OFERTA
WARSZTATÓW
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W WIEKU SZKOLNYM

O MUZEUM

Muzeum Kanału Bydgoskiego mieści się w
zrewitalizowanym w 2021 r. budynku dawnego
przedszkola przy ulicy Staroszkolnej 10, które
pełni również funkcję centrum edukacyjnospołecznego. Znajdują się w nim cztery sale
wystawowe i dwie wyposażone w nowoczesny
sprzęt multimedialny sale warsztatowe. Za
budynkiem znajduje się dziedziniec, na którym
mogą odbywać się warsztaty i spotkania.
Budynek posiada windę i jest dostosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

ZWIEDZANIE
EKSPOZYCJI Z
PRZEWODNIKIEM
Zapraszamy na zwiedzanie
wystaw Historia Kanału
Bydgoskiego i Żegluga na
Bydgoskim Obszarze Wodnym
z przewodnikiem.

Podczas zwiedzania uczestnicy:
zapoznają się z historią miasta

Czas trwania:

widzianego z perspektywy wody
w oparciu o ekspozycje muzealne

45 minut

posłuchają ciekawych opowieści
związanych z żeglugą i historią
Kanału Bydgoskiego
dostosowanych do ich wieku
będą mieli okazję przyjrzeć się
eksponatom muzealnym

Cena za osobę:

bezpłatne

SPOTKANIE NAD
STARYM KANAŁEM
BYDGOSKIM
GRA MIEJSKA

Zapraszamy na grę miejską,
która poprowadzi uczestników
przez arkana wiedzy o Kanale
Bydgoskim i Brdzie.
Przewodnikiem będzie mały syn
śluzowego - Bonifacy, który
oprowadzi dzieci po
elementach wodnego miasta.

Czas trwania:
120 minut
Cena za osobę:

13 zł
Zajęcia dla dzieci
w wieku do 10 lat

Trasa gry prowadzi m.in. przez:
Muzeum Kanału Bydgoskiego
IV i V śluzę nad starym Kanałem
Bydgoskim
mosty Solidarności
śluzę Miejską/Trapezową
pomnik Flisaka Czakiego
Wyspę Młyńską
Barkę Lemara
Każdy z uczestników otrzyma książkę przewodnik, w której znajdują się zadania
do wykonania w trakcie gry.

GDY W
BYDGOSZCZY
PIENIĄDZ BITO
WARSZTATY HISTORYCZNE

Zapraszamy Was Szanowni
Goście do wyprawy w czas,
gdy w grodzie naszym bito
monety.

W ramach warsztatów uczestnicy:
poznają losy naszej mennicy, czas

Czas trwania:

jej działania, jej wzloty i upadki,
sukcesy i chwile kryzysu.

60 minut

dowiedzą się jak żyli nasi
przodkowie. Jak się ubierali i co
jedli i jak wyglądało życie
codzienne w naszym mieście w
XVI i XVII wieku.
wybiją i zabiorą do domu monetę
bydgoską

Cena za osobę:

13 zł
+ 5 zł
wybicie monety

Piknik z Muzeum
Kanału Bydgoskiego
oferta specjalna

Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza na 5 godzin
świetnej zabawy, podczas której spotkacie się
z przeszłością i teraźniejszością.
Wszystkie zajęcia są dostosowywane do wieku
uczestników, więc zapraszamy do nas zarówno wycieczki
szkolne, półkolonie, koła podróżników jak i wycieczki
rodzinne.
U nas każdy znajdzie coś dla siebie.

Atrakcje:
Zwiedzanie Muzeum z Przewodnikiem 45 min
Gra terenowa – Spotkanie nad Starym Kanałem 60 min
Kajakiem po Starym Kanale Bydgoskim 60 min
Ognisko (kiełbaski we własnym zakresie) 60 min

Inne atrakcje:
Historyczne zajęcia – wybrane dowolnie z oferty muzeum- czas 50 minut
Gdy w Bydgoszczy pieniądz bito
Wyprawa w czas, gdy w grodzie naszym bito monety.
Trudne sąsiedztwo
Barwna opowieść o wojnach pomiędzy Krzyżakami, a Polakami.
W czasach Potopu
Goście nasi przeniosą się w mroczny i wojenny czas naszego miasta.
Powrót do Macierzy
Zajęcia poświęcone II Rzeczypospolitej, a dokładniej losom naszego
miasta w tym okresie.
W czasach XVII wiecznej Bydgoszczy
O tym, gdy nasi przodkowie kształtowali naszą kulturę i obyczajowość.
Szczegółowy opis na stronie https://kanalbydgoski.pl/zaplanuj-wizyte/grupy/

Dodatkowo poniższe atrakcje 50 min
Szermierka historyczna bezpieczną bronią
Go Now
Łucznictwo historyczne
Lepienie w glinie
Wybijanie monety historycznej
Ognisko i zabawy razem 2h
Czas trwania imprezy 5h
Koszt całkowity: 60 - 80 zł od uczestnika
w zależności od wybranych atrakcji.

TRUDNE
SĄSIEDZTWO
WARSZTATY HISTORYCZNE

Proponujemy naszym gościom
barwną opowieść o wojnach
pomiędzy Krzyżakami, a Polakami.
Przeniesiemy Was w czasy, w
których Bydgoszcz otrzymała
prawa miejskie. O wszystkim
opowie Wam sam Starosta grodu
bydgoskiego Janusz Brzozogłowy
herbu Grzymała.

Czas trwania:

W ramach warsztatów uczestnicy:
dowiedzą się jak rozwijało się młode
miasto oraz jak żyli jego mieszkańcy,

60 minut

zarówno w swoim grodzie jak i z
sąsiadami

Cena za osobę:

zapoznają się z wszelkim potrzebnym

13 zł

(zbroja, miecz, hełm, itd.)

+ 7 zł
warsztaty
garncarskie lub
kaletnicze

wyposażeniem ówczesnego rycerza

Żywą lekcję historii można wzbogacić o
warsztaty zawodów dawnych, w których
udział mogą wziąć uczestnicy. Proponujemy
warsztaty garncarskie lub kaletnicze

W CZASACH
POTOPU
WARSZTATY HISTORYCZNE

Bellum (wojna), Bellum lud
zawołał. Szwed w granicach,
pod broń stańcie. Goście nasi
przeniosą się w mroczny
i wojenny czas naszego miasta.
Uczestnicy posłuchają
opowieści Starosty Bydgoskiego
Zygmunta Denhoffa.

W ramach warsztatów uczestnicy:
poznają historię konfliktu polsko-

Czas trwania:

szwedzkiego w odniesieniu do
naszego miasta i okolic.

60 minut

posłuchają opowieści o stratach w
majątku i ludności Bydgoszczy, jak
również o wydarzeniach z życia
miasta i regionu
poznają uzbrojenie obu stron
konfliktu
wystrzelą z muszkietu (dodatkowa
atrakcja)

Cena za osobę:

13 zł
+ 5 zł
wystrzał z muszkietu

POWRÓT DO
MACIERZY
WARSZTATY HISTORYCZNE

Zapraszamy na zajęcia
poświęcone II Rzeczypospolitej,
a dokładniej losom naszego
miasta w tym okresie.

W ramach warsztatów uczestnicy:
dowiedzą się jak to było z tą

Czas trwania:

niepodległością - kiedy przyszła i w
jakich mundurach.

45 minut

posłuchają o tym, co wolność
przyniosła mieszkańcom

Cena za osobę:

Bydgoszczy, o ich nadziejach,

13 zł

poznają losy miasta i jego

planach, rozterkach.
mieszkańców okresu międzywojnia

W CZASACH
XVII WIECZNEJ
BYDGOSZCZY
WARSZTATY HISTORYCZNE

Drogi gościu,
zapraszamy byś wybrał się w raz
z nami na wyprawę niezwykłą,
do czasów, gdy nasi przodkowie
kształtowali naszą kulturę i
obyczajowość. O tym jak w XVII
wieku bywało dowiesz się
właśnie z tych zajęć.

W ramach warsztatów uczestnicy:
dowiedzą się co nasi przodkowie jedli,
jakich przedmiotów używali i jakie
obyczaje wówczas panowały
poznają historię stroju szlacheckiego,
okraszoną licznymi anegdotami z dziejów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
zapoznają się z kulturą materialną epoki,
opowiedzianą w sposób zabawny,
ciekawy i żywiołowy przez kujawskiego
szlachcica i zawalidrogę
Zachęcamy do zwiększenia pakietu o pokaz
elementów fechtunku i trening szablą polską
(bezpieczny sprzęt z pianki i plastiku) lub
warsztaty łucznictwa historycznego.

Czas trwania:
60 minut
Cena za osobę:

13 zł
+ 7 zł
warsztaty szermierki
historycznej lub
łucznictwa
historycznego

EKO-KANAŁ
WARSZTATY UPCYCLINGOWE

Nie trzeba przekonywać jak ważnym
problemem jest wyrzucanie przez
człowieka wielu niezużytych do końca
rzeczy oraz nadmierne rozbudzanie
postawy "muszę mieć". W ramach
warsztatów będziemy wskazywać młodym
osobom, w jaki sposób wykorzystać
przedmioty z pozoru niepotrzebne, które
można wyrzucić. Będziemy starali się
pobudzić kreatywność w tworzeniu czegoś
z niczego.

W ramach warsztatów uczestnicy:
poznają proces przetwarzania
odpadów, w wyniku którego powstają
produkty traktowane jako
wartościowe wytwory

Czas trwania:
60 minut

dowiedzą się, że proces ten pozwala
zmniejszyć ilość odpadów i

Cena za osobę:

materiałów wykorzystywanych w
produkcji
wykonają przedmiot użytkowy z
materiałów wtórnych, które przyniosą
z domu

13 zł

POCZTÓWKA ZNAD KANAŁU
WARSZTATY SCRAPBOOKINGOWE

Zapraszamy na spotkanie ze scrapbookingiem w Muzeum Kanału
Bydgoskiego. Zachęcamy do połączenia zwiedzania Muzeum z zajęciami
rozwijającymi kreatywność i zdolności manualne

W ramach warsztatów uczestnicy:
wezmą udział w twórczych zajęciach,
pobudzających wyobraźnię
oraz rozwijających umiejętności
manualne

Czas trwania:
60 minut

poznają techniki układania
kompozycji i precyzyjnego wycinania

Cena za osobę:

zapoznają się z akcesoriami do
tworzenia kartek i albumów
własnoręcznie wykonają kartkę
z motywami wodnymi

18 zł
Zajęcia dostępne
w wakacje i w ferie zimowe

KONTAKT
W celu zarezerwowania terminu
warsztatów zachęcamy do kontaktu
mailowego lub telefonicznego.

e-mail:
muzeum@kanalbydgoski.pl

telefon:
693 765 075

lokalizacja:
ul. Staroszkolna 10
85-209 Bydgoszcz
Oferta warsztatów skierowana jest do grup
zorganizowanych liczących minimum 15 osób.

Warsztaty tworzone we współpracy
z Sarmackim Dziedzictwem

