EDUKACJA MUZEUM
NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE
Program lekcji muzealnych online realizowany przez edukatorów
z Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
Siedziba Główna Muzeum Niepodległości

Formy zajęć edukacyjnych
• Lekcje muzealne stacjonarne

• Lekcje muzealne online w programie zoom
• Lekcje live
• Prezentacje wystaw na you tube
• Programy telewizyjne

Program zajęć edukacyjnych
stacjonarnych i online
Zapraszamy na lekcje muzealne. Uczniowie spotkają się z historykiem, mającymi wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu zajęć i oprowadzaniu grup. Podczas zajęć, prowadzący wykorzysta
nowoczesne narzędzia korzystając z prezentacji i quizów, czyniących spotkanie angażującym.

Poszczególne lekcje dopasowane są do potrzeb danej grupy wiekowej.

1. Moja przygoda z historią. Śledztwo w sprawie orła białego to zajęcia na których

uczniowie poznają ciekawe i niekiedy zaskakujące przemiany wizerunków herbowych z orłem
białym, które dokumentowały związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych
państwach europejskich. Podczas warsztatów będą miały okazję zastanowić się, dlaczego herb

danej rodziny posiada taki, a nie inny wizerunek., Szkoła Podstawowa klasy ( I – III i IV –
VIII )

2. Był sobie Orzeł W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie
uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas

których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa. Zajęcia będą
prowadzone na wystawie stałej ,,Z Orłem Białym przez wieki” lub zdalnie ( I – III)
3. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie jest
próbą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym
podkreśleniem aktywności kobiet uczestniczących w ważne wydarzenia z historii Polski. Szkoła

Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Program zajęć edukacyjnych
stacjonarnych i online
4. Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i

kompozytora a także premiera i ministra spraw zagranicznych, który w czasie pierwszej wojny
światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną. Szkoła
Podstawowa klasy ( IV – VIII)
5. Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz jego wkładu w
tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i
trudności pierwszych lat wolności. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)
6. Polskie drogi do niepodległości
Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz

postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w
tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II
RP. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Program zajęć edukacyjnych
stacjonarnych i online
7. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy?

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze
zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz
ich patriotyczny charakter. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)
8. W poszukiwaniu źródeł. Warsztat małego historyka
Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średniowiecznych kronik, a co z barokowego
herbu królewskiego? W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy historyka i sami
zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie „Z Orłem Białym przez wieki”. Szkoła

Podstawowa klasy ( IV – VIII)
9. Ojczyzna na pięciolinii
Śpiewane przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, w podziemiu, pod ryzykiem kary
śmierci, w trakcie demonstracji. Hymny, pieśni, i piosenki od zawsze towarzyszyły naszym

przodkom w momentach największych uniesień, ale także w codziennej prozie. W ramach lekcji
uczniowie poznają najważniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne. Szkoła Podstawowa
klasy ( IV – VIII)

Program zajęć edukacyjnych
stacjonarnych i online
10. „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów
oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie
poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni

dziejów. Szkoła Ponadpodstawowa klasy ( I - IV)
11.Wojownicy niepodległości
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Romana Dmowskiego , Wojciecha
Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa oraz ich
wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania
niepodległości i trudności pierwszych lat wolności. Zajęcia będą prowadzone na wystawie stałej
,,Polonia Restituta” albo w programie zoom Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Program zajęć edukacyjnych
stacjonarnych i online
12. Moja przygoda z historią. O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen.
Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów. Szkoła
Podstawowa klasy ( I – III)
13. Moda na patriotyzm. Powstańcze historie . Lekcja przybliża historię Polaków

walczących o niepodległość w XIX i XX w ze szczególnym uwzględnieniem powstania
listopadowego i powstania styczniowego . Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

14. Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj !
Podczas zajęć uczniowie poznają sytuację Polski w XVIII w , a także zbiór praw i obowiązków,

które znalazły się w podpisanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Konstytucji
3 Maja 1791 roku. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Konkurs ,,Mazowsze, moja
mała Ojczyzna”

Cele konkursu
– próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do ,,małych ojczyzn” –

rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu,
– bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości
dziedzictwa kulturowego ( zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.),

– pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju
rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i
działalności kulturalnej,

– inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu ( w
tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs ,,Niepodległa”

Cele konkursu
• zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę
niepodległości.
• przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i
XX wieku.
• kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji
niepodległościowych narodu polskiego.
• ukazanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości, ze
szczególnym uwzględnieniem roku 1921 w obronie Niepodległej

Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości

Lekcje stacjonarne w Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
1. Powstanie styczniowe 1863 roku (z projekcją filmu „Rok 1863”)
2. Walka Polaków o niepodległość na przykładzie więźniów X Pawilonu.

3. Józef Piłsudski w X Pawilonie.
4. Romuald Traugutt – postać symboliczna (z projekcją filmu „Człowiek świętego imienia”)
5. Syberia w malarstwie Aleksandra Sochaczewskiego
6. Członkowie Związku Młodzieży „Zet” i Ligi Narodowej – więźniowie X Pawilonu
Lekcje prowadzone są na ekspozycjach X Pawilonu oraz w sali kinowej

Lekcja - online
1. Tajemnice warszawskiej Cytadeli.
Lekcja skupia się na historii Cytadeli Warszawskiej – twierdzy zbudowanej na

wiślanym brzegu po upadku Powstania Listopadowego. Pełniła ona przede wszystkim
funkcje policyjne, mniej militarne. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się nie tylko o
roli Cytadeli w historii Warszawy, lecz także poznają garść interesujących ciekawostek

związanych z więzieniem śledczym znajdującym się na jej terenie, znanymi osobami,
które były tam przetrzymywane oraz pomniejszymi miejscami związanymi z twierdzą.

Lekcja muzealna o Józefie
Piłsudskim

Muzeum Więzienia Pawiak
i Mauzoleum Walki i Męczeństwa
Siedziba Główna Muzeum Niepodległości

Prezentacje fragmentów wystaw
stałych w Muzeum Więzienia Pawiak

Lekcje stacjonarne w Muzeum
Więzienia Pawiak
Zapraszamy na lekcje muzealne poświęcone historii funkcjonowania jednego z głównych więzień
politycznych Gestapo w Polsce w latach okupacji hitlerowskiej. Najważniejsze sekwencje wystawy
to: „Pawiak 1835-1939. Miasto wokół Pawiaka”, „Pawiak 1939-1944”, „Pawiacki dzień 1939-1944”,
a także zrekonstruowany korytarz więzienny Oddziału VII oraz wiernie odtworzone cele z różnych

okresów historycznych. Część ekspozycji została poświęcona wybranym bohaterom Pawiaka,
spośród których wyróżniliśmy wybitnych polityków, księży, ludzi kultury, członków różnych

organizacji konspiracyjnych, lekarzy, działaczki Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat”. W
jednej z sal, pośród oryginalnych przedmiotów wydobytych z gruzów Pawiaka zwiedzający mają

okazję wysłuchać nagrań fragmentów grypsów opowiadających o dramatycznych przeżyciach
więźniów.

Lekcja online
w Muzeum Więzienia Pawiak
1. „Badania” i „rozwałki” – Pawiak jako symbol okupacyjnego terroru
Lekcja przybliża założenia polityki hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej na okupowanych
ziemiach polskich – czemu służył i jak objawiał się stosowany terror. Jedno z ogniw
systemu represji stanowił Pawiak, wówczas więzienie śledcze gestapo. Więźniowie to
przykładowo przedstawiciele inteligencji i warstw przywódczych społeczeństwa polskiego.
Wielu osadzonych stanowili także żołnierze konspiracji. Okupacyjna historia więzienia
związana jest również z Holokaustem. „Ustawiczna niepewność” tak określił egzystencję za
pawiackimi murami jeden z osadzonych. Wpływ na taki stan miały między innymi
„badania” i „rozwałki”, które znamionowały codzienność uwięzionych i uczyniły z Pawiaka
jeden z symboli okupacyjnego terroru.

Lekcja online
w Mauzoleum Walki i Meczeństwa
1. Jan Bytnar „Rudy” – bohater pokolenia
Próba naszkicowania portretu bohatera „Kamieni na szaniec” w przestrzeni, w której
rozgrywała się jego historia. W Mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Jana Chrystiana

Szucha 25 – zachowanym w niezmienionym stanie wnętrzu, gdzie w latach 1939–
1944 mieścił się tzw. areszt domowy Gestapo. W przyziemiu przedwojennego

budynku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dziś
Ministerstwa Edukacji Narodowej) okupanci urządzili dla osób przywożonych z

miasta lub z więzienia na Pawiaku areszt, w którym więźniowie czekali na
przesłuchania. Jednym z brutalnie przesłuchiwanych w siedzibie Gestapo w alei
Szucha był, aresztowany 23 marca 1943 r. wraz z ojcem Stanisławem, Jan Bytnar. W
celu wyrwania „Rudego” z rąk oprawców jego koledzy zorganizowali akcję, która
przeszła do historii jako akcja pod Arsenałem.

Lekcja live
Z Orłem białym przez wieki

Narzędzia online
• prezentacja multimedialna
• tablica interaktywna
• krzyżówka interaktywna
• szyfrogram
• rysowanie online
• materiał filmowy
• ankieta

Koszt zajęć i rezerwacja
Koszt zajęć
Lekcja muzealna od środy do piątku – 100 PLN i bilety wstępu dla dzieci i młodzieży – 5 PLN,

opiekunowie wstęp wolny
Lekcja muzealna w czwartek – 100 PLN, bilety wstępu zerowe
Lekcja online w programie zoom lub lekcja live na wystawie od poniedziałku do piątku – 90 PLN
W celu rezerwacji zajęć prosimy o kontakt
Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62,00-240 Warszawa

Michał Rybak
m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

tel. 22 8279643
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, które pozwolą nam na wzbogacenie bądź poprawę naszej oferty
online.

Koszt zajęć i rezerwacja
Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26, 01-008 Warszawa
Robert Hasselbusch i Mariusz Wanarski
pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 831 92 89
Mauzoleum Walki i Męczeństwa, Al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-580 Warszawa

Piotr Piegat, tel. 22 629 49 19
szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, Warszawa

Michał Cieślak, tel. 22 839 12 68
m.cieslak@muzeumniepodleglosci.art.pl

