
OFERTA 
EDUKACYJNA

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie

Muzyczne 
lekcje muzealne 
z Rafałem Rompcą:
–  Współczesna muzyka kaszubska 

– śpiewamy współczesne i nowoczesne (!) 
kaszubskie piosenki,

–  Piosenki dla dzieci – śpiewamy po ka-
szubsku z najmłodszymi.

Czas trwania lekcji: 45 min.
Cena: 50 zł za grupę do 20 osób

Ważne: Koncerty i lekcje muzyczne mogą odby-
wać się na terenie szkoły lub w siedzibie wejherow-
skiego muzeum. Lekcje i koncerty odbywają się po 
umówieniu telefonicznym, z co najmniej dwuty-
godniowym wyprzedzeniem: Muzeum: (736-18-
21 wew. 21), Rafał Rompca (tel. 602-616-848). 
Do ceny koncertu i lekcji odbywających się poza 
siedzibą Muzeum należy doliczyć koszt dojazdu. www.muzeum.wejherowo.pl

MUZYCZNA 
OFERTA SPECJALNA!

–  Kolędy kaszubskie – koncert kaszub-
skich i polskich kolęd i pastorałek. 
W koncercie uczniowie biorą aktywny 
udział grając na instrumentach i śpie-
wając fragmenty utworów

–  „Hej! Żeglujże żeglarzu!” – piosenki 
kaszubskie i polskie o morzu z zaba-
wami wokalno-ruchowymi dla dzieci 
w wieku 4-13 lat.

Koncerty prowadzą profesjonalni wejhe-
rowscy muzycy: Rafał Rompca oraz Leszek 
Bolibok z zespołu Fucus. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 
Cena: 300 zł dla grupy do 100 osób; 
dla grupy powyżej 100 osób cena 
do uzgodnienia.

PRZY OKAZJI WIZYTY W NASZYM MUZEUM MOŻNA SKORZYSTAĆ 
ZE SPECJALNEJ OFERTY RESTAURACJI CAMPANULA, 
KTÓRA PROPONUJE ZESTAWY OBIADOWE DLA UCZNIÓW.

Oferta obejmuje dni 
od poniedziałku do piątku, 

w godz. 12.00-15.00.

Kontakt: tel. 58 736 31 31, 
tel. kom. 791 451 933

www.campanula-restauracja.pl

Danie główne do wyboru
–  Schab panierowany z kapustą zasmażaną, ziemniaki 

gotowane  z koperkiem, surówka z marchewki
–  Kotlet mielony z buraczkami zasmażanymi , ziemniaki 

gotowane z koperkiem, surówka z kapusty
–  Kotleciki rybne w sosie koperkowym, ziemniaki 

pieczone, marchew blanszowana

Sok owocowy

Zupa do wyboru
–  Rosół
–  Krem z pomidorów
–  Kaszubska zupa z klopsikami

Koszt 15,00 pln
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Powiat Wejherowski Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
jest prowadzone i fi nansowane przez Powiat Wejherowski 

oraz  współprowadzone i dotowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.



Cena
Czas trwania 

zwiedzania i lekcji Uwagi

Bilet wstępu - normalny 5 zł Czas zwiedzania: 
ok. 45 min.

Dorośli

Bilet wstępu - ulgowy 2,5 zł Czas zwiedzania: 
ok. 45 min.

Dzieci, młodzież 
szkolna, studenci, 

emeryci. 
Dzieci i młodzież 

biorąca udział 
w warsztatach 

i oprowadzaniu 
zwolniona jest 

z opłaty 

Oprowadzanie po wystawach 20 zł 45 min. Grupa do 30 osób

Lekcje na terenie muzeum 50 zł 45 min. Grupa do 30 osób

Lekcje „wyjazdowe”
50 zł 

+ koszt 
dojazdu

45 min. Grupa do 30 osób

Prelekcje i wykłady 
w siedzibie muzeum

200 zł ok. 45 min. Grupa od 31 
do 100 osób

Prelekcje i wykłady 
„wyjazdowe”

200 zł 
+ koszt 
dojazdu

ok. 45 min.
Grupa od 31 
do 100 osób

Nazwa warsztatu
Cena za 
osobę

Czas trwania 
warsztatów Uwagi

Malarstwo na szkle 8 zł ok. 45 min Grupa do 20 osób

Czerpanie papieru 4 zł ok. 45 min Grupa do 20 osób

Zdobienie kaszubskiego domu 
(np. zdobienie bombek, jajek, medalionów 

metodą decoupage)
4 zł ok. 45 min Grupa do 20 osób

Filcowy zawrót głowy po kaszubsku 
- zabawa z Kaszubiaczkiem 

– projektowanie i wykonywanie 
prac metodą � lcowania na mokro 

(wzornictwo oparte na hafcie 
kaszubskim)

10 zł ok. 1,5 godz. Grupa do 20 osób

Quilling – kaszubskie wzory 4 zł ok. 45 min Grupa do 20 osób

Kaszubskie wzornictwo użytkowe 
– zdobienie lnianych toreb, 

farbowanie koszulek
10 zł ok. 45 min Grupa do 20 osób

Litogra� a – technika gra� czna 
w praktyce

4 zł ok. 45 min Grupa do 20 osób

ZWIEDZANIE ORAZ LEKCJE MUZEALNE

WARSZTATY

Historia
1.  Dzieje Grodu Wejhera
2.  Ród Wejherów – przykład kariery w XVI-XVII w.
3.  Jakub Wejher – fundator wejherowskiej kalwarii – rys historyczny
4.  Zabytki Wejherowa: kościoły, kalwaria, Pałac von Keyserlingków
5.  Wejherowo w XVII i XVIII w. – ogólna charakterystyka epok baroku i oświecenia
6.  Wejherowo na starych fotogra� ach
7.  Historia i zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
8.  Kaszëbskô historëjô – o dziejach Kaszub i Kaszubów
9.  Święte miejsca na Kaszubach
10.  Słynni Kaszubi – opowieści o znanych i nieznanych Kaszubach

Historia drukarstwa
1.  „Od deski do deski” – jak dawniej wydawano księgi

Muzyka
1.  Warsztat gry na kaszubskich instrumentach obrzędowych 

(mrëczk, diôbelsczé skrzëpce, réńczôk…)
2.  Kaszëbsczé nótë – historia powstania, obce wersje, nauka śpiewu
3.  Naszé nótë – układanie własnej wersji piosenki inspirowanej „Kaszëbsczima nótama”

Kaszubskie obrzędy, zwyczaje i sztuka ludowa
1.  Kaszubski rok obrzędowy
2.  Zwyczaje świąteczne na Kaszubach 

(do wyboru: Gòdë, Jastra, Sobótczi, Òżniwinë, Zadzëszny dzéń)
3.  Nietypowe obrzędy i zwyczaje kaszubskie, 

np. Pùstô Noc, Bùtnowi, Strëch z Babą, Kłaniające się obrazy…
4.  Chto wierzi w gùsła… – przesądy i zabobony Kaszubów
5.  Sztuka ludowa Kaszub – ginące umiejętności 

(może być połączona z warsztatami)

mail: do@muzeum.wejherowo.pl, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
– Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o niemożności przybycia na 
zajęcia oraz spóźnieniu większym niż 15 min.

WAŻNE!

 LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ 
PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM:

(58) 736-18-21 wew. 21 | (58) 672-29-56 wew. 21

ZAPROPONUJ TEMAT LEKCJI 
– MY ZREALIZUJEMY!

(58) 736-18-21 wew. 21Literatura kaszubska
1.  Historia literatury kaszubskiej w zarysie
2.  Opowieści o wybranych pisarzach kaszubskich i ich dziełach 

(do wyboru m.in.: F. Ceynowa, H. Derdowski, A. Majkowsczi, A. Labuda, J. Drzeżdżon)
3.  Co nas straszy? – opowieść o kaszubskich demonach, czarownicach 

oraz postaciach z bajek i legend
4.  Co drukowano w kaszubskich gazetach? – opowieść o kaszubskim czasopiśmiennictwie

Kaszëbsczé ùczbë*

1.  Tobaka i rogarstwò – tabaczne zwyczaje, rogarstwo kaszubskie
2.  Sznëkrowanié za kaszëbsczim słowã… – o kaszubskich słowach i słownikach
3.  Fifë, wice, szpòrtë, szpôsë – humor i satyra Kaszubów
4.  Jakùż jô sã zwiã? – o znaczeniu i pochodzeniu imion i nazwisk
5.  Wòda w kaszëbsczi kùlturze – zwyczaje i obrzędy związane z wodą, geogra� a Kaszub, 

demony wodne
6.  Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie 

– ogólnie o kaszubszczyźnie, języku literackim, pisowni, literaturze
7.  Kaszëbskô juwernota – o tożsamości Kaszubów
8.  Kaszëbsczé symbòle – herb, � aga, hymny, święta, najważniejsze postaci
9.  Germańskô gôdka na Kaszëbach – o germanizmach w języku kaszubskim i kaszubizmach 

w językach germańskich (lekcja ciekawa również dla uczących się języka niemieckiego!)  

*Lekcje prowadzone mogą być po kaszubsku lub po polsku z elementami języka kaszubskiego.

LEKCJE MUZEALNE:


