
W trakcie przeprawy promowej Zwiedzający, podziwiając okolicę
Santoka, dowiadują się o geologii i środowisku przyrodniczym tego
miejsca, w tym o rezerwacie przyrody Santockie Zakole. Na terenie
grodziska opowiadamy o roli grodu w Santoku w okresie
powstawania państwa polskiego, o historii grodziska jako "strażnicy i
klucza królestwa", a także o badaniach wykopaliskowych i
prowadzących je archeologach. Oferta obowiązuje w miesiącach, w
których dostępna jest przeprawa promowa, w dniach od środy do
niedzieli, w godzinach od 10:00 do 17:00. Prosimy o wygodne, pełne
obuwie i nakrycia głowy.

CZAS ZWIEDZANIA
Przeprawa promowa tam i z powrotem (łącznie około 20 minut) oraz
spacer ścieżką edukacyjną o długości około 1,5 km (łącznie około 50-
60 minut).

KOSZT 
180 zł / grupa

OFERTA

EDUKACYJNA

2022/2023

MUZEUM LUBUSKIE IM. JANA DEKERTA 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
e-mail: info@muzeumlubuskie.pl
http://muzeumlubuskie.pl
https://www.facebook.com/MuzeumLubuskie

MUZEUM GRODU SANTOK

 Gra muzealna "Tropiciel santockich zabytków"
 Warsztaty garncarskie – co i w czym jadano w średniowiecznym
grodzie w Santoku
 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (lekcja)
 Legenda o turze Magnusie, 

1.
2.

3.
4.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 Co to jest relikwiarz? Warsztaty tworzenia skrzyneczki
relikwiarzowej – oferta ważna od października do lutego
(wyłącznie w czasie funkcjonowania wystawy czasowej "Okruchy
świętości. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego – stauroteka z
Ostrowa Lednickiego").
 Pozdrowienia z Santoka (lekcja połączona z quizem) – oferta
ważna od maja do czerwca 2023 roku oraz od września 2023
roku przez cały rok szkolny 2023/2024 (w czasie funkcjonowania
wystawy czasowej "Połączeni dziedzictwem. Pozdrowienia z
Santoka").

1.

2.

EDUKACJA SZKOLNA: KLASY IV-VIII

 Gra muzealna "Santocka ścieżka zagadkowo-zabytkowa"
 Naczynia archeologiczne jako źródło materialne (warsztaty
lepienia naczyń)
 Gra terenowa na grodzisku "Tajemnice średniowiecznego
grodziska" *
 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem oraz dzieje Santoka i
powstawanie państwa polskiego (lekcja)
 Początki Polski. Piastowie w historii Santoka (lekcja)

1.
2.

3.

4.

5.

EDUKACJA PONADPODSTAWOWA
 Gra muzealna "Santocka ścieżka zagadkowo-zabytkowa"
 Gra terenowa na grodzisku "Tajemnice średniowiecznego
grodziska" *
 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (lekcja)
 Początki Polski. Piastowie w historii Santoka (lekcja)

1.
2.

3.
4.

Uwaga! Uczestnictwo w grach terenowych na grodzisku jest
możliwe tylko wtedy, gdy kursuje prom.

OFERTA EDUKACYJNA DOT. WYSTAWY CZASOWEJ

ŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO W SANTOKU

W trakcie oprowadzania Zwiedzający poznają historię Santoka i
najważniejsze miejsca historyczne na terenie miejscowości. Trasa
obejmuje zwiedzanie kościoła św. Józefa z relikwiami św. Ottona z
Bambergu, starą dzwonnicę, Górę Zamkową, Promenadę, bunkry na
Linii Noteci i Marinę. Jak się okazuje santocka ziemia kryje wiele
ciekawych miejsc i zakątków, do których poznania zachęcamy.
Oferta dostępna w godzinach od 9.00 do 15.00 w poniedziałki i
wtorki oraz od 10.00 do 17.00 od środy do niedzieli. Prosimy o
wygodne, pełne obuwie i nakrycia głowy.

CZAS ZWIEDZANIA
Spacer po Santoku z przewodnikiem (trasa w dwóch wariantach: od
Muzeum Grodu Santok do Mariny albo od Mariny do Muzeum
Grodu Santok) – długość trasy ok. 1,5 km. Czas zwiedzania: ok. 1,5
godziny.

ZWIEDZANIE PRAWOBRZEŻNEGO SANTOKA

opowieść o ochronie środowiska (lekcja)

Kamila Dzwonkowska
e-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 723 37 27 lub +48 662 257 611

ZAPISY

Agata Boruta
e-mail: a.boruta@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 789 358 148 lub +48 662 257 611

ZAPISY
250 zł / grupa

KOSZT



EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

 Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty)
 Czar Bożego Narodzenia (warsztaty) 
 Dziecięce zabawy sprzed lat (warsztaty) 
 Jesień – roztargniona malarka (warsztaty)
 Artysta – zabawa kolorami (warsztaty)
 Świat oczami naszych dziadków (warsztaty) 
 Misja – Muzeum! (lekcja) 
 Stół wielkanocny – dawniej i dziś (warsztaty) 
 W zamkowej krainie (warsztaty) 
 Strażnicy starych ksiąg (warsztaty)
 Gliniane krajobrazy (warsztaty)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 Afryka przy Warszawskiej (warsztaty)
 Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty) 
 Co w belkach piszczy (warsztaty) 
 Czar Bożego Narodzenia (warsztaty) 
 Dziecięce zabawy sprzed lat (warsztaty) 
 Gorzów moje miasto nad Wartą (warsztaty) 
 Kolorowe sekrety malarza (warsztaty) 
 Przygoda z archeologią (warsztaty) 
 Stół wielkanocny – dawniej i dziś (warsztaty) 
 Śladami Białej Damy (warsztaty/gra muzealna) 
 Muzealne orgiami papierem malowane (warsztaty)
 Zapomniane zawody (warsztaty)
 Strażnicy starych ksiąg (warsztaty) 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

EDUKACJA SZKOLNA: KLASY IV-VIII

 Afryka w muzeum (warsztaty)
 Co w belkach piszczy? (warsztaty)
 Gorzów, moje miasto nad Wartą (warsztaty)
 Gorzowska kapsuła czasu (warsztaty) 
 Mniejszości narodowe w Lubuskiem (lekcja)
 Numizmatyka. Tajemnice skarbczyka (lekcja)
 Dzieje Gorzowa  – ilustrowane makietą miasta (lekcja)
 Przygoda z archeologią (warsztaty)
 Sekrety miniaturowego miasta (lekcja)
 Śladami Białej Damy (warsztaty)
 Muzealne orgiami papierem malowane (warsztaty)
 Strażnicy starych ksiąg (warsztaty)
 Zapomniane zawody (warsztaty)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

EDUKACJA PONADPOSTAWOWA

 "Krąg Arsenału" – kolekcja sztuki współczesnej (lekcja) 
 Mniejszości narodowe w Lubuskiem (lekcja) 
 Od murów obronnych do fortyfikacji ziemnych w dziejach
Gorzowa – ilustrowane makietą miasta (lekcja) 
 Porcelana jako lustrzane odbicie przemian społecznych,
zachodzących w epoce oświecenia (lekcja) 
 Sztuka jako czynnik przemian społecznych i rodzenia się nowej
świadomości estetycznej (na przykładzie wystawy "Arsenał w
1955 roku" – lekcja)

1.
2.
3.

4.

5.

ZESPÓŁ WILLOWO–OGRODOWY I SPICHLERZ

To propozycja spotkań z muzealnikami, dostosowana do
konkretnych potrzeb młodzieży. Po indywidualnym umówieniu,
istnieje możliwość organizacji spotkania w jednej z muzealnych filii
lub w siedzibie szkoły. W ofercie spotkania z etnografem,
historykiem sztuki, archeologiem, menadżerem kultury,
etnologiem, historykiem czy konserwatorem dzieł sztuki. 
 Przykładowe tematy lekcji:

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej. Lekcje i
warsztaty prowadzone są od wtorku do piątku po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym lub osobiście. W wyjątkowych sytuacjach
istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w poniedziałek – po
wcześniejszym uzgodnieniu. Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Ważne! Podczas zgłaszania
prosimy o poinformowanie o liczebności grupy. W jednym obiekcie
nie może odbywać się kilka zajęć równocześnie. Istnieje możliwość
przeprowadzenia dwóch zajęć jednocześnie w dwóch różnych
obiektach (ważne dla grup przyjezdnych, powyżej 25 osób). W
przypadku Zespołu Willowo-Ogrodowego, przy grupach powyżej 15
osób, prosimy o przybycie dwóch opiekunów.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
lekcja – 45 minut
warsztaty – 60/90 minut

ZAPISY
w filii Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Małgorzata Ziętek
e-mail: m.zietek@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 732 28 43, +48 95 732 38 14

w filii Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Wioletta Amanowicz
e-mail: w.amanowicz@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 722 54 68

ZARASZAMY SERDECZNIE!

To propozycja spotkań z muzealnikami w szkołach i przedszkolach.
Po indywidualnym umówieniu terminu do siedziby Państwa placówki
przyjedzie: etnograf, historyk sztuki, archeolog, menadżer kultury,
etnolog, historyk czy konserwator dzieł sztuki, który może przywieźć
ze sobą eksponat muzealny. Zapraszamy serdecznie!

CZAS TRWANIA SPOTKANIA
45 minut

Niesłabnącą popularnością w ofercie edukacyjnej Muzeum
Lubuskiego cieszy się możliwość wysłuchania bajki Kamishibai
autorstwa Katarzyny Chorążyczewskiej, zatytułowanej "Legenda o
Gorzowie". Młodzi słuchacze bez trudu zauważą nawiązania do
studni czarownic, renety landsberskiej czy do gorzowskich kamienic.
Bajka została zrealizowana w ramach stypendium artystycznego
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2020 roku.

KONTAKT
Katarzyna Chorążyczewska
e-mail: k.chorazyczewska@gmail.com
tel.: +48 95 732 28 43 wewn. 34
lub +48 884 885 267

LEGENDA O GORZOWIE

lekcja – 10 zł / osoba
warsztaty / gra terenowa – 15 zł / osoba

opiekunowie – bezpłatnie
 

KOSZT

ZAPROŚ MUZEALNIKA DO PLACÓWKI!

Beata Frąckowiak
e-mail: b.frackowiak@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 600 733 148, +48 957 22 54 68

ZAPISY

250 zł / grupa
KOSZT

W nawiązaniu do filmowego cyklu "A jednak działa!" proponujemy
udział w stacjonarnych warsztatach, podczas których uczestnicy
będą mogli poznać funkcjonowanie następujących zabytków: telefon
stacjonarny, waga szalkowa, radiomagnetofon, liczydło, maszyna do
pisania, waga listowa (do wyboru). Warsztaty w cenie 15 zł za osobę
są prowadzone w Zespole Willowo-Ogrodowym oraz w Spichlerzu.

A JEDNAK DZIAŁA! WARSZTATY STACJONARNE


