
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK 

TYTUŁ/NAZWA  

„Dobrej praktyki” 
 Dziedzictwo Ojców - uroczystość gminna 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI   Ul. 1000- lecia 143, 24-103 Żyrzyn 

TELEFON 81 880 90 25 

FAKS 81 880 90 25 

E-MAIL spzyryzn@o2.pl 

STRONA INTERNETOWA www.spzyrzyn.pl, www.zyrzynsp.republika.pl 

DYREKTOR SZKOŁY  

ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD  

„Dobrej praktyki”   

Katarzyna Majkutewicz  

OSOBA UPOWAŻNIONA  

DO KONTAKTU 

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

Katarzyna Majkutewicz, 81 880 90 25, kasia.majkutewicz@wp.pl 

 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także 

krótka charakterystyka 

podjętego działania) 

   Tradycja odgrywa ogromną rolę w życiu rodziny, społeczności 

lokalnej oraz całego narodu. Od 5 lat w naszej Gminie Żyrzyn 

organizowana jest uroczystość „Dziedzictwo Ojców”. Program 

przygotowywany jest przez Urząd Gminy, Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Żyrzynie, Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

i Gminną Bibliotekę w Żyrzynie.                                                                                                                                            

Uroczystości rozpoczynają się mszą św. w kościele p.w. Apostołów 

Piotra i Pawła w Żyrzynie, a następnie przenoszą się do naszej Szkoły. 

W uroczystościach bierze udział społeczność lokalna, władze 

samorządowe z gminy, powiatu puławskiego i województwa - 

Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego. 



Tradycją stała się już obecność posłów na Sejm Pani Małgorzaty 

Sadurskiej i Pana Włodzimierza Karpińskiego.  

Na czas uroczystości korytarz szkolny i sala gimnastyczna zamieniają 

się w tradycyjny kolorowy jarmark. Stoiska przygotowywane przez 

mieszkańców poszczególnych wsi ubrane są regionalnymi wytworami i 

przygotowanymi w szerokiej gamie potrawami. Gospodynie zachęcają 

gości do degustacji bogatego rodzaju potraw. Zwiedzający mają 

możliwość obejrzenia wytworów sztuki ludowej, które wyszły spod rąk  

miejscowych artystów  ludowych: tkaczek, koronczarek, plecionkarzy, 

obrazów. Czas wypełniają pełne dowcipu inscenizacje prezentujące 

życie, obrzędy i zwyczaje dawnej wsi. Pomysłowe kostiumy, dowcipne 

scenki i pełen temperamentu akompaniament muzyczny powodują, że 

widownia bawi się znakomicie. Wytwory swojej pracy prezentują 

również uczniowie z terenu naszej Gminy. Nauczyciele oraz 

pracownicy Szkoły biorą czynny udział w dekoracji sali, 

przygotowywaniu poczęstunku oraz pracach porządkowych. 

Uroczystości kończą się koncertem zaproszonego zespołu. W 

ostatnich dwóch latach gościliśmy Zespół muzyczny VOX oraz  

Zakopiański Zespół Krywań. Koncerty są wyjątkowe, długo 

oklaskiwane przez widzów. 

REZULTATY/KORZYŚCI  

 - Popularyzacja tradycji regionalnych wśród dzieci i dorosłych.                        

-  Rozwijanie zainteresowania sztuką ludową.                                                        

-  Poprzez przedstawianie ludzi utalentowanych, wrażliwych na piękno, 

pielęgnujących swoje pasje zachęcanie uczniów do rozwijania swoich 

zainteresowań i chęci pozostawienia po sobie trwałego śladu.                           

– Promocja szkoły w środowisku lokalnym.                

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJ 
Ograniczone środki finansowe. 

RADY I WSKAZÓWKI  

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w 

realizacji działania 

Urząd Gminy Żyrzyn, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie  i 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie.                                                                                                                                              

ZAŁĄCZNIKI Zdjęcia: 



(dodatkowe materiały 

uzupełniające) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


