
 

K U LTH U R R A 2 0 1 3  

P O D S U M O WAN I E  P R O J E K TU  

Historia zapisana w glinie 



Co to jest KULTHURRA? 

 

 Kulthurra to program edukacji kulturalnej, w którym 

uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują 

projekty artystyczne. Program jest realizowany  

   przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ze środków               

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 



Jak trafiliśmy do programu? 

 

 

Nabór do programu przeprowadzony został w formie 

ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli na projekt 

pod hasłem „Moje miejsce, moja historia” dotyczący 

zajęć artystycznych. Spośród projektów nadesłanych  

z całej Polski wybrano tylko 13.  

Szkoła Podstawowa im. J. Szelesta w Dębskiej 

Woli jest jedyną szkoła z województwa 

świętokrzyskiego, która uczestniczy w programie 

Kulthurra. 

 



O czym jest nasz projekt? 

 

    Nasz projekt  „Historia zapisana w glinie” dotyczy 

Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach -

jedynego ośrodka w Polsce, gdzie można zapoznać 

się z dziejami i technikami wyrobu naczyń glinianych. 

Początki garncarstwa sięgają tu połowy XVI wieku.  

  W roku 1935 w Chałupkach istniało aż 69 warsztatów 

garncarskich. Umiejętności toczenia garnków  

przekazywano tu z pokolenia na pokolenie. 

 



Cele projektu 

 Nakręcenie filmu promującego tradycje garncarskie  

   w Chałupkach. 

 Spotkanie z wielokrotnie nagradzaną Elżbieta Klimczak, 
podpatrzenie  procesu przygotowywania gliny, lepienia, pracy 
na kole garncarskim. 

 Odwiedzenie Ośrodka Tradycji Garncarstwa, pozyskanie 
informacji od kustosza pana Józefa Głuszka wywodzącego 
się z rodziny garncarzy.  

 Animacja poklatkowa inspirowana gliną. 

 Projekt to okazja do poznania swojej własnej, małej nadal 
żywej  historii. To podróż do  korzeni, sięgnięcie do tradycji 

  i ukłon w kierunku tych, którzy nadal podtrzymują to rzemiosło.  

  

 



Jakie wsparcie uzyskaliśmy od organizatorów 

Centrum Edukacji Obywatelskiej? 

 
 warsztaty twórcze dla uczniów z animacji 

poklatkowej prowadzone przez pana T. Solicha -13 
godzin. 

 Trzydniowa konferencja w Warszawie dla nauczyciela - 
autora projektu. 

 Materiały pomocnicze (książki, broszury, DVD) 

 Możliwość korzystania z materiałów publikowanych  

   na stronie programu. 

 Promocja pracy młodzieży w mediach. 

 Stały kontakt ze specjalistami i organizatorami (m.in. za 
pośrednictwem bloga programu) oraz wsparcie 
merytoryczne i organizacyjne. 

 



Etapy pracy nad projektem: 

 

 Udział  i dokumentacja fotograficzna Chałupkowych               

Garcynek – 28 lipca 2013. 

 



Udział w konferencji dla nauczycieli  

 W dniach 26-28 września 2013 odbyła się konferencja  

  dla nauczycieli uczestniczący w programie Kulthurra.  

  W programie konferencji znalazły się: warsztaty animacji     

poklatkowej, warsztaty teatralne, aktywne zwiedzanie   

Narodowej Galerii Sztuki Zachęta oraz wizyta w teatrze.  

 



Wizyta  w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach. 

 

 15 października uczestnicy projektu odwiedzili  Ośrodek Tradycji 

Garncarstwa w Chałupkach, gdzie poznali proces wydobywania, 

przygotowywania gliny, wyrobu, zdobienia  i wypalania naczyń 

glinianych. 

   Wiele serca okazał nam kustosz pan J. Głuszek, który opowiedział  

   nam  o swojej związanej  z   garncarstwem    rodzinie,  zaprezentował        

eksponaty zgromadzone w muzeum. 
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Wizyta  w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach. 

 



Warsztaty z panią Elżbietą Klimczak. 

 

 Uczniowie mieli możliwość podziwiania przy pracy pani 

Elżbiety Klimczak wielokrotnie nagradzanej artystki 

wywodzącą się z silnie związanej z garncarstwem 

rodziny Sowińskich .  

  Każdy z uczestników projektu samodzielnie pracował 

   na kole garncarskim, stworzył własną rzeźbę.  

 



Pani E. Klimczak przy pracy  



Warsztaty z p. E. Klimczak 
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Nagranie filmu – wirtualne zwiedzanie muzeum. 

 

 Naszym zamiarem było utrwalenie i dokumentacja cennych informacji 

na temat garncarstwa w Chałupkach, rodzinnych historii, olbrzymiej 

wiedzy pana kustosza Józefa Głuszka, dla którego każdy eksponat  

    to źródło wspomnień, a dla zwiedzających niecodzienna lekcja tradycji,          

szacunku do przodków i ich rzemiosła.   

 



Wizyta w warsztacie pani Elżbiety Klimczak. 

 

 Dzięki uprzejmości Pani Elżbiety Klimczak sporządzona została 

dokumentacja fotograficzna warsztatu twórczyni, jej prac, jak również 

pamiątek po tacie pani Elżbiety – znakomitym garncarzu 

   i rzeźbiarzu panu Stefanie Sowińskim. Dziś rzeźby pani Klimczak    

znane są w całej Polsce i kilku krajach europejskich. Pani Elżbieta   

wyspecjalizowała się w tworzeniu figur o tematyce sakralnej. 

 



 Pani Elżbieta Klimczak w swoim warsztacie. 
 



W warsztacie p. E. Klimczak 



W warsztacie p. E. Klimczak 

 



Rzeźby p. E. Klimczak 
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Rzeźby p. E. Klimczak 



Piec do wypalania naczyń glinianych 

 



Warsztaty animacji poklatkowej. 

 

     W dniach 13 – 15 listopada uczniowie  klasy VI b wzięli  udziału  

w warsztatach z animacji poklatkowej z panem Tomaszem Solichem  

z Fundacji Osiem Życzeń. Trzy dni spędzone z panem Tomkiem były 

bardzo pracowite, dzieci napisały scenariusz filmu, przygotowały 

rekwizyty, wykonały 1642 zdjęcia, rejestrowały dźwięk  na potrzeby filmu. 

Powstał film eksperymentalny tworzony metodą poklatkową. 

 



Warsztaty animacji poklatkowej 
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Warsztaty animacji poklatkowej 



O czym jest nasz film? 

 

 Bohaterami filmu są naczynia gliniane, figurki, które 

zostały wykonane przez uczniów w czasie 

warsztatów z panią Klimczak. Główny bohater 

otrzymał imię Józef na część pana kustosza  

   w podziękowaniu za jego życzliwość i wiedzę.  

 

 



O czym jest nasz film? 

 

 Spokojne życie w kredensie przerwała naszym bohaterom 

niesforna mysz i wszędobylski kot. 

  Dzbanuszek Józef ginie roztrzaskany,  na szczęście  

     z pomocą przychodzą mu inne gliniane naczynia, które   

muszą na polecenie szamana zdobyć składniki magicznego   

kleju, by uratować przyjaciela. 



O czym jest nasz film? 

 

 Wyruszają w pełną przygód wyprawę, czy uda im się  

wszystko zdobyć,  czy klej zadziała,  i w czym 

pomogą łzy anioła przekonacie się za chwilę. 

 

 



Wirtualny festiwal KULTHURRA 

 

19 grudnia wzięliśmy udział w Wirtualnym Festiwalu 

Kulthurra zorganizowanym przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w Warszawie –za pośrednictwem 

internetu przez trzy godziny wykonywaliśmy zadania 

konkursowe np.: fotograficzna interpretacja obrazu, 

test wiedzy o teatrze, zagranie utworu na małych 

instrumentach.  

 



Wirtualny festiwal KULTHURRA  

Interpretacja obrazu 

Edward Hopper „Ludzie w słońcu” 

http://uploads1.wikipaintings.org/images/edward-hopper/people-in-the-sun.jpg


Wirtualny festiwal KULTHURRA  

Interpretacja obrazu 

 Klasa VI b w słońcu  

 



Podziękowania 

 

 Panu Józefowi Głuszkowi , Pani Elżbiecie Klimczak 

za pomoc w realizacji projektu, 

 

 Pani Dyrektor Irenie Bisaga za życzliwość , 

możliwość przeprowadzenia warsztatów w szkole. 

 

 Klasie VI b  za kreatywność, zaangażowanie i pracę 

nad projektem.  

 

 


