
 
 

„WSPÓLNIE DZIAŁAMY DLA DOBRA MAŁEJ 
OJCZYZNY.”

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele

– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.



 Rekrutacja uczniów do projektu i seria szkoleń:

 w projekcie wzięło udział 15 uczniów z obecnych klas 2b, 2c i 2d.

  



 



 Dzień tradycji ludowych ziemi lubartowskiej/3 grudzień 2021/

  





                                                                                                           Tradycje ludowe oczami naszych uczniów



 Dzień ludowy – w tym dniu staraliśmy się poprzez referat i ciekawą

 prezentację Pani Profesor Barbary Kukier przekazać główne nurty szeroko 
pojętej kultury ludowej, które charakteryzują ziemię 

 lubartowską. Młodzieżowe interpretacje muzyki ludowej przeniosły nas w 
klimat rzewnej ludowej wrażliwości, mówiącej o miłości, smutku i nadziei.





                                                                                                       Próba odnalezienia więzi między wielką
                                                                                                      rzeką lokalnej tradycji a współczesnością.



 Do końca 2021 w ramach społeczności szkolnej ale i nie tylko, młodzież 
projektowa podjęła inicjatywę konkursu, którego celem było odnalezienie 
tradycji i zwyczajów ludowych w rodzinach naszych uczniów; staraliśmy się 
wydobyć z codzienności rytuały odnoszące się do świąt, zwyczajów 
ludowych a nawet posiłków inspirowanych kuchnią ludową.  Nadesłano 8 
referatów, niektóre bardzo odkrywcze.



 A oto zwycięzcy...





 Aby jeszcze bardziej przybliżyć naszej społeczności ludowe korzenie, o 
których jednak często dziś zapominamy, grupa projektowa przygotowała 
mini galerię dotyczącą zwyczajów ludowych oraz sztuki ludowej. 
Ustawiona na łączniku szkoły przez kilka miesięcy przypominała nam, 
żyjącym w XXI wieku o naszych ludowych korzeniach.  





                                                                                               Tradycja ludowa, a młodzi- dwie, wydaje się, 
                                                                                          że odległe rzeczywistości, a jednak wciąż bliskie...



Projekt „Wspólnie 

 



                                                                         Projekt ten nauczył nas planowania, pracy z                               
                                                                        konkretnymi środkami pozyskanymi w ramach projektu,           
                                                                        konsekwencji w realizacji zaplanowanych inicjatyw mimo         
                                                                        niesprzyjających warunków pandemii i kwarantanny.



 Naprawdę warto…

 To jedno z przesłań płynących w dzisiejszym dniu podsumowania

 projektu; warto się zaangażować, szczególnie ratując naszą rodzimą

 Tradycję od pochłonięcia jej przez dzisiejszy zabiegany świat..



Dziękujemy za zaangażowanie 
młodzieży II LO!
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