
Stambuł.  
Dwa światy, jedno miasto 
 

Wystawa czynna od 9 maja do 2 września 2018 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA 

 

LICEA I SZKOŁY 

PONADPODSTAWOWE 

 

 

 
 

 



 

Z myślą o licealistach i uczniach szkół ponadpodstawowych 

przygotowaliśmy lekcje galeryjne, które pomogą w uzupełnianiu wiedzy z 

zakresu różnych przedmiotów, realizowanych w ramach podstawy 

programowej, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. 

Zajęcia przygotowane są tak, aby zachęcić uczniów do aktywnego udziału w 

nich. 

  

 

  

 

CZYM JEST LEKCJA GALERYJNA? 

 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, podczas którego młodzież zapozna się  

z historią Stambułu w czasach Imperium Osmańskiego, unikatowymi XIX-wiecznymi fotografiami miasta, 

dziejami polskiej rodziny Gropplerów i podstawami kultury arabskiej 

 

 działania kreatywne, polegające na poszerzeniu kontekstu, rozwiązywaniu karty zadań towarzyszącej ścieżce 

zwiedzania wystawy, a także tworzeniu swoich własnych prac techniką fotografii otworkowej 
  

 

 

 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ? 

Angelika Madura – e-mail: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42 860, 811 

koszt: 5 zł/os. (opieka – wstęp bezpłatny) 

czas trwania zajęć: do 1,5 godziny 

Warsztaty prowadzimy od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość przeprowadzenia 

warsztatów w różnych językach (angielski, ukraiński, rosyjski, niemiecki, francuski). 

JĘZYK POLSKI – ścieżka zwiedzania 

wystawy pozwala zapoznać się uczniom  

z patriotycznymi postawami Polaków na emigracji  

w XIX wieku, a także z ich działalnością literacką, 

dyplomatyczną, artystyczną i naukową w Stambule. 

Ponadto uczniowie przyjrzą się wyjątkowym obiektom 

kultury, jakimi są przykłady fotografii stambulskiej 

z XIX i początku XX wieku. 

 

HISTORIA – wystawa w ciekawy i angażujący 

uczniów sposób zapozna ich z dziejami Europy  

w XIX wieku, m.in. ze skutkami Wiosny Ludów.  

W nawiązaniu do Wielkiej Emigracji pokażemy 

uczestnikom warsztatów sylwetki wybitnych Polaków 

działających poza ojczyzną. Zapoznamy ich z 

rozwojem techniki (m.in. kolei) możliwym dzięki 

rewolucji przemysłowej. Ponadto uczniowie dowiedzą 

się o dziejach Imperium Osmańskiego na przełomie 

XIX i XX wieku. 

GEOGRAFIA – na wystawie pokazujemy mapy przedstawiające Stambuł i cieśninę Bosfor. Dzięki nim 

uczniowie będą mogli zapoznać się z topografią miasta i unikatowym krajobrazem kulturowym, zobaczą 

najważniejsze miejsca i zabytki. Ponadto poznają podstawowe zasady Islamu.

 


