
DZIAŁ WYSTAW I 
EDUKACJI

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Pałac Górków



Czym się zajmujemy i co robimy?

■ Dział Wystaw i Edukacji to swoista forpoczta Muzeum. To właśnie z jego działaniami styka

się bezpośrednio każdy odwiedzający Muzeum. Pracowników DWE można spotkać na
wystawach muzealnych i w salach edukacyjnych. To właśnie oni pilnują porządku na

ekspozycjach i udzielają informacji na temat zabytków, oprowadzają po wystawach,

prowadzą lekcje muzealne i warsztaty dla dzieci oraz tworzą programy edukacyjne.



Edukatorzy i pracownicy obsługi wystaw

■ Dział Wystaw i Edukacji jest w chwili obecnej największym działem Muzeum Archeologicznego w 
Poznaniu

■ Liczy 16 osób, w tym 6 edukatorów oraz 8 pracowników obsługi wystaw

■ Pracownicy obsługi wystaw to osoby w różnym wieku i o różnym wykształceniu,  w tym również 
archeolodzy na początku swojej kariery zawodowej. Ich zadaniem jest nie tylko dbanie o 
bezpieczeństwo na naszych ekspozycjach, ale również zapewnienie komfortowych warunków do 
zwiedzania. 

■ Wszyscy nasi edukatorzy mają wykształcenie wyższe na kierunku archeologia i/lub historia oraz 
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

■ Do Działu należy również sklepik muzealny oraz kasa sprzedająca bilety wstępu do Muzeum  

■ Dział Wystaw i Edukacji bezpośrednio realizuje 2 z kilku celów postawionych przed Muzeum w jego 
statucie - udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność edukacyjną.



Wystawy muzealne
■ W chwili obecnej Muzeum posiada 5 wystaw stałych. Każdego roku towarzyszą im 

wystawy czasowe organizowane co kilka miesięcy.

■ Wystawy stałe dostępne dla zwiedzających w Pałacu Górków to Pradzieje 
Wielkopolski, Tu powstała Polska, Śmierć i życie w starożytnym Egipcie, Archeologia 

Sudanu oraz Sztuka naskalna Afryki północnowschodniej



Popularyzacja archeologii i 
historii 
■ Dział Wystaw i Edukacji zajmuje się również popularyzacją 

archeologii i historii poprzez lekcje muzealne, imprezy 
edukacyjne oraz warsztaty dla dzieci lub rodzin z dziećmi.

■ Zgodnie z zasadą „bawiąc uczyć” nasi edukatorzy starają się 

w sposób atrakcyjny przybliżyć różnorodne treści dotyczące 

prahistorii i najstarszej historii Polski praz innych krajów, w 
tym w szczególności wielkich cywilizacji starożytnych.

■ W naszej ofercie znajdują się tradycyjne lekcje muzealne, 

które urozmaicają szkolne zajęcia z historii, ale również inne 

imprezy – weekendy tematyczne, warsztaty oraz różnorodne 
imprezy cykliczne 

■ W Muzeum organizowane są także koncerty, gry terenowe i 

przedstawienia teatralne



Bawiąc uczyć 



Przeszłość w murach zapisana –
audioprzewodnik dla dzieci

■ Edukatorzy Działu Wystaw i Edukacji stworzyli specjalną ścieżkę zwiedzania dla 

najmłodszych, którzy w towarzystwie rodziców lub samodzielnie mogą zwiedzić 
Muzeum razem z Jankiem – duszkiem chłopca, który służył kiedyś jako stajenny w 

Pałacu Górków. 



Festiwal Kultury Słowiańskiej i 
Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

■ Edukatorzy biorą także aktywny udział w działaniach popularyzatorskich w czasie 

Festiwalu organizowanym co roku w Lądzie.



Dzień św. Patryka

■ W okolicach 17 marca każdego roku we 

współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej 
organizujemy Irlandzki Dzień Rodzinny, na 

który zapraszamy wszystkich miłośników 

Irlandii. 17 marca zieleni się również 
gmach Pałacu Górków 
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