
W ramach programu „Nasza Mała Ojczyzna - Gmina Radków”, którego 
autorami są panie Danuta Kocela, Agata Kocela, Jolanta Szczęsna i pan Jarosław Borkowski, 
uczniowie Zespołu Szkół w Radkowie stali się odkrywcami kolejnych zalet naszego regionu. 

Realizację programu rozpoczęto w roku szkolnym 2005/2006, a jednym z głównych jego 
punktów był projekt "Moja miejscowość wczoraj i dziś". 

Kiedy próbujemy rozmawiać o walorach wsi, większość ludzi ma mieszane uczucia. Ci, 
którzy tu mieszkają, narzekają na trudności i zastanawiają się, co zrobić, aby utrzymać się ze 

swego gospodarstwa. Ci, którzy do nas przyjeżdżają, zachwycają się pięknem okolicy i 
czystością powietrza oraz spokojem, który gwarantuje relaks. 

Dzieci i młodzież pod kierunkiem p. Agaty Koceli i Jolanty Szczęsnej przez cały rok 
pracowały w grupach regionalnych odkrywając ciekawostki naszej okolicy. Spotykały się z 
mieszkańcami i poznawały historię swoich miejscowości oraz wkład starszych pokoleń w 

kształtowanie historii naszej małej ojczyzny. Zbierały informacje na temat folkloru i sztuki 
ludowej własnych wsi, spotykały się z twórcami ludowymi. 

Zaproszeni goście, mali i duzi mieszkańcy gminy i okolic mogli zapoznać się z "odkryciami" 
uczniów. 

Przedstawiciele poszczególnych grup przygotowali ciekawe inscenizacje na temat 
zwyczajów, historii i teraźniejszości swoich miejscowości, prezentowali swoją wiedzę i 

zdolności aktorskie. Wszystkie działania oceniane były przez komisję w składzie: p. wójt 
Stanisław Herej, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Błaut, dyrektor Zespołu Szkół 

Marianna Szczerba, Małgorzata Sokołowska-Nowak - polonistka, Bożena Straszak - 
przedstawicielka Urzędu Gminy oraz reprezentantka uczniów - Kinga Jamróz. Zwycięzcy 

konkursów otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe, a wszyscy członkowie grup regionalnych 
pojechały na wycieczkę. Kolejnym punktem programu było humorystyczne przedstawienie 
przygotowane przez szkolne koło teatralne pod opieką p. Małgorzaty Sokołowskiej-Nowak i 

Aliny Wojdały, piosenki i przyśpiewki ludowe wykonywane przez szkolny chór pod 
kierunkiem p. Leszka Wawrzyły oraz recytacja wierszy z tomiku "Strofy o Naszej Małej 

Ojczyźnie". 

Wszyscy mogli podziwiać wystawy prac p. Zdzisława Purchały, Józefa Kaczmarka, 
Zdzisławy i Zdzisława Dudków oraz kompozycje z kwiatów i czosnku prezentowaną przez p. 

Barbarę Makułę z córką. Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw 
regionalnych przygotowanych na własny koszt przez rodziców, wyroby cukiernicze i 

pieczywo przekazane przez właściciela piekarni w Kossowie p. Jacka Wiatra oraz napoje 
przekazane przez p. Elżbietę i Włodzimierza Mindów. Kolejną atrakcją były również 

przejażdżki bryczkami powożonymi przez p. Stanisława Brzdąka, Henryka Przebierałę i 
Zygmunta Wypycha. 

Ten dzień pozwolił ocalić od zapomnienia tę część naszej kultury, która z biegiem lat została, 
niestety, odsunięta na dalszy plan. Dzień Regionalny został na stałe wpisany w harmonogram 

imprez naszej szkoły. Prowadzący, w imieniu organizatorów, w sposób szczególny 
podziękowali członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
czele z przewodniczącym p. Antonim Suligą. Pieniądze przekazane przez Komisję pozwoliły 

na realizację projektu i odpowiednie nagrodzenie dzieci i młodzieży zaangażowanej w 
przygotowanie Dnia Regionalnego. Podziękowano również Bankowi Spółdzielczemu we 

Włoszczowie oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Radków. 


