
Sprawozdanie Sprawozdanie 
z realizacji projektu: z realizacji projektu: 
„„Etnolog Etnolog –– zaloguj zaloguj 

sisięę na ludowona ludowo””



• Etnolog – zaloguj się na ludowo! - to program 
edukacyjny, w ramach którego młodzi mieszkańcy wsi 
i miasteczek odkrywają, badają i twórczo rozwijają
tradycje ludowe swojej miejscowości. Wychodzą
ze szkoły i angażują się w życie społeczności lokalnej, 
dostrzegając i doceniając oryginalność, specyfikę
i bogactwo kultury duchowej i materialnej, którą
przez stulecia tworzyli ich przodkowie. 
Młodzi ludzie poznają też rękodzieło ludowe 
i artystyczne własnego regionu, zdobywają
umiejętności praktyczne oraz próbują
je kreatywnie wykorzystać.



Zespół Etno to:

• Ola Knapik, 
• Kasia Jagiełło, 
• Karolina Pierzchała, 
• Szymon Wilk, 
• Marlena Manicka 
• i Martyna Szewczyk

W działania edukacji regionalnej angażowane były również dzieci uczęszczające
na świetlicę szkolną. 

Prace koordynowała p. S. Folga – Kostka



Nasze pierwsze zadania:

• stworzenie zespołu młodych etnologów, 
• zgłoszenie naszego udziału do CEO,
• przedstawienie pomysłów oraz zadań, 

którymi chcemy się zajmować, 
• internetowe szkolenie, jak 

założyć i prowadzić bloga,  
prezentującego 
naszą pracę.



• Naszego bloga nazwaliśmy:
„Dolina Karpia”
http://blogiceo.nq.pl/dolinakarpia/

Program „Etnolog” realizowaliśmy metodą projektu. 
Samodzielnie gromadziliśmy wiedzę, opracowując ją, a następnie 
prezentowaliśmy zebrane informacje innym.



Nasze cele:
• Pokazanie walorów naszego regionu 

szerszej społeczności, poprzez 
umieszczanie na blogu informacji i zdjęć
o Spytkowicach i Dolinie Karpia, 
obrazujących piękno regionalne w jego 
różnych aspektach.

• Zgłębianie, poznawanie i dostrzeganie tego, 
co wartościowe w tradycji naszej 
miejscowości.



Podczas pierwszych spotkań próbowaliśmy skupić się na 
dostrzeżeniu w dzisiejszym świecie i bliskim otoczeniu 
ludowych akcentów i poszukaniu wokół nas tego, co ujmuje 
swoją historią, tradycją i tego co chcemy pielęgnować.   

Po przemyśleniach i dyskusjach dokonaliśmy wyboru 
tematów, które zaowocowały potem kolejnymi wpisami 
na blogu.

Obserwacje życia i tradycji ludowych naszej wsi, staraliśmy 
się połączyć z wiedzą. Posiłkowaliśmy się literaturą, zgłębiając 
nie tylko etnografię własnego regionu, jak również ciekawe 
zwyczaje innych regionów Polski.



Nasze wpisy

• Kasia przedstawiła Dolinę Karpia i naszą miejscowość, ponadto była 
odpowiedzialna za komentowanie pracy innych zespołów

• Ola barwnie opisała tradycję odpustową w Spytkowicach



• Szymon przygotował multimedialną prezentację oraz film : „Spytkowice”
i umieścił je na Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=h9s5DTrm1d4
Regularnie umieszczaliśmy linki na Facebooku, promujące nasz blog.

• Karolinę zachwyciła przyroda naszych okolic. Napisała o zwiastunach  

wiosny.

• Gosia przeprowadziła z mamą ciekawy wywiad o wyplataniu wikliny.



• Marlena uczestniczyła w spotkaniu promocyjnym albumu: „Skarby   
sakralne gminy Spytkowice i Doliny Karpia oraz napisała recenzję
książki kulinarnej: „Sukces na talerzu, czyli w Gminie Spytkowice 
jemy z tradycją”

• Team Oli i Karoliny przeprowadził wywiad z paniami ze Związku    
Emerytów i Rencistów ze Spytkowic. 



• Każdy z uczestników projektu „Etnolog” przedstawił
własne spojrzenie na miejsce, w którym żyjemy, 
zamieszczając ciekawe informacje i zdjęcia. 
Jednak to, co połączyło nasz zespół i skupiło na 
wspólnym zagadnieniu to: rękodzieło artystyczne
i produkty lokalne Doliny Karpia. 
Etnogrupa jednomyślnie przyznała, że to co najbardziej 
zafascynowało wszystkich to zajęcia warsztatowe, 
podczas których uczyli się i doskonale bawili.
Jak niegdyś nasze babcie wspólnie 
zajmując się, np. robieniem kwiatów 
z bibuły, skubaniem pierza, 
czy wyplataniem wikliny, 
grupa etno wspólnie 
pracowała tworząc 
małe dzieła sztuki ludowej.



Zrobiliśmy:
• Serca z wikliny papierowej



• Kwiaty z bibuły i papieru

• Palmy wielkanocne



• Wycinanki

• Pisanki

Ważne, że Etnozespół próbował zaszczepić twórcze pasje młodszym 
kolegom i koleżankom.



Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty: "Krakowski
strój ludowy". Zajęcia takie okazały się bardzo potrzebne i ciekawe, 
pomimo iż dzieci z terenu naszej gminy doskonale znają ten strój, 
gdyż wiele z nich taki posiada i z dumą nosi.
Wychowankowie świetlicy poznali znaczenie słowa: 
„strój ludowy”, rozmawiali o tym, kiedy taki strój był noszony 
w przeszłości i w jakich okolicznościach zakłada się go dzisiaj. 
Dzieci zapoznały się z sylwetami krakowianki i krakowiaka 
oraz zobaczyły zdjęcia z różnych uroczystości gminnych, 
w czasie których noszono stroje 
krakowskie. 
Po zajęciach młodsi wykonali 
kolorowankę, a starsi zaprojektowali 
gorsety i spódnice krakowskie.



Opracowaliśmy i opublikowaliśmy broszurę:
„Jawor, jawor, jaworowi ludzie… - czyli w co dawniej 
bawiły się nasze babcie i nasi dziadkowie?”

Część I  
Ulubione zabawy naszych babć i dziadków 
Wybrane zagadnienia z literatury  dotyczące dawnego życia dzieci: 

"Kołysz mnie kołysz" 
"Grzechotki i laleczki" 
"Baśniowe chwile" 
"Do roboty!" 
"Nadęta piła" 

  Część II  
Tradycyjne polskie piosenki dla dzieci 
Kołysanki 
Zabawy ze śpiewem 
Wyliczanki i wierszyki 
Zasady dawnych gier i zabaw zespołowych
Literatura 
 Autorzy opracowania  



• Podczas wycieczki zobaczyliśmy
Izbę Regionalną w Ryczowie



Na naszym blogu umieściliśmy 17 wpisów 
i wiele fotografii, które pokazały walory 
naszej miejscowości i żywe tradycje ich 
mieszkańców. 

Po sześciu miesiącach aktywności na blogu 
mieliśmy ponad tysiąc osiemset wejść
i wiele pozytywnych komentarzy, tj.:

„Olu,Dzięki twojej relacji poczułam jakbym 
sama uczestniczyła w odpuście. Masz 
prawdziwie dziennikarską smykałkę i poczucie 
humoru   Relacja jest czytelna, ciekawa i 
przede wszystkim żywa! Do tego wielki plus za 
dodanie zdjęć Bardzo się cieszę, że na blogu 
znalazło się dla niej miejsce!  Pozdrawiam 
ciepło,
Dorota Marszałek”

„Też lubimy takie zajęcia. Czekamy na więcej 
zdjęć pokazujących waszą pracę. Pozdrawiamy
klasa2bwejherowo”



Uświadomienie sobie i dostrzeżenie wokół walorów turystycznych, 
bogactwa tradycji i wartości tu zakorzenionych było początkowo dla 
nas wyzwaniem. Dzięki zajęciom i wspólnym poszukiwaniom, 
zrozumieliśmy, że powinniśmy być dumni z tego, gdzie żyjemy 
i z jakich tradycji korzystamy. Dzięki pracy nad projektem dotarło 
do nas, co znaczy obecnie „moda na etno”.

Jesteśmy dumni, że nasza praca podobała się innym 
i serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę.
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