
OFERTA EDUKACYJNA Z ZAKRESU HISTORII

      
      LEKCJA MUZEALNA 60 min – 8 zł od osoby 
      ZAJĘCIA WARSZTATOWE 90 min – 10 zł od osoby 
      Zajęcia można umawiać pod nr. tel. 504 757 502 (Dział Edukacji i Wystaw) z dwutygodniowym wyprzedzeniem

Zajęcia z zakresu historii prowadzone są w Ratuszu (al. NMP. 45) i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

Zajęcia o tematyce historycznej odbywają się m.in. w oparciu o następujące wystawy stałe prezentowane                     
w Ratuszu i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza: Dzieje miasta Częstochowy oraz Dzieje Górnictwa Rud Żelaza

1.

RATUSZ

www.facebook.com/MuzeumCzestochowskiewww.muzeumczestochowa.pl

Muzeum Częstochowskie prowadzi również lekcje z zakresu archeologii, etnografii, przyrody, sztuki i literatury 
oraz warsztaty w Multicentrum ZODIAK. 

Dzieje miasta Częstochowy ( 1220  1921) – – lekcja muzealna oparta o stałą wystawę historyczną preznenowaną 
w Ratuszu. Na zajęciach omawiane jest powstanie wsi i miasta Częstochowy, jego przeobrażenia społeczno-
gospodarcze w okresie potopu szwedzkiego, III wojny północnej, konfederacji barskiej, okres rozbiorów, 
odzyskanie niepodległości wraz z ustaleniem granic II Rzeczpospolitej.
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia zakresu tematyki lekcji. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)

2.

RATUSZ 

(Park ks. Stanisława Staszica)

Zajęcia o tematyce historycznej odbywają się także na ekspozycji Żydzi Częstochowianie w Muzeum Żydów 
Częstochowian zobacz pełną ofertę– 

Pełna oferta edukacyjna: www.muzeumczestochowa.pl

Częstochowa – miasto przemysłowe końca XIX i początku XX wieku – na zajęciach warsztatowych przybliżony 
zostaje kontekst połączenia Starej i Nowej Częstochowy, a także czynniki zewnętrzne, które miały wpływ na rozwój 
przemysłu w Królestwie Polskim, a następnie w samej Częstochowie. Uczniowie dowiadują się, jaki rodzaj 
przemysłu rozwinął się w mieście najwcześniej – na mapach zaznaczają, w jakich miejscach powstały 
najważniejsze zakłady i dzielnice fabryczne. Zaprezentowane zostaje im również znaczenie Wystawy Przemysłu                 
i Rolnictwa z 1909 roku. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)



Eksponaty opowiadają historię – podczas zajęć warsztatowych uczniowie dowiedzą się więcej o źródłach 
historycznych w zbiorach muzealnych, odkryją rzeczy dziwne i zagadkowe, które używane były niegdyś przez 
naszych przodków. Mając do dyspozycji wiele cennych zabytków takich jak m.in. cynowe naczynia, dawne żelazka 
czy maszynę do pisania, poznają ich dawne zastosowanie w życiu codziennym i dowiedzą się, czym zastąpiono je                   
w dzisiejszych czasach. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)

4.

5.

6.

7.

Potop szwedzki – zajęcia warsztatowe poświęcone jednemu z najważniejszych wydarzeń dla Częstochowy                      
– obronie klasztoru na Jasnej Górze przed najazdem szwedzkim podczas potopu (1655-1660), a także powołaniu 
garnizonu jasnogórskiej twierdzy przez króla Jana Kazimierza Wazę. W ich trakcie można zapoznać się                            
z uzbrojeniem wojsk polskich i szwedzkich z XVII wieku oraz na chwilę poczuć się jak pikinier, który staje do obrony 
przed rozpędzoną jazdą husarską. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)

3.

Broń czarnoprochowa w zbiorach Muzeum Częstochowskiego – zajęcia warsztatowe. Uczestnicy oglądając 
oryginalne eksponaty i prezentację multimedialną, mogą zaobserwować zmiany konstrukcyjne broni z XIX wieku, 
przełomowego dla rozwoju broni palnej. (szkoła podstawowa: kl. V–VIII, szkoła ponadpodstawowa)

Rycerze i ich herby – zajęcia warsztatowe prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną oraz wystawę 
Dzieje miasta Częstochowy. Podczas spotkania omawiane jest rycerstwo jako grupa społeczna. Uczestnicy poznają 
zasady działania zbroi rycerskiej oraz zakładają replikę zbroi rycerskiej z XIV wieku i ubiory z czasów 
średniowiecza. Przybliżone zostają im również niezwykłe legendy. (szkoła podstawowa: kl. V–VIII, szkoła 

100 lat historii Częstochowy na pocztówce i fotografii – lekcja muzealna rozpoczyna się oglądaniem widoków 
Częstochowy z wieży Ratusza, gdzie prezentowana jest również ekspozycja dawnych zdjęć miasta. Następnie                    
w oparciu o prezentację multimedialną wybranego zbioru pocztówek i fotografii porównamy dzisiejszą 
Częstochowę z tą z przełomu XIX i XX wieku. Zajęcia przybliżą ponadto w skrócie historię fotografii i pocztówki oraz 
techniki ich wykonania. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
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