
 
 

„Wspólnie działamy dla dobra małej 
ojczyzny.”

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.



„Wspólnie działamy  dla dobra          
       małej ojczyzny”



Nasza Mała ojczyzna 
to miejsca, z którymi 
jesteśmy 
emocjonalnie 
związani. To nasze 
najbliższe otoczenie, 
to przestrzeń dobrze 
znana i „oswojona”.



W roku 2021 
piętnaścioro uczniów  
wraz z opiekunami 
przystąpiło do projektu 
Fundacji Artos, 
promującej aktywność 
na rzecz Małej Ojczyzny.



•Przed przystąpieniem 
do pracy z uczniami 
szkolni koordynatorzy 
projektu uczestniczyli 
w dwudniowym 
szkoleniu.



• Wybór nazwy naszego 
szkolnego projektu zrodził się 
podczas „burzy mózgów”.



• „Mniszańskie kartoflaki” to cykl 
działań bliskich naszej małej 
ojczyźnie,  a jednocześnie 
wpisujące się w uniwersalne 
trendy promujące kultywowanie 
tradycji,  proste potrawy i zdrowy 
styl życia.



• Edukatorzy fundacji Artos wspierali nasze szkolne 
działania poprzez cykl zajęć projektowych. 
Wspólnie opracowaliśmy plan naszych działań.



Jesień to pora zbioru 
ziemniaków. Uczestnicy 
projektu w ramach 
kultywowania tradycji, 
wolontariatu  i dbałości o 
kondycję fizyczną wzięli 
udział w tradycyjnych 
wykopkach.





Po ciężkiej pracy 
tradycyjne ognisko i 
pieczone ziemniaki



Uczniowie odkryli, że 
zbiór ziemniaków był 
tematem  obrazów m.in. 
Leona Wyczółkowskiego.



Zakończenie wykopków to powód do 
świętowania i tak też uczyniliśmy. 
Zorganizowaliśmy  „ Święto pieczonego 
ziemniaka”.



„ Na Świętej Tekli ziemniaki będziem piekli”.

Pod tym hasłem odbyło się integracyjne spotkanie 
szkół z  terenu naszej gminy. Jego uczestnicy mogli  
zaprezentować się, rywalizować w konkurencjach 
sportowych i degustować ziemniaczane potrawy.



Zwykły ziemniak, a 
tyle pysznych 
pomysłów…



Nikt z imprezy nie wyszedł głodny…



Rangę wydarzenia 
podnieśli zaproszeni 
goście, którzy 
zaszczycili nas swoją 
obecnością.



Miło nam było gościć:
- Gospodarzy :Mariusza Szczepanika -Wójta Gminy Gościeradów,              Iwonę 
Wojciechowską – dyrektorkę Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku
- Annę Baluch - Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego
- Marka Kołtuna -Radnego Powiatu Kraśnickiego
- Jerzego Raka -  Kierownika Terapii Zajęciowej OPS w Gościeradowie
- Romana Bissa – dyrektora GOK w Gościeradowie
- Dorotę Karkusiewicz – dyrektorkę Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gościeradowie
- Marzenę Długosz, Beatę Sajecką, Krzysztofa Wronkę, Waldemara Grytę – 

dyrektorów szkół z terenu gminy Gościeradów
- Nauczycieli i uczniów z zaprzyjaźnionych szkół





Występ artystyczny zaprzyjaźnionego       
Koła Gospodyń Wiejskich z Mniszka 
uświetnił nasz festyn.



Historię kartofla, ziemniaka czy 
pyry okraszoną anegdotami, 
ciekawostkami przedstawił 
zaprzyjaźniony z nasza szkołą 
wykładowca akademicki           
prof. Stanisław Lenard.



W czasie imprezy 
można było 
podziwiać 
wystawę biżuterii 
ziemniaczanej, 
wykonanej przez 
uczniów z 
zaproszonych 
szkół.



Swoje stanowisko promocyjne miała 
oczywiście fundacja Artos.



Na koniec festynu delegacje 
wszystkich szkół otrzymały nagrody 
w postaci gier planszowych.



Kartoflana biżuteria była na tyle 
oryginalna, że przez długi czas 
zdobiła korytarz naszej szkoły.



Kolejnym etapem w realizacji projektu „Mniszańskie 
kartoflaki” były warsztaty kulinarne.
Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały 
dla uczestników projektu zajęcia z przyrządzania potraw i 
dekorowania stołu. Tematem przewodnim był ziemniak.
Uczestnicy zajęć przygotowali m.in. kopytka, pyzy, placki 
ziemniaczane, sałatkę bawarską itd. Do dekoracji stołu użyli 
kwiatów, ziół z okolicznych pól i lasów.



• Pracujemy !





W ziemniaczaną 
zabawę 
wciągnęliśmy 
najmłodszych 
uczniów naszej 
szkoły. Również dla 
nich ziemniak 
okazał się 
inspiracją do 
kreatywnych zajęć. 
Pieczątki z 
ziemniaka sprawiły 
wiele radości  
milusińskim.



Szkolni koordynatorzy dziękują pani dyrektor 
Iwonie Wojciechowskiej za możliwość 
realizowania projektu w naszej szkole.



Dzięki fundacji Artos przeżyliśmy niezwykłą przygodę. Okazało 
się, że zwykły ziemniak może dać wiele radości, być inspiracją 
do ciekawych działań, rozwijać kreatywność, motywować do 
pracy, jednoczyć  społeczeństwo, wspólnie tworzyć dla dobra 
Małej Ojczyzny.
Dziękujemy fundacji Artos, pani  Małgorzacie  Zmysłowskiej i 
wszystkim trenerom prowadzącym zajęcia z uczestnikami.



Dziękujemy za uwagę
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