
KALENDARIUM WYDARZEŃ: do 13 listopada 2022 
 

5 LISTOPADA 2022 | SOBOTA  
10.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | bilety: 15 zł + zapisy (!)  

  Akademia Juniora | „Podróże przez kontynenty: Azja. Z wizytą w Japonii. Katana i wakizashi -  

  czyli co gra w duszy samuraja” | Warsztaty dla dzieci w wieku 7–12 lat | Prowadzenie: Dorota  

  Baumgarten-Szczyrska 

16.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | bilety: 5 zł 

  Akademia Historii Sztuki | „Sztuka starożytnego Rzymu – architektura” | Wykład Krystyny  

  Milewskiej 

9 LISTOPADA 2022 | ŚRODA 
17.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny 

  Promocja książki „Historia w kopercie” autorstwa Adriany Rybickiej-Bąk i Pauli Sendry 

11 LISTOPADA 2022 | PIĄTEK 
Uwaga! Czynne tylko Muzeum przy Wałach Chrobrego i Centrum Dialogu Przełomy MNS. Pozostałe 

gmachy MNS – NIECZYNNE  

10.00–16.00 | Muzeum przy Wałach Chrobrego | bilety wg cennika MNS 

  Gra muzealna „eMeNeS NIEPODLEGŁA. Rodzinna Szarada” 

10.00–16.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny  

  Święto Niepodległości w MNS-CDP 

10.00–16.00 | Menu patriotyczne w Café Przełomy 

12.00 | Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego w hallu MNS–CDP 

od 12.30 | Patriotyczne warsztaty rodzinne: kolorowanki z orzełkami, wyklejanie orzełków,   

  układanki z orzełkami 

12.45 | Rodzinny spacer po wystawie stałej „Miasto sprzeciwu–miasto protestu” oraz  

  czasowych –  „Polskie orły. Symbole narodowe z kolekcji Tomasza Glińskiego” 

  i „Nasze czasy. Fotokolaże Cezarego Dubiela” 

13 LISTOPADA 2022 | NIEDZIELA 
13.11 | Muzeum przy Wałach Chrobrego | bilety wg cennika MNS 

  Finisaż „Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum   

  Narodowego w Szczecinie” | Spacer kuratroski: dr Beata Małgorzata Wolska 

 

 

               

 

 

 

 

 



Aktualne wystawy stałe i czasowe 
 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE  
Wystawy stałe: 

– Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu 

– Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku 

– W afrykańskiej wiosce 

– Sztuka Afryki – między maską a fetyszem 

– Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki 

– Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów 

Wystawy czasowe: 

– Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów MNS (do 13.11.2022) 

– Piękno i śmierć. Opowieść o azjatyckiej broni białej (do 5.03.2023) 

– Modele okrętów i żaglowców  

– Pierwsze muzeum morskie w odrodzonej Rzeczypospolitej, warszawskie muzeum Stanisława   

     Ledóchowskiego 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH 
Wystawy stałe: 

– Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku 

– Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci 

– Stare srebra. Piękno zaklęte w przedmiocie 

– Lapidarium: Bernhard Bleeker „Mojżesz” oraz Johann Gotfried Schadow  „Fryderyk II Wielki”  

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
Wystawy czasowe: 

– FOGTTPERSZKO. Artyści domów stojących w miejscu. Andrzej Foggt & Jarosław Perszko  

   (do 15.01.2023) 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM HISTORII SZCZECINA 
Awaria węzła cieplnego – NIECZYNNE do odwołania 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY 
Wystawy stałe: 

– Miasto sprzeciwu – miasto protestu 

Wystawy czasowe: 

– Fotokolaże Cezarego Dubiela „Nasze czasy” (do 27.11.2022) 

–  Polskie orły. Symbole narodowe z kolekcji Tomasza Glińskiego (do 31.12.2022) 

– Wystawa plenerowa "Historia w kopercie"  

– Wystawa plenerowa „Ta wojna trwa” - fotografie Andriya Dubchaka  

WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH W GRYFICACH  
Wystawy stałe: 

– wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych 

 

 



Akademia Juniora 

„Podróże przez kontynenty: Azja. Z wizytą w Japonii. 

Katana i wakizashi - czyli co gra w duszy samuraja” 

Zapraszamy małych studentów Akademii Juniora na kolejne zajęcia zatytułowane „Podróże przez 

kontynenty: Azja. Z wizytą w Japonii. Katana i wakizashi - czyli co gra w duszy samuraja”. 

Akademia Juniora to cykl sobotnich spotkań opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 7–12 lat. Na 

zajęcia zapraszamy zarówno dzieci, które wcześniej uczestniczyły w Akademii Malucha, jak i te, które 

chciałyby poznać świat sztuki oraz liczne skarby skrywane w muzealnych wnętrzach. Każde spotkanie 

trwa około dwóch godzin i obejmuje dwie części: pierwszą realizowaną na salach wystawowych z 

wykorzystaniem wybranych eksponatów i drugą, na którą składają się zajęcia plastyczne związane z 

przygotowanym tematem. 

W ramach zajęć muzealnych słuchacze Akademii będą mogli pogłębić swoją dotychczasową wiedzę i 

poznać nowe zagadnienia związane z historią sztuki. Dzieci odbędą fascynującą podróż w czasie i 

przestrzeni. Poznają polskie tradycje i zwyczaje oraz kulturę innych narodów. W trakcie zajęć będą 

miały niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć, dotknąć, a nawet przymierzyć przedmioty prezentowane 

na co dzień na wystawach lub przechowywane w magazynach muzealnych. Każdy słuchacz Akademii 

Juniora otrzyma specjalną kartę pracy z tematyką zajęć, a za każdy udział w spotkaniu otrzyma 

specjalny znaczek. Na zakończenie cyklu warsztatów realizowanych w ramach Akademii wytrwali 

uczestnicy otrzymają Dyplomy Słuchacza Akademii Juniora. 

Prowadząca: Dorota Baumgarten-Szczyrska 

tel. (+48) 91 43 15 270 

d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl 

Wstęp: 15 zł 

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych 
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Akademia Historii Sztuki 

„Sztuka starożytnego Rzymu – architektura” 

 

W najbliższą sobotę zapraszamy na wykład „Sztuka starożytnego Rzymu – architektura”, który 

poprowadzi Krystyna Milewska w ramach cyklu Akademia Historii Sztuki. 

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się w tym roku 

szkolnym od października 2022 do maja 2023, w każdą sobotę. Ze względu na przekrojowy charakter 

kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją 

przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki 

zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z 

analizą i interpretacją dzieł sztuki.  

 

Program wykładów w roku szkolnym 2022/2023: https://tiny.pl/wwgfs 

Wykłady odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 

Wstęp 5 zł 

Koordynatorki cyklu: Krystyna Milewska k.milewska@muzeum.szczecin.pl oraz Dorota Obalek 

d.obalek@muzeum.szczecin.pl 
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Promocja książki „Historia w kopercie” 

Zapraszamy w środę, 9 listopada 2022 r., o godz. 17.00, na promocję książki „Historia w kopercie” 

autorstwa Adriany Rybickiej-Bąk i Pauli Sendry. Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej / 

przestrzeni dialogu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Wstęp wolny. 

„Historia w kopercie” to publikacja towarzysząca wystawie czasowej pod tym samym tytułem, 

prezentująca historie zawarte w prywatnej korespondencji z okresu od międzywojnia po upadek 

systemu komunistycznego w Polsce. Wszystkie listy pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego w 

Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Zawarta w nich treść umożliwia spojrzenie na kluczowe 

wydarzenia tego okresu z perspektywy jednostki. Głos zostaje oddany zwykłym ludziom, którzy w 

swych listach zapisali wspomnienia minionych lat. W publikacji kolejno przedstawione zostały 

motywy zawarte w korespondencji, takie jak: wojna, niewola, śmieć, tułaczka, codzienność, 

„Solidarność”, internowanie oraz emigracja. 

Inspiracją do powstania wystawy, jak i publikacji był zbiór korespondencji Zofii Nieniewskiej z czasów 

od drugiej wojny światowej po lata 80. XX wieku. Obok listów przedstawione zostały również kartki 

pocztowe, pocztówki dźwiękowe, znaczki, grafiki, fotografie archiwalne oraz grypsy. Pojawiły się listy 

wiodące, wybrane jako najciekawsze ze zbiorów MNS–CDP, między innymi list Romana Abrahama, 

dowódcy Brygady Kawalerii „Bydgoszcz”, napisany dzień przed śmiercią marszałka Józefa 

Piłsudskiego oraz zbiór listów Alfonsa Tadajewskiego wysłany do bliskich z obozu koncentracyjnego w 

Mauthausen. 

 

Adriana Rybicka-Bąk – historyczka. Od 2018 roku nauczycielka historii w szkole podstawowej.  

W latach 2020–2022 asystentka w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. 

Paula Sendra – historyczka. Od 2018 roku asystentka w Muzeum Narodowym w Szczecinie – 

Centrum Dialogu Przełomy. Nauczycielka historii w szczecińskim prywatnym liceum dla dorosłych. 

Autorka i współautorka trzech wystaw czasowych prezentujących obraz historii widzianej oczami 

zwykłego człowieka, podkreślających ulotność życia ludzkiego, ale też ukazujących problemy zwykłej 

codzienności na tle wielkich wydarzeń historycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święto Niepodległości w Muzeum  

 
W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 2022 roku, zapraszamy do odwiedzenia Muzeum 

Narodowego w Szczecinie. 

Do Państwa dyspozycji będą wystawy stałe i czasowe w dwóch oddziałach – Muzeum przy Wałach 

Chrobrego oraz Centrum Dialogu Przełomy. Zaplanowane są także specjalne rodzinne wydarzenia, 

warsztaty oraz muzealna gra.   

  

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy 

plac Solidarności 1 

Muzeum czynne między 10.00 a 16.00 

10.00–16.00 | Menu patriotyczne w Café Przełomy 

12.00 | Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego w hallu MNS–CDP 

od 12.30 | Patriotyczne warsztaty rodzinne: kolorowanki z orzełkami, wyklejanie orzełków, układanki 

z orzełkami 

12.45 | Rodzinny spacer po wystawie stałej „Miasto sprzeciwu–miasto protestu” oraz czasowych –  

„Polskie orły. Symbole narodowe z kolekcji Tomasza Glińskiego” i „Nasze czasy. Fotokolaże Cezarego 

Dubiela” 

 

DOSTĘPNE EKSPOZYCJE: 

Wystawy czasowe: 

–  „Polskie orły. Symbole narodowe z kolekcji Tomasza Glińskiego” 

–  „Nasze czasy. Fotokolaże Cezarego Dubiela” 

Wystawy plenerowe: 

–  „Historia w kopercie” 

–  „Zamrożone. Życie dzieci na linii frontu" „ oraz „Ta wojna trwa” - fotografie Andriya Dubchaka  

Wystawa stała MNS–CDP 

–  „Miasto sprzeciwu–miasto protestu” 

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 3 

Muzeum czynne między 10.00 a 16.00 

 W związku ze zbliżającymi się obchodami Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy dla 

Państwa grę muzealną „eMeNeS NIEPODLEGŁA. Rodzinna szarada”. Do udziału we wspólnej zabawie 

zapraszamy już od 5 listopada 2022 roku. Gra będzie dostępna także 11 listopada 2022 roku, w dniu 

Święta Niepodległości (w godzinach otwarcia Muzeum, między 10.00 a 16.00).  

Gra polega na rozwiązywaniu zagadek dotyczących muzealnych kolekcji prezentowanych w gmachu 

przy ul. Wały Chrobrego 3. Uzyskane podczas zwiedzania odpowiedzi na wszystkie pytania umożliwią 

uczestnikom rozszyfrowanie głównego hasła, które jest podtytułem jednej z wystaw prezentowanych 



w muzeum. Przedstawione w tej przestrzeni dzieła sztuki nawiązują do wydarzeń z 11 listopada 1918 

roku. Szczególnie polecamy Państwa uwadze wystawę "Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i 

XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie", ponieważ wkrótce ustąpi ona miejsca 

nowej ekspozycji.  

Przebieg gry: 

1. Pobierz karty do gry z kasy Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 

2. Odpowiedz na wszystkie pytania i wpisz odpowiedzi zgodnie z przyjętą numeracją w określone 

kratki (do krzyżówki). 

3. Uzupełnij na karcie wymagane dane kontaktowe. 

4. Wrzuć kartę z wypełnioną krzyżówką do skrzyni znajdującej się przy kasie muzeum (Uwaga! Nie 

wrzucamy tam kartek z pytaniami). 

Z grupy osób, które prawidłowo rozwiążą naszą zagadkę, losowo wybierzemy pięcioro laureatów, 

którzy otrzymają muzealne nagrody. 

Zwycięzców poznamy 16 listopada 2022 roku. 

  

DOSTĘPNE EKSPOZYCJE: 

Wystawy czasowe: 

– "Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów MNS" 

– "Pierwsze muzeum morskie w odrodzonej Rzeczypospolitej, warszawskie muzeum Stanisława 

Ledóchowskiego" 

– "Piękno i śmierć. Opowieść o azjatyckiej broni białej" 

Wystawy stałe: 

– "Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu" 

– "Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku" 

– "W afrykańskiej wiosce" 

– "Sztuka Afryki – między maską a fetyszem" 

– "Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki" 

– "Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finisaż „Stettin/Szczecin – jedna historia” 

Zapraszamy na finisażowy spacer kuratorski po wystawie „Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka 

XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”. Oprowadzać będzie kuratorka – dr 

Beata Małgorzata Wolska.  

Spotkanie odbędzie się w ostatnim dniu prezentacji wystawy, w niedzielę 13 listopada 2022 roku o 

godzinie 13.11.  

 

Bilety: normalny – 15 zł, ulgowy – 8 zł, Kultura Dostępna – 1 zł  

  

Czy Stettin i Szczecin to jedno miasto? Chociaż właściwszym pytaniem jest to, czy historia Stettina i 

historia Szczecina to historia jednego czy dwóch odrębnych miast? Na oba człony tego pytania można 

odpowiedzieć twierdząco: tak, to jedno miasto, bo pamięć przeszłości miasta w coraz mniejszym 

stopniu dzieli historyków Stettina-Szczecina; oraz: tak, to dwa odrębne miasta, pomiędzy którymi ci 

sami historycy dość zgodnie gotowi są wskazać oczywisty punkt nieciągłości. A dotyczy to tyleż 

badaczy stettińskich-szczecińskich dziejów, co sztuki. Jeśli spojrzeć okiem nawet nie znawcy, ale 

miłośnika sztuki na prezentowany tu przegląd kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, łatwo jest 

te nieciągłości – te luki, miejsca puste i prowokujące niewygodne pytania – wskazać. Na przykład 

takie: skoro zgadzamy się, uznajemy i celebrujemy już dziś w sposób nieskrępowany to, że miasto 

było niemieckie, to dlaczego tak mało tu obiektów niemieckich?   

Choć niewygodne, nie warto jednak chyba takich pytań przemilczać, unikać czy – tym bardziej! – 

zakrzykiwać. Lepiej je głośno stawiać, bo może to one właśnie stanowią istotę kolekcji, skupiają 

uwagę na szczelinach, z których przebija się pełna historia muzeum i miasta – niełatwa, złożona, 

pełna wyrw, braków i związanych z nimi doświadczeń, zarówno artystów, osób współtworzących 

historie instytucji, jak i pozostałych mieszkańców. To sprawiło, że istotą wystawy stała się chęć 

uchwycenia tego, co bywa często niewidoczne, ponieważ nie ukazuje spójnej wersji wielkiej narracji o 

mieście. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić w losy zarówno niemieckiego i polskiego miasta 

oraz muzeum, jak i związanej z nim sztuki. Na kolekcję bowiem należy spoglądać, mając w pamięci 

zawiłości dziejowe miasta. W związku z tym podstawowym celem przyświecającym twórcom 

wystawy była potrzeba stworzenia opowieści o jednym Stettinie/Szczecinie – tym przed- i 

powojennym, takim, który łączy polską i niemiecką historię miasta w jedną, acz złożoną z 

niezliczonych doświadczeń całość. Do jego realizacji wykorzystano wybór niemieckich i polskich dzieł 

z XIX i XX wieku. Stanowi on dobrą reprezentację szczecińskiej kolekcji, bowiem obejmuje te 

okoliczności, które najlepiej oddają kluczowe meandry historii miasta, a co za tym też idzie – 

muzeum. Proponowana ekspozycja to obraz drogi prowadzącej do zgody na myślenie o Szczecinie 

jako polskim mieście z niemiecką przeszłością (i współczesnością). 

 

Kuratorka: Beata Małgorzata Wolska 

Współorganizator: Bornholms Kunstmuseum 

Partner: Dansk Kulturinstitut / Duński Instytut Kultury / Dänisches Kulturinstitut 

Wsparcie: Ministerstwo Kultury / Kulturministerium 15. Juni Fonden 

 


