
  

KALENDARIUM WYDARZEŃ: 5–11 marca 2018 

 

5 MARCA 2018 | PONIEDZIAŁEK 

Muzeum nieczynne 

 

6 MARCA 2018 | WTOREK 

Muzeum czynne w godzinach 10.00 – 18.00 

10.00 | | Muzeum Narodowe w Szczecinie | tylko dla uczestników konkursu 

  Etap wojewódzki konkursu "Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region" 

17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | wstęp wolny 

  „Lalki biedermeierowskie” | Wykład dr Anny Kozak | Program wydarzeń towarzyszących   

  wystawie „Biedermeier” 

 

7 MARCA 2018 | ŚRODA  

Muzeum czynne w godzinach 10.00 – 18.00 

17:00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | wstęp wolny  

  Akademia Historii Sztuki | „Sztuka I połowy XX wieku”” | Wykład dra Szymona Piotra Kubiaka  

 

8 MARCA 2018 | CZWARTEK 

Muzeum czynne w godzinach 10.00 – 18.00 

17:00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | wstęp wolny  

  "Jak miał wyglądać niemiecki Szczecin?| Wykład dr Bogdany Kozińskiej i dr Tomasza Cykalewicza  

9 MARCA 2018 | PIĄTEK 

Muzeum czynne w godzinach 10.00 – 16.00 

 

10 MARCA 2018 | SOBOTA 

Muzeum czynne w godzinach 10.00 – 18.00 | BEZPŁATNA SOBOTA* 
* wstęp wolny na ekspozycje MNS z wyjątkiem Interaktywnej Wystawy „Miasto Nauki”  

10.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | bilety: 10 pln + zapisy  

  „Spotkanie w eleganckim salonie” | Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 | Prowadzenie: Agata   

  Kamińska | Program towarzyszący wystawie „Biedermeier"  

11.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | bilety: 10 pln + zapisy  

  Akademia Juniora | „Przy wielkanocnym stole. Między babką a mazurkiem. Polskie tradycje i    

  zwyczaje. Zdobienie jaj metodą batikową" 

12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | bilety: 10 pln, bez zapisów 

  Rysujemy w Muzeum | „Pejzaż miasta” 

12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | bilety: 10 pln + zapisy  

  Poszukiwanie sztuki i matematyki w świecie origami | Wielkanocne jaja z modułu chińskiego 

16.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | wstęp wolny  

  Koncert Pasyjny  

16.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny  

  Koncert Pasyjny  

 

11 MARCA 2018 | NIEDZIELA 

Muzeum czynne w godzinach 10.00 – 18.00 

 



 

 

 

ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU  

"MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

 

W najbliższy wtorek, 6 marca 2018 roku, odbędzie się etap wojewódzki konkursu "Moja mała 

ojczyzna. Moja miejscowość, mój region" organizowanego przez Muzeum Narodowe  

w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. 

 

Konkurs odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3  

w następujących godzinach: 

godz. 10.00 - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

godz. 11.30 -  uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej 

godz. 13.00 - gimnazjaliści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LALKI BIEDERMEIEROWSKIE 

Zapraszamy we wtorek, 6 marca 2018 roku o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego  

w Szczecinie przy Wałach chrobrego na wykład dr Anny Kozak zatytułowany  

"Lalki biedermeierowskie". Wykład odbywa się w ramach programu towarzyszącego 

wystawie "Biedermeier". Wstęp wolny.  

 

W okresie biedermeieru wiele uwagi poświęcano dzieciom i ich wychowaniu. Ważną rolę 

odgrywały tu zabawki, których produkowano teraz znacznie więcej niż w XVIII wieku. 

Spotkanie poświęcone będzie lalkom, zaprezentujemy ich różnorodne typy i techniki 

wytwarzania. 

 



 

AKADEMIA HISTORII SZTUKI 

SZTUKA I POŁOWY XX WIEKU 

 

Zapraszamy w środę, 7 marca 2018 roku o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego 

w Szczecinie przy Wałach chrobrego na wykład dra Szymona Piotra Kubika „Sztuka I połowy  

XX wieku”. Wykład odbywa się  w ramach cyklu edukacyjnego Akademia Historii Sztuki.  

 

Wykłady z zakresu historii sztuki, odbywają się od października do kwietnia, w każdą środę.  

Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom 

dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane 

już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, 

uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. 

 

 

 

 

 



 

AKADEMIA PODRÓZNIKA 
JAK MIAŁ WYGLĄDAĆ NIEMIECKI SZCZECIN?  

Zapraszamy na spotkanie pomorzoznawcze w ramach Akademii Podróżnika zatytułowane 

"Jak miał wyglądać niemiecki Szczecin i dlaczego wygląda inaczej?", które poprowadzą  

dr Bogdana Kozińska - była dyrektor Muzeum Historii Szczecina, autorka książki „Rozwój 

przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do drugiej wojny światowej” oraz dr Tomasz 

Cykalewicz - architekt, urbanista, pasjonat historii Pomorza. 

 

Tematem spotkania będą, z oczywistych przyczyn niezrealizowane, niemieckie plany rozwoju 

Szczecina. Dowiemy się jakie inwestycje planowały przedwojenne władze i w jakich 

kierunkach miała rozrastać się stolica prowincji. Liczymy, że wiedza ta może stać się 

inspiracją także dla współczesnych urbanistów i decydentów, którzy zajmują się rozwojem 

przestrzennym miasta. 

 

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Lider oraz Muzeum 

Narodowe w Szczecinie. 

 

 

 

 



  

WARSZTATY DLA DZIECI 

SPOTKANIE W ELEGANCKIM SALONIE  

 

Zapraszamy w sobotę, 10 marca 2018 roku o godzinie 10.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie 

przy Wałach Chrobrego na warsztaty „Spotkanie w eleganckim salonie”. Zajęcia dedykowane są 

dzieciom w wieku 6–12 lat. Program towarzyszący wystawie „Biedermeier".  

Prowadzenie: Agata Kamińska 

Zapisy: a.kaminska@muzeum.szczecin.pl 
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AKADEMIA JUNIORA 

PRZY WIELKANOCNYM STOLE 

 

Małych studentów zapraszamy na kolejne zajęcia zatytułowane " Przy wielkanocnym stole. Między 

babką a mazurkiem. Polskie tradycje i zwyczaje. Zdobienie jaj metodą batikową", które poprowadzi 

Dorota Baumgarten-Szczyrska w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego.  

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: 10 zł 

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy 

Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych 

mailto:d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl


 

RYSUJEMY W MUZEUM 
PEJZAŻ MIASTA 
 

Zapraszamy na kolejne zajęcia z cyklu „Rysujemy w muzeum” zatytułowane "Pejzaż miasta". 

„Rysujemy w muzeum” to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone  

w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz 

osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie 

twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których 

dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.  

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą 

przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni  

w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. 

Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, 

perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także 

podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.  

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych 

organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

 

Prowadząca: Maryla Raban 

Wstęp: 10 zł 

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy 

 

 

 



 

 

POSZUKIWANIE SZTUKI I MATEMATYKI W ŚWIECIE 

ORIGAMI 

WIELKANOCNE JAJA Z MODUŁU CHIŃSKIEGO 

 

Zapraszamy dzieci w wieku 10–14 lat na kolejne zajęcia zatytułowane " Wielkanocne jaja z modułu 

chińskiego" odbywające się w ramach cyklu „Poszukiwanie sztuki i matematyki w świecie origami”. 

Sobotnie warsztaty nie tylko przybliżą dzieciom tajniki sztuki składania papieru oraz nauki, jaką jest 

geometria, ale także zachęcą do samodzielnego logicznego myślenia i koncentracji. Zajęcia mobilizują 

uczestników do rozwijania sprawności manualnych i twórczych oraz ćwiczenia wyobraźni 

przestrzennej. 

 

Warsztaty prowadzi Beata Zagórska. Wstęp – 10 zł, obowiązują wcześniejsze zapisy pod 

adresem: d.obalek@muzeum.szczecin.pl  

  

 

 

 

 

 

mailto:d.obalek@muzeum.szczecin.pl


AKTUALNE WYSTAWY 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE 

Wystawy czasowe: 

– Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka (do 11 marca 2018)  

– Biedemeier (do 15 kwietnia 2018) 

Wystawy stałe: 

– Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów 

– W afrykańskiej wiosce 

– Sztuka Afryki – między maską a fetyszem 

– Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki 

– Miasto Nauki 

– Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji 

– Modele żaglowców i okrętów 

– Modele statków ze Stoczni Szczecińskiej  

Ekspozycje tymczasowe:  

– Magazyn Sztuki Dawnej – sztuka na Pomorzu od XII do XVII wieku 

– Magazyn archeologiczny Muzeum Morskiego 

 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH  

Wystawy stałe: 

– Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci 

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

– Stare srebra 

– Lapidarium  

 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  

Wystawy czasowe: 

– Marek Radke. Złoto, srebro oraz… (do 8 kwietnia 2018) 

– Ptak bez przestrzeni. Georg Johann Tribowski – wczesne obrazy (do 8 kwietnia 2018) 

 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—MUZEUM HISTORII SZCZECINA 

Wystawy stałe: 

– Najstarsze karty z dziejów Szczecina 

– Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich 

– Eugen Dekkert – muzealne atelier  

– Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku 

Wystawy czasowe:  

– Na zachód przybyli nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości (do 18 marca 

2018) 

 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY 

Wystawy stałe: 

–  Wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy 

 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI 

DOJAZDOWYCH 

– Wystawa plenerowa Zachodniopomorskiej Kolei Dojazdowej 



LOKALIZACJE:  
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ulica Wały Chrobrego 3 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ulica Staromłyńska 27 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ulica Księcia Mściwoja II 8 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, plac Solidarności 1 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej, ulica Staromłyńska 1 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

OFICJALNE HASZTAGI 
#mns  

#muzeum szczecin  

#muzeumnarodowewszczecinie 

 

SOCIAL MEDIA 
facebook/muzeum.szczecin 

instagram/muzeum.szczecin 

 

www.muzeum.szczecin.pl 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

 

 
 


