
DOSTALIŚMY KLUCZ DO BASTEI 
 

  Stargardzkie muzeum przy współpracy Muzeum Regionalnym w Neubrandenburgu (Niemcy) od marca do 
czerwca br. realizuje wspólny projekt pod nazwą „Muzeum bez granic”. Jego finalnym produktem jest opracowanie 
scenariusza lekcji muzealnej dotyczącej stargardzkiej Bastei z wykorzystaniem technik multimedialnych. W ramach 
projektu w czerwcu br. nasza klasa została zaproszona na taką lekcję prowadzoną przez p. Marcina Burdzieja (jednego 
z realizatorów projektu) i spotkanie integracyjne z grupą niemiecką,.   
 Basteja - przebudowana w 2013 r. - jest obecnie najbardziej ciekawym, multimedialnym muzeum  na Pomorzu 
Zachodnim. W bardzo atrakcyjny sposób łączy w sobie historię z nowoczesnością.  
 

 
    Muzeum jest bardzo nowoczesne i to mi 
bardzo zaimponowało. Nasze miasto może się nim 
na pewno pochwalić. Prezentowana jest tutaj stała 
wystawa „Stargard-miejsce z historią. Stargard od 
czasów późnego średniowiecza do lat 20. XX 
wieku”. Podczas wycieczki zauważyłam, że w muze-
um są iPod-y, projektory multimedialne. W prawie 
każdej ustawiono tablice dotykowe, na których 
wyświetlane są informacje na temat eksponatów, 
ich zdjęcia i historia. 
  Podobało mi się również, gdy graliśmy na 
IPod-ach w grę edukacyjną, ponieważ była ona 
pouczająca, a zarazem ciekawa i wesoła. Polegała 
między innymi na układaniu puzzli pokazujących 
średniowieczne przedmioty.  Graliśmy też w Flappy 
birds, ale z gryfem zamiast ptaka oraz układaliśmy 
ikony zabytków na małej wirtualnej mapie. 
   Bardzo mnie zaciekawiło pisanie na tabliczce z 

wosku, na której podpisała się cała klasa oraz na tabliczce z łupku (rodzaj skały osadowej). Na końcu wycieczki zrobiliśmy 
sobie zdjęcie, a niektóre osoby wpisały się do muzealnej kroniki, gdzie było mnóstwo wpisów odwiedzających. Pomimo, że w 
Bastei byłam kilka razy, stwierdzam, że warto tu wracać, gdyż jest to – moim zdaniem - bardzo ciekawe, nowoczesne i wielo-
funkcyjne muzeum.                                                                                                                                   Maja Bonisławska 
 

Naszym przewodnikiem był pan Marcin Burdziej, pracownik muzeum. Od 
razu zwróciliśmy na jego ubiór, ponieważ była to replika stroju noszonego w śre-
dniowieczu. W trakcie zwiedzania ujrzeliśmy bardzo dużo ciekawych i starych 
eksponatów.  

Moj ą uwagę przykuły kafle znalezione w ścianach starych budynków, które 
niegdyś ozdabiały piece. Były na nich religijne sceny, np. ukrzyżowanie Jezusa 
Chrystusa i inne momenty z jego życia. Tak pięknie zdobione elementy nie tylko 
stanowiły ozdobę pomieszczeń, ale także służyły do ich ogrzewania. W niektórych 
mieszkaniach, również dzisiaj, można napotkać piece, jednak nie są już one tak 
malowniczo zdobione.  

Chciałbym jeszcze wspomnieć o drewnianych tabliczkach z woskiem 
pszczelim, które dawniej zastępowały  dzieciom dzisiejsze kartki papieru. Ucznio-
wie robili na nich notatki, ponieważ były one dużo tańsze od pergaminu. Aby 
można było pisać na  wspomnianej tabliczce, należało użyć stilusa, czyli przedmiotu 
podobnego do gwoździa. Wykonany on był z metalu lub z kości. Stilus w jednym 
końcu był zaostrzony, a wypukły na drugim. Ostra część służyła do pisania, a 
gładsza do wymazywania nieudanych liter. 

Usłyszeliśmy też opowieść o XVII-wiecznym stargardzkim mieczu kato-
wskim, który jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych elementów ekspozycji. 
Przez różne zawirowania historii eksponat ten nie był obecny ponad 100 lat na 
ziemiach stargardzkich. W tej chwili został wypożyczony naszemu miastu z muze-
um w Stralsundzie. Na jego ostrzu widnieją napisy w języku łacińskim oraz wyryta 
jest nazwa miasta Stargard. Przykuwa on uwagę, ponieważ jest to oryginalny 
przedmiot i ma się świadomość, że przed wiekami kat czynił nim swoją powinność. 
  Podczas zwiedzania widzieliśmy także witraż, przedstawiony w formie nowoczesnej animacji na szybie, ukazujący 
wielki pożar Stargardu w 1635 r. Jest to błędny obraz, ponieważ ukazuje on kościół Świętego Jana i 18 pobliskich domów w 
płomieniach, a jak wiadomo świątynia ta nigdy nie spłonęła. Przyczyną pożaru była chęć ocalenia Stargardu przed nadjeżdża-
jącymi wrogimi armiami. Podpalono więc okolicę przy kościele Świętego Ducha, aby utrudnić dostęp do miasta. Silny wiatr 
przeniósł jednak ogień na pozostałą zabudowę.  

Zobaczyliśmy jeszcze stare wyroby chińskie, które dawniej miały wysoką cenę i jakość. Ludzie, którzy byli w ich po  
siadaniu,  uważani byli za osoby majętne. W dzisiejszych czasach wyroby chińskie znacznie mniej wartościowe. 



 Trzy uczennice naszej klasy: Maja 
Bonisławska, Julia Ciszonek i Oliwia Grojecka 
– członkinie grup tanecznych „Ekspresja III”   
i „Aplauz III” z Młodzie żowego Domu Kultury 
uczestniczyły 18.06. w pięknym koncercie na 
scenie SCK. Widowisko było wspaniałe! 

               Później udaliśmy się na lekcję, na 
której grali śmy w specjalną grę związaną z 
basteją i z eksponatami znajdującymi się w 
niej. Mieli śmy m.in. dopasować różne 
przedmioty do odpowiednich rzemieślników, 
znajdować różnice między starymi zdjęciami 
rynku staromiejskiego itp.  

Cała wycieczka bardzo mi się podoba-
ła, ponieważ w muzeum zastosowano połą-
czenie standardowej wystawy przedmiotów 
muzealnych z nowymi wirtualnymi sposobami 
przekazywania wiedzy historycznej na temat 
naszego miasta. 
                                                                                                          
                                            Oskar Druszcz  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Na podsumowanie spotkania z lekturą- utworem 
Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa” uczestniczyliśmy 
w grze dydaktycznej. Wykonując różne zadania, próbowa-
liśmy zamienić na krotki czas naszą szkołę na baśniową 
akademię. Były więc zajęcia z przędzenia liter, zabawy z 
piłk ą, naprawa chorych ubrań, a na koniec lekcja bań-
kologii. 
 
   Największym wyzwaniem okazało się ... przyszy- 
wanie guzików. Problem był z tym, od czego zacząć, jak i jak 
to wszystko ze sobą połączyć. Oj, trzeba będzie nad tym 
popracować w przyszłym roku szkolnym :) 
 
 

 
 Zadanie z „przędzenia liter”, czyli wyklejania 
napisu włóczką było znacznie łatwiejsze. Każda grupa 
dumnie prezentowała wyniki swoich prac.   
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