
 

FERIE ZIMOWE W MUZEUM 2023 – OFERTA EDUKACYJNA 

MUZEUM ZAMOJSKIE W ZAMOŚCIU 
 

 

• Dawno temu w mieście – 17.01.23 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat, prowadzone na wystawach 

stałych. Podczas zajęć obejrzymy rekonstrukcje pomieszczeń mieszczańskich od XVI do XX 

wieku. Zobaczymy jak dawniej żyli mieszkańcy miast, jakimi otaczali się przedmiotami, jak 

zmieniała się moda. Zwiedzimy salony, sypialnie, klatki schodowe i kuchnię. Następnie 

uczestnicy wykonają własny herb wzorowany na dawnych, mieszczańskich i szlacheckich 

herbach lub rzemieślniczych gmerkach w graficznej technice monotypii. Ilość dostępnych 

miejsc – 15. 

• Haftem malowane – 19.01.23 

To międzypokoleniowe warsztaty malowania na drewnianych przedmiotach motywów 

tradycyjnego haftu regionu zamojskiego, przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. 

Haft to jedna z najstarszych technik ozdabiania tkanin. Obecnie dekoruje się nim również 

elementy wyposażenia wnętrz, kartki upominkowe, zakładki do książek i inne przedmioty 

użytkowe. Głównym celem warsztatów jest popularyzacja haftu regionalnego, a także 

rozbudzanie szacunku dla tradycji. Zajęcia rozpoczną się zwiedzaniem stałej wystawy 

etnograficznej, na której prezentowane są zdobione haftem stroje ludowe naszego regionu. 

Ilość dostępnych miejsc – 15. 

• Okiem dawnego malarza – 24.01.23 

Zajęcia przeznaczone da dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, prowadzone na wystawach 

stałych Muzeum Zamojskiego oraz wystawie czasowej pt. „Monarchowie, prezydenci, 

premierzy..”. Uczestnicy zapoznają się z obrazami eksponowanymi w muzeum. Dowiedzą się 

co dawniej malowano i w jaki sposób oraz gdzie wieszano obrazy, kto je zamawiał, fundował i 

kupował. Poznamy warsztaty malarskie zza granicy, polskie i lokalne. Następnie uczestnicy 

namalują obraz sztalugowy – portret pozującej modelki w stroju nawiązującym do minionych 

epok. Ilość dostępnych miejsc – 10. 

• Od muszli do złota – 26.01.23 

Od najdawniejszych czasów naszyjniki, bransoletki i amulety uzupełniały ubiór człowieka. Nie 

tylko go zdobiły, lecz także podkreślały przynależność do określonej grupy społecznej i 

zajmowanej w niej pozycji. W wielu przypadkach stanowiły popis umiejętności rzemieślniczych 

wytwórców, stając się często wyznacznikiem prestiżu i bogactwa. Inspirując się zabytkami 

prezentowanymi na stałej wystawie archeologicznej i w oparciu o prezentację multimedialną 

opowiadającą o ozdobach ciała i stroju naszych przodków, uczestnicy zajęć stworzą własną, 



 

niepowtarzalną biżuterię. Własnoręcznie wykonane z drewna, muszelek, drutu czy 

kolorowych paciorków ozdoby będą oryginalną pamiątką z pobytu w muzeum. 

 

Zasady uczestnictwa:  

• zajęcia trwają od 1 do 1,5 godziny 

• rozpoczynają się o godz. 11.00 

• koszt zajęć: 10 zł. od uczestnika 

• ilość miejsc ograniczona 

• obowiązują zapisy poprzez: formularz Google: 

https://forms.gle/wGn7LZtLsN1RG9qd7 

• w razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 883-375-559 w godzinach 8:00-16:00 lub mailowo 

info@muzeum-zamojskie.pl  

 

MUZEUM FORTYFIKACJI I BRONI ARSENAŁ 
 

 

• Najdziwniejsze czołgi świata – 18.01.23 

Pierwsze czołgi pojawiły się na polach bitew już ponad sto lat temu. Od tamtej pory powstała 

ogromna liczba ich typów i wersji. Niektóre z nich miały być ogromne i niezniszczalne, niektóre 

przeciwnie- małe, tanie, lekkie i łatwe do ukrycia. Wiele konstrukcji przystosowano do 

wykonywania bardzo nietypowych zadań- miały usuwać miny, pokonywać trudne przeszkody 

terenowe, pływać, a nawet latać. Z racji stawianych przed nimi zadań, często nie przypominały 

wyglądem typowych czołgów jakie znamy dzisiaj. O nich właśnie opowiemy na naszych 

zajęciach. Następnie spróbujemy zaprojektować własny, wyjątkowy czołg. 

• Zabawki z niczego – 20.01.23 

Najlepszym przyjacielem i powiernikiem dziecięcych tajemnic był miś. Ulubioną zabawką 

dziewczynek - lalka, której towarzyszył wózek. Przedmiotem marzeń wszystkich chłopców - 

zabawki militarne. Najprostszą z nich był kij zakończony głową konia. Do dobrej zabawy 

niekoniecznie potrzeba było zabawek kupionych w sklepie. Starsze dzieci potrafiły wykonać je 

własnoręcznie. Zabawką mógł być prawie każdy znaleziony na polu lub podwórku 

przedmiot…dziecięca wyobraźnia nie znała i nie zna granic. Pierwsza część spotkania 

prowadzonego na wystawy czasowej „Dzieci – najmłodsze ofiary wojny…”poświęcona będzie 

rozmowie o wartościach i trudnych sytuacjach w kontekście życia w czasie wojny. Druga część 

zajęć zostanie przeznaczona na działania twórcze, podczas których stworzymy własne zabawki 

z mało oczywistych materiałów. 

• Modnie od stóp do głów– 22.01.23 

W niedzielę 22.01.2023 r., z okazji Dnia Babci i Dziadka zapraszamy dzieci w asyście swoich 

Dziadków na wyjątkowe spotkanie przy nowej czasowej wystawie „Za Polskę i sprawiedliwość 

https://forms.gle/wGn7LZtLsN1RG9qd7?fbclid=IwAR2t1PU2oS4E1pdYREWxFri5lM8D_zfFLIgjWooiksolQbauK3HuO9OmA-w
mailto:info@muzeum-zamojskie.pl


 

społeczną…”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, w 

uznaniu jej wybitnej działalności niepodległościowej i społecznej. Na zajęciach przybliżymy 

uczestnikom epokę w której dorastała młoda Aleksandra i poznamy bliżej modę jaka w tedy 

obowiązywała. 

• Pierwsze polskie samoloty – 25.01.23 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat na zajęcia modelarskie „Pierwsze polskie 

samoloty”. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku Polska nie dysponowała 

żadną własną wytwórnią lotniczą. Na szczęście posiadała wielu zdolnych inżynierów, którzy 

szybko byli w stanie to nadrobić i opracować własne konstrukcje na wysokim poziomie. Polskie 

samoloty wygrywały światowe zawody sportowe, oraz trafiały na uzbrojenie różnych armii w 

Europie. Warto przypomnieć o tych ciekawych maszynach i ich konstruktorach i przy okazji 

zbudować własny model samolotu. 

• Zwierzęta w wojsku– 27.01.23 

Na zakończenie ferii przygotowaliśmy zajęcia poświęcone zwierzętom w wojsku. Udomowione 

zwierzaki towarzyszą ludziom już od tysięcy lat, niestety często również podczas wojen. 

Niekiedy są to zwierzęta, których nikt na wojnie by się nie spodziewał, jak np. słonie, wielbłądy, 

gołębie, czy nawet delfiny. O tych nietypowych towarzyszach żołnierskiej doli dowiemy się na 

naszym ostatnim spotkaniu. 

 

Zasady uczestnictwa:  
• zajęcia trwają od 1 do 1,5 godziny 

• rozpoczynają się o godz. 11.00 

• koszt zajęć: 10 zł. od uczestnika 

• ilość miejsc ograniczona 

• obowiązują zapisy poprzez: formularz Google:  https://forms.gle/6XFdohNCR7MHBtNVA 

• w razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 606 845 759 w godzinach 8:00-16:00 lub mailowo 

na adres edukacja@mzueumarsenal.pl 
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