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Wstęp

Wstęp

Szanowni Państwo,
rok szkolny 2017/2018 będzie szczególny zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, ze
względu na znaczące, trudne zmiany w oświacie, czyli likwidację gimnazjów oraz
powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Pochodnymi tych przekształceń
są nowe podstawy programowe. Pragniemy Państwa zachęcić do zapoznania się
z aktualnym informatorem edukacyjnym Muzeum Narodowego w Szczecinie,
również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.
Muzeum, współpracując ze szkołami, realizuje wspólne cele, jakimi
są przekaz wiedzy wszystkim grupom wiekowym i udostępnianie wśród nich
dziedzictwa kulturowego. Wypada zauważyć istotę korelacji edukacji muzealnej
z pedagogiką społeczną, wczesnoszkolną, specjalną, czasu wolnego, andragogiką,
edukacją historyczną, regionalną, międzykulturową czy wychowaniem estetycznym
i obywatelskim. Stąd ważne jest zwrócenie uwagi na możliwości, jakie program
dydaktyczny muzeum oferuje edukacji formalnej – począwszy od nauczania
przedszkolnego, przez szkolne, kończąc na uniwersyteckim – oraz nieformalnej,
również w obszarze kształcenia ustawicznego.
W Muzeum Narodowym w Szczecinie powstają wystawy o różnorodnej
tematyce, głównie wynikające ze specyfiki naszych zbiorów. Każdej ekspozycji
towarzyszy
specjalny
program
wydarzeń
edukacyjno-popularyzatorskich.
Problematyka naukowa, jaką proponuje Muzeum Narodowe w Szczecinie opiera się
na wielu dziedzinach: archeologii, numizmatyce, etnografii, historii, historii sztuki
dawnej oraz sztuki współczesnej, afrykanistyce, a głównie – na historii regionalnej,
pogłębiającej wiedzę o przeszłości i kulturze Pomorza Zachodniego w kontekście
wartości narodowych i europejskich.
W ofercie edukacyjnej znalazły się warsztaty oraz lekcje muzealne, także
poza budynkami muzeum (m.in. „na wynos”, w plenerze), wykłady cykliczne
i okazjonalne, spotkania dla najmłodszych (Rysujemy w muzeum, Akademia Brzdąca,
Akademia Malucha, Akademia Gryfa itp.), odczyty, koncerty, konkursy, wystawy
pokonkursowe, konferencje metodyczne oraz warsztaty dla nauczycieli. Rozmaite
spotkania odbywają się zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy.
Zapraszamy na regularne spotkania do szczecińskiej Kluboksięgarni FiKa,
która współpracuje z różnymi wydawnictwami, dzięki czemu w przestrzeni gmachu
muzeum przy Wałach Chrobrego, na półkach księgarskich, znajduje się szeroki wybór
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach programu
Kultura dostępna, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, dysponuje pakietem 450 bezpłatnych lekcji muzealnych, które będą
realizowane od września do grudnia 2017 roku. Grupy szkolne i przedszkolne
zainteresowane udziałem w programie mogą rezerwować zajęcia (zgodnie
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z zamieszczoną w informatorze propozycją tematów) od 1 września 2017 roku u osób
prowadzących wybrane spotkanie. O zakwalifikowaniu do programu decyduje
kolejność zgłoszeń.
Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w naszej
tegorocznej ofercie. Dostosowujemy sposób przekazu do różnych potrzeb gości.
Zawsze podejmujemy wszelkie starania, aby uczestnicy spotkań wyszli z Muzeum
Narodowego w Szczecinie zadowoleni, ale mamy też nadzieję, że będą chcieli do nas
wracać. Będziemy usatysfakcjonowani, jeśli każda klasa choćby raz w roku weźmie
udział w lekcji muzealnej, a Państwo staną się naszymi częstymi gośćmi. Mamy
nadzieję, że Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny
2017/2018 spotka się z zainteresowaniem i okaże się pomocny w planowaniu wizyt
w muzeum.
Informacje o aktualnych wystawach oraz programach edukacyjnych można znaleźć na stronie
internetowej www.muzeum.szczecin.pl.

ZAPRASZAMY

dr Dariusz Kacprzak

Krystyna Milewska

Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kierownik Działu Edukacji
Muzeum Narodowe w Szczecinie
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I. Oferta dla szkół i przedszkoli

I. Oferta dla szkół
i przedszkoli
Dzieciom i młodzieży proponujemy
dwie formy zajęć muzealnych.

to oferta aktywnego zwiedzania zarówno stałych, jak i czasowych ekspozycji.
Zamiast tradycyjnego oprowadzania,
opowiadamy dzieciom o najciekawszych eksponatach znajdujących się
w muzeum i zapraszamy do wspólnej
zabawy. Specjalnie przygotowane
zagadki, rebusy, krzyżówki, konkursy
oraz zadania pobudzające wyobraźnię
zachęcają uczniów do rozmowy na
temat kultury i sztuki oraz wyrażania
własnych opinii.

to forma zajęć mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do
świadomego odbioru sztuki oraz
zjawisk związanych z kulturą i tradycją
poprzez uczestniczenie w procesie
twórczym. Warsztaty składają się
z części merytorycznej, prowadzonej
na podstawie wystaw prezentowanych
w muzeum, oraz z części plastycznej.
Zajęcia rozbudzają wyobraźnię oraz
wrażliwość, uczą kreatywności, prowokują uczniów do samodzielnego
i twórczego myślenia. Pokazują, w jaki
sposób powstają dzieła sztuki i jakimi
technikami posługują się ich twórcy.
Uczestnicy zajęć mają również niepowtarzalną okazję obejrzenia z bliska
eksponatów niedostępnych dla ogółu
zwiedzających oraz wykonania zadań
i prac plastycznych w technice odpowiadającej wybranemu tematowi.
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I. Oferta dla szkół i przedszkoli
1. Przedszkola, zerówki, klasy I–III szkół podstawowych / 1.1. Lekcje muzealne

1. Przedszkola, zerówki,
klasy I–III szkół
podstawowych

prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Tropiciel muzealny

1.1. Lekcje muzealne
Tematy wszystkich proponowanych
lekcji zostały dopasowane do
wymogów programowych w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym.

CYKL LEKCJI DLA DZIECI, KTÓRE
PIERWSZY RAZ ODWIEDZAJĄ
MUZEUM

Moja pierwsza wizyta w muzeum
Na zajęciach dzieci poznają specyfikę
muzeum, jego rolę, strukturę i organizację pracy. Dowiedzą się, dlaczego
gromadzi się i chroni zabytki kultury,
w jaki sposób są przechowywane oraz
konserwowane eksponaty, co oznacza
termin dzieło sztuki i jak powstają
wystawy. Uczestnicy zajęć zapoznają
się z podstawowymi pojęciami związanymi z pracą muzealnika, na przykład:
kolekcja, ekspozycja, konserwator dzieł
sztuki, archeolog, historyk sztuki.
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Zabawa edukacyjna dla najmłodszych
polegająca na poszukiwaniu zaginionych lub niepasujących do danej kolekcji eksponatów. Głównym zadaniem
uczestników lekcji będzie rozwiązanie
przygotowanych zadań i zagadek,
zidentyfikowanie budowli, ułożenie
puzzli z przedstawionymi obrazami
oraz odszukanie tajemniczych elementów obrazu. Gry uczą spostrzegawczości, pozwalając tym samym uważnie
przyjrzeć się zbiorom muzealnym.
To także doskonała forma nauki
poprzez zabawę, w której każdy
uczestnik może stać się małym
detektywem.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Gwiazdozbiór
Lekcja przygotowana z myślą o najmłodszych zwiedzających, dla których
pierwsza wizyta w muzeum to wielkie przeżycie. Celem tych zajęć jest
umożliwienie dzieciom samodzielnego
stworzenia własnej kolekcji najciekawszych eksponatów znajdujących się
w Ratuszu Staromiejskim. Wybrany
przez uczniów „gwiazdozbiór” dzieł
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sztuki stanie się przewodnikiem po
wspólnym zwiedzaniu muzeum. Ratusz
Staromiejski, w którym odbywają się
zajęcia, posiada wiele niezwykłych
zabytków, takich jak tajemnicza grająca
szafa, oryginalna zbroja husarza, fotel
tortur czy dorożka. Każdy, nawet najmłodszy miłośnik sztuki, znajdzie tu coś
dla siebie!
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Archeolog i jego praca
Lekcja będzie wyjątkową okazją do
zapoznania się z tajnikami pracy
archeologów. Dzieci dowiedzą się,
dlaczego i w jaki sposób bada się najdawniejsze dzieje ludzkości. Zapoznają
się ze specyfiką wykopalisk archeologicznych. Lekcja będzie również okazją do kontaktu z pozyskanymi przez
archeologów zabytkami znajdującymi
się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Szczecinie.
Zajęcia polecane dla uczniów
klas III i IV.

prowadzący: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

MOJE MIASTO, MÓJ REGION
Początki Szczecina
Kiedy powstał Szczecin i kto go założył?
Skąd wzięła się nazwa miasta? Jak
rozwijał się Szczecin i kiedy powstały
jego najstarsze, znane do dziś obiekty
architektoniczne? Jakiego wyznania
byli szczecinianie? Jak wyglądało ich
życie codzienne, gdzie pracowali i jak
się bawili? Na szereg pytań związanych
z najdawniejszą historią miasta wspólnie poszukamy odpowiedzi w Ratuszu
Staromiejskim.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Szczecin – moje miasto
w legendzie
Czy dzieci znają legendy regionu,
szczególnie te związane ze słowiańską
historią miasta? Czy potrafią przyjezdnym lub turystom opowiedzieć chociaż
jedną z nich? Jako mieszkańcy Szczecina powinny znać zarówno jego historię,
jak i baśnie oraz anegdoty związane
z najpopularniejszymi miejscami czy
postaciami miasta. Na lekcji w Muzeum
Historii Szczecina uczestnicy odkryją
nieznane dzieje Szczecina i Pomorza
Zachodniego.

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018
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prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min lub 90 min

Legendy pomorskie
Pomorze Zachodnie obfituje w legendy
i podania, w których znajduje się
ziarno prawdy. Stały się one trwałym
elementem kultury, stanowiąc rodzaj
zbiorowej pamięci i duchowego
świadectwa narodu. Przekazywane
z pokolenia na pokolenie, są skarbnicą
wiedzy historycznej i kluczem do
przeszłości. Na lekcji dzieci usłyszą
opowieści o gryfie, Sydonii von Borck,
upiorach ze szczecińskiego zamku czy
o książęcym błaźnie Klausie Hintzu,
a także poznają pojęcia związane
z tematyką zajęć, takie jak: legenda,
morał, danina, tortury, magia, klasztor,
zakonnik. Zapraszamy do fascynującego
świata pomorskich opowieści.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60–90 min

Książęta z rodu Gryfitów.
Ciekawostki z życia władców
na wesoło
Na wystawie Złoty wiek Pomorza.
Sztuka na dworze książąt pomorskich
w XVI i XVII wieku uczniowie poznają
przedstawicieli rodziny książęcej
i ich przydomki (Wielki, Pobożny,
Uczony, Stary itd.), dowiedzą się,
dlaczego tymi mianami obdarowano
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poszczególnych władców. Portrety
pomogą dowiedzieć się, jak wyglądali,
gdzie jeździli na wycieczki, co lubili
robić, w co się bawić, jakie maksymy
często powtarzali, co kolekcjonowali
i gromadzili oraz co przysparzało
im zmartwień, a z czego czerpali
największą radość. W drugiej części
zajęć uczestnicy będą się bawić
w pantomimę zatytułowaną Zgadnij,
jaki to władca?
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60 min

O herbie Szczecina i Pomorza
Zachodniego
Co to jest herb? Do czego służył i czy
dziś jest potrzebny? Dlaczego ten
szczeciński to głowa gryfa w koronie?
W trakcie zajęć dzieci usłyszą odpowiedzi na te pytania oraz najciekawsze
legendy o gryfie, a także poznają jego
wizerunek na przykładzie herbu
Pomorza Zachodniego i herbu Szczecina. Kroczący gryf – mityczne zwierzę
o ciele lwa oraz głowie i skrzydłach
orła – stał się symbolem rodu Gryfitów,
a jego wizerunek zobaczyć można nie
tylko na herbie rodowym, ale także na
pieczęciach i monetach, których wybór
prezentowany jest na wystawie Złoty
wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt
pomorskich w XVI i XVII wieku, gdzie
odbywa się lekcja.
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prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 45–60 min / 90 min

Życie codzienne szczecinian
w XIX wieku – praca
i odpoczynek
Wiek XIX przyniósł nie tylko niezwykle
szybki rozwój miast, ale też poważne
przemiany wewnątrz mieszczaństwa,
których efektem było pojawienie się
nowych grup społecznych, między
innymi robotników. Transformacji
towarzyszyła również zmiana sposobu życia. Jak w takim razie wyglądała
codzienność mieszkańców Szczecina
w XIX wieku? Gdzie pracowali i ile
zarabiali? Jak wyglądały ich mieszkania
i stroje? Czy brali kąpiel w domu, czy
w łaźni miejskiej? Jak spędzali wolny
czas i czym jeździli do teatru – dorożką,
tramwajem, konno czy samochodem?
Na te i inne pytania dzieci poszukają odpowiedzi w Muzeum Historii
Szczecina.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Sherlock Holmes na tropie.
Wały Chrobrego 100 lat temu.
Początki Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz pierwsze
kolekcje
Uczestnicy zajęć w pierwszej części
spotkania wyruszą na krótką wycieczkę

po Wałach Chrobrego, poznają historię zarówno znajdujących się w tej
przestrzeni budynków, czyli Akademii Morskiej, Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz Muzeum
Narodowego w Szczecinie, jak i charakterystycznych dla tej części miasta
elementów architektury, takich jak
pomniki, latarnie czy fontanna. Druga
część lekcji będzie odbywać się w gmachu muzeum przy Wałach Chrobrego.
Dzieci będą mogły zobaczyć wybrane
wystawy i eksponaty pochodzące
zarówno z najstarszych zbiorów, jak
i z najnowszych kolekcji muzealnych.
Uczestnicy zajęć poznają strukturę
organizacyjną instytucji oraz prace
zatrudnionych w niej muzealników,
między innymi archeologa, konserwatora dzieł sztuki, historyka sztuki,
historyka.
Temat proponowany jesienią lub
wiosną przy sprzyjającej pogodzie.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Przypadki Hansa Stettinera i Jana
Szczecińskiego, czyli życie codzienne szczecinian w XX wieku
Szczecin ma bardzo interesującą
historię – do 1945 roku było to miasto niemieckie, od tego czasu do
chwili obecnej jest miastem polskim.
Losy osób, które w nim mieszkały
w ostatnim stuleciu są równie ciekawe,
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jak dramatyczne. Lekcja opowiada
o codziennym życiu tytułowego Hansa
Stettinera, żyjącego w Szczecinie do
1945 roku, i Jana Szczecińskiego, który
zamieszkał w mieście po wojnie. Zapraszamy dzieci do niezwykłego świata
wspomnień o domu, szkole, pracy
i zabawie.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Dzieje Szczecina w pigułce
Tradycyjne zwiedzanie ekspozycji
dotyczącej historii Szczecina oraz jego
mieszkańców od czasów najdawniejszych do XX wieku. Pomocą w poznaniu
historii miasta i szczecinian będą
zgromadzone przez Muzeum Narodowe w Szczecinie eksponaty – obrazy,
grafiki, mapy, rzeźby, broń i inne przedmioty związane z kulturą materialną
oraz duchową.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60–90 min

czy „być rycerskim” i czy kodeks honorowy oraz zawarte w nim wartości są
dziś aktualne? Na zajęciach historyk
odpowie na te pytania oraz przedstawi
sylwetki najsłynniejszych polskich rycerzy i legendę o świętym Jerzym.

Z jakich środków lokomocji korzystać?
Czy warto mieć zegarek i rozkład jazdy?
Co zrobić, gdy w autobusie brakuje
miejsca? Zapraszamy dzieci w fascynującą podróż po gorącym i nieznanym
kontynencie.

prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
Czas: 45–60 min

prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

KONTYNENTY
Spotkanie z Afryką
Gdzie leży Afryka? Jak duży jest to
kontynent? Kto tam mieszka? Na te
i wiele innych pytań uczestnicy poszukają odpowiedzi w czasie zwiedzania
aktualnie prezentowanych w muzeum
wystaw afrykańskich. Dzieci dowiedzą
się o tradycjach, kulturze, sztuce, rodzinie i życiu codziennym na przykładzie
ludów Lobi i Somba zamieszkujących
Afrykę Zachodnią.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

POLSKA
Afrykańskie podróże małe i duże
Od giermka do rycerza
Czy dziewczynka mogła zostać rycerzem? Ile lat giermek uczył się fachu?
Z czego składał się strój średniowiecznego rycerza i ile ważył? Co zna-
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Wesoła podróż przez Afrykę Zachodnią – mały przewodnik dla globtroterów. Wędrówka od zagrody Lobi do
zagrody Somba. Co warto zobaczyć?
Jak przygotować się do podróży?
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Wakacji nadszedł czas, smak
przygód wabi nas… Z pamiętnika
młodego globtrotera
Pod koniec roku szkolnego wszyscy
marzą o wakacyjnych podróżach
i błogim lenistwie. Nieważne, czy będą
to wyjazdy dalsze, dłuższe czy krótsze,
na przykład weekendowe, czy spędzimy
czas u dziadków, na Mazurach,
w górach czy na drugim końcu świata.
Istotne jest to, aby były bezpieczne
i udane. W czasie spotkania rozmawiać
będziemy o najpopularniejszych
kierunkach wojaży, przygotowaniach
do nich i wakacyjnych pamiątkach,
które możemy przywieźć. Uczestnicy
zajęć obejrzą bursztyny, muszle, zęby
kaszalota, ciekawe kamienie, stare
przewodniki turystyczne oraz ozdoby
i stroje przywiezione z różnych części
świata. Zajęcia realizowane są w maju
i czerwcu.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Dogonowie – tajemniczy lud
Afryki
Uczestnicy spotkania poznają niezwykły lud, jakim są Dogonowie, oraz
historię ich „kosmicznej podróży”.
Dowiedzą się, jak wyglądał pojazd,
którym dotarli na Ziemię, wybiorą
się w podróż do ich wioski. Poznają
codzienne życie Dogonów: pracę, stroje,
wierzenia, sposoby spędzania wolnego
czasu. Wspólnie postaramy się znaleźć
odpowiedź na wiele trudnych pytań,
np.: dlaczego najważniejsze święto
Dogonów odbywa się raz na 60 lat? Co
ich łączyło z Tellemami? Czy potrafili
latać? Głowa, ręce, nogi – czy to lekcja
anatomii, czy architektury?
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
Czas: 60 min

TRADYCJE I ZWYCZAJE
Długie jesienne wieczory, czyli
jak pracowali i bawili się mieszkańcy wsi polskiej. Katarzynki
i andrzejki
W czasie zajęć dzieci poznają dawną
polską wieś i życie codzienne jej mieszkańców w wybranych porach roku.
Zgodnie z powiedzeniem – najpierw
obowiązki, później przyjemności –
uczestnicy lekcji dowiedzą się, jak
pracowali i jak w wolnym czasie bawili
się przodkowie, czym były pierzaki
i prządki, jak to z lnem bywało, czym
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wypełniano półki w spiżarniach i jak
magiczny koniec roku, zarówno kościelnego, jak i obrzędowego, wpływał
na życie osobiste mieszkańców wsi
polskiej. Zostaną omówione również
wróżby przygotowywane na katarzynki
i andrzejki.
Lekcja polecana dla uczniów
klas II i III.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

WYNALAZKI
Dawno, dawno temu człowiek
rozświetlił mroki nocy... Bajka
naukowa dla najmłodszych
Płomień był jedynym źródłem światła
do czasu wynalezienia i upowszechnienia żarówek elektrycznych.
Na zajęciach dzieci odkryją historię
sztucznego źródła światła, a także
poznają sposoby oświetlania przestrzeni, którymi posługiwał się człowiek od
najdawniejszych wieków. Uczestnicy
będą mogli zobaczyć z bliska łuczywo,
pochodnie, lampkę oliwną, świecę
wykonaną z wosku pszczelego, lampę
naftową oraz inne wynalazki wytwarzające światło. Jedną z największych
atrakcji lekcji będzie możliwość samodzielnego krzesania ognia.
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prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Bite, drukowane…, czyli rzecz
o pieniądzach
Kilka tysięcy lat przed naszą erą ludzie
nie znali pieniędzy. Walutą wymienną
było wszystko to, co w danej społeczności miało uznaną wartość, na przykład żywność, narzędzia, tkaniny, ozdoby. Na zajęciach dzieci poznają historię
pieniądza od muszelek kauri do karty
bankomatowej. Dowiedzą się również,
jak wyglądały pierwsze formy handlu
i płatności, kiedy pojawiły się monety
i banknoty. Uczestnicy lekcji zapoznają się z takimi pojęciami, jak moneta
(awers, rewers), banknot, mennica,
mincerz, płacidło oraz wirtualne przelewy. Poznają przysłowia dotyczące
pieniędzy oraz zobaczą oryginalne
monety bite na Pomorzu Zachodnim.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 45–60 min

Z wizytą w dawnej mennicy
Dzieci odwiedzające wystawę zapoznają się z wyposażeniem dawnej mennicy,
zobaczą w jaki sposób wybijano
monety, dowiedzą się, kto pracował
w mennicy, za co odpowiadali poszczególni pracownicy. Czy moneta musi być
okrągła? Czy zawsze są rewers i awers?
Jakie ważne informacje pojawiają się
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na monetach? Czy łatwo jest rozpoznać
podrobione monety i banknoty? Uczestnicy spotkania zobaczą dawne monety,
które powstawały w mennicach na Pomorzu Zachodnim. Na koniec spotkania
zaprojektują swoją własną monetę.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60 min

Każdy medal ma dwie strony.
ABC medalierstwa
W czasie lekcji uczniowie poznają
tajniki medalierstwa, dowiedzą się
o rodzajach medali, technikach ich
wykonywania oraz czym zajmuje się
medalier. Uczestnicy po spotkaniu
w muzeum będą potrafili odróżnić medale okolicznościowe od nagrodowych,
powiązać temat medalu z wydarzeniem
bądź osobą. Dzieci będą rozumiały znaczenie medalierstwa dla historii (medal
jako źródło i dokument historii) i dostrzegać wartość artystyczną medali.
Lekcja adresowana jest do
uczniów klas III.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60 min

Historia żeglugi
Na lekcji zastaną zaprezentowne
i omówione wybrane jednostki
pływające – od tych najstarszych, jak
dłubanka, przez drewniane łodzie
i żaglowce, po stalowe statki, budowane
w szczecińskich stoczniach w XX wieku.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co było
pierwsze – koło czy łódka? Dlaczego kamień tonie, a drewno pływa? Do czego
służą statki? W jaki sposób marynarze
ustalali kierunek na pełnym morzu?
Co pasażerowie na gapę – tajemnicze
świdraki – lubią najbardziej? Co to znaczy, że Szczecin ma morski charakter?
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

SZTUKA
Mapa sztuki. Od prehistorii do
teraźniejszości
W czasie lekcji zaprezentowana zostanie historia sztuki na wesoło, od czasów
prehistorycznych po koniec XX wieku,
wraz z najważniejszymi dziełami
sztuki oraz ich twórcami. Wszystkie
zadania będą uzupełnione o przykłady
rysunkowe (plansze) do samodzielnego kolorowania przez dzieci. Zajęcia
stanowią podróż do niezwykle barwnego świata sztuki, gdzie uczniowie
mogą bawić się formą i kolorem, a przy
okazji poznawać historię sztuki oraz
twórczość wielkich artystów. Uczestnicy
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wykonają prace plastyczne nawiązujące stylem do konkretnej epoki lub
wybranego dzieła sztuki. Mapa sztuki
to lekcja dla najmłodszych, przygotowana w muzealnej strefie edukacyjnej
zamienionej w wielką pracownię dla
dzieci. Za każdym razem pretekstem
do kreatywnej zabawy będą aktualne
ekspozycje.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min
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Malowanki.
Malować jak Leonardo

1.2. Warsztaty muzealne

Tematy wszystkich proponowanych
warsztatów zostały dopasowane do
wymogów programowych w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym.

ZABAWY ZE SZTUKĄ
Zacznij rzeźbić!
Nowoczesna forma zajęć zachęca
dzieci do poznania stosowanych
technik i metod pracy rzeźbiarza na
podstawie zabaw edukacyjnych oraz
wystaw stałych i czasowych. Warsztaty
odwołują się do przykładów z rzeźby średniowiecznej, a także do dzieł
współczesnych. Główne zagadnienia
poruszane w trakcie zajęć to warsztat
rzeźbiarski, techniki, materiały i narzędzia. Spotkanie ma na celu rozwijanie
kreatywności oraz myślenia przestrzennego. Dzieci wykonają różnorodne
dzieła plastyczne, miedzy innymi
„mobile”, płaskorzeźby oraz instalacje
przestrzenne.

Zajęcia to okazja do nauki malowania
dla najmłodszych, inspirowana
twórczością Leonarda da Vinci.
Warsztaty mają na celu uczyć dzieci
patrzenia na dzieło sztuki, rozwijać
zainteresowanie sztuką oraz zapoznać
z pracą malarza i przyborami,
których używa, na przykład: płótno,
blejtram, szpachelka, werniks,
krosno, paleta, pędzel, sztaluga,
rama. Malowanki to także możliwość
poznania podstawowych pojęć,
jak gama barwna, kontrast, cień
i półcień, kompozycja. Pretekstem do
artystycznej zabawy będą aktualne
ekspozycje wystawiane w muzeum
oraz prezentacja dotycząca twórczości
Leonarda da Vinci. Jest on uważany
za jednego z największych geniuszy
w historii cywilizacji, który w sposób
harmonijny łączył indywidualność
wielkiego artysty z olbrzymią wiedzą
uczonego. Poznając dorobek Leonarda,
uczestnicy zajęć będą bawić się i uczyć,
jak malować i rysować zwierzęta,
portrety i autoportrety, krajobrazy
i różnorodne przedmioty. Na końcu
spotkania dzieci wykonają malowankę
na wielkoformatowych planszach.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: do ustalenia
czas: 120 min
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Sztuka współczesna dla dzieci.
Plastyka to styka! Kolor, kształt
forma – ćwiczenia wyobraźni
Głównym hasłem warsztatów dla dzieci
jest zabawa ze sztuką współczesną,
która niesie nieograniczone możliwości tworzenia. Formuła zajęć bazuje
na naturalnej zdolności najmłodszych
do kreatywnego myślenia. Specjalnie
dobrane zadania plastyczne mają pobudzić dziecięcą wyobraźnię. Podczas
warsztatów zostaną wykorzystane
różnorodne materiały, które uczniowie
będą malować, kształtować i formować,
przetwarzając tak, aby stworzyć z nich
współczesne dzieło sztuki. Chociaż wydaje się, że sztuka współczesna jest za
trudna, aby pokazywać ją maluchom,
to podczas zajęć będzie można się przekonać, że tak nie jest, a czas spędzony
w muzeum może inspirować.

Prosimy o przyniesienie
fartuszków lub rzeczy, które
dzieci mogą pobrudzić!
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej,
ul. Staromłyńska 1
czas: 120 min

Archi-tektury! Makieta miasta
Na zajęciach dzieci poznają
najciekawsze budynki świata,
zaprojektują własny dom oraz
stworzą makietę naszego miasta
z tektury i papieru. Poznają także
najdawniejsze sposoby budowania

domów oraz materiały, z których
zostały one stworzone. Zapoznają się
z pracą architekta i budowniczego
dawniej i dziś, odkrywając tajemnice
budowy ratusza i dawną architekturę
miasta. Zobaczą również makietę
szesnastowiecznego Szczecina z lotu
ptaka. Warsztaty architektoniczne
mają na celu zainteresowanie dzieci
otaczającą przestrzenią i zwrócenie
uwagi na znaczenie edukacji
przestrzennej i urbanistycznej.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 120 min

Triki grafiki. O technikach
graficznych
Podczas zajęć dzieci poznają w skrócie
historię grafiki, jej przeznaczenie
oraz różne techniki graficzne
używane od czasów najdawniejszych
do współczesnych. Uzupełnieniem
teorii będą przykłady prac artystów.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się
o materiałach i narzędziach do grafiki.
Celem spotkania jest zaznajomienie
dzieci z technikami graficznymi
poprzez zajęcia pokazowe i praktyczne.
W części warsztatowej uczniowie
przygotują samodzielnie różnorodne
matryce, wykonają również monotypie.
Gotowe prace zabiorą ze sobą do
domów.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
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KONTYNENTY
W afrykańskiej wiosce, czyli
wszystko o życiu codziennym
Uczestnicy zajęć wyruszą w ciekawą
podróż do zachodniej Afryki. Zobaczą, jak wyglądają afrykańskie domy,
poznają sposób ich budowy i materiały,
z których są tworzone. Dzieci dowiedzą
się, jak wygląda życie codzienne afrykańskich rodzin, jakie obowiązki mają
ich rówieśnicy, do jakich szkół uczęszczają i w co bawią się w wolnym czasie.
Obejrzą też targowisko i dowiedzą się,
jakie rzeczy można na nim kupić, a także jakie zasady obowiązują w trakcie
sprzedaży najróżniejszych produktów.
Uczniom zostanie przybliżona kraina
magicznych przedmiotów – masek,
posągów i fetyszy. Na koniec spotkania
każdy uczestnik warsztatów wróci do
domu z własnoręcznie wykonaną „pamiątką” z Afryki.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Opowieści afrykańskich bębnów
(tykwa-ludojad i inne)
Uczestnicy poznają pełne egzotyki i tajemnic bajki afrykańskie o zwierzętach,
dziwnych przedmiotach, niesfornych
roślinach, czarodziejach i niecodziennych przygodach zwykłych ludzi. Dzięki
bohaterom wybranych opowieści dzieci
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odbędą podróż przez całą Afrykę. Czekają tam na nie liczne zadania, zagadki
i zabawy. W czasie zajęć plastycznych
uczniowie będą mogli wykonać
ilustracje do wybranej przez siebie
bajki. Każdy zabierze ze sobą do domu
własnoręcznie wykonaną książkę, aby
w każdej chwili móc przenieść się do
magicznego świata swoich bohaterów.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Dialogi na cztery nogi.
Hiena, lew i antylopa – rozmowy
podsłuchane. Afrykańskie lalki
i bajki
Zajęcia realizowane są w przestrzeni
nowej wystawy Dzieci magii.
Afrykańskie lalki i marionetki, na
której zobaczyć można około 200
afrykańskich lalek teatralnych.
Stanowią one część kolekcji
podarowanej Muzeum Narodowemu
w Szczecinie w 2007 roku przez
Oleńkę Darkowską-Nidzgorski i Denisa
Nidzgorskiego-Gordier, wybitnych
znawców afrykańskiego teatru lalek.
W czasie zajęć dzieci dowiedzą się,
jakie lalki wykorzystywane są w czasie
teatralnych przedstawień, w jaki
sposób powstają i jak się je animuje,
jak wygląda spektakl, czym różni
się teatr afrykański od tego znanego
nam. Uczestnicy spotkania poznają
bohaterów wybranych przedstawień
i bajek, a na koniec wykonają maskę
jednej z postaci.
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prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Smaki i zapachy Afryki – z wizytą
na afrykańskim targowisku
Uczestnicy zajęć wybiorą się
w ciekawą podróż do Afryki
Zachodniej. Wyruszą w trasę od
zagrody plemienia Lobi do zagrody
plemienia Somba. Poznają warunki
życia obu społeczności – codzienne
czynności, podział ról, radości,
troski, obowiązki i przyjemności.
Przyjrzą się budowanym przez nich
domom, poznają typowe dla tej części
kontynentu uprawy i hodowle. Ważnym
elementem spotkania będzie wizyta
na afrykańskim targowisku i poznanie
jego specyfiki (zasady zachowania
i asortyment sprzedawanych
towarów). Całość zakończy degustacja
afrykańskiej herbaty.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Życie codzienne w dogońskiej
wiosce
W czasie zajęć dzieci odwiedzą
dogońską wioskę, poznają zasady jej
budowania i organizację. Dowiedzą się
jak wygląda życie codzienne Dogonów, ich praca, obowiązki, obrzędy,

przygotowywanie posiłków. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na liczne
pytania: Kim jest kowal w społeczności
Dogonów? Jak powstają garnki? Kto
zajmuje się tkaniem? Czy dzieci muszą
chodzić do szkoły? Wspólnie pooglądamy piękne dogońskie maski i dowiemy
się, w jakich okolicznościach są
zakładane. W drugiej części spotkania
wykonamy pracę plastyczną (do wyboru): maskę, biżuterię lub garnek.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
Czas: 120 min

POLSKA
Historia żółtej ciżemki,
czyli mały kurs rzeźbienia,
konstruowania i modelowania
Zaskakująca historia żółtej ciżemki
stała się inspiracją do zajęć omawiających średniowieczną rzeźbę.
Losy wybitnie uzdolnionego chłopca
Wawrzka, który każdą wolną chwilę
spędzał w warsztacie Wita Stwosza,
stały się motywem przewodnim spotkania. W omawianej historii bohater
przeżywa mnóstwo przygód, spotyka
wielkie osobowości piętnastowiecznego Krakowa, poznaje króla, a nawet
dostaje od niego cenny prezent. Jaki?
Dzieci dowiedzą się, rozwiązując przygotowane zadania i zagadki. W trakcie
lekcji edukator opowie, jak wyglądał
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średniowieczny warsztat rzeźbiarza, do
czego służyły dłuto, pobijak, strug, klej,
płatek złota, borsuczy pędzel. Uczestnicy poznają także gatunki drzew, które
wykorzystywano do wykonywania
rzeźb. Spotkanie zostanie zilustrowane
fragmentami książki Historia żółtej
ciżemki Antoniny Domańskiej.
Warsztaty zakończone będą niespodzianką – oprócz rzeźby, dzieci
wykonają średniowieczną ciżemkę.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

MOJE MIASTO, MÓJ REGION
Dawne zawody. Opowieść nie
tylko o Piaście Kołodzieju
Szybki rozwój technologiczny spowodował, że niektóre zawody, wykonywane
przez setki lat, odchodzą w niepamięć. Jak dawniej wyglądała kuźnia?
Jak wykonywano gliniane garnki?
Z jakiego drewna robiono beczkę, by
zakiszona w niej kapusta smakowała
najlepiej i kto się nad tym zastanawiał?
Tego dzieci będą mogły dowiedzieć
się podczas spotkania w Muzeum
Narodowym w Szczecinie. Uczestnicy
zajęć odwiedzą wybrane warsztaty
szczecińskich rzemieślników i zobaczą
narzędzia oraz efekty pracy garncarza, kowala, bednarza, cieśli, szewca,
kołodzieja, rusznikarza, ludwisarza
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i innych. W czasie warsztatów plastycznych dzieci, wykorzystując wzornictwo
dawnych szczecińskich mistrzów lub
własną wyobraźnię, ozdobią tekturowe
talerzyki.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 120 min

TRADYCJE I ZWYCZAJE
Z wizytą u dziadków
i pradziadków.
Podróż sentymentalna
Warsztaty polecane dzieciom i nauczycielom, szczególnie przed Dniem Babci
i Dniem Dziadka. Zajęcia są ciekawą
formą sentymentalnej podróży do
korzeni. Na warsztatach uczniowie
dowiedzą się, jak wyglądało życie
codzienne przodków – zobaczą, jak się
ubierali dziadkowie i pradziadkowie, co
i jak gotowali, jak spędzali wolny czas.
Zastanowią się, czy chodzili do kina,
na łyżwy i pizzę. Uczestnicy sprawdzą,
czy dzisiaj nadal wykorzystywane są
narzędzia pracy i przedmioty użytkowe
z dawnych lat. W czasie zajęć plastycznych dzieci będą mogły wykonać mały
prezent dla dziadków w formie laurki
lub obrazka.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
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Wielkanoc. Polskie zwyczaje
i obrzędy
Zajęcia, prowadzone jedynie w czasie
miesiąca poprzedzającego Wielkanoc,
realizowane są na pasującej tematycznie wystawie lub z wykorzystaniem
eksponatów z magazynów Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego
w Szczecinie oraz materiałów fotograficznych. W czasie spotkania zostaną
omówione bogate w treści zwyczaje
ludowe związane z Wielkim Postem,
Wielkim Tygodniem, Wielkanocą
i Dniem Świętego Lejka. W trakcie zajęć
plastycznych dzieci wykonają drobne,
świąteczne dekoracje: ozdobne jaja (wydrapywanki) na szyby lub stojące kurki
na wielkanocne stoły.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Przy świątecznym stole. Boże
Narodzenie – polskie tradycje
i zwyczaje
Zajęcia realizowane są w grudniu, na
wybranej, pasującej tematycznie wystawie, wzbogaconej o liczne eksponaty
z magazynów Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie.
W czasie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z polskimi
tradycjami i zwyczajami dotyczącymi
Bożego Narodzenia, jak adwent, wigilia,
opłatek, pasterka, kolęda, Święto Trzech
Króli, karnawał. Dzieci dowiedzą się,
skąd się wzięła choinka, czy istnieje
święty Mikołaj, czym są maszkary

i czy zwierzęta przemawiają tylko raz
w roku. W czasie zajęć plastycznych
wykonają kartki świąteczne, ozdoby
choinkowe lub przystroją papierową
choinkę.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

WYNALAZKI
Krótka historia czasu i zegarów
Podczas spotkania dzieci wezmą
udział w rozmowie o czasie i dawnych
sposobach odmierzenia upływających
minut. Poznają historię starych czasomierzy, od średniowiecznej klepsydry
i ozdobnych zegarów sprzed stu lat, do
dzisiejszych zegarków elektronicznych.
Wspólnie skonstruujemy własne zegary
mechaniczne i słoneczne. Zajęcia odbywają się we wnętrzach zabytkowego
i niezwykłego Ratusza Staromiejskiego,
w którym znajduje się wiele starych
mechanizmów odmierzających czas.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 120 min

Raz, dwa, trzy – liczysz Ty!
Warsztaty projektowe
Na zajęciach uczniowie poznają historię
medalierstwa związaną z rozwojem
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bicia monet. Odpowiedzą na pytania,
które będą dotyczyły pracy medaliera
i roli medalu. Następnie wykonają
różne rodzaje medali, na przykład
fantazyjne (artystyczne), królewskie,
w formie drobnych form rzeźbiarskich
z gliny. Efektem pracy warsztatowej
będą niewielkie dzieła sztuki, okrągłe
lub wieloboczne, jedno- lub dwustronne. Każdy z uczestników będzie
mógł wziąć do ręki różne typy medali,
z motywami gryfa, kotwicy, dźwigów,
statków. Dzieci będą projektować
i wykonywać medal promujący morski
charakter miasta i regionu.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 120 min

Dźwięki przeszłości – dawne
instrumenty muzyczne oraz
techniki gry
Warsztaty składają się z dwóch
części: pierwszej, będącej pokazem
instrumentów muzycznych używanych w średniowieczu, oraz drugiej,
omawiającej ich niezwykłą budowę.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, kim
był lutnik i w jaki sposób konstruował
instrumenty. Zobaczą też, jak wyglądał
jego zakład pracy, z jakich narzędzi
i materiałów korzystał. Poznają zapomniane już dziś instrumenty muzyczne,
dawne techniki gry oraz sposoby
wydobywania dźwięków. Dzieci będą
miały niepowtarzalną okazję, aby
odkryć świat muzyki dawnej, a może
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nawet spróbować swych sił w budowaniu instrumentów muzycznych
prostymi narzędziami. Czy łatwiej jest
zrekonstruować dawny instrument, czy
na nim grać? Warsztaty poprowadzi
Stanisław Mazurek – entuzjasta historii
muzyki i kolekcjoner dawnych instrumentów. Zajmuje się rekonstrukcją
tych instrumentów, które znamy tylko
z opisów i średniowiecznych rycin,
prowadzi też badania zabytków pod
kątem ich przynależności do grupy
instrumentów muzycznych i narzędzi
dźwiękowych w dziale archeologii
Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Buduje instrumenty średniowieczne,
uczy na nich grać, a także wspaniale
o tym opowiada.
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
kontakt i zapisy: Dorota Obalek
tel. (+48) 797 400 438

Dawno, dawno temu człowiek
rozświetlił mroki nocy… Bajka
naukowa dla najmłodszych
Płomień był jedynym źródłem światła
do czasu wynalezienia i upowszechnienia żarówek elektrycznych. Na
zajęciach dzieci odkryją historię
sztucznego źródła światła, a także
poznają sposoby oświetlania przestrzeni, którymi posługiwał się człowiek od
najdawniejszych wieków. Uczestnicy
będą mogli zobaczyć z bliska łuczywo,
pochodnie, lampkę oliwną, świecę
wykonaną z wosku pszczelego, lampę
naftową oraz inne wynalazki dające
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światło. Jedną z największych atrakcji
warsztatów będzie możliwość samodzielnego krzesania ognia. W części
plastycznej dzieci wykonają kolorowe
latarnie.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Historia żeglugi
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione wybrane jednostki
pływające – od tych najstarszych, jak
dłubanka, przez drewniane łodzie
i żaglowce, po stalowe statki budowane
w szczecińskich stoczniach w XX wieku.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co było
pierwsze – koło czy łódka? Dlaczego
kamień tonie, a drewno pływa?
Do czego służą statki? W jaki sposób
marynarze ustalali kierunek na
pełnym morzu? Co pasażerowie na
gapę – tajemnicze świdraki – lubią
najbardziej? Co to znaczy, że Szczecin
ma morski charakter? W części
plastycznej warsztatów dzieci
wykonają papierowe statki własnego
pomysłu i zaplanują zlot żaglowców
w Szczecinie.

Było sobie dziecko…
Historia dzieciństwa
Dzieciństwo, jako odrębny i doceniony
etap życia człowieka, jest wynalazkiem
całkiem niedawnym. W europejskiej
kulturze pojęcie dzieciństwa zaistniało
w XVIII wieku, a upowszechniło się
i okrzepło na dobre dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Podczas zajęć
uczestnicy poznają – opisaną słowem
i obrazem – dziecięcą codzienność, tak
dawniej, jak i dziś przejawiającą się
w najróżniejszych grach i zabawach.
W części plastycznej wykonają jedną
z poznanych zabawek optycznych –
taumatrop, czyli „cud, który się obraca”.

Warsztaty adresowane są do
uczniów klas III.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 120 min

prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
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Gwiazdozbiór

2. Klasy IV–VII szkół
podstawowych

2.1. Lekcje muzealne

FOT

CYKL LEKCJI DLA DZIECI, KTÓRE
PIERWSZY RAZ ODWIEDZAJĄ
MUZEUM

Moja pierwsza wizyta w muzeum
Na zajęciach dzieci poznają specyfikę
muzeum, jego rolę, strukturę i organizację pracy. Dowiedzą się, dlaczego
gromadzi się i chroni zabytki kultury,
w jaki sposób są przechowywane oraz
konserwowane eksponaty, co oznacza
termin dzieło sztuki i jak powstają
wystawy. Uczestnicy zajęć zapoznają
się z podstawowymi pojęciami związanymi z pracą muzealnika, takimi jak:
kolekcja, ekspozycja, konserwator dzieł
sztuki, archeolog, historyk sztuki.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Lekcja przygotowana z myślą o zwiedzających, dla których pierwsza wizyta
w muzeum to wielkie przeżycie. Celem
tych zajęć jest umożliwienie dzieciom
samodzielnego stworzenia własnej
kolekcji najciekawszych eksponatów
znajdujących się w Ratuszu Staromiejskim. Wybrany przez uczniów
„gwiazdozbiór” dzieł sztuki stanie się
przewodnikiem po wspólnym zwiedzaniu muzeum. Ratusz Staromiejski,
w którym odbywają się zajęcia, posiada
wiele niezwykłych zabytków, takich jak
tajemnicza, grająca szafa, oryginalna
zbroja husarza, fotel tortur czy dorożka.
Każdy, nawet najmłodszy miłośnik sztuki, znajdzie tu fascynujące eksponaty.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Archeolog i jego praca
Lekcja będzie wyjątkową okazją do
zapoznania się z tajnikami pracy
archeologów. Dzieci dowiedzą się,
dlaczego i w jaki sposób bada się najdawniejsze dzieje ludzkości. Zapoznają
się ze specyfiką wykopalisk archeologicznych. Lekcja będzie również okazją do kontaktu z pozyskanymi przez
archeologów zabytkami znajdującymi
się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Szczecinie.
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prowadzący: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
lub Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

SZTUKA I KULTURA
Religia i bogowie olimpijscy
Lekcja dotycząca najważniejszych
bogów i wierzeń starożytnych Greków
odbywa się na wystawie prezentującej
niezwykłą kolekcję zrekonstruowanych rzeźb antycznych, powstałych
z inicjatywy Heinricha Dohrna. Podczas
spotkania uczniowie zapoznają się
z wyobrażeniami Greków o życiu
doczesnym i pozagrobowym, a także
z treściami niektórych mitów i ich
bohaterami. Na przykładzie rzeźb
znajdujących się w muzeum poznają
wizerunki między innymi Apolla, Dionizosa, Ateny, Afrodyty czy Hermesa.
Lekcja omawia również osiągnięcia
starożytnych Greków w dziedzinie nauki i kultury, przedstawia ich spuściznę
i wpływ na europejską cywilizację.
W ramach zajęć uczniowie utrwalą takie pojęcia, jak mit, mitologia, bogowie,
herosi,
olimpiada, igrzyska, motywy mitologiczne w rzeźbie starożytnej Grecji,
antyczny rodowód teatru.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60–90 min

30

Rzeźba starożytnych Grecji
i Rzymu
Lekcja odbywa się na wystawie
Antyczne korzenie Europy – szczecińska kolekcja Dohrnów, prezentującej
największą w Europie kolekcję rekonstrukcji słynnych, antycznych
posągów z brązu, uzupełnioną dziełami ceramiki antycznej. Wystawa
ma w swym założeniu przybliżyć
współczesnemu odbiorcy kulturę
antyczną w jej estetycznym wymiarze.
Ekspozycja i sposób opisania obiektów
przedstawiają okres największej świetności sztuki greckiej. Na zajęciach
uczniowie zapoznają się ze sztuką i kulturą starożytnych Grecji oraz Rzymu,
w szczególności z rzeźbami wykonanymi w epoce archaicznej, klasycznej
i hellenistycznej.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60–90 min

Mitologia w obrazach wielkich
mistrzów
Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi
uczniów na mitologię starożytnych
Grecji i Rzymu oraz jej wpływ na współczesną kulturę. Kustosz wspólnie
z dziećmi spróbuje odpowiedzieć na
pytanie, czym są mity, i spojrzeć na
mitologię jako na zbiór opowieści
o otaczającym świecie. Istotna będzie
funkcja mitu jako zjawiska spajającego
kulturę. Uczestnicy zajęć przyjrzą się
mitycznym wątkom, by dostrzec ich
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ponadczasowość i analogie, jakie istnieją między ich przesłaniem a historiami,
o których czytają bądź słyszą niemal
każdego dnia. Lekcja poświęcona jest
również sposobom przedstawienia mitów w obrazach wielkich mistrzów na
przestrzeni różnych epok. Zajęcia polecane są jako podsumowanie materiału
z zakresu mitologii starożytnych Grecji
i Rzymu. Lekcja połączona z zajęciami
plastycznymi.

prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 45–60 min / 90 min

prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60–90 min

Gdzie leży Afryka? Jak duży jest to
kontynent? Kto tam mieszka? Na te
i wiele innych pytań wspólnie poszukamy odpowiedzi w czasie zwiedzania
aktualnie prezentowanych w muzeum
wystaw afrykańskich. Dzieci dowiedzą
się o tradycjach, kulturze, sztuce, rodzinie i życiu codziennym na przykładzie
ludów Lobi i Somba zamieszkujących
Afrykę Zachodnią.

Kultura i sztuka doby renesansu
na Pomorzu Zachodnim na
przykładzie zbiorów Muzeum
Narodowego w Szczecinie
We wszystkich epokach władcy starali
się budować swój prestiż przy pomocy
dzieł sztuki, jednak w czasach renesansu czynili to ze szczególną uwagą,
przypisując polityce artystycznej
wielkie znaczenie. Początek złotego
wieku Pomorza, wyznaczony końcowym okresem rządów Bogusława X,
zbiega się z zainteresowaniem mieszkańców północnej Europy sztuką
włoskiego odrodzenia, której głównymi
reprezentantami byli Rafael i Michał
Anioł. Zajęcia mają na celu wyjaśnienie
pojęć związanych z epoką renesansu,
omówienie cech charakterystycznych
dla sztuki tego okresu i zapoznanie
z architekturą, rzeźbą i malarstwem
na przykładzie zachowanej kolekcji
Gryfitów.

ETNOGRAFIA
I. Etnografia Afryki
Spotkanie z Afryką

prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 45–60 min

Wakacji nadszedł czas, smak
przygód wabi nas… Z pamiętnika
młodego globtrotera
Pod koniec roku szkolnego wszyscy
marzą o wakacyjnych podróżach
i błogim lenistwie. Nieważne, czy będą
to wyjazdy dalsze, dłuższe czy krótsze,
na przykład weekendowe, czy spędzimy
czas u dziadków, na Mazurach,
w górach czy na drugim końcu świata.
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Istotne jest to, aby były bezpieczne
i udane. W czasie spotkania rozmawiać
będziemy o najpopularniejszych
kierunkach wojaży, przygotowaniach
do nich i wakacyjnych pamiątkach,
które możemy przywieźć. Uczestnicy
zajęć obejrzą bursztyny, muszle, zęby
kaszalota, ciekawe kamienie, stare
przewodniki turystyczne oraz ozdoby
i stroje przywiezione z różnych części
świata. Zajęcia realizowane są w maju
i czerwcu.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Dialogi na cztery nogi. Hiena, lew
i antylopa – rozmowy podsłuchane. Afrykańskie lalki i bajki
Zajęcia realizowane są w przestrzeni
nowej wystawy Dzieci magii.
Afrykańskie lalki i marionetki, na
której zobaczyć można około 200
afrykańskich lalek teatralnych.
Stanowią one część kolekcji
podarowanej Muzeum Narodowemu
w Szczecinie w 2007 roku przez
Oleńkę Darkowską-Nidzgorski i Denisa
Nidzgorskiego-Gordier, wybitnych
znawców afrykańskiego teatru lalek.
W czasie zajęć dzieci dowiedzą się,
jakie lalki wykorzystywane są w czasie
teatralnych przedstawień, w jaki
sposób powstają i jak się je animuje,
jak wygląda spektakl, czym różni
się teatr afrykański od tego znanego
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nam. Uczestnicy spotkania poznają
bohaterów wybranych przedstawień
i bajek, a na koniec wykonają maskę
jednego z nich.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Dogonowie – tajemniczy lud
Afryki
Uczestnicy spotkania poznają niezwykły lud, jakim są Dogonowie, oraz
historię ich „kosmicznej podróży”.
Dowiedzą się, jak wyglądał pojazd,
którym dotarli na Ziemię, wybiorą
się w podróż do ich wioski. Poznają
codzienne życie Dogonów: pracę, stroje,
wierzenia, sposoby spędzania wolnego
czasu. Wspólnie postaramy się znaleźć
odpowiedź na wiele trudnych pytań,
np.: dlaczego najważniejsze święto
Dogonów odbywa się raz na 60 lat? Co
ich łączyło z Tellemami? Czy potrafili
latać? Głowa, ręce, nogi – czy to lekcja
anatomii, czy architektury?
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
Czas: 60 min
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Tajna wiedza Dogonów.
Jak afrykański lud poznał lokalizację niewidocznej gwiazdy?
Uczestnicy zajęć wybiorą się w magiczną podróż. Odwiedzą dogońską wioskę,
poznają życie codzienne jej mieszkańców – pracę, zwyczaje i wierzenia.
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na
trudne pytania: kim jest Amma? Skąd
przodkowie Dogonów przybyli na Ziemię? Jaką trasę pokonała Arka Nommo
i kto znajdował się na jej pokładzie?
Czym jest psia gwiazda? Kogo zapytać
o przyszłość? Czy Dogonowie urodzili
się pod szczęśliwą gwiazdą? Co kryje
się pod tajemniczymi nazwami dogo-so
i sigi-so?
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
Czas: 60 min

II. Etnografia Polski
i Pomorza
Długie jesienne wieczory, czyli
jak pracowali i bawili się mieszkańcy wsi polskiej. Katarzynki
i andrzejki
W czasie zajęć dzieci poznają dawną
polską wieś i życie codzienne jej mieszkańców w wybranych porach roku.
Zgodnie z powiedzeniem – najpierw
obowiązki, później przyjemności –
uczestnicy lekcji dowiedzą się, jak
pracowali i jak w wolnym czasie bawili

się przodkowie, czym były pierzaki
i prządki, jak to z lnem bywało, czym
wypełniano półki w spiżarniach i jak
magiczny koniec roku, zarówno kościelnego, jak i obrzędowego, wpływał na
życie osobiste mieszkańców wsi polskiej. Zostaną zaprezentowane również
wróżby przygotowywane na katarzynki
i andrzejki.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

HISTORIA
I. Historia Polski
Od giermka do rycerza
Czy dziewczynka mogła zostać rycerzem? Ile lat giermek uczył się fachu?
Z czego składał się strój rycerza i ile ważył? Co to znaczy „być rycerskim” i czy
kodeks honorowy oraz zawarte w nim
wartości są dziś aktualne? Na te i inne
pytania dzieci poszukają odpowiedzi
w Muzeum Historii Szczecina. Na lekcji
zostaną przedstawione sylwetki najsłynniejszych rycerzy żyjących w epoce
średniowiecza oraz postać świętego
Jerzego, patrona rycerzy.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 45–60 min
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II. Historia Szczecina i Pomorza Zachodniego

prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 45–60 min / 90 min

Początki Szczecina
Kiedy powstał Szczecin i kto go założył?
Skąd wzięła się nazwa miasta? Jak
rozwijał się Szczecin i kiedy powstały
jego najstarsze, znane do dziś obiekty
architektoniczne? Jakiego wyznania
byli szczecinianie? Jak wyglądało ich
życie codzienne, gdzie pracowali i jak
się bawili? Wreszcie – skąd czerpiemy
informacje o Szczecinie sprzed tysiąca
lat? Na szereg pytań związanych z najstarszymi dziejami miasta uczestnicy
zajęć poszukają odpowiedzi w Ratuszu
Staromiejskim.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Szczecin – moje miasto
w legendzie
Czy dzieci znają legendy regionu,
szczególnie te związane ze słowiańską
historią miasta? Czy potrafią przyjezdnym lub turystom opowiedzieć
chociaż jedną z nich? Jako mieszkańcy
Szczecina powinny znać zarówno jego
historię, jak i baśnie oraz anegdoty
związane z najpopularniejszymi miejscami czy postaciami grodu. Na lekcji
w Muzeum Historii Szczecina uczestnicy odkryją nieznane dzieje Szczecina
i Pomorza Zachodniego.
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Legendy pomorskie
Pomorze Zachodnie obfituje w legendy i podania, w których znajduje się
ziarno prawdy. Stały się one trwałym
elementem kultury, stanowiąc rodzaj zbiorowej pamięci i duchowego
świadectwa narodu. Przekazywane
z pokolenia na pokolenie, są skarbnicą wiedzy historycznej i kluczem do
przeszłości. Na lekcji dzieci usłyszą
legendy o gryfie, Sydonii von Borck
oraz upiorach ze szczecińskiego zamku
czy o książęcym błaźnie Klausie Hintzu,
a także poznają pojęcia związane z tematyką zajęć: legenda, morał, danina,
tortury, magia, klasztor, zakonnik.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60–90 min

O herbie Szczecina i Pomorza
Zachodniego
Co to jest herb? Do czego służył i czy
dziś jest nam potrzebny? Dlaczego ten
szczeciński to głowa gryfa w koronie?
W trakcie zajęć dzieci usłyszą odpowiedzi na te pytania oraz najciekawsze
legendy o gryfie, a także poznają jego
wizerunek na przykładzie herbu
Pomorza Zachodniego i herbu Szczecina. Kroczący gryf – mityczne zwierzę
o ciele lwa oraz głowie i skrzydłach
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orła – stał się symbolem rodu Gryfitów,
a jego wizerunek można zobaczyć również na pieczęciach i monetach, których
wybór prezentowany jest na wystawie
Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze
książąt pomorskich w XVI i XVII wieku,
gdzie odbywa się lekcja.
Istnieje możliwość połączenia lekcji
z zajęciami plastycznymi lub zadaniami na podstawie karty pracy
w galerii muzealnej.
prowadząca: Krystyna Milewska
Miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
Czas: 45–60 min

Książęta z rodu Gryfitów.
Ciekawostki z życia władców
na wesoło
Na wystawie Złoty wiek Pomorza.
Sztuka na dworze książąt pomorskich
w XVI i XVII wieku uczniowie poznają
przedstawicieli rodziny książęcej
i ich przydomki (Wielki, Pobożny,
Uczony, Stary itd.), dowiedzą się,
dlaczego tymi mianami obdarowano
poszczególnych władców. Portrety
pomogą dowiedzieć się, jak wyglądali,
gdzie jeździli na wycieczki, co lubili
robić, w co się bawić, jakie maksymy
często powtarzali, co kolekcjonowali
i gromadzili oraz co przysparzało
im zmartwień, a z czego czerpali
największą radość. W drugiej części
zajęć uczestnicy będą się bawić
w pantomimę zatytułowaną Zgadnij,
jaki to władca?

prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60 min

Szczecinianie znani i nieznani
Na lekcji zostaną zaprezentowane
sylwetki znanych szczecinian, a także
miejsca i historie z nimi związane.
Wybór postaci i tematu zajęć dotyczących znanych osobowości miasta
uzgadniany jest każdorazowo z nauczycielem. Proponujemy prezentację
następujących postaci: Wyszak, Otto
Jagenteuffel, Loitzowie, Katarzyna II,
Hermann Haken, Johann Quistorp,
Heinrich Dohrn, Carl Loewe, Karl
Schleich, Helena Kurcyusz, Piotr
Zaremba, Janina Szczerska.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 45–60 min

Życie codzienne szczecinian
w XIX wieku – praca
i odpoczynek
Wiek XIX przyniósł nie tylko niezwykle
szybki rozwój miast, ale też poważne
przemiany wewnątrz mieszczaństwa,
których efektem było pojawienie się
nowych grup społecznych, między
innymi robotników. Transformacji
towarzyszyła również zmiana sposobu
życia codziennego. Jak w takim razie
wyglądało życie mieszkańców Szczecina w XIX wieku? Gdzie pracowali i ile
zarabiali? Jak wyglądały ich mieszkania
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i stroje? Czy brali kąpiel w domu, czy
w łaźni miejskiej? Jak spędzali wolny
czas i czym jeździli do teatru: dorożką,
tramwajem, konno czy samochodem?
Na te i inne pytania dzieci poszukają odpowiedzi w Muzeum Historii
Szczecina.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Sherlock Holmes na tropie.
Wały Chrobrego 100 lat temu.
Początki Muzeum Narodowego
w Szczecinie oraz pierwsze
kolekcje
Uczestnicy zajęć w pierwszej części
spotkania wyruszą na krótką wycieczkę
po Wałach Chrobrego, poznając historię zarówno znajdujących się w tej
przestrzeni budynków, czyli Akademii
Morskiej, Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz Muzeum
Narodowego w Szczecinie, jak i charakterystycznych dla tej części miasta
elementów architektury, takich jak
pomniki, latarnie czy fontanna. Druga
część lekcji będzie odbywać się w gmachu muzeum przy Wałach Chrobrego.
Dzieci będą mogły zobaczyć wybrane
wystawy i eksponaty pochodzące
zarówno z najstarszych zbiorów, jak
i z najnowszych kolekcji. Uczestnicy
zajęć poznają strukturę organizacyjną
instytucji oraz prace zatrudnionych
w niej muzealników, między innymi
archeologa, konserwatora dzieł sztuki,
historyka sztuki, historyka.
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Lekcja przeznaczona jest dla
klas IV. Temat proponowany
jesienią lub wiosną przy
sprzyjającej pogodzie.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

2. Klasy IV–VII szkół podstawowych / 2.1. Lekcje muzealne

zgromadzone przez Muzeum Narodowe w Szczecinie eksponaty – obrazy,
grafiki, mapy, rzeźby, broń i inne przedmioty związane z kulturą materialną
i duchową.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 45–60 min

Przypadki Hansa Stettinera i Jana
Szczecińskiego, czyli życie codzienne szczecinian w XX wieku

III. Historia wynalazku

Szczecin ma bardzo interesującą
historię – do 1945 roku było to miasto
niemieckie, od tego czasu do chwili
obecnej jest miastem polskim. Losy
osób, które w nim mieszkały w ostatnim
stuleciu, są równie ciekawe, jak dramatyczne. Lekcja opowiada o codziennym
życiu tytułowego Hansa Stettinera,
żyjącego w Szczecinie do 1945 roku,
i Jana Szczecińskiego, który zamieszkał
w mieście po wojnie. Zapraszamy dzieci
do niezwykłego świata wspomnień
o domu, szkole, pracy i zabawie.

Historia pieniądza – od muszelek
kauri do karty bankomatowej.
Gabinet pomorskich monet
i banknotów

prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Dzieje Szczecina w pigułce
Tradycyjne zwiedzanie ekspozycji
dotyczącej historii Szczecina oraz jego
mieszkańców od czasów najdawniejszych do XX wieku. Pomocą w poznaniu
historii miasta i szczecinian będą

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018

Kilka tysięcy lat przed naszą erą ludzie
nie znali pieniędzy. Walutą wymienną
było wszystko to, co w danej społeczności miało uznaną wartość, na przykład żywność, narzędzia, tkaniny,
ozdoby. Na zajęciach uczniowie poznają historię pieniądza od muszelek kauri
do karty bankomatowej. Dowiedzą się
również, jak wyglądały pierwsze formy handlu i płatności, kiedy pojawiły
się monety i banknoty. Uczestnicy lekcji zapoznają się z takimi pojęciami, jak
moneta (awers, rewers), banknot,
mennica, mincerz, płacidło oraz wirtualne przelewy. Poznają przysłowia
dotyczące pieniędzy oraz zobaczą
oryginalne monety bite na Pomorzu
Zachodnim.
Lekcja adresowana jest do uczniów
klas IV–V.

prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60 min

Historia żeglugi
Na lekcji zostaną zaprezentowane
i omówione wybrane jednostki
pływające – od tych najstarszych, jak
dłubanka, przez drewniane łodzie
i żaglowce, po stalowe statki budowane
w szczecińskich stoczniach w XX wieku.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co było
pierwsze – koło czy łódka? Dlaczego kamień tonie, a drewno pływa? Do czego
służą statki? W jaki sposób marynarze
ustalali kierunek na pełnym morzu?
Co pasażerowie na gapę – tajemnicze
świdraki – lubią najbardziej? Co to znaczy, że Szczecin ma morski charakter?
Lekcja przeznaczona jest dla
klas IV.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Dawno, dawno temu człowiek
rozświetlił mroki nocy… Bajka
naukowa
Podczas zajęć zostaną opisane
i zaprezentowane w porządku chronologicznym sztuczne źródła światła.
Prezentacja rozpocznie się od łuczywa,
następnie uczniowie zapoznają się
z pochodniami, lampami olejnymi,
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świecami (ich rodzajem i procesem
tworzenia), lampą naftową Ignacego
Łukasiewicza oraz żarówką Thomasa
Edisona. Spotkanie będzie obfitować
w doświadczenia, zagadki oraz zabawy
mobilizujące dzieci do aktywności.
Jedną z atrakcji będzie możliwość
samodzielnego krzesania ognia z wykorzystaniem krzesiwa.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Na morskich szlakach Wikingów
Zapraszamy do udziału w lekcji muzealnej odbywającej się na wystawie
Od kompasu słonecznego do systemu
DECCA – historia hiperboli w nawigacji,
której najważniejszym zabytkiem jest
odkryty na Wolinie drewniany dysk
z XI wieku, interpretowany jako
kompas słoneczny. Jest to zaproszenie
w niezwykłą podróż po wodach północnego Atlantyku. Dzięki specjalnemu
symulatorowi dzieci wcielą się w wikińskich żeglarzy, których zadaniem
będzie znalezienie bezpiecznej drogi
na Szetlandy. Towarzyszyć im będzie
jedynie kompas słoneczny (a właściwie
jego wirtualna odmiana), który – umiejętnie użyty – nie pozwoli zgubić się na
otwartym morzu. To może być wspaniała żeglarska przygoda w muzealnej,
bezpiecznej przestrzeni.
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prowadzący: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Z wizytą w dawnej mennicy
Dzieci odwiedzające wystawę zapoznają się z wyposażeniem dawnej mennicy,
zobaczą, w jaki sposób wybijano
monety, dowiedzą się, kto pracował
w mennicy, za co odpowiadali poszczególni pracownicy. Czy moneta musi być
okrągła? Czy zawsze są rewers i awers?
Jakie ważne informacje pojawiają się
na monetach? Czy łatwo jest rozpoznać
podrobione monety i banknoty? Uczestnicy spotkania zobaczą dawne monety,
które powstawały w mennicach na Pomorzu Zachodnim. Na koniec spotkania
zaprojektują swoją własną monetę.

2. Klasy IV–VII szkół podstawowych / 2.1. Lekcje muzealne

powiązać temat medalu z wydarzeniem
bądź osobą. Dzieci będą rozumiały znaczenie medalierstwa dla historii (medal
jako źródło i dokument historii) i dostrzegać wartość artystyczną medali.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60 min

Lekcja adresowana jest do uczniów
klas IV.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60 min

Każdy medal ma dwie strony.
ABC medalierstwa
W czasie lekcji uczniowie poznają
tajniki medalierstwa, dowiedzą się
o rodzajach medali, technikach ich
wykonywania oraz czym zajmuje się
medalier. Uczestnicy po spotkaniu
w muzeum będą potrafili odróżnić medale okolicznościowe od nagrodowych,
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2.2. Warsztaty muzealne

SZTUKA
ABC malarstwa
Ze szkicownikiem i ołówkiem dzieci wyruszą w podróż do fascynującego świata
sztuki, szukając odpowiedzi na różne
pytania związane z pracą malarza.
Podczas zajęć uczniowie zanalizują
kolory ukryte na palecie malarskiej,
wykonają eksperymenty z kolorem
i światłem, by stworzyć pejzaże, a także
poszukają obrazów z XIX i początku XX
wieku w stuletnim gmachu muzeum.
Uczestnicy poznają takie pojęcia, jak
kompozycja, gama barwna, światłocień,
faktura, szkic, terpentyna, olej lniany,
barwnik, rekwizyty, blejtram, szpachla,
płótno, werniks, impast.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Triki grafiki.
O technikach graficznych
Podczas zajęć dzieci poznają w skrócie
historię grafiki, jej przeznaczenie
oraz różne techniki graficzne,
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używane od czasów najdawniejszych
do współczesnych. Uzupełnieniem
teorii będą przykłady prac artystów.
Uczestnicy warsztatów poznają
materiały i narzędzia do grafiki. Celem
spotkania jest zaznajomienie dzieci
z technikami graficznymi poprzez
zajęcia pokazowe i praktyczne. W części
warsztatowej uczniowie przygotują
samodzielnie różnorodne matryce,
wykonają również monotypie. Gotowe
prace zabiorą ze sobą do domów.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Archi-tektury! Makieta miasta
Na zajęciach uczniowie poznają
najciekawsze budynki świata,
zaprojektują własny dom oraz
stworzą makietę naszego miasta
z tektury i papieru. Poznają także
najdawniejsze sposoby budowania
domów oraz materiały, z których
zostały one stworzone. Zapoznają się
z pracą architekta i budowniczego
dawniej i dziś, odkrywając tajemnice
budowy ratusza i dawną architekturę
miasta. Zobaczą również makietę
szesnastowiecznego Szczecina z lotu
ptaka. Zajęcia architektoniczne mają na
celu zainteresowanie dzieci otaczającą
przestrzenią i zwrócenie uwagi na
znaczenie edukacji przestrzennej
i urbanistycznej.
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prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 120 min

HISTORIA POLSKI

ETNOGRAFIA AFRYKI

Historia żółtej ciżemki
(rzeźbienie, konstruowanie,
modelowanie)

Smaki i zapachy Afryki – z wizytą
na afrykańskim targowisku

Zaskakująca historia żółtej ciżemki stała się inspiracją do zajęć omawiających
średniowieczną rzeźbę. Losy wybitnie
uzdolnionego chłopca Wawrzka, który
każdą wolną chwilę spędzał w warsztacie Wita Stwosza, stały się motywem
przewodnim spotkania. W omawianej historii bohater przeżywa
mnóstwo przygód, spotyka wielkie
osobowości piętnastowiecznego
Krakowa, poznaje króla, a nawet dostaje od niego cenny prezent. Jaki?
Dzieci dowiedzą się, rozwiązując
przygotowane zadania i zagadki
w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
W trakcie lekcji prowadzący opowie,
jak wyglądał średniowieczny warsztat
rzeźbiarza, do czego służyły dłuto,
pobijak, strug, klej, płatek złota i borsuczy pędzel. Uczestnicy poznają także
gatunki drzew, które wykorzystywano
do wykonywania rzeźb. Spotkanie
zostanie zilustrowane fragmentami
książki Historia żółtej ciżemki Antoniny
Domańskiej. Warsztaty zakończone
będą niespodzianką – oprócz rzeźby, dzieci wykonają średniowieczną
ciżemkę.
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prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Uczestnicy zajęć wybiorą się
w ciekawą podróż do Afryki
Zachodniej. Wyruszą w trasę od
zagrody plemienia Lobi do zagrody
plemienia Somba. Poznają warunki
życia obu społeczności – codzienne
czynności, podział ról, radości,
troski, obowiązki i przyjemności.
Przyjrzą się budowanym przez nich
domom, poznają typowe dla tej części
kontynentu uprawy i hodowle. Ważnym
elementem spotkania będzie wizyta
na afrykańskim targowisku i poznanie
jego specyfiki (zasady zachowania
i asortyment sprzedawanych
towarów). Całość zakończy degustacja
afrykańskiej herbaty.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
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WYNALAZKI
Krótka historia czasu i zegarów
Podczas spotkania dzieci wezmą udział
w rozmowie o czasie i dawnych sposobach odmierzenia upływających
minut. Poznają historię starych czasomierzy, od średniowiecznej klepsydry
i ozdobnych zegarów sprzed stu lat, do
dzisiejszych zegarków elektronicznych.
Wspólnie skonstruujemy własne zegary
mechaniczne i słoneczne. Zajęcia odbywają się we wnętrzach zabytkowego
i niezwykłego Ratusza Staromiejskiego,
w którym znajduje się wiele starych
mechanizmów odmierzających czas.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 120 min

Dźwięki przeszłości – dawne
instrumenty muzyczne oraz
techniki gry
Warsztaty składają się z dwóch części:
pierwszej będącej pokazem instrumentów muzycznych używanych w średniowieczu oraz drugiej omawiającej ich
niezwykłą budowę. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, kim był lutnik i w jaki sposób konstruował instrumenty. Zobaczą
też, jak wyglądał warsztat pracy lutnika, z jakich narzędzi i materiałów
korzystał. Poznają zapomniane już dziś
instrumenty muzyczne, dawne techniki
gry oraz sposoby wydobywania dźwięków. Dzieci będą miały niepowtarzalną

okazję, aby odkryć świat muzyki dawnej, a może nawet spróbować swych sił
w budowaniu instrumentów muzycznych prostymi narzędziami. Czy łatwiej
jest zrekonstruować dawny instrument,
czy na nim grać? Warsztaty poprowadzi
Stanisław Mazurek – entuzjasta historii
muzyki i kolekcjoner dawnych instrumentów. Zajmuje się rekonstrukcją
tych instrumentów, które znamy tylko
z opisów i średniowiecznych rycin,
prowadzi też badania zabytków pod
kątem ich przynależności do grupy
instrumentów muzycznych i narzędzi
dźwiękowych w dziale archeologii
Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Buduje instrumenty średniowieczne,
uczy na nich grać, a także wspaniale
o nich opowiada.
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
kontakt i zapisy: Dorota Obalek
tel. (+48) 797 400 438

Zmagania z kaligrafią
W czasie trwania warsztatów Muzeum
Narodowe w Szczecinie zamieni się
w średniowieczne skryptorium – miejsce, w którym z wielką cierpliwością
ręcznie przepisywano stare księgi, aby
ich treść uchronić od zapomnienia.
Uczestnicy warsztatów również będą
musieli wykazać się wielką cierpliwością i z prawdziwym gęsim piórem
w ręku spróbują swych sił w niełatwej
sztuce kaligrafii. Uncjałą, karolińską
minuskułą czy gotycką majuskułą
postarają się zapisać średniowieczne
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fragmenty kronik. Spotkanie będzie
też okazją do zapoznania się z historią pisma, które od zarania dziejów
towarzyszyło wielkim cywilizacjom
Mezopotamii, Egiptu i basenu Morza
Śródziemnego, oraz z kaligrafią japońską, chińską i arabską.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Dawno, dawno temu człowiek
rozświetlił mroki nocy… Bajka
naukowa dla najmłodszych
Płomień był jedynym źródłem światła
do czasu wynalezienia i upowszechnienia żarówek elektrycznych. Na zajęciach dzieci odkryją historię sztucznego
źródła światła, a także poznają sposoby
oświetlania przestrzeni, którymi posługiwał się człowiek od najdawniejszych
wieków. Uczestnicy będą mogli zobaczyć z bliska łuczywo, pochodnie, lampkę oliwną, świecę wykonaną
z wosku pszczelego, lampę naftową
oraz inne wynalazki dające światło.
Jedną z największych atrakcji lekcji
będzie możliwość samodzielnego
krzesania ognia. W części plastycznej
warsztatów dzieci wykonają kolorowe
latarnie.
Warsztaty przeznaczone dla
uczniów klas IV.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
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Historia żeglugi
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione wybrane jednostki
pływające – od tych najstarszych, jak
dłubanka, przez drewniane łodzie
i żaglowce, po stalowe statki budowane
w szczecińskich stoczniach w XX wieku.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co było
pierwsze – koło czy łódka? Dlaczego kamień tonie, a drewno pływa? Do czego
służą statki? W jaki sposób marynarze
ustalali kierunek na pełnym morzu?
Co pasażerowie na gapę – tajemnicze
świdraki – lubią najbardziej? Co to znaczy, że Szczecin ma morski charakter?
W części plastycznej warsztatów dzieci
wykonają papierowe statki własnego
pomysłu i zaplanują zlot żaglowców
w Szczecinie.

2. Klasy IV–VII szkół podstawowych / 2.2. Warsztaty muzealne

codzienność, tak dawniej, jak i dziś
przejawiającą się w najróżniejszych
grach i zabawach. W części plastycznej
wykonają jedną z poznanych zabawek
optycznych – taumatrop, czyli „cud,
który się obraca”.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 120 min

Warsztaty przeznaczone dla
uczniów klas IV.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Było sobie dziecko…
Historia dzieciństwa
Dzieciństwo, jako odrębny i doceniony
etap życia człowieka, jest wynalazkiem
całkiem niedawnym. W europejskiej
kulturze pojęcie dzieciństwa zaistniało
w XVIII wieku, a upowszechniło
się i okrzepło na dobre dopiero
na przełomie XIX i XX wieku. Podczas
zajęć uczestnicy poznają – opisaną
słowem i obrazem – dziecięcą
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Mitologia w obrazach wielkich
mistrzów

3. Klasy gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

3.1. Lekcje muzealne

ANALIZA I INTERPRETACJA
DZIEŁA SZTUKI
Jak czytać malarstwo? Analiza
dzieł sztuki
Na maturze pojawiają się zadania,
w których trzeba zinterpretować dzieło
sztuki, porównać je z innym lub opisać. Niemożliwe jest to bez znajomości
podstawowych elementów, z jakich
składa się dzieło. Podczas zajęć szczegółowo zostaną opisane dzieła z okresu
średniowiecza. Analizę dzieł sztuki
poprzedzi prezentacja multimedialna,
podczas której młodzież pozna zasady
perspektywy, kompozycji, zapozna się
z kolorystyką, światłem, fakturą czy
perspektywą. Głównym celem lekcji jest
rozwijanie w uczniach wrażliwości na
sztukę oraz kształtowanie umiejętności
interpretowania obrazów i rzeźb.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60–90 min

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi
uczniów na mitologie starożytnych
Grecji oraz Rzymu i ich wpływ na
współczesną kulturę. Kustosz wspólnie
z uczniami spróbuje odpowiedzieć
na pytanie, czym są mity, i spojrzeć
na mitologię jako na zbiór opowieści
o otaczającym świecie. Istotna będzie
funkcja mitu jako zjawiska spajającego
kulturę. Uczestnicy zajęć przyjrzą się
mitycznym wątkom, by dostrzec ich
ponadczasowość i analogie, jakie istnieją między ich przesłaniem a historiami,
o których czytają bądź słyszą niemal
każdego dnia. Lekcja poświęcona jest
również sposobom przedstawienia mitów w obrazach wielkich mistrzów na
przestrzeni różnych epok. Zajęcia polecane są jako podsumowanie materiału
z zakresu mitologii starożytnych Grecji
i Rzymu. Lekcja połączona z zajęciami
plastycznymi.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60–90 min

SZTUKA I KULTURA
Religia i bogowie starożytnej
Grecji
Lekcja dotycząca najważniejszych bogów i wierzeń starożytnych Greków
odbywa się na wystawie prezentującej
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niezwykłą kolekcję zrekonstruowanych
rzeźb antycznych, powstałych z inicjatywy Heinricha Dohrna. Podczas
spotkania uczniowie zapoznają się
z wyobrażeniami Greków o życiu doczesnym i pozagrobowym, a także z treściami niektórych mitów i ich bohaterami. Na przykładzie rzeźb znajdujących
się w muzeum poznają wizerunki między innymi Apolla, Dionizosa, Ateny,
Afrodyty czy Hermesa. Lekcja omawia
również osiągnięcia starożytnych
Greków w dziedzinie nauki i kultury,
przedstawia ich spuściznę i wpływ na
europejską cywilizację. W ramach zajęć
uczniowie utrwalą takie pojęcia, jak
mit, mitologia, bogowie, herosi, olimpiada, igrzyska, motywy mitologiczne
w rzeźbie starożytnej Grecji, antyczny
rodowód teatru.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60–90 min

Rzeźba starożytnych Grecji
i Rzymu
Lekcja odbywa się na wystawie
Antyczne korzenie Europy – szczecińska kolekcja Dohrnów, prezentującej
największą w Europie kolekcję rekonstrukcji słynnych, antycznych posągów
z brązu, uzupełnioną dziełami ceramiki antycznej. Wystawa ma w swym
założeniu przybliżyć współczesnemu
odbiorcy kulturę antyczną w jej estetycznym wymiarze. Ekspozycja i sposób
opisania obiektów przedstawiają okres
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największej świetności sztuki greckiej.
Na zajęciach uczniowie zapoznają się
ze sztuką i kulturą starożytnych Grecji
oraz Rzymu, w szczególności z rzeźbami wykonanymi w epoce archaicznej,
klasycznej i hellenistycznej.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60–90 min

3. Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne / 3.1. Lekcje muzealne

prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

ETNOGRAFIA
I. Etnografia Afryki
Spotkanie z Afryką

Szczecińska Hellada
Lekcja ma na celu przybliżenie procesu
realizacji wielkiego marzenia, które
po kilkudziesięciu latach pracy zostało
zwieńczone prezentacją oryginałów
sztuki greckiej i rzymskiej oraz kolekcji
kopii posągów antycznych. Na lekcji
podkreślona zostanie rola rodziny
Dohrnów, która wyszła z założenia,
że wykonując kopie rzeźb greckich
w szlachetnych materiałach i zapisując
je w testamencie Szczecinowi, przekaże
współczesności dziedzictwo antycznej
sztuki. Uczestnicy zajęć dowiedzą się
na spotkaniu, że kolekcja antyczna
była nie tylko zbiorem, ale też częścią
kompozycji samej architektury gmachu
muzeum. W czasie spotkania uczniowie
poznają odpowiedzi na pytania, dlaczego w okresie powojennym kolekcja
kopii antycznych została wywieziona
do Warszawy i kiedy ponownie powróciła do Szczecina. Lekcja odbywa się na
wystawie Antyczne korzenie Europy –
szczecińska kolekcja Dohrnów.
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Lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem aktualnie prezentowanych
w muzeum wystaw afrykańskich.
Uczestnicy zajęć wyruszają w podróż
po terytorium zachodniej Afryki. Trasa
wędrówki prowadzi od zagrody plemienia Lobi do zagrody plemienia Somba.
Uczniowie utrwalą swoje wiadomości
z zakresu geografii i poznają życie
codzienne, zwyczaje, kulturę i sztukę
mieszkańców wspomnianej części
Afryki.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

W magicznym świecie
afrykańskich lalek
Zajęcia realizowane są w przestrzeni
nowej wystawy Dzieci magii.
Afrykańskie lalki i marionetki, na której
zobaczyć można około 200 afrykańskich
lalek teatralnych. Stanowią one
część kolekcji podarowanej Muzeum

Narodowemu w Szczecinie w 2007 roku
przez Oleńkę Darkowską-Nidzgorski
i Denisa Nidzgorskiego-Gordier,
wybitnych znawców afrykańskiego
teatru lalek. Uczestnicy zajęć dowiedzą
się, w jaki sposób powstają lalki
afrykańskie, jaką mają wielkość, jak
się je animuje, kto się nimi opiekuje,
jakie pełnią funkcje, jak wygląda teatr
afrykański, kto może zostać aktorem
i kim są bohaterowie przedstawień.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Smaki i zapachy Afryki – z wizytą
na afrykańskim targowisku
Uczestnicy zajęć wybiorą się
w ciekawą podróż do Afryki
Zachodniej. Wyruszą w trasę od
zagrody plemienia Lobi do zagrody
plemienia Somba. Poznają warunki
życia obu społeczności – codzienne
czynności, podział ról, radości,
troski, obowiązki i przyjemności.
Przyjrzą się budowanym przez nich
domom, poznają typowe dla tej części
kontynentu uprawy i hodowle. Ważnym
elementem spotkania będzie wizyta
na afrykańskim targowisku i poznanie
jego specyfiki (zasady zachowania
i asortyment sprzedawanych
towarów). Całość zakończy degustacja
afrykańskiej herbaty.
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prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Dogonowie – tajemniczy lud
Afryki
Uczestnicy spotkania poznają niezwykły lud, jakim są Dogonowie oraz
historię ich „kosmicznej podróży”.
Dowiedzą się, jak wyglądał pojazd,
którym dotarli na Ziemię, wybiorą
się w podróż do ich wioski. Poznają
codzienne życie Dogonów: pracę, stroje,
wierzenia, sposoby spędzania wolnego
czasu. Wspólnie postaramy się znaleźć
odpowiedź na wiele trudnych pytań,
np.: dlaczego najważniejsze święto
Dogonów odbywa się raz na 60 lat? Co
ich łączyło z Tellemami? Czy potrafili
latać? Głowa, ręce, nogi – czy to lekcja
anatomii, czy architektury?
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Tajna wiedza Dogonów.
Jak afrykański lud poznał lokalizację niewidocznej gwiazdy?
Uczestnicy zajęć wybiorą się w magiczną podróż. Odwiedzą dogońską wioskę,
poznają życie codzienne jej mieszkańców – pracę, zwyczaje i wierzenia.
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na
trudne pytania: kim jest Amma? Skąd
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przodkowie Dogonów przybyli na Ziemię? Jaką trasę pokonała Arka Nommo
i kto znajdował się na jej pokładzie?
Czym jest psia gwiazda? Kogo zapytać
o przyszłość? Czy Dogonowie urodzili
się pod szczęśliwą gwiazdą? Co kryje
się pod tajemniczymi nazwami dogo-so
i sigi-so?
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

HISTORIA SZCZECINA
I POMORZA ZACHODNIEGO
Początki Szczecina
Kiedy powstał Szczecin i kto go założył?
Skąd wzięła się nazwa miasta? Jak rozwijał się Szczecin i kiedy powstały jego
najstarsze, znane do dziś obiekty
architektoniczne? Jakiego wyznania
byli szczecinianie? Jak wyglądało ich
życie codzienne, gdzie pracowali i jak
się bawili? Wreszcie – skąd czerpiemy
informacje o Szczecinie sprzed tysiąca lat? Na szereg pytań związanych
z najstarszymi dziejami miasta dzieci
poszukają odpowiedzi w Ratuszu
Staromiejskim.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min
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Czasy Bogusława X Wielkiego
i Anny Jagiellonki
Przydomek „Wielki” nadano
Bogusławowi X ze względu na
prowadzoną przez niego mądrą
i dojrzałą politykę. Spośród wszystkich
książąt pomorskich cieszy się on do dziś
największym uznaniem potomnych.
Na lekcji kustosz omówi dzieciństwo
i lata młodzieńcze przyszłego władcy
Pomorza, wojny z Brandenburgią
i liczne zatargi z miastami pomorskimi,
reformy, a także wesele i wspólne
lata panowania z Anną Jagiellonką.
Uczestnicy zajęć spróbują stworzyć
książkę o czasach pary książęcej na
Pomorzu.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 45–60 min / 90 min

Mecenat artystyczny książąt
Pomorza Zachodniego
Zajęcia odbywają się na wystawie Złoty
wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt
pomorskich w XVI i XVII wieku, prezentującej sztukę tworzoną na dworze
Gryfitów w XVI i pierwszej połowie XVII
wieku. Okres ten był czasem dobrobytu
i świetności księstwa, rozpoczętego
panowaniem Bogusława X, a zakończonego śmiercią Bogusława XIV.
Swój autorytet Gryfici opierali nie na
sile militarnej, ale przede wszystkim
na demonstrowaniu swojego znaczenia
poprzez rozbudowę ceremoniału dworskiego oraz liczne fundacje artystyczne.

W efekcie zwiększono liczbę dworzan,
wznoszono nowe i rozbudowywano
stare rezydencje, zamawiano coraz
wspanialsze dzieła sztuki, ubiory oraz
klejnoty, podkreślające wielkość i prestiż władców Pomorza. W stosunku do
rozmiarów i zamożności kraju Gryfici
zaskakują skalą i wysokim poziomem
posiadanych dzieł sztuki. Książęta byli
fundatorami między innymi monumentalnych rzeźb kamiennych, obrazów,
rzemiosła artystycznego, a także niezwykłych budowli architektonicznych,
o których uczniowie dowiedzą się na
zajęciach.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 45–60 min / 90 min

Reformacja na Pomorzu
Zachodnim i w Szczecinie
Na lekcji omówione zostaną zagadnienia związane z ruchem reformacyjnym
w Niemczech w odniesieniu do sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego na
Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie.
Młodzież zastanowi się nad postawą
książąt pomorskich oraz szczecinian wobec przemian religijnych.
Przyjrzy się postanowieniom sejmu
w Trzebiatowie i zanalizuje przyczyny i konsekwencje przyjęcia protestantyzmu jako religii państwowej
w Księstwie Pomorskim. Na wystawie
Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze
książąt pomorskich w XVI i XVII wieku, na której odbywa się spotkanie,
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uczniowie będą mogli dostrzec, jak
zmieniła się sztuka, sposób jej tworzenia i postrzegania pod wpływem
reformacji. W trakcie zajęć omówione
zostaną następujące pojęcia: protestantyzm, luteranizm, sekularyzacja, gmina
kościelna, sejm stanów pomorskich,
epitafium.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 45–60 min / 90 min

Stosunki polsko-pomorskie na tle
dziejów Pomorza Zachodniego
do 1648 roku
Lekcja ukazuje istotne związki Księstwa
Pomorskiego z Polską w kontaktach
politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz dynastycznych w latach
1000–1648. Na zajęciach omówione
zostaną najciekawsze i najważniejsze
układy, pakty oraz porozumienia tego
okresu, a także koligacje rodzinne, mające olbrzymi wpływ na prowadzoną
politykę.
prowadząca: Krystyna Milewska
miejsce: Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27
czas: 60–90 min

Życie codzienne szczecinian
w XIX wieku – praca
i odpoczynek
Wiek XIX przyniósł nie tylko niezwykle
szybki rozwój miast, ale też poważne
przemiany społeczne wewnątrz
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mieszczaństwa, których efektem było
pojawienie się nowych grup społecznych, między innymi robotników.
Transformacji towarzyszyła również
zmiana sposobu życia codziennego.
Jak w takim razie wyglądało życie
mieszkańców Szczecina w XIX wieku?
Gdzie pracowali i ile zarabiali?
Jak wyglądały ich mieszkania i stroje?
Czy brali kąpiel w domu, czy w łaźni
miejskiej? Jak spędzali wolny czas
i czym jeździli do teatru: dorożką, tramwajem, konno czy samochodem? Na te
i inne pytania młodzież poszuka odpowiedzi w Muzeum Historii Szczecina.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Szczecinianie znani i nieznani
Na lekcji zostaną zaprezentowane
sylwetki znanych szczecinian, a także
miejsca i historie z nimi związane.
Wybór postaci i tematu zajęć dotyczących znanych osobowości miasta
uzgadniany jest każdorazowo z nauczycielem. Proponujemy prezentację
następujących postaci: Wyszak, Otto
Jagenteuffel, Loitzowie, Katarzyna II,
Hermann Haken, Johann Quistorp,
Heinrich Dohrn, Carl Loewe, Karl
Schleich, Helena Kurcyusz, Piotr
Zaremba, Janina Szczerska.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 45–60 min
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Zanim zabrzmiał pierwszy
dzwonek. Rola Janiny Szczerskiej
w organizacji i rozwoju oświaty
w powojennym Szczecinie
Podczas lekcji, w oparciu o prezentowane na wystawie liczne dokumenty, fotografie oraz pamiątki, zostanie przedstawiona postać Janiny Szczerskiej
– pionierki i założycielki pierwszej polskiej szkoły średniej w poniemieckim
Szczecinie. Bogaty życiorys bohaterki
ekspozycji stanie się punktem wyjścia i
jednocześnie tłem dla opisania uczniom
procesu tworzenia struktury szczecińskiego szkolnictwa oraz zaprezentowania najstarszych polskich placówek
w mieście. Uczestnicy zajęć będą mieli
możliwość poznania dawnej szkolnej
rzeczywistości – borykającej się często
z ideologicznymi nakazami, brakiem
nauczycieli czy podstawowego sprzętu
– i porównania jej z dzisiejszą.
Lekcja realizowana od połowy
października 2017
do końca stycznia 2018

prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie –
Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Przypadki Hansa Stettinera i Jana
Szczecińskiego, czyli życie codzienne szczecinian w XX wieku
Szczecin ma bardzo interesującą historię – do 1945 roku było to miasto niemieckie, od tego czasu do chwili obecnej jest miastem polskim. Losy osób,
które w nim mieszkały w ostatnim
stuleciu, są równie ciekawe, jak dramatyczne. Lekcja opowiada o codziennym
życiu tytułowego Hansa Stettinera,
żyjącego w mieście do 1945 roku i Jana
Szczecińskiego, który zamieszkał
w Szczecinie po wojnie. Zapraszamy
dzieci do niezwykłego świata wspomnień o domu, szkole, pracy i zabawie.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 60 min

Dzieje Szczecina w pigułce
Tradycyjne zwiedzanie ekspozycji
dotyczącej historii Szczecina oraz jego
mieszkańców od czasów najdawniejszych do XX wieku. Pomocą w poznaniu historii miasta i szczecinian będą
zgromadzone przez Muzeum Narodowe
w Szczecinie eksponaty – obrazy, grafiki, mapy, rzeźby, broń i inne przedmioty związane z kulturą materialną
i duchową.
prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8
czas: 45–60 min
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WYNALAZKI
Podstawy wczesnośredniowiecznej nawigacji – kompas
słoneczny
Dla wielu Wikingowie to, zgodnie
z opisami zachodnioeuropejskich kronikarzy, okrutni i żądni łupów najeźdźcy
z mieczami lub toporami bojowymi
w rękach. Niewielu wie i przyznaje,
że byli to również wspaniali żeglarze,
którzy niektóre z praw rządzących
w przyrodzie potrafili wykorzystać
w nawigacji – dotyczy to na przykład
układu ciał niebieskich, warunków atmosferycznych czy pola magnetycznego
Ziemi. Udział w zajęciach na wystawie
Od kompasu słonecznego do systemu
DECCA – historia hiperboli w nawigacji
pozwoli zdobyć umiejętności dotyczące
ustalania kursu na otwartych przestrzeniach morskich i oceanicznych, jakie
mogli posiadać żeglarze we wczesnym
średniowieczu. Pozyskaną wiedzę
będzie można na miejscu zastosować
w praktyce dzięki symulatorowi czynności nawigacyjnych, wykorzystującemu właściwości kompasu słonecznego.

FOT

prowadząca: Ewa Kimak
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min
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Dźwięki przeszłości – dawne
instrumenty muzyczne oraz
techniki gry

3.2. Warsztaty muzealne
Zmagania z kaligrafią
W czasie trwania warsztatów Muzeum
Narodowe w Szczecinie zamieni się
w średniowieczne skryptorium –
miejsce, w którym z wielką cierpliwością ręcznie przepisywano stare księgi,
aby ich treść uchronić od zapomnienia.
Uczestnicy warsztatów również będą
musieli wykazać się wielką cierpliwością i z prawdziwym gęsim piórem
w ręku spróbują swych sił w niełatwej
sztuce kaligrafii. Uncjałą, karolińską
minuskułą czy gotycką majuskułą
postarają się zapisać średniowieczne
fragmenty kronik. Spotkanie będzie
też okazją do zapoznania się z historią pisma, które od zarania dziejów
towarzyszyło wielkim cywilizacjom
Mezopotamii, Egiptu i basenu Morza
Śródziemnego, oraz z kaligrafią japońską, chińską i arabską.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Warsztaty składają się z dwóch
części: pierwszej, będącej pokazem
instrumentów muzycznych używanych
w średniowieczu, oraz drugiej, omawiającej ich niezwykłą budowę. Uczestnicy
zajęć dowiedzą się, kim był lutnik
i w jaki sposób konstruował instrumenty. Zobaczą też, jak wyglądał jego warsztat pracy, z jakich narzędzi i materiałów
korzystał. Poznają zapomniane już dziś
instrumenty muzyczne, dawne techniki
gry oraz sposoby wydobywania dźwięków. Dzieci będą miały niepowtarzalną
okazję, aby odkryć świat muzyki dawnej, a może nawet spróbować swych sił
w budowaniu instrumentów muzycznych prostymi narzędziami. Czy łatwiej
jest zrekonstruować dawny instrument
czy na nim grać? Warsztaty poprowadzi
Stanisław Mazurek – entuzjasta historii
muzyki i kolekcjoner dawnych instrumentów. Zajmuje się rekonstrukcją
tych instrumentów, które znamy tylko
z opisów i średniowiecznych rycin,
prowadzi też badania zabytków pod
kątem ich przynależności do grupy
instrumentów muzycznych i narzędzi
dźwiękowych w dziale archeologii
Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Buduje instrumenty średniowieczne,
uczy na nich grać, a także wspaniale
o nich opowiada.
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
kontakt i zapisy: Dorota Obalek
tel. (+48) 797 400 438
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4. Lekcja na wynos

Od wielu lat Muzeum Narodowe
w Szczecinie realizuje lekcje muzealne
dla dzieci i młodzieży przebywających
na różnych oddziałach szczecińskich
szpitali, które w związku z chorobą nie
mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. W ramach spotkań prezentujemy w szpitalu wybrane eksponaty
i opowiadamy o najciekawszych wydarzeniach oraz zjawiskach związanych
z pokazywanymi zabytkami. Tematy
prowadzonych zajęć mogą dotyczyć
historii i tradycji regionu, żeglugi oraz
kultury Afryki. Dzięki lekcjom dzieci
mają niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska eksponaty niedostępne
dla ogółu zwiedzających. Specjalnie
przygotowane zagadki, rebusy, krzyżówki, konkursy oraz ciekawe zadania
pobudzające wyobraźnię z pewnością
zachęcą najmłodszych do rozmowy na
temat kultury i sztuki oraz wyrażania
własnych opinii.

FOT

Zajęcia są bezpłatne.
prowadzące:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
Ewa Kimak
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5. Zajęcia dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością
Zapraszamy na lekcje i warsztaty do
Muzeum Narodowego Szczecinie dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.
Zajęcia muzealne są doskonałą okazją
do poznawania kultury i sztuki, a także
historii związanej z prezentowanymi
wystawami. Staramy się, aby muzeum
i jego bogate zbiory były dostępne dla
każdego mieszkańca naszego miasta
i regionu. Dokładamy wszelkich starań,
żeby nasza oferta umożliwiała osobom
z różnymi deficytami rozwojowymi
swobodne zwiedzanie muzeum i uczestniczenie w zajęciach. Współpracując
z Państwem, będziemy się starali
systematycznie uzupełniać ofertę
o kolejne udogodnienia i propozycje
przedsięwzięć.

5.1. Osoby
z niepełnosprawnością ruchową

Zapraszamy na lekcje i warsztaty
muzealne odbywające się w dwóch
gmachach muzealnych przystosowanych do zwiedzania ekspozycji przez
osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Propozycje zajęć znajdują się w rozdziale zatytułowanym Oferta dla szkół
i przedszkoli. Po opisie zajęć jest zamieszczona informacja dotycząca gmachu muzealnego, w którym odbywają
się lekcje.
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Gmachy muzealne przystosowane do
zwiedzania ekspozycji przez osoby
z niepełnosprawnością ruchową:

– dwa szerokie stopnie przed wejściem
do budynku.

W afrykańskiej wiosce, czyli
wszystko o życiu codziennym

Parking

Muzeum Tradycji Regionalnych,
ul. Staromłyńska 27

Cztery miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych znajdują się przed
wejściem do Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego (ul. Wały
Chrobrego 4), w odległości około 150 m
od budynku muzeum.

Uczestnicy lekcji wyruszą w ciekawą
podróż do zachodniej Afryki. Poznają,
w jaki sposób zbudowane są afrykańskie domy i z jakich materiałów. Dzieci
i młodzież dowiedzą się, jak toczy się
życie codzienne afrykańskich rodzin,
jakie obowiązki mają ich rówieśnicy, do
jakich szkół uczęszczają, w co bawią się
w wolnym czasie. Wybiorą się też na
targowisko i dowiedzą się, jakie rzeczy
można na nim kupić, a także jakie zasady obowiązują w trakcie sprzedaży
najróżniejszych produktów. Kustosz
przybliży dzieciom krainę magicznych przedmiotów – masek, posągów
i fetyszy.

Przy wejściu głównym, po lewej stronie
znajduje się dzwonek, którym zwiedzający powiadamia pracownika o swojej
obecności. Po otrzymaniu sygnału,
pracownik muzeum zobowiązany jest
do udzielenia pomocy zwiedzającemu
i wskazania drogi do windy. Winda
mieszcząca jeden wózek inwalidzki
umożliwia dotarcie na parter i I piętro.
Toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością
ruchową.
Możliwe utrudnienia:
– nierówności na drodze prowadzącej
do windy,
– stromy podjazdu do windy (około 18°).
Parking
Dwa miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych znajdują się po
przeciwnej stronie ulicy, w odległości
około 50 m od budynku muzeum.
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
Winda mieszcząca jeden wózek inwalidzki umożliwia dotarcie na I piętro.
Toaleta na I piętrze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością
ruchową.
Możliwe utrudnienia:
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W razie trudności pracownicy muzeum
służą pomocą.

5.2. Osoby słabowidzące
i niewidome

Tematy zajęć muzealnych
Lekcja z kustoszem
Specjalnie przygotowane oprowadzanie
po wystawie z kustoszem, który nie
tylko bardzo szczegółowo opowie o zabytkach i historii, ale także umożliwi
dotykanie poszczególnych eksponatów
związanych z wybraną ekspozycją.
Zajecia odbywają się zarówno na wystawach stałych, jak i czasowych, po
wcześniejszym umówieniu wizyty.
Przed umówieniem spotkania prosimy
zapoznać się z aktualnymi wystawami
na stronie internetowej:
www.muzeum.szczecin.pl.
prowadzące: Krystyna Milewska,
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: do ustalenia
czas: 120 min

prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 60 min

Portret i autoportret.
Warsztaty z rzeźby
Zapraszamy na wyjątkowe zajęcia,
dzięki którym uczestnicy odkryją sztukę
starożytnych Grecji i Rzymu poprzez
percepcję dotykową. Dzieci dowiedzą
się, jak powstały rzeźby antyczne
i dlaczego są tak ważne dla kultury.
Warsztaty będą doskonałą okazją do
wyrażenia własnych emocji i przeżyć
dzięki próbie stworzenia portretu
z gliny. Praca z gliną jest nie tylko znakomitą formą terapii poprzez sztukę,
ale także twórczą przygodą, pokazującą
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różne sposoby interpretacji wybranych
eksponatów. Zajęcia są prowadzone na
wystawie Antyczne korzenie Europy.
Szczecińska kolekcja Dohrnów, prezentującej największą w Europie kolekcję
rekonstrukcji słynnych antycznych
posągów z brązu.
prowadząca: Agata Kamińska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Dźwięki przeszłości. Warsztaty
prezentujące dawne instrumenty
muzyczne oraz techniki gry
Warsztaty składają się z dwóch części:
pierwszej będącej pokazem instrumentów muzycznych używanych w średniowieczu oraz drugiej omawiającej ich
niezwykłą budowę. Uczestnicy zajęć
dowiedzą się, kim był lutnik i w jaki
sposób konstruował instrumenty, jak
wyglądał jego warsztat pracy, z jakich
narzędzi i materiałów korzystał.
Poznają zapomniane już dziś instrumenty muzyczne, dawne techniki gry
oraz sposoby wydobywania dźwięków.
Czy łatwiej jest zrekonstruować dawny
instrument, czy na nim grać? Warsztaty
poprowadzi Stanisław Mazurek –
entuzjasta historii muzyki i kolekcjoner
dawnych instrumentów. Zajmuje się
rekonstrukcją tych instrumentów,
które znamy tylko z opisów i średniowiecznych rycin, prowadzi też badania
zabytków pod kątem ich przynależności
do grupy instrumentów muzycznych
i narzędzi dźwiękowych w dziale
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archeologii Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Buduje instrumenty średniowieczne, uczy na nich grać
a także wspaniale o nich opowiada.
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5.3. Osoby słabosłyszące
i niesłyszące

5.4. Osoby
z niepełnosprawnością
intelektualną

Tematy lekcji
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min
kontakt i zapisy: Dorota Obalek
tel. (+48) 797 400 438

Smaki i zapachy Afryki – z wizytą
na afrykańskim targowisku
Uczestnicy zajęć odbędą podróż przez
Afrykę Zachodnią. W pierwszej części
warsztatów dzieci poznają mieszkańców Afryki, ich codzienne życie –
obowiązki i przyjemności, radości i troski oraz sposoby budowania domów.
W drugiej części spotkania wyruszą na
targowisko, na którym poznają panujące na nim zasady oraz asortyment.
Podczas zabawy spróbują własnych sił
w targowaniu się i przenoszeniu zakupów na głowie. Na zakończenie spotkania uczniowie przygotowują afrykańską
przekąskę.
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
czas: 120 min

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018

1. Moja pierwsza wizyta w muzeum
(szczegółowy opis znajduje się na stronie 10)
2. Początki Szczecina (s. 11)
3. Rzeźba starożytnych Grecji i Rzymu
(s. 30)
4. Spotkanie z Afryką (s. 31)
5. Historia pieniądza – od muszelek
kauri do karty bankomatowej. Gabinet
pomorskich monet i banknotów (s. 37)
6. Dawno, dawno temu człowiek rozświetlił mroki nocy… Bajka naukowa
(s. 37)
7. Na morskich szlakach Wikingów
(s. 38)

Tematy warsztatów
1. Historia żółtej ciżemki, czyli mały
kurs rzeźbienia, konstruowania i modelowania (s. 42)
2. ABC malarstwa – zabawy plastyczne
z pejzażem, portretem i martwą naturą
(s. 41)
3. Archi-tektury! Makieta miasta (s. 41)
4. W afrykańskiej wiosce, czyli wszystko
o codziennym życiu (s. 22)
5. Smaki i zapachy Afryki – z wizytą na
afrykańskim targowisku (s. 42)
6. Historia żeglugi (s. 44)
7. Przy świątecznym stole. Boże Narodzenie – polskie tradycje i zwyczaje
(s. 25)
8. Wielkanoc. Polskie tradycje i zwyczaje (s. 25)

Tematy lekcji
1. Moja pierwsza wizyta w muzeum
(szczegółowy opis znajduje się na stronie 10)
2. Sherlock Holmes na tropie. Wały
Chrobrego 100 lat temu. Początki
Muzeum Narodowego w Szczecinie
oraz pierwsze kolekcje (s. 13)
3. Początki Szczecina (s. 11)
4. O herbie Szczecina i Pomorza
Zachodniego (s. 12)
5. Książęta z rodu Gryfitów. Ciekawostki
z życia władców na wesoło (s. 35)
6. Na morskich szlakach Wikingów
(s. 38)
7. Spotkanie z Afryką (s. 31)
8. W magicznym świecie afrykańskich
lalek (s. 49)
9. Dawno, dawno temu człowiek rozświetlił mroki nocy… Bajka naukowa
(s. 37)

Tematy warsztatów
1. Historia żółtej ciżemki, czyli mały
kurs rzeźbienia, konstruowania i modelowania (s. 42)
2. ABC malarstwa – zabawy plastyczne
z pejzażem, portretem i martwą naturą
(s. 41)
3. Archi-tektury! Makieta miasta (s. 41)
4. W afrykańskiej wiosce, czyli wszystko
o codziennym życiu (s. 22)
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5. Smaki i zapachy Afryki – z wizytą na
afrykańskim targowisku (s. 42)
6. Przy świątecznym stole. Boże Narodzenie – polskie tradycje i zwyczaje
(s. 25)
7. Wielkanoc. Polskie tradycje i zwyczaje (s. 25)
8. Historia żeglugi (s. 44)
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Kiedy odbywają się zajęcia dla
uczniów i przedszkolaków?
Lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci
i młodzieży odbywają się od wtorku do
piątku, w godzinach 9.00–15.30.

Jak zarezerwować zajęcia
w Muzeum Narodowym
w Szczecinie?
Zajęcia można zamówić codziennie
w następujących godzinach:
poniedziałek 7.45–15.30,
wtorek–piątek 7.45–8.45 i 12.00–15.30
u osób prowadzących zajęcia.

Kontakt
Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-500 Szczecin
Krystyna Milewska
tel. (+48) 91 43 15 269
Dorota Baumgarten-Szczyrska
tel. (+48) 91 43 15 270
Ewa Kimak
tel. (+48) 91 43 15 278
Agata Kamińska
tel. (+48) 91 43 15 277
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Dorota Obalek
tel. (+48) 797 400 438

Jakie informacje są potrzebne
do dokonania rezerwacji?
Zamawiając zajęcia, prosimy o podanie
następujących informacji:
1. Termin planowanej wizyty.
2. Wybrany temat lekcji i warsztatów.
3. Wiek uczestników i wielkość grupy.
4. Dane kontaktowe: adres i telefon
szkoły lub przedszkola, klasa lub grupa oraz imię i nazwisko nauczyciela.
Przypominamy również, że zajęcia
zamawiać mogą wyłącznie nauczyciele.

Zamawiając zajęcia z dużym
(kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem,
należy je potwierdzić przynajmniej
na tydzień przed terminem planowanej wizyty.

Jaki jest koszt lekcji
i warsztatów?

Materiały do lekcji i warsztatów zapewnia Muzeum Narodowe w Szczecinie
i są one wliczone w cenę prowadzonych
zajęć.

Gdzie i kiedy należy dokonać
opłaty?
Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Muzeum Narodowego w Szczecinie
tuż przed zajęciami. Przypominamy, że
w każdym gmachu muzeum, w którym
prowadzone są lekcje i warsztaty, przy
szatni znajduje się kasa. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia.

Co zrobić w wypadku rezygnacji
lub zmiany terminu zajęć?
O rezygnacji lub zmianie terminu zamówionych zajęć należy poinformować
telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym
razie zamawiający zostanie obciążony
kosztami poniesionymi przez Muzeum
Narodowe w Szczecinie.

3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia
zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy tylko 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.
5. Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów w trakcie lekcji
i warsztatów. W wypadku znacznego
naruszenia ładu i porządku przez
uczestników zajęć, prowadzący może
zakończyć je wcześniej.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do
odwołania zajęć po wcześniejszym
powiadomieniu zamawiającego.
7. Nauczyciele mogą realizować z klasą
szkolną własny program na terenie
muzeum po zgłoszeniu tej informacji
w Dziale Edukacji najpóźniej na trzy
dni przed planowaną wizytą.

Ważne informacje
Lekcje muzealne
szkoły i przedszkola: 8 zł od osoby
szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze: 4 zł od osoby
Warsztaty muzealne
szkoły i przedszkola: 10 zł od osoby
szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze: 5 zł od osoby
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1. W zajęciach może uczestniczyć tylko
jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna. Prosimy nie łączyć grup.
2. Do muzeum należy przyjść 10–15
minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
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7. Olimpiada artystyczna
Konkurs kierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych interesujących się
kulturą i sztuką. Na zwycięzców startujących w sekcji plastyki czekają indeksy
na historię sztuki i kulturoznawstwo,
dodatkowe punkty na kierunki pokrewne, zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii sztuki oraz nagrody
rzeczowe w postaci laptopów, tabletów
i e-booków. Konkurs organizowany
jest wspólnie z Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie.
Uczeń, który chce wziąć udział
w XLII Olimpiadzie Artystycznej, musi
do 9 października 2017 roku zgłosić się
do nauczyciela lub opiekuna, wypełnić
Kartę uczestnika olimpiady artystycznej
i ustalić z nauczycielem lub opiekunem
temat realizowany w konkursie. Można
również zgłosić się bezpośrednio do
Komitetu Okręgowego Sekcji Plastyki,
działającego w Dziale Edukacji Muzeum
Narodowego w Szczecinie, do Pani
Krystyny Milewskiej.
Uczniów chcących wziąć udział zapraszamy na wykłady odbywające się
w ramach Akademii Historii Sztuki od
września do marca, w każdą środę,
o godzinie 17.00.
Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie:
http://muzeum.szczecin.pl/edukacja/
olimpiada-artystyczna.html
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8.1. Kosmiczna podróż –
Dogonowie i ich arka. Konkurs
plastyczny na wykonanie
pojazdu kosmicznego

Społeczność Dogonów należy do
jednego z bardziej znanych ludów
Afryki Zachodniej. Zamieszkuje rejon
masywu Bandiagara, nieco poniżej tzw.
wewnętrznej delty Nigru na południu
Republiki Mali. Współcześnie ich
populacja liczy około 400 000 osób.
Zamieszkują wioski zarówno na samym
masywie, na otaczającej go równinie
oraz na tzw. rumowisku – kamienistych
zboczach i wąwozach wokół Bandiagary. Te ostatnie, trudno dostępne, ale
malowniczo położne wioski należą
do najciekawszych. Kosmogoniczna
mitologia Dogonów opowiada m.in.
o podróży ich praprzodków z gwiazdozbioru Wielkiego Psa na ziemię w tzw.
arce Nommo (koryo) która „lądowała
ruchem wirowym, przypominającym
ruch kołowrotka”.
Historia ta zainspirowała organizatorów do przygotowania konkursu
plastycznego dla dzieci w wieku 8–13
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lat na wykonanie pojazdu kosmicznego, w którym Dogonowie odbyli swoją
niezwykłą podróż. Pojazdy te powinny
być wykonane z materiałów nadających
się do recyklingu (puszki, pojemniki
plastikowe, butelki, torby papierowe,
tektura, gazeta itp.). Liczy się pomysł
i estetyka wykonania pracy. Na wszystkie kosmiczne obiekty czekamy do 13
listopada 2017 roku pod adresem:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-561 Szczecin
z dopiskiem „Dogonowie”.
Najlepsi konstruktorzy otrzymają nagrody. Wielki finał konkursu i otwarcie
wystawy pokonkursowej odbędzie
się 23 listopada 2017 roku (czwartek)
o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym
w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.  
Koordynatorka:
Dorota Baumgarten-Szczyrska

8.2. List do świętego Mikołaja –
konkurs plastyczny

Tradycyjnie już 6 grudnia obchodzimy w Polsce mikołajki. Rankiem tego
dnia dzieci dostają upragnione prezenty. Dorośli, chcąc wspomóc świętego Mikołaja w doborze podarków,
często namawiają swoje pociechy do
przygotowania listu z wymarzonymi
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prezentami. Pisanie listów jest pięknym
zwyczajem, dzięki któremu dziecko
doświadcza magicznej atmosfery, rozwija wyobraźnię, uczy się, że miło jest
być obdarowanym, ale dobrze jest też
obdarowywać innych.
W tym roku, już kolejny raz, chcielibyśmy zaproponować dzieciom
w wieku 5–10 lat udział w konkursie
na najciekawszy list do świętego
Mikołaja. Liczy się forma oraz zawartość listu (na przykład rysunki, teksty).
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Prace w formacie co najmniej A4 prosimy nadsyłać do 4 grudnia 2017 roku
na adres:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-561 Szczecin
z dopiskiem „List do św. Mikołaja”.
Liczy się data stempla pocztowego.
Wielki finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
14 grudnia 2017 roku (czwartek), o godzinie 12.00, w Muzeum Narodowym
w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 3.
koordynatorka:
Dorota Baumgarten-Szczyrska

8. Konkursy

8.3. Moja mała ojczyzna.
Moja miejscowość, mój region –
konkurs historyczny

Muzeum Narodowe w Szczecinie
i Zachodniopomorskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa
zachodniopomorskiego do udziału
w XVIII edycji konkursu z edukacji
regionalnej Moja mała ojczyzna. Moja
miejscowość, mój region. Konkurs
odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z klas I–III szkół podstawowych, uczniowie z klas IV–VII szkół
podstawowych oraz młodzież z klas
gimnazjalnych. Tegoroczny temat konkursu to Pomorze Zachodnie w latach
1945–2016, którego celem jest pogłębienie wiedzy o Pomorzu Zachodnim oraz
kształtowanie tożsamości regionalnej
wśród dzieci i młodzieży. W dotychczasowych edycjach uczniowie mieli możliwość poznania dawnej i najnowszej
historii regionu oraz zbiorów Muzeum
Narodowego w Szczecinie. Etap szkolny
powinien się odbyć do 16 grudnia 2016
do etapu wojewódzkiego przyjmujemy
do 31 stycznia 2018 roku drogą mailową: k.milewska@muzeum.szczecin.pl
lub d.obalek@muzeum.szczecin.pl
W tytule wiadomości prosimy podać
„Zgłoszenia. Moja mała ojczyzna”.
koordynatorki: Krystyna Milewska
i Dorota Obalek
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8.4. Malowane kroniki Szczecina.
Obrazki z najdawniejszych
dziejów. Konkurs plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych

Dla wyobraźni, zwłaszcza dziecięcej,
nie istnieją granice czasu ani
przestrzeni. Tym bardziej w muzeum,
w którym niemożność bezpośredniego
kontaktu z dawnymi faktami
i zjawiskami zwiedzający zastępuje
kontaktem z pozostałościami po
tych wydarzeniach. Gdy oglądamy
przedmioty i odczytujemy z nich
treść – to, jak wyglądają, czym są,
o czym świadczą – tworzymy własny,
tylko częściowo uniwersalny, obraz
jakiejś historii. Dlatego proponujemy
sprawdzian dla wyobraźni na
podstawie okruchów przeszłości, czyli
eksponatów z wystawy Najstarsze karty
z dziejów Szczecina. Mamy nadzieję, że
zgromadzone na niej przedmioty ożyją
w rysunkach dzieci przedstawiających
dawną rzeczywistość. Zadaniem
uczestników konkursu będzie
ukazanie w formie plastycznej jednego
dnia z życia ludzi mieszkających
w Szczecinie między umownym
716 a 1243 rokiem. W pracach,
wśród bohaterów lub w scenerii
wydarzeń, muszą się pojawić artefakty
z muzealnej ekspozycji (przedmioty
codziennego użytku, broń, narzędzia,
elementy stroju itp.).
Konkurs odbywa się w dwóch
kategoriach wiekowych: uczniowie
z klas I–III szkół podstawowych
i uczniowie z klas IV–VII szkół

podstawowych. Celem konkursu jest
zachęcenie najmłodszych mieszkańców
Szczecina do poznawania najstarszych
jego dziejów, rozwijanie wyobraźni
historycznej oraz kształcenie
umiejętności odczytywania znaczenia
artefaktów archeologicznych. Chętnym
proponujemy także lekcję w sali
wystawowej.
Jury oceniając prace konkursowe
będzie brać pod uwagę zgodność
treści z wiedzą historyczną oraz
technikę, oryginalność i pomysłowość
wykonania.
Na prace, opatrzone imieniem
i nazwiskiem autora oraz numerem
telefonu kontaktowego opiekuna,
czekamy do 15 marca 2018 roku pod
adresem:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-500 Szczecin
z dopiskiem: „Malowane kroniki
Szczecina. Obrazki z najdawniejszych
dziejów”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
10 kwietnia 2018.
koordynatorka: Ewa Kimak
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8.5. Matematyka w obiektywie –
konkurs fotograficzny

Zapraszamy uczniów
i nauczycieli do udziału w VII edycji
międzynarodowego konkursu
fotograficznego Matematyka
w obiektywie. Konkurs jest imprezą
cykliczną organizowaną od 2010 roku
przez Uniwersytet Szczeciński w celu
popularyzowania matematyki i sztuki
poprzez fotografię.
Aby wziąć udział wystarczy do 31
października 2017 roku wypełnić
formularz rejestracyjny dostępny
na stronie: www.mwo.usz.edu.pl
oraz za jej pośrednictwem przesłać
od 1 do 6 własnych fotografii
zaopatrzonych w tytuły i opisy.
Zdjęcia mogą przedstawiać pojęcia,
prawidłowości, metafory związane
z królową nauk (np. liczby, funkcje,
twierdzenia, figury, przekształcenia).
Oceniana jest oryginalność ukazania
piękna, użyteczności i uniwersalności
matematyki. Za najciekawszy opis
matematyczny wysyłanej fotografii
przewidziana jest dodatkowa nagroda
Prezesa Polskiego Towarzystwa
Matematycznego. Konkurs jest
powszechny, a udział w nim bezpłatny.
Muzeum Narodowe w Szczecinie od
sześciu lat jest partnerem konkursu.
Współpraca z Działem Edukacji
owocuje corocznymi wystawami
oraz oryginalnymi nagrodami dla
ambasadorów i laureatów w postaci

74

8. Konkursy

całorocznych biletów wstępu do
wszystkich gmachów muzealnych.
W 2016 roku konkurs został
wyróżniony patronatami honorowymi
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministra Edukacji
Narodowej, Rzecznika Praw
Dziecka, Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, Prezydenta
Miasta Szczecin, JM Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty oraz Prezesa Fundacji XX.
Czartoryskich. Ubiegłoroczna pula
nagród przekroczyła 10 000 zł (tablety,
smartfony, sprzęt sportowy, książki,
bilety). Laureaci i ambasadorzy
konkursu otrzymali również dyplomy
i listy gratulacyjne – między innymi
od Ministra Edukacji Narodowej
i Rzecznika Praw Dziecka – a ich prace
trafiły do publikacji pokonkursowych.
koordynatorka:
Małgorzata Makiewicz
tel. (+48) 91 4441267
mmakiewicz@usz.edu.pl
www.mwo.usz.edu.pl

Konkursy w ramach Akademii
Antycznej
W ramach projektu edukacyjnego
Akademia Antyczna, realizowanego
przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018

Mickiewicza w Poznaniu, zapraszamy
dzieci i młodzież z województwa
zachodniopomorskiego do udziału
w konkursach odbywających się pod
patronatem Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty. Ich celem jest nie
tylko przyswojenie wiedzy związanej
z szeroko pojętą kulturą antyku, ale także zrozumienie związków współczesnej
kultury z tradycją świata starożytnego.
W roku szkolnym 2017/2018 ogłaszamy
dwa konkursy.

8.6. Wielkie budowle
starożytnych Grecji i Rzymu
– konkurs na projekt gazety
codziennej

Konkurs kierowany jest do dzieci z klas
IV–VI szkół podstawowych. Na prace
czekamy do 28 marca 2018 roku pod
adresem:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-502 Szczecin
z dopiskiem „Wielkie budowle
starożytnych Grecji i Rzymu.
Projekt gazety codziennej”.
Liczy się data stempla pocztowego.
Uczestnicy konkursu mają możliwość
wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich, prowadzonych
przez Monikę Gapińską, dziennikarkę
„Kuriera Szczecińskiego”, odbywających się od stycznia do marca 2017

roku. Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy pod adresem:
d.obalek@muzeum.szczecin.pl

8.7. Konkurs wiedzy o kulturze
świata antycznego

Konkurs kierowany do uczniów
klas VII szkoły podstawowej
oraz gimnazjalistów. Zgłoszenia
przyjmujemy do 31 października
2017 roku pod adresem mailowym
k.milewska@muzeum.szczecin.pl
W tytule wiadomości prosimy podać
„Zgłoszenia do konkursu wiedzy
o kulturze świata antycznego”.
Uczestnicy konkursu mają możliwość
wzięcia udziału w bezpłatnych
warsztatach interpretacji i analizy
dzieł sztuki oraz tekstów źródłowych,
odbywających się od grudnia 2017
do marca 2018 roku. Zgłoszenia na
warsztaty przyjmujemy pod adresem:
d.obalek@muzeum.szczecin.pl
Szczegóły dotyczące wszystkich
konkursów, regulaminy, dokumenty
oraz wykaz literatury będą
dostępne na stronie: muzeum.
szczecin.pl/edukacja/
konkursy.html
koordynatorki:
Krystyna Milewska, Dorota Obalek
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9.1. Oprowadzania kuratorskie

Zapraszamy na wyjątkowe oprowadzania kuratorskie dla nauczycieli, związane z czterema wystawami prezentowanymi w muzeum: Na zachód przybyli
nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog
w nowej rzeczywistości (październik
2017), Szczecińskie awangardy. Wystawa na stulecie awangardy (grudzień
2017), Świętowanie. Zabytki obrzędowości rodzinnej i dorocznej ze zbiorów
Muezum Narodowego w Szczecinie
(grudzień 2017), Biedermeier (marzec
2018).
Szczegółowe informacje zamieszczane
będą stronie internetowej muzeum.

9.2. Konferencje dla nauczycieli

W roku szkolnym 2017/2018 planowane
są dwie konferencje dla nauczycieli
i osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą:

I. Oferta dla szkół i przedszkoli
9. Propozycje dla nauczycieli

nej. Na konferencji poruszane będą
tematy związane z edukacją globalną
oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji
i przemocy motywowanej uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z innych
kręgów kulturowych.
Termin: listopad 2017

Biedermeier
Konferencja dla nauczycieli związana
będzie z wystawą Biedermeier, która
jest drugą po warszawskiej ekspozycją
sztuki biedermeieru w Polsce. Zaprezentowane zostaną eksponaty z kolekcji
Muzeum Narodowego w Szczecinie
oraz zabytki z muzeów narodowych
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Gdańsku, Wrocławiu, a także z muzeów
regionalnych i muzeów rezydencji.
Wśród zaproszonych prelegentów
znajdą się kuratorzy, historycy sztuki
i edukatorzy muzealni.
Termin: marzec 2018
Szczegółowe informacje na temat
konferencji zamieszczane będą stronie
internetowej muzeum

Spotkanie z Innym – razem przeciwko uprzedzeniom i stereotypom
Konferencja realizowana w ramach
projektu Spotkanie z Innym, organizowanego wspólnie z Fundacją Artykuł 25
w ramach Tygodnia Edukacji Global-
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dzieci w wieku 3–13 lat

1. Akademia Brzdąca
Cykl niedzielnych spotkań z kustoszem,
opracowanych z myślą o dzieciach
w wieku 3–4 lat, wprowadzających
w magiczny świat sztuki. Zajęcia polegają na opowieści o wybranym obrazie
prezentowanym na ekspozycjach
Muzeum Narodowego w Szczecinie
i połączone są z działaniami plastycznymi. Malarstwo pokazuje świat widziany
oczami artystów, zwraca uwagę na to,
że dzieło ma nie tylko aspekt estetyczny,
ale także pomaga zrozumieć otaczającą
rzeczywistość. Bezpośredni kontakt
z barwą, obrazem, słowem otwiera
widzów na odbiór sztuki wyobraźnią,
sercem i myślą. Szczególnie najmłodsi –
zainspirowani oglądanymi na wystawach pracami – z entuzjazmem rysują
i malują postrzegany świat. Spotkania
odbywają się raz w miesiącu, od października do maja. Zapraszamy do mądrego i uważnego patrzenia na świat,
sztuka bowiem cenniejsza jest niż złoto!

9 grudnia 2017
(sobota), godz. 10.00
Magiczny czas. Boże Narodzenie –
polskie tradycje i zwyczaje. Zdobienie
pierników

Program III edycji
7 października 2017
(sobota), godz. 11.00
Wzór z zawijasów – walka twardych
i prostych z miękkimi i krzywymi
liniami
4 listopada 2017
(sobota), godz. 11.00
Jak powstaje tęcza?
16 grudnia 2017
(sobota), godz. 11.00
Madonna z Dzieciątkiem
13 stycznia 2018
(sobota), godz. 11.00
Gryf – muzealny stwór
3 lutego 2018
(sobota), godz. 11.00
Lustra i lusterka
3 marca 2018
(sobota), godz. 11.00
Portret księcia pomorskiego Filipa I
14 kwietnia 2018
(sobota), godz. 11.00
Wyrafinowana wygoda – meble
19 maja 2018
(sobota), godz. 11.00
Kleks: regularność i fantazja.
Zakończenie Akademii
prowadząca: Krystyna Milewska
wstęp: 8 zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
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2. Akademia Malucha
Cykl sobotnich spotkań opracowanych
z myślą o dzieciach w wieku 5–6 lat.
W ramach warsztatów muzealnych
najmłodsi słuchacze odbędą podróż
w czasie i przestrzeni. Poznają polskie
tradycje, zwyczaje oraz kulturę innych
narodów. W trakcie zajęć dzieci będą
miały niepowtarzalną okazję zobaczyć,
dotknąć, a nawet przymierzyć przedmioty prezentowane na wystawach
lub przechowywane w muzealnych
magazynach.

Program XIV edycji

20 stycznia 2018
(sobota) godz. 10.00
Podróż sentymentalna. Z wizytą
u dziadków i pradziadków.
Rzecz o duszach i kijankach
17 lutego 2018
(sobota), godz. 10.00
Podróż przez Afrykę do wioski małego
Kodżia. Na przekór zimie,
w poszukiwaniu słońca
17 marca 2018
(sobota), godz. 10.00
Żegnaj, zimo! Witaj, wiosno! Wielkie
porządki i przygotowania do świąt.
Zdobienie jaj metodą batikową

21 października 2017
(sobota), godz. 10.00
Mali detektywi na tropie ciekawych
historii. Jakie skarby kryją w sobie
muzealne wnętrza?

21 kwietnia 2018
(sobota), godz. 10.00
„Na straganie w dzień targowy różne
słyszy się rozmowy...” Smaki i zapachy
Afryki

25 listopada 2017
(sobota), godz. 10.00
„Kręć się, kręć, wrzeciono...”, czyli
jak w długie jesienne wieczory
spędzali czas mieszkańcy wsi polskiej.
Katarzynki i andrzejki

26 maja 2018
(sobota), godz. 10.00
Łowcy przygód – wakacyjne podróże
małe i duże.
Zakończenie Akademii
prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
wstęp: 10 zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
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13 stycznia 2018
(sobota), godz. 10.00
Władcy Pomorza Zachodniego.
Odrobina tajemnic i okropności
z przeszłości

2 grudnia 2017
(sobota), godz. 10.00
„Już czas, z nieba znak...”, to idą święta.
O Bożym Narodzeniu nie tylko na
poważnie. Zdobienie pierników

3. Akademia Juniora
Warsztaty dla dzieci, które chciałyby
poznać historię swojego miasta,
kulturę polską i pozaeuropejską,
świat sztuki oraz liczne skarby
skrywane w muzealnych wnętrzach.
Każde spotkanie składa się z części
merytorycznej oraz zajęć plastycznych,
związanych z przygotowanym tematem.
Zajęcia dla małych studentów w wieku
7–12 lat odbywają się raz w miesiącu,
od października do maja.

Program IX edycji

14 października 2017
(sobota), godz. 10.00
Sherlock Holmes na tropie. Jak było
100 lat temu? Narodziny muzeum
i pierwsze kolekcje. Wejście na wieżę
widokową
18 listopada 2017
(sobota), godz. 10.00
O obrotach sfer niebieskich.
Przybysze z kosmosu – Dogonowie
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13 stycznia 2018
(sobota), godz. 10.00
Rozważni i romantyczni – hiena, lew
i antylopa. W magicznym świecie afrykańskich lalek i bajek
3 lutego 2018
(sobota), godz. 10.00
Bite, drukowane…, czyli rzecz
o pieniądzach. Gabinet pomorskich
monet i banknotów
10 marca 2018
(sobota), godz. 10.00
Przy wielkanocnym stole. Między babką
a mazurkiem. Polskie tradycje i zwyczaje. Zdobienie jaj metodą batikową

4. Akademia Gryfa
Cykl sobotnich zajęć dla dzieci w wieku
7–10 lat. Raz w miesiącu słuchacze
Akademii Gryfa będą zwiedzać wnętrza
Muzeum Historii Szczecina, poznając
dzieje miasta i jego mieszkańców od
czasów najdawniejszych po XX wiek.
W czasie spotkań uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak na przestrzeni wieków
zmieniał się Szczecin i jak wyglądało
życie codzienne szczecinian – rodzina,
dom, praca oraz rozrywka.

Program IV edycji

14 kwietnia 2018
(sobota), godz. 10.00
Na tropie niezwykłych dzieł sztuki

21 października 2017
(sobota), godz. 10.00
Między legendą a historią. Początki
Szczecina

12 maja 2018
(sobota), godz. 10.00
Podróże przez kontynenty: Azja.
Z wizytą w Japonii.
Zakończenie Akademii

18 listopada 2017
(sobota), godz. 10.00
Życie codzienne szczecinian.
Dom i praca

prowadząca:
Dorota Baumgarten-Szczyrska
wstęp: 10 zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
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10 lutego 2018
(sobota), godz. 10.00
Mapa Lubinusa. Szczecińskie podróże
bez drogowskazów
3 marca 2018
(sobota), godz. 10.00
Morski Szczecin. Korabnicy, korsarze
i wspaniałe statki
14 kwietnia 2018
(sobota), godz. 10.00
Zgrzebne płótna, krynoliny, sukienki
z Dany. Moda w Szczecinie
12 maja 2018
(sobota), godz. 10.00
Plac zabaw – opowieść o zabawach
i zabawkach dzieci w dawnym
Szczecinie.
Zakończenie Akademii
prowadząca: Ewa Kimak
wstęp: 10 zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

9 grudnia 2017
(sobota), godz. 10.00
Wojowie, rycerze, żołnierze oraz
strażnicy z kamienia i cegły. Obrońcy
Szczecina
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(sobota), godz. 13.00
Światło i bryła

13 stycznia 2018
(sobota), godz. 12.00
Pudełka na prezenty

5. Poszukiwanie sztuki i matematyki w świecie origami
Zapraszamy dzieci w wieku 10–14 lat na
nowy cykl sobotnich spotkań, poświęconych poszukiwaniu sztuki i matematyki w świecie origami. Warsztaty nie
tylko przybliżą dzieciom tajniki sztuki
składania papieru oraz nauki, jaką jest
geometria, ale także zachęcą do samodzielnego logicznego myślenia i koncentracji. Zajęcia mobilizują uczestników
do rozwijania sprawności manualnych i
twórczych oraz ćwiczenia

Program I edycji
9 września 2017
(sobota), godz. 12.00
Modele z kwadratów i trójkątów.
Wprowadzenie do świata origami

10 lutego 2018
(sobota), godz. 12.00
Wielościany z modułu sonobe
10 marca 2018
(sobota), godz. 12.00
Wielkanocne jaja z modułu chińskiego
14 kwietnia 2018
(sobota), godz. 12.00
Najeżone kule – wielościany gwiaździste
12 maja 2018
(sobota), godz. 12.00
Kwiatowa kula, czyli kręciołki w roli
głównej.
Zakończenie warsztatów
prowadząca: Beata Zagórska
wstęp: 10 zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy
pod adresem:
d.obalek@muzeum.szczecin.pl

7 października 2017
(sobota), godz. 12.00
Sześcian na wiele sposobów
4 listopada 2017
(sobota), godz. 12.00
Ozdobne kule
2 grudnia 2017
(sobota), godz. 12.00
Gwiazdy, gwiazdki i gwiazdeczki –
nie tylko na choinkę
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2 grudnia 2017
(sobota), godz. 13.00
Forma

6. Malujemy – spotkania
malarskie
Nowa propozycja spotkań malarskich
dla małych artystów w wieku 6–12
lat, lubiących malować oraz twórczo
spędzać czas w muzeum. Malujemy to
zajęcia, które poruszają zagadnienia
związane z kompozycją, formą,
bryłą, a także kolorem i światłem.
Odbywają się na wystawach czasowych,
prezentujących zarówno sztukę dawną,
jak i współczesną. Uczestnicy poznają
różnorodnych artystów, szukając
inspiracji, poznają niezwykły świat
sztuki. Warsztaty odbywają się raz w
miesiącu, ich celem jest rozwijanie
twórczej wyobraźni oraz ćwiczenie
umiejętności postrzegania dzieła sztuki.

Program I edycji
30 września 2017
(sobota), godz. 13.00
Barwa
28 października 2017
(sobota), godz. 13.00
Kompozycja
25 listopada 2017

prowadząca: Agata Kamińska
wstęp: 10 zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

7. Rysujemy w muzeum
Zajęcia cykliczne, adresowane do
osób w różnym wieku, prowadzone
w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Ich głównym celem jest umożliwienie
dzieciom, młodzieży oraz osobom
dorosłym bezpośredniego kontaktu ze
sztuką, a także świadomego udziału
w procesie twórczym. Warsztaty są
również szansą na poznanie sylwetek
najwybitniejszych artystów, których
dzieła znajdują się w Muzeum
Narodowym w Szczecinie.
Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości
wiekowych – będą przygotowywani do
stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni
w wiedzę, umiejętności manualne
i warsztatowe w zakresie technik
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malarskich oraz rysunkowych. Poznają
takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na
płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie
kolorów, światło, światłocień, walor,
faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na
jego cechy formalne.

i autentycznej swobody. Formuła
warsztatów bazuje na naturalnej zdolności najmłodszych do kreatywnego
myślenia. Specjalnie dobrane zadania
plastyczne mają pobudzić dziecięcą
wyobraźnię. Zajęcia kierowane są do
dzieci w wieku 6–12 lat.

II. Oferta indywidualna dla dzieci w wieku 3–13 lat

edukacja/oferta-rodzinna/82-urodzi
ny-w-muzeum.html

prowadząca: Agata Kamińska
Ponadto formuła zajęć umożliwi
uczestnictwo w konkursach literackich
i plastycznych, organizowanych przez
Dział Edukacji Muzeum Narodowego
w Szczecinie.
prowadząca: Maryla Raban
wstęp: 10 zł
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy

8. Sztuka współczesna dla
dzieci
Projekt Sztuka współczesna dla dzieci
składa się z kilku części, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Chociaż
wydaje się, że sztuka współczesna jest
za trudna, aby pokazywać ją maluchom,
to podczas spotkań można się przekonać, że tak nie jest, a czas spędzony
w muzeum może inspirować zarówno
dzieci, jak i rodziców. Głównym celem
zajęć jest zabawa ze sztuką współczesną, która daje możliwość tworzenia
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10. Interaktywne zwiedzanie
10.1. Zeszyty edukacyjne

9. Urodziny w muzeum
Spotkanie urodzinowe z koleżankami
i kolegami to znakomita okazja do zwiedzenia muzeum z edukatorem, który
opowiada o najciekawszych eksponatach znajdujących się na salach wystawowych. W programie nie zabraknie
ciekawych zadań pobudzających
wyobraźnię oraz działań plastycznych
w otoczeniu niezwykłych dzieł sztuki.
W roku szkolnym proponujemy trzy
tematy urodzin:
1. Świat sprzed tysiąca lat.
2. Afrykańska przygoda.
3. Zawirowana linia – zabawy rysunkowe w muzeum.
Szczegóły dotyczące organizacji
urodzin znajdują się na stronie
internetowej: muzeum.szczecin.pl/
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Propozycja dla młodych widzów oraz
ich rodziców. Są to specjalne zadania związane z wystawą Złoty wiek
Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku.
Zeszyty przygotowane są dla dzieci
w trzech grupach wiekowych: 5–6, 7–9
i 10–13 lat. Każde dziecko odwiedzające
wystawę otrzyma zeszyt edukacyjnych
zadań bezpłatnie, jako dodatek do
biletu. Kioski multimedialne, które znajdują się na wystawie, pomogą odkryć
tajemnice państwa, którym władali
Gryfici.

pokolorowaniu wizerunków, wskazaniu
różnic, odkryciu drogi w labiryncie,
odczytaniu hasła i odbyciu podróży pod
znakiem gryfa po ekspozycjach muzealnych. Potrzebne będą ołówki, kolorowe
kredki, pisaki lub farby. Ćwiczenia znajdujące się w zeszycie doskonale rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową,
zdolności manualne i spostrzegawczość
dzieci. Zeszyty dostępne są we wszystkich kasach Muzeum Narodowego
w Szczecinie w cenie 12 zł.
10.3. Muzik
Walizeczka wypełniona kredkami,
ołówkami, kolorowym papierem oraz
innymi materiałami plastycznymi, które
umożliwią rozwiązywanie specjalnie
przygotowanych zadań na wystawach.
Muzik zachęca najmłodszego widza do
aktywnego i samodzielnego zwiedzania
muzeum. Program przygotowany jest
dla dzieci w wieku 6–12 lat i rodziców.
Zestaw można wypożyczyć w kasie
Muzeum Narodowego w Szczecinie
przy ul. Wały Chrobrego 3 w cenie 5 zł.

10.2. Gryf – muzealny stwór
Zeszyt edukacyjny zawierający zbiór
wizerunków gryfa, na który składają
się herby książąt i poszczególnych ziem
należących do Księstwa Pomorskiego,
a także przedstawienia stwora znane
i rozpowszechniane po wygaśnięciu
rodu Gryfitów. Różnorodne formy, jakie
przybierał gryf, na stałe wpisały się
w pomorski krajobraz. Ich odkrywanie
pozwoli znakomicie bawić się dzieciom
w wieku 5–10 lat. Zadania polegają na
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III. Oferta indywidualna
dla młodzieży i osób
dorosłych

27 września 2017
(środa), godz. 17.00
Sztuka minojska i mykeńska
PAŹDZIERNIK
4 października 2017
(środa), godz. 17.00
Sztuka starożytnej Grecji, część I

1. Akademia Historii Sztuki
Wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu
na przekrojowy charakter kursu
polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną
rozpocząć swoją przygodę z historią
sztuki lub usystematyzować posiadane
już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki
zakres tematów, od sztuki starożytnej
po sztukę współczesną, uzupełniony
o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. Wstęp wolny.

Program wykładów

WRZESIEŃ
20 września 2017
(środa), godz. 17.00
Sztuka starożytnego Egiptu
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11 października 2017
(środa), godz. 17.00
Sztuka starożytnej Grecji, część II
18 października 2017
(środa), godz. 17.00
Sztuka starożytnego Rzymu
25 października 2017
(środa), godz. 17.00
Sztuka patrzenia. Opis, analiza
i interpretacja dzieła sztuki
LISTOPAD
8 listopada 2017
(środa), godz. 17.00
Sztuka wczesnochrześcijańska
i bizantyjska
15 listopada 2017
(środa), godz. 17.00
Ikony
22 listopada 2017
(środa), godz. 17.00
Romanizm
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29 listopada 2017
(środa), godz. 17.00
Gotyk

14 lutego 2018

88

23 listopada 2017
(czwartek), godz. 17.00
Paradoksy łaskawości władcy – cesarz
Tytus

(środa), godz. 17.00
Impresjonizm, neoimpresjonizm,
postimpresjonizm

GRUDZIEŃ
6 grudnia 2017
(środa), godz. 17.00
Malarstwo renesansowe

21 lutego 2018
(środa), godz. 17.00
Secesja, Jugendstil, symbolizm,
Młoda Polska

13 grudnia 2017
(środa), godz. 17.00
Architektura i rzeźba renesansowa

28 lutego 2018
(środa), godz. 17.00
Początki fotografii

20 grudnia 2017
(środa), godz. 17.00
Malarstwo barokowe

MARZEC

STYCZEŃ

7 marca 2018
(środa), godz. 17.00
Sztuka I połowy XX wieku

3 stycznia 2018
(środa), godz. 17.00
Architektura i rzeźba barokowa

14 marca 2018
(środa), godz. 17.00
Sztuka polska I połowy XX wieku

10 stycznia 2018
(środa), godz. 17.00
Klasycyzm

21 marca 2018
(środa), godz. 17.00
Sztuka II połowy XX wieku

31 stycznia 2018
(środa), godz. 17.00
Romantyzm

28 marca 2018
(środa), godz. 17.00
Sztuka polska II połowy XX wieku

LUTY

prowadzący:
Krystyna Milewska,
Renata Grzybowska-Fabiańska,
Agata Kamińska, Dariusz Kacprzak,
Szymon Piotr Kubiak,
Paweł Kula, Wojciech Ciesielski,
Rafał Szwedowicz

10 lutego 2018
(środa), godz. 17.00
Realizm i akademizm

III. Oferta indywidualna dla młodzieży i osób dorosłych
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2. Akademia Antyczna
Projekt, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o kulturze i tradycji antycznej, a także popularyzacja zbiorów
Muzeum Narodowego w Szczecinie,
w szczególności kolekcji antycznej
Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się bezpłatne wykłady
wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce.
Akademia Antyczna to również
konkursy interdyscyplinarne oraz
bezpłatne warsztaty adresowane
do dzieci i młodzieży. Ich celem jest
rozwijanie zainteresowań i zdobywanie
dodatkowej wiedzy humanistycznej
przez uczniów.

Program wykładów

28 września 2017
(czwartek), godz. 17.00
Inauguracja Akademii Antycznej
Palliata, czyli z czego śmiali się Rzymianie?

14 grudnia 2017
(czwartek), godz. 17.00
Grecy i ich podróże „na krańce świata”
11 stycznia 2018
(czwartek), godz. 17.00
„Miles Christi” – dzieje i postaci starochrześcijańskiej alegorii
22 lutego 2018
(czwartek), godz. 17.00
Od tabliczki do kodeksu. Kilka słów
o książce w antyku; Miłość, zazdrość,
literatura, czyli kilka słów o Echu
15 marca 2018
(czwartek), godz. 17. 00
Ikoniczność w poezji greckiej
12 kwietnia 2018
(czwartek), godz. 17.00
Rzymskie samobójstwo
prowadzący:
Agnieszka Borysowska,
Małgorzata Cieśluk,
Anna Kapuścińska, Krystyna Milewska,
Ewa Skwara, Tomasz Sapota,
Piotr Stępień, Piotr Urbański

26 października 2017
(czwartek), godz. 17.00
Fidiasz tworzy dla Greków wizerunki
bogów i organizuje sztukę klasyczną
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18 stycznia 2018
(czwartek), godz. 17.00
Okres wędrówek ludów w Europie
Północnej

3. Muzealne spotkania
archeologiczne
Projekt jest kontynuacją cyklu wykładów poświęconych szeroko pojętej archeologii. Od października 2017 roku do
maja 2018 roku, w wybrany czwartek
miesiąca będzie można wysłuchać wystąpień badaczy z uznanych ośrodków
naukowych województwa zachodniopomorskiego. Oferta jest adresowana
do osób zainteresowanych archeologią
i historią. Wstęp wolny.

Program wykładów
19 października 2017
(czwartek), godz. 17.00
Współpraca antropologów
i archeologów podczas analizy
historycznych szczątków kostnych
16 listopada 2017
(czwartek), godz. 17.00
Ocalony od zapomnienia. Historia
wydobycia wraku XIX-wiecznego
żaglowca odkrytego u wybrzeży
Bałtyku
7 grudnia 2017
(czwartek), godz. 17.00
Okres przedrzymski w Europie
Północnej
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15 lutego 2018
(czwartek), godz. 17.00
Grody wczesnośredniowieczne
w dorzeczu Regi
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wiedzy na wybrane tematy z zakresu
między innymi polityki, kultury, demografii, urbanistyki. Oferta adresowana
jest do osób chcących pogłębić swoją
wiedzę na temat przeszłości Szczecina
i Pomorza Zachodniego. Wstęp wolny.

22 marca 2018
(czwartek), godz. 17.00
Ujście Odry w młodszej epoce kamienia
19 kwietnia 2018
(czwartek), godz. 17.00
Archeologia dzieciństwa
17 maja 2018
(czwartek), godz. 17.00
Importy skandynawskie na Pomorzu
we wczesnym średniowieczu
prowadzący:
Anna Bogumiła Kowalska, Iwona Teul,
Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski,
Grzegorz Kurka, Bartłomiej Rogalski

4. Środy z historią Szczecina
Cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina. Celem wykładów jest ukazanie
wieloaspektowego charakteru historii
miasta i dostarczenie słuchaczom

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018

5. Akademia Podróżnika

Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości (październik 2017 – styczeń
2018), Szczecińskie awangardy. Wystawa
na stulecie awangardy (listopad 2017
– styczeń 2018) Świętowanie. Zabytki
obrzędowości rodzinnej i dorocznej ze
zbiorów Muezum Narodowego w Szczecinie (grudzień 2017 - kwiecień 2018),
oraz Biedermeier (luty – kwiecień 2018).
Szczegółowe informacje o planowanych
wydarzeniach zostaną zamieszczone na
stronie internetowej muzeum.

7. Koncerty
Muzeum muzyki

Cykl wykładów prowadzonych przez
osoby, dla których dalekie i bliskie
podróże są pasją. Do współtworzenia
i uczestniczenia w akademii zapraszamy nie tylko profesjonalnych przewodników, lecz także podróżników oraz
amatorów każdego rodzaju turystyki,
którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i wrażeniami z odbytych podróży.
Wstęp wolny.

6. Programy edukacyjne do
wystaw czasowych
Wykłady, projekcje filmów oraz
warsztaty dla dzieci, rodziców i osób
dorosłych, przybliżające twórczość
artystów prezentowanych w muzeum.
W roku szkolnym 2017/2018 będą
realizowane programy edukacyjne do
wystaw: Zapatrzeni w niebo. Dogonowie
i ich sztuka (wrzesień – listopad 2017),
Na zachód przybyli nauczyciele. Janina

Od kilku lat razem z Baltic Neopolis
Orchestra prezentujemy cykl kameralnych koncertów, otwierający nowe drogi artystycznej ekspresji i umożliwiający
widzom głębszy oraz intensywniejszy
odbiór zarówno muzyki instrumentalnej, jak i prezentowanych kolekcji
muzealnych.

Koncerty muzyki dawnej
Wspólnie z Fundacją Akademia Muzyki
Dawnej zapraszamy na koncerty muzyki minionych epok oraz towarzyszące
im pokazy i warsztaty tańca historycznego, a także prezentacje zapomnianych instrumentów.

Śpiewające muzeum
Niezwykłe spotkania muzyczne z udziałem chórów, wokalistów i instrumentalistów z Polski i zagranicy.
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Informacje na temat koncertów będą
aktualizowane na stronie internetowej:
www.muzeum.szczecin.pl.
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IV. Centrum Dialogu
Przełomy
Propozycje edukacyjne dla szkół
realizowane w Centrum Dialogu
Przełomy

1. LEKCJE MUZEALNE
Co zdjęcie potrafi, czyli historie
zwykłych fotografii
Na zajęciach tworzone są warunki
do odkrywania oraz nabywania
podstaw wiedzy o świecie. Lekcja
sprzyja rozwijaniu umiejętności
posługiwania się metodami
poznawania rzeczywistości w sposób
bezpośredni (obserwacja) i pośredni
(film, fotografia). Uczy szacunku do
przeszłości, przybliżając historię
małej i dużej ojczyzny. Poprzez zajęcia
zaspokajana jest ciekawość poznawcza
dzieci, kształtowana postawa
poszanowania tradycji rodzinnych
i lokalnych. Uczniowie dowiedzą
się, jaką wartość ma fotografia,
będą potrafili podać przykład
zdjęcia z ekspozycji, które najlepiej
zapamiętali, i uzasadnić dokonany
wybór.
Lekcja adresowana jest do uczniów
klas I i II szkoły podstawowej.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min
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Jak nowoczesne urządzenia
chronią przeszłość od
zapomnienia?
Celem edukacji wczesnoszkolnej
oraz II etapu kształcenia jest
wspomaganie dziecka w rozwoju
intelektualnym, społecznym, etycznym,
emocjonalnym i estetycznym.
Uczestnikom zajęć przybliżona
zostanie instytucja muzeum, jej
cele i zasady funkcjonowania.
Poprzez poznawanie najnowszej
historii miasta i regionu uczniowie
będą mogli lepiej identyfikować się
z małą i dużą ojczyzną. Rozwiną
wiedzę o przeszłości Szczecina
i regionu, będą się przygotowywać do
świadomego odbioru oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego. W czasie
spotkania tworzone są warunki
do kształtowania emocjonalnego
związku z miastem i regionem, a także
rozwijania umiejętności posługiwania
się nowoczesnymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi.
Lekcja adresowana jest do uczniów
klas III i IV szkoły podstawowej.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min

Przeszłość odległa i całkiem
bliska
Celem lekcji jest przygotowanie
dzieci do tego, aby mogły aktywnie
poznawać świat wartości kultury,
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uczyć się tolerancji i przeciwdziałania
wszelkim przejawom dyskryminacji,
szczególnie ze względu na pochodzenie
etniczne, narodowość, wyznanie
oraz status społeczny. Zajęcia
wspomagają kształtowanie wrażliwości,
dociekliwości poznawczej oraz
budowanie poczucia identyfikacji
z małą ojczyzną. Uczniowie rozwiną
umiejętność formułowania wniosków
po uprzedniej obserwacji. Na podstawie
wiedzy o przełomowych wydarzeniach
z historii Szczecina i Polski będą mogli
odróżnić wojnę o wymiarze światowym
od wewnętrznych konfliktów zbrojnych
Lekcja adresowana jest do uczniów
klas V i VI szkoły podstawowej.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min

Tajemnice, zagadki, wyłomy –
dokładnie zwiedzamy Przełomy
Edukacja muzealna jest zarówno
cennym uzupełnieniem zajęć
dydaktycznych realizowanych
w szkole, jak i formą zdobywania nowej
wiedzy oraz umiejętności. Rozwijanie
zainteresowania przeszłością
rodzinnego miasta, regionu, kraju
wpływa na poziom świadomości
przynależności do małej ojczyzny.
Lekcja kierowana jest do uczniów
klas V–VII szkół podstawowych, którzy
wcześniej zapoznali się z przestrzenią
wystawową, uczestnicząc w zajęciach

Przeszłość odległa i całkiem bliska lub
zwiedzając MNS–CDP indywidualnie.
Podczas spotkania będą rozwijali
umiejętność poszukiwania i krytycznej
analizy informacji. W atrakcyjny sposób
poznają zasoby wystawy stałej Centrum
Dialogu Przełomy. Dla nauczycieli lekcja
może stanowić inspirację do realizacji
ciekawych projektów edukacyjnych.
Lekcja adresowana jest do uczniów
klas V–VII szkoły podstawowej.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60-90 min

Nieśli ze sobą Ojczyznę
Lekcja ma na celu przybliżenie uczniom
okoliczności, jakie towarzyszyły
tworzeniu się zrębów społeczności
Pomorza Zachodniego po drugiej
wojnie światowej. Wysiedlenia
Niemców, napływ ludności, która miała
czasem skrajnie odmienne tradycje,
obyczaje, wartości – to tylko niektóre
z wątków tych zajęć. Dzieci dowiedzą
się, jak trudny był pionierski czas dla
Szczecina i naszego regionu. Podczas
zajęć uczestnicy wyposażeni w karty
pracy będą samodzielnie poszukiwać
informacji, ocenią jej przydatność oraz
będą uczyć się argumentowania oraz
uzasadniania swojego stanowiska.
Lekcja adresowana jest do uczniów
klas V–VII szkoły podstawowej.
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prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min

Bohaterowie z tamtych lat
Podczas lekcji uczniowie ustalą, jakie
kryteria powinien spełniać człowiek,
któremu nadajemy miano bohatera.
Przedstawią argumenty, uzasadniając
własne stanowisko w odniesieniu do
konkretnej postaci historycznej. Czy
bohaterem jest tylko ten, o kim pisze
się często się w gazetach, wydaje
biografie, nadaje imię szkołom, ulicom,
stawia pomniki? Wypełniając karty
pracy, uczestnicy warsztatów dostrzegą
potrzebę poznawania przeszłości
dla zrozumienia współczesności.
Analiza zasobów wystawy stałej MNS–
CDP i poznanie bohaterów czasów
minionych, choć nieodległych, może
stanowić punkt wyjścia do realizacji
ciekawego projektu edukacyjnego.
Uczniowie pod kierunkiem
swoich nauczycieli podejmą próbę
odnalezienia w swoim środowisku
takiego człowieka – bohatera z tamtych
lat. Sporządzą portfolio, przygotują
prezentację, nagrają lub spiszą wywiad.
Lekcja adresowana jest do uczniów
klas V–VII szkoły podstawowej.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min
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Tu jest nasz dom
Na przykładzie osiągnięć i trudnych
doświadczeń czasów minionych
uczniowie zrozumieją, co łączy
człowieka z wielką i małą ojczyzną.
Zapamiętają, że można równocześnie
być mieszkańcem małej ojczyzny,
Polakiem, Europejczykiem i członkiem
społeczności światowej. Podczas
lekcji dowiedzą się, że dom oraz mała
ojczyzna są ważne w tożsamości
człowieka, niezależnie od tego,
czy łączą się one z przyjemnymi
i przyjaznymi emocjami. Dzięki
tej lekcji uczniowie lepiej poznają,
co oznacza być Polakiem. Będą
potrafili wyjaśnić, uwzględniając
wielonarodowe tradycje Polski, jaki
wpływ na kształtowanie narodu mają
wspólne dzieje, kultura, język i tradycja.
Poznają i zidentyfikują grupy narodowe
i migrantów, którzy tworzyli zręby
społeczności w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim po II wojnie światowej.
Lekcja adresowana jest do uczniów
gimnazjum.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min

Mam prawo myśleć inaczej –
o dyskryminacji i tolerancji
w czasach PRL-u
Dyskryminacja, stereotyp, tolerancja,
wielokulturowość to tylko niektóre
z ważnych słów określających
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miarę naszego człowieczeństwa.
W trakcie lekcji uczniowie będą mieli
okazję dokonać analizy własnego
postępowania oraz zachowań
innych w kontekście postaw
dyskryminacyjnych. Z wykorzystaniem
fragmentów ekspozycji stałej młodzież
będzie identyfikować przykłady
sytuacji oraz zdarzeń świadczących
o postawach tolerancji lub jej braku.
Rozwinie umiejętność formułowania
opinii i ocen, a także konfrontowania
własnych sądów ze zdaniem innych
w toku dyskusji.
Lekcja adresowana jest
do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60–90 min

W cieniu propagandy
Propaganda, coś propagować…
Podobne słowa, ale mogą zupełnie
coś innego wyrażać. Propaganda
czasów PRL odgrywała zasadniczą rolę
w sferze polityki, życia społecznego,
gospodarczego i kulturalnego.
Stanowiła, obok wielu innych działań,
główny instrument władzy państwowej.
Oprócz wpływu na treść przekazu
informacyjnego, jej zadaniem było
kształtowanie pożądanych według
władzy postaw, zwalczanie nauczania
Kościoła, upowszechnianie postawy
miłości oraz bezkrytycznej akceptacji

władzy i nienawiści wobec tego,
co z nią konkurowało lub się jej
przeciwstawiało. Zasoby ekspozycji
stałej MNS–CDP stałej pozwolą
uczestnikom zajęć emocjonalnie
doświadczyć, jak wielki oręż może
stanowić propaganda w ręku każdej
władzy.
Lekcja adresowana
do uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60–90 min

Non possumus – Kościół katolicki
na Pomorzu Zachodnim w latach
1939–1989
Lekcja przybliża sylwetki księży
katolickich żyjących i prowadzących
działalność społeczno-polityczną
w nazistowskim Szczecinie, a także
sytuację, jaka powstała na Pomorzu
Zachodnim po drugiej wojnie światowej
w związku z podległością tych ziem
władzy niemieckich biskupów.
Uczniowie samodzielnie ocenią
znaczenie bulli papieża Pawła VI
ustanawiającej cztery nowe diecezje,
w tym szczecińsko-kamieńską. Na
ekspozycji stałej prześledzą zarówno
walkę władzy z Kościołem, jak
i wkład tego ostatniego w czasie
PRL-u w integrację społeczności
naszego regionu. Uczestnicy spotkania
zdefiniują rolę Kościoła w czasie
przełomowych wydarzeń w Szczecinie,
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na Pomorzu Zachodnim i ojczyźnie na
polskiej drodze do wolności.
Lekcja adresowana jest
do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60–90 min

Sztuka a władza – między
serwilizmem a swobodą
wypowiedzi artysty
Lekcja pozwala dostrzec związek
między dziełem a sytuacją społeczno-polityczną czasów, w których powstało.
Czy artysta ma służyć społeczeństwu?
Jak określić przestrzeń swobodnej
wypowiedzi twórców? Czy wykonawcy
dzieł zawsze pozostają niezależni?
Czy artyści powinni być sumieniem
narodu? Gdzie jest granica między
wiernością sobie a konformizmem
zapewniającym możliwość tworzenia?
Zasoby oraz aranżacja wystawy stałej
MNS–CDP pozwolą uczestnikom
spotkania odpowiedzieć na te i podobne
niełatwe pytania.
Lekcja adresowana jest
do uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
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Podzielony świat
Podział świata podczas drugiej wojny
światowej był jasny: naziści przeciwko
wszystkim, którzy z ich ideologią się
nie zgadzali. Już w trakcie trwania
konfliktu nasilał się spór między
światem Zachodu a tworzącym się
blokiem socjalistycznym. Żelazna
kurtyna, mur berliński, powstanie
dwóch państw niemieckich – to
najbardziej widoczne znamiona
rozczłonkowania powojennego świata.
Piętno rozłamu było zauważalne
również w polskim społeczeństwie.
Granice, w zależności od dekady,
przebiegały i uwidaczniały się w różny
sposób. Władza z jednej, społeczeństwo
z drugiej strony; prześladowcy i ich
ofiary, ci, którym system zapewniał
dostatnie życie i ci z trudem mogący
dotrwać do następnej wypłaty…
Proponowana lekcja pozwoli uczniom
zastanowić się, jak kształtowały się
podziały w polskim społeczeństwie
od zakończenia wojny po czerwcowe
wybory w 1989 roku i upadek muru
berlińskiego.
Lekcja adresowana jest
do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min

prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60–90 min
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Od Grudnia ’70 do Stycznia ’71
Historia najnowsza jest ważnym
elementem budowania tożsamości
młodego pokolenia. Lekcja
poświęcona jest więc genezie
wydarzeń grudniowych 1970 roku,
które uchodzą – według badaczy –
za początek kształtowania się
szczecińskiej i zachodniopomorskiej
wspólnoty. Dlaczego Polakom przestała
wystarczać tzw. mała stabilizacja?
Jak się kształtował pomarcowy pejzaż
polityczny? Dlaczego robotnicy
zdecydowali się na otwarty bunt wobec
władzy? W jakich okolicznościach
musiała ustąpić ekipa Władysława
Gomułki? Czy Edward Gierek był
uczciwy wobec protestujących? Zajęcia
pozwolą odpowiedzieć na te i inne
ważne pytania. Być może będą one
pretekstem do postawienia kolejnych,
a tym samym do kontynuowania
poznawania nieodległej przeszłości
Szczecina, regionu, Polski.

epoki gierkowskiej. Dowiedzą się,
jak przebiegała budowa „drugiej
Polski”, jak społeczeństwo i władza
zareagowały na zmierzch rzekomej
koniunktury. Powstanie KOR, rozwój
niezależnych inicjatyw społecznych,
wybór Karola Wojtyły na papieża
i wybuch strajków latem 1980
roku doprowadziły do powstania
największej w latach powojennych siły
społeczno-politycznej w Polsce. Sukces
„Solidarności” i 16 miesięcy nieustannej
konfrontacji z władzą zakończyły
dramat stanu wojennego. Kto w efekcie
wydarzeń z lat 1980–1981 był stroną
wygraną, a kto przegraną?
Lekcja adresowana jest
do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60–90 min

Sierpień 1988 – czerwiec 1989.
Trudna droga do wolności

Lekcja adresowana
do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60–90 min

Sierpień ’80 – Grudzień ’81.
Miara zwycięstwa, miara klęski
Na zajęciach uczniowie poznają, na
czym polegała pozorna dynamika

Zajęcia, podczas których młodzież
dowie się, w jaki sposób nasilający
się kolejny kryzys gospodarczy,
pielgrzymki papieskie do Polski, zmiany
zachodzące w Związku Radzieckim
oraz na arenie międzynarodowej,
strajki w 1988 roku przyczyniły się do
zainicjowania rozmów Okrągłego Stołu.
Wybory czerwcowe, sejm kontraktowy,
wasz prezydent, nasz premier, gruba
kreska to najbardziej reprezentatywne
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określenia opisujące ówczesny czas.
Młodzież będzie mogła na podstawie
fragmentów ekspozycji stałej MNS–
CDP zidentyfikować miejsce i rolę
Szczecina oraz jego przedstawicieli
w przełomowych wydarzeniach
kształtujących współczesne oblicze
Polski.
Lekcja adresowana jest
do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 60–90 min

2. CDP W PLENERZE

Lekcje w plenerze zostały
przygotowane dla uczniów szkół
ponadpodstawowych.

Manipulacja pamięcią. Polityka
historyczna 1945–1989
Spacer po Cmentarzu Centralnym
w Szczecinie z odwiedzeniem miejsc
obrazujących rodzaje pamięci:
pamięć oficjalną, pamięć zacieraną
i pamięć odzyskaną (między innymi
kwatery w Alei Zasłużonych, kwatery
wojenne, mogiła żołnierzy BOA, groby
ofiar Grudnia ’70, pomniki katyński,
sybiracki, ofiar terroru stalinowskiego).
Po drodze uczestnicy podejmą próbę
rozmowy na temat tego, co z historii
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Polski przekazuje się dziś w rodzinach
i jak jest obecnie kształtowana nasza
pamięć.
prowadzące:
Aneta Popławska-Suś,
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
miejsce: Cmentarz Centralny w Szczecinie
czas: 90 min

W imię godności.
Grudzień ’70 – Styczeń ’71
Odwiedzenie miejsc związanych
z wydarzeniami Grudnia ’70: placu
Solidarności, tzw. alei kwiatowej
przed dawną siedzibą Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie,
przychodni przy ulicy Starzyńskiego.
Przejście przez przestrzenie
wystawowe w MNS–CDP, obejrzenie
materiałów związanych z ważnymi
w historii epizodami oraz opowieść
o fenomenie organizacji strajku
w Szczecinie. Spotkaniu poświęconemu
wydarzeniom
Grudnia ’70 i Stycznia ’71 będą
towarzyszyć świadkowie historii.
prowadzące:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz,
Aneta Popławska-Suś
miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
i najbliższe okolice
czas trwania: 90 min
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Czołgi przeciw ideom. Od
„Solidarności” do stanu
wojennego

demokratycznego po 1989 roku,
nadzieja i rozczarowanie III RP.

Zwiedzanie Stoczni Szczecińskiej Nowa,
między innymi świetlicy, w której
doszło do najważniejszych wydarzeń
szczecińskich. Wspomnienie
Grudnia ’70 jako genezy przemian,
Sierpnia ’80 i podpisania porozumień
sierpniowych, wprowadzenia stanu
wojennego i represji wobec członków
„Solidarności” oraz ograniczenia
wolności. Prelekcja i spotkanie
odbywają się z udziałem świadków
historii, stojących wówczas po różnych
stronach barykady.
prowadzące:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz,
Aneta Popławska-Suś
miejsce: Stocznia Szczecińska Nowa
czas: 60–90 min

Koniec systemu.
Sierpień ’88 – Czerwiec ’89
Wycieczka do portu szczecińskiego,
obejrzenie miejsc, w których
odbywały się strajki Sierpnia ’88 (port,
stołówka, magazyn główny, kanały
portowe). W spotkaniu wezmą udział
świadkowie historii, którzy opowiedzą
o najdłuższym strajku w historii
Szczecina. Prelekcja o następstwach
wydarzeń tego roku obejmuje takie
zagadnienia, jak: Okrągły Stół, wybory
4 czerwca 1989 roku, upadek
komunizmu w Europie ŚrodkowoWschodniej, odbudowa państwa

prowadzące:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz,
Aneta Popławska-Suś
miejsce: port szczeciński
czas: 60–90 min

3. AKADEMIA OBYWATELSKA

W ramach Akademii Obywatelskiej
odbywają się lekcje
i debaty kierowane do uczniów
szkół ponadpodstawowych.

LEKCJE
Ewolucja pamięci. Pamięć
w kolejnych pokoleniach
Przejście przez przestrzenie MNS–
CDP ze wskazaniem pamiątek po
sybirakach, żołnierzach podziemia
niepodległościowego, mniejszościach
narodowych. Opowieść o losach tych
ludzi w PRL, milczeniu, na które
wielu z nich zostało skazanych.
Spotkanie zakończy się prelekcją w sali
konferencyjnej na temat ewolucji
pamięci po 1989 roku, pojawiania
się tematów zakazanych w debacie
publicznej i podręcznikach historii.
Przeprowadzimy dyskusję
dotyczącą fascynacji w wolnej
Polsce zabronionymi zagadnieniami
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w PRL i powstania Panteonu Polskich
Bohaterów
prowadzące:
Aneta Popławska-Suś,
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
czas: 60–90 min

Polska obywatelska.
To ja decyduję
W spotkaniu wezmą udział świadkowie
historii – członkowie komitetów
strajkowych Grudnia ’70, Sierpnia  ’80,
Sierpnia ’88, ludzie podziemia lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Porozmawiamy o celach strajków,
ich możliwościach, jeśli protesty były
dobrze zorganizowane (szczeciński
„przepis na strajk”), i tym, jak ważne
jest działanie w zespole. Uczestnicy
spróbują odpowiedzieć na pytania:
jak działała samoorganizacja
społeczna w czasie stanu wojennego
(Polskie Państwo Podziemne)
i w latach osiemdziesiątych aż do
upadku systemu? Czy takie hasła jak
samorządność, obywatelskość są dziś
atrakcyjne dla młodych ludzi?
prowadząca:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
czas: 60–90 min

Retropatriotyzm?
Moda na biało-czerwone
Być dobrym Polakiem, dobrym
obywatelem – nuda czy ważne
pytanie? Polska, moja ojczyzna, ta
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wielka i ta mała – co to dziś znaczy?
Spotkanie ze świadkami historii, ludźmi
biorącymi udział w przełomowych
wydarzeniach, którzy gotowi byli
poświęcić wiele, aby Polska była
Polską. Wspólnie zastanowimy się, czy
dzisiejsze zainteresowanie historią
i deklarowany patriotyzm to tylko
moda czy postawa dzielona przez
większość młodych Polaków. Uczestnicy
odpowiedzą też na wiele pytań. Jakie
formy manifestowania przywiązania
do ojczyzny są dziś najczęściej
wykorzystywane? Jakie znaczenie ma
znajomość historii własnego kraju oraz
historii innych krajów? Co naprawdę
wiemy o przeszłości, zwłaszcza tej
najbliższej? Czy przekazywana jest
z pokolenia na pokolenie? W jaki
sposób powinny być obchodzone
rocznice znaczących wydarzeń
narodowych?
prowadząca:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
czas: 60–90 min

Totalitaryzm – przekleństwo
XX wieku
Na lekcji omówione zostaną
przeobrażenia cywilizacyjne
oraz niewydolność systemów
politycznych, które stały się źródłem
totalitaryzmów. Na podstawie
materiałów zgromadzonych w MNS–
CDP ukazany zostanie „samotny
tłum”, pragnący oparcia, wspólnoty
i poczucia bezpieczeństwa w coraz
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szybciej zmieniającym się świecie,
poszukujący swoistego raju, czy
komunistycznego, czy wolnego od
naleciałości niearyjskich. Kiedy ludzie
gotowi są do rezygnacji z wolności?
Jakie zjawiska budzą tęsknotę za
państwem totalitarnym? Kiedy pogarda
zastępuje rozum? Dlaczego tak ważne
jest dziś przypominanie o prawach
człowieka? W jaki sposób nauka
historii, pamięć o przeszłości mogą
zapobiec odrodzeniu totalitaryzmów
oraz umocnić demokrację? Jakie
autorytety i wartości pomogą uniknąć
pokusy ucieczki od wolności? Co
z systemów totalitarnych odziedziczył
świat – czy homo sovieticus jest jeszcze
w wielu z nas? Odpowiedzi uczniowie
poszukają na wystawie stałej.
prowadząca:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
czas: 60-90 min

Zachowałam się jak trzeba.
Odwaga cywilna w czasach
totalitarnych i dziś
Prezentacja wystawy stałej MNS–CDP
z podkreśleniem takich wątków,
jak organizacje niepodległościowe
na Pomorzu Zachodnim po wojnie,
pomoc Szczecina dla Budapesztu
w 1956 roku, Grudzień ’70 – Styczeń
’71, Sierpień ’80, pacyfikacja Stoczni
Szczecińskiej im. A. Warskiego, Sierpień
’88. Spotkanie ze świadkami historii,
którzy przeszli przez komunistyczne
więzienia (żołnierze AK, członkowie

opozycji demokratycznej). Opowiedzą
oni, jaką cenę trzeba było zapłacić za
sprzeciw wobec ówczesnego systemu.
Porozmawiamy o różnych formach
oporu społecznego kiedyś i dziś oraz
o tym, czy w XXI wieku są powody do
protestów obywatelskich, pokazania
odwagi w sytuacjach codziennych
i jaką cenę gotowi jesteśmy zapłacić za
wyznawane wartości.
prowadząca:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
czas: 60–90 min

4. WARSZTATY
Zostań przewodnikiem
w MNS–CDP
Pod opieką pracowników młodzież
dokładnie pozna wystawę stałą MNS–
CDP, jej najważniejsze wątki, oraz
nauczy się oprowadzać po ekspozycji.
Po pomyślnie zdanym egzaminie
młodzi przewodnicy będą mogli – pod
okiem kuratora wystawy – oprowadzać
rówieśników.
Warsztaty adresowane do
młodzieży licealnej i studentów.

prowadzące:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz,
Aneta Popławska-Suś
czas: 60 min
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Sztuka rozmowy
Uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych będą mogli
poznać tajniki nagrywania notacji ze
świadkami historii. Nauczą się, jak
przygotowywać się do rozmowy, jak
konstruować pytania, jak operować
sprzętem, aby nie zakłócać przebiegu
spotkania. Chętni będą mogli nagrać
notację ze świadkiem historii pod
opieką pracownika, a tak przygotowany
materiał zasili zbiory MNS–CDP.
Warsztaty z historii mówionej
adresowane do młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
prowadząca: Aneta Popławska-Suś
czas: 60 min

5. SPOTKANIA RODZINNE
W PRZEŁOMACH
Muzeum Narodowe w Szczecinie –
Centrum Dialogu Przełomy proponuje
wspólne zwiedzanie pokoleniom.
Od września 2017 roku do czerwca
2018 roku, w każdą trzecią sobotę
miesiąca, odbywać się będzie rodzinne
poznawanie zasobów wystawy stałej
MNS–CDP. Zapraszamy rodziców
z dziećmi od 6. roku życia, młodzież
z rodzeństwem, dziadków z wnukami.
Tradycyjna wizyta w muzeum
połączona zostanie z motywem
przewodnim spotkań – dzieciństwem,
rodziną, pamięcią wspólną.
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Zainteresowanych rodzinnym
zwiedzaniem Przełomów prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie do kasy MNS–
CDP i wykupienie biletu rodzinnego.
Początek każdego spotkania o godzinie
11.00.
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
czas: 90 min

6. KONKURSY
Historie zwykłe i niezwykłe.
Ogłaszamy konkurs dla dzieci ze
szkół podstawowych województwa
zachodniopomorskiego. Polega on na
przygotowaniu rodzinnego albumu,
ilustrującego ważne wydarzenia z życia
najbliższej i dalszej rodziny ucznia.
Praca powinna zawierać krótkie
opisy oraz uwzględniać przełomowe
momenty z najnowszej historii regionu
i Polski po drugiej wojnie światowej.
Szczegółowy regulamin konkursu
opublikujemy do 31 grudnia 2017 roku.
koordynatorka:
Edyta Szumocka
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7. KONFERENCJE DLA
NAUCZYCIELI
Każda lekcja w dobrym stylu
– konferencja dla nauczycieli
historii i wiedzy o społeczeństwie
wszystkich etapów kształcenia
W programie spotkania:
a) Rozpoznawanie potrzeb ucznia jako
narzędzie skutecznej pracy nauczyciela
b) Przykłady dobrych praktyk: Jak
tworzyć i wykorzystywać karty pracy
na różnych etapach kształcenia
c) Prezentacja oferty lekcji i warsztatów
Centrum Dialogu Przełomy
d) Oprowadzenie po wystawie stałej
MNS–CDP dla zainteresowanych
nauczycieli
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
miejsce: Muzeum Narodowe
w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
czas: 150 min

Planowany termin konferencji:
listopad 2017

Edukacyjne wykorzystanie
dokumentu filmowego i filmu
fabularnego – konferencja dla
nauczycieli historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz innych
przedmiotów wszystkich etapów
kształcenia
W programie spotkania:
a) Dokument filmowy i film fabularny
w edukacji historycznej w kontekście
zmian zachodzących we współczesnym
świecie.
b) Film jako instrument integracji
nauczania i wychowania w szkole –
propozycje rozwiązań metodycznych
c) Diagnoza oczekiwań nauczycieli
w zakresie modyfikacji oferty
edukacyjnej Centrum Dialogu Przełomy
d) Oprowadzenie po wystawie stałej
MNS–CDP dla zainteresowanych
nauczycieli
prowadzące:
Ewa Sobota i Edyta Szumocka
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie –
Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
czas: 150 min

Planowany termin konferencji:
kwiecień 2018
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8. KONTAKT
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
70-549 Szczecin
tel. (+48) 571 309 239 (kasa)
http://przelomy.muzeum.szczecin.pl/

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Kierownik Działu
Centrum Dialogu Przełomy
tel. (+48) 797 400 435
a.kuchcinska@muzeum.szczecin.pl
Aneta Popławska-Suś
tel. (+48) 571 309 234
a.poplawska@muzeum.szczecin.pl
Edyta Szumocka
tel. (+48) 797 400 437
e.szumocka@muzeum.szczecin.pl
Ewa Sobota
e.sobota@muzeum.szczecin.pl
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V. Kultura dostępna

V. Kultura dostępna
450 bezpłatnych lekcji

Muzeum za złotówkę

Dział Edukacji Muzeum Narodowego
w Szczecinie w ramach programu
Kultura dostępna, finansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, dysponuje pakietem 450
bezpłatnych lekcji muzealnych, które
będą realizowane od września do
grudnia 2017 roku.

Od lutego 2015 roku Muzeum Narodowe w Szczecinie wprowadziło bilet
wstępu w cenie 1 zł dla dzieci i uczącej
się młodzieży do 26. roku życia. Jest to
element realizacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kultura Dostępna – Muzea Narodowe
za złotówkę. Zakup takiego biletu jest
możliwy po okazaniu legitymacji szkolnej, studenckiej lub Europejskiej Karty
Młodzieżowej EURO26. Dzieci do lat 7
mają wstęp bezpłatny.

Grupy szkolne i przedszkolne,
chcące wziąć udział w programie,
mogą rezerwować zajęcia zgodnie
z ofertą tematów lekcji dostępnych
w Informatorze edukacyjnym na rok
szkolny 2017/2018 od 1 września 2017
roku u osób prowadzących wybrane
zajęcia. O zakwalifikowaniu do
programu decyduje kolejność zgłoszeń.
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Do każdego gmachu Muzeum
Narodowego w Szczecinie obowiązuje
odrębny bilet.
Bilet ten nie obejmuje wstępu na wystawy, których muzeum nie jest organizatorem.
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VI. Biblioteka i czytelnia
Biblioteka Muzeum Narodowego
w Szczecinie gromadzi zbiory o charakterze naukowym. W jej zasobach
znajdują się książki, czasopisma, a także
zbiory specjalne – stare druki, rękopisy, dokumenty życia społecznego.
Księgozbiór liczy około dziewięćdziesięciu tysięcy woluminów. Obejmuje publikacje krajowe i zagraniczne, przede
wszystkim z takich dziedzin, jak:
– sztuka (w tym teoria, historia i krytyka, katalogi zbiorów muzealnych,
wystaw polskich i zagranicznych, monografie artystów),
– archeologia,
– etnografia,
– etnologia,
– historia,
– numizmatyka,
– muzeologia i muzealnictwo,
– ochrona i konserwacja zabytków
oraz wybór zagadnień związanych
z morzem.

W zbiorach biblioteki znajdują się
unikalne publikacje dotyczące Pomorza
(XIX, XX wiek). Wśród nich można
wymienić: Pommersches Urkundenbuch
(Stettin 1870–1990), Pomerania (Stettin
1844, 1946), Pommersche Genealogien
(Greifswald 1873, 1878; Berlin 1878),
M. Wehrmann, Die pommerschen
Zeitungen und Zeitschriften in alter
und neuer Zeit (Pyritz 1936), Stettiner
Museumsverein (Stettin 1934, 1939) czy
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Stettin [Neuere Bauten der Stadt Stettin]
(Charlotenburg 1921) oraz czasopisma:
„Baltische Studien”, „Monatsblätter”
czy „Pommersches Heimatkalender”.
W kolekcji starych druków biblioteki
znajdują się dzieła: D. Cramera Das
grosse Pomrische Kirchen Chronicon
(Alten Stettin 1628), J. Micraeliusa
Altes Pommerland (Alten Stettin 1639),
Agenda (…) für die Kirchen In Pommern
(Alten Stettin 1691), Ch. Neubaurna Vera
architecturae militaris Praxis (Stargard
in Pommern 1679) czy Pommerscher
Kriegs-Postillion (Leipzig 1677).
Biblioteka Muzeum Narodowego
w Szczecinie należy do Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek.
Katalog elektroniczny biblioteki
funkcjonuje w Zachodniopomorskim
Systemie Informacji Region@lnej
i N@ukowej RoKaBi. Biblioteka współpracuje z Zachodniopomorską Biblioteką
Cyfrową ZBC.

Zasady udostępnienia
i reprodukowania zbiorów
Osoby spoza muzeum mogą korzystać
z księgozbioru wyłącznie na miejscu.
Wypożyczenia na zewnątrz realizowane są na podstawie rewersu międzybibliotecznego, dozwolone jest fotografowanie zbiorów własnym sprzętem,
z wykluczeniem zbiorów podlegających
szczególnej ochronie.
Kontakt
Marta Kurzyńska
tel. (+48) 91 43 15 213
m.kurzynska@muzeum.szczecin.pl
Adrianna Jędrzejczak
tel. (+48) 91 43 15 264
a.jedrzejczak@muzeum.szczecin.pl

Czytelnia czynna
poniedziałek–piątek: 8.00–15.30
Oferuje:
– bezprzewodowy Internet,
– dwa komputery z dostępem do
Internetu,
– samoobsługową kserokopiarkę na
monety (A4 – 0,20 zł, A3 – 0,40 zł).
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Dział Edukacji
Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3
70-500 Szczecin
edukacja@muzeum.szczecin.pl
http://muzeum.szczecin.pl/edukacja/
aktualnosci-edukacyjne.html
Krystyna Milewska
Kierownik
tel. (+48) 91 43 15 269
tel. kom. (+48) 797 705 269
k.milewska@muzeum.szczecin.pl
Dorota Baumgarten-Szczyrska
tel. (+48) 91 43 15 270
d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl
Ewa Kimak
tel. (+48) 91 43 15 278
e.kimak@muzeum.szczecin.pl

1.

4.

Agata Kamińska
tel. (+48) 91 43 15 277
a.kaminska@muzeum.szczecin.pl

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3

2.

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja II 8

Dorota Obalek
tel. (+48) 797 400 438
d.obalek@muzeum.szczecin.pl

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Tradycji Regionalnych
ul. Staromłyńska 27

3.
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Staromłyńska 1

5.
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1

6.
Kluboksięgarnia FiKa
ul. Wały Chrobrego 3

7.
Biblioteka i czytelnia
ul. Staromłyńska 27
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Wizyta w księgarni

Fika to zwyczaj zapożyczony ze Szwecji,
który oznacza przerwę na kawę, przysmak, spotkanie z przyjaciółmi i znajomymi. W Szczecinie na fikę zapraszamy do kluboksięgarni FiKa, która
współpracuje z małymi i dużymi wydawnictwami, dzięki czemu na półkach
znajduje się szeroki wybór książek dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane na bezpłatne spotkanie,
przybliżające działanie magicznego
miejsca, jakim jest księgarnia. Dzieci
dowiedzą się na nim, na czym polega
praca księgarza, i posłuchają, jak może
być ona inspirująca i twórcza. Wizyta
w Księgarni FiKa to niepowtarzalna
okazja dla nauczycieli i opiekunów, by
przed ich podopiecznymi otworzyły się
drzwi do niezwykłego świata literatury – spotkanie pobudzi wyobraźnię
i ciekawość, udowodniając, że w nowoczesnym, rozpędzonym świecie zawsze
znajdzie się miejsce na chwilę spędzoną
w towarzystwie ciekawej książki.
W trakcie spotkania będzie można
kupić książki!

Oferta dla szkół i przedszkoli
Warsztaty z książką obrazkową
Księgarnia FiKa zaprasza grupy ze
szkół i przedszkoli wraz z opiekunami
na aktywizujące warsztaty z książką.
Mają one na celu rozwijanie wyobraźni, pobudzanie ciekawości świata,
poszerzanie zasobu słownictwa poprzez
poznawanie literatury. Zajęcia mogą się
również odbyć w szkole lub przedszkolu w dowolnych godzinach, po wcześniejszym umówieniu grupy.

Terminy

Terminy
wtorek–czwartek: godzina 9.00
czas trwania: 20 min
Zapisy:
fika.szczecin@gmail.com

Cykliczne spotkania

wtorek–czwartek: godz. 9.00
czas trwania: 60 min
koszt: 15 zł od osoby
Zapisy
fika.szczecin@gmail.com
Prowadząca:
Małgorzata Narożna – księgarka, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży,
liderka czytania dzieciom.

FiKa otrzymała wsparcie finansowe
w działalności małych lokalnych i kameralnych księgarń. Przedstawiamy
ofertę spotkań, które są realizowane
jako zadania w ramach programu
Partnerstwo dla książki „FiKa. Księgarnia przyszłości”, dofinansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Partnerem działania jest
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Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego.

FiKa czyta. Czytanki
Autorski projekt mający na celu promocję czytelnictwa. Dzieci otrzymują
radość słuchania bajek, opowiadań,
rodzice i opiekunowie zaś – chwilę
wytchnienia przy kawie i dobrej książce. Spotkania odbywają się w każdą
niedzielę, o godzinie 11.00, wstęp bezpłatny, bez zapisów, dla dzieci od 3 lat.

FiKa filozofuje
Czy wiesz, jakie jest najważniejsze
pytanie świata? Brzmi ono: „Dlaczego?”
Dlaczego coś jest, a czegoś nie ma?
Dlaczego świat nas nieustannie
zadziwia, choć ludzie od tak dawna
go zamieszkują? Dlaczego człowiek
ciągle wymyśla coś nowego? Dlaczego
czasami ludzie są dobrzy, a czasami im
to nie wychodzi? Dlaczego różnimy się,
a zarazem jesteśmy tacy sami? Na te
i wiele innych pytań (nie) odpowiemy
podczas spotkań filozoficznych. Zajęcia
maja charakter edukacyjny. Inspiracją
są Bajki filozoficzne Micheala Piquela,
zgodnie z metodą P4C (Philosophy
for children) prof. Matthew Lipmana.
Spotkania są cykliczne, odbywają się
raz w miesiącu, w niedzielę, o godzinie
11:00, wstęp bezpłatny, bez zapisów, dla
dzieci od 7 lat.
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VIII. Kluboksięgarnia FiKa

FiKoPlastykon
FiKoPlastykon to spotkania plastyczne,
rozwijające wyobraźnię i kreatywne
myślenie dzieci. Dla rodziców to okazja
do wspaniałej zabawy i doskonały
sposób na wspólne spędzanie wolnego
czasu. Zajęcia to czytanie i czarowanie
nie tylko z bajek. Inspiracją będą
niezwykłe ilustracje, książki naukowe
oraz tajemnice i ciekawostki ze
świata przyrody. Różnorodność
grafik, kolorów, barw zachęca do
poszukiwania i odkrywania możliwości
twórczych. Zajęcia dla dzieci od 6 lat
prowadzi Agata Kamińska. Odbywają
się w soboty o godzinie 16.00.
Terminy: 2 i 30 września, 14 i 28
października, 25 listopada oraz 2
grudnia 2017

FiKa. Świetlica IBBY –
Szczecin
IBBY (International Board on Books
for Young People) to międzynarodowa
organizacja non-profit, zajmującą
się promocją literatury dziecięcej
i młodzieżowej. Została założona
w Zurychu w 1953 roku. Obecnie
składa się z 70 sekcji działających
w różnych państwach na świecie.
Nasza, polska sekcja istnieje od 1973
roku. W Szczecinie także uruchamiamy
przestrzeń do dyskusji o publikacjach,
przecież wszystkim animatorom,
księgarzom, bibliotekarzom przyświeca
jeden cel – promocja dobrej książki
i upowszechnianie czytelnictwa.
Spotkania odbywają się cyklicznie,
bezpłatnie, są skierowane do dorosłych.
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FiKa czyta. Cała Polska czyta
dzieciom
FiKa, promując czytelnictwo, po prostu
czyta dzieciom. Włącza się aktywnie
w czytanie fragmentów książek ze
Złotej Listy oraz polecanych przez
Fundację „ABCXXI Cała Polska czyta
dzieciom”. Spotkania odbywają się
w wybrane niedziele, bezpłatnie, bez
zapisów i są połączone ze spotkaniami
Klubu Czytających Rodzin.

FiKa. Trudne słowa
Czy na pewno rozumiemy, osoby,
zjawiska, działania, nazwane wyrazami,
jakie weszły do naszego języka? FiKa
otwiera przestrzeń do wymiany
myśli dotyczących słów uznanych za
trudne, którymi posługujemy się na
co dzień. Gwarantujemy dużą dawkę
zaskoczenia, możliwość obalenia
stereotypów i poszerzenia horyzontów.
Gośćmi spotkań będą zacne osoby, nie
tylko ze Szczecina.

wydania magazynu, stanowią połączenie zabawy z czytaniem i rysowaniem.
Dzieci będą czytać, myśleć, ćwiczyć spostrzegawczość i odpowiadać na pytania
łatwe i te nieco trudniejsze.
Przebieg spotkań:
– kurs czytania dla początkujących,
– wiedza w pigułce,
– zagadki, rebusy, krzyżówki,
– ćwiczenia z koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– ćwiczenia z liczenia.
Kontakt
Zajęcia odbywają się we wtorki
o godzinie 16.30.
Terminy: 12 i 26 września, 10 i 24
października, 7 i 21 listopada oraz 5 i 19
grudnia 2017
www.fika.szczecin.pl
fika.szczecin@gmail.com

Zajęcia skierowane są zarówno do
dzieci, jak i dorosłych, w wybrane dni
tygodnia, bez zapisów, bezpłatnie

Klub Świerszczyka
FiKa zaprasza na cykliczne spotkania
z magazynem dla dzieci i młodzieży
„Świerszczyk”. Klub Świerszczyka jest
skierowany do dzieci od lat 6 do 9 lat.
Dzieci uczą się poprzez zabawę, a rodzice chwilę mogą odpocząć z książką
i kawą. Tematy spotkań są podyktowane zagadnieniami przewodnimi danego

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018

117

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
tel. (+48) 91 43 15 200
fax (+48) 91 43 15 204
www.muzeum.szczecin.pl
dyrektor: Lech Karwowski
Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018
Koncepcja i redakcja
Krystyna Milewska, Dorota Obalek
Autorzy
Krystyna Milewska, Dorota Obalek, Dorota Baumgarten-Szczyrska, Agata Kamińska,
Ewa Kimak, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Aneta Popławska-Suś, Ewa Sobota, Edyta Szumocka,
Małgorzata Narożna
Redakcja wydawnicza i korekta
Bartosz Zasieczny
Projekt graficzny i skład
Filip Bylak
Fotografie
Michał Wojtarowicz
Druk
Soft Vision Mariusz Rajski
© Copyright by Muzeum Narodowe w Szczecinie & Autorzy
978-83-63365-57-8
Szczecin 2017
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

