
Wystawa pt. „Twórczość regionalna Gminy Radecznica" 
 

Dnia 12 lutego 2004 r. w Publicznym Gimnazjum w Gorajcu odbyło się uroczyste 

otwarcie wystawy prac twórców regionalnych pt. „Twórczość regionalna Gminy 

Radecznica". Koordynatorem i inicjatorem działań związanych z realizacją przedsięwzięcia 

była pani K. Jarosławska. Celem prac było poszerzenie wiedzy o kulturze naszego regionu, 

kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym oraz rozwijanie tożsamości narodowej 

poprzez rozwój świadomości regionalnej, pogłębienie wiedzy o historii regionu, poznanie 

tradycji i zwyczajów własnej rodziny.  

Przygotowania wystawy rozpoczęliśmy od przeprowadzenia wywiadów z uczniami, 

rodzicami i innymi osobami na temat twórczości regionalnej. Pozyskaliśmy  nazwiska osób, 

których prace chcieliśmy wyeksponować na wystawie. Kolejne działania związane były  

z zapraszaniem twórców do uczestnictwa w wystawie oraz gromadzenie prac. Pani Dyrektor 

Alina Smarkala i pani K. Jarosławska brały udział w gromadzeniu eksponatów i ich 

transporcie. W pracach nad organizacją wystawy szczególnie zaangażowała się również 

Pani Jolanta Maciąg. Uczestniczyła w gromadzeniu prac, opracowała techniką komputerową 

życiorysy regionalnych poetów. Zaproszenia na uroczyste otwarcie ekspozycji, z motywem 

regionalnym wykonał Pan Piotr Wanat. 

W pracach nad urządzeniem samej ekspozycji uczestniczyli inni nauczyciele 

pracujący w naszej szkole. Pan Piotr Wanat czuwał nad oprawą plastyczną i aranżacją. 

Dużym zaangażowaniem w przygotowaniach wykazali się : Pani Dyrektor A. Smarkala,  

K. Jarosławska, M. Koprowska, T. Kwiatkowska, J. Maciąg, R. Rudawski, który zajął się 

min. zakupieniem potrzebnych rzeczy, J. Urban, W. Śliwińska-Wyłupek. Przebieg wystawy 

oraz zgromadzone eksponaty sfilmował Pan L. Różański. 

Dużą pomocą okazali się również sami twórcy. Państwo Śliczniakowie przygotowali 

swoje stoisko, udzielili nam też cennych wskazówek i rad, co do ustawienia eksponatów. 

Pan Marek Komornik osobiście dostarczył obrazy. Dużą pomocą służyła również 

pracownica obsługi Pani Helena Wolanin wraz z mężem. Na pochwałę zasługują również 

nasi uczniowie. Michał Krukowski i Krzysztof Komornik uczestniczący w gromadzeniu 

eksponatów.  

Uroczyste otwarcie wystawy zostało poprzedzone montażem słowno-muzycznym pt. 

„Moja kraina..." przygotowanym przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem Wiesławy 

Sliwińskiej-Wyłupek, Joanny Urban i Waldemara Paska. Na montaż słowno-muzyczny 

złożyła się recytacja wierszy i śpiewanie piosenek lokalnych poetów. 

Wystawa stworzyła nam okazję do zaprezentowania własnego regionu i jego walorów. 

Przyłączyliśmy się do działań na rzecz promocji i kultywowania regionalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

Wystawa prezentowała dorobek następujących twórców: 

1. LEOKADII KOMORNIK z Podborcza 

• kompozycje kwiatowe, haft artystyczny, poezja ludowa 

2. JANINY  GLINA ze Smorynia 

• poezja 

3. JANINY  STARTREK z Latyczyna 

• poezja 

4. WŁADYSŁAWA  KOCZOTA  z  Czarnegostoku  

• poezja 

5. MARKA  KOMORNIKA  z  Podborcza 

• obrazy na płótnie, szkice ołówkiem, węglem i sepią 

6. PAWEŁA  KRZAKA  z  Czarnegostoku ( nieżyjący) 



• obrazy na płótnie 

7. BOGDANA  STRUSIŃSKIEGO  z  Radecznicy ( nieżyjący) .  

• obrazy 

8. WIESŁAWA DUMAŁY z Gruszki Zaporskiej .  

• prace z wikliny 

9. WŁADYSŁAWY JABŁOŃSKIEJ z Radecznicy 

• prace z wykorzystaniem skóry naturalnej 

 l0. EDWARDA JABŁOŃSKIEGO  z  Radecznicy 

• prace kute w metalu  

11.MAŁGORZATY  ŚLICZNIAKA  z  Mokregolipia 

• prace w technice baticu, figurki z wosku, szkice ołówkiem  

12.IRENY I MARIANA  ŚLICZNIAKÓW  z  Mokregolipia 

• wyroby z wosku, swetry, haft krzyżykowy 

13.ZOFII  KRZAK  z  Gorajca Zagroble  

• prace szydełkowe ( serwetki) 

14.WIESŁAWA  OSMANA  z  Gorajca Zastawie  

• kompozycje wyklejane w drewnie 

15.MAGDALENY  BUCZEK  z  Gorajca Zagroble 

• malowane szkło za pomocą farb witrażowych, kompozycje kwiatowe 

16.STANISŁAWA  ZYBAŁY  z  Radecznicy 

• wykonane kroniki gminy Radecznica, rzeźby, wyroby z wikliny  

17.MARIANNY  ZYBAŁY  z  Radecznicy 

• pisanki 

l 8.WŁADYSŁAWA  KUCHARSKIEGO   z  Zakłodzia 

• własnoręcznie wykonane instrumenty muzyczne 

19.„ ZABURZANKI „ zespół ludowy z Zaburza .  

• stroje ludowe, kronika zespołu 

20.KATARZYNY  ORŁOWSKIEJ -  pochodzi z Gorajca zam.  k/ Chełmży . 

• haft artystyczny 

Wystawa trwała sześć dni, od 12 do 17 lutego 2004 roku. Zaproszono wielu gości, 

wśród których honorowe miejsce zajmowali sami twórcy. Swoją obecnością zaszczycili nas: 

księża miejscowych Parafii: ks. Julian Brzezicki, ks. Michał Radej, ks. Zbigniew Szczygieł, 

ks. Józef Bucior, Wójt Gminy Radecznica Pan Gabriel Gąbka, Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Józef Łosiewicz, dyrektorzy szkół: Pani Teresa Harkot, Pani Maria Łosiewicz, 

Pani Stefania Kurek, Pani Dorota Szymańska, nauczyciele wraz z uczniami ze szkół  

z naszej gminy, ks. Julian Brzezicki przyjechał z 60 - osobową grupą młodzieży z diecezji 

zamojsko - lubaczowskiej, mieszkańcy okolicznych wsi.  

Wystawa cieszyła się ogromnym uznaniem zarówno ze strony tutejszych 

mieszkańców, jak i zaproszonych gości. Przytoczone przez Panią Dyrektor Alinę Smarkała 

na otwarciu wystawy słowa „ jeżeli wśród tysięcy wspomnień ktoś z Państwa zachowa tę 

wystawę jako jedną z piękniejszych chwil, oznacza to, że dla tego jednego wspomnienia 

warto było organizować całe przedsięwzięcie" wciąż czekają na weryfikację, której dokona 

dopiero czas. 

II edycję wystawy twórców ludowych Gminy Radecznica pt. „Ocalić od zapomnienia” 

zorganizowano w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm-z pokolenia na 

pokolenie” dnia 28 lutego 2008 r. Prezentowała zarówno prace tych twórców, którzy brali 

udział w I edycji wystawy, jak również tych, którzy do tej pory nie mieli okazji 

zaprezentować swojego dorobku artystycznego. 

 



 

Dziś śmiało można stwierdzić, że organizowanie wystaw było trafnym krokiem ku 

ocaleniu od zapomnienia dorobku kulturowego twórców naszego regionu. Odnaleźliśmy 

wartości, jakie stanowi wspólnota lokalna, jej kultura, tradycje i wprowadziliśmy je w świat, 

pomnażając nasze dziedzictwo. 

 

 
  

Goście zwiedzający wystawę – ks. kan. Michał Radej  

i ks. Julian Brzezicki 



   Wystawa prac twórców regionalnych                                           


