
Od czerwca 2006 r. ponad 20 - osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej pracuje nad projektem 

„I Ty możesz zostać Kolumbem".  

pod egidą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Radków. 

Jest to projekt autorstwa pani Małgorzaty Sokołowskiej - Nowak i Aliny Wojdały, który jako 
jedyny w województwie świętokrzyskim otrzymał dotację z Polsko - Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. 

Pierwszym etapem projektu "I ty możesz zostać Kolumbem" było utworzenie w czerwcu 
Klubu Młodego Odkrywcy, w skład którego weszli uczniowie pracujący w czterech sekcjach 
badawczych: biologów, geografów, historyków i informatyków. Nad pracami poszczególnych 
zespołów czuwają opiekunowie: p. Sylwia Lipecka, Iwona Brych, Dorota Błaszczyk, Iwona 

Skóra- Popko oraz Alina Wojdała. Koordynatorem wszystkich działań jest p. Małgorzata 
Sokołowska - Nowak. Uczniowie mieli już okazję, aby zaprezentować dotychczasowe efekty 

swoich działań podczas uroczystości pod hasłem "Dzień Regionalny na bis". Z tej okazji 
zaproszono pana wójta Stanisława Hereja, przedstawicieli Rady Gminy oraz regionalnego 

Ośrodka ds. Badań i Ochrony Zabytków w Kielcach aby pochwalić się zdobytymi 
informacjami i skonsultować je ze źródłami historycznymi znajdującymi się w zasobach w/w 

ośrodka. Było to ważne zadanie, ponieważ efektem tych działań będzie wydanie książki 
promującej gminę Radków, w której tworzeniu uczniowie będą mieli swój wkład. W szkole 

został ogłoszony konkurs na najstarsze drzewo genealogiczne, dzięki któremu zarówno 
uczniowie jak i ich rodziny będą mogli przedstawić historie swoich rodów. Podsumowaniem 

projektu będzie zorganizowanie sesji naukowej z udziałem uczniów, nauczycieli, władz 
gminy i mieszkańców, w czasie której zaprezentowane zostaną efekty prac poszczególnych 

grup badawczych. Dla uczniów projekt ten jest ogromnym wyzwaniem. Mogą 
wykorzystywać swoje umiejętności nie tylko w gronie rówieśników ale także nauczyć się 

gospodarować swoim czasem tak, aby połączyć "przyjemne z pożytecznym". Grupa 
biologiczna w składzie : Agata Zaręba, Aleksandra Stępień, Marta Maciejczyk, Marzena 
Głodkowska, Monika Stania, Krzysztof Suliga wyszukuje niezwykłe, często zapomniane 

okazy przyrody. Uczestnicy tej grupy spacerując po lasach, stawach, polach odkrywają faunę 
i florę naszej gminy. Nie jest to zadanie łatwe, gdy trzeba na bieżąco sprawdzać, co to za 

okaz, a co piszą o nim inni, a przede wszystkim, co w nim jest takiego niezwykłego. Grupa 
geograficzna w składzie: Karolina Bała, Katarzyna Bała, Małgorzata Pustuł ściśle 

współpracuje z poprzednimi grupami. Planuje jak mają wyglądać mapy, na których trzeba 
będzie umieścić, zgromadzone przez innych informacje, dotyczące fauny i flory oraz historii 
naszego regionu. Konsultacje z zespołem geodetów pracującym w Urzędzie Gminy bardzo 

ułatwiły im ich pracę. Grupa historyków w składzie: Magdalena Kardas, Marcin Orlikowski, 
Karolina Zamożna, Karolina Wypych, Monika Gołda, Diana Czok, Roksana Wypych, 

Ewelina Zielińska, Magdalena Marzec, Beata Siemińska, Kinga Jamróz, Magdalena Cierpich 
szuka korzeni nie tylko swoich, ale i architektonicznych, sakralnych… Wszystko, co posiada 

jakąś przeszłość historyczną, nie umknie ich uwadze. Co prawda, niektórzy mieszkańcy 
podchodzą dość oryginalnie do ich działalności. Gdy Ci - pełni zaangażowania i 

zainteresowania chcą dowiedzieć się czegoś więcej o historii budynku, rodziny tam 
zamieszkującej - uzyskują informacje zwrotną: „Nie zrobicie z mojej chałupy skansenu!”. I 
takie, jak widzicie ciekawostki też się zdarzają. Grupa informatyczna w składzie: Patrycja 
Brol, Kamil Błaut, Sebastian Konarski, Piotr Adamski, Wojciech Trela, Rafał Zaborski, 

Michał Szydłowski, Dawid Minda pracuje stroną internetową naszej szkoły oraz nad 
promocją naszego regionu. 


