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Szanowni Państwo,
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – założone w 1888 roku – od początków swego istnienia
dużą rolę przypisywało edukacji. Pierwsze wystawy, wykłady i konferencje, organizowane
przez Dyrektora Juliusza Zborowskiego, „Samuela”, pokazały niezwykłe możliwości i potencjał
zakopiańskiej placówki. Dzisiejsze możliwości są dużo większe niż przed laty. Zachęcamy przede
wszystkim do korzystania z zajęć interaktywnych i lekcji muzealnych, stanowiących bazę
informacji o historii, przyrodzie, etnografii i sztuce naszego regionu. Dzięki nim dzieci i młodzież,
zdobywając wiedzę i nowe kompetencje, coraz mocniej wiążą się ze swoją „małą Ojczyzną”.
Folder, który otrzymujecie Państwo, obejmuje całokształt obecnej oferty edukacyjnej Muzeum
Tatrzańskiego.
Przedstawiając Państwu nasze propozycje, liczymy przede wszystkim na współpracę i częste kontakty.
Nasze lekcje muzealne, zajęcia interaktywne, oprowadzanie po wystawach i spotkania górskie mają
wtedy sens, gdy cieszą się zainteresowaniem. Gdy Państwo jesteście współtwórcami naszej oferty.
Liczymy na uwagi i propozycje, bo naszym celem jest, by nasze Muzeum – nazywane „skarbnicą Tatr”
- było nią rzeczywiście dla Państwa i dla Państwa uczniów. Serdecznie zapraszamy do korzystania
z naszej oferty i do współpracy.
Kinga Zuber i Wojciech Szatkowski
Dział Edukacji Muzeum Tatrzańskiego
edukacja@muzeumtatrzanskie.pl
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Wybieramy lekcję muzealną?
Lekcja muzealna to wyjątkowe zajęcia, które odbywają się w muzeum na wystawie. Jest to
okazja do tego, żeby dobrze poznać muzeum, dowiedzieć się ciekawych rzeczy od ludzi, którzy
zawodowo zajmują się zachowaniem i promowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dzięki lekcji muzealnej, dzieci i młodzież mają okazję poznać instytucję kultury i wartości
przez nią przekazywane. Lekcja muzealna może mieć formę wykładu bądź zabawy.
Czy może warsztaty?
Warsztaty to zajęcia odnoszące się do tematyki muzeum. Również częściowo lub w całości
odbywją się na ekspozycji. Mają jednak inną formę i inny cel, tutaj tematyka muzeum jest tylko
punktem wyjścia, celem jest stworzenie własnego dzieła, bądź wspólne - grupowe wypracowanie jakiegoś efektu, na przykład kompromisu w dyskusji lub materiału prasowego.
Dla najmłodszych animacje?
Animacje są to zajęcia angażujące uczestników do wspólnej zabawy, czy też nauki przez
zabawę. Ten rodzaj aktywności kierujemy szczególnie do najmłodszych zainteresowanych.
Co to jest Bon Kultury?
Ufamy, że broszura, którą trzymacie Państwo w ręku, będzie pomocna w wyborze odpowiednich
zajęć dla Państwa uczniów. Zachęcamy też do korzystania ze zbiorów naszego muzeum, wiedzy jego
pracowników w trakcie realizowania projektów wpisanych w cykl zajęć szkolnych. Oferujemy również
ciekawe doświadczenia dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych podczas wolontariatu.
www.muzeumtatrzanskie.pl

Bon Kultury to projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Zajęcia mają formę interaktywną i ich celem jest pokazanie, że dziedzictwo
kulturowe może inspirować, a muzeum to ciekawe miejsce, gdzie można aktywnie spędzać
czas. W związku z tym, że w momencie oddawania do druku niniejszego informatora, nie
jest jeszcze rozstrzygnięte czy zajęcia przez nas zaproponowane do programu dostaną
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, zainteresowanych prosimy o zaglądanie na
stronę www.muzeumtatrzanskie.pl.

3

Co... dla kogo...
Przedszkole
1. Z wizytą w muzeum (ANIMACJE)
2. Rzadkie zwierzęta Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
3. Świat tatrzańskich legend w opowieściach Sabały (LEKCJA MUZEALNA)
4. Poznajemy styl zakopiański (ANIMACJE)
5. Rozruszać Koziołka Matołka (WARSZTATY)

6. Tajemnice malowanej skrzyni (LEKCJA MUZEALNA)
7. Pierwsi narciarze w Tatrach (LEKCJA MUZEALNA)
8. Stanisław Marusarz, król nart z Zakopanego (LEKCJA MUZEALNA)
9. Bronisław Czech – człowiek wielu pasji (LEKCJA MUZEALNA)
10. Rozruszać Koziołka Matołka (WARSZTATY)

Klasy I – III

Gimnazjum

1. Z wizytą w muzeum (ANIMACJE)
2. Trudne życie mieszkańców Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
3. Fauna Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
4. Odwiedziny w chałupie góralskiej czyli w świecie przedmiotów
z drewna, gliny i metalu (LEKCJA MUZEALNA)
5. Tajemnice malowanej skrzyni (LEKCJA MUZEALNA)
6. Świat tatrzańskich legend w opowieściach Sabały (LEKCJA MUZEALNA)
7. Poznajemy styl zakopiański (ANIMACJE)
8. Rozruszać Koziołka Matołka (WARSZTATY)

1. Fauna Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
2. Styl zakopiański – pierwszy polski styl narodowy (LEKCJA MUZEALNA)
3. Architektura i budownictwo Zakopanego (LEKCJA MUZEALNA)
4. Tajemnice malowanej skrzyni (LEKCJA MUZEALNA)
5. Pierwsi narciarze w Tatrach (LEKCJA MUZEALNA)
6. Stanisław Marusarz, król nart z Zakopanego (LEKCJA MUZEALNA)
7. Bronisław Czech – człowiek wielu pasji (LEKCJA MUZEALNA)

Klasy IV – VI
1. Fauna Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
2. Trudne życie mieszkańców Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
3. Styl zakopiański – pierwszy polski styl narodowy (LEKCJA MUZEALNA)
4. Architektura i budownictwo Zakopanego (LEKCJA MUZEALNA)
5. Odwiedziny w chałupie góralskiej czyli w świecie przedmiotów
z drewna, gliny i metalu (LEKCJA MUZEALNA)

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Trudne życie mieszkańców Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
2. Fauna Tatr (LEKCJA MUZEALNA)
3. Styl zakopiański – pierwszy polski styl narodowy (LEKCJA MUZEALNA)
4. Architektura i budownictwo Zakopanego (LEKCJA MUZEALNA)
5. Zabytki Podtatrza (LEKCJA MUZEALNA)
6. Pierwsi narciarze w Tatrach (LEKCJA MUZEALNA)
7. Stanisław Marusarz, król nart z Zakopanego (LEKCJA MUZEALNA)
8. Bronisław Czech – człowiek wielu pasji (LEKCJA MUZEALNA)

Etnografia
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Tajemnice malowanej skrzyni.

Strój podhalański to jeden z najpopularniejszych polskich strojów ludowych. Kto nie widział
góralki w kwiecistej spódnicy, barwnym, połyskującym cekinami gorsecie i białej, haftowanej
koszuli? Kto nie widział górala w sukiennych portkach, serdaku, no i kapeluszu ozdobionym
muszelkami? Kto nie wie co to kierpce, ciupaga czy parzenica? Chyba nie ma takiej osoby.
Ale czy na pewno nic w tym temacie nie jest w stanie nas zadziwić? Zapraszamy na muzealne
spotkania, podczas których zobaczymy, jakie tajemnice kryją muzealne szafy, a także
spróbujemy rozszyfrować zakodowane w ludowych strojach informacje i wyjaśnimy szereg
frapujących zagadek.

Prowadząca zajęcia: Anna Kozak
Kontakt: 18 20 152 05, wewn.16, etnografia@muzeumtatrzanskie.pl
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1h

Etnografia
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Odwiedziny w chałupie góralskiej.

Lekcja będzie swoista podróżą w czasie- odwiedzimy XIX-wieczne domostwo średniozamożnej
rodziny góralskiej. Dowiemy się, jak w dwóch izbach toczyło się życie przed ponad stu laty.
Odkryjemy między innymi do czego służyły tajemnicze z dzisiejszej perspektywy sprzęty,
z jakiego powodu czarna izba jest czarna i na co przydawał się w domu paśnik z sianem.
Dowiemy się także, dlaczego góralska chałupa ma tak stromy dach i że płazy, psy i rysie to nie
tylko zwierzęta, ale elementy konstrukcji domu. Lekcja odbywa się na wystawie etnograficznej,
gdzie znajduje się model chałupy góralskiej, wyposażony w eksponaty z Podhala, pochodzące
z XVIII i XIX wieku.

Prowadząca zajęcia: Anna Wójciak
Kontakt: tel. 18 20 152 05 wewn. 16
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1 h

Historia
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Świat tatrzańskich legend w opowieściach Sabały.

Głównym celem zajęć będzie przybliżenie dzieciom postaci znanego muzykanta, towarzysza
górskich wypraw Tytusa Chałubińskiego – Jana Krzeptowskiego Sabały (1809 – 1894).
Sabała pięknie opowiadał o Tatrach i ludziach, jego bajki pełne były humoru, bo jak
mawiał “smutkiem żyć się nie godzi”. Wstępem do zajęć będzie prezentacja multimedialna
o Sabale i jego bajkach, okraszona zdjęciami z archiwum Muzeum Tatrzańskiego, połączona ze
zwiedzaniem wystaw w gmachu głównym, a potem dzieci będą przenosiły na papier emocje
wywołane “Sabałową opowieścią” w formie komiksu lub zwykłych rysunków.

Prowadzący zajęcia: Wojciech Szatkowski
Kontakt: 18 20 152 05 wew. 20 edukacja@muzeumtatrzanskie.pl
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1,5h

Historia
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Pierwsi narciarze w Tatrach Polskich.

Historia pionierskich prób użycia nart w Tatrach Polskich w latach 1894-1914 z prezentacją
multi-medialną, dotyczącą pierwszych zakopiańskich narciarzy: Stanisława Barabasza,
Mariusza Zaruskiego, Mieczysława Karłowicza i innych. Do lekcji prezentacja archiwalnych
zdjęć związanych z początkami narciarstwa w Tatrach Polskich oraz fragmenty filmu „Mariusz
Zaruski” w reż. Jacka Zygadły.

Prowadzący zajęcia: Wojciech Szatkowski
Kontakt: edukacja@muzeumtatrzanskie.pl, 18 20 152 05 wew. 20
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1h

Historia
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Stanisław Marusarz „król nart” z Zakopanego.

Historia Stanisława Marusarza – jednego z najwybitniejszych polskich narciarzy, wicemistrza
świata z Lahti (1938). Do lekcji prezentacja multimedialna „Stanisław Marusarz – „król nart”
z Zakopanego” oraz film „Narciarski ród” - o wybitnych narciarzach z rodziny Marusarzów,
startujących na Zimowych Igrzyskach i Mistrzostwach Świata FIS. Celem lekcji jest pokazanie
fenomenu sportowego tej rodziny w skali polskiego i światowego narciarstwa.

Prowadzący zajęcia: Wojciech Szatkowski
Kontakt: 18 20 152 05 wew. 20, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1 h

Historia
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Bronisław Czech – człowiek wielu pasji.

Zarys działalności sportowej Bronisława Czecha, słynnego polskiego zawodnika, olimpijczyka,
wybitnego taternika, uprawiającego również szybownictwo, żeglarstwo i lekką atletykę. Lekcji
towarzyszy prezentacja multimedialna „Bronisław Czech (1908-1944) – człowiek wielu pasji”
oraz film „Niepokonany Bronisław Czech”.

Prowadzący zajęcia: Wojciech Szatkowski
Kontakt: edukacja@muzeumtatrzanskie.pl, 18 20 152 05 wew. 20
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1h

Przyroda

10

Rzadkie zwierzęta Tatr.

Omówienie rzadkich gatunków zwierząt występujących w Tatrach: kozicy, świstaka, orła
przedniego i niedźwiedzia brunatnego. Do lekcji prezentacja multimedialna o kozicy – symbolu
Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz fragment filmu w reż. Zdeno Vlacha „W świecie
tatrzańskiej kozicy”.

Prowadzący zajęcia: Wojciech Szatkowski
Kontakt: edukacja@muzeumtatrzanskie.pl, 18 20 152 05 wew. 20
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1 h

Przyroda
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Fauna Tatr.

Zajęcia w formie wykładu, na temat charakterystycznych dla Tatr gatunków zwierząt
z różnych grup systematycznych. Wykład dostosowany do wieku odbiorców, zilustrowany
okazami znajdującymi się na stałej ekspozycji muzealnej.

Prowadzący zajęcia: Włodzimierz Cichocki
Kontakt: przyroda@muzeumtatrzanskie.pl, tel. 18 20 152 05 wew.22
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1 h

Przyroda

12

Trudne życie mieszkańców Tatr.

W górach mogą żyć tylko organizmy dobrze przystosowane. Muszą one przetrwać długa
i ostrą zimę, silne wiatry czy deficyt pokarmu i wody. Rośliny i zwierzęta górskie mają różne
strategie przetrwania. Wielkość, barwa czy sposób odżywiania mają ogromne znaczenie
dla dzikich mieszkańców Tatr. Pokrycie szarotki alpejskiej gęstym kutnerem czy ciemne i gęste
zimowe futro kozicy - to metoda zabezpieczenia przed zimnem. Głęboki sen świstaka
(hibernacja) w podziemnej norze jest oskonałym sposobem na przetrwanie śnieżnej zimy…
Na lekcji poznajemy najciekawszych i najważniejszych przedstawicieli flory i fauny tatrzańskiej
- powędrujmy do krainy kozicy i świstaka…

Prowadząca zajęcia: Grażyna Cisło
Kontakt: gcislo@muzeumtatrzanskie.pl, tel. 18 20 152 05 wew. 22
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
Czas trwania: 1 h

Sztuka
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Architektura i budownictwo Zakopanego.

Zarys historii budownictwa ludowego i architektury w Zakopanem od początków
istnienia wsi, a później miasta Zakopane do współczesności. Zajęcia odbywają się w willi Koliba
– pierwszym domu zaprojektowanym przez Stanisława Witkiewicza w stylu zakopiańskim
i ilustrowane są prezentowanymi na wystawie fotografiami i modelami (klasyczna chałupa
podhalańska, model domu „Pod Jedlami”). Następnie przejście przez zabytkowe wnętrza
z omówieniem wybranych sprzętów i z dłuższym „postojem” w holu na I piętrze w celu
porównania stylu zakopiańskiego ze sztuką dekoracyjną (art déco).

Prowadzący zajęcia: dr Zbigniew Moździerz
Kontakt: z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02
Miejsce: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul Kościeliska 18
Czas trwania: 1 h

Sztuka
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Styl zakopiański — pierwszy polski styl narodowy.

Ukazanie historii rozwoju stylu zakopiańskiego na tle współczesnych mu nurtów architektury
europejskiej oraz przedstawienie jego rozwoju w Zakopanem i Polsce. Zajęcia rozpoczynają
się od omówienia podobieństw i różnic pomiędzy podhalańskim budownictwem ludowym
(model chałupy) a budynkiem w stylu zakopiańskim (model domu „Pod Jedlami”). Następnie
uczestnicy lekcji zapoznają się z ideą stylu zakopiańskiego zwiedzając stylowe wnętrza
i analizując wybrane sprzęty i elementy wystroju architektonicznego (piece, powały itp.).

Prowadzący zajęcia: dr Zbigniew Moździerz
Kontakt: z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02
Miejsce: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul Kościeliska 18
Czas trwania: 1 h

Sztuka
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Zabytki Podtatrza.

Historia i omówienie głównych zabytków Podtatrza od średniowiecza do połowy XX
wieku. Nacisk położony jest na rozwój chronologiczny oraz charakterystyczne cechy
stylowe (budownictwo ludowe, zamki i kościoły średniowieczne, kościelna i świecka sztuka
renesansowa i barokowa, historyzm i eklektyzm, modernizm i jego oblicza regionalne,
funkcjonalizm i regionalizm 2. poł. XX w.)

Prowadzący zajęcia: dr Zbigniew Moździerz
Kontakt: z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02
Miejsce: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul Kościeliska 18
Czas trwania: 1 h

Sztuka
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Czym jest dzieło sztuki?

Oswajanie sztuki nowoczesnej poprzez poznawanie twórczości Władysława Hasiora.
Uczniowie poznają podstawowe pojęcia ze sztuki nowoczesnej podczas zwiedzania
ekspozycji w Galerii Władysława Hasiora. Zapoznają się z „życiorysem twórczym” artysty,
po czym będą szukać (przy pomocy poszczególnych dzieł) odpowiedzi na pytania: czym
jest sztuka? co w sztuce współczesnej stanowi warsztat artysty? czy twórca ma
czarodziejską moc nadawania przedmiotom nowego znaczenia? Sami również spróbują
swoich sił jako artyści grając w grę „Wyborny trup”… Młodzież uzyska podstawowe informacje
na temat najważniejszych kierunków artystycznych w sztuce XX wieku.

Prowadzący zajęcia: Maciej Buńda
Kontakt: tel. 18 20 668 71
Miejsce: Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b
Czas trwania: 1 h

Warsztaty
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Rozruszać Koziołka Matołka.

Warsztaty są połączniem zabawy manualnej – rysowania, pisania i wycinania, dawnych
sposobów tworzenia filmów metodą poklatkową z nowoczesnymi multimediami. Jest to też
połączenie sztuk plastycznych z literaturą. Na trzy i pół godziny wcielimy się w ekipę filmową
i będziemy odtwarzać proces powstawania filmu animowanego; od inspiracji, przez tworzenie
scenariusza po składanie filmu ze zdjęć postaci narysowanych przez uczestników. Zajęcia
zaczynają się w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w willi Opolanka, tam oglądamy mieszkanie
pisarza, czytamy fragmenty wybranej książki i wymyślamy scenariusz. Następnie, na część
warsztatową zajęć, przenosimy się do Galerii Sztuki XX-wieku w willi Oksza, tam rysujemy,
wycinamy i składamy FILM.

Prowadząca zajęcia: Kinga Zuber
Kontakt: tel: 533 925 111, e-mail: kzuber@muzeumtatrzanskie.pl
Miejsca: Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15 i Galeria Sztuki XX wieku
w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25
Czas trwania: 3,5h

Animacje
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Z wizytą w Muzeum.
Są talerze, ale nie ma apetytu.
Są obrączki, ale nie ma wzajemności
od co najmniej trzystu lat.
Jest wachlarz - gdzie rumieńce?
Są miecze - gdzie gniew?
I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie.
Wisława Szymborska, Muzeum

Każdy eksponat w muzeum opowiada ciekawą historię. Góral, który grał na tych gęślach, już
dawno odszedł. Nasze pra-prababki nosiły te stroje, które widzicie w gablocie. Panie chodziły
w góry w długich sukniach, a panowie we frakach. Doktor Tytus Chałubiński odbywał z
góralami długie wędrówki nad Czarny Staw pod Rysami i do Doliny Roztoki, a Jan Krzeptowski Sabała przygrywał na złóbcokach, które tu wiszą. Co robimy tutaj my – muzealnicy?
Odkurzamy starocie? Słuchamy opowieści przedmiotów? Czy tylko? Zapraszamy w fascynującą podróż w czasie i przestrzeni!

Prowadzący zajęcia: Wojciech Szatkowski i Kinga Zuber
Kontakt: edukacja@muzeumtatrzanskie.pl, 18 20 152 05 wew. 20
lub kzuber@muzeumtatrzanskie.pl, tel. 533 925 111
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10
lub Galeria im. Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b
Czas trwania: 1 h

Animacje
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Poznajemy Styl Zakopiański.

Drewniana architektura Zakopanego jest niezwykle różnorodna. I wbrew powszechnej opinii,
nie wszystkie domy zakopiańskie wybudowane są w stylu zakopiańskim. Mamy przecież
budownictwo ludowe, budynki w stylu szwajcarskim, domy reprezentujące styl zakopiański
II, powojenny styl nowozakopiański, czy nawet współczesne budynki, które czerpią inspiracje
nie tylko z budownictwa amerykańskiego czy kanadyjskiego, ale także z secesyjnych form
iberyjskich. Tak naprawdę rozpoznanie willi witkiewiczowskiej, a także wskazanie elementów,
które o tym świadczą, nie jest zadaniem prostym.

Prowadzący zajęcia: Michał Murzyn
Kontakt: tel. 18 20 152 05 wew. 20, e-mail: inwentaryzator@muzeumtatrzanskie.pl
Miejsce: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul. Kościeliska 18
Czas trwania: 1 h
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Konkurs
na komiks historyczny.

Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika i szkoły zawodowe do wzięcia
udziału w konkursie na komiks historyczny. Tematem komiksu są epizody zakopiańskie z życia
Heleny Modrzejewskiej, Wandy Gentil-Tippenhauer, Witkacego lub Kornela Makuszyńskiego
(do wyboru jedna postać). Ważna dla nas jest zgodność z faktami historycznymi,
wykorzystanie sytuacji, anegdot, charakterów postaci historycznych. Zakładamy oczywiście
dowolność w dialogach i dopuszczamy wplecenie wątków czy postaci fikcyjnych.
W każdym przypadku prosimy o kilka zdań komentarza i bibliografię lub wskazanie źródeł
inspiracji (może to też być opowieść rodzinna). Zachęcamy do tego, żeby prace były
wykonywane w 2 – 3osobowych zespołach, ale prace indywidualne lub wykonane przez całą
klasę też przyjmujemy. Jako uhonorowanie najlepszych prac, poza nagrodami rzeczowymi,
planujemy zrobienie niskonakładowej publikacji złożonej z kilku najlepszych komiksów.
Zastrzegamy sobie, że jeśli nie będzie prac na odpowiednim poziomie, publikacja nie ukaże się.

Prace prosimy dostarczyć do 10 maja 2017 roku do działu edukacji Muzeum Tatrzańskiego,
Zakopane, ul. Krupówki 10. Wyniki konkursu ogłosimy 29 maja, wtedy również podamy datę
rozdania nagród. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i kryteriami oceniania.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać na www.muzeumtatrzanskie.pl w zakładce: Edukacja.
Jako inspirację zamieszczamy w Informatorze króciutką anegdotę.

Kryteria oceniania prac konkursowych:
1. Zgodność z faktami historycznymi (dialogi mogą być wytworem wyobraźni. Ważne jest, żeby zgadzał
się czas, miejsce i postaci historyczne, mogą się też pojawić postaci fikcyjne, ale zgodne z kontekstem
historycznym);
2. Spójność opowieści - dobry scenariusz;
3. Poziom plastyczny;
4. Czystość wykonania;
5. Ciekawe dialogi, poczucie humoru lub wyjątkowa błyskotliwość sytuacyjna w rysunku.

Anegdota
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W stronę Pysznej.

Czy pamiętasz? Małe schronisko w Dolinie Zuberskiej tak bardzo przypominało dawną Pyszną…
Serce, przewodnik po przeszłości i nieomylny kompas wspomnień, prowadzi w stronę Pysznej, na
stare ślady nart, na trasy zimowych wyryp po Tatrach Zachodnich. Mówiło się przed wojną: trzeba
będzie wspomnienia kiedyś spisać. Warto utrwalić to i tamto, uchronić od zapomnienia nastrój
„legendarnych czasów” i własnej młodości. Tatry leżały tuż za progiem. Widać je było z okna.
Przeszłość żyła w pamięci górali, przewodników, turystów i taterników. Żył jeszcze Mariusz Zaruski,
organizator narciarstwa i twórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tatry były
blisko, wciąż niedaleką wydawała się przeszłość. Odkładano pisanie na czas jesiennej szarugi, lecz
pierwszy śnieg przekreślał solenne postanowienia i nowy podsuwał termin: będzie się pisać, gdy
wiosną przyjdą kurniawy. Najlepsza to pora dla spraw wymagających namysłu. I tak rok schodził
za rokiem.
Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński, W stronę Pysznej, Warszawa 1961.
Pyszna była miejscem, które odwiedzali słynni ówcześni zakopiańscy narciarze, można śmiało
powiedzieć – elita, między innymi: Mariusz Zaruski (założyciel TOPR), Stanisław Zdyb (jeden
z pierwszych producentów nart w Zakopanem), a także Leon Loria, Zdzisław Ritterschild,
Franciszek i Ignacy Bujakowie, Józef Oppenheim z Rudą Wandą, Henryk Bednarski, Stanisław
Zubek, Władysław Ziętkiewicz i wielu innych.

Klasa z Kulturą
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Program

W tym roku kalendarzowym (2017), w drugim – letnim semestrze roku szkolnego,
rozpoczynamy pierwszą edycję programu „Klasa z Kulturą”. Celem programu jest zachęcenie
nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do korzystania z tego, co oferuje Muzeum Tatrzańskie
- największa instytucja kultury pod Tatrami. Również chcemy zwrócić uwagę na wartość
współdziałania w grupie oraz dobrego podziału obowiązków wśród dzieci i młodzieży
w obrębie jednej klasy. Dlatego zadania w karcie „Klasy z Kulturą”, którą można pobrać na
naszej stronie internetowej www.muzeumtatrzanskie.pl są skierowane do całych klas, jak
również indywidualnie – do poszczególnych uczniów. Zapraszamy do udziału w programie!
Regulamin, informacje szczegółowe oraz karta „Klasy z Kulturą” są do pobrania na stronie
www.muzeumtatrzanskie.pl, w zakładce „Edukacja”.

