
Wspomnienie Oskara Kolberga 

Rok 2014 ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga dobiegł końca. W związku 

z jego obchodami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.                 

św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą od września podjęto 

szereg działań dotyczących kultywowania tradycji, które z pewnością poza ten 

rok wykroczą, zapisując w pamięci wyjątkową postać Oskara Kolberga, który 

ma ogromne zasługi dla kultury ludowej. 

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania i obcowania z historią 

folkloru polskiego poprzez udział w zorganizowanych przez nauczycieli 

przedsięwzięciach. 

Pierwszym etapem było przygotowanie wspólnie z uczniami gazetki 

informacyjnej przedstawiającej wizerunek, życie i twórczość polskiego 

etnografa. Ogłoszono także konkurs polonistyczno-plastyczny                                  

pt. „Najciekawszy wiersz o zwyczajach ludowych ozdobiony ilustracją”.                       

W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum                         

i zasadniczej szkoły zawodowej. Młodzi artyści sięgnęli po wiersze polskich 

poetów i teksty pieśni zebranych przez Oskara Kolberga. Zaprezentowali 

oryginalne ilustracje między innymi ludowych strojów krakowskich                              

i kurpiowskich wzorowanych na opisach artysty. Wykazali się również 

znajomością różnych technik plastycznych, by przedstawić własne pomysły na 

zobrazowanie wierszy. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się: 

I miejsce - Damian Pasiński ( klasa II  zawodowa ) 

II miejsce - Aleksandra Kryćka ( II klasa zawodowa ) 

III miejsce - Dawid Puchalski ( II klasa  zawodowa ) 

Wyróżnieni: 

- Malwina Binkiewicz ( I klasa zawodowa) 

- klasa 66 SP ( praca grupowa ) 

- klasa 6 Sp ( praca grupowa ) 

- klasa 2 PD ( praca grupowa ) 

Zwyczaje i obrzędy ludowe cieszą się wciąż popularnością wśród dzieci                       

i młodzieży. Znalazły swoje odbicie w pracach naszych uczniów, którzy włożyli 

w nie dużo serca. 

Dla uczniów naszej szkoły specjalnie na okoliczność spotkań                            

z Oskarem Kolbergiem, dzięki uprzejmości pana Stanisława Klamki, 

przygotowane zastały nagrania popularnych melodii ludowych                                 

w profesjonalnym studiu nagrań. Cała społeczność szkolna mogła śpiewać 

korzystając przy tym z przygotowanych dla każdego ucznia tekstów 

popularnych pieśni ludowych. Radości ze śpiewu było wiele, a rytm skocznych 

znanych pieśni i przyśpiewek ludowych niósł się po szkole. 

Podsumowującym działaniem zamykającym szkolny projekt w Roku 

Oskara Kolberga było przygotowanie prezentacji multimedialnej, którą 



wychowawcy odtwarzali na zajęciach i tym samym utrwalali wiedzę, jaką 

uczniowie już zdobyli o tym zasłużonym w krzewieniu zwyczajów i obrzędów 

ludowych człowieku.  

Wszystkie przedsięwzięcia ostatnich miesięcy w zakresie obchodów Roku 

Oskara Kolberga pokazały, że kultura ludowa jest wciąż żywa, ciekawa, 

dynamiczna i autentyczna. Na stałe gości w naszej polskiej świadomości, czego 

dowodem jest kultywowanie ludowych obrzędów i zwyczajów nie tylko                     

w domach, ale i w szkole. 
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