
Nie tylko kolędnicy... – zwyczaje zimowe 

prawosławnych Słowian Południowych 

Wykład Mirelli Makurat 

 
 ___________________________________________________ 

 

12 grudnia 2017 | wtorek | godzina 17.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

wstęp wolny 

 

Zapraszamy na wykład Mirell Makurat (Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie) 

zatytułowany „Nie tylko kolędnicy – Kukeri, Vasiliczari, Babari i inni. Zwyczaje zimowe prawosławnych 

Słowian Południowych”. 

Prelekcja będzie dotyczyła zimowego cyklu obrzędowego Bułgarów, Macedończyków i Serbów, 

podczas którego dochodzi do połączenia pogańskich elementów słowiańskich i bałkańskich z nauką 

oraz obrządkiem Cerkwi Prawosławnej. W wyniku wzajemnych oddziaływań tych wpływów dochodzi 

do powstania formy lokalnej religijności (omówione zostanie m.in. zjawisko synkretyzmu i 

antysynkretyzmu religijnego, czyli łączenia lub, przeciwnie, podtrzymywania odrębności  pewnych 

wierzeń i praktyk).  

Na tle ludowego i prawosławnego kalendarza omówione zostaną rytuały, wierzenia i zwyczaje cyklu 

zimowego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych obchodów tzw. Starego Nowego Roku oraz 

Karnawału (obrzędy, typy i funkcje masek i strojów przebierańców –  Vasiliczarów, Kukerów, 

Babarów, Koledarów, a także personifikacji Starego i Nowego Roku i in., przebrania współczesne).  

Przyjrzenie się sposobom świętowania Słowian Południowych daje nam kontekst do pogłębionego 

rozumienia ich kultury, a także tradycji polskich.   

 

 

 

 

 

 



Akademia Historii Sztuki 

Architektura i rzeźba renesansowa 

Wykład Renaty Fabiańskiej-Grzybowskiej 

 
______________________________________________________ 

 

13 grudnia 2017 | środa | godzina 17.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

wstęp wolny 

 

Zapraszamy na wykład Renaty Fabiańskiej-Grzybowskiej "Architektura i rzeźba renesansowa"  

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci  

na najciekawszy list do św. Mikołaja 

oraz otwarcie wystawy pokonkursowej  

 
______________________________________________________ 

 

14 grudnia 2017 | czwartek | godzina 12.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

wstęp wolny 
 

Zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy list do św. Mikołaja oraz otwarcie 

wystawy pokonkursowej prezentującej prace laureatów i uczestników konkursu. 

Tradycyjnie 6 grudnia obchodzimy w Polsce mikołajki. Rankiem tego dnia dzieci dostają upragnione 

prezenty. Dorośli, chcąc wspomóc świętego Mikołaja w doborze podarków, często namawiają swoje 

pociechy do przygotowania listu z wymarzonymi prezentami. W tym roku, po raz kolejny, dzieci 

w wieku 5–10 lat brały udział w konkursie na najciekawszy list do świętego Mikołaja.  

Pisanie listów do świętego Mikołaja jest pięknym zwyczajem, dzięki któremu dziecko doświadcza 

magicznej atmosfery, rozwija wyobraźnię, uczy się, że miło jest być obdarowanym, ale dobrze jest też 

obdarowywać innych.  

  

Koordynatorka konkursu: 

Dorota Baumgarten-Szczyrska 

tel. (+48) 91 4315 270 

d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl 

 

 

 

 

mailto:d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl


Akademia Antyczna 

Grecy i ich podróże „na krańce świata 

Wykład dr Małgorzaty Cieśluk 

 
______________________________________________________ 

 

14 grudnia 2017 | czwartek | godzina 17.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

wstęp wolny 

 

Zapraszamy na wykład zatytułowany „Grecy i ich podróże „na krańce świata” dr Małgorzaty Cieśluk 

z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego odbywający się  

w ramach cyklu Akademia Antyczna. 

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego  

w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem 

Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie. 

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów 

Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna.  

W tym roku Akademia Antyczna poświęcona będzie mitologii greckiej. Zostaną omówione mity 

o bogach, boginiach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie oraz samo 

funkcjonowanie świata. 

W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich 

w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne i warsztaty adresowane do dzieci 

i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy 

humanistycznej przez uczniów. 

 

 

 

 

 

 



Święta z Muzeum 

Jarmark świąteczny  

oraz rodzinne warsztaty 

 
______________________________________________________ 

 

16 grudnia 2017 | sobota | w godzinach 10.00 – 18.00 

17 grudnia 2017 | niedziela | w godzinach 10.00 – 16.00 

warsztaty: 17 grudnia 2017 | niedziela | godzina 11.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

Na jarmark wstęp wolny | warsztaty biletowane 10 pln + zapisy 
 

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa miłą niespodziankę z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia! Wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Płoni oraz Polskim Towarzystwem Walki  

z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie i Szczecińskim Towarzystwem Kultury zapraszamy  

na Jarmark Świąteczny, na którym będzie można kupić stroiki świąteczne, bombki, kartki, zabawki  

dla dzieci, serwetki, frywolitki, biżuterie oraz wiele innych wykonanych własnoręcznie upominków, 

które mogą okazać się idealnym prezentem pod choinkę. Wszystkie rzeczy prezentowane na 

stoiskach będą sprzedawane za symboliczne kwoty, a suma uzyskana ze sprzedaży zostanie 

przekazana na cele charytatywne. 

W niedzielę w godzinach 11.00–13.00 w ramach jarmarku odbędą się również rodzinne warsztaty 

tworzenia ozdób świątecznych i zdobienia pierników.  

 

Rodzinne warsztaty świąteczne: 

17 grudnia 2017 (niedziela), godz. 11.00–13.00  

Wstęp: 10 zł od dziecka, opiekun wstęp wolny 

Liczba miejsc ograniczona 

Obowiązują wcześniejsze zapisy: edukacja@muzeum.szczecin.pl 

 

 

 

 

mailto:edukacja@muzeum.szczecin.pl


Wystawa Na zachód przybyli nauczyciele 

Prezentacja multimedialna 

Spotkania w pół drogi… 

 
______________________________________________________ 

 

16 grudnia 2017 | sobota | godzina 11.00  

Muzeum Historii Szczecina MNS | ul. Mściwoja II 8  

wstęp wolny 

 

W ramach działań edukacyjnych wokół wystawy „Na zachód przybyli nauczyciele. Janina Szczerska – 

pedagog w nowej rzeczywistości” zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej 

przygotowanej przez uczniów I LO w Szczecinie zatytułowanej Spotkania w pół drogi …  

(Opowieść o I liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie) 

Spotkanie odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2017, o godz. 11.00  w Muzeum Narodowym w Szczecinie 

– Muzeum Historii Szczecina, ul. Ks. Mściwoja II 8.  

 

____________________________ 

 

Wystawa „Na zachód przybyli nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości” 

stanowi próbę zaprezentowania kształtowania się systemu oświaty w powojennym Szczecinie  

na przykładzie działalności Janiny Szczerskiej. Jej losy stały się przyczynkiem do ukazania nie tylko 

okoliczności powstania placówek szkolnych na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej, 

ale również znaczenia i pozycji nauczyciela w procesie tworzenia tych miejsc. Na ekspozycji zostały 

zgromadzone liczne archiwalia uzupełnione osobistymi przedmiotami Janiny Szczerskiej, a także 

pamiątki związane z działalnością I Liceum Ogólnokształcącego. Istotne dopełnienie stanowią również 

obiekty dotyczące powojennego systemu szkolnictwa w Szczecinie. 

 

 

 



Akademia Brzdąca 

Madonna z dzieciątkiem 

Dla dzieci w wieku 3–4 lata 

 
______________________________________________________ 

 

16 grudnia 2017 | sobota | godzina 11.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

bilety: 8 pln + zapisy (!) 

 

 

Zapraszamy dzieci w wieku 3–4 lat na spotkanie zatytułowane "Madonna z dzieciątkiem"  

wprowadzające w magiczny świat sztuki, które poprowadzi Krystyna Milewska. Najmłodsi uczestnicy 

zajęć poznają tajemnice obrazów prezentowanych na wystawach w Muzeum Narodowym  

w Szczecinie. 

Akademia Brzdąca to cykl niedzielnych spotkań z kustoszem, opracowanych z myślą o dzieciach  

w wieku 3–4 lat, wprowadzających w magiczny świat sztuki. Zajęcia polegają na opowieści 

o wybranym obrazie prezentowanym na ekspozycjach Muzeum Narodowego w Szczecinie 

i połączone są z działaniami plastycznymi. Malarstwo pokazuje świat widziany oczami artystów, 

zwraca uwagę na to, że dzieło ma nie tylko aspekt estetyczny, ale także pomaga zrozumieć otaczającą 

rzeczywistość. Bezpośredni kontakt z barwą, obrazem, słowem otwiera widzów na odbiór sztuki 

wyobraźnią, sercem i myślą. Szczególnie najmłodsi – zainspirowani oglądanymi na wystawach 

pracami – z entuzjazmem rysują i malują postrzegany świat. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, 

od października do maja. Zapraszamy do mądrego i uważnego patrzenia na świat, sztuka bowiem 

cenniejsza jest niż złoto! 

UWAGA: Najbliższe zajęcia odbędą się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 

Prowadząca: Krystyna Milewska, tel. (+48) 91 43 15 269 

k.milewska@muzeum.szczecin.pl 

Wstęp: 8 zł  

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy, oferta nie dotyczy grup 

zorganizowanych 

mailto:k.milewska@muzeum.szczecin.pl


Święta z Muzeum 

Rodzinne warsztaty tworzenia  

ozdób świątecznych 

 
______________________________________________________ 

 

16 grudnia 2017 | sobota | godzina 11.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

bilety: 10 pln  

 

W najbliższą niedzielę zapraszamy na rodzinne warsztaty tworzenia ozdób świątecznych i zdobienia 

pierników, które odbywają się co roku w ramach jarmarku świątecznego. Wspólnie wykonamy 

łańcuchy, zawieszki, gwiazdki, lampiony, kartki i wiele innych ozdób z wykorzystaniem różnych 

materiałów i technik. 

  

Wstęp: 10 zł od dziecka, opiekun wstęp wolny 

Liczba miejsc ograniczona. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy! 

e-mail: edukacja@muzeum.szczecin.pl 

 

 

 

 

 

 

mailto:edukacja@muzeum.szczecin.pl


Rysujemy w muzeum 

Zabytki sztuki pomorskiej. 

Dzieła malarskie i rzeźbiarskie 

 
______________________________________________________ 

 

16 grudnia 2017 | sobota | godzina 12.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

bilety: 10 pln  
 

Zapraszamy na zajęcia zatytułowane "Zabytki sztuki pomorskiej - dzieła malarskie i rzeźbiarskie", 

które odbywają się w ramach cyklu "Rysujemy w muzeum" 

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. 

Najbliższe zajęcia odbędą się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 

 

Prowadząca: Maryla Raban 

Wstęp: 10 zł 

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy 

  



Miasto Nauki 

Pokaz Szalonego Profesora 

 
______________________________________________________ 

17 grudnia 2017 | niedziela | godzina 12.00  

Muzeum Narodowe w Szczecinie | ul. Wały Chrobrego 3 

bilety: 10 pln 

 

 

Fundacja Miasto Nauki oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie zapraszają na „Pokazy Szalonego 

Profesora", towarzyszące interaktywnej wystawie "Miasto nauki". 

„Pokaz Szalonego Profesora” to interaktywna lekcja fizyki, której tematem jest temperatura.  

Podczas pokazu odbywają się widowiskowe doświadczenia z dwoma skrajnymi substancjami – 

ciekłym azotem (prawie -200°C ) i metanem (około 2 000°C ). Szalony Profesor zamrozi 

i wysadzi w powietrze codzienne przedmioty, pozwoli dotknąć jednej z najzimniejszych substancji 

świata i… „podpali” widzów metanem (spokojnie, wszystko jest tu bezpieczne!). 

Każdy z pokazów poprzedzony jest piorunującym pokazem. Dosłownie!. Pokażemy śpiewające 

błyskawice! Dzięki potężnej Cewce Tesli będzie można zobaczyć z bliska wyładowania rzędu milionów 

volt.  

Zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 12.00. Pokazy odbywają się w Muzeum Narodowym  

w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3.  

 

Koszt biletu jednorazowego to 10 zł.  

 

Bilety do nabycia w kasie muzeum (aby pokaz się odbył, musi zebrać się mninium 10 osób).  

Możliwe zapisy i rezerwacje na pokazy w innym terminie pod numerem telefonu: (+48) 887 887 780. 

Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek. „Pokazy Szalonego Profesora” to unikatowa zabawa 

i nauka dla każdego.  

 



Centrum Dialogu Przełomy MNS 
Światła Pamięci  

 
______________________________________________________ 

 

17 grudnia 2017 | niedziela | godzina 17.00  

Centrum Dialogu Przełomy MNS | pl. Solidarności 1 

wstęp wolny  
 

 

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu –„Światła pamięci”.  

To symboliczne upamiętnienie ofiar Grudnia´70. Na dachu Muzeum Narodowego w Szczecinie – 

Centrum Dialogu Przełomy znów stanie kilkaset zniczy ułożonych w napis GRUDZIEŃ´70.   

Znicze zapłoną na placu Solidarności w niedzielę, 17 grudnia 2017 r., o godzinie 17.00.  

Właśnie w tym miejscu, 46 lat temu, od kul wojska i milicji, zginęło 12 osób.  

W tym dniu, przypominającym o jednej z największych tragedii w powojennym Szczecinie, bądźmy 

wszyscy razem, w ciszy i skupieniu wspominając grudniową rewoltę, która na zawsze zmieniła 

szczecinian i wpłynęła na kształtowanie tożsamości mieszkańców tych ziem. Zapraszamy do udziału – 

każdy może przynieść własne światełko i postawić obok innych.  

 


