Wydarzenia towarzyszące wystawie
„Rozważny i romantyczny”. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki”
I.
2 października 2017 r. o godz. 11.00 wykład wprowadzający„Tadeusz Kościuszko i
Thomas Jefferson o wolności”, prof. dr hab. Izabella Rusinowa (Uniwersytet
Warszawski) podczas wernisażu wystawy.
II.
Debata Tadeusz Kościuszko. Niepotrzebny przywódca czy potrzebny bohater?
w ramach „Krakowskiego Kolokwium” Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory,
17 października 2017, godz. 18.00
Paneliści: prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Bartosz
Korzeniewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab.
Mieczysław Rokosz (Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie)
Prowadzący: dyr. MHK Michał Niezabitowski
III.
Cykl wykładów otwartych o Tadeuszu Kościuszce, Sala Miedziana, Pałac
Krzysztofory, o godz. 17.00
5 października 2017 American Dream Tadeusza Kościuszki, Piotr Hapanowicz
19 października 2017 Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności, dr Walery Bubień
9 listopada 2017 Krakowskim szlakiem Tadeusza Kościuszki, Kamil Stasiak
30 listopada 2017 Damy serca Tadeusza Kościuszki, Piotr Hapanowicz
IV.
24 października, godz. 16.00, Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory
wykład „Tadeusz Kościuszko w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”,
Piotr Hapanowicz, w ramach programu szkoleniowego „Przewodnik dla zaawansowanych”.

V.
Działania o charakterze edukacyjnym, towarzyszące wystawie:
1. Oferta edukacyjna
Prezentacje wystawy stałej
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Zajęcia prowadzone w języku polskim, w języku angielskim.
Lekcje muzealne
Zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową nauczania Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Propozycja zajęć dla dzieci i młodzieży:
Warsztaty: Nazywam się Kościuszko - Tadeusz Kościuszko!
Szkoła podstawowa klasy I-III
90 minut
Zajęcia na których dzieci dowiadują się w prosty, przejrzysty sposób kim był Tadeusz
Kościuszko, dlaczego nazywany jest wielkim bohaterem w walce o wolność nie tylko Polaków
ale i Amerykanów.
Jak wyglądał, co lubiał i dlaczego w naszym kraju prawie każde miasto może poszczycić się
ulicą imienia tego wielkiego bohatera - na to pytanie również postaramy się znaleźć odpowiedź.
W części praktycznej dzieci będą wykonywać z papieru krakuski lub/i zaprojektuja i wykonają
odznaczenia wojskowe inspirowane Tadeuszem Kościuszką.
Warsztaty: Tadeusz Kościuszko- żołnierz wolności
Szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum, szkoła średnia
90 minut
Tadeusz Kościuszko postrzegany jako bohater zarówno polski, jak i amerykański, zapisał się w
historii przede wszystkim jako inżynier i dowódca wojskowy. Na zajęciach pokażemy jego
osiągnięcia militarne w tych dwóch obszarach. Pomoże nam w tym specjalnie przygotowana gra
planszowa będąca symulacją bitwy pod Racławicami. Czy zwycięstwo Polaków było w tej
bitwie przesądzone? Uczestnicy przekonają się wcielając się w postaci dowódców obu
walczących stron. Ale na warsztatach odkryjemy również co ukształtowało poglądy i losy
Tadeusza Kościuszki. Pokażemy, że jego legenda ukształtowała się nie tylko dzięki jego
zdolnością wojskowym.
Spacer: Z depeszą do Tadeusza Kościuszki…
Szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum, szkoła średnia
90 minut
Poprzez przysięgę Tadeusza Kościuszki Kraków stał się miejscem symbolicznego wybuchu
insurekcji. Rozpoczynając spacer w Pałacu Krzysztofory, gdzie zobaczymy wybrane pamiątki
związane z Kościuszką, przejdziemy w miejsca związane z jego postacią, znajdujące się na
Rynku Głównym. Uczestnicy będą mieli za zadanie odnalezienie Naczelnika i dostarczenie mu
depeszy. Będzie to możliwe po rozwiązaniu zadań, jakie będą na nich czekać na
poszczególnych punktach. W trakcie spaceru poznamy nie tylko związki Kościuszki z
Krakowem, ale i jego najważniejsze dokonania.
VI.
Karty pracy (kuferek przygód).
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Kuferek przygód to zbiór różnorakich zadań, ukrytych w kuferku symbolizujący i
nawiązującym do życia Tadeusza Kościuszki, człowieka który to ponad 30 lat swojego życia
spędził poza granicami Polski, podróżując po różnych dalekich krajach. Kuferek adresowany
jest do najmłodszych odwiedzających wystawę, którzy wchodząc na ekspozycje razem z
rodzicami mogą go pobrać z kasy a następnie zwiedzając szukać odpowiedzi i rozwiązywać
kolejno poszczególne zadania w nim ukryte. Znajdą się tam m.in. odpowiednio zaprojektowane
quizy, rebusy, kolorowanki, mapy, ciekawostki. Pakiet zadań pozwoli dzieciom na bliższe
poznanie naszego wielkiego bohatera i będzie nieocenioną pomocą dydaktyczną.
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