
Gimnazjaliści w Muzeum Pomorza Środkowego. 

Uczniowie gimnazjum pozazdrościli swoim młodszym koleżankom i kolegom, więc 

postanowili również odwiedzić Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Tematem ich 

zajęć było: „Pomorscy piraci. Historia, gry i zabawy”. W pierwszej części zajęć uczniowie 

dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat piratów, którzy dawniej pływali po 

wodach Bałtyku. Kolejnym etapem zajęć było rozwiązanie krzyżówki. Uczniowie mieli pełny 

dostęp do wszystkich sal muzeum, mieli też ustalony czas, na wykonanie zadania. Aby 

właściwie rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło należało informacji odszukać przy opisie 

eksponatów. Pierwszą osobą, która podała prawidłowe hasło był Marcin Cymek, ale wszyscy 

uczniowie dzielnie walczyli i wspaniale ze sobą współpracowali.  

Kolejne zadanie polegało na podziale młodzieży na dwie grupy i wybór nazwy 

związanej z piractwem. Zadanie to okazało się trudniejsze, niż krzyżówka. Po długiej dyskusji 

udało się jednak nazwać obie grupy: Zabójcze Biedronki” oraz „Mordercze Kucyki”. 

Nie ominęły gimnazjalistów prace plastyczne. Rzecz polegała na „zbudowaniu” z 

papieru najpierw czapek, potem statków. Okazało się, że dla niektórych był to pierwszy raz, 

kiedy musieli wykonać te przedmioty. Najpilniejszym uczniem okazał się Kuba, który w mig 

pojął technikę składania papieru w statek. Po wykonaniu statków przeszliśmy do walki na 

okręty. Należało zrzucić ze stołu statek przeciwnej drużyny, mając do dyspozycji jedynie 

pojemność własnych płuc. Zwyciężyła drużyna „Zabójczych Biedronek”. 

Ostatnią konkurencją były rzuty lotką do tarczy. Jednak nie było to takie proste, gdyż 

należało najpierw samodzielnie wykonać lotkę: z papieru, igły i nici. Najpiękniejszą, ale 

niestety niezbyt praktyczną, wykonał Łukasz. 

Młodzież gimnazjalna nie tylko dowiedziała się wiele o piratach rządzących na 

Bałtyku, ale też świetnie bawiła się wykonując gadżety z papieru oraz rywalizując ze sobą. 

Bardzo dziękujemy pani Mirosławie Wódz, która uczestniczyła z nami w wyprawie. 

Okazało się, że pani Mirosława bywała stałą bywalczynią muzeum i z radością ponowiła 

wizytę, stwierdzając, że w muzeum wiele się zmieniło na ogromną korzyść dla 

zwiedzających. 
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