
 

Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651
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English? Deutsch?
Część lekcji, zarówno w Muzeum jak i online, 
może być przeprowadzona w językach angielskim 
lub niemieckim, po uprzednim ustaleniu.

rezerwacja zajęć
■  mailowo: edukacja@ossolineum.pl

czas trwania
■ 45 minut

 do
  

■ godzina zajęć dostosowywana jest
potrzeb konkretnej grupy

wtorek–niedziela, 8.30–17.00 ■
termin

lekcje muzealne online 

Link do zajęć online zostanie udostępniony 
po dokonaniu rezerwacji.

wiek
■  dla szkół podstawowych
■  dla szkół ponadpodstawowych

■   100 za grupę do 30 osób
koszt lekcji muzealnej online

grupy integracyjne
Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup 
integracyjnych.

Lekcje muzealne online prowadzone 
są przez specjalnie przeszkolonych 
edukatorów są wzbogacone 
o działania interaktywne, bazujące 
na rozmowie i korzystające 
z bogatego zaplecza multimediów. 
To dialog z młodym człowiekiem, 
który podejmuje próbę zrozumienia 
historii ojczyzny i swojej tożsamości 
narodowej.



UCZNIOWIE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH

Lekcje muzealne 
online
Pan Tadeusz i epoka romantyzmu
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Obyczaje i tradycje polskie 
w Panu Tadeuszu

Lekcja realizowana online

UCZNIOWIE KLAS I–III 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

podstawa programowa
Uczeń wyjaśnia znaczenie wybranych 
zwyczajów i tradycji polskich, osiąga 
umiejętność rozumienia kultury materialnej 
i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi 
związanych, takich jak: naród czy ojczyzna.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■  dowiedzą się, jak ubierali się polski 

szlachcic i szlachcianka;
■  zapoznają się z zasadami gościnności 

i dobrego wychowania obowiązującymi 
w dawnej Polsce;

■  poznają najważniejsze zwyczaje związane 
z polowaniem, np. granie na rogu;

■  dowiedzą się, jaką rangę miało 
grzybobranie;

■  rozwiążą ciekawe zagadki.

opis
W rozwoju społecznym 

bardzo ważne jest kształtowanie postawy 
poszanowania zwyczajów i tradycji własnego 

narodu. W Panu Tadeuszu z wielką 
dokładnością zostały opisane dawne 

obyczaje. W trakcie zajęć będziemy 
podziwiać szlacheckie stroje i gościnność, 

porozmawiamy o tym, jak uczono młodych 
grzeczności, przyjrzymy się polowaniom 

i grzybobraniu. Nie zabraknie też czasu 
na twórczą zabawę.
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UCZNIOWIE KLAS I–III 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Soplicowo i jego zwierzyniec
Lekcja realizowana online

podstawa programowa
Uczeń rozpoznaje popularne gatunki 
zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, 
a także gatunki objęte ochroną; uczy 
się umiejętności obserwacji zjawisk 
przyrodniczych.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■  poznają zwierzęta domowe;
■  poznają zwierzęta dzikie i łowne;
■  wyobrażą sobie dźwięki puszczy;
■  dowiedzą się o staropolskich zwyczajach

związanych z polowaniem;
■  rozwiążą zagadki i quizy.

opis
Co to jest matecznik? 

Do czego służył róg bawoli? Czym jest 
obrok? Zajęcia rozbudzają ciekawość 

poznawczą uczniów poprzez wprowadzenie 
w bogaty i barwny świat zwierząt, jaki został 
przedstawiony w Panu Tadeuszu. Przyjrzymy 
się zwierzętom mieszkającym w Soplicowie 

oraz wytropimy dziką zwierzynę 
skrywającą się w pobliskiej, pełnej 
tajemnic puszczy. Poprzez zabawę 

z zagadkami poczujemy klimat Soplicowa.
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Skąd Pan Tadeusz
na wrocławskim Rynku? – historia 
powstania utworu i losy rękopisu

Lekcja realizowana online

podstawa programowa
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów 
literackich potrzebne konteksty 
np. biografi czny, historyczny, historyczno-
literacki, kulturowy, fi lozofi czny, społeczny. 
Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■  poznają genezę Pana Tadeusza;
■  usłyszą ciekawe fakty związane

z jego pisaniem, pierwszym wydaniem
oraz losami rękopisu;

■  zobaczą, jaki charakter pisma miał
Adam Mickiewicz;

■  sprawdzą, czy tekst inwokacji jest taki sam
w rękopisie i w drukowanym wydaniu.

opis
Spotkanie jest przede wszystkim 

opowieścią o okolicznościach 
powstania polskiej epopei narodowej 

oraz o niezwykłych dziejach jej rękopisu, 
który ostatecznie znalazł się we Wrocławiu, 

w zbiorach Ossolineum.

UCZNIOWIE KLAS IV–VIII 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
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W soplicowskim dworze – świat 
kultury szlacheckiej utrwalony  

w Panu Tadeuszu
Lekcja realizowana online

podstawa programowa
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów  
literackich elementy wiedzy o historii  
i kulturze. Pan Tadeusz jako lektura  
obowiązkowa.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■  poznają obyczaje i zwyczaje szlacheckie, 

które zostały utrwalone w Panu Tadeuszu;
■  dowiedzą się, dlaczego Polskę 

nazywano Rzeczpospolitą Szlachecką; 
■  przyjrzą się wybranym elementom 

świata przedstawionego w utworze 
(m.in. karabela, zegar szafowy, tabakiera, 
pas kontuszowy), wykorzystując 
do tego zabytkowe ilustracje i obiekty 
muzealne ze zbiorów Ossolineum;

■  usłyszą ciekawostki związane z kulturą 
szlachecką.

opis
Spotkanie, które stanie się 

pomocą w samodzielnej lekturze 
Pana Tadeusza dzięki omówieniu 
miejsca akcji, specyfiki szlachty 

jako warstwy społecznej dominującej 
w czasach I Rzeczypospolitej 

i jako bohatera zbiorowego utworu 
literackiego. Wyjaśnienie nazw niektórych 

przedmiotów, tytułów urzędowych  
czy czynności, które, obecnie nieużywane, 

sprawiają problemy podczas  
lektury utworu. 

UCZNIOWIE KLAS IV–VIII  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
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Zaczytany latarnik – o poruszającej 
sile Pana Tadeusza

Lekcja realizowana online

podstawa programowa
Uczeń wykorzystuje w interpretacji  
utworów literackich potrzebne konteksty  
np. biograficzny, historyczny, historyczno- 
literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny.  
Latarnik autorstwa Henryka Sienkiewicza  
jako lektura obowiązkowa.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■ poznają genezę Latarnika;
■  dowiedzą się, jakie znaczenie miała  

lektura Pana Tadeusza w czasach zaborów;
■  zobaczą autografy literackie ze zbiorów  

Ossolineum;
■  zastanowią się nad znaczeniem tęsknoty 

jako motywu literackiego.

opis
Przedstawienie okoliczności, w jakich 

Henryk Sienkiewicz napisał nowelę 
Latarnik oraz omówienie wzrostu 

znaczenia Pana Tadeusza jako książki,  
której wartości początkowo  

nie doceniano, a która z czasem  
stała się jedną z najważniejszych 

pozycji polskiej literatury.

UCZNIOWIE KLAS IV–VIII  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
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„Gdy cesarz Napoleon…”. Historia 
Polski na przełomie XVIII i XIX wieku 

jako tło historyczne Pana Tadeusza
Lekcja realizowana online

podstawa programowa
Uczeń przedstawia przykłady  
zaangażowania się Polaków po stronie  
Napoleona, z uwzględnieniem Legionów  
Polskich we Włoszech; wykorzystuje 
w interpretacji utworów literackich 
potrzebne konteksty np. biograficzny,  
historyczny. Pan Tadeusz jako lektura  
obowiązkowa.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■  dowiedzą się, w jaki sposób działali Polacy,  

próbując odzyskać niepodległość;
■  poznają postacie polskiej i europejskiej  

historii: Napoleona Bonaparte, Jana  
Henryka Dąbrowskiego, Józefa  
Poniatowskiego;

■  poznają okoliczności utworzenia Księstwa  
Warszawskiego oraz napoleońskiej  
wyprawy na Moskwę;

■  zobaczą zabytkowe ilustracje ukazujące  
postacie historyczne i umundurowanie  
polskich żołnierzy walczących u boku  
Napoleona.

opis
Ukazanie najważniejszych wydarzeń 

z historii Polski przełomu XVIII i XIX wieku,  
które pojawiają się jako tło historyczne  

fabuły Pana Tadeusza oraz biografii  
Adama Mickiewicza.

UCZNIOWIE KLAS IV–VIII  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH



Lekcje muzealne 
online
Najnowsza historia Polski
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Czarna wołga, czyli jak powstają 
fake newsy

Lekcja realizowana online

UCZNIOWIE KLAS I–VIII 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

podstawa programowa
■  uczniowie klas I–III szkoły podstawowej: 

uczeń ma świadomość obecności 
nieprawdziwych informacji, 
np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej; 
sprawdza informacje, zadając pytania 
nauczycielowi, rodzicom; stosuje zasady 
bezpieczeństwa podczas korzystania 
z urządzeń cyfrowych.

■  uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej: 
uczeń identyfi kuje tekst jako komunikat; 
rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, 
literacki, reklamowy, ikoniczny; 
rozwija umiejętność krytycznej oceny 
pozyskanych informacji.

■  uczniowie klas VII–VIII szkoły 
podstawowej: uczeń znajduje w mediach 
wiadomości na wskazany temat; 
odróżnia informacje o faktach 
od komentarzy i opinii; wyjaśnia, na czym 
powinna polegać rzetelność dziennikarzy; 
przedstawia funkcje reklamy i krytycznie 
analizuje wybrany przekaz reklamowy.

■  uczniowie szkół ponadpodstawowych:
uczeń krytycznie analizuje przekazy 
medialne i porównuje przekazy różnych 
mediów dotyczące tych samych wydarzeń 
czy procesów; formułuje własną opinię 
w oparciu o poznane fakty; rozpoznaje 
przejawy nieetycznych zachowań 
dziennikarzy.

opis
Jednym z najważniejszych zagrożeń 

dzisiejszego świata są wprowadzające 
dezinformację fake newsy. Manipulowanie 

informacjami nie jest jednak wyłącznie 
problemem współczesności – 

było wykorzystywane także wcześniej. Jak się 
bronić przed dezinformacją? Podczas zajęć 

uczniowie poznają oblicza propagandy w XX 
wieku: od poprawiającej morale do siejącej 
wrogość. Samodzielnie przeanalizują różne 

komunikaty i nauczą się, jak nie stać się 
marionetką w czyichś rękach.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:

■ odczytają przekaz polskich ulotek 
konspiracyjnych z okresu II wojny światowej 

oraz plakatów propagandowych z PRL;
■ dowiedzą się, jak powstają 

i rozprzestrzeniają się fake newsy;
■ nauczą się, jak sprawdzić, czy informacje 

są prawdziwe.
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Radio Wolna Europa.  
Głos Wolnej Polski

Lekcja realizowana online

UCZNIOWIE KLAS I–VIII  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

podstawa programowa
■  uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej: 

uczeń omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie 
środków masowego przekazu w życiu  
obywateli; wyjaśnia znaczenie środków  
masowego przekazu dla wolności słowa;  
odróżnia informacje o faktach 
od komentarzy i opinii; wyjaśnia, na czym 
powinna polegać rzetelność dziennikarzy.

■  uczniowie szkół ponadpodstawowych: 
uczeń krytycznie analizuje przekazy 
medialne i porównuje przekazy różnych 
mediów dotyczące tych samych wydarzeń 
czy procesów; formułuje własną opinię 
w oparciu o poznane fakty; rozpoznaje 
przejawy nieetycznych zachowań 
dziennikarzy.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■  poznają historię i znaczenie Radia Wolna  

Europa;
■  dowiedzą się, w jaki sposób ograniczano  

wolność obywateli w PRL;
■  porozmawiają o tym, dlaczego media  

nazywa się „czwartą władzą”.

opis
Brak wolności słowa i swobód 

obywatelskich – to była codzienność 
obywateli powojennej, komunistycznej 

Polski. Prawdziwych wiadomości  
można było jednak wysłuchać w Radiu 

Wolna Europa. Jego charyzmatyczny 
dyrektor, Jan Nowak-Jeziorański, 

wywierał realny wpływ na władze 
komunistyczne. W jaki sposób zdobywał 

informacje o wewnętrznych sprawach 
PRL? Dlaczego, by ominąć cenzurę, 

konieczne było wysyłanie zza „żelaznej 
kurtyny” ulotek… balonami? Historia RWE 

będzie punktem wyjścia do rozmowy 
o współczesnych mediach i ich 

funkcjonowaniu.
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„Nie będziemy bierni”.  
Polskie Państwo Podziemne

Lekcja realizowana online

UCZNIOWIE KLAS I–VIII  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

podstawa programowa
■  uczniowie klas VII–VIII szkoły 

podstawowej: uczeń charakteryzuje 
polityczną i militarną działalność 
polskiego państwa podziemnego, w tym 
formy oporu wobec okupantów.

■  uczniowie szkół ponadpodstawowych: 
uczeń charakteryzuje organizację 
i cele Polskiego Państwa Podziemnego; 
charakteryzuje polityczną i militarną 
działalność Armii Krajowej; wskazuje 
różne formy oporu wobec okupantów.

wiedza
Podczas zajęć uczniowie:
■  poznają różne aspekty działalności tajnych 

struktur państwa polskiego podczas 
II wojny światowej;

■  zobaczą unikalne dokumenty 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
w tym dotyczące udzielania pomocy 
Żydom przez Polaków, pochodzące 
ze zbiorów Ossolineum;

■  odkryją sensacyjną, wojenną biografię 
słynnego „Kuriera z Warszawy”.

opis
Jak tak naprawdę działało Polskie  

Państwo Podziemne? W jaki sposób  
odbywała się współpraca pomiędzy  

władzami w Warszawie a rządem  
emigracyjnym w Londynie?  

Podczas zajęć uczniowie poznają  
tajne struktury państwa polskiego  

i główne kierunki działań 
konspiracyjnych.  

Dowiedzą się także, czym była „Żegota”  
i jakie były postawy Polaków wobec  
Holokaustu. Wszystko to pokazane  

zostanie przez pryzmat sensacyjnych  
przygód żołnierzy Armii Krajowej:  

członka „Żegoty” Władysława  
Bartoszewskiego i kuriera 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
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DZIAŁ EDUKACJI

Aldona Mikucka
historyk sztuki, plastyk, edukatorka muzealna 
i przewodniczka miejska. Autorka współcze-
snego opracowania zabytkowej gry planszowej

„Piast” z 1904 roku ze zbiorów Ossolineum.
Odpowiada za lekcje dotyczące epoki romanty- 
zmu oraz cykl warsztatów „Rodzinna pracownia 
ilustracji”. Kuratorka wystawy czasowej  

„Nasz malarz Orłowski”. Rysunki Aleksadra 
Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum. 
tel. 71 755 06 57
aldona.mikucka@ossolineum.pl

Teresa Sokół
historyk sztuki i edukatorka muzealna.  
Z Ossolineum związana od 2010 roku,  
pomysłodawczyni cyklu wykładów  

„Z ossolińskiej kolekcji”, prezentujących 
zbiory Zakładu Narodowego  
im. Ossolińskich. 
Kuratorka wystawy czasowej 
Średniowieczne skarby Ossolineum.
tel. 71 755 06 58
teresa.sokol@ossolineum.pl 

Magdalena Musiał 
kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki 

i edukatorka muzealna. Autorka sześciu 
przewodników dla dzieci po muzealnych 

wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza 
związana od początku jego powstania. 

Koordynuje m.in. cykl spotkań muzycznych 
dla najmłodszych widzów, zatytułowany 

„Rodzinne poranki muzyczne”. 
tel. 71 755 06 51

magdalena.musial@ossolineum.pl

Maja Kwiecińska
historyk sztuki i architektury, 
edukatorka muzealna. Zajmuje się 
lekcjami muzealnymi na wystawie 
Misja: Polska, odpowiada za program 
dla rodziców z dziećmi do lat 3, m.in. za cykl 
„Brzdąc w muzeum”. Koordynuje akcję 
społeczną #muzealniaki.
tel. 71 755 06 54
maja.kwiecinska@ossolineum.pl

Kinga Łaska
artysta plastyk i edukatorka muzealna. 

Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące 
do twórczego działania, w tym „Sobotnie 

warsztaty rodzinne”, które przybliżają tajniki 
różnych technik artystycznych, oraz warsz-
taty fotograficzne, witrażowe i introligator-

skie dla dorosłych. To z jej inicjatywy  
w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty 

dla szkół i przedszkoli.
tel. 71 755 06 53

kinga.laska@ossolineum.pl

Monika Nowak
absolwentka ochrony dóbr kultury i edu-

katorka muzealna. Odpowiada za program 
dla rodzin, w tym cykl „Maluchy odkrywają 

muzeum”, oraz ofertę dla dzieci przedszkol-
nych i warsztaty szlacheckie dla dorosłych. 

Kuratorka wystawy edukacyjnej SENSO- 
-litera oraz muzealnego escape roomu.  

Zajmuje się również projektem  
„Muzeum dostępne”.

tel. 71 755 06 52
monika.nowak@ossolineum.pl



Wykorzystane materiały graficzne pochodzą 
ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Muzeum Pana Tadeusza

Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław

www.muzeumpanatadeusza.pl


