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Edukacja w Muzeum
Pamięci Sybiru





Warsztaty w salach 
edukacyjnych

Czas trwania: 45 minut

Opis: Podczas warsztatów dowiemy się, 
jak działa i czym zajmuje się nowoczesne 
muzeum. W aktywny sposób poznamy 
zasady zachowania się na wystawie
i korzystania z jej systemów multimedialnych. 
„Dotkniemy” historii dzięki zapoznaniu się  
z replikami zabytków prezentowanych 
w naszych murach.

Opowieść o muzeum jest tu okazją do 
wprowadzenia pojęć trudnych, jak wojna 
i deportacje. Zagadnienia te poznamy 
w bezpieczny emocjonalnie sposób, bazując 
na empatii i parach pojęć zrozumiałych 
dla dzieci, jak dom i  konieczność wypro-
wadzki czy bezpieczeństwo i sytuacja 
niebezpieczna.

Słowa kluczowe: muzeum, empatia, 
wojna, deportacje

Walizka pełna historii

Czas trwania: 40-60 minut 

Opis: Podczas pierwszej wizyty 
w Muzeum Pamięci Sybiru przekonamy się, 
jak wiele zadań realizuje ta instytucja. 
Znajdziemy się wewnątrz największego 
eksponatu i wkroczymy do świata wysta-
wy stałej. Tam odkryjemy, że za zwyczaj-
nym przedmiotem często kryją się niezwy-
kłe historie. Poznamy choćby losy pewne-
go pluszowego misia, który przemierzył 
pół świata, dowiemy się też, w jaki sposób 
znalazła się w Afryce laleczka w polskim, 
góralskim stroju. Spotkania ze zwyczaj-
nymi-niezwyczajnymi eksponatami 
zachęcą nas do poznawania historii 
kryjących się w rodzinnych pamiątkach.

W ramach tej ścieżki istnieje możliwość 
odwiedzenia pracowni konserwatorskiej, 
magazynu eksponatów i spotkania 
z pracownikami Muzeum zajmującymi się 
zbiorami.

Pierwsza wizyta 
w Muzeum 

7-10 lat

Warsztaty w salach 
edukacyjnych

Czas trwania: 45 minut

Opis: Podczas warsztatów dowiemy się, 
jak działa i czym zajmuje się nowoczesne 
muzeum. W aktywny sposób poznamy 
zasady zachowania się na wystawie
i korzystania z jej systemów multimedialnych. 
„Dotkniemy” historii dzięki zapoznaniu się  
z replikami zabytków prezentowanych 
w naszych murach.

Opowieść o muzeum jest tu okazją do 
wprowadzenia pojęć trudnych, jak wojna 
i deportacje. Zagadnienia te poznamy 
w bezpieczny emocjonalnie sposób, bazując 
na empatii i parach pojęć zrozumiałych 
dla dzieci, jak dom i  konieczność wypro-
wadzki czy bezpieczeństwo i sytuacja 
niebezpieczna.

Słowa kluczowe: muzeum, empatia, 
wojna, deportacje

Walizka pełna historii

Czas trwania: 40-60 minut 

Opis: Podczas pierwszej wizyty 
w Muzeum Pamięci Sybiru przekonamy się, 
jak wiele zadań realizuje ta instytucja. 
Znajdziemy się wewnątrz największego 
eksponatu i wkroczymy do świata wysta-
wy stałej. Tam odkryjemy, że za zwyczaj-
nym przedmiotem często kryją się niezwy-
kłe historie. Poznamy choćby losy pewne-
go pluszowego misia, który przemierzył 
pół świata, dowiemy się też, w jaki sposób 
znalazła się w Afryce laleczka w polskim, 
góralskim stroju. Spotkania ze zwyczaj-
nymi-niezwyczajnymi eksponatami 
zachęcą nas do poznawania historii 
kryjących się w rodzinnych pamiątkach.

W ramach tej ścieżki istnieje możliwość 
odwiedzenia pracowni konserwatorskiej, 
magazynu eksponatów i spotkania 
z pracownikami Muzeum zajmującymi się 
zbiorami.

Pierwsza wizyta 
w Muzeum 

7-10 lat

Ścieżka tematyczna 



5 

11-13 lat

Czas trwania: 60 minut 

Opis: W XIX wieku Syberia skrywała liczne 
tajemnice, które dopiero czekały na swoich 
odkrywców. Podczas warsztatów przyjrzymy 
się polskim badaczom tej niezwykłej krainy. 
Odkryjemy, gdzie leżą Góry Czerskiego 
czy Półwysep Jankowskiego oraz dowiemy 
się, skąd wzięły się ich nazwy.

Przeprowadzimy eksperyment powtarzając 
niezwykły wyczyn Benedykta Dybowskiego, 
który zbadał głębokość jeziora Bajkał bez 
użycia nowoczesnych narzędzi. Używając 
autentycznych urządzeń do nagrywania 
i odtwarzania dźwięku z ostatnich 130 lat 
cofniemy się w czasie, by sprawdzić, jakim 
sprzętem dysponował Bronisław Piłsudski 
podczas swoich badań etnograficznych.

Słowa kluczowe: historia nauki, polskie 
odkrycia, eksperyment

Warsztaty w salach 
edukacyjnych

Polscy odkrywcy Syberii

Dzieci deportowane 

Czas trwania: 50 minut 

Opis: Ścieżka rozpoczyna się w części 
wystawy przedstawiającej okres między-
wojenny i wybuch II wojny światowej. 
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego wybuch wojny zmusił dzieci 
do tego, aby stały się „małymi dorosłymi”. 
Zobaczymy i usłyszymy dwie kobiety: 
Sarę Wajnsztejn i Zosię Dąbrowską, które 
jako dziewczynki doświadczyły wywózki. 
Przekonamy się, co zabrały ze sobą, 
co musiały zostawić w swych opuszczo-
nych domach. 

Wejdziemy do wnętrza zrekonstruowanego 
wagonu, jakim wywożono ludzi na wschód. 
Zobaczymy autentyczne przedmioty, które 
zabierali deportowani na „nieludzką 
ziemię”. Zaskoczy nas nie tylko to, jak 
wyglądała klasa w sowieckiej szkole, 
ale też warunki życia deportowanych 
dzieci i to, czym musiały zajmować się 
starsze z nich. 

Ścieżka tematyczna 



5 

14-18 lat

Czas trwania: 50 minut 

Opis: Tytuł zajęć to słowa bardzo często 
wypowiadane we wspomnieniach Sybiraków. 
Warsztaty przybliżą nam niektóre 
z sytuacji, z jakimi przyszło się zmierzyć 
osobom deportowanym. Zobaczymy rekon-
strukcję aresztowania, będziemy dyskutować 
o tym, jakie przedmioty pakowały do toboł-
ków wywożone rodziny. Wysłuchamy 
autentycznych relacji Sybiraków. 

Przekonamy się, że ich losy były bardzo 
różne, a często kontrastem do ich dramatów 
było  piękno otaczającego ich krajobrazu. 
Dzięki użyciu gogli wirtualnej rzeczywistości 
przeniesiemy się do świata przyrody, który 
otaczał deportowanych.

Słowa kluczowe: represje, deportacje, 
historia mówiona

Warsztaty w salach 
edukacyjnych

Przyszli o świcie

Czas trwania: 50 minut 

Opis: Wybierając tę ścieżkę trafimy 
w sam środek trwających od lutego 
1940 roku akcji deportacyjnych. Dowiemy 
się, dlaczego całe rodziny były upychane 
do towarowych wagonów i wywożone 
na „nieludzką ziemię”. We wnętrzu takiego 
wagonu usłyszymy wspomnienia uczestni-
ków tych wydarzeń. 

Zobaczymy też przedmioty zabrane przez 
Sybiraków z opuszczanych przez nich 
domów. Po przebyciu symbolicznej drogi 
na wschód dotrzemy do części wystawy, 
w której poznamy różnice w życiu 
w syberyjskiej tajdze i kazachskim stepie, 
i to z perspektywy deportowanych 
Sybiraków. Jakie piętno odcisnął Sybir 
na tych ludziach? Odpowiedzi na to 
pytanie poszukamy w końcowej części 
wystawy.

Deportacja i życie 
na zesłaniu 

Ścieżka tematyczna 


