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II. Lekcje muzealne dla dzieci z kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich 

 

Z historią za pan brat  

 

Kazimierz Pułaski i jego czasy 

Na lekcji muzealnej, w pełnej krasie ukażemy Rzecząpospolitą z połowy XVIII w. Koniec panowania 

Sasów i początki zasiadania na tronie w Warszawie Stanisława Augusta, a w tle intrygi 

międzynarodowe Rosji, Austrii i Prus, zakończone I rozbiorem Polski. Jak w tej niełatwej dla Ojczyzny 

sytuacji odnajdzie się Kazimierz Pułaski i jego najbliżsi? Na tych zajęciach uczeń otrzyma szansę 

poznania barwnego, choć jednocześnie trudnego okresu w dziejach Polski – czasu panowania 

Stanisława Augusta, konfederacji barskiej, a potem rozbiorów.   

   

Kazimierz Pułaski i jego tajemnice 

Ta lekcja muzealna adresowana jest głównie do uczniów szkół średnich, którzy zdążyli już poznać 

podstawowe fakty z biografii Kazimierza Pułaskiego. Nasi edukatorzy spróbują uchylić rąbka 

tajemnicy z jego jakże barwnego życiorysu. Osiągniemy kolejny stopień wtajemniczenia na temat 

postaci, która jako jedna z siedmiu osobistości w świecie została wyróżniona tytułem „Honorowego 

Obywatela USA”. Zatem, jak to było z tym Pułaskim? Pochowano go w morzu czy jednak na jednej z 

amerykańskich plantacji? Franciszka była jego niespełnioną miłością, przyjaciółką czy wykorzystywała 

go do swoich interesów? Wspólnie spróbujemy wyjaśnić największe tajemnice pozostawione przez 

jednego z najdzielniejszych żołnierzy XVIII w. Polski.  

 

Czarniecki zobowiązuje. Czyli jak z Polski Szwedów wypędziliśmy 

Lekcja bojowa! Na zajęciach przyjrzymy się uważniej postaci wodza, który zagościł na stałe w polskim 

hymnie narodowym, ale i na wareckim rynku w formie jedynego w Polsce pomnika konnego. Będzie 

również o lisowczykach, husarii i oczywiście najeźdźcach z północy, którzy w połowie XVII w. 

zgotowali Rzeczypospolitej „potop”.   

 

Warecki wehikuł czasu 

Lekcja inna niż wszystkie bo… każde zajęcia z tego tematu mogą się od siebie różnić. Możecie poznać 

Warkę w czasach średniowiecza? Wybieramy tylko właściwą datę, „wsiadamy” do wehikułu wraz z 



całą klasą i przenosimy się do czasów kiedy książę Trojden fundował klasztor dominikanów w Warce. 

Rok 1863 i tragiczne powstańcze historie? Mamy to! Z edukatorami wareckiego Muzeum przeniesiesz 

się również w czasy zaborów i walk narodowowyzwoleńczych. Może spróbujemy wspólnie 

przemierzyć warecki historyczny szlak od czasów rozbicia dzielnicowego, aż po okres II wojny 

światowej? Wybór należy do Was! Historia Warki jest w naszych rękach. 

 

Ku niepodległej z Ignacym Janem Paderewskim 

Lekcja skierowana głównie do młodzieży szkół średnich. Uczniowie śledzą budowanie pozycji 

Paderewskiego w międzynarodowych kręgach kulturalnych i politycznych przełomu wieków. Poznają 

również jego zaangażowanie dyplomatyczne na rzecz sprawy polskiej, a także działalność w okresie I 

wojny  światowej i u progu tworzenia państwowości polskiej w latach 1918-1920. W lekcji zostaną 

wykorzystane materiały źródłowe, także zbiory Muzeum. 

 

* Każdy z proponowanych tematów lekcji muzealnych posiada wariant dostosowany do odpowiedniego etapu 

kształcenia.  

* Lekcje muzealne należy rezerwować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem 

 


