordarki 
jest jednym z najbardziej renomowanych 
zespołów ludowych w Polsce. 

Prowadzą go od 1986 r. Józef i Wojciech 
Tokarczykowie. Zespół jest wielokrotnym 
zdobywcą m. in. Złotej Ciupag i Złotego 
Zbyrcoka oraz „Parzenicy Góralskiej” na 
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem i wielu innych. 

 W swym bogatym programie zespół posiada 
tańce ludowe, śpiewy piosenek ludowych, a 
także wiele widowisk obrzędowych. 

 

 



Tradycje - Zwyczaje: 
W regionie nadal kultywowane są 
stare zwyczaje i obrzędy, m. in. 
tradycyjne wesela, w okresie 
Bożego Narodzenia  w kościele 
konkurs szopek i gwiazd 
kolędowych, w Nowy Rok chodzą  
kolędnicy, a w święta Wielkanocne 
odbywa się konkurs na najwyższe 
palmy, które zdobią kościół. Z palm 
robi się krzyżyki i wbija w Wielki 
Piątek do ziemi, by mieć lepsze 
plony. W Zielone Świątki ludzie 
przystrajają domy zielonymi, 
brzozowymi gałązkami,  tego dnia 
pali się także sobótki. Tradycje 
podtrzymywane są nie tylko 
indywidualnie przez rodziny lecz 
także przez Kościół i szkołę.  

 



Szkoła w Mordarce  
Najstarsze zapisy dotyczące szkoły 
sięgają 1903/1904r. Wówczas nauka 
odbywała się w domach prywatnych.  

W 1945 roku zawiązał się Komitet 
Budowy Szkoły wsparty w swym 
działaniu przez władz oświatowych.  

W 1956 roku została oddany do 
użytku budynek Szkoły Podstawowej. 

Od 1.IX.1999r. mieści się tu także 
Gimnazjum Publiczne, a po 
połączeniu szkół powstaje 1.IX.2002r. 
Zespół Szkół im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce. 

Szkołę kilkakrotnie rozbudowywano        
w 2004r. oddano do eksploatacji hala 
o wymiarach 18 x 36 m z zapleczem 
oraz trybunami.  



Parafia 
rzymskokatolicka pw. 
Miłosierdzia Bożego 
w Mordarce  

Powstała w 2002 r. po decyzji ks. bp  
tarnowskiego o budowie kościoła.  

Misję wznoszenia świątyni prowadzi        
ks. Zbigniew Stabrawa, obecnie     
proboszcz parafii.  

Pierwszą mszę św. - Pasterkę 2003 r.          
w tymczasowej kaplicy celebrował           
ks. bp Wiktor Skworc. 

3 maja 2003 roku ks. bp Władysław 
Bobowski pobłogosławił plac pod    
budowę przyszłego kościoła.  

Budowa kościoła zaprojektowanego przez 
inż. arch. Juliana Klimka trwa od 2007 r.  





Szlaki turystyczne 
 

  

Do pieszych zaliczamy : 
 
niebieski i zielony szlak - przez Łysą 
Górę, Szałas, Pisarskie Góry, - ok. 5 godz. 
 
niebieski szlak - na Jabłoniec i przez 
Siekierczynę na Golców 
 
żółty szlak -tworzy pętlę rozpoczynającą 
się pod Łysą Górą, do starego krzyża 
dalej na  Miejską Górę  
Limanowski Szlak Papieski wiedzie przez 
Jabłoniec, Jeżową Wodę, prowadząc  na 
Mogielicę 
 
Dalekobieżny szlak niebieski z Tarnowa 
do Wielkiego Rogacza obliczony na 12,5 
godz. wiedzie szczytami Pasma 
Łososińskiego, do którego zaliczamy 
Sałasz i Łysą Górę.  

 



 
Trasy rowerowe 

 Trasa rowerowa o 
długości 26km. Prowadzi 
przez malownicze tereny 
z Limanowej przez 
Mordarkę , Pisarzową, 
Pisarskie Góry, Męcinę – 
Miczaki, Męcinę. 

 

Górskie trasy rowerowe 
prowadzą wzniesieniami: 
Łysej Góry, Sałasza, 
Jaworza. 

 



Stacja Narciarska Limanowa-Ski  
Ośrodek narciarski położony 
w Mordarce w Beskidzie 
Wyspowym na północnym 
zboczu Łysej Góry (781 m 
n.p.m.), około 5 km od 
centrum Limanowej. Dolne 
stacje wyciągów znajdują się 
na osiedlu Molówka 
pomiędzy Łysą Górą a 
głównym grzbietem Pasma 
Łososińskiego. Działa od 
2007r. Obecnie istnieją 3 
trasy zjazdowe.  





Atrakcją Mordarki  
piękny krajobraz o każdej porze roku 

 
 



Stadion LKS Mordarka 1994 
Stadion powstał  w chwili założenia  LKS 
Mordarka 

Obecnie po przebudowie                                 
prezentuje się świetnie. 



Ekologia w Mordarce 

29 maja 2002r.             
to dzień oficjalnego 
przekazania do 
eksploatacji 
oczyszczalni ścieków  

 

Zakończono pierwszy 
etap budowy kanalizacji 
sanitarnej. 

 

Jej drugi etap trwa. 



Efekt naszej pracy 
Folder o Mordarce 

 

Plakaty prezentujące 
informacje o Mordarce 



Tłumaczenia informacji o Mordarce 

Na języki obce: 

 

Angielski 

 Francuski 

Niemiecki 

 

Wykorzystano do tworzenia 
folderów dwujęzycznych 

 

Ćwiczeń językowych które 
pozwoliły nagrać filmiki 



Firma „ Walek” 
 

Hotel i Dom Weselny „ Walek”, a 
także Firma Handlowo – 
Usługowa znajduje się tuż przy 
drodze z Limanowej do Nowego 
Sącza 
 
Właścicielem jest Walenty 
Szubryt, który założył ją w 1994  
 
Tutaj możemy nie tylko 
zaopatrzyć się w podstawowe 
produkty, dobrze zjeść, ale także 
znaleźć nocleg. 

 



Odgrywamy scenki naszego spotkania z obcokrajowcami 



Odgrywamy scenki naszego spotkania z obcokrajowcami 



Odgrywamy scenki naszego spotkania z obcokrajowcami 



Odgrywamy scenki naszego spotkania z obcokrajowcami 



Odgrywamy scenki naszego spotkania z obcokrajowcami 



Potrawy regionalne 
Poznaliśmy tradycyjne 
potrawy regionalne i 
zgromadziliśmy przepisy  

Przy pomocy rodziców 
przygotowaliśmy degustacje 
potraw na którą zapraszamy  

 



Promowaliśmy nasz projekt  



Promowaliśmy nasz projekt  



Promowaliśmy nasz projekt  



Koniec 
 


