
Kaszubskie instrumenty obrzędowe – mrëczk, diôbelsczé skrzëpce, réńczôk… 

Muzyczne Kaszuby – na ludowo i współcześnie

Warsztaty wokalne – śpiewamy hity po kaszubsku

Kaszubskie piosenki dla dzieci

Harce i hulanki po kaszubsku – śpiew, taniec i zabawa dla najmłodszych

Od kaszubskiego Połczyna do Opola – opowieść o spełnianiu muzycznych marzeń

MUZYCZNA OFERTA SPECJALNA 
DLA WIĘKSZYCH GRUP!

OFERTA 
EDUKACYJNA

Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  

w Wejherowie

Wystawa stała  
w Książnicy prof. Gerarda 

Labudy jest jedną  
z najlepszych wystaw  
w Polsce wyróżnioną 

przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w 41. edycji 
konkursu na wydarzenie 

muzealne roku  
Sybilla 2020.

SezON 2022–2023

Ważne! Koncerty i lekcje muzyczne mogą odbywać się na terenie szkoły lub w siedzibie 
wejherowskiego muzeum. Lekcje i koncerty odbywają się po umówieniu telefonicznym, 
z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem: Rafał Rompca tel. 602 616 848. Do ceny 
koncertu i lekcji odbywających się poza siedzibą Muzeum należy doliczyć koszt dojazdu.

 Kolędy kaszubskie – koncert kaszubskich i polskich kolęd i pastorałek.  
W koncercie uczniowie biorą aktywny udział grając na instrumentach  
i śpiewając fragmenty utworów; 

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

Koncerty prowadzą profesjonalni wejherowscy muzycy: 
Rafał Rompca oraz Leszek Bolibok z zespołu Fucus. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 
Cena: do uzgodnienia
 

Muzyczne lekcje z Rafałem Rompcą: 

 Współczesna muzyka kaszubska – śpiewamy współczesne i nowoczesne 
kaszubskie piosenki; 

  Piosenki dla dzieci – śpiewamy po kaszubsku z najmłodszymi. 

Czas trwania lekcji: 45 min. 
Cena: do uzgodnienia 

Spiéwny môl  Warsztaty z Weroniką Korthals,  
wokalistką, kompozytorką i dyrygentką

W tle litografia pochodząca z albumu Aleksandra Dunckera, Berlin 1861-1862

WARSzTATY MUzYCzNe

Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie  
jest prowadzone i finansowane 

przez Powiat Wejherowski  
oraz  współprowadzone  

i dotowane przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego.

Samorząd Województwa 
Pomorskiego

Powiat Wejherowski



HISTORIA KASzUBÓW

Realizując testament prof. G. Labudy, Muzeum proponuje udział w cyklu 
wykładów poświęconych historii Kaszubów skierowanych do uczniów szkół 
średnich, studentów i dorosłych. Wykłady prowadzone będą przez historyków – 
absolwentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. 

zajęcia w siedzibie wejherowskiego muzeum: 200 zł/45 min
Forma: wykład z prezentacją multimedialną, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

Pomorze zachodnie (prowadzący: Adam Lubocki)

Temat 1.:  Kaszubi/Pomorzanie w czasach pogańskich (do XII w.) – kultura, 
 wierzenia, życie codzienne 
Temat 2.:  Kaszubi a Polska w sredniowieczu i okresie nowozytnym 
Temat 3.:  W nowożytnym mieście, na wsi i we dworze 
Temat 4.:  Kaszubi a reformacja 
Temat 5.:  Kaszubi a germanizacja 
Temat 6.:  Kaszubi od rozbiorów do kongresu wiedeńskiego  

Pomorze Wschodnie (prowadzący: Mateusz Szuba)

Temat 1:  W obronie własnej niezależności – losy Pomorza w X-XII w.
Temat 2:  Książęta Pomorza Wschodniego – Sobiesławice (XII-XIII w.)
Temat 3:  Obraz społeczeństwa i życie codzienne w XII-XIV w.

Kaszubi w XIX i XX wieku (prowadzący: dr Michał Hinc)

Temat 1:  Między oporem a przystosowaniem. Kaszubi w czasach Kulturkampfu
Temat 2:  Kaszubi w Wielkiej Wojnie (1914–1918)
Temat 3:  Kaszubi w międzywojniu 
Temat 4:  Kaszubi w II wojnie światowej 
Temat 5:  Kaszubi w PRL 

Lekcje muzealne i warsztaty odbywają się po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym: (58) 736-18-21 wew. 51

 deu3@muzeum.wejherowo.pl

Historia
Gryf w historii i kulturze Pomorza 
Pałac w Wejherowie 
Historia Wejherowa 
Kontakty pomorsko-węgierskie  
na przestrzeni dziejów 
Wędrówka po kaszubskich muzeach

W średniowiecznym skryptorium  
– Pismo i powstawanie książek w średniowieczu 
Kaszubi w czasach pogańskich – kultura, 
wierzenia, życie codzienne 
W kręgu władców kaszubskich  
– Pomorze w średniowieczu 
Kaszubi w Wielkiej Wojnie (1914–1918)
Miejsca święte na Pomorzu
Słynni Kaszubi

OFeRTA SPeCJALNA!!!

Normalny: 10 zł   Ulgowy: 5 zł
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zWIeDzANIe KSIĄŻNICY PROF. G. LABUDY Bezpłatne 

BILeTY WSTĘPU DO PAŁACU

OPROWADZANIE Grupy do 25 osób: 30 zł

WARSzTATY PLASTYCzNe
Czerpanie papieru:     8 zł/osoba
Zdobienie metodą decoupage 
(ozdabianie metodą serwetkową):    13 zł/osoba
Malowanie na szkle:     18 zł/osoba
Quilling (tworzenie wzorów z pasków papieru):  9 zł/osoba
Malowanie toreb:     18 zł/osoba
Szyjemy z filcu:      18 zł/osoba
Plastyczny zawrót głowy     13 zł/osoba
Kartka na każdą okazję:     13 zł/osoba
W średniowiecznym skryptorium. 
Warsztaty kaligraficzne:     13 zł/osoba
Lepimy z gliny:      13 zł/osoba

zajęcia plastyczne 
z Martą Papierowską

Monotypia:                        15 zł/osoba (do 60 min.)
Linoryt:              16 zł/osoba (do 60 min.)

zADzWOŃ   –    zAPROPONUJ, MY zReALIzUJeMY!

Istnieje możliwość przygotowania lekcji na temat 
zaproponowany przez nauczyciela  

i dotyczący roku obrzędowego, historii, języka, 
literatury i muzyki Kaszub.

Wystarczy odpowiednio wcześniej zgłosić 
propozycję telefonicznie.

Jeżeli nie możesz przyjechać do nas, 
my przyjedziemy do Ciebie!
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to Warsztaty muzyczne: 200 zł/45 min
Zajęcia w siedzibie wejherowskiego muzeum: 200 zł/45 min

Zajęcia „wyjazdowe”: 200 zł/45 min + koszty dojazdu 
Lekcja muzealna: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, 

wykład z elementami zajęć warsztatowych

Gry muzealne

Kaszubskie literatura i język
Historia literatury kaszubskiej
Kaszubskie słowniki 
Wice i szpòrtë – humor kaszubski 
Kaszubskie bajki i legendy 
Tłumaczenia na język kaszubski i z języka kaszubskiego 
Droga zabytku piśmienniczego  
od pozyskania do ekspozycji 
Najciekawsze spuścizny w zbiorach  
MPiMKP w Wejherowie 
Cenne starodruki i rękopisy w zbiorach  
MPiMKP w Wejherowie 
Historia prasy kaszubsko-pomorskiej 
Rodzaje prasy na Kaszubach 
Bądź redaktorem! 
Demonologia kaszubska 

etnografia
Kaszubski rok obrzędowy 
Nietypowe zwyczaje kaszubskie – 
pùstô noc, scynanié kani…
Haft kaszubski
Obrzędy rodzinne na Kaszubach –  
od narodzin do śmierci

Dawne gry  
i zabawy pomorskie

Szukamy zabytków –  
gra muzealna

LeKCJe MUzeALNe


