
Sprawozdanie
z przebiegu IV Warsztatów Regionalnych szkół podstawowych

„Na ludową nutę”

Dnia 16 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi odbyły się IV Warsztaty 
Regionalne dla szkół podstawowych.

PATRONAT
Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak - Zając

ORGANIZATROR
Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi

WASPÓŁORGANIZATRORZY:
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Rada Osiedla „Katedralna”

PARTNERZY:
UŁ – Zespół Tańca Ludowego „Kujon”
WDK DK Ariadna
Zespół Pieśni i Tańca „Anilana”
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Łódzki Dom Kultury – Ośrodek Regionalny
Twórcy ludowi regionu łódzkiego: Pani Alicja Matczak, Pani Ewa Nagórska, Pani Maria 
Ciechański

PATRONAT MEDIALNY:
TVP 3

Harmonogram Warsztatów:

13.00-13.30
• Spotkanie w sali gimnastycznej
• Występ zespołu wokalno – instrumentalnego SP 46
• Powitanie gości
• Prezentacja
• Przydział sal

13.30-15.30
• Zajęcia w salach warsztatowych dla dzieci
• Spotkanie nauczycieli i zaproszonych gości z Panią Aldoną Plucińską, temat: „Zabawka ludowa”
• Poczęstunek

15.30-16.15
• Zakończenie warsztatów, rozdanie upominków ufundowanych przez RO „Katedralna” (wazoniki 
z napisem okolicznościowym z Bolimowa – 25 sztuk) i podziękowań
• Występ chóru Publicznego Gimnazjum nr 32

IMPREZA TOWARZYSZĄCA - KIERMASZ WYROBÓW LUDOWYCH

Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg warsztatów – mgr Barbara Cygan, wiceprezes TPŁ 
i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.



Termin: 16.11.2012 r.

Godzina: 13.00-16.00

Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi ul. Wólczańska 202

Udział: szkoły podstawowe z terenu Łodzi : SP 
1,7,12,23,29,33,45,46,51,79,109,111,139,152,173,174,175,203,205,ŁSO (reprezentacje 8-10, 
łącznie 199 uczniów + opiekunowie)

Finansowanie: WE UMŁ ze środków „Promocja Oświaty”, Rada Osiedla katedralna, TPŁ, UŁ 
upominki dla szkół.

Program:

13.00-13.30
Powitanie gości, występ zespołu wokalno – instrumentalnego SP 46 „Triolki”, prezentacja oferty 
edukacyjnej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz prelekcja Pani Aldony 
Plucińskiej, przydział zadań warsztatowych.

13.30-15.45
1. Zajęcia dla uczniów w salach warsztatowych prowadzone przez nauczycieli SP 46, pracowników 
DK Ariadna, pracowników UŁ, przewodniczącą RO „Katedralna”, twórców ludowych regionu 
łódzkiego.
2. Poczęstunek dla gości, prelekcja pani Aldony Plucińskiej, poczęstunek, spacer po szkole, 
kiermasz wyrobów ludowych.

15.45-16.00
Zakończenie warsztatów: występ chóru Publicznego Gimnazjum nr 32 w Łodzi, rozdanie 
upominków i materiałów promocyjnych, prezentacja – „Tańce ludowe”.

Przebieg:

Z zaproszenia skorzystało 19 szkół . Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodniczący 
Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole mecenas Jan Bodo- Kaftański, wiceprezes Towarzystwa
Przyjaciół Łodzi Pani Elżbieta Koncewicz, Dyrektor WODN Pani Elżbieta Paciejewska – Stolarz, 
dyrektor SP 203 w Łodzi p. Aleksandra Podlasin – Kubus, dyrektor SP 175 w Łodzi p. Beata 
Ciupińska, dr Anna Maszorek – Szymala reprezentująca UŁ, przedstawiciele Rady Osiedla 
Katedralna, przedstawiciele DK Ariadna, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego – p. Aldona
Plucińska, twórcy ludowi regionu łódzkiego, przedstawiciel Straży Miejskiej oraz mediów.

Przy wejściu do szkoły goście witani byli przez nauczycielkę oraz uczniów w strojach łowickich. 
Każdy otrzymał okolicznościowy buton.

Uroczyste rozpoczęcie warsztatów miało miejsce w sali gimnastycznej. Goście powitani zostali 
przez przedstawiciela Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej. 
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor witając zgromadzonych w sali i przybliżając cele i założenia 
tegorocznej edycji warsztatów. Powitanie gości, występ zespołu wokalno – instrumentalnego SP 46 
„Triolki”, prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
oraz prelekcja Pani Aldony Plucińskiej i przydział zadań warsztatowych – wszystkie te działania 
miały miejsce podczas ogólnego spotkania wszystkich obecnych.



Następnie uczniowie udali się do sal warsztatowych pod opieką przewodników – uczniów SP 46 
oraz w asyście przedstawicieli Rady Rodziców naszej szkoły.

Uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli SP 46: gwara regionalna, prace polowe, 
Boże Narodzenie, zajęcia plastyczne, origami, malowanie chust, oraz w zajęciach prowadzonych 
przez zaproszonych gości: wycinanki ludowe (p. Maria Ciechański), kwiatki z bibuły (p. Alicja 
Matczak), wycinanki (p. Beata Bielicz – Kotlarska przewodnicząca RO „Katedralna”), tańce 
ludowe (DK Ariadna oraz zespól akademicki „Kujon”), regiony etnograficzne (p. Arabska), 
pieczenie podpłomyków (p. Ewa Nagórska).

Zajęcia dla uczniów prowadzone były w salach warsztatowych oraz na terenie WODN – dzięki 
uprzejmości pani dyrektor Elżbiety Paciejewskiej– Stolarz.

Zaproszeni goście i opiekunowie grup uczestniczyli w prelekcji pani Aldony Plucińskiej, następnie 
zostali poczęstowani plackami ziemniaczanymi.

Równolegle z zajęciami warsztatowymi trwał kiermasz wyrobów ludowych zorganizowany przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli SP 46 oraz miała miejsce żywa ekspozycja kultury tradycyjnej 
w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 32 w Łodzi.

Wszyscy goście podkreślali bardzo wysoki poziom imprezy, doskonałą organizację i zapowiedzieli 
swój udział w przyszłorocznej edycji. Szczególny zachwyt wzbudziła niecodzienna dekoracja sali 
gimnastycznej – chata łowicka z dachem ze słomy. Ponadto cała szkoła – sale lekcyjne, hole, klatki 
schodowe – udekorowane były elementami kultury tradycyjnej w postaci rysunków dzieci, 
malowanek, wycinanek oraz kompozycji własnych nauczycieli.

Warsztaty były doskonałą okazją dla wymiany doświadczeń, spotkania ludzi którym bliski jest los 
naszego regionu i kultura tradycyjna. Ponadto stanowiły niezwykły sprawdzian dla społeczności SP 
46, projekt wymagał bowiem doskonałej organizacji i koordynacji działań oraz pracy do późnych 
godzin wieczornych. Goście i uczestnicy zajęć uznali, że ten test zdaliśmy doskonale.

mgr Barbara Cygan
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi

Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi


