
„Nasze miejsce na Ziemi. Dziedzictwo kulturowe na styku tradycji 

i nowoczesności.” 

Grant realizowany był w ramach ogólnopolskiego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych i kulturowych dzieci z obszarów wiejskich – „Janko Muzykant”, 

finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centrum Metodyczne 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Projekt został również dofinansowany przez 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 

Termin realizacji: wrzesień – listopad 2007. 

Program dotyczył lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz lokalnej historii. Celem 

było umocnienie uczniów w poczuciu własnej tożsamości, kształtowanie postaw 

patriotycznych poprzez zapoznanie ich z dorobkiem kulturalnym regionu, 

zaszczepienie miłości do tradycji, zainteresowanie historią, również lokalną 

i rodzinną, zainspirowanie tańcem narodowym i regionalnym, rozbudzenie 

ciekawości, a w rezultacie przekazanie im klucza do dziedzictwa kulturowego, jakie 

oferuje im ich miejsce na ziemi. W ramach programu odbyły się: warsztaty 

etnograficzne, wycieczki do Muzeum Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie, 

Muzeum Hutnictwa Starożytnego w Pruszkowie, Muzeum Sztuki Ludowej 

w Otrębusach, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego 

„Warszawianka”, piknik „Gry i zabawy naszych przodków”. W czasie trwania 

programu odbywały się również zajęcia taneczne prowadzone przez solistę Zespołu 

Pieśni i Tańca „Mazowsze”, kontynuowane również po zakończeniu projektu. 

Autorzy, realizatorzy i koordynatorzy projektu: Ewa Murawska, Grzegorz Turek. 

Współpraca: Grupa Piknikowa Rodziców; Agnieszka Rebzda - nauczyciel, filolog 

polski; Agnieszka Pokropek-Świderska – etnograf; prof. Marian Pokropek – etnograf, 

właściciel Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach; Piotr Zalipski – instruktor tańca, 

solista Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”; Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu 

Warszawskiego „Warszawianka”.  

Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Podkowie Leśnej, Miejski Ośrodek Kultury 

w Podkowie Leśnej, Muzeum i siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

w Karolinie, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Muzeum Hutnictwa 

Starożytnego w Pruszkowie. 



Zasięg: uczniowie (w tym uchodźcy) i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Podkowie 

Leśnej, mieszkańcy Podkowy Leśnej i goście spoza miasta (koncert Zespołu 

„Warszawianka” oraz piknik „Gry i zabawy naszych przodków” zrealizowany 

w ramach festiwalu Otwarte Ogrody podczas Europejskich Dni Dziedzictwa miały 

charakter otwarty). 


