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CZÊŚÆ II
MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

GRUPY ZORGANIZOWANE



Oferta edukacyjna prezentowana w tej części informatora 
skierowana jest do grup zorganizowanych, przede wszystkim 
szkolnych, oraz widzów indywidualnie korzystających z muzeum 
w celach edukacyjnych, zawodowo związanych ze szkołami. 
Ponadto znajdują się tu również informacje dotyczące konkursu 
Moja przygoda w muzeum, adresowanego przede wszystkim 
do uczniów, których prace konkursowe mogą być zgłaszane 
przez nauczycieli lub opiekunów i instruktorów z domów kultury 
i o gnisk plastycznych. 
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 DLA SZKÓ£
Oferta dla szkół obejmuje lekcje muzealne adresowane do uczniów na różnych pozio-
mach nauczania. Podzielona jest według następujących kategorii: przedszkola, szkoła 
podstawowa (klasy I–III oraz klasy IV–VI), gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Pro-
gram lekcji muzealnych związany jest przede wszystkim ze zbiorami, stąd zakres meryto-
ryczny omawianych tematów odpowiada wystawom stałym prezentowanym w muzeum. 

Ponadto przygotowywanym przez muzeum wystawom czasowym towarzyszą programy 
edukacyjne, które zawierają propozycje lekcji muzealnych dla szkół. Aktualne informacje 
na ten temat znajdują się na stronie internetowej muzeum www.mnp.art.pl.

Lekcje muzealne prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla 
publiczności. Zamówienia lekcji muzealnych należy składać telefonicznie (tel. 61 85 68 136) 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30, z co najmniej tygodniowym wyprze-
dzeniem. 

  PRZEDSZKOLA
Lekcje muzealne dla przedszkolaków składają się z wprowadzenia w galeriach muzeum 
oraz związanego z nim warsztatu plastycznego. Podczas wizyty w muzeum dzieci roz-
budzają i rozwijają swoje umiejętności oraz poszerzają zdolności językowe, kreatywne 
i społeczne. 

W stałej ofercie znajduje się kilka tematów lekcji przeznaczonych dla dzieci od 5 roku 
życia. 

Tematy lekcji muzealnych 

Pierwsza wizyta w muzeum 
Zapoznanie dzieci z muzeum i podstawo-
wymi tematami obrazów: portretem, mar-
twą naturą i pejzażem. Zaznajomienie, 
poprzez zabawę, z przestrzeniami galerii 
malarstwa polskiego i europejskiego. 

Zabawy dziecięce 
Zaprezentowanie dzieciom zbioru portre-
tów dziecięcych i omówienie zabaw, w któ-
rych te dzieci uczestniczą. Porównanie 
dawnych zabaw i współczesnych.
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Gra w kolory 
Omówienie różnych obrazów pejzażo-
wych, zwrócenie uwagi na barwy, kolo-
rystykę ciepłą i zimną. Podczas warsztatu 
plastycznego nauka mieszania kolorów 
i tworzenia barw pochodnych. 

Legenda o św. Mikołaju 
Opowieść o cudach i legendach związa-
nych z życiem biskupa Mikołaja. Projekto-
wanie kartki świątecznej. Ten rodzaj zajęć 

odbywa się tylko przed świętami Bożego 
Narodzenia, od końca listopada do końca 
grudnia. Z uwagi na ogromne zaintereso-
wanie prosimy o rezerwację lekcji z dużym 
wyprzedzeniem.

Muzealny zwierzyniec 
Dzieci szukają wśród obrazów i rzeźb przed-
stawień różnych zwierząt, a następnie rzeź-
bią je z plasteliny lub gliny. 

Dzieci do lat 5

Nauczyciele dzieci młodszych niż 5-latki mogą samodzielnie poprowadzić lekcję mu-
zealną ze swoimi podopiecznymi. W tym celu proponujemy indywidualne konsultacje 
z pracownikiem Działu Edukacji Muzealnej. Mają one na celu zapoznanie nauczyciela ze 
zbiorami i przestrzenią galerii muzealnych pod kątem wybranych zagadnień lub też omó-
wienia tematów lekcji zaproponowanych przez nauczyciela. 

Ponadto nauczyciele samodzielnie prowadzący lekcje muzealną mogą skorzystać z ma-
teriałów pomocniczych, pozwalających na przygotowanie się do samodzielnej wizy-
ty z grupą przedszkolną. Materiały te można pobrać ze strony internetowej muzeum 
www.mnp.art.pl (zakładka Edukacja/Galeria Malarstwa i Rzeźby/Nauczyciele/Do po-
brania). 



61

Podstawowe informacje

Kiedy prowadzone są lekcje muzealne?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie w Dziale Edukacji Muzealnej od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00–15.30, z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerem 
tel. 61 85 68 136. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia z braku wolnych 
miejsc. 
Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez na-
uczyciela. 
Aby skorzystać z oferty konsultacji dla nauczycieli, należy zarezerwować termin konsultacji na ta-
kich samych zasadach, jak w przypadku rezerwacji terminu lekcji dla grupy.

Jak długo trwa lekcja muzealna? Co należy ze sobą przynieść?

Każda lekcja muzealna dla przedszkoli połączona jest z warsztatem 
plastycznym i trwa ok. 45 min. Czas trwania lekcji prowadzonej samo-
dzielnie przez nauczyciela nie jest regulowany ze strony muzeum.

Materiały plastyczne na lekcje 
muzealne z warsztatem

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Koszt lekcji muzealnej – 55 zł, lekcji muzealnej w języku obcym z warsztatem – 90 zł od grupy + bilety 
wstępu. Dzieci do lat 7 otrzymują bilety bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bez-
płatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (8 zł ulgowy, 12 zł normalny). Grupa może liczyć od 10 do 
25 osób. 
W przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji muzealnej nie obowiązuje opłata za przeprowa-
dzenie lekcji oraz nie przysługuje bezpłatny wstęp dla dwóch opiekunów grupy. Uczestnictwo 
w programie konsultacji upoważnia nauczyciela prowadzącego lekcję do bezpłatnego wejścia 
do muzeum.

Podczas wizyty w muzeum

W muzeum poruszamy się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym; chodzimy 
więc spokojnie, poduszki służące do siedzenia przed obrazami trzymamy blisko ciała, zadajemy pytania 
i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z osobą prowadzącą lekcję muzealną. W czasie wizyty w muzeum 
można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu. 

Organizacja lekcji muzealnej

•  Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefo-
nicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów. 

•  Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w muzeum. 
Warsztat plastyczny odbywa się w salach warsztatowych lub w galerii. 

•  Należy przynieść ze sobą materiały plastyczne potrzebne do zajęć warsztatowych. 
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•  Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłocz-
ne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji Muzealnej, tel. 61 85 68 136.

•  Pracownik Działu Edukacji Muzealnej oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły 
lekcje muzealne, w punkcie zbiórek przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.

•  Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone 
lub odwołane.

•  Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty 
w muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej. 

  KLASY I–III
Lekcje muzealne dla uczniów klas I–III łączą część teoretyczną z warsztatem plastycznym. 
Celem spotkań jest rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci i stopniowe poznawanie 
przez nie kolekcji muzeum poprzez wybór tematów zajęć. 

Tematy lekcji muzealnych  

Pierwsza wizyta w muzeum
Omówienie podstawowych tematów ma-
larskich: portretu, martwej natury, pejza-
żu i sceny rodzajowej. Malowanie lub ry-
sowanie jednego z nich do wyboru.

Zabawy dziecięce
Prezentacja zbioru portretów dziecięcych 
i omówienie zabaw, w których te dzieci 
uczestniczą. Malowanie lub rysowanie ulu-
bionej zabawy lub zabawki.

Gra w kolory
Lekcja na temat barw w obrazach, podział 
na kolory ciepłe i zimne, lekkie i ciężkie, 
perspektywa barwna, kolory podstawowe 
i pochodne. Wykonanie pracy malarskiej 
w barwach ciepłych lub zimnych.

Postacie z portretów
Prezentacja różnych przykładów portre-
tów: portrety reprezentacyjne, trumien-

ne, miniatury portretowe. Malowanie lub 
rysowanie autoportretu. 

Malarstwo pejzażowe
Omówienie różnych rodzajów przedsta-
wień natury. Namalowanie lub naryso-
wanie własnego kraj obrazu.

Legenda o św. Mikołaju
Historia biskupa Mikołaja i jego związek 
ze współczesnym św. Mikołajem. Projek-
towanie kartki świątecznej. 

Muzealny zwierzyniec
Odszukiwanie na obrazach i w rzeźbach 
przedstawień zwierząt. W trakcie warsz-
tatu lepienie fi gurek zwierząt z plasteliny. 

Rzeźba
Omówienie przykładów przedstawień peł-
noplastycznych i reliefów w sztuce dawnej 
i współczesnej. Tworzenie własnych rzeźb 
z gliny, plasteliny lub masy solnej. 
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Opowieści obrazów
Baśnie, legendy, mity i inne historie ukry-
te w obrazach; rysowanie swojej ulubio-
nej opowieści.

Weduta – krajobraz z miastem
Zajęcia prezentujące pejzaż miejski w ma-
larstwie różnych epok. Podczas warsztatu 
powstają samodzielnie malowane lub ry-
sowane przykłady wedut.

Martwa natura
Historia martwej natury na podstawie 
przykładów malarstwa holenderskiego, 
hiszpańskiego, a także modernistów i ko-
lorystów polskich. Zwrócenie uwagi na 
rekwizyty, układy, kolory i nastroje obra-
zów; namalowanie własnego przykładu.

Sceny z życia codziennego
Omówienie różnorodnych wydarzeń, któ-
re malarze przedstawiają w postaci tzw. 
scen rodzajowych (sceny w karczmach, 
targowisko, pogrzeb chłopski, itp.). Ryso-
wanie sceny z codziennego życia.

Fałszerze dzieł sztuki
Oryginał, kopia, reprodukcja i różne tech-
niki malarskie, których przykłady możemy 
znaleźć w naszej galerii. Warsztat – zaba-
wa w Muzealnych Tropicieli.

W ogrodzie Moneta
Spotkanie z malarstwem impresjonistycz-
nym w obrazach impresjonistów polskich 
i na wystawie ilustracji z książki Linnea 
w ogrodzie Moneta, wydanej przez Wy-
dawnictwo Zakamarki. Podczas warszta-
tu próba malowania metodą impresjoni-
stów.

Jest w muzeum obraz taki... 
Zajęcia w Galerii Sztuki Współczesnej wy-
korzystujące wierszowany przewodnik dla 
dzieci. W czasie warsztatu uczniowie do-
malowują ciąg dalszy do reprodukcji ma-
larstwa współczesnego.
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Podstawowe informacje

Kiedy prowadzone są lekcje muzealne?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie w Dziale Edukacji Muzealnej od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00–15.30 z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerem 
tel. 61 85 68 136. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku 
wolnych miejsc.

Jak długo trwa lekcja muzealna? Co należy ze sobą przynieść?

Każda lekcja muzealna dla klas I–III połączona jest z warsztatem 
plastycznym i trwa ok. 75 min.

Materiały plastyczne na lekcje 
muzealne z warsztatem

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Koszt lekcji muzealnej – 55 zł, lekcji muzealnej w języku obcym – 75 zł, lekcji muzealnej w języku 
obcym z warsztatem – 90 zł od grupy + bilety wstępu. Cena biletu – 1 zł od ucznia. Dzieci do lat 7 
pobierają bilety bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby 
muszą wykupić bilet (8 zł ulgowy, 12 zł normalny). 
Grupa może liczyć od 10 do 25 osób. Grupy większe są dzielone na mniejsze (z wyjątkiem klas szkol-
nych). Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej.

Podczas wizyty w muzeum

W muzeum poruszamy się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym; chodzimy 
więc spokojnie, poduszki służące do siedzenia przed obrazami trzymamy blisko ciała, zadajemy pytania 
i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z osobą prowadzącą lekcję muzealną. W czasie wizyty w muzeum 
można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu. 

Organizacja lekcji muzealnej

•  Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicz-
nego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów. 

•  Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w muzeum. 
Warsztat plastyczny odbywa się w salach warsztatowych lub w galerii. 

•  Należy przynieść ze sobą materiały plastyczne potrzebne do zajęć warsztatowych. 
•  Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłocz-

ne telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Działu Edukacji Muzealnej, tel. 61 85 68 136.
•  Pracownik Działu Edukacji Muzealnej oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły 

lekcje muzealne, w punkcie zbiórek przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.



65

•  Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone 
lub odwołane.

•  Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty 
w muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej. 

  KLASY IV–VI
Lekcje muzealne dla uczniów klas IV–VI mogą łączyć część teoretyczną z warsztatem pla-
stycznym. Celem zajęć jest zintegrowanie wiedzy uczniów z dziedziny historii, geografi i, 
plastyki, etnografi i i muzyki. 

Tematy lekcji muzealnych

Pierwsza wizyta w muzeum
Celem lekcji jest poznanie różnorodnej 
tematyki przedstawień malarskich: por-
tretu, martwej natury, pejzażu, sceny ro-
dzajowej, historycznej, religijnej. W cza-
sie warsztatu uczniowie malują lub rysują 
wybrany temat.

Opisuję dzieło sztuki
Ćwiczenia w umiejętności opisywania ob-
razu. Warsztat polega na samodzielnej 
próbie opisu wybranego dzieła.

Warsztat artysty
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z tech-
nologią malarstwa olejnego. Dzieci oglą-
dają narzędzia malarskie, przygotowanie 
powierzchni płótna do malowania, wypo-
sażenie pracowni malarskiej. Uczestniczą 
również w przygotowaniu farb olejnych, 
wodnych i temperowych. Lekcja z warsz-
tatem plastycznym.

Co to jest martwa natura?
Lekcja, w trakcie której uczestnicy poznają 
historię tematu martwych natur w malar-

stwie. Podczas warsztatu rysowanie lub 
malowanie ustawionej „na żywo” kompo-
zycji.

Stroje i nastroje
Podczas lekcji uczestnicy poznają funkcje 
ubiorów i podstawowe zagadnienia z histo-
rii. Poruszone zostaną elementy psychologii 
ubioru. Lekcja z warsztatem plastycznym. 

Mitologia w sztuce
Lekcja wprowadzająca w tematykę mito-
logiczną starożytnej Grecji i Rzymu, popu-
larną w malarstwie europejskim i polskim. 
Tworzenie ilustracji wybranego mitu za 
pomocą farb lub kredek. 

Zagadkowe treści obrazów
Uczniowie poznają ukryte treści obrazów. 
Lekcja oparta na rozmowie, podczas któ-
rej wspólnie rozszyfrowywane są treści 
obrazów. Rysowanie własnej ulubionej 
historii. 

Perspektywa malarska
Przy wybranych obrazach uczestnicy po-
znają historię posługiwania się iluzją 
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przestrzeni w malarstwie, a następnie wy-
konują ćwiczenie warsztatowe ołówkiem, 
polegające na wykreślaniu perspektywy. 

Wydarzenia i postacie z historii Polski na 
obrazach
Uczniowie oglądają dzieła malarskie, np. 
Bernarda Belott a zw. Canalett em Elekcja 
Stanisława Augusta, Jana Matejki szkic 
do obrazu Stańczyk oraz Wojciecha Ger-
sona Zjawa Barbary Radziwiłłówny. Na 
podstawie wiedzy z lekcji historii próbują 
dokonać analizy treściowej tych obra-
zów.

Szkic i studium postaci
Omówienie różnych ujęć ciała ludzkiego 
na podstawie rzeźb. Wprowadzenie po-
jęć: kanon postaci, proporcje, popiersie, 
profi l, ujęcie perspektywiczne. Warsztat 
polega na szkicowaniu zaproponowanej 
rzeźby.

Światło w malarstwie
Relacje świetlne w obrazach i rzeźbach. 
Poszukiwanie źródeł światła w poszcze-
gólnych kompozycjach oraz omówienie 

roli światłocienia w obrazie. Warsztat z sza-
rym papierem, kredą i węglem.

Wszystko o kolorach
Lekcja wprowadza w tematykę łączenia 
barw, stosowania kontrastów, uzupełnia-
jącą wiedzę teoretyczną dotyczącą jedne-
go z podstawowych problemów w historii 
malarstwa. Samodzielne wykonanie pra-
cy malarskiej w ciepłej lub zimnej kolo-
rystyce.

Miasto w malarstwie – weduta
Prezentacja pejzażu miejskiego w malar-
stwie. Uczniowie oglądają obrazy z róż-
nych epok i projektują własne weduty za 
pomocą farb lub kredek na papierze.

Fałszerze dzieł sztuki
Lekcja o oryginale, kopii, reprodukcji i róż-
nych technikach malarskich, których przy-
kłady możemy znaleźć w naszej galerii. 
Warsztat w formie zabawy w Muzealnych 
Tropicieli. 

W ogrodzie Moneta
Spotkanie z malarstwem impresjonistycz-
nym w obrazach impresjonistów polskich 
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oraz na wystawie ilustracji z książki Linnea 
w ogrodzie Moneta, wydanej przez Wy-
dawnictwo Zakamarki. Podczas warszta-
tu próby malowania techniką impresjoni-
styczną.

Malowane dźwięki
Po odnalezieniu na obrazach motywów mu-
zycznych uczniowie podejmą próbę „nama-

lowania” muzyki, wsłuchując się w utwory 
muzyki klasycznej.

Jest w muzeum obraz taki...
Wierszem o sztuce współczesnej: o inspi-
racji, konceptualizmie, abstrakcji i asam-
blażu. Podczas warsztatu uczniowie do-
malowują „ciąg dalszy” do reprodukcji 
malarstwa współczesnego.

Podstawowe informacje

Kiedy prowadzone są lekcje muzealne?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie w Dziale Edukacji Muzealnej od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00–15.30, z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerem 
tel. 61 85 68 136. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku 
wolnych miejsc.

Jak długo trwa lekcja muzealna? Co należy ze sobą przynieść?

Lekcja bez warsztatu plastycznego trwa ok. 45 min, z warsztatem 
plastycznym ok. 75 min.

Materiały plastyczne na lekcje 
muzealne z warsztatem

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Koszt lekcji muzealnej – 50 zł, lekcji muzealnej z warsztatem – 55 zł, lekcji muzealnej w języku ob-
cym 75 zł, lekcji muzealnej w języku obcym z warsztatem – 90 zł od grupy + bilety wstępu. Cena 
biletu – 1 zł od ucznia. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą 
wykupić bilet (8 zł ulgowy, 12 zł normalny). 
Grupa może liczyć od 10 do 25 osób. Grupy większe są dzielone na mniejsze (z wyjątkiem klas szkol-
nych). Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej.

Podczas wizyty w muzeum

W muzeum poruszamy się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym; chodzimy 
więc spokojnie, poduszki służące do siedzenia przed obrazami trzymamy blisko ciała, zadajemy pytania 
i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z osobą prowadzącą lekcję muzealną. W czasie wizyty w muzeum 
można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu. 
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Organizacja lekcji muzealnej

•  Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicz-
nego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów. 

•  Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w muzeum. Lek-
cja z warsztatem plastycznym odbywa się w salach warsztatowych lub w galerii. 

•  W przypadku zamówienia lekcji muzealnej z warsztatem plastycznym należy przynieść ze sobą mate-
riały plastyczne. 

•  Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłocz-
ne telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Działu Edukacji Muzealnej, tel. 61 85 68 136.

•  Pracownik Działu Edukacji Muzealnej oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły 
lekcje muzealne, w punkcie zbiórek przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.

•  Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone 
lub odwołane.

•  Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty 
w muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.

  GIMNAZJUM
Lekcje muzealne dla gimnazjów koncentrują się wokół pracy z dziełem sztuki. Tematy 
lekcji są skorelowane z podstawą programową gimnazjów, a sposób ich prowadzenia – 
z możliwościami uczniów. 

Lekcje muzealne dla gimnazjalistów mogą łączyć część teoretyczną z warsztatem pla-
stycznym.

Tematy lekcji muzealnych

Jak patrzeć na dzieło sztuki
Lekcja o charakterze wprowadzającym 
w zagadnienia malarstwa i rzeźby. Jej ce-
lem jest uświadomienie uczniom złożone-
go charakteru budowy dzieła plastyczne-
go oraz jego odbioru. Młodzież zapoznaje 
się z podstawnym słownictwem poma-
gającym formułować indywidualne spo-
strzeżenia oraz próbuje swoich sił w jego 
stosowaniu.

Weduta – krajobraz z miastem 
Podczas lekcji prezentowane są typy pej-
zaży miejskich na przykładzie obrazów 
z różnych epok. Uczniowie zapoznają się 
z historią pejzażu miejskiego i z celami, 
jakim służył. Lekcji może towarzyszyć 
warsztat plastyczny polegający na przed-
stawieniu własnego pejzażu miejskiego. 
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Co to jest symbol? Co to jest alegoria? 
Celem lekcji jest wyjaśnienie różnicy po-
między symbolem a alegorią w sztukach 
plastycznych. Uczniowie uświadamiają so-
bie fakt kodyfi kacji treści abstrakcyjnych 
za pomocą znaków, postaci bądź całych 
scen. Ćwiczą własne umiejętności inter-
pretacyjne.

Warsztat artysty 
Na wstępie lekcji omawiane są pojęcia re-
pliki, kopii, reprodukcji. Celem zajęć jest 
zapoznanie uczniów z podstawowymi 
technikami malarskimi. Uczniowie nie 
tylko oglądają przygotowane materiały 
i przybory, ale także sami mogą brać udział 
w sporządzaniu farb temperowych, akwa-
relowych i olejnych. Przygotowują rów-
nież wstępny etap pracy malarskiej, wy-
korzystując jedną z technik przenoszenia 
szkicu. Wykonane rysunki zabierają ze 
sobą, aby dokończyć pracę w szkole.

Grupa trzech lekcji poświęconych środ-
kom artystycznym 
Najlepsze efekty pracy można uzyskać 
przez połączenie teorii z warsztatem pla-
stycznym, zarówno rysunkowym, jak i ma-
larskim.

Światło w malarstwie 
Lekcja poświęcona istotnej i podstawowej 
roli światła w budowie obrazu. Od niego 
zależne są relacje przestrzenne i barwne. 
Uczniowie poznają wyrazowe wartości 
światła.

Kolor w malarstwie
Lekcja porządkująca i pogłębiająca wie-
dzę uczniów na temat barw, ich podziału, 
zastosowania, symboliki oraz oddziaływa-
nia psychologicznego. 

Perspektywa malarska 
Lekcja poświęcona relacjom przestrzen-
nym w obrazie. Uczniowie zapoznają się 

z różnymi rodzajami perspektywy. Naj-
większy nacisk położony jest na perspek-
tywę geometryczną i jej odmiany.

Grupa tematów z zakresu dziejów sztuki

Mitologia w malarstwie 
Uczniowie zapoznają się z wybranymi mi-
tami. Lekcja poświęcona jest również spo-
sobom ich przedstawiania w malarstwie 
i rzeźbie na przestrzeni różnych epok oraz 
interpretacji.

Tematy biblijne 
Uczniowie zapoznają się z rozmaitymi spo-
sobami przedstawiania tematów biblijnych 
charakterystycznymi dla każdej z epok.

Pasja w malarstwie 
Lekcja ukazuje przedstawienie męki i śmier-
ci Chrystusa w ujęciu historycznym od śre-
dniowiecza po początek XX wieku.

Sztuka Młodej Polski 
Celem lekcji jest prezentacja różnorod-
nych zjawisk i kierunków artystycznych 
w okresie przełomu XIX i XX wieku.

Co przedstawia malarstwo abstrakcyjne? 
Lekcja przybliża sztukę abstrakcyjną, wy-
wodzącą się z wielu różnych źródeł i od-
miennie komentowaną przez samych ar-
tystów. 

Zmiany stylów
Lekcja o charakterze podsumowującym, 
porządkująca wiedzę uczniów na temat 
malarstwa różnych czasów. Może być po-
łączona z quizem, którego rozwiązanie 
służy sprawdzeniu nabytych wiadomości.

Fałszerze dzieł sztuki 
Lekcja ze wstępem o oryginale, replice, 
kopii i reprodukcji. Zasadnicza jej część 
to warsztat z rozmaitymi zadaniami dla 
uczniów do samodzielnego rozwiązania 
w grupach.
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Podstawowe informacje

Kiedy prowadzone są lekcje muzealne?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie w Dziale Edukacji Muzealnej od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00–15.30, z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerem 
tel. 61 85 68 136. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku 
wolnych miejsc.

Jak długo trwa lekcja muzealna? Co należy ze sobą przynieść?

Lekcja bez warsztatu plastycznego trwa ok. 45 min, z warsztatem 
plastycznym ok. 75 min.

Materiały plastyczne na lekcje 
muzealne z warsztatem

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Koszt lekcji muzealnej – 50 zł, lekcji muzealnej z warsztatem – 55 zł, lekcji muzealnej w języku ob-
cym – 75 zł, lekcji muzealnej w języku obcym z warsztatem – 90 zł od grupy + bilety wstępu. Cena 
biletu – 1 zł od ucznia (do 16 roku życia) albo 8 zł (powyżej 16 roku życia). Dwóm opiekunom grupy 
przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (8 zł ulgowy, 12 zł normalny). 
Grupa może liczyć od 10 do 25 osób. Grupy większe są dzielone na mniejsze (z wyjątkiem klas szkol-
nych). Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej.
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Podczas wizyty w muzeum

W muzeum poruszamy się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym; chodzimy 
więc spokojnie, poduszki służące do siedzenia przed obrazami trzymamy blisko ciała, zadajemy pytania 
i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z osobą prowadzącą lekcję muzealną. W czasie wizyty w muzeum 
można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu. 

Organizacja lekcji muzealnej

•  Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicz-
nego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów. 

•  Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w muzeum. Lek-
cja z warsztatem plastycznym odbywa się w salach warsztatowych lub w galerii. 

•  W przypadku zamówienia lekcji muzealnej z warsztatem plastycznym należy przynieść ze sobą mate-
riały plastyczne. 

•  Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłocz-
ne telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Działu Edukacji Muzealnej, tel. 61 85 68 136.

•  Pracownik Działu Edukacji Muzealnej oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły 
lekcje muzealne, w punkcie zbiórek przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.

•  Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone 
lub odwołane.

•  Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty 
w muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.

  SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
Lekcje muzealne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odwołują się do zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu. Uzupełniają program nauczania szkolnego o tematykę 
i język sztuk wizualnych. Uczniowie zdobywają wiedzę o poszczególnych epokach w sztu-
ce poprzez tematy przekrojowe, łączące problematykę różnych okresów historii sztuki, 
i węższe zagadnienia związane z warsztatem artysty. 

Tematy lekcji muzealnych

Jak patrzeć na dzieło sztuki? 
Lekcja, która pomaga w „widzeniu” dzieł 
sztuki. Uczniowie rozwijają umiejętność pa-
trzenia – od ogółu do szczegółu – w makro- 

i w mikrostrukturze. Poznają pojęcia uła-
twiające nazywanie elementów przedsta-
wienia i mają możliwość wspólnego wycią-
gania wniosków ogólniejszej natury.



72

Perspektywa 
Młodzież poznaje różne sposoby budowa-
nia przestrzeni w obrazie: perspektywę pa-
sową, kulisową, hierarchiczną, perspekty-
wę zbieżną z jednym i z dwoma punktami 
zbiegu. Uczy się też wykreślać perspekty-
wę zbieżną. 

Tematy biblijne 
Biblia jest niewyczerpanym źródłem tema-
tów w sztukach plastycznych od począt-
ków chrześcijaństwa do współczesności. 
Schematy przedstawień biblijnych, jak np. 
Ecce Homo, Zwiastowanie, Vir Dolorum, 
Święta Anna Samotrzeć, były wykorzysty-
wane w przedstawieniach osób świeckich. 
Kompleksowe omówienie obecności mo-
tywów biblijnych w sztuce oraz przybliże-
nie zagadnienia typologii.

Mitologia w sztuce
Mitologia to także źródło tematów dla 
artystów od starożytności. Na przykładzie 
malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycz-
nego młodzież poznaje mity oraz ich zna-
czenie, a także sposób ich przedstawiania.

Co przedstawia malarstwo abstrakcyjne? 
Lekcja ma na celu ukazanie procesu stop-
niowej autonomizacji dzieła sztuki wobec 

rzeczywistości, przebiegającego od mime-
tyzmu, poprzez ekspresjonizm i kubizm, 
do abstrakcji lirycznej i geometrycznej. 

Zmiany stylów 
Celem lekcji jest uporządkowanie wiedzy 
uczniów na temat zmian stylistycznych 
w sztuce od starożytności do współcze-
sności na podstawie wybranych przykła-
dów malarstwa, rzeźby i rzemiosła z ko-
lekcji muzealnej. 

Sztuka Młodej Polski 
Gwałtowne zmiany w sztuce, jakie nastąpi-
ły po powstaniu impresjonizmu, doprowa-
dziły w pod koniec XIX w. do radykalnego 
zerwania ze sztuką mimetyczną. Lekcja 
ma na celu chronologiczne ukazanie zmie-
niającego się języka plastycznego oraz 
tematyki, począwszy od impresjonizmu 
do syntetyzmu, symbolizmu, ekspresjo-
nizmu, modernizmu na przykładzie dzieł 
największych twórców sztuki polskiej.  

Sztuka średniowieczna
Omówienie sztuki romańskiej i gotyckiej na 
przykładzie rzeźby i malarstwa, ramowych 
tematów sztuki średniowiecznej: Piety, 
Opłakiwania, Ecce Ancilla Domini, Vir Dolo-
rum, przedstawień świętych oraz ich atry-
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butów, a także podstawowego wyposażenia 
świątyni chrześcijańskiej (ołtarz szafi asty). 

Sztuka renesansu
Przedstawianie rzeczywistości na płasz-
czyźnie przez artystów renesansu było 
rewolucją w sztuce. Obraz miał pełnić 
funkcję „otwartego okna”, a służyły temu 
perspektywy: powietrzna, barwna i zbież-
na. Młodzież poznaje cechy stylistyczne 
epoki, samodzielne tematy, jakie się wów-
czas pojawiły, oraz najważniejsze dzieła 
z naszej kolekcji, m.in. obraz Gra w szachy 
Sofonisby Anguissoli.

Sztuka baroku w Polsce i Europie
Artyści baroku uważali się za kontynuato-
rów odrodzenia, a nazwa barok pojawi-
ła się wtórnie, gdy badacze XIX-wieczni 
uznali ją za zdziwaczały renesans. Na przy-
kładzie tak wybitnych dzieł, jak Porwanie 
Europy Bernarda Strozziego, Madonna 
Różańcowa Francisca Zurbarana, Wnie-
bowzięcie Najświętszej Marii Panny Juana 
Carreno de Mirandy, Toaleta Betsabe 
Aerta van der Geldera prezentowana jest 
sztuka baroku w różnych krajach Europy.

Klasycyzm
Okres ten reprezentowany jest przede 
wszystkim dziełami namalowanymi przez 
artystów z kręgu mecenatu króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego: Marcella 
Bacciarellego, Bernarda Bellott a. W kręgu 
Czartoryskich tworzył Jan Piotr Norblin, 
Jabłonowscy patronowali Józefowi Gras-
siemu. Twórczość tych malarzy zawiera 
już nowe elementy: inny zakres tematycz-
ny malarstwa i odmienność jego stylistyki 
pozwalają zrozumieć rolę, jaką odgrywało 
dzieło sztuki w okresie klasycyzmu.

Romantyzm
Dzieła Aleksandra Orłowskiego, Piotra 
Michałowskiego, Polonez Chopina Teofi -
la Kwiatkowskiego, Pożegnanie Wacława 

z Marią Józefa Simmlera pozwalają na 
prześledzenie powinowactw literackich  
i plastycznych w sztuce polskiego roman-
tyzmu, a dzieła wczesnego romantyzmu 
niemieckiego są przykładem tematów ra-
mowych tej epoki.

Realizm w malarstwie polskim
Celem lekcji jest ukazanie specyfi ki nurtu 
realistycznego występującego w sztuce 
połowy XIX w. na tle elementów realistycz-
nych obecnych w sztuce różnych epok.

Impresjonizm
Obraz Claude’a Moneta Plaża w Pourville 
– jedyne dzieło impresjonizmu francuskie-
go w zbiorach polskich – odnosi nas do 
źródeł rewolucji artystycznej we Francji 
na początku lat 70. XIX w. Józef Pankie-
wicz oraz Władysław Podkowiński prze-
tarli szlak temu kierunkowi w Polsce, a ich 
dzieła, m.in. Targ na kwiaty przed kościo-
łem św. Marii Magdaleny w Paryżu Pan-
kiewicza, omawiane są z uczniami pod-
czas spotkania. 

Sztuka polska w dwudziestoleciu między-
wojennym
Obraz sztuki tego okresu kształtowały grupy 
działające w wielu ośrodkach polskich, m.in. 
Formiści, Rytm, Blok, Prae sens i a.r. czy ka-
piści. Na przykładzie dzieł znajdujących się 
w kolekcji muzeum poznańskiego oma-
wiane są dążenia artystyczne tych grup.

Sztuka polska po 1945 r.
Celem zajęć jest ukazanie przemian w sztu-
ce polskiej: od krótkiej powojennej swobo-
dy twórczej, poprzez okres socrealizmu, 
odwilży ok. 1955 r. i potem, obecności 
w sztuce polskiej wszystkich tendencji 
charakterystycznych dla sztuki światowej. 
Młodzież poznaje również podstawowe 
pojęcia dotyczące sztuki tego okresu (m.in. 
konceptualizm, sztuka wideo, hiperrealizm, 
ambalaż, asamblaż, instalacja).
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Podstawowe informacje

Kiedy prowadzone są lekcje muzealne?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie w Dziale Edukacji Muzealnej od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00–15.30, z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerem 
tel. 61 85 68 136. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku 
wolnych miejsc.

Jak długo trwa lekcja muzealna? Co należy ze sobą przynieść?

Ok. 45 min Legitymację szkolną

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Koszt lekcji muzealnej – 50 zł, lekcji muzealnej z warsztatem – 55 zł, lekcji muzealnej w języku ob-
cym – 75 zł, lekcji muzealnej w języku obcym z warsztatem – 90 zł od grupy + bilety wstępu. Cena 
biletu – 1 zł od ucznia (do 16 roku życia) albo 8 zł (powyżej 16 roku życia). Dwóm opiekunom grupy 
przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (8 zł ulgowy, 12 zł normalny). 
Grupa może liczyć od 10 do 25 osób. Grupy większe są dzielone na mniejsze (z wyjątkiem klas szkol-
nych). Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej. 

Podczas wizyty w muzeum

W muzeum poruszamy się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym; chodzimy 
więc spokojnie, poduszki służące do siedzenia przed obrazami trzymamy blisko ciała, zadajemy pytania 
i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z osobą prowadzącą lekcję muzealną. W czasie wizyty w muzeum 
można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu. 

Organizacja lekcji muzealnej

•  Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicz-
nego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów. 

•  Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w muzeum. Lek-
cja z warsztatem plastycznym odbywa się w salach warsztatowych lub w galerii. 

•  W przypadku zamówienia lekcji muzealnej z warsztatem plastycznym należy przynieść ze sobą mate-
riały plastyczne. 

•  Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłocz-
ne telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Działu Edukacji Muzealnej, tel. 61 85 68 136.

•  Pracownik Działu Edukacji Muzealnej oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły 
lekcje muzealne, w punkcie zbiórek przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.

•  Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone 
lub odwołane.

•  Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty 
w muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
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 DLA NAUCZYCIELI
Oferta dla nauczycieli obejmuje dwie różne w charakterze propozycje, które łączy wspólny 
cel, jakim jest zachęcenie pedagogów do samodzielnego poprowadzenia zajęć z uczniami 
w muzeum. Pierwsza z nich, pod nazwą Konsultacje, ma mniej zobowiązujący przebieg 
i adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkolnych. Polega na indywidu-
alnych spotkaniach nauczyciela z pracownikiem Działu Edukacji Muzealnej w celu omó-
wienia możliwości i sposobów przeprowadzenia lekcji muzealnej z najmłodszymi grupa-
mi przedszkolaków. Druga – Ze sztuką przez wieki – to propozycja kursu dla nauczycieli 
wszystkich poziomów nauczania, prowadzonego wspólnie ze specjalistami z Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, składającego się z odrębnych seminariów organi-
zowanych w trakcie roku szkolnego. 

  KONSULTACJE
Konsultacje polegają na indywidualnych spotkaniach, które mają zapoznać nauczycieli 
przedszkolnych i szkolnych z wystawami muzealnymi pod kątem możliwości samodzielne-
go przeprowadzenia lekcji w muzeum. Poprzez zaznajomienie z przestrzeniami muzeum, 
wskazanie możliwości wykorzystania prezentowanych eksponatów i pomoc merytorycz-
ną ze strony pracowników Działu Edukacji Muzealnej, muzeum proponuje współpracę 
w realizacji treści wynikających z podstawy programowej. 
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Podstawowe informacje

Kiedy odbywają się Konsultacje?

Od wtorku do piątku w godz. 12.00–15.30 

Jak zarezerwować termin Konsultacji?

Terminy Konsultacji prosimy uzgadniać telefonicznie w Dziale Edukacji Muzealnej od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–15.30, z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerem tel. 
61 85 68 136.

Jaki jest koszt Konsultacji?

Konsultacje prowadzone są bezpłatnie. Uczestnictwo w programie Konsultacji upoważnia nauczy-
ciela prowadzącego lekcję do bezpłatnego wejścia do muzeum w celu przygotowania i przeprowa-
dzenia lekcji muzealnej.

  ZE SZTUK¥ PRZEZ WIEKI
Zajęcia dla nauczycieli prowadzone w ramach projektu Ze sztuką przez wieki zasadniczo 
składają się z dwóch części. Pierwszą z nich prowadzą pracownicy muzeum, drugą – spe-
cjaliści z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

Są one przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii i pla-
styki wszystkich typów szkół. Projekt składa się z trzech odrębnych seminariów, trwa-
jących przez cały rok szkolny. Każde z nich koncentruje się na odrębnej problematyce. 
Część pierwsza stanowi skrócony kurs historii sztuki; druga poświęcona jest zagadnieniu 
analizy i interpretacji obrazów; trzecia zaś daje możliwość poznania i zrozumienia sztuki 
nowoczesnej. Spotkanie ze zbiorami muzeum stanowi każdorazowo punkt wyjścia do 
refl eksji metodycznej na temat wykorzystania ich możliwości edukacyjnych. 

Podczas wykładów pracownicy muzeum prezentują zbiory muzealne pod kątem wybra-
nych tematów. W trakcie warsztatów przygotowanych przez specjalistów z Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Poznaniu analizowane są możliwości wykorzystania zdobytej wie-
dzy w praktyce szkolnej. W tym sezonie nowością jest uzupełnianie przez pracowników 
Muzeum wykładów elementami warsztatowymi w grupie II i III. Cele tego wieloletniego 

Nauczycieli przedszkolnych zachęcamy również do pobrania materiałów pomocniczych, 
pozwalających na przygotowanie się do samodzielnej wizyty z grupą przedszkolną. 
Są one zamieszczone na stronie internetowej muzeum www.mnp.art.pl (zakładka Eduka-
cja/Galeria Malarstwa i Rzeźby/Nauczyciele/Do pobrania). 



77

projektu to m.in.: doskonalenie warsztatu metodycznego, rozbudowanie umiejętności ko-
relacji treści międzyprzedmiotowych, popularyzacja zbiorów muzeum poprzez pogłębioną 
analizę wybranych eksponatów oraz przedstawienie tematycznych propozycji zajęć na róż-
nych poziomach kształcenia w ramach rozmaitych przedmiotów szkolnych.

Owocem współpracy Muzeum Narodowego w Poznaniu z nauczycielami – słuchaczami 
i absolwentami seminariów Ze sztuką przez wieki – był projekt partycypacyjny, zwieńczo-
ny wystawą zatytułowaną Co ma koronka do wiatraka? Niderlandy. 

W ramach projektu wypracowano materiały edukacyjne przygotowane przez nauczy-
cieli na temat kultury Niderlandów, które można pobierać ze strony internetowej mu-
zeum www.mnp.art.pl (zakładka Edukacja/Galeria Malarstwa i Rzeźby/Nauczyciele/Do 
pobrania).

Podstawowe informacje

Jak można się zapisać?

Zapisy na poszczególne seminaria przyjmowane są internetowo przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu co roku od końca sierpnia. 
Link: htt p://www.odn.poznan.pl/produkty,pl,seminaria.html 

Kiedy odbywają się seminaria? Jaki jest koszt uczestnictwa w programie?

W czwartki w godz. 15.00–18.00 w czasie roku 
szkolnego

Opłata uzależniona jest od rodzaju seminarium 
i wynosi od 180 do 200 zł za kurs

  KONKURS MOJA PRZYGODA W MUZEUM

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Moja przygoda w muzeum organizowany jest 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu od 1979 r. Co roku odbywa się pod innym hasłem, 
a jego adresatami są dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat. Prace w konkursie mogą 
być zgłaszane indywidualnie przez rodziców i opiekunów albo przez nauczycieli i instruk-
torów ze szkół, domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych. Warunkiem udziału 
w konkursie jest wykonanie pracy (lub kilku prac) związanej z jego tematem i wybranym 
eksponatem lub zespołem eksponatów muzeum. Temat i szczegóły uczestnictwa w kon-
kursie określone są w regulaminie.
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Regulamin konkursu plastycznego 
Moja przygoda w muzeum              .

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Moja przygoda w mu-
zeum jest imprezą cykliczną i odbywa się co roku pod innym 
hasłem. 

Temat 37. edycji konkursu – Porusz zmysły – związany jest 
ze zmysłowym odbiorem sztuki. Wbrew pozorom to nie tyl-
ko zmysł wzroku towarzyszy nam w obcowaniu ze sztuką. Za-
chęcamy uczestników konkursu do uważnego przyjrzenia się 
najbliższemu otoczeniu i stworzeniu dzieł, które działają na 
zmysły słuchu, dotyku, węchu, a może nawet smaku. Uczestni-
cy konkursu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub 
galerii, wykonać jedną pracę (lub więcej prac) z zakresu sztuk 
wizualnych, związaną tematycznie z wybranym eksponatem 

lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź spe-
cyfi kę działalności danej instytucji. Uczestnik powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji 
projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

CELEM KONKURSU jest kształtowanie upodobań artystycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych 
oraz pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego różnych 
oddziałach i kolekcjach.
Pokaz prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Moja przygoda w muzeum rozpocznie się 
29.05.2015 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej nastą-
pi rozdanie nagród.

WIEK UCZESTNIKÓW. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat z terenu 
Poznania i województwa wielkopolskiego. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych 
bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych. Prace będą oceniane w różnych 
kategoriach wiekowych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest wykonanie jednej pracy (lub kilku prac) związanej z tema-
tem konkursu i/lub z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów muzeum.

TECHNIKA wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multi mediów (grafi ka komputerowa, fi lm), 
jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w muzeum lub galerii.

PRACE na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafi ka, grafi ka komputerowa, rysunek i in.) o formacie 
nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 winny zawierać podstawowe informacje o autorze (wiek, 
nazwa i adres placówki kierującej na konkurs), nazwisko opiekuna oraz tytuł pracy. 
Formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 x 50 cm 
Multi media – płyta CD/DVD (fi lmy do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4) 
PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ!

TERMIN – prace należy nadsyłać na adres Działu Edukacji MNP w terminie do 05.05.2015 r. 
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą 
udział w etapie ogólnopolskim. Uwaga! Dostarczonych prac nie zwracamy.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji Muzealnej, Al. Mar-
cinkowskiego 9, 61-745 Poznań, tel. 61 85 68 137, szaradowski@mnp.art.pl
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  MUZEUM BEZ ŚCIAN 
ZAJÊCIA W SZPITALACH I HOSPICJUM 

Działalność edukacyjna Muzeum Narodowego w Poznaniu prowadzona jest także poza 
siedzibą instytucji. Program Muzeum bez ścian jest adresowany do placówek szkolnych 
działających przy szpitalach i sanatoriach dla dzieci, a także do dorosłych przebywających 
w Hospicjum Palium w Poznaniu. Termin „muzeum bez ścian” wywodzi się z angielskiego 
tłumaczenia „muzeum wyobraźni” André Malraux i w sposób adekwatny oddaje charak-
ter programu, który przybliża sztukę i historię pacjentom szpitali i hospicjum. 

Zajęcia w Hospicjum Dziennej Opieki Paliatywnej prowadzone są przez pracowników 
Muzeum Narodowego w Poznaniu od 2006 r. Polegają one na spotkaniach w hospicjum, 
przybliżających pacjentom zbiory i tematykę wystaw organizowanych przez Muzeum Na-
rodowe w Poznaniu i jego oddziały. 

Spotkania odbywają się także w szkołach przyszpitalnych nr 108 (szpital przy ul. Krysie-
wicza, nr 109 (Ośrodek Rehabilitacyjny w Kiekrzu), nr 110 (szpital przy ul. Szpitalnej), 
nr 111 (szpital przy ul. 28 Czerwca 1956). Dzięki nim dzieci i młodzież mają okazję spo-
tkać się z pracownikami różnych oddziałów muzeum, poznać muzealne zbiory i wziąć 
udział w warsztatach odbywających na co dzień w muzeum.   

  OSOBY NIEPE£NOSPRAWNE
SZTUKA ¯YCIA

Muzeum Narodowe w Poznaniu od kilku lat organizuje cykl zajęć dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz ruchową. Uczestniczą w nich uczniowie Gimnazjum przy 
Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poz naniu. 

W ramach projektu pod nazwą Sztuka życia muzeum raz w miesiącu zaprasza na zajęcia 
uczniów tej placówki, zajmującej się edukacją osób z głębszą niepełnosprawnością in-
telektualną, której często towarzyszy niepełnosprawność ruchowa. Młodzież z tej szko-
ły od kilku lat regularnie odwiedza nasze muzeum. Spotkania te pozwalają uczniom na 
rozwijanie i doskonalenie umiejętności spostrzegania, procesów związanych z pamięcią, 
umiejętności manualnych, a także poszerzają zakres ich wiadomości o otaczającym świe-
cie. Zazwyczaj zajęcia składają się z dwóch części. Na początku, w przestrzeni galerii, 
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uczniowie mogą doświadczyć sztuki nie tylko poprzez wzrok, ale także dotyk, węch, cza-
sami nawet smak. Do zadań najbardziej lubianych przez uczniów należą m.in. wyszu-
kiwanie obrazów na podstawie znanego fragmentu, przedstawianie treści obrazów za 
pomocą ruchów, a przede wszystkim poszukiwanie i przymierzanie różnych rekwizytów, 
co pozwala na chwilę stać się „częścią” obrazu. Ważnym elementem spotkań jest roz-
mowa. Podczas warsztatów plastycznych uczniowie mają też okazję stać się twórcami. 
Dla młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest to przede wszystkim 
okazja do nabycia wielu kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Każdy z nich styka 
się wówczas z wyjątkowymi, nowymi sytuacjami, którym stara się sprostać (np. szatnia, 
kasa biletowa, przejazd windą, rozmowa z nieznajomymi). Na szczególną uwagę zasługu-
je fakt, iż w zajęciach aktywnie uczestniczą wszystkie osoby posługujące się komunikacją 
alternatywną (piktogramy, symbole PCS), dzięki specjalnym tablicom tematycznym oraz 
tablicom aktywności i uczestnictwa. Przestrzeń muzeum i sposób prowadzenia zajęć wy-
zwalają w uczniach otwartość, zaangażowanie i chęć wchodzenia w relacje z osobami 
prowadzącymi. Wizyta w muzeum stanowi dla nich wyjątkowe wydarzenie, którego z ra-
dością oczekują.

Zajęcia odbywają się zawsze w drugi czwartek miesiąca, w godz. 10.00–11.30.

Terminy i tematy zajêæ z cyklu Sztuka ¿ycia 2014/2015

09.10.2014 • Pierwsza wizyta w muzeum

13.11.2014 • Barwy jesieni i inne pory roku

11.12.2014 • Boże Narodzenie w obrazach

08.01.2015 • Zimowe krajobrazy

12.02.2015 • Fantastyczny świat zwierząt

12.03.2015 • Opowieści z zielonego dzbana

09.04.2015 • Portrety przodków

07.05.2015 • Jak się kiedyś ubierano?

11.06.2015 • O naczyniach

Program Sztuka życia został przygotowany 
przez nauczycielkę oddziału Gimnazjum przy 
Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Pozna-
niu Ewę Woźniak oraz Paulinę Szeląg z Mu-
zeum Sztuk Użytkowych, oddziału Muzeum 
Narodowego w Poznaniu.
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CZÊŚÆ III
MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

INFORMACJE PRAKTYCZNE



W tej części znajdują się najważniejsze informacje praktyczne, 
które pozwalają w łatwy sposób zorientować się w godzinach 
otwarcia muzeum, opłatach za udział w programach edukacyjnych, 
oraz wskazówki dotyczące dojazdu i ułatwiające korzystanie 
z oferty edukacyjnej. Zamieszczono tu także podstawowe 
informacje o Dziale Edukacji Muzealnej i jego stałych 
współpracownikach.
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  INFORMACJA O GODZINACH 
OTWARCIA I OP£ATACH

Godziny otwarcia Muzeum Narodowego w Poznaniu 

wtorek–czwartek: 9.00–15.00 (od 16 czerwca do 15 września: 11.00–17.00)
piątek: 12.00–21.00
sobota–ni edziela: 11.00–18.00

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla zwiedzających. 
Ostatnie zamówienie przyjmowane jest na godz. 13.40 w dniach od wtorku do czwartku oraz na godz. 
19.30 w piątki.  

Op³aty

Bilet ulgowy – 8 zł
Bilet normalny – 12 zł
Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny
Dzieci i młodzież do lat 16 – 1 zł
W sobotę wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

Prosimy zwrócić uwagę, że w Muzeum Narodowym w Poznaniu można płacić wyłącznie gotówką; tuż 
przy wejściu do muzeum znajduje się bankomat.

Op³aty za poszczególne programy edukacyjne

Dla dzieci
Przewodniki Muzealnych Tropicieli – bezpłatnie
Walizki Muzealnych Tropicieli – bezpłatnie
Konkurs Moja przygoda w muzeum – bezpłatnie
Wakacje i ferie w muzeum – 8 zł
Muzealna Akademia Dziecięca – 12 zł
Sito Sztuki – 12 zł
Wakacyjne zajęcia projektowe – 40 zł
Urodziny w muzeum – 280 zł

Dla młodzieży
Dekoder – bezpłatnie
Świat obrazów – bezpłatnie
Miejsca i ludzie - bezpłatnie
Konkurs Moja przygoda w muzeum – bezpłatnie
Kreatywni – 190 zł (za cykl)
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Dla dorosłych
Świat obrazów – bezpłatnie
Konteksty dzieła sztuki – bezpłatnie
Miejsca i ludzie – bezpłatnie
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu – 35 zł (składka roczna)
Kintsugi – 90 zł
Kaligrafi a – 120 zł (za cykl)
Minikurs rysunku i malarstwa (cena za cykl):

Kurs technik rysunkowych i malarstwa akrylowego – 400 zł
Szablony i malarstwo akrylowe – 400 zł
Kurs malarstwa olejnego – 450 zł
Letni minikurs rysunku i malarstwa – 250 zł

Dla rodzin 
Przewodniki Muzealnych Tropicieli – bezpłatnie (rodzice/opiekunowie oraz dzieci od 7 roku 
życia bilety wstępu do muzeum)
Walizki Muzealnych Tropicieli – bezpłatnie (rodzice/opiekunowie oraz dzieci od 7 roku ży-
cia bilety wstępu do muzeum)

Lekcje muzealne
Koszt lekcji muzealnej – 50 zł, lekcji muzealnej z warsztatem – 55 zł. Do opłaty za lekcję należy 
doliczyć bilety wstępu. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby 
muszą wykupić bilet (8 zł ulgowy, 12 zł normalny). 
Grupy mogą liczyć od 10 do 25 osób. Grupy większe są dzielone na mniejsze (z wyjątkiem klas 
szkolnych). Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej. 
Koszt lekcji muzealnej w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski) – 75 zł, lekcji muzeal-
nej z warsztatem w języku obcym – 90 zł. Do opłaty za lekcję należy doliczyć bilety wstępu. 
Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet 
(8 zł ulgowy, 12 zł normalny).

Dla nauczycieli
Konsultacje – bezpłatnie
Ze sztuką przez wieki (cena za kurs; wpłaty przyjmuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli): 

Część I: Ze sztuką przez wieki – 200 zł
Część II: Sztuka interpretacji – 200 zł
Część III:  Roz-poznanie współczesności – 180 zł

  JAK DOJECHAÆ DO MUZEUM?
Muzeum Narodowe w Poznaniu znajduje się przy Alejach Marcinkowskiego 9.  
Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: 

Prz ystanek Aleje Marcinkowskiego  
Z przystanku należy udać się w kierunku ulicy 23 Lutego. Muzeum znajduje się po prawej stronie Alei 
Marcinkowskiego. Czas przejścia – ok. 2 min. 
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Solna

Wielka

Plac 
Wielkopolski

Aleje 
Marcinkowskiego

Przystanek Plac Wielkopolski 
Z przystanku należy udać się ulicą 23 Lutego w kierunku placu Cyryla Ratajskiego i skręcić na pierwszym 
skrzyżowaniu w lewo w Aleje Marcinkowskiego. Muzeum znajduje się po lewej stronie. Czas przejścia 
– ok. 2 min. 

Przystanek Solna 
Z przystanku należy udać się w kierunku Alei Marcinkowskiego. Po przejściu skrzyżowania z ul. 23 Lutego 
należy przejść na lewą stronę Alei Marcinkowskiego, gdzie znajduje się muzeum. Czas przejścia – 
ok. 5 min. 

Przystanek Wielka
Z przystanku należy udać się ul. Wielką w kierunku Starego Rynku. Następnie przejść Rynek po prze-
kątnej, do ul. Paderewskiego. Dochodząc do skrzyżowania z Alejami Marcinkowskiego, należy skrę-
cić w prawo w kierunku ulicy 23 Lutego. Muzeum znajduje się po prawej stronie. Czas przejścia 
– ok. 10 min.

Parkingi

Przed muzeum znajduje się parking dla autobusów, pozwalający na bezpieczne wyjście/wejście pasa-
żerów. Czas postoju na tym parkingu jest ograniczony do 15 min. 

Najbliższe parkingi dla samochodów osobowych zlokalizowane są pod placem Wolności oraz na Ale-
jach Marcinkowskiego. Postój na tych parkingach jest płatny.

Muzeum Narodowe 
w Poznaniu
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Dostêpnośæ

Muzeum wyposażone jest w podjazd oraz specjalne windy dla osób poruszających się na wózkach. 
W holu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Dla osób niewidomych i słabowidzących zostały przygotowane plany tyfl ografi czne w części galerii 
stałych muzeum oraz podpisy w alfabecie Braille’a dla wybranych dzieł sztuki. Wszyscy zwiedzający 
mogą też skorzystać z przewodników dźwiękowych po galeriach stałych z opisami wybranych dzieł 
sztuki. Można je bezpłatnie wypożyczyć w szatni w holu muzeum na podstawie dowodu tożsamości. 
Pierwszeństwo wypożyczenia przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym. 

  WIZYTA W MUZEUM NARODOWYM 
W POZNANIU 

•  Muzeum Narodowe w Poznaniu mieści się w starym i nowym gmachu muzeum przy Alejach Marcin-
kowskiego 9. Obie części są ze sobą połączone. 

•  Wejście znajduje się w nowym gmachu muzeum. Na wprost wejścia jest kasa, po prawej stronie 
szatnia, w której zostawia się kurtki oraz plecaki i duże torby. Muzeum otwierane jest punktualnie. 
Prosimy nie przyjeżdżać przed godziną otwarcia, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, aby nie 
narażać się na oczekiwanie przed zamkniętymi drzwiami. 

•  Po lewej stronie wejścia do muzeum znajduje się Dział Edukacji Muzealnej (środkowe drzwi z napi-
sem Dział Edukacji Muzealnej). 

•  Toalety znajdują się obok wind, nie są przystosowane dla małych dzieci. Młodsze dzieci będą wyma-
gały pomocy opiekunów. W toalecie dla osób niepełnosprawnych zainstalowany jest przewijak dla 
niemowląt. 

•  W pobliżu wind i toalet znajdują się ławki, na których można odpocząć po zajęciach lub zjeść drugie 
śniadanie. 

•  Naprzeciwko ławek znajduje się księgarnia muzealna.
•  W Dziale Edukacji Muzealnej można wypożyczyć poduszki, na których dzieci i młodzież będą siadać 

w salach galerii, przy obrazach. 
•  Fotografowanie w muzeum jest dozwolone, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu. 
•  W nowym gmachu, liczącym trzy piętra, znajdują się windy. Do galerii mieszczących się w starym 

gmachu muzeum prowadzą schody. 
•  Grupa po zakupieniu biletów może swobodnie poruszać się w muzeum w godzinach jego otwarcia. 

Przestrzeń muzeum jest duża, zwiedzenie wszystkich galerii wymaga minimum 120 min. 

Organizacja lekcji muzealnej

•  Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicz-
nego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów. Zamówienia przyj-
mowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30, z przynajmniej tygodniowym wyprzedze-
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niem, pod numerem tel. 61 85 68 136. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia 
w przypadku braku wolnych miejsc.

•  Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych. Lekcja z warsz-
tatem plastycznym może być przeprowadzona również w salach warsztatowych. 

•  W przypadku zamówienia lekcji muzealnej z warsztatem plastycznym należy przynieść ze sobą mate-
riały plastyczne. 

•  Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłocz-
ne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji Muzealnej, tel. 61 85 68 136.

•  Pracownik Działu Edukacji Muzealnej o wyznaczonej godzinie oczekuje na grupę, która zamówiła 
lekcję muzealną, w punkcie zbiórek przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.

•  Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą zostać skró-
cone lub odwołane.

•  Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty 
w muzeum, a co za tym idzie, ich obecność na lekcji muzealnej jest konieczna. W ramach opłaty za 
lekcję muzealną dwóch nauczycieli/opiekunów ma zapewniony bezpłatny wstęp. 

  ZESPÓ£ DZIA£U EDUKACJI MUZEALNEJ 
W SEZONIE 2014/2015 

Stali współpracownicy:

Sylwia Chudy-Leśnik 
Katarzyna Drozdowska 
Olga Gałuszek 
Anna Kamińska 
Martyna Łukasiewicz 
Barbara Maciejewska 
Agata Migdalska 
Maria Pacholska 
dr Magdalena Parnasow-Kujawa 
Olga Paszkowska 
Maria Pawłowska 
dr Monika Shaded 
Kinga Sibilska 
Zuzanna Sokołowska 
Marianna Szajkowska 
Agnieszka Szwachła 
Agnieszka Zaprzalska

Pracownicy:

dr Marcin Szeląg, kierownik
Beata Salamon, z-ca kierownika
Paulina Broniewska 
Joanna Bryl 
Sabina Kiełczewska 
Ewa Siejkowska-Askutja 
Piotr Szaradowski





CZÊŚÆ IV
ODDZIAŁY MUZEUM 

NARODOWEGO W POZNANIU



Propozycje edukacyjne w tej części informatora adresowane są 
do odwiedzających oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Są to programy dla szkół realizowane we wszystkich grupach 
wiekowych oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także 
propozycje przygotowane dla rodzin oraz dla tych zwiedzających, 
którzy samodzielnie przychodzą do muzeum w mniejszych grupach 
międzypokoleniowych.

Pałac w Rogalinie – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – jest 
zamknięty dla zwiedzających do połowy 2015 r. w związku z pracami 
rewaloryzacyjnymi i modernizacyjnymi.
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   PALCEM PO MAPIE
Podró¿e ma³e i du¿e z Muzeum Sztuk 
U¿ytkowych w Poznaniu

Jak zostać superbohaterem? Czy można mieć na imię Tańcząca Chmura lub Wielka Sto-
pa? Kto w święto zmarłych zajada ze smakiem cukrowe czaszki? Czy można zbudować 
dom na kurzej łapce? Jak dojechać do zamku hrabiego Drakuli? Gdzie znajduje się Mini-
sterstwo Dziwnych Kroków? Czy można wytresować tańczącą kobrę? Gdzie żyją święte 
krowy? Kim był człowiek, który odbył pierwszy lot w kosmos? Czy istnieje kraj, w którym 
wciąż można spotkać smoki?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, a do tego jesteś małym odkrywcą i dziel-
nym poszukiwaczem przygód, przyjdź na zajęcia Palcem po mapie, zwiedź z nami cały 
świat i zdobądź stempelki do paszportu małego podróżnika.

Razem będziemy odkrywać nowe lądy, słuchać opowieści z różnych zakątków świata, roz-
wiązywać zagadki, podziwiać najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki oraz poznawać historię 
i kulturę innych krajów. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się przedmiotom wytwarzanym 
przez ludzi od setek lat, są one bowiem świadkami codziennego życia różnych narodów. 
Poznamy też współczesnych projektantów, którzy tworzą dla nas krzesła, kubki, wazony, 
wyciskarki do soków, samochody, ubrania, komputery i zabawki.

Prowadzenie: Aleksandra Podżorska

 MUZEUM SZTUK 
U¯YTKOWYCH  Góra Przemys³a 1

Zespół kuratorów Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu pracuje obecnie nad nowym 
kształtem stałej ekspozycji. Z tego powodu muzeum, mieszczące się na Górze Przemysła, 
pozostaje czasowo zamknięte. 

Na spotkania z cyklu Palcem po mapie zapraszamy dzieci do Muzeum Narodowego 
w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 9. 
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Terminy zajêæ z cyklu Palcem po mapie 2014/2015

19.10.2014 • Stany Zjednoczone

16.11.2014 • Meksyk

14.12.2014 • Niemcy

18.01.2015 • Rumunia

15.02.2015 • Wielka Brytania

15.03.2015 • Indie

19.04.2015 • Rosja

10.05.2015 • Chiny

Podstawowe informacje

Dla kogo? Kiedy? Gdzie? Jak długo? Ile kosztują?

Dzieci 
w wieku
od 6 lat 

Zajęcia odbywają się raz 
miesiącu w niedzielę, 
według harmonogramu. 
Rozpoczynają się o godz. 
12.00.

W sezonie 2014/2015 
zajęcia będą odbywać 
się w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu przy 
Al. Marcinkowskiego 9

Ok. 90 min Koszt zajęć – 12 zł 
od uczestnika; 
opiekunowie – 
wstęp wolny

Czy konieczna jest rezerwacja?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest dokonanie rezerwacji. 
Zapisy na zajęcia prosimy przesyłać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: 
a.podzorska@mnp.art.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka oraz telefon 
kontaktowy do opiekuna prawnego.



93

 MUZEUM HISTORII MIASTA 
POZNANIA  Ratusz, Stary Rynek 1

Oferta edukacyjna Muzeum Historii Miasta Poznania obejmuje lekcje muzealne adre-
sowane do uczniów szkół na różnych poziomach nauczania, od przedszkoli do szkół po-
nadgimnazjalnych. Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych proponowane są także 
prezentacje multi medialne. 

Przedszkola

Legendy ratuszowe
Poprzez legendy – o koziołkach z ratuszo-
wego zegara, o królu kruków, który ura-

tował miasto w czasie oblężenia – dzieci 
poznają historię Poznania. 

  LEKCJE MUZEALNE 

Szko³y podstawowe: klasy I–III

Jak powstawało miasto Poznań?
Uczniowie poznają etapy rozbudowy śred-
niowiecznego Poznania: gród piastowski, 
miasto po lokacji w 1253 r. Zajęcia są uzu-

pełniane przypomnieniem starych legend 
i podań o najstarszym okresie historii 
naszego grodu oraz o poznańskich ko-
ziołkach. 

Jak powstawało miasto Poznań?
Uczniowie poznają etapy rozbudowy śred-
niowiecznego Poznania: gród piastow-
ski, miasto po lokacji w 1253 r. Zajęcia są 
uzupełniane przypomnieniem starych le-

Szko³y podstawowe: klasy IV–VI

gend i podań o najstarszym okresie historii 
Poznania, oraz o poznańskich koziołkach. 
Zajęcia przybliżają słuchaczom zagadnie-
nia historycznej topografi i miasta.
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Renesansowy ideał obywatela w dekora-
cjach poznańskiego Ratusza
Uczniowie oglądają dekoracje na zewnątrz 
i wewnątrz poznańskiego Ratusza, pozna-
ją historię jego budowy, znaczenie sym-
boli zawartych w dekoracji, także zostaje 
im przybliżona postać architekta Giovan-
niego Batti  sty di Quadro. 

Poznań w XIX wieku
Uczniowie oglądają ekspozycję poświęconą 
Poznaniowi w XIX w. i poznają historię naj-
dłuższej wojny nowoczesnej Europy. 

Lekcje muzealne z prezentacjami mul-
ti medialnymi

Dzieje Wildy – od wsi podmiejskiej do 
dzielnicy wielkiego miasta (1253–1939)
Uczniowie poznają historię Wildy od cza-
sów lokacji miasta do wybuchu drugiej 
wojny światowej. Śledzą zmiany, jakie prze-

szła na przestrzeni kilku wieków, oglądając 
stare mapy i plany, fotografi e i pocztówki, 
przedmioty codziennego użytku.

Od Muzeum Miejskiego do Muzeum Hi-
storii Miasta Poznania
Uczniowie poznają skomplikowane dzie-
je instytucji i zbiorów, od momentu po-
wstania Muzeum Miejskiego (w 1930 r.), 
przez okres wojenny, powołanie do życia 
w 1954 r. Muzeum Historii Miasta Pozna-
nia, aż do czasów współczesnych. 

Z historii poznańskiego hejnału
Poznański hejnał jest jednym z najstar-
szych, po krakowskim i lubelskim, hejna-
łów miejskich. Tradycja wygrywania hej-
nału z wieży ratuszowej sięga co najmniej 
połowy XV w. Uczniowie poznają historię 
hejnału i legendy z nim związane oraz 
sylwetki poznańskich hejnalistów. 

Gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
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Poznań w 1945 r. w obiektywie Zbignie-
wa Zielonackiego
Prezentacja zniszczonego miasta: przypo-
mnienie historii walk o Poznań w 1945 r., 
zestawienie zdjęć zrujnowanego Poznania 
ze współczesnymi fotografi ami pokazywa-
nych miejsc unaocznia ogrom zniszczeń.

Sołacz – willowa dzielnica Poznania
Uczniowie poznają historię Sołacza, jako 
willowej dzielnicy Poznania zabudowy-
wanej od końca XIX w. domami jedno-
rodzinnymi, z których dzisiaj większość 
znajduje się pod ścisłą ochroną konser-
watorską. Sołacz to miejsce zamieszkania 
wielu wybitnych poznaniaków, związanych 
z powstałym w 1921 r. Uniwersytetem Po-
znańskim, którego Wydział Rolniczo-Leśny 
działał właśnie tutaj. 

Nieznane Chwaliszewo
Uczniowie poznają historię Chwaliszewa 
od 1444 r., kiedy to zostało ono lokowane 
na prawie magdeburskim, miało własny 
ratusz, burmistrza z radą, dwa kościoły, 
szpital i cechy rzemieślnicze do okresu jego 
zniknięcia z przestrzeni miasta w efekcie 
zniszczeń II wojny światowej.

Cyryl Ratajski (1875–1942)
Przedstawienie biografi i Cyryla Ratajskiego 
na tle czasów, w jakich przyszło mu przeżyć 
zarówno dzieciństwo, jak i młodość, a tak-
że okres późniejszy aż do śmierci. Celem 
prezentacji jest więc nie tylko opowieść 
o samym Ratajskim, ale również o historii 
miasta.
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Podstawowe informacje

Kiedy? Gdzie? Jak długo?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku 
do piątku w godzinach otwarcia muzeum 
dla publiczności.

Muzeum Historii Miasta Pozna-
nia, Ratusz, Stary Rynek 1

45–60 min

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Opłata od grupy (10–25 osób) – 50 zł + bilety wstępu. Cena biletu – 1 zł od ucznia (dzieci w wieku 
7–16 lat). Dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp 
bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (5 zł ulgowy, 7 zł normalny). 

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
–15.30 w Muzeum Historii Miasta Poznania pod numerem telefonu 61 85 68 194. 
Terminy prosimy uzgadniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie 
możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku br aku wolnego terminu.
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  WIELKOPOLSKIE MUZEUM 
WOJSKOWE  Stary Rynek 9

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym podstawową ofertę edukacyjną stanowią lekcje 
muzealne oraz wykłady i prezentacje skierowane do szkół i kół zainteresowań. Na dzieci 
z rodzicami indywidualnie zwiedzające muzeum czekają Worek rycerza oraz Plecak żoł-
nierza. Proponujemy także Wakacyjne spotkania z historią przeznaczone dla dzieci spę-
dzających wakacje/ferie w Poznaniu. Osobny program edukacyjny towarzyszy wystawom 
czasowym organizowanym w salach muzeum.

  WOREK RYCERZA I PLECAK ¯O£NIERZA
Worek i plecak, zawierające wiele niezbędnych przyborów, odnoszą się do poszczegól-
nych części ekspozycji stałej Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Pozwalają najmłod-
szym zwiedzającym przy pomocy starszych opiekunów zapoznać się z oporządzeniem 
używanym przez rycerzy i żołnierzy oraz wczuć się w ich role podczas rozwiązywania 
interesujących zadań i zagadek. Rozwiązania znajdują się w salach muzealnych. Zadania 
podzielone są na starszych i młodszych odbiorców (oferta dla rodzin i widzów indywidu-
alnych).

Podstawowe informacje

Dla kogo?

Dzieci i młodzież wraz z rodzicami (opiekunami). Worek rycerza i Plecak żołnierza są przeznaczone 
dla widzów indywidualnie zwiedzających muzeum, nie są udostępniane dzieciom w grupach zorga-
nizowanych.

Kiedy? Gdzie? Jak długo? Ile kosztują?

Dostępne przez cały 
tydzień w godzinach 
otwarcia muzeum

Worek rycerza i plecak 
żołnierza dostępne są 
w szatni muzeum. 

Przeciętny czas 
rozwiązania zadań 
wynosi ok. 60 min.

Wypożyczane są na miej-
scu, bezpłatnie, za okaza-
niem dowodu tożsamości.
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  WAKACJE/FERIE W MUZEUM 
Spotkania z histori¹

W okresie wakacji oraz ferii zimowych, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizowa-
ne są zajęcia dla dzieci, które ten czas spędzają w mieście. Szczegółowy program zamiesz-
czany jest na stronie internetowej muzeum przed rozpoczęciem wakacji/ferii.

Tematy Wakacyjnych spotkañ z histori¹

Jeszcze Polska nie umarła – zwycięskie 
powstanie wielkopolskie 1918–1919 
Zajęcia przybliżają (poprzez prezentacje, 
warsztaty plastyczne) ważne momenty z na-
szej historii – narodziny polskiego hymnu 
oraz powstanie wielkopolskie 1918–1919.  

Prowadzenie: Jędrzej Oksza-Płaczkowski

Tajemnice pierwszego piętra
Zajęcia związane z dziejami Wojska Pol-
skiego, znaczeniem znaków widocznych 
na mundurach, opowiadające o broni 
używanej w XX w. przez żołnierzy polskich. 

Przeplatane prezentacjami, różnorodnymi 
zadaniami, poszukiwaniem wskazanych 
obiektów, w zabawowy sposób przybliża-
ją także ważne chwile z ostatnich 100 lat 
historii Polski.

Prowadzenie: Anna Szukalska-Kuś

Okryte klauzulą tajności
Zajęcia nawiązują do wystawy czasowej 
oraz podejmują wybrane najciekawsze 
wątki z ekspozycji stałej muzeum, wiążące 
się z dziejami Wojska Polskiego i nie tylko.

Prowadzenie: Anna Szukalska-Kuś
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Podstawowe informacje

Dla kogo? Kiedy? Gdzie? Jak długo? Ile kosztują?

Dzieci 
w wieku 
6–12 lat

Zajęcia odbywają się w czasie ferii 
zimowych oraz wakacji letnich w termi-
nach podanych w aktualnych progra-
mach. Rozpoczynają się o godz. 12.15

Wielkopolskie 
Muzeum 
Wojskowe, 
Stary Rynek 9

60–90 min 8 zł

Czy muszę zarezerwować termin?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację telefoniczną pod numerem tel. 
61 85 68 136, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są od chwili ogłoszenia programu na nadchodzące wakacje/ferie na stronie 
internetowej muzeum.

Tematy lekcji muzealnych

  LEKCJE MUZEALNE
Większość tematów lekcji przeznaczonych dla szkół może być realizowana we wszyst-
kich grupach wiekowych, podział np. według klas szkolnych jest raczej umowny. Na pod-
stawie znajomości swojej grupy nauczyciel wybiera temat, który np. najbardziej wiąże się 
z realizowanym programem szkolnym.  

Herb, barwy i hymn państwa polskiego
Zajęcia poświęcone okolicznościom po-
wstania hymnu oraz barwom i elemen-
tom herbu. Podczas zajęć prezentowane 
są m.in. flaga, sztandar, bandera i inne 
znaki.

Zostań kawalerem i damą orderu – o ry-
cerzach i żołnierzach
Lekcja połączona z inscenizacją średnio-
wiecznej ceremonii pasowania na rycerza 
i przyjęcia orderu. Na ekspozycji muzeal-
nej zostanie przedstawiona obecność tych 
tradycji w wojsku polskim.

Polskie znaki wojskowe
Dzieje polskich znaków wojskowych, przede 
wszystkim chorągwi i sztandarów, na przy-
kładzie obiektów znajdujących się w eks-
pozycji muzeum. 

Mundur i oznaki Wojska Polskiego 1918–
–2008
Opowieść o wyglądzie żołnierzy Wojsk 
Wielkopolskich oraz odrodzonego Woj-
ska Polskiego różnych rodzajów służb, Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ludowe-
go Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych III RP, aż 
do Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
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w Iraku na przykładach obiektów prezen-
towanych na ekspozycji muzealnej. 

Polska Marynarka Wojenna
Przypomnienie dziejów Polskiej Marynar-
ki Wojennej, jej barwy i broni na podsta-
wie eksponowanych muzealiów.

Wojny Polski XVII w.
Lekcja jest uzupełnieniem zajęć z historii. 
Uczniowie mają możliwość obejrzenia 
elementów uzbrojenia (zbroje, broń, rzę-

dy końskie) używanych na polach bitew 
w XVII w. 

Powstanie wielkopolskie 1918–1919
Lekcja zapoznaje uczniów z materiałem 
ikonografi cznym, pamiątkami, mundura-
mi i bronią, związanymi z powstaniem.

Panoramy historyczne
Oglądając największy zachowany fragment 
panoramy Wojciecha Kossaka Bitwa pod 
piramidami, uczniowie zapoznają się z ma-
larstwem batalistycznym i tradycjami pol-
skiego oręża.

Podstawowe informacje

Kiedy? Gdzie? Jak długo?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku 
w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Wielkopolskie Muzeum Woj-
skowe, Stary Rynek 9

45–90 min

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Opłata od grupy (10–25 osób): lekcja bez warsztatu – 50 zł, lekcja z warsztatem – 55 zł + bilety 
wstępu. Cena biletu – 1 zł od ucznia (dzieci w wieku 7–16 lat). Dzieci do lat 7 pobierają bilety 
bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić 
bilet (5 zł ulgowy, 7 zł normalny). 

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
–15.30 w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym pod numerem tel. 61 85 26 739.
Terminy prosimy uzgadniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie 
możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnego terminu.
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  WYK£ADY I PREZENTACJE 
Wykłady i prezentacje realizowane na specjalne zamówienie, połączone z pokazami mul-
ti medialnymi. 

Tematy wyk³adów i prezentacji

Orzeł Biały. Herb i barwy państwa pol-
skiego

Grunwald 1410 – decydujące starcie

Siedlątków, Plemięta i grunwaldzkie wyko-
paliska

Polacy w Hiszpanii pod wodzą Napoleona

Pamiętnikarze Legii Nadwiślańskiej o bitwie 
pod Albuerą 1811 r.  

Zobaczyć bo hatera. Wizerunki świadków 
i uczestników powstania styczniowego 
1863–1864

Bitwy i potyczki powstania styczniowego

Mundury powstania styczniowego

Biżuteria patriotyczna okresu manifestacji 
warszawskich 1861 r.

Biżuteria patriotyczna w zbiorach Wielko-
polskiego Muzeum Wojskowego

Powstanie wielkopolskie 1918–1919 – co 
jeszcze warto pamiętać

Poznań 1919 w obiektywie Kazimierza 
Gregera 

Powstańczym szlakiem w dzisiejszym Po-
znaniu (powstanie wielkopolskie 1918–
–1919)

Władysław Schwarz i jego koresponden-
cja – historia prostego żołnierza z czasów 
I wojny światowej

Pamiętnik lotniczy – pokaz fotografi i do-
tyczących polskiego lotnictwa w latach 
1919–1939  

Pamiątki kampanii wrześniowej 1939 – 
dokumenty i fotografi e ze zbiorów Wiel-
kopolskiego Muzeum Wojskowego

Dębscy, Sękowie, Iwankowscy, wojenne 
losy polskich rodzin

Dziennik wojenny i jego autor

Kawalerowie Orderu Wojskowego Virtuti  
Militari na fotografi i w zbiorach Wielkopol-
skiego Muzeum Wojskowego

Kolekcja albumów fotografi cznych w zbio-
rach Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego

Podstawowe informacje

Dla kogo? Kiedy? Gdzie? Jak długo? Ile kosztują?

Koła zainteresowań, 
studenci, grupy 
przewodnickie i 
nauczycielskie, Uni-
wersytet Trzeciego 
Wieku.

Terminy i tematy prosi-
my uzgadniać telefonicz-
nie od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–
–15.30 pod numerem 
tel. 61 852 67 39. 

Wielkopolskie 
Muzeum 
Wojskowe, 
Stary Rynek 9

Ok. 60 min Opłata od grupy 
(od 5 do 50 osób) 
– 50 zł + bilety 
wstępu. Cena 
biletu – 5 zł ulgowy, 
7 zł normalny
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  „OBCY MUNDUR – DOLA TAKA …” 
Wystawie poświęconej Polakom służącym w armii pruskiej podczas I wojny światowej, 
będzie towarzyszył program edukacyjny, m.in. konkurs dla dzieci i młodzieży (szczegóły 
w aktualnych programach). 

Czas trwania wystawy: 21 września 2014 – 4 stycznia 2015 

Kurator: Alina Sokołowska



103

  MUZEUM INSTRUMENTÓW 
MUZYCZNYCH  Stary Rynek 45/47

Oferta edukacyjna Muzeum Instrumentów Muzycznych obejmuje oprowadzania z prze-
wodnikiem oraz lekcje muzealne dla uczniów szkół na wszystkich poziomach nauczania, 
od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. W czasie lekcji uczestnicy zapoznają się 
z różnymi instrumentami muzycznymi, korzystając z pomocy prezentacji multi medial-
nych oraz eksponatów z kolekcji edukacyjnej muzeum.

  LEKCJE MUZEALNE 

Przedszkola

Jak to instrumenty muzyczne w rodzinach 
się chowały
Podział instrumentów muzycznych na ro-
dziny w jasny i przystępny sposób.

Tajemnice instrumentów muzycznych
Poznawanie tajemnic instrumentów wraz 
z zabawą na terenie Muzeum.

Poetyckie instrumenty…
Poezja dziecięca o tematyce muzycznej, 
połączona z zabawami rozwijającymi wy-
obraźnię dzieci.

Szko³y podstawowe: klasy I–III

Jak to instrumenty muzyczne w rodzinach 
się chowały
Podział instrumentów muzycznych na ro-
dziny w jasny i przystępny sposób.

Tajemnice instrumentów muzycznych
Poznawanie tajemnic instrumentów wraz 
z zabawą na terenie Muzeum.

Poetyckie instrumenty…
Poezja dziecięca o tematyce muzycznej, 
połączona z zabawami rozwijającymi wy-
obraźnię dzieci.

Automatofony, czyli muzyczne „samo-
graje” 
Lekcja poświęcona rodzinie instrumentów 
mechanicznych (pozytywki, katarynki).
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Znaczenia zaklęte w instrumentach mu-
zycznych
Instrumenty z różnych miejsc świata o nie-
zwykłych właściwościach.

Kozioł biały czy kozioł czarny? 
(Wielko)polskie instrumenty ludowe
Polskie instrumenty ludowe, z naciskiem 
na Wielkopolskę.

„Dzieci” Amati ego – słów parę o instru-
mentach smyczkowych
Przedstawienie rodziny instrumentów 
smyczkowych.

Trąbka, puzon… jeden klarnet! O instru-
mentach dętych
Historia i rozróżnienie instrumentów dę-
tych.

Szko³y podstawowe: klasy IV–VI

Jak to instrumenty muzyczne w rodzinach 
się chowały
Podział instrumentów muzycznych na ro-
dziny w jasny i przystępny sposób.

Automatofony, czyli muzyczne „samo-
graje”
Lekcja o rodzinie instrumentów mecha-
nicznych (pozytywki, katarynki).

Znaczenia zaklęte w instrumentach mu-
zycznych
Instrumenty z różnych miejsc świata o nie-
zwykłych właściwościach.

Kozioł biały czy kozioł czarny? 
(Wielko)polskie instrumenty ludowe
Polskie instrumenty ludowe, z naciskiem 
na Wielkopolskę.

„Dzieci” Amati ego – słów parę o instru-
mentach smyczkowych
Przedstawienie rodziny instrumentów 
smyczkowych.

Trąbka, puzon… jeden klarnet! O instru-
mentach dętych
Historia i rozróżnienie instrumentów dę-
tych.

Piano-forte, forte-piano… czyli historia 
instrumentów klawiszowych
Historie nie tylko fortepianu i pianina, ale 
też mniej znanego klawesynu i klawikordu.

Ewolucja wizerunku najbardziej znanych 
instrumentów
Opowieść o zmianach, jakie następowały 
w budowie powszechnie znanych instru-
mentów.

Polskie rody lutników Grobliczów i Dan-
kwartów
Historia wielkich rodzin lutniczych pocho-
dzących z Polski.

Gimnazja

Polskie rody lutników – Groblicze i Dan-
kwarty
Historia wielkich rodzin lutniczych pocho-
dzących z Polski.

Automatofony, czyli muzyczne „samo-
graje”
Lekcja poświęcona rodzinie instrumentów 
mechanicznych (pozytywki, katarynki).
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Różne mechanizmy wydobycia dźwięków, 
czyli akustyka muzyczna dla amatorów
Czym jest akustyka muzyczna i jak w róż-
nych instrumentach powstaje dźwięk.

Ewolucja wizerunku najbardziej znanych 
instrumentów
Opowieść o zmianach, jakie następowały 
w budowie powszechnie znanych instru-
mentów.

Znaczenia zaklęte w instrumentach mu-
zycznych
Instrumenty z różnych miejsc świata o nie-
zwykłych właściwościach.

Kozioł biały czy kozioł czarny? 
(Wielko)polskie instrumenty ludowe
Polskie instrumenty ludowe, z naciskiem 
na Wielkopolskę.

Piano-forte, forte-piano… czyli historia 
instrumentów klawiszowych
Historia nie tylko fortepianu i pianina, ale 
też mniej znanego klawesynu i klawikordu.

„Dzieci” Amati ego – słów parę o instru-
mentach smyczkowych
Przedstawienie rodziny instrumentów 
smyczkowych.

Trąbka, puzon… jeden klarnet! O instru-
mentach dętych
Historia i rozróżnienie instrumentów dę-
tych.

Muzyka fi lmowa
Ilustracyjna rola instrumentów muzycz-
nych w muzyce fi lmowej.
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Szko³y ponadgimnazjalne

Kozioł biały czy kozioł czarny? 
(Wielko)polskie instrumenty ludowe
Polskie instrumenty ludowe, z naciskiem 
na Wielkopolskę.

Ewolucja wizerunku najbardziej znanych 
instrumentów
Opowieść o zmianach, jakie następowały 
w budowie powszechnie znanych instru-
mentów.

Polskie rody lutników Grobliczów i Dan-
kwartów
Historia wielkich rodzin lutniczych pocho-
dzących z Polski.

Automatofony, czyli muzyczne „samo-
graje”
Lekcja poświęcona rodzinie instrumentów 
mechanicznych (pozytywki, katarynki).

Różne mechanizmy wydobycia dźwięków, 
czyli akustyka muzyczna dla amatorów
Czym jest akustyka muzyczna i jak w róż-
nych instrumentach powstaje dźwięk.

Profesjonalne instrumenty muzyczne
Historia i specyfi ka różnych instrumentów 
muzycznych oraz sprawdzenie wiedzy naby-
tej w Muzeum.

Muzykowanie na dworach i gościńcach 
renesansowej Europy
Instrumenty i muzyka obecne na dworach 
doby renesansu.

Muzyka fi lmowa
Ilustracyjna rola instrumentów muzycz-
nych w muzyce fi lmowej.

Podstawowe informacje

Kiedy? Gdzie? Jak długo?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku 
do piątku w godzinach otwarcia muzeum 
dla publiczności.

Muzeum Instrumentów Muzycz-
nych, Stary Rynek 45/47

45–60 min

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Koszt lekcji muzealnej – 50 zł od grupy + bilety wstępu. Cena biletu – 1 zł od ucznia (dzieci w wieku 
7–16 lat). Dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp 
bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (5 zł ulgowy, 7 zł normalny). 

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
–15.30 w Muzeum Instrumentów Muzycznych pod numerem tel. 61 85 68 178.
Terminy prosimy uzgadniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie 
możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnego terminu.



107

  MUZEUM ETNOGRAFICZNE  
ul. Grobla 25, wejście od ul. Mostowej

Działania edukacyjne Muzeum Etnografi cznego realizowane są w ramach lekcji muzeal-
nych, cykli spotkań i prelekcji, warsztatów oraz konkursów. Oferta jest zróżnicowana i sys-
tematycznie modyfi kowana, skierowana zarówno do grup zorganizowanych jak i indy-
widualnych odbiorców. W miarę otwierania nowych ekspozycji Muzeum Etnografi czne 
proponuje nowe formy zajęć edukacyjnych. Aktualne informacje można uzyskać na stro-
nie internetowej www.mnp.art.pl

  LEKCJE MUZEALNE

Przedszkola

Lekcje muzealne dla przedszkolaków prowadzone są na sali ekspozycyjnej, gdzie w przy-
stępny sposób przekazuje się wiedzę z wybranych zagadnień tematycznych. Poprzez dia-
log z prowadzącym dzieci mogą wykazać się kreatywnością i ujawnić własne umiejętno-
ści i zdolności. Lekcje kończą się warsztatem plastycznym nawiązującym tematycznie do 
omawianego problemu. Oferta dla dzieci od 5 roku życia.

Zajęcia muzealne z dziećmi w wieku do 5 lat mogą poprowadzić samodzielnie nauczy-
ciele. Pracownicy muzeum służą pomocą w zapoznaniu się nauczyciela z przestrzenią 
ekspozycyjną i tematyką wystaw.

Tajemnice malowanej skrzyni
Opowieść o krakowskiej skrzyni posago-
wej – dla kogo była przeznaczona, jaką 
pełniła funkcję, do czego służyły tajemne 
schowki? Na zakończenie dzieci wyko-
nują własnoręcznie pocztówkę – wykle-
jankę przedstawiającą omawiany obiekt 
muzealny.

Co w kuźni tak sapie?
Dzieci spotykają się przy wielkim miechu 
kowalskim i słuchają opowieści o tym, kim 
byli kowale, czym się zajmowali, jak wyglą-
dała kuźnia. Na zakończenie rozwiązanie 
tajemnicy – dlaczego podkowa przynosi 
szczęście? W części warsztatowej dzieci 
wykonają własne podkówki szczęścia.
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W oczekiwaniu na wiosnę
Dzieci zapoznają się z tradycjami Świąt 
Wielkanocnych oraz ludowymi zwycza-
jami wiosennymi. W części warsztatowej, 
wzorując się na udostępnionych przykła-

dach lub korzystając z własnej wyobraź-
ni, dzieci pomalują niewielkie drewniane 
ptaszki, które mogą zabrać na pamiątkę 
wizyty w muzeum. Zajęcia realizowane 
w okresie wielkanocnym.

Szko³y podstawowe: klasy I–III

Tajemnice malowanej skrzyni
Opowieść o krakowskiej skrzyni posago-
wej – dla kogo była przeznaczona, jaką 
pełniła funkcję, do czego służyły tajemne 
schowki? Na zakończenie dzieci wyko-
nują własnoręcznie pocztówkę – wykle-
jankę przedstawiającą omawiany obiekt 
muzealny.

Co w kuźni tak sapie?
Dzieci spotykają się przy wielkim miechu 
kowalskim i słuchają opowieści o tym, kim 
byli kowale, czym się zajmowali, jak wy-
glądała kuźnia. Na zakończenie rozwiąza-
nie tajemnicy – dlaczego podkowa przyno-
si szczęście? W części warsztatowej dzieci 
rysują własne podkówki szczęścia.

W oczekiwaniu na wiosnę
Dzieci zapoznają się z tradycjami Świąt 
Wielkanocnych oraz ludowymi zwycza-
jami wiosennymi. W części warsztatowej, 
wzorując się na udostępnionych przykła-
dach lub korzystając z własnej wyobraź-
ni, dzieci pomalują niewielkie drewniane 
ptaszki, które mogą zabrać na pamiątkę 
wizyty w muzeum. Zajęcia realizowane 
w okresie wielkanocnym.

Wiliorze, Gwiazdor i św. Mikołaj
Lekcja z warsztatem plastycznym. W trakcie 
zajęć zostaną ukazane role tradycyjnych 
postaci wielkopolskiej obrzędowości. Za-
jęcia realizowane w okresie bożonarodze-
niowym.
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W oczekiwaniu na wiosnę
Dzieci zapoznają się z tradycjami Świąt 
Wielkanocnych oraz ludowymi zwycza-
jami wiosennymi. W części warsztatowej, 
wzorując się na udostępnionych przykła-
dach lub korzystając z własnej wyobraź-
ni, dzieci pomalują niewielkie drewniane 
ptaszki, które mogą zabrać na pamiątkę 
wizyty w muzeum. Zajęcia realizowane 
w okresie wielkanocnym.
 

Wiliorze, Gwiazdor i św. Mikołaj
Lekcja z warsztatem plastycznym. W trakcie 
zajęć zostaną ukazane role tradycyjnych 
postaci wielkopolskiej obrzędowości. Za-
jęcia realizowane w okresie bożonarodze-
niowym.

Detektyw – kolekcjoner
Opowieść o Muzeum Etnografi cznym, spe-
cyfice jego działań oraz różnorodności 
kolekcjonowanych w nim przedmiotów. 
W części warsztatowej uczestnicy wy-
pełniają karty eksponatu, dzięki czemu 
mogą pogłębić wiedzę o różnych zjawi-
skach i zwyczajach. Wypełnione materia-
ły mogą służyć do prowadzenia dalszych 

Szko³y podstawowe: klasy IV–VI

zajęć w szkole dzięki możliwości kontynu-
owania „zwiedzania” wystawy na stronie 
www.rzeczymowia.pl. 

W labiryncie rzeczy 
Lekcja przybliżająca rolę i znaczenie przed-
miotów – rzeczy – zarówno ważnych w ży-
ciu ludzi, jak i w kolekcji muzeum. Podczas 
zajęć stawiamy pytania o emocje, jakie 
wywołuje świat przedmiotów. O czym 
„opowiadają” przedmioty? Co sprawia, 
że przedmiot staje się obiektem w ko-
lekcji muzealnej? W części warsztatowej 
uczestnicy lekcji wyszukują na wystawie 
wskazane eksponaty oraz udzielają odpo-
wiedzi na postawione pytania. Wypełnio-
ne materiały mogą służyć do prowadzenia 
dalszych zajęć w szkole, dzięki możliwości 
kontynuowania „zwiedzania” wystawy na 
stronie www.rzeczymowia.pl. 

Co nam rzeczy powiedziały…
W trakcie lekcji uczestnicy odszukują okre-
ślony eksponat wg jego nazwy, odczytują 
teksty umieszczone w podpisach pod eks-
ponatem oraz udzielają pisemnej odpo-
wiedzi na pytania zawarte na karcie ulotki.

Gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne 

Detektyw – kolekcjoner
Opowieść o Muzeum Etnografi cznym, spe-
cyfice jego działań oraz różnorodności 
kolekcjonowanych w nim przedmiotów. 
W części warsztatowej uczestnicy wy-
pełniają karty eksponatu, dzięki czemu 
mogą pogłębić wiedzę o różnych zjawi-
skach i zwyczajach. Wypełnione materia-
ły mogą służyć do prowadzenia dalszych 
zajęć w szkole dzięki możliwości kontynu-

owania „zwiedzania” wystawy na stronie 
www.rzeczymowia.pl. 

Co nam rzeczy powiedziały…
W trakcie lekcji uczestnicy odszukują 
określony eksponat wg jego nazwy, od-
czytują teksty umieszczone w podpisach 
pod eksponatem oraz udzielają pisemnej 
odpowiedzi na pytania zawarte na karcie 
ulotki.
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  WIDZOWIE INDYWIDUALNI
Dla widzów indywidualnych raz w miesiącu Muzeum Etnografi czne proponuje spotkanie 
z cyklu „Przedmiot do rozmowy…”, związane z wybranym, co miesiąc innym, eksponatem 
z wystawy „Rzeczy mówią”. W ramach cykli tematycznych „Taniec, obrzęd, rytuał”, „Sma-
ki świata”, „Pasjonaci” odbywają się spotkania, o których aktualne informacje można 
znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu: www.mnp.art.pl.

Podstawowe informacje

Kiedy? Gdzie? Jak długo?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku 
do piątku w godzinach otwarcia muzeum 
dla publiczności.

Muzeum Etnografi czne, 
ul. Grobla 25, wejście od 
ul. Mostowej

Lekcja wraz z warszta-
tem trwa ok. 45 min

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Opłata od grupy (10–25 osób): lekcja bez warsztatu – 50 zł, lekcja z warsztatem – 55 zł + bilety 
wstępu. Cena biletu – 1 zł od ucznia (dzieci w wieku 7–16 lat). Dzieci do lat 7 pobierają bilety 
bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić 
bilet (5 zł ulgowy, 7 zł normalny). 

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznieod poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
–15.30  w Muzeum Etnografi cznym pod numerem tel. 61 852 30 06.
Terminy prosimy uzgadniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie 
możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnego terminu.
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   MUZEUM ADAMA 
MICKIEWICZA W ŚMIE£OWIE   
Śmie³ów k. ¯erkowa

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie mieści się w klasycystycznym pałacu z koń-
ca XVIII w., uważanym za jedną z pereł polskiej architektury. W połowie sierpnia 1831 r. 
przebywał tu Adam Mickiewicz, próbujący przyłączyć się do powstania listopadowego. 
W parku okalającym budynek Muzeum znaleźć można prawdziwie romantyczne zakątki.

W Muzeum ofertę edukacyjną stanowią przede wszystkim lekcje muzealne skierowane 
do uczniów. Istnieje także możliwość realizacji sesji naukowych, konferencji i warsztatów. 
Muzeum jest otwarte na propozycje pedagogów.

  LEKCJE MUZEALNE

Szko³y podstawowe

Świat dzieci w dawnym domu śmiełow-
skim, ukazany na przykładzie rodziny Cheł-
kowskich – właścicieli majątku.

Fakty i legendy Śmiełowa oraz okolic, 
przeplatane wydarzeniami z pogranicza 
realności i fantazji.

Czy Mickiewicz lubił dzieci? Czy dzieci 
mogą polubić Mickiewicza? 
Anegdoty o relacjach poety z najmłodszy-
mi i przybliżenie jego twórczości dedyko-
wanej dzieciom.

Goście Śmiełowa – wielcy przedstawicie-
le polskiej kultury 
Opowieści ilustrowane prezentacją pamią-
tek związanych z wizytami w Śmiełowie 
wybitnych postaci świata kultury, polityki 
i duchowieństwa (m.in. I.J. Paderewskie-
go, H. Sienkiewicza, W. Kossaka i Marii 
Goreckiej – córki Mickiewicza).

Lekcje z warsztatami

Rodzina i przyjaciele Mickiewicza 
Refleksje o domu rodzinnym poety ilu-
strowane pamiątkami znajdującymi się 
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w Muzeum. Dzieci odkryją wiele niezna-
nych faktów z życia poety w czasie zaba-
wy w minipodchody.

Muzealni odkrywcy 
Z pracownikami Muzeum dzieci odkrywa-
ją tajemnicze miejsca, odnajdują ukryte 
w nich przedmioty, poznają ich nieco-
dzienne nazwy i próbują wyjaśnić, do cze-
go służyły. Bawiąc się w muzealnych od-
krywców, tropią eksponaty znajdujące się 
w muzeum.

Malujemy wiersze Adama Mickiewicza 
Dzieci próbują własnych sił jako aktorzy 
i ilustratorzy, prezentując miniscenki do 
bajek Mickiewicza oraz tworząc rysunki 
do różnych jego wierszy, które złożą się na 
miniksiążeczkę. 

Podchody z Mickiewiczem 
Dzieci wyposażone w pomocne informa-
cje i wskazówki ruszają do parku, gdzie – 
podążając tropem Mickiewicza – rozwią-
zują zagadki i łamigłówki. 

Gry i zabawy z czasów Mickiewicza 
Dzieci poznają rozrywki, które istniały 
w czasach poety oraz próbują własnych sił 
w dawnych grach i zabawach.

Magia dawnych świąt 
Przedświąteczne warsztaty przywołujące 
Boże Narodzenie z dawnych czasów. Dzieci 
dowiadują się, jak wyglądały święta Ada-
ma Mickiewicza oraz jak przygotowywa-
no się do świąt w domu śmiełowskim. 

Gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne

Adam Mickiewicz – życie i twórczość 
Przedstawienie biografi i poety, ilustrowa-
ne pamiątkami znajdującymi się w Śmie-
łowie.

Pobyt Adama Mickiewicza w Wielkopolsce 
Wędrówka śladami poety po dworach i pa-
łacach Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

W Śmiełowie, tak jak w Soplicowie 
Motywy wielkopolskie w Panu Tadeuszu – 
od polowań do kawy.

Dom ziemiański w XIX w. na przykładzie 
Śmiełowa 
Oprowadzanie po pałacu śmiełowskim jak 
po domu, w którym mieszkały rodziny Go-
rzeńskich i Chełkowskich.

Cyrkiel i miecz 
Śmiełowskie wątki masońskie. Omówie-
nie ogólnych zagadnień związanych z wol-
nomularstwem i wyakcentowanie tych, 
które dotyczą domu śmiełowskiego.

Na paryskim bruku. Emigracyjne losy 
Adama Mickiewicza 
Przedstawienie najbardziej dynamicznego 
i kontrowersyjnego okresu w życiu Mic-
kiewicza: od jego przyjazdu do Paryża 
w 1832 r. aż do chwili śmierci, która na-
stąpiła w 1855 r. w Stambule, w nawiąza-
niu do ekspozycji dysponującej wieloma 
cennymi i oryginalnymi obiektami. 
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Podstawowe informacje

Kiedy? Gdzie? Jak długo?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku 
w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Muzeum im. Adama Mickie-
wicza w Śmiełowie, Śmiełów, 
63-210 Żerków

60 min

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Opłata od grupy (10–25 osób): lekcja bez warsztatu – 50 zł, lekcja z warsztatem – 55 zł + bilety 
wstępu. Cena biletu – 1 zł od ucznia (dzieci w wieku 7–16 lat). Dzieci do lat 7 pobierają bilety 
bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić 
bilet (7 zł ulgowy, 10 zł normalny). 

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
–15.30 w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie pod numerem tel. 62 740 31 64. 
Terminy prosimy uzgadniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie 
możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnego terminu.
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Gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne

   ZAMEK W GO£UCHOWIE 
Zapraszamy Państwa do Gołuchowa, gdzie w otoczeniu parku krajobrazowego od ponad 
czterech stuleci wznosi się zamek, przebudowany w połowie XIX w. w stylu renesansu 
francuskiego przez Izabelę z Czartoryskich i Jana Działyńskich. 

Oprócz zwiedzania z przewodnikiem proponujemy lekcje muzealne adresowane do dzie-
ci i młodzieży szkolnej, a także dorosłych i seniorów, licznie odwiedzających muzeum 
w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Uczestnicząc w lekcjach, mogą Państwo poznać całą ekspozycję oraz historię zamku i mu-
zeum, sylwetki jego twórców a także epokę, w której żyli. Poszczególne tematy dostoso-
wane zostały do grup wiekowych, aby wizyta w muzeum była inspirująca i ciekawa dla 
każdego. 

Szko³y podstawowe

  LEKCJE MUZEALNE

Zwiedzając muzeum, poznajemy jego twór-
czynię i epokę, w której żyła. 

Czy Zamek jest miejscem niezwykłym?
Zwiedzając muzeum, dzieci poznają ta-
jemnice zamku i jego dawnych mieszkań-
ców.

Zamek w Gołuchowie – historia Muzeum
Uczniowie zwiedzają całą ekspozycję i po-
znają historię zamku oraz znajdującego się 
w nim muzeum. 

Izabela z Czartoryskich Działyńska – nie-
zwykła kobieta wśród kolekcjonerów XIX 
wieku

Zamek w Gołuchowie – historia Muzeum
Zwiedzając całą ekspozycję, poznajemy hi-
storię zamku oraz znajdującego się w nim 
muzeum. 

Izabela z Czartoryskich Działyńska – nie-
zwykła kobieta wśród kolekcjonerów XIX 
wieku
Zwiedzając muzeum poznajemy jego twór-
czynię i epokę, w której żyła. 
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Czartoryscy i ich muzea
Zwiedzając całą ekspozycję, poznajemy pa-
sje kolekcjonerskie książąt Czartoryskich, 
od Puław Izabeli z Flemingów Czartory-
skiej do Gołuchowa Izabeli z Czartoryskich 
Działyńskiej. 

Muzeum utracone
Projekcja fi lmu przedstawiającego losy pol-
skich muzeów, w tym zamku w Gołucho-

wie, podczas II wojny światowej. Ogromne 
straty, które poniosła polska kultura, ale 
też przykłady odzyskanych po latach dzieł 
sztuki, ukazywane w fi lmach z cyklu „Mu-
zeum utracone” (www.muzeumutracone.
pl), pozwalają ocenić ogrom tej tragedii. 
Po projekcji zwiedzamy całą ekspozycję, 
ze szczególnym akcentem położonym na 
znajdujące się w muzeum obiekty z daw-
nej kolekcji.

Podstawowe informacje

Kiedy? Gdzie? Jak długo?

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku 
w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Zamek w Gołuchowie, 
63-322 Gołuchów

45–60 min

Jakie są koszty lekcji muzealnej?

Koszt lekcji muzealnej – 50 zł od grupy + bilety wstępu. Cena biletu – 1 zł od ucznia (dzieci w wieku 
7–16 lat). Dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp 
bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (7 zł ulgowy, 10 zł normalny). 

Jak zamówić lekcję muzealną?

Terminy i tematy lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
–15.30 w Zamku w Gołuchowie pod numerem tel. 62 76 15 094.
Terminy prosimy uzgadniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie 
możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnego terminu.
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  INFORMACJE PRAKTYCZNE 
O ODDZIA£ACH MUZEUM 
NARODOWEGO W POZNANIU

1
2

3
4

5

1    Muzeum Sztuk Użytkowych   
Góra Przemysła 1
tel.  61 85 68 182
Edukacja: Aleksandra Podżorska

Z powodu budowy Zamku Przemysła oddział jest zamknięty dla zwiedzających do odwołania. 
Spotkania z cyklu Palcem po mapie odbywają się w Muzeum Narodowym w Poznaniu przy Ale-
jach Marcinkowskiego 9. 

2    Muzeum Historii Miasta Poznania    
Ratusz, Stary Rynek 1
tel. 61 85 68 194
Edukacja: Waldemar Karolczak

Oddzia³y w Poznaniu



118

Godziny otwarcia i op³aty w oddzia³ach w Poznaniu

Godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek–czwartek: 9.00–15.00 (od 16 czerwca do 15 września: 11.00–17.00)
piątek: 12.00–21.00
sobota–ni edziela: 11.00–18.00

Z powodu budowy Zamku Przemysła Muzeum Szuk Użytkowych jest zamknięte dla zwiedzających do 
odwołania. 

Opłaty

Bilet ulgowy – 5 zł
Bilet normalny – 7 zł
Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny
Dzieci i młodzież do lat 16 – 1 zł

W sobotę wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny. 
Bilety na ekspozycje można kupić najpóźniej pół godziny przed zamknięciem oddziału.

Opłaty za lekcje muzealne: bez warsztatu – 50 zł, z warsztatem – 55 zł od grupy (10–25 osób) + bilety 
wstępu. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet. 

Opłaty za pozostałe zajęcia – według informacji zamieszczonych przy poszczególnych zajęciach.

3    Wielkopolskie Muzeum Wojskowe    
Stary Rynek 9 
tel. 61 85 26 739 
Edukacja: Jarosław Łuczak, Jędrzej Oksza-Płaczkowski, Alina Sokołowska, Anna Szukalska-Kuś

4    Muzeum Instrumentów Muzycznych    
Stary Rynek 45 
tel. 61 85 68 178 
Edukacja: Olga Lisiecka

5    Muzeum Etnografi czne    
ul. Grobla 25, wejście od ul. Mostowej 
tel. 61 852 30 06 
Edukacja: Witold Przewoźny

Oddzia³y poza Poznaniem

6    Pałac w Rogalinie
ul. Arciszewskiego 2, Rogalin (26 km od Poznania)
tel. 61 813 80 30

W związku z realizacją projektu „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego 
w Rogalinie, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu”, wszystkie ekspozycje w Rogalinie są 
zamknięte do połowy 2015 roku.
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6

7

8

Godziny otwarcia i op³aty w oddzia³ach poza Poznaniem

Godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek–piątek: 9.00–16.00 (od 1 maja do 30 września: 10.00–16.00)
sobota: 10.00–16.00
ni edziela: 10.00–16.00 (od 1 maja do 30 września: 10.00–18:00) 

W związku z pracami rewaloryzacyjnymi i modernizacyjnymi Pałac w Rogalinie jest zamknięty dla zwie-
dzających do połowy 2015 r. 

Opłaty

Bilet ulgowy – 7 zł
Bilet normalny – 10 zł
Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny
Dzieci i młodzież do lat 16 – 1 zł

Wstęp bezpłatny na wystawy stałe: 
Zamek w Gołuchowie – wtorek
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie – środa (od 16 czerwca do 31 sierpnia), sobota (od 1 wrze-
śnia do 15 czerwca)

Bilety na ekspozycje można kupić najpóźniej pół godziny przed zamknięciem oddziału. W Zamku w Go-
łuchowie na 45 minut przed zamknięciem.

Opłaty za lekcje muzealne: bez warsztatu – 50 zł, z warsztatem – 55 zł od grupy (10–25 osób) + bilety 
wstępu. Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet. 

7    Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie
Śmiełów k. Żerkowa (71 km od Poznania)
tel. 62 740 31 64
Edukacja: Małgorzata Ratajczak

8    Zamek w Gołuchowie
Gołuchów (104 km od Poznania)
tel. 62 76 15 094
Edukacja: Paulina Vogt-Wawrzyniak



Wstęp: Marcin Szeląg • Autorzy: Paulina Broniewska, Sylwia Chudy-Leśnik, Olga Gałuszek, Sabina Kiełczewska, Joanna 
Koryciarz-Kitamikado, Ewa Kostołowska, Olga Lisiecka, Agata Migdalska, Joanna Minksztym, Magdalena Mrugalska-Ba-
naszak, Magdalena Parnasow-Kujawa, Maria Pawłowska, Aleksandra Podżorska, Beata Salamon, Ewa Siejkowska-Asku-
tja, Marianna Szajkowska, Piotr Szaradowski, Marcin Szeląg, Paulina Szeląg, Anna Szukalska-Kuś, Agnieszka Szwachła, 
Paulina Vogt-Wawrzyniak, Ewa Woźniak, Agnieszka Zaprzalska • Redakcja merytoryczna: Marcin Szeląg (części I-III) • 
Projekt grafi czny i przygotowanie do druku: Tomasz Niziołek • Kierownictwo produkcji: Urszula Namiota • Fotogra-
fi e: Tomasz Andrzejewski i Jakub Baszczyński (Pracownia Fotografi i Cyfrowej pod kierownictwem Jacka Ustasiaka), Adam 
Cieślawski (s. 45, 55, 70, 75), Patryk Frankowski, Sabina Kiełczewska, Joanna Koryciarz-Kitamikado, Ewa Kostołowska, 
Piotr Namiota, Tomasz Niziołek, Witold Przewoźny, Ewa Siejkowska-Askutja, Piotr Szaradowski, Anna Szukalska-Kuś, Ewa 
Wąsowska (s. 88), Ewa Woźniak; ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu; reprodukowane dzieła: Arnold Böcklin, 
Cisza leśna, 1885, Tomasz Ciecierski, Wstęga Moebiusa, 1984, Rafał Malczewski, Wspinaczka, 1930, Józef Pankiewicz, Targ 
na kwiaty przed kościołem La Madeleine w Paryżu, 1890, Paleta malarska – 12 kompozycji różnych autorów, 1887 • Druk: 
Zakład Poligrafi czny Moś i Łuczak sp. j., ul. Piwna 1, Poznań 

© Copyright by Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2014
ISBN  978-83-64080-10-4


