
glasgowmuseums.com

Zachęcamy rodziny do odkrycia czegoś nowego 
– oto kilka bezpłatnych atrakcji na początek!

Po wzięciu udziału w poszczególnych 
atrakcjach można odebrać nakleję.

w muzeach w Glasgow

Niniejsza broszura  
należy do:

...........................................................

Bezpłatna rozrywka  
dla całej rodziny

Dzień pełen 
atrakcji



Muzea w Glasgow są do Państwa 
dyspozycji. Serdecznie zapraszamy całe 
rodziny. Rozumiemy, że każda rodzina 
ma różne zainteresowania czy potrzeby 
i mamy na celu spełnienie oczekiwań 
odwiedzających.

W niniejszej broszurze każdemu z naszych dziewięciu muzeów 
poświęcono jedną stronę. Można w niej znaleźć informacje 
o możliwościach spędzenia wolnego czasu, propozycje 
odwiedzenia przyjaznych rodzinie wystaw oraz wskazówki 
dotyczące atrakcyjnych miejsc oraz zajęć w okolicy.

Najważniejsze wskazówki
Oto kilka wskazówek od rodzin,  
które już zwiedziły nasze muzea:

1. Wstęp do muzeów w Glasgow  
jest wolny

2. Przejazd należy zaplanować
3. Dobrze jest zabrać ze sobą coś  

do jedzenia
4. Lepiej zabrać wózek dla młodszych  

dzieci, gdyż mogą się zmęczyć
5. Radzimy robić zdjęcia pamiątkowe
6. Mały notesik i ołówek przyda się na notowanie  

pomysłów oraz szkicowanie podczas wizyty
7. Pracownicy galerii służą pomocą
8. Radzimy sprawdzić, czy w pobliżu nie znajduje się  

jeszcze jedno muzeum bądź park, które można  
odwiedzić tego samego dnia

Zachęcamy do dzielenia się pomysłami, historiami 
i zdjęciami na portalu Facebook lub na Twitterze.

Nie wszystkie  
z naszych muzeów 
dysponują miejscem 

na spożycie 
posiłku wewnątrz. 
Prosimy sprawdzić 

informacje na stronie 
internetowej.



Galeria sztuki współczesnej 
– Gallery of Modern Art 

(GoMA)

Jaki jest Wasz gust?
Schody w górę prowadzą do  
Galerii nr 2.
• Zwróćcie uwagę na wszystkie 

kolorowe rzeźby, obrazy  
oraz fotografie.

• Opiszcie innym członkom  
rodziny najbardziej  
interesujący eksponat.

• Wymieńcie spostrzeżenia  
na temat wielkości, kształtu,  
wzorów i opiszcie, co widzicie.

Obudźcie swoją kreatywność
W Galerii nr 2 znajduje się Przestrzeń 
Tworzenia.
• Zachęcamy do zabawy z fakturą, 

kształtem oraz dźwiękiem. 
• Skorzystajcie z dostępnych 

materiałów, by stworzyć arcydzieło 
rodzinne.

• Zatytułujcie Wasze dzieło.

Dzieło sztuki na budynku 
Zwróćcie uwagę na znacznych 
rozmiarów eksponat znajdujący się przy 
dachu.
• Jak opisać jego kształt?
• Z czego jest zrobiony?
• Czy potraficie poruszać się jak ptak, 

ryba, kołysać się jak dzwon i stanąć 
nieruchomo niczym drzewo?

 

Lustrzanych ścian 
w foyer oraz rzeźby 
przedstawiającej 

pierwszego księcia 
Wellington umieszczonej 

na zewnątrz.

Nie 
przegapcie

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?

Zachęcamy do zwiedzenia 
biblioteki galerii GoMA. 

Zatrzymajcie się na placu 
George Square lub 

przespacerujcie się do 
budynku The Lighthouse, z 
którego można podziwiać 

panoramę miasta.

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Magazyn muzealny 
Glasgow Museums  
Resource Centre 

Magazynowi 
Poszukiwacze Ciekawostek
Weźcie udział w odkrywaniu 
skarbów muzealnych ukrytych w 
naszych rozległych magazynach.
• W każdą sobotę od 13:30-16:00, 

wstęp wolny, bez konieczności 
rezerwowania.

• Które eksponaty najbardziej 
podobają się Wam i Waszej 
rodzinie i z jakiego powodu?

Wykopaliska
Weźcie udział w pracach 
wykopaliskowych.
• Zostańcie archeologami i, przy 

użyciu specjalnych narzędzi, 
znajdźcie przedmioty ukryte w 
piasku.  

Skrzynia z zabawkami 
Zapytajcie o skrzynię z zabawkami.
• Dotknijcie różnych zabawek 

sprzed lat.
• Jak bardzo przypominają one 

Wasze zabawki?
• Czy chcielibyście się nimi bawić 

w dzisiejszych czasach?

Naszego malutkiego 
ogrodu pełnego roślin  

i owadów. Ciekawe, co 
znajdziecie na naszym 
szlaku przyrodniczym.

Nie 
przegapcie

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?

Zapraszamy do parku 
Dams to Darnley Country 
Park na dalsze zwiedzanie 

okolicy i zabawę na 
wolnym powietrzu.

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Pobierzcie z recepcji arkusz 
do gry w szpiega –

I-Spy. Użyjcie wskazówek 
w postaci obrazków, by 
odnaleźć poszczególne 

przedmioty.

Nie 
przegapcie

Magiczne Lustro 
Z alejki zajrzyjcie przez okno do sal 
sportowych.
• Jak myślicie, jakie uprawia się tu 

dyscypliny sportowe? 
• Znajdźcie Magiczne Lustro  

i wypróbujcie różne dyscypliny 
sportowe – zobaczcie, jak 
zmienia się Wasz wygląd.

Wyszukiwanie herbów 
Zachęcamy do obejrzenia gabloty 
z kolekcją herbów i wyszukania 
herbu miasta Glasgow. 
• Ryba, drzewo, dzwon i ptak 

opowiadają historię św. Mungo, 
patrona Glasgow. 

• Jakich obrazów użylibyście, by 
opowiedzieć historię Waszej 
rodziny?

Archiwum Ruchomych 
Obrazów Szkockiego 
Muzeum Narodowego
Należy przejść do końca alejki. 
Jeśli drzwi są otwarte i widać duży 
ekran, można wejść do środka.
• Przy użyciu komputera 

wyszukajcie stare filmy 
pokazujące, jak dawniej bawiły 
się dzieci. 

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?
Zapraszamy do odwiedzenia 
ośrodka gry w tenisa oraz kule 

Kelvingrove Lawn & Tennis 
Centre przy ulicy Kelvin Way 
i skorzystania z nieodpłatnej 

lekcji gry w kule.

Kompleks widowiskowo-
sportowy Kelvin HallW recepcji 

można 
odebrać 
naklejkę



Galeria sztuki i muzeum 
Kelvingrove

Sali z eksponatami i ekranami, 
na których wyświetlane 

są filmy – Object Cinema.  
Przypatrzcie się różnym 

stworzeniom i obejrzyjcie 
film o życiu w lasach 

deszczowych.

Twarze z 
uczuciami 
We wschodnim skrzydle, 
w East Court, spojrzawszy 
w górę, zobaczyć 
można Dryfujące Głowy.
• Wybierzcie jedną  

z głów i przybierzcie 
jej wyraz twarzy.

• Poproście kogoś  
z rodziny, by odgadł 
Wasze uczucia.

• Gdyby wybrana 
przez Was głowa 
mogła mówić, co by 
powiedziała?

Safari ze 
zwierzętami 
Przejdźcie do skrzydła 
zachodniego, do West 
Court.
• Które ze zwierząt 

łatwo zauważyć? 
• Dlaczego niektóre 

zwierzęta trudno 
zauważyć?

• Czy ktoś z Waszej 
rodziny był kiedyś 
blisko któregoś  
z tych prawdziwych 
zwierząt?

Wyspa św. Kildy 
– The Island of 
St Kilda 
Udajcie się do galerii 
Przetrwania Kulturowego 
na pierwszym piętrze. 
Znajdźcie łódź 
pocztową.
• O co poprosilibyście 

jako rozbitkowie na 
bezludnej wyspie?

• Jak wysłalibyście 
wiadomość na ląd?

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?

Podziwiajcie okoliczną dziką 
przyrodę, pobawcie się  

i pojeździjcie na wrotkach czy 
rowerze w parku Kelvingrove. 

Dalsza część ekspozycji 
znajduje się również po 
drugiej stronie ulicy w 
kompleksie Kelvin Hall.

Nie 
przegapcie

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Pałac Ludowy –
People’s Palace

Sklep nabiałowy  
Buttercup Dairy
Odszukajcie sklep z nabiałem.
• Przebierzcie się za sprzedawców  

i odważcie masło. 
• Co kupilibyście w sklepie  

z nabiałem?
• Co można kupić wyłącznie  

w sklepie Buttercup Dairy?

Sala balowa Barrowlands
Zapraszamy do odwiedzenia 
wystawy poświęconej sali balowej 
Barrowlands na pierwszym piętrze. 
• Jaki styl tańca uprawiano  

w czasach, gdy otwarto salę 
balową?

• W co ubrane były panie,  
a w co panowie?

• Znajdźcie kroki taneczne  
i spróbujcie zatańczyć.

Mieszkanie złożone  
z jednego pomieszczenia 
– Single End
Wyjdźcie na najwyższe piętro. 
Znajdźcie mieszkanie złożone  
z jednego pomieszczenia.
• Takie pomieszczenie stanowiło 

mieszkanie dla pięcioosobowej 
rodziny. 

• Gdzie spał każdy członek rodziny?
• Gdzie korzystano z toalety  

w nocy?
• Jak gotowano?
 

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?

Obejrzyjcie fontannę 
Doulton Fountain, słupki 
do suszenia bielizny oraz 

osobliwą fabrykę dywanów 
Templeton carpet factory 
w parku Glasgow Green. 
Wypróbujcie zjeżdżalnie  

w parku.

Prania ubrań całej rodziny 
w miejscu zwanym 

Steamie na pierwszym 
piętrze.

Nie 
przegapcie

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Najstarszy budynek  
mieszkalny w Glasgow 
Provand’s Lordship 

Zabawa w chowanego ze 
zwierzętami
Mnóstwo postaci zwierzęcych 
ukrywa się w kamieniu, drewnie 
i szkle tego starego budynku 
mieszkalnego. 
• Kto wyszuka najwięcej?
• Szukajcie uważnie koni, lwów, 

psów, kozłów, ptaków oraz ryb.

Robienie min
Wyjdźcie do ogrodu i spójrzcie w górę 
na płaskorzeźby przedstawiające 
głowy – Tontine Heads.
• Ile głów naliczyliście?
• Kto zrobi najlepszą minę w stylu 

jednej z tych twarzy?
 

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?

A może zwiedzicie 
katedrę w Glasgow 
i przypatrzycie się 
pięknym witrażom  

i rzeźbom  
w drewnie?

Ogrodu św. Mikołaja –
St Nicholas Garden za 
budynkiem Provand’s 

Lordship.

Nie 
przegapcie

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Portret Rodzinny
Zwiedźcie Studio Fotograficzne.
• Przebierzcie się i pozujcie nieruchomo 

niczym posąg. 
• Jak dziś robicie zdjęcia?
• Jak dorośli członkowie Waszej rodziny robili 

zdjęcia za czasów swojego dzieciństwa?
 

Samochód Morris Mini Minor
Wyszukajcie czerwony samochód Mini obok 
srebrnej sukni.
Wyobraźcie sobie rodzinne wakacje.
• Jak można pomieścić wszystkich 

bezpiecznie w tym samochodzie?
• Co zabralibyście ze sobą?
• Gdzie zatrzymalibyście się na piknik?
 

Statkiem parowym po rzece 
Clyde – Doon the Watter
Wejdźcie na górę po schodach, by 
obejrzeć taśmociąg z modelami 
statków.
• Czy widzicie prom Maid of 

Argyll? Na pokładzie są dzieci, 
psy i orkiestra.

• Zauważcie różnice pomiędzy 
poszczególnymi statkami.

• Wyjrzyjcie przez okno na rzekę 
Clyde.

 

Muzeum przy rzece –
 Riverside Museum

Starych ulic ze sklepami 
i pojazdu, do którego 

można wsiąść.

Nie 
przegapcie

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?

Przejdźcie obrazkowym 
szlakiem dzikiej przyrody przy 
rzece Kelvin, skorzystajcie z 

niewielkiego skate parku lub 
odwiedźcie naszego sąsiada, 
trójmasztowy żaglowiec Tall 

Ship.

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Tańczcie jak Śiwa 
Udajcie się do galerii sztuki  
i odnajdźcie Śiwę Nataradźę – Pana 
tańca. 
• Czy potraficie zatańczyć tak jak 

Śiwa?
• Co Śiwa trzyma w rękach?
• Przyjmijcie pozę do zdjęcia z Śiwą.

Przez okno 
Znajdźcie duże okno na trzecim 
piętrze.
• Co przez nie widać?
• Wyszukajcie ogród Zen 

zbudowany z zagrabionych 
kamieni.

• Czy zauważyliście coś 
szczególnego na słupach latarni?

Tańczący kościotrup 
Wejdźcie do Galerii Życia i znajdźcie 
Tańczącego Kościotrupa. 
• Ile owadów siedzi na 

kościotrupie?
• Ile możecie naliczyć różnych 

kolorów?

Muzeum życia religijnego i 
sztuki sakralnej – St Mungo 
Museum of Religious Life & Art

Interaktywnych części 
ekspozycji o tematyce 

religijnej w galerii 
szkockiej

Nie 
przegapcie

Czy szukacie  
kolejnych rozrywek?

A może skusicie się na 
spacer po cmentarzu 

Necropolis. Cmentarz tętni 
życiem za sprawą dzikiej 
przyrody. Można nawet 

zobaczyć jelenie.

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Muzeum edukacji 
Scotland Street 

School Museum

Podróż do przeszłości
Znajdźcie szatnię.
• Przymierzcie staromodny 

mundurek szkolny.

Znajdźcie stare sale lekcyjne.
• Usiądźcie w ławce.
• Czym różni się ta sala od 

dzisiejszej sali lekcyjnej?
• Poszukajcie wskazówek, by 

odgadnąć, czego uczyły się 
dzieci dawno temu.

Pograjcie w gry
W sali gimnastycznej
• Przeprowadźcie rodzinny konkurs 

kręcenia hula-hop. 
• Wypróbujcie inne gry 

podwórkowe, np. skakanie przez 
skakankę lub grę w klasy.

• Czy ktoś z rodziny zademonstruje 
grę, w której się śpiewa  
i klaszcze?

Kącik książki
Rozgośćcie się w sali z przełomu lat 
50. i 60. XX w. 
• Zajrzyjcie do książek.
• Podzielcie się opowieściami.

 

Sali, gdzie prowadzono 
zajęcia z gotowania, oraz 
gdzie można, przy użyciu 
wyobraźni, przygotować 
posiłek według przepisu 
wypisanego na tablicy.

Nie 
przegapcie

W recepcji 
można 
odebrać 
naklejkę



Gallery of Modern Art (GoMA)
Royal Exchange Square G1 3AH

Glasgow Museums Resource Centre
200 Woodhead Road G53 7NN

Kelvin Hall
1431–1451 Argyle Street G3 8AW

Kelvingrove Art Gallery & Museum
Argyle Street G3 8AG

People’s Palace
Glasgow Green G40 1AT

Provand’s Lordship
3 Castle Street G4 0RB

Riverside Museum
100 Pointhouse Place G3 8RS

St Mungo Museum of Religious Life & Art
2 Castle Street G4 0RH

Scotland Street School Museum
225 Scotland Street G5 8QB
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Nasze muzea i galerie

Godziny otwarcia
Wszystkie muzea otwarte są od 
10:00–17:00, za wyjątkiem piątków 
oraz niedziel, kiedy to muzea otwarte 
są od 11:00–17:00. Następujące 
muzea są nieczynne w poniedziałki: 
Provand’s Lordship, St Mungo 
Museum of Religious Life and Art oraz 
Scotland Street School Museum.  

Udogodnienia dla 
odwiedzających
W celu zasięgnięcia informacji 
dotyczących transportu publicznego, 
parkingów, kawiarni i dostępu dla 
osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich prosimy o odwiedzenie 
naszej strony internetowej  
www.glasgowmuseums.com
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Glasgow Museums to nazwa, pod którą działalność 
prowadzi organizacja Culture & Sport Glasgow. Culture 
& Sport Glasgow zarejestrowana jest jako szkocka 
organizacja charytatywna pod numerem SC037844.
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