
Wolontariusz – WANTED! 

 
 

Kogo szukamy: 

Wolontariuszy do współpracy przy warsztatach rodzinnych „KONIK Muzealny”  

 

Opis programu: 

KONIK Muzealny to cykl warsztatów weekendowych odbywających się w kilku Oddziałach MNK. 

Zainspirowany różnorodnością zbiorów muzealnych przyjął formułę gry, której uczestnicy – rodziny 

z dziećmi – mają okazję odkrywać kolejne tajemnice muzealnych galerii, ucząc się i bawiąc 

równocześnie.   

Każdy KONIK jest inny – bogactwo dzieł sztuki pozwala na sięganie do różnorodnych kontekstów i 

metod, aktywne pokonywanie ścieżki daje okazję do zdobycia za każdym razem nowej dawki wiedzy. 

Cykl otrzymał dwukrotnie nagrodę „Złotego słonecznika” przyznawaną przez portal dla rodziców Czas 

Dzieci. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Cykl skierowany jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi w wieku 4–7 lat. 

 Warsztaty odbywają się w wyznaczane niedziele w wybranych Oddziałach Muzeum.  

 Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnicy mogą w każdej chwili włączyć się do zabawy  

lub zakończyć ją w dowolnym momencie. 

 Rozpoczynamy o godzinie 11.00. Uczestnicy mogą dołączyć w każdej chwili do godziny 13.00. 

Warsztaty kończą się o 14.00. Czas trwania warsztatów to około 2 (do 3) godzin, w zależności od 

preferencji i indywidualnych możliwości uczestników. 

 Warsztaty nie wymagają rezerwacji poza wyjątkowymi, określonymi w kalendarium przypadkami. 



 Przygotowana przez animatorów ścieżka wymaga zaangażowania całej rodziny. 

 Na każde Twoje pytanie dotyczące warsztatów odpowie koordynator cyklu: Jagoda Gumińska-Oleksy; 

jguminska@muzeum.krakow.pl 

 

Obowiązki wolontariusza: 

 Pomoc w przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. 

 Czynności administracyjne (rozdawanie kart pracy, ankiet itd.).  

 Samodzielne animowanie jednego stanowiska z zadaniami. 

 Pomoc rodzinom we wspólnym wypełnianiu zadań. 

 Udzielanie  informacji na temat programów edukacyjnych przeznaczonych dla rodzin i dzieci w MNK. 

 Pomoc przy sprzątaniu po spotkaniu. 

 Dodatkowe obowiązki mogą wynikać z indywidualnego porozumienia Prowadzącego i Wolontariusza 

(wykorzystaj swoje pasje i umiejętności np. fotograficzne, aktorskie, animatora – wyjdź z inicjatywą i 

przedstaw swój pomysł Prowadzącemu). 

 

Wymagane/wskazane umiejętności: 

 Dobry kontakt z dziećmi i rodzicami 

 Komunikatywność 

 Wysoka kultura osobista 

 Zaangażowanie 

 Punktualność 

 Życzliwość 

 Dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy 

Mile widziane : 

  zdolności aktorskie lub artystyczne 

  ciekawe zainteresowania 

 uśmiech 

 

Dostępność: 

Wybrane niedziele od października 2014 do stycznia 2015 + spotkanie organizacyjne z Prowadzącymi 

przed warsztatami. Możliwość ruchomego czasu pracy jeśli Prowadzący z Wolontariuszem wspólnie 

ustalą inne reguły współpracy.  

 

Jak aplikować: 

Napisać na adres: awalczyk@muzeum.krakow.pl 

 

Co oferujemy: 

  umowę i zaświadczenie 

  oprowadzanie po galeriach i wystawach Muzeum   

  miłą atmosferę  

  możliwość poznania Muzeum „od kuchni” 

  możliwość realizacji swoich pomysłów i rozwijania talentów 

 

 

mailto:awalczyk@muzeum.krakow.pl


 

Czytaj dalej jeśli jesteś zainteresowany… 

 

 

 
 

Szczegółowy opis każdego spotkania: 

 

 12.10. 2014, Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma”, ul. Kasprusie 19, Zakopane 

„Hej tam spod Tater”, czyli podhalańskie wariacje artystów związanych z Zakopanem 

Poznaj artystów, dla których sztuka podhalańska stała się ważnym źródłem inspiracji. 

Odwiedź dawną Szkołę Przemysłu Drzewnego i zaprzyjaźnij się z jej nauczycielami oraz 

uczniami. Zobacz, co zainteresowało Karola Szymanowskiego w Muzeum Tatrzańskim. 

Dowiedz się, dlaczego artyści – tacy jak Stanisław Ignacy Witkiewicz – bywali w Zakopanem. 

Drzeworyty, obrazy na szkle i muzyka wypełnią „Atmę”. Dzięki nim poznasz sposób, w jaki 

tradycje podhalańskie wpisały się w historię sztuki XX wieku. 

Prowadzenie: Klaudia Pazdan, Krzysztof Marchlak  

 

 26.10. 2014, Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41, Kraków 

W poszukiwaniu mistrzowskiej barwy 

Czy istnieje kolor idealny? Jakie barwy zestawiał ze sobą Matejko? Czy odnajdziemy na jego 

obrazach jesienne ochry i ugry? W zakamarkach domu malarza poszukamy wysłużonych 

palet, pędzli i farb. Będziemy wyciskać farby z tubek, mieszać na własnych paletach, 

poznawać nowe kolory i ich nazwy, a może „zmalujemy” obraz mistrza w całkiem nowych 

barwach? Kolorowa zabawa zapewniona. 

Prowadzenie: Katarzyna Maziarz, Joanna Tokarczyk  

 

 9.11. 2014, Gmach Główny, al. 3 Maja 1, Kraków 

Jedzie, jedzie na Kasztance, siwy strzelca strój 

czyli Konik Muzealny w szarży przez historię  

Czym właściwie były te Legiony? Kim był najsłynniejszy polski marszałek, o którym śpiewano 

piosenki? Jaką rolę w historii odegrała tajemnicza Kasztanka? Czy wiesz, że ojczyzny bronili 

także niewiele od Ciebie starsi „żołnierze”? Nawet zwierzęta służyły w armii! 



Dziś zapraszamy Cię do wstąpienia do Legionów. Nieważne czy jesteś chłopcem czy 

dziewczynką  – tu każdy znajdzie swoje miejsce w szeregu ułanów lub piechurów. Sprawdź, 

czy poradzisz sobie z musztrą, umiesz zapamiętać rozkazy oraz współpracować.  

Prowadzenie: Marek Grzybek, Paulina Chełmecka 

Warsztaty towarzyszą wystawie czasowej „Legiony Polskie 1914–1918…”. 

 

 23.11. 2014, Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, pl. Szczepański 9, Kraków 

Gra w zielone 

Wszystkich „zawsze młodych” zapraszamy do wielkiej muzealnej gry w zielone. Startujemy z 

Zielonym Balonikiem, a kończymy na zielonej trawce z Faunem. Przekonajcie się sami, jakie 

przygody czekają na nas po drodze. Nie zapomnijcie o zielonym akcencie w Waszym stroju. 

Na przekór jesieni! 

Prowadzenie: Katarzyna Maziarz, Joanna Tokarczyk  

 

 30.11.2014, EUROPEUM – Ośrodek Kultury Europejskiej, pl. Sikorskiego 6, Kraków 

Wróżby, czary mary – andrzejkowe nie do wiary! 

Czy wiesz, że noc z 29 na 30 listopada to czas kiedy – według staropolskiej tradycji – 

odczytujemy wywróżone znaki, a nad naszą przyszłością czuwa święty Andrzej? Lanie wosku 

przez dziurkę od klucza, kleks o tajemniczym kształcie, marzenia zapisane na kartce – to tylko 

niektóre z wróżb tej wyjątkowej nocy. Czy zawsze i wszędzie przepowiadanie przyszłości 

wyglądało tak samo? W jaki inny sposób próbowali poznać swoje losy mieszkańcy Europy? 

Przechadzając się po Muzeum, odkryjesz odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy na 

magicznego konika z przymrużeniem oka! 

Prowadzenie: Agnieszka Drożdż, Hiacynta Sowa 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rezerwacja: mmasternak@muzeum.krakow.pl 

 

 21.12. 2014, Dom Józefa Mehoffera, ul. Krupnicza 26, Kraków 

Mam nosa! 

Razem z Józefem Mehofferem oraz jego rodziną „powęszymy” w zakamarkach kamienicy 

przy ul. Krupniczej, aby poczuć świąteczne zapachy, poszukamy bożonarodzeniowej 

atmosfery i zakrzątamy się przy obrazach. A przede wszystkim wesoło się pobawimy w 

pełnym magii i uroku przedświątecznym czasie. 

Prowadzenie: Katarzyna Maziarz, Joanna Tokarczyk 

 

 11.01. 2015, Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał, ul. Pijarska 8, Kraków  

O bogowie! Coś się rodzi w mojej głowie! 

Coś...? A może ktoś?! Jeżeli jesteście ciekawi, kto wyskoczył komu z głowy oraz chcecie 

odkryć inne tajemnice dziwnych i fascynujących losów bóstw starożytnych, przenieśmy się 

razem do świata mitów w Galerii Sztuki Starożytnej. Poznamy historię dziwnych narodzin 

bogów i bogiń oraz sprawdzimy, czym zajmowały się te nieziemskie postaci. 

Prowadzenie: Paulina Chełmecka, Krzysztof  Marchlak  



 

Koniki prowadzą: 

Klaudia Pazdan – antropolog kultury, edukator muzealny. Od 2009 roku współpracuje z MNK 

oraz innymi instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Etnograficzne, Międzynarodowe 

Centrum Kultury, Bunkier Sztuki oraz Centrum Edukacji i Profilaktyki Społecznej „Parasol”. 

Miłośniczka podróży w czasie i przestrzeni. 

 

Krzysztof Marchlak – artysta, edukator, grafik komputerowy, doktorant Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie; współpracował m.in. z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK, Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Międzynarodowym 

Centrum Kultury oraz Peggy Guggenheim Collection w Wenecji, Lwowską Fundacją „TORBA” 

czy Centrum Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych na Ukrainie. 

 

Katarzyna Maziarz – absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie, oligofrenopedagog, animator, edukator muzealny. Miłośniczka Młodej Polski, 

twórczości Stanisława Wyspiańskiego, osoby i zbiorów Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego oraz 

brudzących się w muzeum dzieci. 

Joanna Tokarczyk – absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

oligofrenopedagog, animatorka zabawy. Prowadzi zajęcia, warsztaty i imprezy dla dzieci. 

Organizuje i współprowadzi „Konika Muzealnego”. Zafascynowana polskim folklorem i 

literacko-malarskim okresem Młodej Polski. 

 

Agnieszka Drożdż –  historyk sztuki, pedagog, animator i autorka zabaw plastyczno-

edukacyjnych dla dzieci; współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury. Członek 

fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki New Era Art, w której odpowiada za 

koordynowanie projektów artystycznych i organizowanie wystaw w Galerii Sztuki 

Współczesnej *Pracownia* w Pałacu pod Baranami. 

 

Hiacynta Sowa – absolwentka edukacji artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie, z wykształcenia magister sztuki. Prowadzi warsztaty plastyczne, ekologiczne, 

edukacyjne oraz zabawy integracyjne. Działa również jako trener i opiekun na 

zorganizowanych wyjazdach dla dzieci. Z pasją realizuje się w malarstwie sztalugowym, 

fotografii i ceramice. 

 

Paulina Chełmecka – plastyk, historyk sztuki i technik konserwacji drewna. Współpracuje 

jako przewodnik, animator i edukator muzealny z Muzeum Narodowym w Krakowie i 

Benedyktyńskim Instytutem Kultury. Pasjonatka materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Karpat.  

 



Marek Grzybek – archeolog, jako przewodnik i edukator współpracuje z Muzeum 

Narodowym w Krakowie oraz z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu. Interesuje się 

archeologią, historią i problematyką związaną z ochroną dziedzictwa narodowego. 

 

 


