
Oferta zajęć edukacyjnych  

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 

Włocławku 
 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza do udziału w 
warsztatach i lekcjach muzealnych grupy przedszkolne i szkolne. 

Celem spotkań jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu archeologii, etnografii, 
historii, sztuki i dziedzictwa kulturowego. Proponowane tematy muzealnych zajęć wiążą się z 
obowiązującym programem szkolnym, nie tylko go uzupełniając, lecz również w znaczny 
sposób poszerzając. Spotkania prowadzone są przez pracowników merytorycznych muzeum 
w atrakcyjnej scenerii ekspozycji stałych i czasowych. W czasie ich trwania umożliwia się 
uczniom kontakt z eksponatami, w niektórych przypadkach prowadzący korzystają z 
prezentacji multimedialnych. 

GMACH GŁÓWNY, UL. SŁOWACKIEGO 1 A, WŁOCŁAWEK 

WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH: 

– Ręcznie malowany fajans – zdobimy talerze kwiecistymi wzorami 

Dzieci poznają techniki zdobienia wyrobów fajansowych. Po teoretycznym wstępie i pokazie 
malowania, każde dziecko tworzy własne dzieło, malując wybrane przez siebie motywy na 
papierowym talerzyku. 

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

Czas zajęć: 60-90 min. 

Prowadzenie: Karolina Bandziak-Kwiatkowska, fajans@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 32 
43. 

– Co wiecie o portrecie 

Odpowiedzi na pytanie poszukamy na stałej ekspozycji „Galeria portretu polskiego…”. Czym 
różni się portret od pejzażu, jakie są ujęcia w malarstwie portretowym, co to jest autoportret, 



czy portret zawsze pokazuje prawdę? Ogólne podstawy rysowania portretu, właściwego 
rozmieszczania elementów twarzy. W części warsztatowej uczestnicy podejmą próbę 
utworzenia autoportretu lub portretu. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od ucznia 
za udział w warsztatach. 

Czas zajęć: 90 min. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

Zgłoszenia grup na warsztaty (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy 

kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 

Włocławku, tel. 54 232-30-01. W zajęciach może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna 

klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, po 

wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. 

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH: 

1. Historia fajansu włocławskiego (Film z prezentacją multimedialną). 

KONTAKT: Karolina Bandziak-Kwiatkowska, tel. 54 232-32-43 

2. Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

3. Początki Włocławka. 

KONTAKT: Paweł Sobczyk, tel. 54 232-30-01, 883-374-665 

4. Wprowadzenie w zagadnienia archeologii. 

5. Kultura starożytnego Egiptu (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

6. Kultura starożytnej Grecji (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

7. Kultura starożytnego Rzymu (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

8. Włocławek w średniowieczu (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 



KONTAKT: Krystian Łuczak, tel. 54 232-30-01, 883-374-665 

9. Wojna 1920 roku na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

10. Działania wojenne we wrześniu 1939 roku na Kujawach (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

11.Dzieje 14. pułku piechoty w latach 1918-1939 (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

12. Rola Kujaw w konfliktach polsko-krzyżackich (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

13. Na progu niepodległości. Włocławek w latach 1914-1918 (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

14. Mniejszość niemiecka we Włocławku w latach 1793-1945 (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

15. Życie codzienne we Włocławku od końca XIX w. do okresu 20-lecia międzywojennego 
(Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

KONTAKT: Tomasz Wąsik, tel. 54 232-30-01, 883-374-665 

16. Historia Włocławka i zagadnienia konserwatorskie na przykładzie malowidła ściennego z 
1894 roku Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle (Lekcja połączona z 
prezentacją multimedialną). 

KONTAKT: Tomasz Wąsik, Barbara Adamczyk, tel. 54 232-30-01, 883-374-665 

17. Powstanie styczniowe na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

18. Pieniądz na ziemiach polskich. 

19. Włocławek pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

KONTAKT: Marian Cieślak, tel. 54 232-30-01, 883-374-665 



Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) 
prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i 
Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział 
maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w 
godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. 

OPŁATY: 

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy 

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł 

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na terenie 
Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł od 
osoby). 

  



MUZEUM ETNOGRAFICZNE, UL. BULWARY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 6, 

WŁOCŁAWEK 

WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 
GIMNAZJALNYCH: 

1. Malujemy „makatki” na papierze 

Prezentacja form zdobienia wnętrza – malowanka na papierze. Formy i motywy papierowych 
malowanek. Zajęcia plastyczne – malowanka na papierze według własnego projektu. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

2. Wycinanki z papieru – firanki, serwetki 

Prezentacja ciekawych i wyjątkowych przykładów firanek wycinanych z papieru. Przekazanie 
informacji, skąd wziął się zwyczaj wycinania papierowych ozdób, jakie motywy przeważały i 
jakie stosowano techniki ich wykonywania. Na zakończenie wykonanie firanki, serwetki 
według własnego projektu… 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

3. Bibułkowe bukiety kwiatowe 

Prezentacja bibułkowych bukietów – form, ich funkcji i wykorzystywania / zastosowania. 
Tajniki kunsztu wykonywania pojedynczych kwiatów. Praca twórcza uczniów – wykonanie 
kwiatów z kolorowej bibuły. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

4. Nitką, wełną utkane, czyli jak powstaje tkanina 

Projekcja filmu Len – prezentacja sztuki przędzenia oraz tkania materiału na tradycyjnych 
krosnach ręcznych. Wyjaśnienie pojęć: kądziel, samodział, osnowa, wątek, splot tkacki itp. 
Omówienie techniki tkania podstawowego splotu płóciennego. Praca plastyczna – mała 
forma tkacka. 



Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

Czas zajęć: 60-90 min. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska; edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01. 

5. Ozdoby wielkanocne 

Uczestnicy spotkania poznają kujawskie zwyczaje dotyczące Wielkiego Tygodnia i Świąt 
Wielkiej Nocy oraz wezmą udział w warsztatach wykonywania ozdób charakterystycznych dla 
tych świąt (zajęcia prowadzone są w miesiącu poprzedzającym święta). 

Koszt zajęć: 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach. 

6. Ozdoby bożonarodzeniowe 

Zajęcia obejmują prelekcję dotyczącą zwyczajów bożonarodzeniowych oraz tradycji 
zdobienia domostw z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy wykonują tradycyjne 
ozdoby choinkowe (Zajęcia prowadzone są w miesiącu poprzedzającym święta). 

Koszt zajęć: 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach. 

Czas zajęć: 60 – 90 min. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, Wioleta Osińska, Beata Wąsik; 
edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01. 

7. Andrzejkowe wróżby (uwaga – lekcja dla uczniów gimnazjów i szkół średnich). 

Uczestnicy zajęć oglądają film o dawnych zwyczajach andrzejkowych. Atrakcją zajęć jest to, 
że młodzież sama wróży z wosku, łupinek orzecha, karteczek schowanych pod poduszkę itp. 
(Lekcja odbywa się w listopadzie). 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby + 3 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach. 

Czas zajęć: 60 – 90 min. 

Prowadzenie: Krystyna Pawłowska, k.pawlowska@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01. 



8. Z kozą na zapusty 

Czy uniwersalne jest nadal powiedzenie „Gdzie koza chodzi, tam żytko się rodzi…?”. Czym 
charakteryzują się żywe do dziś na Kujawach zwyczaje zapustne? Jakie postaci maszerują 
przez kujawskie wsie w ostatnie dni karnawału? Czy zwyczaj ewoluował przez lata? Na te i 
inne pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy zajęć przybliżających tematykę zwyczajów 
zapustnych. W części warsztatowej sami spróbują wykonać wybrane przez siebie rekwizyty 
zapustne (maszkary zwierzęce). Lekcja uzupełniona zostanie projekcją filmu/zdjęć z 
przemarszu grup zapustnych (Lekcja odbywa się w karnawale). 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

Czas zajęć: 60 – 90 min. 

Prowadzenie: Beata Wąsik, b.wasik@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01. 

9. Zabawa z grafiką – poznajemy tajniki druku wypukłego – linoryt 

Prezentacja multimedialna – przykłady prac graficznych, ogólne zasady ich tworzenia. 
Wyjaśnienie pojęć: matryca, odbitka, rycina. Proces powstawania druku wypukłego – 
linorytu. Praca plastyczna – autorskie wykonanie ryciny: od zaprojektowania motywu do 
powstania odbitki na papierze. 

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wykonanie odbitki graficznej z 
wcześniej przygotowanej styropianowej matrycy. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

Zajęcia dla uczniów klas III-IV, gimnazjum, wykonanie odbitki graficznej z wcześniej 
przygotowanej matrycy w linorycie. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

Zgłoszenia grup na warsztaty (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji), prosimy 
kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, tel. 54 232-30-01. W zajęciach może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna 



klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 15.00, po 
wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.  

LEKCJE MUZEALNE DLA NAJMŁODSZYCH (PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE): 

1. Praca na roli i hodowla zwierząt, czyli tradycyjne zajęcia ludności wiejskiej 

Zajęcia rozpoczną się zwiedzaniem ekspozycji „Tradycyjne zajęcia ludności wiejskiej” 
(przebieg prac polowych, dawne narzędzia rolnicze). Pogadanka na temat, jakie uprawiano 
rośliny, ich znaczenie dla życia człowieka, po co hodowano zwierzęta? Podsumowaniem 
zajęć jest wypełnienie karty zajęć przez uczestnika. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od 
grupy 30 zł za lekcję 

Możliwość realizacji warsztatów plastycznych – moje ulubione zwierzątka 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata 4 zł za 
udział w zajęciach plastycznych. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

2. Ginące zawody 

Zajęcia z wykorzystaniem aktywności ucznia w oparciu o ekspozycję stałą. Karta zadań z 
poleceniem dla uczestników: wyszukiwanie i podporządkowanie urządzeń, narzędzi do 
odpowiednich warsztatów rzemieślniczych. Pogadanka – jakie zawody zaginęły i dlaczego? 
Na zakończenie zajęć krzyżówka lub wykreślanka – podsumowujące zdobyte wiadomości.  

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od 
grupy 30 zł za lekcję 

Dla uczestników spotkań „Ginące zawody” proponujemy warsztaty plastyczne obejmujące 
jedno rzemiosło (plecionkarstwo, garncarstwo): 

Plecionkarz, który zapanował nad wikliną (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych) 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata 3 zł za 
udział w zajęciach plastycznych. 



Warsztat garncarski. Opowieść o garncarzu, który opanował pięć żywiołów (warsztaty dla 
grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych) 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata 5 zł za 
udział w zajęciach plastycznych. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

3. Od ziarenka do włókienka 

Projekcja filmu pt. „len” – prezentacja cyklu prac i narzędzi wykorzystywanych od momentu 
zasiania, poprzez zbiór do obróbki lnu – roszenia, międlenia, czesania, aż do pozyskania 
włókna. Uczestnicy dowiedzą się, skąd pochodzi nazwa – październik. Lekcja zakończy się 
wypełnieniem karty zadań podsumowującej zdobytą wiedzę.  

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od 
grupy 30 zł za lekcję 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

4. Kujawska chałupa – izba naszych przodków 

Charakterystyka chałupy wiejskiej. Prezentacja wystroju wnętrza izby wiejskiej, sprzętu i jego 
przeznaczenia. Formy upiększania izby i zdobnictwo mebli charakterystycznych dla Kujaw. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od 
grupy 30 zł za lekcję 

Możliwość realizacji warsztatów plastycznych – wykonanie mini skrzyni kujawskiej (według 
szablonu). 

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + 3 zł opłata od 
uczestnika za udział w zajęciach plastycznych. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

5. Strój kujawski 



Charakterystyka elementów stroju kujawskiego i porównanie ze strojami innych regionów: 
łowickiego, podhalańskiego. Różnice między strojem świątecznym a odzieżą codzienną. Co 
może powiedzieć strój o Tobie? – pogadanka. Praca plastyczna – obraz pary kujawskiej. 

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + 3 zł opłata od 
uczestnika za udział w zajęciach plastycznych. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

Zgłoszenia grup na lekcje/warsztaty (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji), 
prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i 
Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W zajęciach może brać udział maksymalnie 
25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 
do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.  

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH: 

1. Po co istnieją muzea? 

Rola i zadania muzeum. Wyjaśnienie pojęcia: wystawa, eksponat, kolekcja, oryginał, kopia 
itp. Wybór eksponatu, jego opis na podstawie karty inwentarzowej. W oparciu o kartę zajęć 
uczestnicy narysują i opiszą wybrany przez siebie eksponat, który będzie dla nich 
najciekawszy. Na koniec zajęć wspólnie z uczestnikami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: 
po co istnieją muzea i dlaczego warto je odwiedzać. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + opłata od grupy 30 zł 
za lekcję. 

Czas zajęć: 60 min. 

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001. 

2. Rzeźba ludowa na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej 

3. Rok obrzędowy na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, np. zwyczaje wielkanocne, 
bożonarodzeniowe. 

4. Święci w tradycji ludowej: św. Barbara, św. Katarzyna, św. Franciszek, św. Mikołaj. 

5. Kujawy w opisach i ikonografii XIX-XX wieku. 



6. Historia i dzieje Cyganów (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

7. Zapusty na Kujawach (Lekcja połączona z prezentacja multimedialną). 

8. Współczesna sztuka ludowa. 

9. W ośrodku kultowym w Skępem (Lekcja połączona z prezentacją filmu „Skępska Królewna” 
w reżyserii Tadeusza Bystrama). 

10. „Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” – opowieść o 12 ośrodkach kultu 
religijnego (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną, prowadzona również przez mgr 
Michała Kwiatkowskiego) 

11. Kujawscy współpracownicy Oskara Kolberga. 

KONTAKT: Krystyna Pawłowska, tel. 54 232-30-01 

12. Strój ludowy jako jedno z podstawowych kryteriów kształtowania się poczucia wspólnoty 
regionalnej. 

13. Tradycyjne pożywienie ludowe i przetwórstwo wiejskie na Kujawach (Lekcja połączona z 
prezentacją multimedialną). 

14. Podróż z Oskarem Kolbergiem, etnografem i folklorystą (Lekcja połączona z prezentacją 
multimedialną). 

KONTAKT: Dorota Kalinowska, tel. 54 232-30-01 

15. Podstawowe zajęcia ludności wiejskiej – rolnictwo, hodowla, rybołówstwo. 

16. Wnętrze mieszkalne na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIX i XX wieku. 

17. Chleb w tradycji i zwyczajach ludowych (Lekcja połączona z filmem). 

KONTAKT: Beata Wąsik, tel. 54 232-30-01 

18. Ginące zawody – garncarz, kowal, kołodziej, bednarz, plecionkarz. 

19. Etnografia Kujaw w ujęciu ogólnym. 



20. Gest wotywny oraz symbolika wotów na przykładzie wybranych sanktuariów z terenu 
Kujaw. 

KONTAKT: Michał Kwiatkowski, tel. 54 232-30-01  

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) 
prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i 
Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział 
maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w 
godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. 

OPŁATY: 

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy 

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł 

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na 
terenie Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 
zł od osoby). 

 

 

 



ZBIORY SZTUKI, UL. ZAMCZA 10/12, WŁOCŁAWEK 

WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 
GIMNAZJALNYCH:  

– Być jak Zagajewski 

Pierwsze zajęcia z cyklu „WIELKA SZTUKA W MAŁYCH RĘKACH”. Spotkanie z twórczością 
Stanisława Zagajewskiego stanowi doskonały przyczynek nie tylko do zapoznania dzieci z 
sylwetką tego wielkiego włocławskiego artysty, ale także do przybliżenia im pojęcia stylu 
oraz nurtu w sztuce. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. 
Spróbują także swoich sił w trudnej sztuce interpretacji, dzięki czemu uświadomią sobie, że 
nie tylko to co piękne może wzbudzać podziw. W części warsztatowej uczestnicy zajęć, 
inspirując się twórczością Stanisława Zagajewskiego, wykonają własną rzeźbę w glinie 
dodając do tego surowce z „najniższej rangi” tj. nakrętki, słomki, rolki po papierze. 

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od 
uczestnika za udział w warsztatach. 

Czas zajęć: 60 – 90 min. 

Prowadzenie: Wioleta Osińska, w.osinska@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01. 

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH: 

1. Artysta i jego styl – na podstawie twórczości Wacława Bębnowskiego i Stanisława 
Zagajewskiego. 

2. Znany rzeźbiarz secesyjny Wacław Bębnowski, jego dorobek i znaczenie w sztuce Kujaw i 
Polski. 

3. Życie artystyczne Włocławka w I poł. XX wieku – malarstwo, rzeźba, związki 
twórcze (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

4. Życie artystyczne Włocławka w II poł. XX wieku – malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa, 
związki twórcze (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

5. Maria z Wodzińskich Orpiszewska – kujawska muza Chopina (Lekcja połączona z 
prezentacją multimedialną). 

KONTAKT: Krystyna Kotula, tel. 54 232-50-61 



6. Ikonografia chrześcijańska w rzeźbach Stanisława Zagajewskiego. 

7. Sztuka – kultura – dzieło. Wprowadzenie do historii sztuki. 

KONTAKT: Adam Zapora, tel. 54 232-50-61  

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) 
prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i 
Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział 
maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w 
godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. 

OPŁATY: 

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy 

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł 

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na 
terenie Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 
zł od osoby). 

  



MUZEUM STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO, UL. MICKIEWICZA 6, NIESZAWA 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

Warsztaty skierowane są do dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem zajęć 
jest poznanie podstawowych technik malarskich i graficznych, przykładów prac wykonanych 
w tych technikach oraz kształcenie umiejętności manualnych. 

Malarstwo 

Warsztaty obejmują: 

 krótkie, ilustrowane omówienie historii podstawowych technik malarskich 
 prezentację rodzajów materiałów i narzędzi malarskich 
 pokaz malowania w technice olejnej i pastelowej 
 omówienie ustawionej kompozycji martwej natury 
 własnoręczne odwzorowanie ustawionej martwej natury w technice pastelu. 

Grafika 

Warsztaty obejmują: 

 krótkie, ilustrowane omówienie historii podstawowych technik graficznych i prezentację 
grafik wykonanych w tych technikach 

 prezentację materiałów i narzędzi graficznych 
 pokaz wykonania matrycy i odbitki graficznej w technice linorytu 
 próbę własnoręcznego wykonania linorytu. 

 

Czas trwania warsztatów: 90 minut. 

Liczba uczestników: od 10 do 20 osób. 

Cena wstępu na warsztaty: 3 zł od osoby (koszt materiałów i narzędzi). 

Zgłoszenia przyjmuje Ryszard Lewandowski tel. 883 374 668 lub 54 283 81 69 (od wtorku do 
piątku w godz. 10.00-15.00). 

  



KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W KŁÓBCE, KŁÓBKA, GM. LUBIEŃ 
KUJAWSKI 

WARSZTATY CAŁOROCZNE: 

1. Tradycyjne pożywienie na Kujawach  
Pierwsza część warsztatów odbywa się w olejarni, gdzie dzieci m.in. gniotą ziarno i czynnie 
pomagają w procesie tłoczenia oleju z nasion lnu. W drugiej części wyrabiają masło w 
kierzance. Lekcja połączona z degustacją.  Koszt: 6 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

2. Kajet, tabliczka i obsadka, czyli w szkole pradziadka  
Siedząc w ławkach z lat 30. XX w., dzieci poznają zasady kaligrafii, próbują pisać stalówką i 
piórem. Zapoznają się również z dawnymi przyborami szkolnymi (np. popularnymi niegdyś 
tabliczkami) oraz zwyczajami obowiązującymi w szkole podczas lekcji i przerwy. Na 
zakończenie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom ukończenia kursu 
kaligrafii. Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

3. Kolorowy świat z bibuły i łat  
Dzieci oglądają dawne dekoracje kujawskiej chałupy – bibułkowe bukiety, girlandy kwiatowe 
wokół obrazów, słomiane pająki zawieszane u sufitu itp. Następnie wykonują własnoręcznie 
tradycyjne bibułkowe kwiaty. W drugiej części spotkania grupa wspólnie ubiera stracha na 
wróble, nieodzowny i barwny element wiejskiego pejzażu. Koszt: 5 zł od ucznia + koszt 
zwiedzania 

4. Kto ma pszczoły, ten ma miód  
Podczas warsztatów uczestnicy spotykają się z pszczelarzem, który opowiada o życiu oraz 
zwyczajach pszczół. Dzieci próbują rozmaitych gatunków miodu oraz robią własnoręcznie 
woskową świeczkę. Koszt: 6 zł od ucznia + koszt zwiedzania  
 

5. „Mieszkać piękniej” – tradycyjne zdobienie wnętrz na Kujawach  
Warsztaty na temat zdobnictwa użytkowego, do którego zalicza się m.in. papierowe firanki i 
makatki, bardzo popularne na wsi polskiej w XIX i XX w. Zadaniem uczestników jest wycięcie 
firanki i namalowanie makatki na szarym papierze. Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania  
 

6. Chleb nasz powszedni  
Zajęcia przybliżają znaczenie i rolę chleba w kulturze ludowej. Uczestnicy porównują 
poszczególne gatunki zbóż, zapoznają z narzędziami niezbędnymi w obróbce zboża, młócą 
cepami, mielą na żarnach. Na koniec każdy robi własny chlebek, który po upieczeniu zabiera 
do domu. Koszt: 6 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

7. Jak się dawniej ubierano na wsi  
Lekcja opowiadająca o tym, jak mieszkańcy tradycyjnej wsi ubierali się z okazji świąt, a jak na 
co dzień. Podczas słuchania o dawnych ubiorach, dzieci oglądają zabytkowe stroje kobiece i 
męskie, a następnie „ubierają” figurki Kujawiaków w tekturowe, kolorowe elementy stroju 
(spodnie, spódnice, fartuchy, koszule, korale i inne). Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania 



ZAJĘCIA W DWORZE: 

8. O zachowaniu się przy stole, czyli savoir-vivre dla małych i dużych  
Zajęcia wprowadzają w miniony już świat obyczajowości szlacheckiej, szczególnie 
codziennych spotkań przy zastawionym stole. Po części teoretycznej, połączonej z 
prezentacją zabytkowych, niestosowanych już dzisiaj naczyń i sztućców, uczestnicy zajęć 
zaaranżują pełne nakrycie stołu i uczą się ozdobnego składania serwetek.  
Koszt: 3 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

WARSZTATY PROWADZONE OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA: 

9. W domu i zagrodzie naszych pradziadków  
Spotkanie przybliża życie i pracę w gospodarstwie domowym z przełomu XIX i XX w. W czasie 
lekcji dzieci piorą na tarze, wyżymają i maglują bieliznę, a także drukują serwetki za pomocą 
tradycyjnych drewnianych stempli. Koszt: 3 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

10. Dawne zawody na kujawskiej wsi  
Lekcja o dawnym przemyśle wiejskim, prowadzona w oparciu o ekspozycje garncarni i kuźni. 
Atrakcją jest pokaz pracy kowala, udział w kuciu żelaza na gorąco, a także formowanie 
naczyń na kole garncarskim lub lepienie figurek z gliny. Koszt: 3 zł od ucznia + koszt 
zwiedzania 

WARSZTATY PROWADZONE OKOLICZNOŚCIOWO: 

11. „Na świętego Jędrzeja pannom z wróżby nadzieja” – tradycje zwyczaju andrzejkowego na 
Kujawach  
Przypomnienie dawnych wróżb matrymonialnych, praktykowanych zarówno przez 
dziewczęta, jak i chłopców. Niegdyś rozbite na dwa dni, obecnie skupione w dniu św. 
Andrzeja, uznanego za patrona małżeństw. Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania  

12. Radosny czas Bożego Narodzenia  
Podczas warsztatów dzieci poznają stare słowiańskie obyczaje agrarne, związane z okresem 
Bożego Narodzenia. Następnie przygotowują dawne ozdoby choinkowe – tzw. „światy”, 
łańcuchy, ozdoby z masy solnej itp. Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

13. Święta pachnące piernikiem, czyli obyczaje bożonarodzeniowe w dawnym dworze 

Warsztaty przybliżają zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w dawnym 
ziemiańskim dworze na Kujawach. Dzieci poznają różne rodzaje ozdób choinkowych oraz 
uczestniczą w wypieku tradycyjnych pierników, które następnie samodzielnie ozdabiają 
lukrem. Koszt: 6 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

14. Wielkanoc w zwyczajach i sztuce ludowej Kujaw  
Zajęcia poświęcone zwyczajom Wielkiego Tygodnia, podczas których dzieci wykonują własne 
palmy, zdobią jaja oraz kolorują gipsowego baranka. Koszt: 6 od ucznia + koszt zwiedzania 



  

PROPONUJEMY RÓWNIEŻ: 

 ognisko w starym sadzie młynarza (zapewniamy drewno, patyki do kiełbasek, rozpalenie 
ogniska i nadzór). Koszt: 50 zł za godzinę. 

 poczęstunek w postaci kujawskich racuchów i herbaty. Koszt: 6 zł od osoby. 

KONTAKT I REZERWACJA ZAJĘĆ   

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny 

w Kłóbce 

87-840 Kłóbka 

tel. 54 284-27-92, 729 769 078 

WARSZTATY odbywają się we wtorki, środy, czwartki, między godziną 10.00 a 15.00. 

KOSZT: Cena lekcji (liczona od osoby) + zwiedzanie: 

 4 zł/os. przy zwiedzaniu jednego sektora (skansenu lub dworu) 
 6 zł/os. przy zwiedzaniu dwóch sektorów (skansenu i dworu) 
 dzieci do lat 7 wstęp wolny 

CZAS TRWANIA LEKCJI ok. 60 min.  
W przypadku większej liczby uczestników, grupy dzielimy na mniejsze (około 25-osobowe). 

Prosimy o rezerwowanie terminu wycieczki z odpowiednim wyprzedzeniem. Liczba zgłoszeń 
na dany dzień jest ograniczona.  

W przypadku rezygnacji bardzo prosimy o informację najpóźniej 1 dzień przed planowanymi 
zajęciami. 

 

 

 



 


