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Lekcje muzealne  

w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
   
 

 

Oferta 2016-2017 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i licealnych na zajęcia w nowej siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej  
- w samym sercu Starówki, w dawnym Pałacu Dziekana, tuż obok Archikatedry 
Warszawskiej.  

Oferta lekcji muzealnych w MAW łączy bogactwo posiadanych zbiorów sztuki 
sakralnej z nowoczesnym zaaranżowaniem przestrzeni ekspozycyjnej. Najważniejsze 
treści związane ze sztuką świecką i religijną staramy się przekazywać w sposób 
przystępny, umożliwiając uczniom interaktywny udział. Dobór tematów przybliży 
młodemu człowiekowi bogactwo dziedzictwa chrześcijańskiego oraz pozwoli  
na odkrywanie swojej tożsamości historycznej i kulturowej.  

Najważniejsze w naszym przekazie jest dzieło sztuki, dlatego zwracamy uwagę 
przede wszystkim na obiekt (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) i wokół niego 
budujemy narrację. Uczymy, jak patrzeć na dzieło sztuki i odnajdywać w nim treści, 
które są bliskie odbiorcom. Dzięki temu podejściu świat sztuki staje się dostępny  
i przyjazny, a wizyta w muzeum - przyjemnością.  

Lekcje trwają ok. 60 minut i są przystosowane pod względem treści do danej 
grupy wiekowej. 
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TEMATY LEKCJI  
 

Tajemnice liturgii  

Dlaczego sutanna jest czarna? Do czego służy 
trybularz, co to są ampułki i patena? Jak msza 
święta wyglądała kiedyś? Dlaczego kapłan kazania 
głosił z ambony znajdującej się ponad głowami 
ludzi…  
Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, jak 
zmieniała się oprawa artystyczna liturgii na 
przestrzeni epok i jakim zmianom ulegał strój 
kapłana. Uczestnicy lekcji będą mogli zobaczyć 
m.in. zabytkowe ornaty, złotnictwo, poznają różne 
elementy stroju kapłana i ich symbolikę oraz 
elementy średniowiecznego wystroju ołtarza. 
Lekcja dla klas: wszystkie grupy wiekowe (lekcja dostosowana do wieku uczestników). 
 

Poznaj świętego po jego bucie (atrybucie ;) 

Jak rozpoznać świętego na obrazie, czego 
powinniśmy szukać? Dlaczego św. Katarzyna 
opiera się o drewniane koło, św. Piotr trzyma w 
ręku klucze, a co towarzyszy św. Pawłowi, kto 
niesie na ramionach Pana Jezusa? Kto nas 
wspomaga w chorobach gardła, kto jest 
„ekspertem” od bólu głowy, a kto chroni od 
pożarów?  
Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, jak artyści 
z różnych epok przedstawiali świętych i poznają 
niektórych z nich. Opowiemy czym są atrybuty i 
jaka jest ich historia, a także którzy święci cieszyli 
się szczególnym uznaniem i popularnością wśród wiernych w różnych okresach i dlaczego. 
Lekcja dla klas: 3-6 SP, Gimnazjum. 

Zapraszamy na salony, czyli opowieść o mieszczańskich wnętrzach 
dawnej Warszawy  

Na pierwszym piętrze zgromadziliśmy kolekcję 
XVII, XVIII i XIX wiecznych mebli, które muzeum  
pozyskało dzięki kolekcjonerom i ofiarodawcom. 
Kabinety ze skrytkami, tajemniczy stół do gier, 
szafa gdańska, zegary z Londynu, kandelabry z 
francuskiego warsztatu, żardiniery, fotele, krzesła, 
stoły, stoliczki, a wszystko pięknie zdobione, 
inkrustowane i intarsjowane. Meble kryją w sobie 
urok minionych wieków, dzięki nim możemy 
wyobrazić sobie jak żyli mieszczanie danych epok.  
Lekcja dla klas: 3-6 SP, Gimnazjum, Liceum. 
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Maryja w sztuce - od Bożej Rodzicielki do Niewiasty obleczonej w słońce 

Maryja od zawsze miała szczególne miejsce w 
sztuce sakralnej, nieustannie inspirowała 
wiernych i artystów. Przez wieki wyobrażenie 
Bożej Rodzicielki zmieniało się wraz z epoką, stąd 
tak wiele różnorodnych przedstawień Maryjnych.  
Dla Polaków najbardziej bliska jest Maryja  
z Dzieciątkiem na ramieniu z ikony w 
Częstochowie, pochodzącej z XIV w., ale znamy 
również charakterystyczne gotyckie rzeźby tzw. 
Piękne Madonny. Niektóre osoby noszą na szyi 
inny wizerunek tzw. "cudowny medalik". Jaka jest 
jego historia i dlaczego Maryja depcze na nim 
węża, a wokół głowy ma wieniec z gwiazd dwunastu? Wiele tajemnic odkryjecie na lekcji 
„Maryja w sztuce”. 
Lekcja dla klas: 3-6 SP, Gimnazjum, Liceum. 

Twój pierwszy krok w muzeum - „polub starocie” 

Lekcja o tym, czym jest Muzeum a szczególnie 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, jak należy 
się zachować, co wolno robić w muzeum i jak 
czerpać radość z obcowanie z historią. Lekcję tę 
dedykujemy szczególnie młodym odbiorcom 
sztuki, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w 
przygodzie jaką jest zwiedzanie muzeów i 
obcowanie ze „starociami”. Spotkanie i wspólny 
spacer będzie okazją do nauczenia się jak patrzeć 
na muzealne eksponaty: obrazy, rzeźby, szaty, 
naczynia… to uwrażliwienie młodego człowieka 
na otaczający nas świat przedmiotów. 
Lekcja dla klas: zerówka, 1-6 SP. 

Skarby ukryte w lochach muzeum 

W oryginalnych wnętrzach podziemi Pałacu 
Dziekana, gdzie widoczny jest kamień i cegła 
fundamentów, prezentujemy nasze najstarsze 
eksponaty sięgające XIV wieku. Skarby 
zgromadzone w lochach Pałacu przenoszą nas 
poprzez średniowiecze do renesansu i baroku. 
Uczestnicy lekcji dowiedzą się, czym jest 
drzeworyt i jak powstawały prace wybitnego 
artysty doby renesansu Albrechta Dürera. Jaką 
część ołtarza nazywamy predellą, czy ikona to 
obraz, dlaczego Chrystus pasyjny z 1400 r. miał 
ruchome ramiona oraz czemu służyły portrety 
trumienne. W salach pinakoteki zwiedzający mogą poznać obrazy sakralne włoskich  
i polskich malarzy od XVII do XIX wieku . 
Lekcja dla klas: 3-6 SP, Gimnazjum, Liceum. 
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Rezerwacja zajęć w muzeum: 

Krystyna Plewa  – Krystyna.Plewa (at)maw.art.pl    
Iwona Gąsiorek – Iwona.Gasiorek (at) maw.art.pl    
tel: 22 621 34 14 
mail: muzeum (at) maw.art.pl  

www.maw.art.pl 
fb: www.facebook.com/MuzeumArchidiecezjiWarszawskiej/ 

Muzeum otwarte w godzinach: 
wtorek - piątek:  12:00 – 18:00 (dla umówionych grup od 10:00) 
sobota - niedziela:  12:00 – 16:00 (tylko zwiedzanie indywidualne) 
poniedziałek:   muzeum nieczynne 

Zasady współpracy: 
 Przewodnik przeprowadza lekcję muzealną zgodnie z ustaloną tematyką i w 

zarezerwowanym terminie. Lekcje i forma przekazu dostosowane są do wieku uczestników.  
 W jednej lekcji może uczestniczyć tylko jedna grupa licząca maksymalnie do 25 uczniów  

wraz z minimum 2 opiekunami.  
 Zmiana terminu, tematu i liczebności grupy (zwiększenie liczby osób) musi być ustalona 

wcześniej (min. 4 dni robocze). Wszelkie zmiany wymagają wcześniejszego potwierdzenia 
i akceptacji ze strony MAW. 

 Opiekę nad uczniami podczas lekcji sprawują nauczyciele i opiekunowie grupy. 
 Grupa powinna przybyć do muzeum na ok. 15 min przed planowaną lekcją,  

co umożliwi punktualne rozpoczęcie spotkania. 
 W wypadku niesprzyjającej pogody (opady) prosimy o przynoszenie obuwia na zmianę.  
 Zajęcia mają charakter warsztatowy. 

Ceny: 

Usługa Czas trwania ok. 60 min. 

Lekcja muzealna 120 zł za grupę do 25 os.  

Oprowadzanie po ekspozycji 90 zł + bilet wstępu do muzeum 

 
 
 
 
 

 

 

 

Indywidualne zwiedzanie Bilet normalny Bilet ulgowy 

Wystawa stała 10 6 

Wystawa czasowa 10 6 

Muzeum (wystawa stała i czasowa) 15 10 

Muzeum i Krypty Archikatedry 18 12 
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