
 
Sprawozdanie Muzeum Miejskiego „Sztygarka” 

z realizacji akcji  
 

LATO W MIEŚCIE 2011 
 

 
 
LP. 

 
TERMIN 

REALIZACJI 
  

 
MIEJSCE REALIZACJI 

 
UWAGI 

1.   
06.07.2011. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w 
Strzemieszycach Wielkich 
 

 
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 60 
 

2.   
07.07.2011 

 
Muzeum Miejskie „Sztygarka” 
w Dąbrowie Górniczej 

 
zrealizowano 
„Letnie spotkania pod pancerzem” 
ilość uczestników – 35 
 

3.   
13.07.2011 

 
Szkoła Podstawowa Nr 26 w 
Łośniu 
 

  
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 30 
„Noc sobótkowa” 
ilość uczestników – 70 
 

4.   
14.07.2011 

 
Muzeum Miejskie „Sztygarka” 

 
zrealizowano 
„Letnie spotkania pod pancerzem” 
ilość uczestników – 20 
 

5.   
16.07.2011 

 
Kopalnia Ćwiczebna 

 
zrealizowano 
„Spotkania z tradycją górniczą” 
ilość uczestników – 10 
 

6.   
20.07.2011 

 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1  

 
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 60 
 

7.   
21.07.2011 

 
Muzeum Miejskie „Sztygarka” 

 
zrealizowano 
„Letnie spotkania pod pancerzem” 
ilość uczestników – 15 
 



8.   
23.07.2011 

 
Kopalnia Ćwiczebna 

 
zrealizowano 
„Spotkania z tradycją górniczą” 
ilość uczestników – 15 
 

9.   
27.07.2011. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 31 
w Ząbkowicach 

 
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 50 
 

10.   
03.08.2011. 

 
Euro Camping w Błędowie 
 

 
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 60 
 

11.   
10.08.2911 

 
Dom Kultury w Ząbkowicach 
 

 
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 60 
 

12.   
13.08.2011 

 
Kopalnia Ćwiczebna 

 
zrealizowano 
„Spotkania z tradycją górniczą” 
ilość uczestników – 21 
 
 

13.   
17.08.2011 

 
Świetlica Środowiskowa w 
Antoniowie 

 
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 70 
 

14.   
17.08.2011 

 
Muzeum Miejskie „Sztygarka” 

 
Zrealizowano prezentację multimedialną 
„Zabawkarstwo ludowe” 
ilość uczestników -1 
 

15.   
24.08.2011 

 
Szkoła Podstawowa w Ujejscu 
 

 
zrealizowano 
„Przystanek wakacje” 
ilość uczestników – 30 
 

16.   
27.08.2011 

 
Kopalnia Ćwiczebna 

 
zrealizowano 
„Spotkania z tradycją górniczą” 
ilość uczestników – 10 
 
 
 

 
 



Poza realizacją zaplanowanych zadań odbyły się dwie prezentacje multimedialne pt. „Papua 
Nowa Gwinea” oraz „Kultura Indii” – ilość uczestników -55.  
 

LATO W MIEŚCIE – 13 LIPIEC „NOC SOBÓTKOWA” 
 
Letnia propozycja przygotowana przez Muzeum Miejskie „Sztygarka” na zorganizowanie w 

środku lata Nocy Sobótkowej, okazała się dobrą alternatywą dla dzieciaków spędzających 

wakacje w mieście. 

13 lipca 2011 r. w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej zebrała się liczna grupa dzieciaków 

ze swoimi opiekunami (ok. 70 osób), by posłuchać opowieści o dawnych rytuałach 

sobótkowych, o których opowiadała Olga Lulek – pracownica Muzeum.  

 

Uczestnicy akcji Lato w Mieście dowiedzieli się, jak wyglądały początki słowiańskiego 

święta, skąd tak wiele nazw określające to samo święto (Sobótka, Noc Kupały, Wigilia św. 

Jana) oraz jakie przysłowia  związane ze zwyczajami świętojańskimi przetrwały po dziś dzień 

(„Jan ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody”). 

 

Wytypowane dziewczynki rzucały na wodę wcześniej przygotowane wianki, które 

umieszczone zostały na drewnianej deseczce, do której przytwierdzono także świecę. Chłopcy 

pomagali, by wianuszki płynęły równo, by się nie zatopiły i aby nie zgasł płomień, co 

wróżyłoby dziewczynie staropanieństwo.  

Również pozostałe dzieci miały okazję upleść swój świętojański wianek, który rzucony na 

wodę miał przynieść szczęście i miłość.  

 

Po zapoznaniu się z rytuałami dotyczącymi dwóch żywiołów – ogniu i wodzie (które podczas 

obchodów Sobótki są najważniejsze), dzieci wraz z prowadzącą udali się na poszukiwanie 

kwiatu paproci (nasieźrzał).  

Chęć odnalezienia owego kwiatu była ogromną, gdyż jak mówi tradycja – znalazca kwiatu 

miał mieć zagwarantowaną miłość, bogactwo oraz czarodziejskie moce.  

Prawda jest taka, że nikomu z uczestników nie udało się odnaleźć kwiatu paproci, ale 

zapewne wynikało to z faktu, że owy kwiat kwitnie tylko w najdłuższą noc w roku (z 23 na 24 

czerwca). 

Aby jednak zapewnić sobie szczęście na cały najbliższy rok, każdy z uczestników wyprawy 

zabrał ze sobą do domu liście paproci, bowiem ziela zebrana podczas Nocy Świętojańskiej 

również mają magiczne moce i ususzone w domu, będą nas chroniły przed złymi mocami.  



 


