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SZKOŁY ŚREDNIE

1.  Centralny Okręg Przemysłowy i jego inwestycje  
w Tarnobrzegu i okolicy

Idea Centralnego Okręgu Przemysłowego, największej inwestycji go-
spodarczej II Rzeczpospolitej zrodziła się tak z pragnienia wzmocnienia 
obronności kraju, jak też z chęci pomocy zacofanym terenom ówczesnej 
Polski. COP swym obszarem objął również Tarnobrzeg i tereny powiatu 
tarnobrzeskiego. Na lekcji muzealnej uczniowie dowiedzą się co to jest 
COP? kim był jego pomysłodawca?, jaka część planu tego przedsięwzięcia 
została zrealizowana na terenie Tarnobrzega i okolicy? oraz jak COP wpły-
nął na rozwój naszego miasta i regionu?

Lekcja z wykorzystaniem multimediów. 

2. Wielka wojna w powiecie tarnobrzeskim

Lekcja muzealna poświęcona I wojnie światowej w Tarnobrzegu i naj-
bliższej okolicy. Uczestnicy lekcji dowiedzą się jak doszło do wybuchu 
pierwszego, największego konfliktu zbrojnego w XX wieku. Zapoznają się 
z przebiegiem działań militarnych w latach 1914–1915 na terenie powiatu 
tarnobrzeskiego oraz jakie zmiany zaszły po zakończeniu wojny w Tarno-
brzegu i okolicy.

Lekcja z wykorzystaniem multimediów i eksponatów muzealnych. 



3. II wojna światowa w Tarnobrzegu 

Lekcja poświęcona działaniom militarnym na terenie Tarnobrzega pod-
czas kampanii wrześniowej. Uczestnicy lekcji zapoznają się z realiami 
wojny i próbą obrony miasta przed agresją niemiecką. Dowiedzą się jak 
wyglądało życie mieszkańców Tarnobrzega w czasie okupacji. Poznają 
kulisy działań wojennych w latach 1944–1945 oraz tragiczną historię tar-
nobrzeskich Żydów.

Lekcja z wykorzystaniem multimediów i eksponatów muzealnych. 



4. Hieronim Dekutowski „Zapora” – życie i służba ojczyźnie 

Lekcja muzealna poświęcona jednemu z największych, tarnobrzeskich bo-
haterów II wojny światowej. Na przykładzie „Zapory” uczniowie dowiedzą 
się kim byli żołnierze „Niezłomni”, dlaczego nazywa się ich „Wyklętymi” 
i jak wyglądała walka w odzyskanie Niepodległości Polski. 

5. Sarmata-kultura i obyczaje szlacheckie 

Przez wieki szlachta polska kreowała wi-
zerunek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Uczniowie poznają życie dworskie, ulu-
bione zajęcia, obyczajowość i rozrywkę 
szlachty polskiej. Będą mieli możliwość 
poznać modę oraz uzbrojenie – nieodłącz-
ny atrybut szlachcica.

Lekcja z wykorzystaniem ekspozycji mu-
zealnej. 



6. Moda męska i kobieca w sztuce

Lekcja muzealna o zmianach w mo-
dzie męskiej i kobiecej na przykła-
dzie wizerunków pań i panów z rodu 
Tarnowskich. Oglądając oryginalne 
portrety Tarnowskich w muzeum, 
młodzież pozna charakterystycz-
ne elementy stroju dworskiego 
obowiązującego w poszczególnych 
epokach historycznych. Dowie się 
również jak i dlaczego zmieniał się 
strój i wizerunek arystokraty w Pol-
sce. Dzięki lekcji muzealnej będzie 
można porównać modę i stroje epo-
kowe z współczesnymi. 

Lekcja z wykorzystaniem ekspozycji muzealnej. 

7. Historia portretu 

Podczas zajęć edukacyjnych mło-
dzież pozna wizerunki człowieka 
od czasów prehistorycznych do 
współczesności. Dowie się jak po-
wstaje portret, dlaczego człowiek 
się portretował oraz jaką funkcję 
pełni portret. 

Lekcja z wykorzystaniem multi-
mediów i ekspozycji muzealnej.

 



8. Wielkie rody polskie – początek, rozwój i upadek

Lekcja muzealna poświęcona największym rodom arystokratycznym 
w Polsce ze szczególnym podkreśleniem rodu Tarnowskich. Podczas zajęć 
edukacyjnych młodzież 
zapozna się z życiem 
codziennym w zamkach 
i pałacach. Dowie się kim 
byli hrabiowie i książę-
ta, czym się zajmowali, 
jakie mieli pasje, co im 
zawdzięczamy, kim są 
dzisiaj ich potomkowie 
oraz jakie dziedzictwo 
pozostawili Polsce? 

Lekcja z wykorzystaniem multimediów i ekspozycji muzealnej.

9. Kolekcja malarstwa Tarnowskich z Dzikowa

Lekcja muzealna poświęcona słynnej Kolekcji Dzikowskiej Tarnowskich. 
Uczniowie poznają historię powstania kolekcji i jej założycieli. Dowiedzą 
się jakie dzieła wchodziły w skład kolekcji, kto i kiedy je malował, jaką rolę 
pełniły prywatne kolekcje rodowe zanim powstały muzea i galerie sztuki 
oraz jak wielkie znaczenie mają one dla współczesnych pokoleń Polaków. 

Lekcja z wykorzystaniem ekspozycji muzealnej. 



10. Jak bogacili się Tarnowscy? – (lekcja muzealna połączona z warsztatem)

Na przykładzie rodu Tarnowskich 
uczestnicy zajęć edukacyjnych do-
wiedzą się jak arystokracja polska 
budowała i rozwijała swoje ma-
jątki i posiadłości ziemskie oraz 
w jaki sposób dorabiała się wiel-
kich fortun. Uczniowie dowiedzą 
się także co to był pieniądz domi-
nialny i jaką pełnił funkcję zanim 
powstał złoty polski?  

Warsztaty: wykorzystując mate-
riały i eksponaty muzealne uczest-
nicy wcielą się w rolę arystokraty 
i spróbują stworzyć własny mają-
tek i fortunę. 

11. Historia pisma i książki – (lekcja muzealna połączona z warsztatem)

Podczas zajęć edukacyjnych 
uczestnicy zapoznają się z najstar-
szymi formami pisma odręcznego. 
Korzystając z oryginalnych księ-
gozbiorów muzealnych i zbiorów 
z biblioteki Tarnowskich poznają 

także historię pisma i druku pol-
skiego oraz najcenniejsze przy-
kłady rękopisów i starodruków 
pochodzących z Dzikowa.

Warsztaty: wykorzystując książki, 
listy, materiały i druki uczestnicy 
warsztatów spróbują stworzyć 
własny rękopis.



ZAPISY NA LEKCJE MUZEALNE

przyjmujemy pod numerem telefonu 

15 823 79 99 wew. 27 

bądź pisząc na adres e-mail: 

krzysztof.gorczyca@mhmt.pl

Jak zamówić lekcję muzealną
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie 

z dwutygodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00-15.00, 
tel. 15 823 79 99 wew. 27. 

Prosimy o podanie: tematu lekcji, terminu zajęć, 
liczby uczestników, rodzaju szkoły, 

nazwiska nauczyciela lub opiekuna, 
telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 15.00 
w siedzibie Muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie, 

ul. Sandomierska 27 w Tarnobrzegu.

Opłaty
Opłatę za lekcje muzealne w wysokości 6 zł od osoby, 

warsztaty 9 zł od osoby
wnosi się w kasie lub przelewem na konto Muzeum. 

Opiekunowie mają wstęp bezpłatny. 




