
Klasa IIb Gimnazjum w Radkowie przygotowała i zaprezentowała wynik historycznego 

projektu edukacyjnego pt. „Ludowość i jej charakter w gminie Radków”, 
któremu przyświecała myśl wielkiego Polaka J. U. Niemcewicza  „Wspominać młodzieży o 
dziełach jej przodków, to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania 

do kraju”. 

Opiekunami projektu były: wychowawczyni klasy p. Żaneta Bartosz oraz nauczyciel historii 
p. Iwona skóra-Popko. 

Uczniowie zapoznali się z tradycjami mieszkańców gminy, mającymi swoje źródło w 
prostocie i ludowości. Realizowany temat obejmował następujące zagadnienia, które w 

dowolny sposób będą poszerzali uczestnicy projektu. Były nimi: historia zespołów ludowych 
związanych z terenem gminy Radków, życie i twórczość ludowych artystów, ich pieśni, 

przyśpiewki, stroje ludowe, zwyczaje i obyczaje ludowe dawniej i dziś, legendy i podania 
ludowe. Poprzez podejmowanie różnego rodzaju aktywności uczestnicy starali się zgłębić 

temat ludowości na terenie swojej gminy, której historię tworzyły wybitne jednostki, 
wnoszące ducha do lokalnej kultury. 

Grupa pierwsza w składzie: Magdalena Gołuch, Martyna Stefańczyk, Anna Śliwińska i 
Katarzyna Majchrzak zebrały informacje na temat zespołów ludowych działających na terenie 

gminy i opracowały folder, w którym znalazła się historia tych zespołów, ich największe 
osiągnięcia, wspaniałe zdjęcia i przyśpiewki ludowe ułożone przez członków zespołu 
Kwiliniec. Zespół Kwiliniec był również gościem w szkole i podczas specjalnej lekcji 

opowiadał młodzieży o swoim śpiewaniu. Przygotowały również wystawę zdjęć z historii 
zespołów ludowych w gminie Radków. 

Grupa druga w składzie: Dorota Bała, Wioletta Czech, Patrycja zasuń i Ewelina Magalas 
zajęły się tematem ziołolecznictwa i potraw regionalnych. Stworzyły zielnik, w którym 
znalazły się najbardziej popularne ususzone polskie zioła wraz z ich opisem. Uczennice 

przeprowadziły też wywiady z miejscowymi zielarkami. 

Grupa trzecia w składzie: Radosław Pajtasz, Przemysław Ostrowski, Jakub Podsiadło, 
Damian Pustuł i Paweł Łuszcz miała za zadanie zgromadzić informacje o najsławniejszych 
postaciach z naszego regionu, twórcach ludowych. Uczniowie przeprowadzili wywiady z 
rzeźbiarzem Zdzisławem Purchałą, bajkopisarką Teresą Ostrowską, zebrali informacje o 

nieżyjących już twórcach, jak Józef Kaczmarek i Wincenty Wnuk. 

Ostatnia czwarta grupa uczniów, w składzie: Karol Chołubek, Piotr Uramowski, Zbigniew 
Palimąka i Hubert Lis zajęła się poszukiwaniem i zebraniem znanych i nieznanych legend, 

tradycji i obyczajów, tj. dożynki, odpusty. 

Zakończenie projektu miało miejsce podczas pikniku rodzinnego, który odbył się 1 lipca 2012 
roku na boisku Zespołu szkół w Radkowie. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie jednej 

z zimowych tradycji, tzw. „Wypiórki”oraz wspólnie z zespołami ludowymi „Dzierzgowianie” 
i „Kwiliniec” zaśpiewali piosenki ludowe. Uczennice przygotowały również wiejskie jadło. 
Można było skosztować wiejskiego chleba ze smalcem oraz ciasta drożdżowego z dżemem. 

 

 


