
    

Realizowany w Publicznym Realizowany w Publicznym 
Gimnazjum ZS  w JeleGimnazjum ZS  w Jeleńńcucu

„S zkoła Przyszłości 
w Gminach Ziemi Łukowskiej”

Projekt



    

Na realizację projektu szkoła Na realizację projektu szkoła 
otrzymała:otrzymała:

112 500 zł112 500 zł  



    

Cele udziału w projekcie Cele udziału w projekcie 
Publicznego Gimnazjum Publicznego Gimnazjum 
w Jeleńcu w Jeleńcu 

• Umożliwienie zdobywania Umożliwienie zdobywania 
dodatkowych wiadomości i dodatkowych wiadomości i 
umiejętności, ułatwiających dalszą umiejętności, ułatwiających dalszą 
edukację;edukację;

• Wyrównywanie szans edukacyjnych;Wyrównywanie szans edukacyjnych;
• Współpraca ze społecznością Współpraca ze społecznością 

lokalną;lokalną;



    

W ramach projektu powstały W ramach projektu powstały 
programy autorskie:programy autorskie:
• Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznieProgram pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie, , 
• Informatyka w gimnazjumInformatyka w gimnazjum,,
• Program zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnejProgram zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej, , 
• „„Korepetytor” Program zajęć pozalekcyjnych kształcący Korepetytor” Program zajęć pozalekcyjnych kształcący 

kluczowe umiejętności niezbędne w egzaminach z kluczowe umiejętności niezbędne w egzaminach z 
zakresu przedmiotów humanistycznych, zakresu przedmiotów humanistycznych, 

• „„Jestem stąd, stąd jest mój ród…” edukacja regionalnaJestem stąd, stąd jest mój ród…” edukacja regionalna, , 
• Program zajęć  sportowo- rekreacyjnychProgram zajęć  sportowo- rekreacyjnych,,
• Program Rozwoju Turystyki w Publicznym Gimnazjum ZS Program Rozwoju Turystyki w Publicznym Gimnazjum ZS 

w Jeleńcu,w Jeleńcu,  
• Program Autorski Zespołu Ludowego „Mroczko-WiankiProgram Autorski Zespołu Ludowego „Mroczko-Wianki”,”,
• Program autorski „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program autorski „Dziewiarstwo w tradycji regionu”, , 
• Program „Młody obywatel i patriota”,Program „Młody obywatel i patriota”,



    

„„Program pracy z uczniem uzdolnionym Program pracy z uczniem uzdolnionym 
matematycznie” imatematycznie” i
„Informatyka w Gimnazjum”„Informatyka w Gimnazjum”

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

„„Program zajęć pozalekcyjnych Program zajęć pozalekcyjnych 
z piłki nożnejz piłki nożnej

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

„„Korepetytor” Program zajęć pozalekcyjnych Korepetytor” Program zajęć pozalekcyjnych 
kształcący kluczowe umiejętności niezbędne w kształcący kluczowe umiejętności niezbędne w 
egzaminach z zakresu przedmiotów egzaminach z zakresu przedmiotów 
humanistycznychhumanistycznych

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

„„Jestem stąd, stąd jest mój ród…” edukacja Jestem stąd, stąd jest mój ród…” edukacja 
regionalnaregionalna,,

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

Program zajęć  sportowo- rekreacyjnychProgram zajęć  sportowo- rekreacyjnych,,

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

Program Rozwoju Turystyki w Publicznym Program Rozwoju Turystyki w Publicznym 
Gimnazjum ZS w Jeleńcu,Gimnazjum ZS w Jeleńcu,

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

Program Autorski Zespołu Ludowego Program Autorski Zespołu Ludowego 
„Mroczko-Wianki„Mroczko-Wianki”,”,

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

Program autorski Program autorski 
„Dziewiarstwo w tradycji regionu”„Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

Autorstwo i realizacja Autorstwo i realizacja 



    

Dzięki realizacji programów autorskich Dzięki realizacji programów autorskich 
zakupiliśmy wiele sprzętu, materiałów i zakupiliśmy wiele sprzętu, materiałów i 
pomocy dydaktycznych w tym min.:pomocy dydaktycznych w tym min.:

• Sprzęt multimedialnySprzęt multimedialny
• Sprzęt sportowySprzęt sportowy
• Sprzęt muzycznySprzęt muzyczny
• Słowniki, książki, mapy itp.Słowniki, książki, mapy itp.



    

Najciekawsze wycinki z realizacjiNajciekawsze wycinki z realizacji
projektu… projektu… 

Zaczynamy...Zaczynamy...



    

Program rozwoju turystyki …Program rozwoju turystyki …
Cele:Cele:
 Poznawczo – kształcącePoznawczo – kształcące
 WychowawczeWychowawcze
 Sportowo - zdrowotneSportowo - zdrowotne

W ramach zajęć uczniowie wzięli udział w rajdach, wycieczkach, 
spotkaniach tj:

Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski w Białym Dunajcu
Warsztatach udzielania pierwszej pomocy

Wycieczce do Częstochowy
Wycieczce w Pieniny – Gorce

Wycieczce w Kotlinę Kłodzką i do Pragi
 



    

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy…Warsztaty udzielania pierwszej pomocy…

Ratujemy i uczymy ratować  - to hasło przewodnie, podRatujemy i uczymy ratować  - to hasło przewodnie, pod
którym odbywały się zajęcia z udzielania pierwszejktórym odbywały się zajęcia z udzielania pierwszej

pomocy…pomocy…



    

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy…Warsztaty udzielania pierwszej pomocy…

Ratujemy i uczymy ratować  - warsztaty z udzielania Ratujemy i uczymy ratować  - warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy…pierwszej pomocy…



    

Rajd narciarski w Białym Dunajcu…Rajd narciarski w Białym Dunajcu…

Uczniowie przed startem z zawodach…Uczniowie przed startem z zawodach…

Białe szaleństwo na śniegu ….



    

Rajd narciarski w Białym Dunajcu…Rajd narciarski w Białym Dunajcu…

Drużyna z naszego gimnazjum w końcowej rywalizacji 
zdobyła III mc w Polsce w kategorii gimnazjum



    

Wycieczka do Częstochowy …Wycieczka do Częstochowy …  



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

Najwyższy szczyt Pienin Najwyższy szczyt Pienin 
  - Trzy Korony…- Trzy Korony…

Widok Dunajca z najwyższego 
szczytu…



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

Największą atrakcję był spływ Dunajcem…Największą atrakcję był spływ Dunajcem…



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

W drodze na Trzy Korony, widok na Krościenko  …W drodze na Trzy Korony, widok na Krościenko  …



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

W drodze na Trzy Korony …W drodze na Trzy Korony …



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

Schodzimy…,  widok góry od strony słowackiej…Schodzimy…,  widok góry od strony słowackiej…



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

Zamek w Niedzicy…Zamek w Niedzicy…



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

W Dębnie zwiedzamy drewniany kościół św. Michała Archanioła z XV w.W Dębnie zwiedzamy drewniany kościół św. Michała Archanioła z XV w.



    

Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…Wycieczka 4-dniowa w Pieniny…

W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy Sandomierz…W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy Sandomierz…



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Kudowa Zdrój - Błędne Skały…Kudowa Zdrój - Błędne Skały…



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Błędne Skały… tajemnicze labirynty, przejścia i krajobraz rozrzuconych Błędne Skały… tajemnicze labirynty, przejścia i krajobraz rozrzuconych 

kamiennych blokówkamiennych bloków  



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Zdobyliśmy Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) Zdobyliśmy Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) 

- najwyższy szczyt Gór Stołowych.- najwyższy szczyt Gór Stołowych.  



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Nawiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Wambierzycach…Nawiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Wambierzycach…



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziła ruchoma szopka z XIX w.Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziła ruchoma szopka z XIX w.
a jej twórcą jest a jej twórcą jest Longinus WittigLonginus Wittig  



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Jesteśmy w Pradze – czekamy na wejście do katedry św. WitaJesteśmy w Pradze – czekamy na wejście do katedry św. Wita



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

    

Katedra św. Katedra św. 
Wita, Wacława Wita, Wacława 
i Wojciecha – i Wojciecha – 

wybitny wybitny 
przykład przykład 
późnego późnego 
gotykugotyku



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

    
Obserwowaliśmy uroczystą zmianę warty przed pałacem Obserwowaliśmy uroczystą zmianę warty przed pałacem 

prezydenckim…prezydenckim…



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

    
Hradczany – brama główna…Hradczany – brama główna…



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

    
Spacer po Hradczanach…Spacer po Hradczanach…



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

    
Widok na Pragę, Wełtawę…Widok na Pragę, Wełtawę…



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Spacer po ogrodzie królewskim  zbudowanym za panowania Spacer po ogrodzie królewskim  zbudowanym za panowania 

Ferdynanda I Habsburga (1526-1564)Ferdynanda I Habsburga (1526-1564)  



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Ogród królewski zbudowanym za panowania Ferdynanda I Ogród królewski zbudowanym za panowania Ferdynanda I 

Habsburga (1526-1564)Habsburga (1526-1564)  



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Most Karola ma 516m długości i 9,5m szerokości – najstarszy Most Karola ma 516m długości i 9,5m szerokości – najstarszy 
zachowany most kamienny świata o tej rozpiętości.zachowany most kamienny świata o tej rozpiętości.



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Adrspach  - Skalne Miasto nad rzeką MetuiAdrspach  - Skalne Miasto nad rzeką Metui



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Adrspach  - Skalne Miasto  - żadne zdjęcie nie odda piękna tych Adrspach  - Skalne Miasto  - żadne zdjęcie nie odda piękna tych 
skał, to trzeba zobaczyć …skał, to trzeba zobaczyć …



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Po metalowych schodach docieramy do Skalanego Jeziorka po Po metalowych schodach docieramy do Skalanego Jeziorka po 
którym pływamy łódką z przewodnikiemktórym pływamy łódką z przewodnikiem



    

Wycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do PragiWycieczka 4-dniowa w Kotlinę Kłodzką i do Pragi

Podczas rejsu możemy zobaczyć: Wodnika Szuwarka, Topielca, Podczas rejsu możemy zobaczyć: Wodnika Szuwarka, Topielca, 
domek Binladenadomek Binladena



    

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki Program zajęć pozalekcyjnych z piłki 
nożnej…nożnej…

Założeniem programu było:Założeniem programu było:

przygotowanie uczniów do uczestnictwa w przygotowanie uczniów do uczestnictwa w 
kulturze fizycznej w roli: zawodnika, kibica i kulturze fizycznej w roli: zawodnika, kibica i 
organizatoraorganizatora..



    

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki Program zajęć pozalekcyjnych z piłki 
nożnej…nożnej…

Rozgrzewka przed meczem…



    

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki Program zajęć pozalekcyjnych z piłki 
nożnej…nożnej…

Drużyna piłkarska gotowa do boju…



    

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki Program zajęć pozalekcyjnych z piłki 
nożnej…nożnej…

Już chwila do pierwszego gwizdka…



    

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki Program zajęć pozalekcyjnych z piłki 
nożnej…nożnej…

Zmęczenie daje znać o sobie – ale zwycięstwo osłodzi wszystko…



    

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki Program zajęć pozalekcyjnych z piłki 
nożnej…nożnej…

Nasi starsi koledzy z BIZON Jeleniec



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

Program łączy elementy edukacji historycznej,Program łączy elementy edukacji historycznej,
obywatelskiej, regionalnej i plastycznej.obywatelskiej, regionalnej i plastycznej.
Celem programu jest rozwijanie zainteresowańCelem programu jest rozwijanie zainteresowań
historycznych, poznanie własnego regionu, praca historycznych, poznanie własnego regionu, praca 
na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie 
wrażliwości estetycznej.  wrażliwości estetycznej.  
 



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

 

Wspomnienia z wycieczki do Lublina i Kozłówki…



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

 

Wspomnienia z wycieczki do Lublina i Kozłówki…



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

W ramach programu sadziliśmy drzewa pod bankiem w Staninie… 



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

Ponadto odbyły się dwa rajdy z Ponadto odbyły się dwa rajdy z 
noclegami w Woli Okrzejskiej i noclegami w Woli Okrzejskiej i 

Gręzówce.Gręzówce.
Wycieczka do Kocka i Woli Gułowskiej,Wycieczka do Kocka i Woli Gułowskiej,
Doszło też do spotkania z redaktorem Doszło też do spotkania z redaktorem 

gazety „Wspólnota Łukowska”gazety „Wspólnota Łukowska”



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

W celu kształtowania postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego i W celu kształtowania postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego i 
wyrabiania postaw estetycznych poprzez obcowanie ze sztuką  - powstał wyrabiania postaw estetycznych poprzez obcowanie ze sztuką  - powstał 

„Kącik regionalny”„Kącik regionalny”



    

Program „Młody obywatel i patriota”Program „Młody obywatel i patriota”

„„Kącik regionalny” – wytwory uczniówKącik regionalny” – wytwory uczniów



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Miał na celu:Miał na celu:
Przekazać tradycje naszego Przekazać tradycje naszego 

regionu,regionu,
Pielęgnować wiedzę o tradycji Pielęgnować wiedzę o tradycji 

związanej z dziewiarstwem,związanej z dziewiarstwem,
Kształtować wrażliwości na Kształtować wrażliwości na 

piękno,piękno,



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Uczniowie nauczyli się podstawowych ściegów szydełkowychUczniowie nauczyli się podstawowych ściegów szydełkowych
dla niektórych był to pierwszy kontakt z szydełkiem. dla niektórych był to pierwszy kontakt z szydełkiem. 



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Końcowym efektem nauki szydełkowania były serwetki i osłonki na Końcowym efektem nauki szydełkowania były serwetki i osłonki na 
jajka wielkanocne - czyli szydełkowe kurki miniaturki. jajka wielkanocne - czyli szydełkowe kurki miniaturki. 



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Na święta wielkanocne uczestnicy zajęć wykonali przepiękne pisanki Na święta wielkanocne uczestnicy zajęć wykonali przepiękne pisanki 
i wiosenne kwiaty. i wiosenne kwiaty. 



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Kwiaty wykonane były z bibuły: hiacynty i krokusy. Część pisanek Kwiaty wykonane były z bibuły: hiacynty i krokusy. Część pisanek 
była wykonana ze sznurka lub różnych resztek włóczki, inne z była wykonana ze sznurka lub różnych resztek włóczki, inne z 

klejonego papieru, malowanego a następnie ozdabiane klejonego papieru, malowanego a następnie ozdabiane 
motywami wielkanocnymi.motywami wielkanocnymi.



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Uczniowie wykonali przepiękne kwiaty, które w Dniu Matki Uczniowie wykonali przepiękne kwiaty, które w Dniu Matki 
podarowali swoim mamompodarowali swoim mamom. . 



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Kwiaty zostały przygotowane z różnokolorowych rajstop Kwiaty zostały przygotowane z różnokolorowych rajstop 
uformowanych na cienkim druciku i ozdobionych brokatemuformowanych na cienkim druciku i ozdobionych brokatem



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Z dużym zainteresowaniem cieszyła się praca wyklejanek ze słomy.Z dużym zainteresowaniem cieszyła się praca wyklejanek ze słomy.
Uczniowie sami przygotowali słomę: trzeba ją było sparzyć, a Uczniowie sami przygotowali słomę: trzeba ją było sparzyć, a 

następnie wyprasować.następnie wyprasować.



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

W listopadzie odbyło się spotkanie z reprezentantem społeczności W listopadzie odbyło się spotkanie z reprezentantem społeczności 
lokalnej podtrzymującym tradycje regionu.lokalnej podtrzymującym tradycje regionu.  



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Pani pokazała wiele dzieł dziewiarskich z dawnych lat, nauczyła Pani pokazała wiele dzieł dziewiarskich z dawnych lat, nauczyła 
młodzież techniki haftowania na przygotowanych przez siebie młodzież techniki haftowania na przygotowanych przez siebie 

wzorach.wzorach.  



    

Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”Program „Dziewiarstwo w tradycji regionu”

Na kolejnych zajęciach uczniowie doskonalili technikę haftowania Na kolejnych zajęciach uczniowie doskonalili technikę haftowania 



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Inspirowania młodzieży do poznawania Inspirowania młodzieży do poznawania 
i kultywowania tradycji lokalnej, i kultywowania tradycji lokalnej, 

rozwijania zainteresowań, zdolności rozwijania zainteresowań, zdolności 
muzycznych i tanecznych, oraz muzycznych i tanecznych, oraz 

organizowania spotkań kulturalno - organizowania spotkań kulturalno - 
oświatowych mieszkańców oświatowych mieszkańców 

najbliższej okolicy jak i promowanie najbliższej okolicy jak i promowanie 
działalności szkoły. działalności szkoły. 

Działa w celu:



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Występ okolicznościowy na Choince szkolnej…



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Przyjechaliśmy do Kąkolewnicy na Powiatowy Przegląd Kapel i 
Śpiewaków Ludowych…



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Po występie czas na pieczone kiełbaski w ognisku …



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

„Kusaki na ludowo”  - Adamów



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

IX Spotkanie z pieśnią i tradycją wielkopostną i 
wielkanocną  - Wola Osowińska 



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

IX Spotkanie z pieśnią i tradycją wielkopostną i 
wielkanocną - Wola Osowińska 



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

IX Spotkanie z pieśnią i tradycją wielkopostną i 
wielkanocną  - Wola Osowińska 



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Gościnny występ w Nałęczowie podczas sympozjum 
socjologów…



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Koncertowaliśmy podczas obchodów 60-lecia Koła 
Łowieckiego BURZANY - Guzówka



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Pamiątkowe zdjęcie z myśliwymi- Guzówka



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

…Darz Bór - Guzówka



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Występ podczas festynu „Powitanie lata” - Adamów



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Dzień pszczelarza - Ławki



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Dożynki Powiatowe – Osiny



    

ZespółZespół ludowy „ ludowy „Mroczko -  WiankiMroczko -  Wianki””

Dożynki Gminne  – Róża Stara



    

KONIECKONIEC

Opracowanie: koordynator szkolny
Małgorzata Dzido


