
MUZEUM HISTORII KATOWIC – OFERTA EDUKACYJNA 

 

Gospodarka kapitalistyczna w XIX w. 

Historia Katowic oraz województwa śląskiego doskonale ukazuje proces industrializacji oraz jego skutki 

społeczne, kulturowe i ekologiczne. Uczniowie poznają sylwetki postaci zasłużonych dla przemysłu 

regionu, wpisujących się także w światową historię gospodarki. Zwrócimy uwagę na specyfikę Katowic i 

okręgu, gdzie ze względu na zasoby naturalne wykształcił się przemysł wydobywczy i hutniczy, natomiast 

inne gałęzie przemysłu były marginalne. Uczestnicy zapoznają się z największymi przedsiębiorstwami na 

Śląsku w XIX w. powstającymi dzięki nowym mechanizmom rynkowym. 

 

Analiza XVIII dokumentu dotyczącego historii Katowic  

Przedstawienie warsztatu historyka na podstawie dokumentu z epoki, próba odczytania i interpretacji 

materiału źródłowego. 

Lekcje z zakresu sztuki 

 

1. Ideał kobiety w sztuce. Od Wenus z Willendorfu do Lary Croft 

Poeci, filozofowie i zwykli ludzie, zawsze zastanawiali się, czym jest piękno. Jednak do tej pory nikt nie 

stworzył zadowalającej odpowiedzi. A gdzie ukrywa się piękno kobiety? Czy piękna może być tylko bogini 

lub królowa? Dlaczego jednym piękniejsza zdaje się Venus z Milo, a innym Mona Lisa lub rubensowskie 

puszyste piękności? Dlaczego dzisiejsi projektanci mody i media preferują typ wychudzonej modelki? 

Wykład z mnóstwem barwnych, obyczajowych anegdot, ilustrowany ponad setką kolorowych slajdów, 

prezentuje zmiany w ocenianiu kobiecej urody w ciągu wieków.  

Czas trwania 1godz. 30 min – 2godz. 

 

2. Lata 20. lata 30. Moda i obyczaje w okresie międzywojennym XX w. 

Chcecie wiedzieć, kto mówił Naprawdę, oni wszyscy tak źle się ubierają... Ubiorę ich wszystkich w czerń, by 

nauczyć ich dobrego gustu!; albo o kim mówiono wymierzyła Paryżowi policzek. Torturowała go. Opętała 

go. A on ją za to pokochał. Wykład, prezentując sylwetki wybitnych projektantów mody – Paula Poireta, 

Coco Chanel, Sonii Delaunay, Elsy Schiaparelli czy króla fryzjerów i fryzjera królów Antoniego 

Cierplikowskiego – przedstawia też, jak blisko związani byli oni ze światem elit kulturalnych swoich 

czasów i jak wzajem na siebie wpływali. Zasobne zbiory fotograficzne Muzeum Historii Katowic 

umożliwiają również pokazanie, jak ich idee były przejmowane przez zwykłych ludzi. Co się podobało i jak 

wyglądały nie tylko piękne modelki czy aktorki w idealnie uszytych sukniach na pokazach i sesjach 

fotograficznych, ale i ówczesne kobiety w pracy, w domu, na ulicach i na balach. Bogato ilustrowany 

wykład wykazujący, jak bardzo moda odzwierciedla swój czas, jak głęboko powiązana jest z rozwojem 



świadomości społecznej (a zwłaszcza emancypacji kobiet), literaturą i sztukami plastycznymi czy 

kinematografią. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. 

 

3. Jerzy Duda-Gracz. Znany/nieznany 

Ilustrowany kilkudziesięcioma slajdami wykład na temat życia i twórczości słynnego artysty, według badań 

OBOP najpopularniejszego po II wojnie światowej malarza w Polsce. Mimo popularności jego twórczość 

wciąż pozostaje nieznana, zagłuszana stereotypami. Zapraszam zatem do odkrywania nieznanego Dudy-

Gracza, w ogromnym skrócie prezentując rozwój jego twórczości: od najwcześniejszych, licealnych 

rysunków; przez pełne sarkazmu prace, które przyniosły mu popularność a obrazujące polskie charakterki; 

jego ucieczkę w piękny i intymny świat pejzażu; jego wnikliwe portrety i autoportrety, jego długą drogę do 

monumentalnej „Golgoty Jasnogórskiej”; a także, najbardziej zaskakujący, cykl poświęcony twórczości 

Chopina. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. 

 

4. Chopinowi Duda-Gracz 

Opowieść o obu artystach, ich losach i fascynacjach, emocjach zaklętych w sztukę, miłości do ojczyzny. 

Pokazuje nieznanego Dudę-Gracza, pomaga zrozumieć muzykę Chopina, a dzięki niezwykłej 

korespondencji sztuk czaruje współczesnym romantyzmem. Wykład ilustrowany kilkudziesięcioma slajdami 

oraz muzyką Chopina, poświęcony cyklowi niemal trzystu obrazów Jerzego Dudy Gracza, inspirowanemu 

muzyką największego polskiego kompozytora. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. – 2 godz. 

 

5. Pamięć. Próba rekonstrukcji 

Ilustrowany slajdami wykład na mało znany, a bardzo ciekawy temat fascynacji Jerzego Dudy-Gracza 

kulturą Żydów oraz jego współpracy ze środowiskami żydowskimi w Polsce. Porusza wiele wątków z 

dziedziny historii i obyczajowości XX w., z zakresu literatury i sztuki oraz historii Katowic i Śląska. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. 

 

6. Sacrum i profanum. „Golgota Jasnogórska” Jerzego Dudy-Gracza i jego inne, 

niebanalne realizacje religijne 

Wielu słyszało o votum artysty dla Jasnej Góry, niektórzy je nawet widzieli, lecz niewielu zdaje sobie 

sprawę z faktu, iż początki tej historii sięgają dzieciństwa malarza, a tematem właściwie zajmował się przez 

całe swoje niezwykle pracowite życie. Jestem chory na Polskę – mówił po wielokroć Jerzy Duda-Gracz, a 

widzom skonsternowanym wątkami religijnymi w jego sztuce wyjaśniał: jeśli deklaruję się aż do granic 

naiwności jako malarz polski, to nieodłącznym składnikiem moich obrazów muszą być elementy katolickie 



(malowane na kolanach lub wręcz przeciwnie). I choć tak naprawdę nie było zgodne z jego niezależną 

naturą malowanie na kolanach, to również dalekie mu było pragnienie bluźnierstwa. Urodzony i 

wychowany, jak sam mówił, w cieniu Jasnej Góry dostrzegał nie tylko związane z nią idee, lecz także ich 

odbicie w ludziach, którzy rzadko są idealni. A że pragnienie rozmowy z ludźmi poprzez obrazy było dlań 

zawsze najważniejsze, zatem malował to , co chciał im o nich samych, ale i o sobie opowiedzieć. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. – 2 godz. 

 

7. Witkacy. Niezwykła biografia. Fascynujące portrety 

Wykład ilustrowany ponad 70 kolorowymi przezroczami poświęcony burzliwemu życiu i niezwykle 

ciekawej osobowości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kim był ten człowiek? Czy to malarz, pisarz, 

dramaturg, scenograf, fotograf i filozof – oszałamiający wizjoner i eksperymentator we wszystkich 

dziedzinach humanistyki? Czy może narkoman, żołnierz, dziwkarz, alkoholik i „wariat z Krupówek”? Na 

pewno był to artysta, w którego biografii i sztuce odbijają się blaski i cienie XX w. Czym była Firma 

portretowa i dlaczego każdy klient musiał zapoznać się z jej dziwacznym regulaminem? Co oznaczają 

tajemnicze symbole na portretach? Czy Witkacy był na Śląsku i czy go portretował? To pytania, które nie 

pozostaną bez odpowiedzi. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. 

 

8. Kobiety Witkacego 

Witkacemu od dzieciństwa towarzyszyli niezwykli ludzie. Nie inaczej było z płcią piękną. Najwybitniejsze 

kobiety, najpiękniejsze elegantki, najwrażliwsze poetki nie mogły się oprzeć jego urokowi. Kto? Ano 

zapraszam na wykład. Tym razem proponuję nieco poplotkować, choć nadal w kontekście sztuki, gdyż, jak 

pisał Witkacy w znakomitym dramacie pt. Sonata Belzebuba: Ale co nas obchodzą przeżycia ludzi 

zwykłych? U artystów zamieniają się one na coś innego, przenoszą się w inny wymiar i dlatego każdy 

szczegół z życia artysty ma taką szaloną wartość, dlatego to aż do śmieszności zajmują się szczegółami tymi 

biografowie. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. – 2 godz. 

 

9. Asymetryczna Dama. Witkacy i jego modelka. 

Kim była tajemnicza piękność o nieregularnych rysach twarzy? Skąd wzięła się w życiu i sztuce jednego z 

najwybitniejszych polskich artystów? Kogo przypominała i jakie traumatyczne wydarzenie z jego biografii 

nieodparcie przyciągało go do niej? Dlaczego Witkacy mówił o niej, że jest jego narkotykiem i namalował 

kilkadziesiąt jej portretów? Jak powstała niezwykła, kształtowana przez samego artystę, kolekcja portretów 

jednej, a za każdym razem innej kobiety?  Dlaczego przyczyniła się do powstania Muzeum Historii 

Katowic? Ta poruszająca historia wpleciona jest w wyjątkowy sposób w historię Polski I połowy XX w. 

Czas trwania wykładu: ok. 1 godz. 30 min. 

 



10. Witkacy i Szymanowski 

Opowieść o dwóch wybitnych artystach i ich młodzieńczej przyjaźni zniszczonej przez pewne tragiczne 

wydarzenie. Historia, w której pojawiają się wielkie postaci historyczne i bliskie wszystkim ludziom 

emocje, zaklęte w sztukę. W wersji nadzwyczajnej wykładowi może towarzyszyć koncert: Piotr Kopiński – 

solista NOSPR gra I Sonatę c-moll na fortepian op. 8 Szymanowskiego dedykowaną Witkacemu, a 

opowieść i muzykę ilustrują wybrane fotografie oraz dzieła malarskie S. I. Witkiewicza. 

Czas trwania ok. 1 godz. 30 min. 

 

11. Surrealizm. Wolność! Wyobraźnia! Miłość! Cudowność! 

Surrealizm to, wbrew pozorom, nie był młodzieńczy wygłup, nie ekstrawagancja bez sensu i znaczenia. 

Surrealizm to była wielka, heroiczna utopia! Poruszeni I wojną światową, w poczuciu rozpadu cywilizacji, 

surrealiści marzyli o tym, by zmienić świat i uwolnić człowieka z krępujących go tabu i konwenansów. 

Surrealizm bez lęku uznaje za swój dogmat bunt absolutny! – pisali – a wolność, wyobraźnia, miłość i 

cudowność to najważniejsze punkty ich rewolucyjnego światopoglądu. Pragnęli dzięki nim odnaleźć 

miejsce, w którym sen i jawa, rozum i podświadomość harmonijnie stopią się w jedno, w pewnego rodzaju 

rzeczywistość absolutną, w nadrealność – pisał poeta André Breton w Manifeście surrealizmu. A że 

pomysły surrealistów do dziś są inspirujące i żywe świadczy choćby wielość odwołań w sztukach 

plastycznych czy filmie, ale i np. reklamie. Czy teraz, w epoce dominacji obrazu, możemy sobie pozwolić, 

na to by ich nie znać? Ale gdzie szukać logików i filozofów śpiących? – pytał Breton, zatem podczas 

ilustrowanego niemal setką slajdów wykładu, poszukamy na to pytanie odpowiedzi. 

Czas trwania wykładu: 1 godz. 30 min. – 2 godz. 

 

ul. Ks.  J. Szafranka 9, 40-025 Katowice 
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Dyrektor Muzeum Historii Katowic 
dr Jacek Siebel - dyrektor@mhk.katowice.pl 

Sekretariat - mhk@mhk.katowice.pl 
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MUZEUM ŚLĄSKIE – OFERTA EDUKACYJNA 

 

 Główne kierunki w malarstwie polskim XIX wieku 

Podczas zajęć uczniowie poznają najważniejsze nurty w sztuce XIX wieku: realizm, historyzm, 

impresjonizm, secesję. Uzyskują wiedzę dotyczącą tła historycznego poszczególnych kierunków w sztuce 

oraz zapoznają się z twórczością najbardziej znanych artystów polskich: Jana Matejki, Józefa 

Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Mehoffera, Władysława Podkowińskiego. 

 Analiza obrazów na wybranych przykładach. Galeria Malarstwa Polskiego 1800–

1945 

Jakie są typy kompozycji? Jak poznać, czy obraz jest dynamiczny czy statyczny? Jak określić jego 

kolorystykę? Podczas zajęć uczniowie na wybranych przykładach poznają podstawowe słownictwo 

związane z opisem i analizą obrazu. Część wykładowa uzupełniona jest działaniami uczniów. W trakcie 

trwania zajęć uczestnicy w grupach próbują stworzyć własną kompozycję oraz dokonują próby analizy 

obrazu według poznanych kategorii. 

 Kolory Młodej Polski  

W trakcie zajęć uczniowie poznają najważniejsze motywy charakterystyczne dla sztuki okresu Młodej 

Polski oraz twórczość wybranych artystów: Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leona 

Wyczółkowskiego czy Władysława Podkowińskiego. Uczestnicy szukają odpowiednich obrazów 

na wystawie i wypełniają zadania z karty. Podsumowaniem lekcji jest gra, która pozwala na utrwalenie 

poznanych terminów i motywów. 

 W poszukiwaniu prawdy. Realizm  

Obrazy Aleksandra Kotsisa, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Chełmońskiego są punktem wyjścia 

do rozmowy o sztuce realistycznej i problemach społecznych 2. połowy XIX wieku. Ważnym aspektem 

lekcji jest uruchomienie wyobraźni poprzez tworzenie krótkiego opowiadania inspirowanego obrazem. 

Poruszanym tematom towarzyszy literatura – fragmenty prozy Bolesława Prusa („Lalka” oraz „Antek”). 

 Sztuka współczesna – nurty i kierunki  

W trakcie zajęć uczniowie poznają różne techniki i nurty sztuki polskiej po 1945 roku. Mają możliwość 

zapoznania się z twórczością najbardziej znanych polskich artystów współczesnych: Tadeusza Kantora, 

Władysława Hasiora, Magdaleny Abakanowicz, Leona Tarasewicza. Dowiadują się także, czym 

charakteryzują się takie zjawiska jak neoekspresjonizm, konceptualizm, sztuka ulicy czy wideo-art. 

Na zakończenie, w grupach, uczniowie wymyślają własny kierunek w sztuce oraz projektują przykładowe 

dzieło. 

 Analiza dzieła sztuki na wybranych przykładach. Galeria malarstwa polskiego 

po 1945 roku 

Jak analizować dzieło sztuki współczesnej? Czy interpretacja dzieła sztuki ma jakieś ograniczenia? 

W trakcie zajęć uczniowie zmierzą się z próbą opisu i analizy dzieła sztuki współczesnej. Warsztaty 

pozwalają na zapoznanie się z różnorodnymi technikami i mediami twórczości artystycznej – malarstwem, 

instalacją, asamblażem czy wideo-artem. 

 



 Awangardy XX wieku 

Czym była awangarda? W trakcie zajęć uczniowie poznają takie kierunki w sztuce jak kubizm, dadaizm czy 

surrealizm. Tworzenie kolażu w grupach pozwala na utrwalenie wiedzy dotyczącej poszczególnych nurtów. 

Następnie uczniowie poszukują wpływów poznanych kierunków w Galerii sztuki polskiej po 1945 roku. 

 Sztuka gotycka – malarstwo i rzeźba 

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przykładami gotyckiego malarstwa tablicowego oraz rzeźby 

w drewnie. Poznają najbardziej charakterystyczne cechy sztuki gotyckiej. Dowiadują się, jakie było 

symboliczne znaczenie złota, czym jest polichromia oraz „styl piękny”.  Na zakończenie zajęć próbują 

zmierzyć się z pismem gotyckim, tworząc i dekorując inicjał piórem. 

 Źródła teatru europejskiego 

Zajęcia przybliżające uczniom początki i kierunki rozwoju teatru antycznego. Z pomocą wystawy 

„Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości” poznają związek architektury budynku 

teatralnego z zawartością tekstu tragedii i zasadą trzech jedności. Warsztaty teatralne na bazie „Króla 

Edypa” pozwolą w praktyce sprawdzić, czy możliwe było odegranie tekstu dramatu jedynie przez trzech 

aktorów. 

 Teatr Williama Szekspira 

Zajęcia poświęcone teatrowi elżbietańskiemu i późniejszym nawiązaniom do niego. Systematyzują wiedzę 

o najważniejszych cechach budynku teatralnego i stylu epoki. Uczniowie dowiedzą się, jakie były 

upodobania ówczesnej publiczności, skąd czerpano inspiracje i w jaki sposób wpływały one na kształt tekstu 

dramatu. W drugiej części zajęć uczestnicy poznają elementy kostiumu przełomu XVI i XVII wieku 

oraz wykonają z papieru własny projekt. 

 W ciemni fotoamatora 

Warsztaty dają wyjątkową możliwość samodzielnego wykonania odbitek  fotograficznych w ciemni. 

Pomagają zrozumieć rolę, jaką odgrywa amatorska fotografia w poznawaniu historii PRL. Zwiedzanie 

fragmentu stałej ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” dotyczącego historii PRL 

pozwala na zwrócenie uwagi uczestników na medium fotografii, objaśnienie pracy fotografa amatora 

w domowej ciemni-łazience, omówienie zdjęć z ekspozycji oraz ich historycznego znaczenia w badaniu 

przeszłości Górnego Śląska. Wykonywanie odbitek z archiwalnych klisz przy użyciu powiększalnika 

i samodzielne wywoływanie zdjęć pozwala na wcielenie się w rolę fotoamatora. 

 Czytanie fotografii  

Uczniowie podczas warsztatów skupiają się na fotografii jako świadku historii i źródle wiedzy o czasach 

minionych. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymują zadanie uważnego obserwowania wystawy 

i fotografowania przestrzeni wystawienniczej przy użyciu telefonów w obrębie czterech tematów: życie 

codzienne, miasto, rodzina, praca. Zadanie jest wykonywane w grupach. Instruktor w czterech wybranych 

punktach ekspozycji opowiada o historii fotografii, używając do tego specjalnie przygotowanych 

eksponatów ukrytych w tajemniczej walizce. Podsumowaniem zajęć jest prezentacja zrealizowanego 

zadania i dyskusja nad rolą fotografii w historii. 

Prowadzenie warsztatów fotograficznych: Krzysztof Szlapa, Kamil Myszkowski  

 

 



INFORMACJE PRAKTYCZNE  

Opłata za wykłady oraz lekcje i warsztaty w salach wystawowych – 7 zł od ucznia. Opłata nie obejmuje 

zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji. Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, 

istnieje możliwość wystawienia faktury. Zajęcia dla grup szkolnych prowadzone są od środy do piątku 

od godz. 10.00. 

Prosimy pamiętać, że: 

 maksymalna liczba uczniów w grupie – 25  

 w zajęciach uczestniczy 1 klasa 

 grupa spóźniona ponad 15 min. może nie móc skorzystać z lekcji; nie mamy też możliwości 

rozpoczynania zajęć przed wyznaczoną godziną 

 prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji 

 okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni 

UWAGA! 

 Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi. 

 Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach i Centrum 

Scenografii Polskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie 

zdjęć na potrzeby Muzeum Śląskiego i CSP. 

Muzeum Śląskie w Katowicach 

ul. T. Dobrowolskiego 1 

W. Korfantego 3 

Godziny otwarcia: 

 poniedziałek: nieczynne 

 wtorek-niedziela: 10.00–20.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA – OFERTA EDUAKCYJNA 

 

Szkoły ponadpodstawowe  

1. Biblioterapia – cykl zajęć warsztatowych poruszających ważne problemy 

nastolatków, np. asertywność, kompleksy, nałogi, niepełnosprawność, samorealizacja, 

śmierć, agresja, emocje, tolerancja (Magdalena Georg, tel. 338124577 w. 27). 

2. Poznajemy bibliotekę pedagogiczną – zajęcia przygotowujące młodzież do 

korzystania ze zbiorów i usług biblioteki pedagogicznej, zapoznanie z warsztatem 

informacyjnym oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania 

informacji (Halina Szpak, Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w. 26, Alicja Góra, tel. 

338124577 w. 28). 

3. Edukacja regionalna (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26) 

— Bielsko-Biała – historia i teraźniejszość. Ciekawe miejsca uwiecznione na starych 

pocztówkach i współczesnych zdjęciach, 

— Cygański Las – dawniej i dziś, 

— Emanuel Rost senior i Emanuel Rost Junior – budowniczowie Bielska i Białej, 

— Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej. 

4. Etyka działania w sieci – internetowy savoir vivre. Prawne i kulturowe aspekty 

działania w sieci. Zagadnienia: Kodeks zawodowy informatyków, netykieta, zasady 

korespondencji internetowej – maile, blogi, czaty, listy dyskusyjne, fora internetowe 

(Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 27). 

5. Edukacja historyczna – wykłady, prelekcje, wystawy dla młodzieży z najnowszej 

historii Polski, w ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej; realizacja 

tematów rocznicowych, przybliżanie postaci i wydarzeń z naszego regionu (Dorota 

Pająk, tel. 338124577 w. 25, Halina Dubrownik, tel. 338124577 w. 19). 

6. Edukacja literacka – wykłady, prelekcje, wystawy dla młodzieży z literatury 

najnowszej oraz związanej z rocznicami literackimi (Dorota Pająk, tel. 338124577 w. 

25). 

 

 



MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU – BIAŁEJ – 

OFERTA EDUKACYJNA 

 

 

Bielsko i Biała na dawnej fotografii i widokówce  

Interaktywne wprowadzenie do historii urbanistyki Bielska-Białej przez porównanie dawnych ilustracji ze 

współczesnością. 

Było sobie Bielsko, czyli jak odkryć zaginione średniowieczne 

miasto  

Czy chciałbyś się przenieść w czasie do średniowiecznego miasta? Jak strażnik mógł obejść jego mury 

miejskie? Chciałbyś wiedzieć jak żyło się w średniowiecznym Bielsku? Ile było bram, ile baszt? Skąd 

przybywali kupcy i ile było jarmarków? Wszystkiego tego można się dowiedzieć uczestnicząc w 

zajęciach Było sobie Bielsko, czyli jak odkryć zaginione średniowieczne miasto? 

Dlaczego Stare Bielsko jest stare?  

Zastanawialiście się, dlaczego Stare Bielsko jest stare? Jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, 

zapraszamy do uczestnictwa w naszych zajęciach. Zwiedzimy miejsca, które z pewnością nie pozostawią 

wątpliwości… że Stare Bielsko jest naprawdę stare. 

Fałat znany i nieznany – wielki człowiek i patriota  

Przybliżenie uczestnikom innego niż tylko artysta malarz wizerunku Juliana Fałata. Zwiększenie ich wiedzy 

na temat pozaartystycznej działalności Fałata, zwłaszcza działalności niepodległościowej. 

Lochy, rycerze i rabusie, czyli jak budowano zamek w Bielsku  

Współczesny zamek w Bielsku ma wygląd XIX-wiecznego pałacu. Mało kto wie, że jego mury skrywają 

pozostałości potężnej średniowiecznej twierdzy z pogranicza polsko-czeskiego, oraz renesansowej 

wspaniałej rezydencji magnackiej. Jeśli chcesz odbyć fascynującą wyprawę w przeszłość bielskiego 

kasztelu, wędrować po jego tajemnych wnętrzach i odkrywać pozostałości jego zapomnianej przeszłości, 

koniecznie skorzystaj z tej okazji! 

Miasto znane i nieznane. Spacerem po Bielsku-Białej  

Wycieczka śladem najważniejszych dla historii miasta miejsc i budowli. 

Na skrzyżowaniu kultur. Z dziejów Bielska-Białej do 1945 roku  

Przedstawienie historii rozwoju Bielska-Białej jako miasta i jego ewolucji kulturowej. 

Obrońcy polskości i żołnierze wyklęci na Podbeskidziu  

https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja
https://muzeum.bielsko.pl/pl/edukacja


Przybliżenie uczestnikom postaci patriotów mieszkających niegdyś w regionie bielskim. Zwiększenie ich 

wiedzy na temat przedstawicieli lokalnej społeczności, biorących udział w walkach niepodległościowych. 

Od włókiennictwa do małego fiata. Z dziejów przemysłu w Bielsku-

Białej 1750-1989  

Przybliżenie uczestnikom historii przemysłu w Bielsku-Białej ogólnie, a historii przemysłu włókienniczego 

w szczególności. 

Skąd się wzięło Bielsko, skąd się wzięła Biała?  

Mieszkasz w Bielsku-Białej? Zapewne wiesz, że w przeszłości były to dwa osobne miasta, ale czy wiesz jak 

powstawały i wyglądały w początkach swojej historii? Do jakich państw należały? Dlaczego istnieją 

Mikuszowice Śląskie i Krakowskie oraz Komorowice Śląskie i Krakowskie? 

Wędrówki w czasie i przestrzeni – archeologiczna przechadzka po 

Bielsku i Białej  

Chcesz odbyć wyprawę w fascynujący świat pogranicza kultur i idei? Odkryć Bielsko i Białą zupełnie Ci 

nieznane? Poznać miejsca i ich znaczenia, których nawet nie podejrzewałeś? Wystarczy umówić się z nami 

na spacer… 

Z plecakiem za miasto. Turystyka i rekreacja w okolicach Bielska-

Białej do 1945 roku.  

Zapoznanie uczestników z historią turystyki w regionie. 
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MUZEUM NARODOWE  W KRAKOWIE – OFERTA EDUKACYJNA 

 

STAROŻYTNOŚĆ 

1. Bogowie i herosi. Wątki mitologiczne w sztuce / Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, 

wystawa "Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich" 
słowa klucze: mit, mitologia grecka, mitologia rzymska, politeizm, monoteizm, atrybuty bogów, 

dzieje herosów, teogonia, kosmogonia, antropomorfizm, sztuka starożytna i nowożytna 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna do 8 kwietnia 2018. 

2. Porwanie Europy. Mitologia w kulturze / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM 

słowa klucze: mitologia grecka i rzymska, atrybut, symbol, ikonografia, związki frazeologiczne, 

Homer, Owidiusz, Herodot, pięta Achillesa, ośle uszy, Argusowe oczy, jabłko niezgody, koń 

trojański, narcyz 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Starożytny pieniądz wehikułem czasu / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 

słowa klucze: starożytność, basen Morza Śródziemnego, starożytni władcy, mitologia grecka, polis, 

republika, cesarstwo, personifikacja, barbarzyńcy, pieniądz, moneta, barter 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

ŚREDNIOWIECZE 

1. Świat średniowiecznej sztuki / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski 

słowa klucze: średniowiecze, teocentryzm, religijność średniowiecza, misteria, sztuka sakralna, 

malarstwo tablicowe, rzeźba, epitafium, ikonografia, atrybut, symbol, perspektywa hierarchiczna, 

fundator, mistrz, warsztat, źródła obrazowania: Biblia, Złota Legenda 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Wzorce osobowe średniowiecza / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej 

Polski, wystawa "Kraków na wyciągnięcie ręki" 

słowa klucze: średniowiecze, teocentryzm, wzorce osobowe: władca, rycerz, święty, asceta, rola 

wzorców osobowych w społeczeństwie i kulturze epoki, kultura i obyczaje rycerskie, ikonografia, 

hagiografia 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

NOWOŻYTNOŚĆ 

1. Wielcy wodzowie i dowódcy dawnej Polski / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce" 
słowa klucze: hetman polny, koronny, sylwetki hetmanów, wojny XVII wieku, taktyka, uzbrojenie, 

buzdygan, buława, kopia, skrzydła husarskie 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Przez dziurkę od klucza. Jacy byli polscy władcy? / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła 

Artystycznego 
słowa klucze: dynastia, elekcja, dwór królewski, kultura dworska, sylwetki władców, obyczajowość i 

styl życia epoki nowożytnej, moda, insygnia królewskie, order, pieczęć 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Kultura szlachecka. Sarmatyzm / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego 
słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój szlachecki, portret sarmacki  



Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.  

4. Cienie i blaski kultury sarmackiej / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej 

Polski 

słowa klucze: barok, sarmatyzm, portret sarmacki, portret trumienny, strój szlachecki, sylwetki 

polskich władców i hetmanów 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.  

Dostępna do 31 grudnia 2017. 

5. Sztuka polskiego baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski 

słowa klucze: barok, kultura szlachecka, cechy sztuki barokowej (np. dynamizm, kontrast, luminizm, 

figura serpentinata), portret sarmacki, epitafium, vanitas 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.  

Dostępna do 31 grudnia 2017. 

6. Ars moriendi w kulturze polskiego średniowiecza i baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, 

Galeria: Sztuki Dawnej Polski 

słowa klucze: vanitas, epitafium, obraz wotywny, portret trumienny, literatura wanitatywna, 

ceremoniał pogrzebowy, taniec śmierci, pompa funebris 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna do 31 grudnia 2017.  

7. Kryzys i prosperity / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 

słowa klucze: prosperity, kryzys, złoty wiek, wojny XVII wieku, dualizm gospodarczy, koniunktura, 

folwark, eksport, import, inflacja, pieniądz podwartościowy, moneta 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

XIX WIEK ORAZ PRZEŁOM WIEKÓW XIX I XX 

1. Malarscy kronikarze historii Polski / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne, historiozofia, 

powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu 

serc”, propaganda, dydaktyzm, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Romantyzm w kontekście literackim / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne, historiozofia, 

powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu 

serc”, propaganda, dydaktyzm, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja 

Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Starzy i młodzi – konflikt pokoleń w sztuce XIX wieku / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w 

Sukiennicach 

słowa klucze: nurty i kierunki artystyczne/literackie w XIX wieku, gatunki malarskie, techniki 

artystyczne, krytyka i edukacja artystyczna w XIX wieku, misja i rola artysty, mistrz–uczeń, konflikt 

pokoleń 

Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza / Gmach Główny, Galeria 

"Broń i Barwa w Polsce", Galeria Rzemiosła Artystycznego 

słowa klucze: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka, codzienność 

żołnierska, kobiety a powstania, ubiór i uzbrojenie, militaria, sukmana, żałoba narodowa, biżuteria 



patriotyczna 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Ku pokrzepieniu serc czy rozrachunek z historią? / Dom Jana Matejki 

słowa klucze: sztuka w służbie walki o niepodległość, historia, rola artysty w okresie zaborów, 

ojczyzna, patriotyzm, kultura narodowa, tradycja, świadomość społeczna, dziedzictwo, pamięć 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

6. Piekło życia i "zaczarowany zamek" – XIX-wieczny model rodziny na przykładzie domu Jana i 

Teodory Matejków / Dom Jana Matejki 

słowa klucze: kobieta, mężczyzna, rodzina w XIX wieku, role i obowiązki, modele wychowania do 

ról społecznych, wychowanie dzieci, model ojcostwa i macierzyństwa w XIX-wiecznej rodzinie 

mieszczańskiej, obyczajowość, powołanie, tradycja, pozycja społeczna, wzorce kulturowe, 

wychowanie patriotyczne 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

7. Kultura i obyczaje Młodej Polski / Dom Józefa Mehoffera 
słowa klucze: Młoda Polska, secesja, sztuka, artysta, role społeczne kobiet i mężczyzn, patriotyzm, 

sztuka dla sztuki, teatr, literatura, cyganeria, Kraków młodopolski, sztuka ogrodowa 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

8. Oblicza polskiej secesji / Dom Józefa Mehoffera 
słowa klucze: secesja, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, Młoda Polska, motywy roślinne, 

japonizm, ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, Kraków 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

9. Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański" 
słowa klucze: biografia, Młoda Polska, sztuka, teatr, „Wesele”, Paryż, Kraków, Wawel, witraż, 

polichromia, pastel 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019.  

10. "Poezjo, precz!!! Jesteś tyranem!!!" – teatr Wyspiańskiego / Gmach Główny, wystawa 

"Wyspiański"  
słowa klucze: Młoda Polska, teatr, Kraków, Wawel, "Wesele", "Wyzwolenie", reżyser, aktor 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019.  

11. Stanisław Wyspiański – archaist or modernist? / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański" 
słowa klucze: secesja, Kraków, Paryż, sztuka, XIX wiek, witraż  

Lekcja muzealna w języku angielskim 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019.  

12. Młodopolski Kraków / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Kraków 

1900" 
słowa klucze: Młoda Polska, miasto, życie codzienne, secesja, artyści, cyganeria, dekadenci, 

ludowość, kabarety, "Zielony Balonik", kawiarnie, prasa, plakat, "Chimera" 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna od 20 czerwca 2018 do 3 czerwca 2019. 

 

WSPÓŁCZESNOŚĆ 

1. Widzieć i rozumieć – ćwiczenia z patrzenia / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła" 
słowa klucze: analiza formy, analiza treści, interpretacja, kontekst kulturowy, figuracja, abstrakcja, 

ekspresja, kompozycja, światłocień, perspektywa, przestrzeń, linia, kształt, barwa, walor, tworzywo, 



faktura, impast, kolaż 

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna od marca 2018.  

2. Czas honoru. Historia Legionów i droga do niepodległości / Gmach Główny, Galeria "Broń i 

Barwa w Polsce" 
słowa klucze: I wojna światowa, Legiony, Józef Piłsudski, Związek Strzelecki, I Kompania 

Kadrowa, bitwa warszawska, partie polityczne w dwudziestoleciu międzywojennym, przewrót 

majowy, sanacja 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna do 31 grudnia 2017.  

3. Między bykiem a niedźwiedziem – krótki kurs ekonomii / Muzeum im. Emeryka Hutten-

Czapskiego 
słowa klucze: giełda, makler, papiery wartościowe, akcje, obligacje, PDA, indeksy giełdowe, 

notowania giełdowe, hossa, bessa, akcjonariusz 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Zakopiańska bohema – międzywojnie pod Tatrami / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 

"Atma" w Zakopanem 
słowa klucze: bohema, awangarda w sztuce i literaturze, Karol Szymanowski, Witkacy i Firma 

Portretowa, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Julian Lechoń, Zofia Nałkowska 

Lekcja polecana dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

5. W zakopiańskim stylu – podhalańskie inspiracje / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 

"Atma" w Zakopanem 
słowa klucze: Podhale, Zakopane, styl podhalański, budownictwo i wzornictwo, pensjonat, 

uzdrowisko, moda na Zakopane, Karol Szymanowski, willa „Atma”, artyści w „Atmie", Państwowa 

Szkoła Przemysłu Drzewnego 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

6. Józef Czapski – artysta i świadek historii XX wieku / Pawilon Józefa Czapskiego 
słowa klucze: kapizm, Paryż, Józef Pankiewicz, II wojna światowa, Katyń, gen. Władysław Anders, 

emigracja, Jerzy Giedroyć, "Kultura", Polska Ludowa, malarstwo, krytyka artystyczna 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

7. "Na nieludzkiej ziemi" – wojenne losy Polaków / Pawilon Józefa Czapskiego 
słowa klucze: II wojna światowa, Józef Stalin, gen. Władysław Anders, Katyń, zesłanie, Syberia, 

emigracja, łagry, literatura łagrowa, malarstwo 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

8. Świat "Kultury" paryskiej / Pawilon Józefa Czapskiego 
słowa klucze: II wojna światowa, "Kultura", emigracja, zimna wojna, patriotyzm, komunizm, 

stalinizm, Rząd emigracyjny, Polska Ludowa, Maisons-Laffitte, Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, 

Czesław Miłosz 

Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych. 

9. Muzeum w szufladzie. Poeta – kto to jest? / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, 

wystawa "Szuflada Szymborskiej" 
słowa klucze: Wisława Szymborska, poeta, poezja współczesna, korespondencja sztuk, miniatura, 

parodia, warsztat poetycki, inspiracja 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna do 4 lutego 2018.  

10. Muzeum wyobraźni. Wisława Szymborska o sztuce / Kamienica Szołayskich im. Feliksa 

Jasieńskiego, wystawa "Szuflada Szymborskiej" 
słowa klucze: Wisława Szymborska, poezja współczesna, ekfraza, intertekstualność, korespondencja 



sztuk, XX wiek, miniatura, mozaika, sztuka japońska, hiperbola, parafraza, parodia 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna do 4 lutego 2018.  

11. Fajna rzecz. Lekcja dizajnu / Gmach Główny MNK / dawny hotel Cracovia, wystawa "Z 

drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989" 
słowa klucze: dizjan, wzornictwo, projektowanie, funkcja, forma, estetyka, użytkowość, komfort, 

produkt, marka, przemysł, technologia, eksperyment, przestrzeń publiczna, projektowanie społeczne, 

lokalność, region, folklor, naturaLekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjum i 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna od 23 lutego do 27 maja 2018. 

 

TEMATY PRZEKROJOWE 

Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie możemy 

skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji zjawisk obejmujących wiele epok i rozwijających się w czasie. 

Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy 

Galeria "Broń i Barwa w Polsce", gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać o różnych 

zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii. 

1. Sławne postacie historii Polski / Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, wystawa 

"Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich" 
słowa klucze: historia, zabory, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski, Fryderyk 

Chopin, Wielka Emigracja 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna do 8 kwietnia 2017.  

2. Ikona – odkrywanie tajemnicy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Cerkiewna 

Dawnej Rzeczypospolitej" 
słowa klucze: prawosławie, Kościół greckokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język 

symboliczny, technologia powstawania ikony: deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, 

inskrypcjeLekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 

3. Obok siebie. Wielowyznaniowość w dawnej Polsce i dziś / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, 

Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek", "Sztuka Cerkiewna Dawnej 

Rzeczypospolitej" 
słowa klucze: wielokulturowość, wielowyznaniowość, tolerancja religijna, judaizm, Kościół 

prawosławny, greckokatolicki, rzymskokatolicki, liturgia, kalendarz, język liturgiczny i wizualny, 

sztuka sakralna wschodnia i zachodnia – podobieństwa i różnice, obyczaje  

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

4. O modzie. Historia ubioru / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego 
słowa klucze: moda, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji, obyczajowość 

i styl życia, strój, kostium, strój kontuszowy, frak, krynolina, tiurniura, biżuteria i akcesoria 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych. 

5. Przedmiot: historia / Gmach Główny, wystawa #dziedzictwo 
słowa klucze: dziedzictwo, pamięć, historia, źródła historyczne, muzeum, historia muzeów, kolekcja, 

kolekcjoner, chronologia, kartografia, mapy, historia druku, znani Polacy, wynalazki 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

Dostępna do 7 stycznia 2018 



6. Dziedzictwo – między kanonem a wyborem / Gmach Główny, wystawa #dziedzictwo 
słowa klucze: dziedzictwo materialne i niematerialne, naturalne, kulturowe, kanon, twórczość, sztuka 

popularna, sztuka wysoka, sztuka użytkowa, pamiątki, wartość estetyczna, wartość sentymentalna, 

estetyka codzienności 

Lekcja polecana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Dostępna do 7 stycznia 2018. 

7. Płacidło, moneta, karta kredytowa, czyli historia pieniądza / Muzeum im. Emeryka Hutten-

Czapskiego  
słowa klucze: numizmatyka, pieniądz, płacidło, barter, moneta, klipa, banknot, bon, awers, rewers, 

znak wodny, mincerz, mennica 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

TEMATY ZWIĄZANE Z ANALIZĄ DZIEŁA 

Analiza formy dzieła sztuki jest specyficzną umiejętnością, która ma uzupełniać częsty w praktyce szkolnej 

sposób prezentacji dzieł – jako źródeł historycznych lub wizualnych odpowiedników treści literackich. 

Dzięki możliwości pracy z oryginałem muzeum oddaje dziełom sztuki głos, wyrażony w ich własnym 

języku – języku formy, związanym z możliwościami ekspresji charakterystycznymi dla malarstwa i rzeźby. 

Umiejętność analizy to szkoła patrzenia i wrażliwości wizualnej, dostrzegania w dziełach tego, co stanowi 

ich specyfikę. Zajęcia mają przyczynić się do zwiększenia otwartości uczniów na niezwykłe możliwości 

wyrazu sztuk plastycznych – często słabo realizowane w praktyce szkolnej, ze względu na nieobecność 

lekcji związanych ze sztuką i plastyką. 

1. Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, 

Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek" 
słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka sakralna, sztuka świecka, 

tematy charakterystyczne dla danej epoki: scena biblijna, portret, ikonografia, atrybut, symbol, 

alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna, światło i 

cień, kolorystyka obrazu 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Analiza dzieła sztuki nowożytnej / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM 
słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, malarstwo biblijne, mitologiczne, rodzajowe, 

gatunki malarskie (portret, pejzaż, martwa natura), kompozycja, światłocień, walor, 

trójwymiarowość, faktura, laserunek, impast, caravaggionizm, ikonografia, ikonologia 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w 

Sukiennicach 
słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, symbol a symbolizm, ekspresja, 

gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, 

barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Tak to widzę. Analiza dzieła sztuki współczesnej / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się 

zmieniła" 
słowa klucze: analiza formy, analiza ikonograficzna, interpretacja, kontekst kulturowy, 

korespondencja sztuk, teksty kultury, teksty źródłowe, kompozycja, ekspresja, światłocień, 

perspektywa, przestrzeń, linia, walor, kontrast, abstrakcja, figuracja, realizm, naturalizm, symbolizm, 

synestezja, metafora 

Lekcja polecana dla uczniów gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostępna od marca 2018.  

 



KO-LEKCJA Z KLASĄ - aktywne oprowadzanie 

1. Arsenał Książąt Czartoryskich, wystawa "Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich" (do 

8.04. 2018) 

słowa klucze: zabytek, kolekcja, kolekcjoner, muzeum, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Izabela 

Czartoryska, rodzina Czartoryskich, patriotyzm, kultura narodowa, dziedzictwo, pamięć 

2. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka dawnej Polski. XII–XVIII wiek" 
słowa klucze: średniowiecze, renesans, barok, malarstwo tablicowe, rzeźba, ołtarz, ikonografia, 

portret reprezentacyjny, portret trumienny, ornament, Mikołaj Haberschrack, Wit Stwosz 

3. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej" 
słowa klucze: prawosławie, Kościół greckokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język 

symboliczny, technologia powstawania ikony, deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, 

inskrypcje 

4. Dom Józefa Mehoffera 
słowa klucze: Józef Mehoffer – życie i twórczość, biografia, muzeum biograficzne, pamiątka, 

przyjaźń ze Stanisławem Wyspiańskim, sztuka przełomu wieków, techniki artystyczne, ogród, 

inspiracje przyrodą, secesja, dom i wnętrza 

5. Dom Jana Matejki 
słowa klucze: Jan Matejko – życie i twórczość, biografia, muzeum biograficzne, pamiątka narodowa, 

pamiątki osobiste, rekwizyty, dom i wnętrza, zainteresowania i pasje Matejki, patriotyzm, pracownia 

artysty 

6. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 
słowa klucze: sztuka polska (koniec XVIII – XIX wiek), malarstwo i rzeźba, nurty i kierunki 

artystyczne, gatunki malarskie, malarstwo historyczne, batalistyczne, rodzajowe, techniki 

artystyczne, historia Polski i Europy 

7. Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce" 
słowa klucze: przemiany w uzbrojeniu, elementy zbroi, hełm, broń palna, oporządzenie jeździeckie, 

mundur, odznaczenia 

8. Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego 
słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka, wyposażenie 

wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne, zwyczaje świąteczne, tradycja, 

królowie, mieszczanie, szlachta 

9. Gmach Główny, wystawa #dziedzictwo (do 7.01.2017) 

słowa klucze: dziedzictwo materialne i niematerialne, kanon, pamięć, mnemotechnika, tożsamość, 

kartografia, źródła historyczne, język, starodruki, wielcy Polacy (Adam Mickiewicz, Stanisław 

Staszic, Tadeusz Kościuszko, Helena Modrzejewska), Polacy na świecie (Ernest Malinowski, Ignacy 

Domeyko, Stanisław Szolc-Rogoziński), historia polskiej nauki (Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, 

Stanisław Staszic, Maria Curie), stroje i obyczaje, tradycja polskiego uzbrojenia, emigracja, "za 

wolność waszą i naszą", fotografia, wielowyznaniowość i wielokulturowość, historia Muzeum 

Narodowego w Krakowie, kolekcje i kolekcjonerzy  

10. Gmach Główny, wystawa "Wyspiański" (28.11.2017–20.01.2019) 

słowa klucze: Młoda Polska, biografia, sztuka, teatr, artysta, Paryż, Kraków, Wawel, witraż, 

polichromia, pastel, "Wesele" 

11. Gmach Główny, wystawa "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989" (23.02.–

27.05.2018) 

słowa klucze: dizajn, wzornictwo, rzemiosło, warsztat, przemysł, technologia, rynek, sztuka, 



przestrzeń i transport publiczne, tożsamości i wartości, projektowanie społeczne, eksperyment, 

przykłady polskiego dizajnu po 1989  

12. Gmach Główny, wystawa "Teraz komiks" (16.03–22.07.2018) 

słowa klucze: komiks, plansza, pasek komiksowy, bohater komiksowy, blaudruk, szkic, twórca 

komiksu, kolekcja, kolekcjoner, komiks w Polsce przed II wojną światową, w czasach PRL i po 

1989  

13. Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 
słowa klucze: numizmatyk, kolekcjoner, pieniądz, płacidło, moneta, unikat, medal, banknot, papiery 

wartościowe, starodruk 

14. Pawilon Józefa Czapskiego 
słowa klucze: Józef Czapski, malarstwo, kapizm, koloryzm, Józef Pankiewicz, Paryż, II wojna 

światowa, Katyń, Józef Stalin, gen. Władysław Anders, Jerzy Giedroyc, emigracja, „Kultura” 

15. Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM 
słowa klucze: renesans, barok, klasycyzm, malarstwo biblijne, malarstwo rodzajowe, martwa natura, 

portret, dawne obyczaje i stroje, malarstwo niderlandzkie, caravaggionizm, ikonografia, ikonologia 

16. Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Twarzą w Twarz. Sztuka w 

Auschwitz. W 70. rocznicę utworzenia Muzeum na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego 

obozu koncentracyjnego i zagłady" (do 19.11.2017) 

słowa klucze: zagłada, obóz, sztuka na zamówienie, wolność, człowieczeństwo, twórczość, 

świadectwo, rola sztuki  

17. Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Kraków 1900" (20.06.2018 – 

03.06.2019) 

słowa klucze: Młoda Polska, miasto i jego historia, życie codzienne, obyczajowość, artyści, 

dekadenci, religia, wnętrza, kabarety, kawiarnie 

18. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem 
słowa klucze: Podhale, Zakopane, Karol Szymanowski, willa "Atma", artyści w "Atmie", styl 

zakopiański, muzyka Karola Szymanowskiego 

SPECJALNE! 

WYSTAWA #DZIEDZICTWO 

1. DZIEDZICTWO – WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ 

– projekt edukacyjny i debata oksfordzka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

 

Debata (4.12.2017) podsumuje projekt edukacyjny polegający na analizie razem z uczniami tematyki 

wystawy "#dziedzictwo" – jako szerokiego pola dyskusji. Podsumowujący turniej dla młodzieży 

licealnej toczyć się będzie wokół wątków wskazanych przez uczestników projektu. Zapraszamy 

nauczycieli i uczniów. Zgłoszenia i informacje: djedruch@mnk.pl  

2. KUFER PEŁEN DZIEDZICTWA  

Zapraszamy Państwa do wspólnego kompletowania wielkiego kufra pełnego wspomnień, 

przedmiotów i pamiątek. Przygotowaliśmy w Muzeum skrzynię wypełnioną przez młodzież 

przedmiotami, które się składają na ich własne, subiektywne dziedzictwo. Kufer ten można 

wypożyczyć z Muzeum, wypełnić i przesłać innej szkole. Na koniec pokażemy efekty tej niezwykłej 

podróży.  

Zgłoszenia i informacje: djedruch@mnk.pl  

mailto:djedruch@mnk.pl
mailto:djedruch@mnk.pl


 

WYSTAWA "WYSPIAŃSKI" 

1. STANISŁAW WYSPIAŃSKI – ARCHAIST OR MODERNIST? 

Main Building, "Wyspiański" exhibition 

art nouveau, Kraków, Paris, art, 19th century, stained glass, English language thematic meeting for 

organised school groups. 

2. WYSPIAŃSKI WŁÓCZY SIĘ PO MIEŚCIE – spacery muzealne 

Proponujemy spacery w dwóch wersjach czasowych – 3-godzinnej oraz 5-godzinnej.  

 

Spacer rozpocznie się od Gmachu Głównego MNK i będzie wiódł trasą wybranych miejsc w 

Krakowie związanych z Wyspiańskim. Zobaczymy m.in. Teatr im. Słowackiego, gdzie odbyła się 

premiera "Wesela", Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował i był profesorem, miejsca 

zamieszkania (Dom Józefa Mehoffera) i miejsca kojarzone z jego sztuką (kościół Franciszkanów, 

Bazylika Mariacka, Planty).  

Dłuższa wersja spaceru jest wzbogacona o podejście pod Wawel i do kościoła na Skałce, gdzie 

Wyspiański został pochowany w Krypcie Zasłużonych. W trakcie spaceru grupa wchodzi wyłącznie 

do wybranych obiektów na trasie. Spacery nie obejmują zwiedzania wystawy "Wyspiański". 

3. MŁODA POLSKA W KRAKOWIE 

Oferta całodziennych działań poświęconych epoce Młodej Polski i postaci Wyspiańskiego. Składa 

się z lekcji muzealnej na wystawie "Kraków 1900", spaceru szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po 

Krakowie oraz lekcji na wystawie "Wyspiański". Czas trwania: od 10:00 do godziny 18:00, 

przewidziana jest przerwa na drugie śniadanie (we własnym zakresie zamawiającego).  

Oferta skierowana dla klas 7–8 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Dostępne od 20 czerwca 2017 roku.  

4. WYSPIAŃSKI PRZYCHODZI W ODWIEDZINY 

W związku z otwarciem wystawy "Wyspiański" planujemy zorganizowanie cyklu spotkań, 

warsztatów i oprowadzań dla osób, które nie mogą przyjść do Muzeum. 

Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby wraz z pracownikami Działu Edukacji przygotować i 

przeprowadzić warsztaty i oprowadzania w hospicjach i domach pomocy. Szukamy osób otwartych 

na nowe doświadczenia, my zapewniamy cykl szkoleń poprzedzający realizację warsztatów. 

Osoby chętne prosimy o przesłanie do 15 października 2017 swojego CV na adres: 

wyspianskiodwiedziny@mnk.pl  
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