
 
Karta zgłoszenia projektu do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego 

PSP nr 34 w Radomiu 2022 

Nazwa projektu 

„Polskie tradycje ludowe,  
jako istotny element naszej tożsamości” 

Krótki opis i 
forma realizacji 

Zakup ludowych strojów krakowskich (5szt. damskich i 5szt. 
męskich) dla uczniów PSP 34 – członków „Klubu 
Europejskiego” w imię tradycji, aby stała się  jednym  
z istotnych elementów aktywności lokalnej, a twórczo 
przekształcana spotykała się z szeroką akceptacją 
odbiorców w kraju i za granicą. Stroje niech będą inspiracją 
dla społeczności uczniowskiej, która z dumą będzie 
odzyskiwać swoją tożsamość zbierając legendy, przepisy 
kulinarne, odtwarzając stare umiejętności, zwyczaje  
i obrzędy, przypominając lokalną historię, muzykę ludową 
czy taniec. Uczniowie zaś niech będą żywą reklamą 
naszego dziedzictwa narodowego. Niech promują naszą 
kulturę, tradycje i wartości tak w szkole, kraju jak i Unii 
Europejskiej biorąc aktywny udział w różnych konkursach, 
akademiach  i wymianach międzynarodowych:  ERASMUS, 
eTwinning itp. 

Cele tego 
projektu, 

odbiorcy działań 

Cele:  
- Promocja polskiej kultury ludowej w kraju i za granicą.  
- Zachowanie od zapomnienia dziedzictwa kulturowego 
naszych przodków.  
- Pielęgnowanie tradycji i obrzędów ludowych.  
- Uroczyste obchody świąt państwowych i religijnych.  
- Odnajdowanie swoich korzeni narodowych  w muzyce  
i tańcu ludowym. 
 
Odbiorcy: społeczność szkolna, lokalna, krajowa  
i międzynarodowa. 

Proponowany 
termin realizacji 

w granicach roku 
2022 (styczeń-

grudzień) 

Styczeń 2022 
 

 
Działanie, materiały, koszty wykonania 
itp. 

Szacowany koszt 

Przybliżony koszt 
realizacji projektu 

Zakup strojów ludowych:  
https://www.perfekt.krakow.pl/cennik 

 
 



Strój damski rozmiar 158 (S) 
1. Bluzka bawełniana  
2. Spódnica bawełniana 
3. Fartuch tiulowy 
4. Halka bawełniana z koronką 
5. Wianek – ok. 30 kwiatków  
6. Korale 
7. Gorset sukiennicki 

 
Koszt 1 kompletu damskiego  

x5 szt. 
Strój męski rozmiar 158(S) 

1. Spodnie krakowskie 
2. koszula regionalna bez haftu 
3. Kaftan krakowski 
4. Czapka - 3 pióra 

Koszt 1 kompletu męskiego 
X5szt. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 

 
130,00 
165,00 

65,00 
115,00 

48,00 
42,00 

410,00 
 

975,00 
4.875,00 

 
65,00 

100,00 
470,00 
110,00 
745,00 

3.725,00 
8.600,00 

Imię i nazwisko, 
dane kontaktowe 

koordynatora 
projektu 

Paweł Iksiński 
Tel. 501-000-123 

 Imię nazwisko klasa podpis 

 
Autorzy  

(imię, nazwisko, 
klasa – minimum 

10 osób) 
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