
,,Z kul tu rą za pan brat, czy li edu ka cja kul tu ral -
na od kuch ni”. Ta ką na zwę no si pro jekt re ali -
zo wa ny w Szko le Pod sta wo wej nr 38 w So -
snow cu. Ory gi nal ny pro jekt wy my śli ły i re ali -
zu ją Ka ta rzy na Błach i Bar ba ra Szpecht,
na uczy ciel ki kla sy klasy III d.

Pro jekt obej mu je rocz ny blok za jęć, któ ry
zo stał po dzie lo ny na pięć mo du łów: „Mu zy -
ka”, „Sztu ka”, „Li te ra tu ra”, „Te atr”
i „Film”. – Ce lem pro jek tu jest edu ka cja kul tu -
ral na, czy li za zna jo mie nie dzie ci z kul tu rą, edu -
ko wa nie ich do uczest nic twa w ży ciu kul tu ral -
nym oraz po ka za nie, jak kul tu ra jest sze ro ka
i róż no rod na. Każ dy z mo du łów obej mu je spo -
tka nia w in sty tu cjach kul tu ry, któ re są po łą czo -
ne ze zwie dza niem da nej pla ców ki, lek cja mi
i warsz ta ta mi. Or ga ni zu je my tak że spo tka nia
z twór ca mi re pre zen tu ją cy mi da ną dzie dzi nę,
dys ku sje, warsz ta ty i za ję cia – mó wi Ka ta rzy -
na Błach. 

Pierw szym mo du łem zre ali zo wa nym w ra -
mach te go pro jek tu by ła „Mu zy ka”. Ucznio wie
mie li oka zję spo tkać się z so sno wiec ki mi mu zy -
ka mi, któ rzy zaj mu ją się róż ny mi ga tun ka mi
mu zycz ny mi. – Ucznio wie za chwy ci li się kon -
cer tem w wy ko na niu zna ko mi te go pia ni sty
Mar ci na Mo gi ły, któ ry grał utwo ry Fry de ry ka
Cho pi na. To wa rzy szy ła mu Mał go rza ta La so ta,
wy bit na wo ka list ka so pra no wa. Z ko lei z Eli zą
Wie trzyń ską z ze spo łu ,,Eliss” ba wi li się zna ko -
mi cie przy mu zy ce i roz ma wia li o tym, jak wy -
glą da ją kon cer ty, na gry wa nie pły ty i pra ca
nad mu zy ką ,,od kuch ni”. Wraz ze spo łem Fa ir
We ather Friends w skła dzie: Mi chał Ma ślak
i Pa weł Czyż mie li nie po wta rzal ną oka zję na -
gra nia wspól nie pio sen ki – opo wia da Bar ba ra
Szpecht. 

Dru gi mo duł „Sztu ka” po zwo lił uczniom
na prze ży cie nie za po mnia nych chwil, w to wa -
rzy stwie zna ko mi te go i wie lo krot nie na gra dza -
ne go ar ty sty ma la rza Cze sła wa Ga łuż ne go.
Pod czas hap pe nin gu ma lar skie go ucznio wie
mie li wy jąt ko wą oka zję ob ser wo wać, jak po -
wsta je ob raz, zo ba czyć pra ce ar ty sty, wy ko na -
ne w róż nych tech ni kach oraz sa mo dziel nie
wy ko nać pra cę pla stycz ną. Ucznio wie od wie -
dzi li tak że So sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki oraz Mu zeum w So snow cu. Pra -
cow ni cy przy go to wa li dla nich sze reg atrak cji:
warsz ta ty, cie ka we wy kła dy i po ka za li im wy -
sta wy. W Zam ku Sie lec kim ucznio wie
zobaczyli m. in. przy kła dy dzieł sztu ki w róż -
nych tech ni kach: ob ra zy, akwa re le, gra fi ki, fo -
to gra fie, rzeź by. Z ko lei w Mu zeum, pod czas
lek cji opar tej na ma te ria łach ar chi wal nych, po -

zna li hi sto rię ro dzi ny Scho enów, nie miec kich
prze my słow ców od mo men tu ich osie dle nia się
w So snow cu. Uczest ni czy li tak że w pre zen ta -
cji eks po na tów ,,Z sza fy pra dziad ka”, czy li
daw nych, za po mnia nych dziś sprzę tów go spo -
dar stwa do mo we go i na czyń po cho dzą cych ze
zbio rów mu ze al nych.

Trze ci mo duł pod na zwą „Li te ra tu ra” był
in spi ra cją do za pro sze nia Iza be li Mich ty, au -
tor ki ksią żek dla dzie ci. Au tor ka pre zen to wa -
ła swo je ksią żecz ki „Co war to wie dzieć
o przy ro dzie?” „Ukry te zna cze nia, czy li za -
ba wy sło wa mi” oraz naj now szą książ kę „Po -
dróż do wnę trza ucha”, sta no wią cą kom pen -
dium wie dzy o bu do wie na rzą du słu chu czło -
wie ka. Au tor ka za da wa ła dzie ciom py ta nia
i za gad ki, a ucznio wie wy ka za li się du żą wie -
dzą, od ga du jąc bez błęd nie ukry te zna cze nia
słów. Przy go to wa li tak że dla au tor ki nie spo -
dzian kę. Prze bra ni w pięk ne stro je re cy to wa li
wier szy ki o po go dzie, po cho dzą ce z jej książ -
ki. Au tor ka po pro wa dzi ła krót kie za ję cia oraz
od po wia da ła na py ta nia. – By ło wspa nia le!
Dla ta kich chwil war to za ry wać no ce i pi -
sać – po wie dzia ła wzru szo na Iza be la Mich ta.
Mi łą nie spo dzian ką by ła ksią żecz ka pt. „Skąd
się wzię ła ta po go da? Czy li fa scy nu ją ca przy -
ro da”, któ rą dzie ci otrzy ma ły od au tor ki wraz
z de dy ka cją. Książ ka po wsta ła z my ślą o ma -
łych pa sjo na tach, cie ka wych ota cza ją ce go ich
świa ta. Da je od po wie dzi na wie le py tań,
a wszyst kie poda ne są w for mie lek kich i za -
baw nych wier szy ków, któ rym to wa rzy szą
prze pięk ne zdję cia i we so łe ry sun ki. 

Sa mi ucznio wie uwa ża ją tak że, że pro jekt
jest bar dzo do brym po my słem, po nie waż po -
zwa la im uczest ni czyć w kul tu rze i po zna wać
jej róż no rod ne ob li cza. 

– Pro jekt uczy nas kul tu ral ne go za cho wa -
nia w róż nych miej scach pu blicz nych, po zna li -
śmy cie ka wych lu dzi, zdo by li śmy wie dzę na te -
mat róż nych ro dza jów mu zy ki po waż nej, roz -
ryw ko wej, ma lar stwa oraz po ezji – mó wi
uczen ni ca Oli wia Gor czy ca. 

– Po do ba ło mi się, że mo gli śmy zo ba czyć
ar ty stów na ży wo pod czas ich pra cy i mo gli -
śmy ba wić się z ni mi przy mu zy ce, ma lo wać
ob ra zy i czy tać wspól nie wier sze. Bar dzo się
cie szę na ko lej ne od sło ny te go faj ne go pro jek -
tu – przy znał Mi ko łaj Ma rzyń ski. 

Ucznio wie bę dą mie li oka zję po znać jesz -
cze Bo gu sła wę Tu ta je wicz, rów nież au tor kę
ksią żek dla dzie ci oraz go ścić w bi blio te ce
przy ul. Ki sie lew skie go. Do koń ca ro ku szkol -
ne go zo sta ną zre ali zo wa ne jesz cze dwa mo du -

ły, czy li „Te atr” i „Film”. Od wie dzą Te atr Za -
głę bia, a w cza sie lek cji bę dą mo gli zo ba czyć
miej sca nie do stęp ne dla zwy kłych wi dzów, po -
znać tajemnice te atru i do wie dzieć się nie tyl -
ko, jak wy glą da pra ca nad spek ta klem, ale tak -
że zo ba czyć sztu kę te atral ną. W ra mach mo du -
łu ,,Film” wy bio rą się do Miej skie go Dom
Kul tu ry „Ka zi mierz”, gdzie zo sta ną zre ali zo -
wa ne za ję cia teo re tycz ne o po cząt kach ki na, fil -
mu fa bu lar ne go i ani ma cji, po łą czo ne z warsz -
ta ta mi i pro jek cją fil mo wą. 

– Ja ko szko ła z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi
i spe cjal ny mi, w szcze gól ny spo sób je ste śmy
na sta wie ni na dzia ła nia ma ją ce na ce lu do tar -
cie do każ de go dziec ka, bez wzglę du na je go
dys funk cje. Słu żą nam do te go m. in. in no wa -
cje pe da go gicz ne, pro wa dzo ne przez na uczy -
cie li. Pro jekt ,,Z kul tu rą za pan brat, czy li edu -
ka cja kul tu ral na od kuch ni” jest jed ną z nich.
Nie tyl ko po sze rza ho ry zon ty dzie ci do ty czą ce
kul tu ry sze ro ko ro zu mia nej, ale rów nież da je
wie dzę w ob sza rze hi sto rii naj bliż sze go śro do -
wi ska, ja kim jest  So sno wiec – mó wi Iwo -
na Chę ciń ska, dy rek tor ka SP nr 38. – Pro jekt
ma na ce lu, za rów no roz wój za in te re so wań kul -
tu ral nych dzie ci, jak rów nież włą cze nie
w świat  tych za in te re so wań ich naj bliż szych.
Po przez po ło że nie na ci sku na ak tyw ne uczest -
nic two i prze ła my wa nie ste reo ty pu bier ne go
od bio ru kul tu ry, udział w wy da rze niach, ucze -
nie kry tycz ne go my śle nia oraz upo wszech nia -
nie do brych wzo rów, dzie ci wraz z ro dzi ca mi
zo sta ną świa do my mi od bior ca mi dzie dzic twa
kul tu ro we go. Wów czas  w peł ni  wy ko rzy sta ją
ofer tę, rów nież tę, któ rą pro po nu ją miej skie in -
sty tu cje. Pro jekt po ka zu je, że kul tu ra jest do -
stęp na dla każ de go, wy star czy tyl ko
chcieć – do da ła. SK
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Laleczki za szczepionki dla dzieci

Wik tor No gaj czyk i Mi chał Kru -
piń ski, ucznio wie IV Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. S. Sta -
szi ca, wy gra li VI Ogól no pol ski
Kon kurs Hi sto rycz ny „Bój
o czap kę kpt. An to nie go Sta wa -
rza”. Uro czy ste wrę cze nie na gród
od by ło się 25 stycz nia pod czas
ga li fi na ło wej w Mu zeum Woj ska
Pol skie go w War sza wie. W tym
ro ku w kla sy fi ka cji dru ży no wej
dru ży na „Sta szi ca” oka za ła się
bez kon ku ren cyj na. Wik tor No -
gaj czyk i Mi chał Kru piń ski,
ucznio wie kla sy ma tu ral nej o pro -
fi lu ma te ma tycz no – po li to lo gicz -
nej, przy go to wa ni do kon kur su
przez Sła wo mi rę Dzie więc ką, na -
uczy ciel kę hi sto rii, by li naj lep si
i wy gra li re pli kę ty tu ło wej czap ki.
Z ko lei w kla sy fi ka cji in dy wi du -
al nej, Wik tor za jął II, a Mi -
chał III miej sce w Pol sce. Oprócz
pa kie tu cie ka wych ksią żek hi sto -
rycz nych i na gród rze czo wych
o te ma ty ce woj sko wej, ufun do wa -
nych przez licz nych part ne rów
kon kur su, zwy cięz cy otrzy ma li
in dek sy na stu dia hi sto rycz ne
na Uni wer sy te cie im. J. Ko cha -
now skie go w Kiel cach. 
Uczest ni cy kon kur su nie mie li ła -
twe go za da nia. Mu sie li roz wią zać
trud ny, wy ma ga ją cy szcze gó ło -
wej wie dzy test oraz w opar ciu
o ma te ria ły źró dło we na pi sa li wy -
pra co wa nie. Kpt. An to ni Sta warz,
któ re go po stać upa mięt niał kon -

kurs, był ini cja to rem ak cji oswo -
bo dze nia Kra ko wa, żoł nie rzem,
a w cza sach I woj ny świa to wej po -
rucz ni kiem ar mii au stro -wę gier -
skiej. W 1918 r. stwo rzył w woj -
sku or ga ni za cję spi sko wą. 30 paź -
dzier ni ka żoł nie rze pod je go do -
wódz twem opa no wa li dwo rzec
ko le jo wy w Pła szo wie. Dzień
po po wsta niu An to ni Sta warz
z żoł nie rza mi za jął au striac kie ko -
sza ry w Pod gó rzu, a na stęp nie ca -
ły Kra ków. Po woj nie An to ni Sta -
warz awan so wał do stop nia ka pi -
ta na, słu żył w 57. Puł ku Pie cho ty
w Tar no wie. W 1935 r. roz po czął
pra cę w kra kow skim ma gi stra cie.
W cza sie II woj ny świa to wej był
człon kiem Ar mii Kra jo wej.
Zmarł w 1955 r. 
„Bój o czap kę kpt. An to nie go Sta -
wa rza” jest ogól no pol skim kon -
kur sem hi sto rycz nym prze zna -
czo nym dla uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych, or ga ni zo wa nym
przez Sto wa rzy sze nie Tra dy cyj ny
Od dział C. i K. Re gi men tu Ar ty -
le rii For tecz nej No. 2 ba ro -
na Edwar da von Be schi – Twier -
dza Kra ków we współ pra cy
z Uni wer sy te tem War szaw skim,
Uni wer sy te tem im. J. Ko cha now -
skie go w Kiel cach i Mu zeum
Woj ska Pol skie go. W tym ro ku
ho no ro wy pa tro nat nad kon kur -
sem ob ję ła An na Ma ria An ders,
se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów. SK

Indeksy w nagrodę

Uczniowie „Staszica” wygrali ogólnopolski konkurs 

„Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza” 

,,Z kulturą za pan brat, czyli edukacja
kulturalna od kuchni” jest projektem, który
promuje aktywne uczestnictwo w sferze
kultury i przełamywanie stereotypu biernego
jej odbioru, kształtuje postawę otwartości,
krytyczne myślenie oraz przyczynia się
do upowszechniania dobrych wzorów, które
powinny stanowić priorytety w edukacji
kulturalnej. Dzięki temu dzieci mogą stać się
świadomymi odbiorcami kultury. Projekt
zainteresował nie tylko uczniów, ale
i rodziców propozycjami kulturalnymi, jakie
oferują miejskie instytucje. Patronat
medialny nad projektem objął „Kurier
Miejski”. 

Kultura dostępna dla każdego. 
Wystarczy tylko chcieć

Muzyka, sztuka, literatura, teatr i film w Szkole Podstawowej nr 38 w Sosnowcu

Nie zwy kłe la lecz ki, sym bo li zu -
ją ce po moc dla po trze bu ją cych
dzie ci, wy ko na li ucznio wie Ze -
spo łu Szkół nr 1 w So snow cu.
Ucznio wie wy ko ny wa li lal ki
w ra mach ak cji UNI CEF, bio rąc
tym sa mym udział w IV już
edy cji mię dzy na ro do wej kam pa -
nii „Wszyst kie Ko lo ry Świa ta”.
Ce lem te go pro jek tu, któ ry zo -
stał pod su mo wa ny 13 stycz nia,
jest kształ to wa nie wśród dzie ci
i mło dzie ży po sta wy otwar to ści
oraz to le ran cji na in ne kul tu ry.

W ra mach te go pro jek tu
ucznio wie wraz z ro dzi na mi
przy go to wa li szma cia ne la lecz -
ki UNI CEF -u i tym sa mym po -
mo gli swo im ró wie śni kom
w An go li. Pro jekt był re ali zo wa -
ny w czte rech eta pach. Pierw szy
etap po le gał na po dró ży przez
kon ty nen ty – ucznio wie w trak -
cie za jęć bądź pra cy do mo wej
wy bie ra li kraj po cho dze nia swo -
jej la lecz ki i sta ra li się ze brać
jak naj wię cej in for ma cji o geo -

gra fii te go kra ju, je go miesz kań -
cach, zwy cza jach i kul tu rze.
W dru gim eta pie la lecz ki by ły
przy go to wy wa ne przez uczniów.
W opar ciu o sza blon dzie ci wy -
ko ny wa ły cha ry ta tyw ne la lecz -
ki, ubra ne i przy ozdo bio ne
w spo sób od po wia da ją cy kul tu -
rze kra ju, któ ry re pre zen tu ją.
Pod czas trze cie go eta pu za pre -
zen to wa no la lecz ki w szko le
na spe cjal nie zor ga ni zo wa nej
wy sta wie, gdzie każ dy z za pro -
szo nych go ści mógł w za mian
za da ro wi znę „za opie ko wać się”
wy bra ną la lecz ką. Do chód zo -
stał prze zna czo ny na za kup
szcze pio nek dla dzie ci w An go -
li. Eta pem czwar tym jest kon -
kurs na naj bar dziej ory gi nal ną
la lecz kę. Mo że w nim wziąć
udział każ da szko ła re ali zu ją ca
pro jekt, a dla zwy cię skiej szko ły
na gro dą bę dzie kon cert Maj ki
Je żow skiej. Ko or dy na tor ką pro -
jek tu w szko le by ła Iwo na Bart -
czak. SK

Uczniowie ZS nr 1 w ramach akcji UNICEF pomogli swoim
rówieśnikom w Angoli. 

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania autorskiego w ramach projektu „Z kulturą za pan brat, czyli edukacja kulturalna
od kuchni”. Uczniowie klasy III d razem z nauczycielkami: Katarzyną Błach i Barbarą Szpecht (od lewej), Izabelą Michtą,
autorką książek dla dzieci i Adamem Szymonowiczem, wicedyrektorem szkoły.
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