


O EDUKACJI MUZEALNEJ SŁÓW KILKA

Nie ulega wątpliwości, że współczesne muzea są w stanie tworzyć 
przestrzenie o wysokim potencjale edukacyjnym, stając się tym 

samym atrakcyjne również dla najmłodszego grona odbiorców. Dzięki 
swoim zbiorom stanowią szeroką encyklopedię wiedzy na temat zagadnień 
istotnych dla kultury, historii i społeczeństwa. Zwłaszcza muzea 
rezydencjonalne, ulokowane w zespołach pałacowo-parkowych, są 
szczególnie uprzywilejowane w tym kierunku, ponieważ eksponaty 
ukazywane są w oryginalnej scenerii – w otoczeniu miejsca, w którym się 
pierwotnie znajdowały. Przestrzeń ta oddziałuje bezpośrednio na odbiór 
dóbr kultury, daje możliwość odwołania się do historii i tradycji, a także do 
postaci tam zamieszkujących. 

Z takich przekonań powstała nasza oferta edukacyjna. Jest ona 
przystosowana do potrzeb młodego grona odbiorców kultury. 
Podstawową formą naszych działań są lekcje muzealne. Aby nie 
przypominały tych szkolnych, wplatamy w nie elementy plastyczne, 
teatralne i literackie. Treści dopasowane do najnowszej podstawy 
programowej stanowią idealne uzupełnienie szkolnych zajęć, a nauka 
poprzez uczestnictwo i doświadczenie pozwala lepiej zrozumieć 
otaczający świat. 
Zachęcamy do zapoznania się z naszym programem edukacyjnym – 
wierzymy, że jest on bogaty w narzędzia służące poznaniu, wiedzy 
i rozwojowi dziecka, a także pobudzeniu kreatywności i umacnianiu 
tożsamości kulturowej wśród najmłodszych.



INFORMACJE PRAKTYCZNE

Prosimy o ustalanie terminów z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

ź  lekcja 3-godzinna – 130 zł (bilety w cenie)

Lekcje muzealne przeprowadzamy przez cały rok szkolny, 
w grupach liczących . Realizacja lekcji zaplanowanych do 30 osób
w parku uzależniona jest od warunków atmosferycznych. 
Liczymy na punktualność. Spóźnienie powyżej 15 min., bez 
uprzedzenia, może skutkować odwołaniem zajęć. 

Lekcje muzealne 1-godzinne polegają na oprowadzeniu po 
pałacu lub parku pod kątem wybranego przez grupę tematu.
Lekcje muzealne 3-godzinne odbywają się na terenie pałacu lub 
parku i stanowią połączenie historii i elementów warsztatów 
kreatywnych.

Opłaty za lekcje muzealne:
ź  lekcja 1-godzinna – bilet wstępu (1 zł) dla każdego uczestnika 

oraz opłata za przewodnika 35 zł.
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Zamawianie lekcji muzealnych: 
tel: 62 741 30 39 wew. 28 lub 25.
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LEKCJE 1-GODZINNE

KOMNAT

TAJEMNICE 
PAŁACOWYCH 

Uczestnicy odbędą wędrówkę po pałacowych salach 

Dowiedzą się jakie funkcje pełniły pierwotnie poszcze-

gólne komnaty, co się w nich znajdowało i co uległo 

zmianie wraz z upływem lat. Nieznane przejścia, małe 

schowki, nieistniejące drzwi oraz miejsca niedostępne 

na co dzień dla zwiedzających – to tylko niektóre 

tajemnice, które kryje pałac, a które wspólnie 

odkryjemy podczas zwiedzania. 

Kultura jedzenia zmieniała się na przestrzeni lat. 

Kiedyś używano odmiennej zastawy stołowej 

i rozsmakowywano się w innych potrawach. Podczas 

lekcji dowiemy się gdzie znajdowała się kuchnia, do 

czego służył kredens, jak nakrywano stół oraz skąd 

wzięło się  powiedzenie „na szarym końcu”. jakie 

Zapraszamy do kulinarnej podróży w przeszłość.
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PRZY 
DAWNYM 
STOLE
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Uczestnicy poznają pracę osób, o których zazwyczaj 

mało mówi się w kontekście życia w pałacu, a bez 

których właściciele nie dali by sobie rady. Dowiedzą się, 

jak wyglądały codzienne zajęcia kucharek, ogrodników 

i kamerdynerów, gdzie mieszkali i w jaki sposób 

pojawiali się na każde zawołanie właścicieli.  

SŁUŻBA 
W PAŁACU3



ZIEMIAŃSKIE
GRY I ZABAWY

Dawniej dzieci również potrafiły się bawić. Wielkie 

pałace, ogromne parki, pola i lasy stwarzały niezliczone 

możliwości do pobudzenia wyobraźni. Zachęcimy 

uczestników do odłożenia telefonów. W zamian za to 

poczytamy stare bajki, zagramy w karetę, noski 

i pobawimy się serso. Być może okaże się, że stare, 

zapomniane zabawy znów będą cieszyć bardziej.

Pałac był centrum życia całej ziemiańskiej rodziny. 

Dzieci miały swoje codzienne obowiązki, a dorośli 

w tym czasie oddawali się swoim dorosłym zajęciom – 

dom musiał być więc dostosowany do ich wymagań. 

Podczas zajęć poznamy przeznaczenie poszczególnych 

pomieszczeń i dowiemy się jaką rolę odgrywały one 

w  ż y c i u  t y p o w e g o  p r z e d s t a w i c i e l a  w a r s t w y 

ziemiańskiej.
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DZIEŃ Z ŻYCIA
ZIEMIANINA5

Mało kto wie, że właściciel pałacu w Dobrzycy był 

obecny przy tworzeniu Konstytucji 3 Maja. Współ-

tworzył następie Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji, 

uważane za pierwszą partię polityczną na ziemiach 

polskich.  

AUGUSTYN
GORZEŃSKI 

3 MAJA
A KONSTYTUCJA
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ZIEMIAŃSKIE
WYCHOWANIE

Dzieci właścicieli pałaców nie miały wcale tak łatwego 

życia jakby mogłoby się wydawać. Każdy mały 

ziemianin miał swoje przyjemności,  ale także 

obowiązki. Dowiemy się dlaczego edukacja szkolna 

była różna dla dziewczynek i chłopców, a także 

p o z n a my  z i e m i a ń s k i  s p o s ó b  n a  w yc h o w a n i e 

wykształconych i zdolnych przedstawicieli młodego 

pokolenia.  

Mamy trzech królów parku w Dobrzycy. Jednym z nich 

jest Platan – pomnik przyrody. Dobrzyckiej roślinności 

pilnują natomiast muzealne zwierzęta, wśród których 

na wodzie króluje łabędź, na lądzie zaś dumny paw. 

Podczas zwiedzania parku ukłonimy się wszystkim tym 

dostojnikom.
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KRÓLOWIE 
DOBRZYCKIEGO 
PARKU
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Zajęcia odbędą się w dobrzyckim parku, a podczas ich 

trwania uczestnicy poznają pokrótce historię ogrodów, 

a także ich rodzaje. Dowiedzą się dlaczego dobrzycki 

park nazywany jest ”ogrodem angielskim”. Zobaczymy 

również wszystkie klasycystyczne pawilony parkowe.

PARKOWE

DAWNE 
ZAŁOŻENIA9



LEKCJE 3-GODZINNE

TAJEMNICE 

KOMNAT
PAŁACOWYCH 

Najpopularniejszy temat lekcji 1-godzinnej możliwy 

jest również do realizacji w wersji rozszerzonej. Poza 

poznaniem przeznaczenia poszczególnych pałacowych 

sal i odkrycia wszystkich ich tajemnic podejmiemy się 

próby wspólnego zbudowania makiety pałacu i ozdo-

bienia go tysiącem kolorów. 

Tematem lekcji są mity i legendy związane z pałacem 

i parkiem w Dobrzycy. Uczestnicy poznają treści legend 

i nauczą się odczytywać symbolikę w nich zawartą. 

Zajęcia odbywają się w formie podchodów. Na 

podstawie tekstów z monografii ks. Stanisława 

Śniatały wybierzemy się w wędrówkę po tajemniczych 

zakamarkach dobrzyckiego parku.
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LEGENDY 
DOBRZYCKIE2

Uczestnicy poznają parkowe budowle i pałacowe 

wnętrza od strony architektury i malarstwa. Dowiedzą 

się czym jest styl klasycystyczny i jakie bogactwo form 

w sobie kryje. Zrozumieją zasady powstawania 

malarstwa iluzjonistycznego i delikatnych sztukaterii. 

Zabawią się również w artystów biorących udział 

w plenerze malarskim. 

SZTUKA
I ARCHITEKTURA
DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH
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63-330 Dobrzyca
ul.Pleszewska 5a
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