
 

WYDARZENIA W MUZEUM NARODOWYM W SZCZECINIE  
 

 
 
 
27 stycznia 2020 | poniedziałek  

Muzeum Nieczynne  
 
28 stycznia 2020 | wtorek 

Muzeum czynne: 10.00–18.00 
17:00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny  
  Spotkania z Japonią | Projekcja filmu Milczenie | reż. Martin Scorsese 
 
29 stycznia 2020 | środa 

Muzeum czynne: 10.00–18.00 
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 3 pln  
  Akademia Historii Sztuki | Romantyzm | Prowadzenie: Renata Fabiańska-Grzybowska 
 
30 stycznia 2020 | czwartek 

Muzeum czynne: 10.00–18.00 
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 3 pln  
  Spotkania z Japonią | Chrześcijaństwo w Japonii | Prowadzenie: Michał Pozorski 
 
31 stycznia 2020 | piątek 

Muzeum czynne: 10.00–16.00 
 
1 lutego 2020 | sobota 

Muzeum czynne: 10.00–18.00 
10.00–18.00 | wszystkie gmachy MNS | wstęp wolny  
  Bezpłatna sobota 
12.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 10 pln  
  Rysujemy w Muzeum | Gabinet Biedermeieru | Prowadzenie: Maryla Raban 
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny 
    Zimowy wieczór w muzeum | W programie: pakiet wiedzy o herbacie, degustacja,   
    muzyka na żywo, konkursy z nagrodami  
 

26 lutego 2020 | niedziela 
Muzeum czynne: 10.00–16.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AKTUALNE WYSTAWY STAŁE I CZASOWE 
 

 
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE PRZY WAŁACH CHROBREGO 
Wystawy czasowe: 
– Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999. W setną rocznicę urodzin  
i dwudziestą rocznicę śmierci artysty (do 23 lutego 2020)  
– Dary ze świata Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej MNS (do 2 lutego 2020) 
– Modele okrętów i żaglowców (wystawa tymczasowa)  
Wystawy stałe: 
– Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów 
– W afrykańskiej wiosce 
– Sztuka Afryki – między maską a fetyszem 
– Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki 
 
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH 
Wystawy stałe: 
– Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku 
– Stare srebra 
– Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci 
– Lapidarium  
 
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM HISTORII SZCZECINA 
Wystawy czasowe: 
– Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku (do 9 lutego 2020) 
Wystawy stałe: 
– Najstarsze karty z dziejów Szczecina 
– Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich 
– Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku 
– Eugen Dekkert – muzealne atelier  
– Gabinet biedermeieru 
 
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY 
Wystawy czasowe: 
– Sybiraków Ziemia Obiecana (od 24 stycznia 2020)  
Wystawy stałe: 
– Miasto sprzeciwu – miasto protestu 
 
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
Wystawy czasowe: 
– Living in the Present Future (od 23 stycznia 2020) 
 
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI 
DOJAZDOWYCH W GRYFICACH  
– (plenerowa) Wystawa stała  



 

Spotkania z Japonią: pokaz filmu "Milczenie"  
 
Inspirowany autentycznymi wydarzeniami i zrealizowany z wielkim pietyzmem film 
twórcy  „Chłopców z ferajny”, „Wściekłego Byka” czy „Taksówkarza”. 
 
Przez trzydzieści lat reżyser Martin Scorsese przygotowywał adaptację uznanej powieści 

Shūsaku Endō uważanej za jego magnum opus „Milczenie” (沈黙 1966). Po  „Misji”  
z 1986 powstał następny wielki film ukazujący zwyczajnych ludzi żyjących w czasie jednego 
 z większych konfliktów religijnych. Fabuła filmu skupia się na dwóch jezuitach, żyjących  
w XVII wieku, poszukujących swojego nauczyciela, który zaginął głosząc słowa Chrystusa  
w Japonii. Ich wiara oraz przekonania zostaną wystawione na najcięższa próbę podczas tej 
wędrówki. Sam reżyser twierdzi, że jest to jego najbardziej osobisty film w całym dorobku. 
Scorsese poszukuje odpowiedzi dotyczących istoty i sensu religii, a także wierności swoim 
przekonaniom w świecie, w którym płaci się za nie najwyższą cenę. 
 
Zapraszamy na pokaz filmu który odbędzie się 28 stycznia 2020 (wtorek) o godzinie 17.00 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 
 
Czas trwania filmu 2h,41 min. 
 
Wstęp bezpłatny 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Akademia Historii Sztuki: Romantyzm 
 
Zapraszamy na wykład Renaty Fabiańskiej-Grzybowskiej „Romantyzm” odbywający się w 
ramach cyklu Akademia Historii Sztuki. 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 Historii Sztuki to wykłady odbywające się od października do kwietnia, w każdą 
środę w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 
 
Wstęp: 3 zł 
Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Artystycznej wstęp wolny 
 
 



 

Spotkania z Japonią: Chrześcijaństwo w Japonii  
 
Zapraszamy na wykład Michała Pozorskiego w ramach cyklu Spotkania z Japonią. Prelekcja 
ma na celu przedstawienie początkowych losów chrześcijaństwa na wyspach japońskich. 
Prelegent zaprezentuje stosunek władzy jak i zwykłych obywateli do nowego wyznania. 
Zostanie przedstawione również najważniejsze powstanie na półwyspie Shimabara jak 
 i rozwój samej religii po tym wydarzeniu, aż do początków restauracji Meiji. 
 
Wykład odbędzie się  w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 
Wstęp 3 zł 
  
_____________________________________________________________________ 
 
 

Rysujemy w Muzeum: Gabinet Biedermeieru 
 

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. 

 
 
 
 
 



Zimowy wieczór w muzeum 
 
Zapraszamy w sobotę, 1 lutego 2020 roku, w godzinach 17.00–19.00 do Muzeum 
Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego na spotkanie „Zimowy wieczór”. Wstęp 
wolny. 
  
Herbata – wiecznie zielony krzew. Napar z jego szczytowych gałązek z pączkiem i dwoma 
leżącymi pod nim listkami pito już w starożytnych Chinach. Obecnie uprawia się ją w 42 
krajach świata i jest jednym z najczęściej pitych napojów świata. W Europie po raz pierwszy 
wzmiankowana na początku XVII wieku jako chai catai (herbata z Chin), po półwieczu stała 
się napojem codziennym – najpierw w Niderlandach, a następnie we Francji i Anglii. Do 
Polski ta kulinarna nowinka dotarła dość szybko. Pierwsza wzmianka w polskim 
piśmiennictwie pojawia się w liście króla Jana Kazimierza, który prosi swoją żonę Marię 
Ludwikę, aby napisała mu, jak używać herbaty. Zdrowotne walory herbaty, znane od stuleci 
na Dalekim Wschodzie, zostały uznane również w Europie. Już w 1703 roku właściwości te 
opisał Tomasz Ormiński, profesor Akademii Zamojskiej.  
 
Dziś wiadomo, że odpowiednio dobrane i zaparzane listki herbaty mogą wspomagać leczenie 
niektórych chorób. Znajdują się w niej związki białkowe, garbnikowe oraz makro- i 
mikroelementy, jak magnez, mangan, żelazo, sód, krzem, potas, wapń, fosfor, jod, fluor i 
miedź. Dla nas herbata jest przede wszystkim napojem gaszącym pragnienie i 
rozgrzewającym, ale to także zakorzeniony w tradycji rytuał przyjacielskiego spotkania, 
towarzyszy nam też podczas relaksu i w momentach refleksji.  
W długi zimowy wieczór nic nam bardziej nie poprawia nastroju, jak gorący herbaciany 
napar, dobra lektura i muzyka.  
 
Na takie zimowe spotkanie zapraszają Dział Edukacji i Dział Etnografii Pomorza Muzeum 
Narodowego w Szczecinie. Proponujemy pakiet wiedzy o herbacie, muzykę na żywo, 
konkursy z nagrodami oraz pokaz parzenia i degustację herbaty.  
 
 


