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Nowe formy edukacji w Muzeum Historii Miasta Lublina
Muzeum Historii Miasta Lublina utworzono
w 1979 roku z Oddzialu Historycznego Muzeum
Lubelskiego (dzialajqcego od roku 1964). W 1979
roku udost^pniono zwiedzajqcym wystawy stalq
„Historia Miasta Lublina”, rozmieszczonq na czterech kondygnacjach wiezy Bramy Krakowskiej.
Jest to wystawa narracyjna, ukazujqca w porzqdku
chronologicznym najwazniejsze wydarzenia z dziejow miasta. Dodatkowe przestrzenie muzeum to
piqta, najwyzsza kondygnacja bramy z widokiem
na miasto oraz sala wystaw czasowych, znajdujqca si^ ponizej wystawy stalej (jest to przestrzen
najcz^sciej wykorzystywana do dzialan edukacyjnych).
Zanim utworzono wystawy stalq, kilkukondygnacyjna przestrzen byla miejscem ekspozycji wielu ciekawych wystaw i wydarzen. Organizowano
tu wystawy czasowe —historyczne, archeologiczne,
biograficzne, fotografii, grafiki czy malarstwa.
Warto wspomniec o organizowanych wspolnie
z Biurem Wystaw Artystycznych i Lubelskim Ku
ratorium Oswiaty konkursach plastycznych o tematyce lubelskiej oraz prezentacjach na kruzgankach Bramy Krakowskiej, dost^pnych wowczas
zwiedzajqcym.
Wielosc dzialan artystycznych, ale rowniez
polityka muzealna panstwa od poczqtku istnienia placowki przekladaly si^ na wysokq frekwencj$. W 1966 roku muzeum odwiedzilo 340 grup1,
w roku 1975 - 233, w 1985 - 191, w 1995 - 226.
Rekordowy w historii muzeum byl rok 1997 z 379
grupami, glownie dzieci i mlodziezy szkolnej.
W 2005 roku liczba ta spadla do 74, by w nast^pnych latach zmniejszyc si^ do 45. Stan ten trwal
przez dziesi^c lat, ale ostatnio ulegl widocznej poprawie2. W 2016 roku tylko w pierwszych trzech

1 Zeszyty frekwencji prowadzone od poczqtku dzialalnosci placowki znajdujq si^ w Muzeum Historii Miasta
Lublina.
2 Duzy wplyw na popraw^ frekwencji majq dzialania
promocyjne, podejmowane przez pracownikow Muzeum
Historii Miasta Lublina, prowadzenie profilu na Facebooku, nawiqzywanie wspolpracy ze szkolami i przedszkolami, spotkania tematyczne towarzyszqce wystawom
czasowym oraz wspolpraca z Urz^dem Miasta w ramach
700-lecia Lublina.
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miesiqcach Muzeum Historii Miasta Lublina odwiedzily 43 grupy.
Spadku zwiedzajqcych w wieku szkolnym mozna upatrywac w ograniczeniu liczby godzin lekcji
historii w programie szkolnym. Kolejne reformy oswiaty zmuszajq nauczycieli do zamkni^cia
ogromnego materialu w niewielkiej ilosci godzin,
dlatego niech^tnie poswi^cajq cenne lekcje na
zaj^cia dodatkowe3. Jednak od pewnego czasu
w muzeach pojawila si^ nowa grupa obiorcow
—przedszkolaki i male dzieci z rodzicami. Umiej^tnie konstruujqc ofert^ edukacyjnq, mozemy
sprawic, ze ta grupa b^dzie do nas wracac w przyszlosci.
Dzieci w wieku przedszkolnym, mimo iz wymagajq szczegolnej opieki, nadzoru i pomocy
nie tylko podczas zaj^c, ale rowniez w zwyklych
czynnosciach, jak na przyklad ubieranie si^ itp.,
sq bardziej zainteresowane zaj^ciami niz dzieci
w wieku szkolnym. Mozliwosc swobodnego komponowania programu nauczania w przedszkolu
zach^ca pedagogow do wzbogacenia programu
o wycieczk^ do muzeum, na ktorej dzieci mogq si^
wiele nauczyc, nie tylko od strony teoretycznej4.
Umiej^tnie podane zagadnienia, polqczone z zaj^ciami manualnymi lub ruchowymi, powodujq,
ze grupy wracajq do muzeum na kolejne lekcje.
W naszym muzeum najpopularniejsze sq zaj^cia
praktyczne, warsztaty plastyczne i pokazy, ktore
angazujq dzieci manualnie, ruchowo i dzialajq na
emocje.
Przez wiele lat w muzeum funkcjonowalo
w ofercie lekcji muzealnych okolo trzydziestu
tematow dotyczqcych historii miasta, niektore
zamawiane byly cz^sto, inne sporadycznie lub
w ogole. To sklonilo zespol pracownikow do wyboru sposrod nich kilku lekcji oraz dodania nowych. W ten sposob powstala nowa oferta edu3 Czasami nauczyciele nie sq zorientowani w ofercie
edukacyjnej najblizszego muzeum. Szerzej o problemie:
A. W Brzezifiska, Muzeum jako przedmiot i podmiot dzialan
edukacyjnych, [w:] Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, red. U. Wroblewska, K. Radlowska, Bialystok 2013, s. 52.
4 U. Wroblewska, Wprowadzenie do rozwazan nad teoriq i praktykq w edukacji muzealnej, [w:] Edukacja muzeal
na..., s. 7.

Dzieci podczas zajçc „Czy to
sztuka bye sztukatorem?”
na Nocy Muzeôw w 2016 roku.
Fot. Malgorzata Surmacz

Dzieci ze Szkoly Podstawowej
nr 27 im. Marii Montessori
w Lublinie podczas zajçc
„Swiqtecznie, kolorowo,
bramowo”, 2016 rok.
Fot. Radoslaw Bultowicz

Fragment wystawy kartek
swiqtecznych wykonanych
przez uczestnikôw w ramach
zajçc „Swiqtecznie, kolorowo,
bramowo”, grudziefi 2016styczefi 2017 roku.
Fot. Malgorzata Surmacz

kacyjna, ulozona wedlug wieku uczestnikow. Jest
ona dost^pna na stronie intemetowej Muzeum
Lubelskiego. Zaproponowane tematy lekcji muzealnych dotyczq glownie historii i wybranych zagadnien z dziedziny sztuki Lublina. Nieslabnqcym
zainteresowaniem dzieci w wieku szkolnym cieszy
si<^ temat „O polskich krolach i lubelskich murach”5. Z kolei zaj^cia zrealizowane w ramach „Ferii w muzeum” w 2017 roku „Wszystko, co chcielibyscie wiedziec o muzeum, a boicie si^ zapytac...”
cieszyl si<^ zainteresowaniem najmlodszych6.
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to obecnie najliczniejsza grupa uczestnikow
lekcji muzealnych w Muzeum Historii Miasta.
Najwazniejsze jest dostosowanie tresci i form do
tej grupy wiekowej. Podanie duzej ilosci informacji naraz moze szybko znudzic dzieci. Wazna jest
takze forma zaj^c. Najlepiej, aby nauka odbywala si^ przez zabaw^, gr^, scenki. Dzieciom trudno
skupic uwag^ przez dluzszy czas na jednym zadaniu, dlatego lekcje zostaly wypelnione aktywnosciami roznych rodzajow.
W Bramie Krakowskiej nie ma osobnej sali
edukacyjnej, co ogranicza dzialania warsztatowe.
Obecnosc w tej samej przestrzeni cennych eksponatow sklania do przemyslanego doboru tematow
i technik pracy oraz liczby uczestnikow. Muzeum
zakupilo rozkladane stoly, przy ktorych mozna
pracowac na stojqco lub siedzqco, w zaleznosci od
liczby i wieku uczestnikow oraz charakteru zaj^c.
Szerzej b^dq tu opisane jedynie lekcje muzealne, b^dqce tematami autorskimi. Dwa pierwsze
tematy sq na stale wlqczone do oferty edukacyjnej
muzeum. Zaj^cia okolicznosciowe, powstale do
wystaw czasowych, po niewielkich modyfikacjach
mogq si^ stac zaj^ciami cyklicznymi. Wszystkie
propozycje majq podobny uklad: cz^sc teoretycznq wprowadzajqcq w temat oraz cz^sc praktycznq
w formie warsztatow plastycznych.

5 Pierwsza cz^sc zaj^c to opowiesc o wydarzeniach
z dziejow Lublina za panowania koronowanych wladcow
- kiedy odwiedzali miasto nad Bystrzycq i jakimi przywilejami obdarzali jego mieszkaftcow. Wyjasniamy, czym byly
przywileje, jakie wazne slowa musialy si^ w nich znalezc
i czy wladcy spisywali je sami. W drugiej cz^sci spotkania
uczestnicy zaj^c wydajq wlasne przywileje - teksty pisane
piorem z samodzielnie odcisni^tq piecz^ciq lakowq. Zaj^cia prowadzila Malgorzata Surmacz.
6 Zaj^cia przyblizyly dzieciom prac^ muzealnika, polegajqcq na gromadzeniu i opracowywaniu zbiorow. Poznaly
nowe wyrazy, jak kolekcja, konserwacja. Z roznych przedmiotow, np. muszle i korale, tworzyly zbior pasujqcych do
siebie przedmiotow. Odwiedzily takze magazyn muzealny.
Zaj^cia prowadzila Magdalena Piwowarska.
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Zaj^cia pt. „»Krzywa Wieza« w Lublinie? Poznajemy tajemnice Bramy Krakowskiej” majq zaciekawic uczestnikow najbardziej znanym lubelskim budynkiem, w ktorym wielu mieszkancow
miasta jeszcze nigdy nie bylo. Porownanie Bramy
Krakowskiej i krzywej wiezy w Pizie ma zaciekawic rodzimym, niedocenianym zabytkiem architektury sredniowiecznej.
Pierwsza cz^sc zaj^c to opowiadanie na tle pokazu slajdow. Uczestnicy poznajq histori^ Bramy
Krakowskiej, dowiadujq si^ po co powstala, kto
jq zbudowal. Wyswietlane sq najstarsze wizerunki budowli oraz ilustracje obrazujqce zmiany w jej
wyglqdzie na przestrzeni wiekow. Omowione sq
rowniez funkcje bramy, od obronnej przez handlowq, mieszkalnq, siedzib^ strazy ogniowej, az
do siedziby muzeum. Podkreslone zostaje rowniez
symboliczne znaczenie obiektu, jako wizytowki
Lublina budzqcej zainteresowanie turystow i artystow. Opisany zostaje sposob budowania murow
obronnych w Polsce oraz rozne uklady cegiel,
ktore tworzq dekoracyjne wzory sciany. W drugiej
cz^sci zaj^c uczestnicy otrzymujq wydruk formatu
A 4 z zarysem bramy oraz male cegielki, stosowane do robienia makiet, w kolorach bialym, czerwonym i wisniowym. Nast^pnie w polu rysunku
naklejajq cegielki, nasladujqc poznany wczesniej
wqtek wendyjski oraz szachownicowy uklad cegiel i kamieni w dolnej kondygnacji Bramy. Mogq
tez stworzyc wlasny uklad cegiel i oryginalnq dek o r a j zabytkowej budowli. Tlo kolorujq kredkami, dorysowujq ludzi itd.
Dzi^ki tym zaj^ciom uczestnicy poznajq histori^ gotyckiej Bramy Krakowskiej oraz zapoznajq si^ z wyglqdem Lublina w dawnych czasach.
Jednoczesnie wyobrazajq sobie, jak wyglqdalo
zycie codzienne mieszkancow miasta. Probujq
przeniesc si^ myslami do czasow, gdy nie bylo kanalizacji, elektrycznosci itp. Naklejanie cegielek
i tworzenie ozdobnego muru ksztaltuje w uczestnikach poczucie estetyki, kreatywnosc, skupienie,
cierpliwosc, logiczne myslenie.
Innym lubianym przez dzieci tematem lekcji
muzealnej w Muzeum Historii Miasta Lublina sq
warsztaty „Czy to sztuka byc sztukatorem? Warsztaty lepienia renesansowego sklepienia”. Jest to
polqczenie edukacji i zabawy poprzez nabywanie
umiej^tnosci manualnych oraz przyswajanie wiedzy o regionie. Zaj^cia skladajq si^ z dwoch cz^sci:
pokazu slajdow i lepienia z gliny. Pierwsza cz^sc
to prezentacja multimedialna o renesansie w Polsce i na Lubelszczyznie. Slajdy ukazujq mniej lub
bardziej znane budowle Lublina i Lubelszczyzny,
koscioly Srodmiescia, kamienice Starego Mia-

7 Wystawa inaugurujqca obchody 700-lecia Lublina
odbyla si^ w dniach 20 stycznia-26 lutego 2017 roku, ku
rator wystawy: Anna Syta.
8 Wystawa prezentujqca wybrane plakaty ze zbiorow
Muzeum Historii Miasta Lublina odbyla si^ w dniach 22
kwietnia-30 czerwca 2016 roku, kurator wystawy: Anna
Syta.

modzie i stosowanych srodkach plastycznych.
Afisze kinowe i sportowe, ktorych glownym srodkiem wyrazu jest liternictwo, rowniez dajq mozliwosc przeprowadzenia ciekawych zaj^c muzealnych, skierowanych do roznych grup wiekowych.
Pierwszq cz^sc lekcji stanowi multimedial
ny pokaz wybranych afiszy i plakatow z roznych
okresow: lat przedwojennych, powojennych, pokazywane sq przyklady z tak zwanej polskiej szkoly
plakatu, a takze realizacje z ostatniego dziesi^ciolecia. Dobor obiektow pozwala na przesledzenie
zmian w stylistyce plakatu. Zadaniem uczestnikow
jest wychwycenie roznic i wytypowanie plakatow
najciekawszych oraz tych ktore najbardziej zapadajq w pami^c. Dzieci poznajq j^zyk plakatu, zart,
ironi^ i skroty myslowe stosowane przez artystow.
Zwracajq uwag^ na liternictwo, ktore pozwala
w ciekawy sposob zakomponowac przestrzen papieru i podkreslic wazne tresci. W drugiej cz^sci
zaj^c uczestnicy pracujq w malych grupach. Projektujq afisz lub plakat do znanej imprezy kulturalnej organizowanej cyklicznie w Lublinie.
Otrzymujq papier, nozyczki, klej, papier kolorowy,
pisaki, wydruki charakterystycznych obiektow,
sylwetki postaci itp. Pracujq w technice kolazu,
poslugujq si^ gotowymi elementami oraz wykonujq wlasne. Zaj^cia ksztalcq dzieci w zakresie
plastyki, sztuki, wiedzy o kulturze. Wskazujq na
waznosc plakatu jako formy reklamy i sposobu
promocji wydarzenia. Poznajq srodki pozwalajqce
skupic uwag^ przechodnia, zaciekawic, zach^cic
do przyjscia. Uczq si$, jak przy pomocy skromnych nakladow uzyskac maksymalny efekt przekazu i oddzialywania na widza.
Muzeum Historii Miasta Lublina przygotowuje tez specjalnq ofert^ dla rodzin z malymi dziecmi. Zaj^cia dla tej grupy uczestnikow sq tak skonstruowane, aby angazowac w rownym stopniu
dzieci i ich opiekunow. Mlodsze dzieci zazwyczaj
potrzebujq pomocy w wycinaniu drobniejszych
elementow, klejeniu. Obecnosc rodzicow daje im
poczucie bezpieczenstwa i pozwala zapami^tac
muzeum jako miejsce przyjazne. Wyrabia u dzieci
nawyk odwiedzania placowek kultury, a u wielu
rodzicow przelamuje stereotyp myslenia o mu
zeum jako obiekcie przeznaczonym dla elity.
„Swiqtecznie, kolorowo, bramowo” to grudniowa propozycja wspolnego wykonania kartek swiqtecznych w muzeum. Zaj^cia odbyly si^
okazjonalnie, ale mogq zostac powtorzone przed
nast^pnymi swi^tami Bozego Narodzenia. Przy
okazji zabawy edukatorzy starali si^ przyblizyc
uczestnikom wycinek historii miasta i tworzqcych
go ludzi. Inspiracjq do tego typu zaj^c sq pocztow-
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sta oraz budowle renesansowe z innych waznych
osrodkow, jak Zamosc i Kazimierz, termin „renesans lubelski”. Nast^pnie zaprezentowane sq siatki sklepien dekoracyjnych i przyklady sztukaterii:
aniolki, gryfy, kasetony z rozyczkami i inne deta
le architektoniczne. Omowiony jest tez warsztat
sztukatorski, ze wskazaniem na powtarzajqce si^
elementy dekoracyjne i mozliwosc ich powielania,
pokazujemy takze sposob wykonania odlewu z formy. W drugiej cz^sci zaj^c uczestnicy wykonujq
gliniane wyciski z wczesniej przygotowanych form
gipsowych. Uzyskujq w ten sposob fragmenty dekoracji sklepiennych, ktorym mogq nadawac rozne ksztalty i dlugosci. Mogq tez samodzielnie wykonac wlasnq dekoracj^, wybrany detal sztukaterii
w postaci aniolka, rozetki, ornamentu itp. Dzi^ki
tym zaj^ciom zostaje przyblizony warsztat pracy
sztukatora. Dzieci zwracajq uwag^ na rzeczy, nad
ktorymi byc moze nigdy si^ nie zastanawialy —jak
robi si^ plaskorzezbionq d e k o r a j na sklepieniu.
Uczestnicy nabywajq nowe umiej^tnosci, doceniajq swoje mozliwosci. Zaj^cia majq pokazac, ze
kazdy jest w stanie wykonac rzeczy trudne. Dzieci
rozwijajq zdolnosci manualne poprzez ksztaltowanie gliny przy pomocy narz^dzi. Przekonujq si^ tez,
ze do wykonania plaskorzezby nie sq potrzebne
profesjonalne dluta, wystarczq tanie plastikowe
nozyki czy znalezione na podworku patyczki roznej grubosci. Rozwijajq wyobrazni^, proponujqc
wlasne dekoracje i rozwiqzania, jak nowe formy
aniolkow czy ksztalty walkow sklepiennych. Zaj^cia „Czy to sztuka byc sztukatorem...” wszechstronnie rozwijajq, po odpowiedniej modyfikacji
tresci nadajq si^ zarowno dla grup starszych, jak
i mlodszych. Kazdq cz^sc lekcji, zwlaszcza teoretycznq, mozna dostosowac do wieku uczestnikow,
odpowiednio uszczegolowiajqc temat lub wskazujqc tylko zagadnienia najistotniejsze.
Muzeum Historii Miasta Lublina posiada ciekawy i duzy zbior afiszy i plakatow. Wystawy „Architektura i widoki Lublina na plakatach”7 oraz
„Plakaty wystaw Muzeum Lubelskiego i ich tworcy”8 staly si^ przyczynkiem do opracowania nowej
lekcji muzealnej. Temat sprawdzil si^ podczas zaj^c towarzyszqcych wystawie i znalazl si^ w stalej
ofercie edukacyjnej oddzialu. Roznorodnosc tych
zabytkow pozwala ukazac przemiany w stylistyce,

ki oraz grafiki i akwarele przedstawiajqce Lublin
(w tym Bram^ Krakowskq) zimq lub w nocy. Do
wykonania kartek uczestnicy otrzymali: sztywny
papier, widoki Bramy Krakowskiej, szablony choinek, aniolkow, roznokolorowe tekturki, bibul<^,
kredki itp. Motywem przewodnim byly zimowe
pocztowki z Bramq Krakowskq, ktorej wydruki
mogli wykorzystac do swoich prac. Ponadto wyklejali na kartce dekoracje zwiqzane ze swi^tami.
W trakcie zaj^c uczestnicy uslyszeli ciekawe informacje o pocztowkach i tradycji ich wysylania.
Dzi^ki wykonywaniu prac plastycznych dzieci
mialy mozliwosc rozwoju manualnego. Rodzina
mogla sp^dzic wspolnie czas, razem zdecydowac,
komu wyslq lub podarujq wykonane kartki. W ten
sposob przywolujq w pami^ci wazne dla nich osoby —babci^, dziadka, krewnych, sqsiadk^, buduje
si^ wi^z mi^dzy pokoleniami.

Wystawa stala oraz zbiory magazynowe Mu
zeum Historii Miasta Lublina dajq ogromne
mozliwosci tworzenia ciekawych lekcji muzealnych, a tym samym przyblizania historii i sztuki
Lublina i Lubelszczyzny oraz wskazywania na ich
bezcennq wartosc dla rozwoju naszego regionu.
Niemal kazdy temat moze byc dostosowany do
wieku i potrzeb uczestnikow, ktorymi sq w przewazajqcej liczbie dzieci z przedszkoli, ale i w wie
ku szkolnym. Zaangazowanie i pasja edukatorow,
umiej^tnosc pokazania trudnego tematu w sposob
atrakcyjny oraz przyst^pny sprawiajq, ze te same
grupy odwiedzajq muzeum wielokrotnie. Udana
wizyta w muzeum sprawia, ze staje si^ ono miejscem przyst^pnym i dobrze zapisuje si^ w pami^ci.

