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 Oferta Zamku dla szkół i instytucji w okresie letnim - półkolonie 
 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza organizatorów półkolonii do zapoznania się z ofertą. 
Proponujemy działania odpłatne i bezpłatne, uwzględniające wielotorową działalność programową 
Zamku. W trakcie wizyty skorzystać można z kilku lub ze wszystkich proponowanych opcji i spędzić 
dzień w aktywny, urozmaicony sposób. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:  
 
W celu uzyskania więcej informacji o ofercie Zamku, rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem 
oraz zakupu biletów prosimy o kontakt: 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (czynne codziennie w godzinach 10.00-18.00) 
tel. +48 (91) 48 91 630; +48 (91) 434 83 71; 
e-mail: cikit@zamek.szczecin.pl  
 
W celu rezerwacji seansów filmowych dla grup dziecięcych prosimy o kontakt:  
Kino Zamek 
tel. +48 (91) 434 83 34;  
e-mail: kino@zamek.szczecin.pl  
 
 

Działania odpłatne 
 

Działania bezpłatne 

Zwiedzanie dziedzińców Zamku z 
przewodnikiem 120 zł/za grupę do 30 osób 
 

Zwiedzanie wystawy w Holu Wschodnim 
(wejście A, Duży Dziedziniec) 

Zwiedzanie aktualnych wystaw w Galerii 
Gotyckiej - bilet ulgowy 6zł/os. 
 

Zabawa i edukacja w zabytkowej karecie. 
Eksponat pochodzi z przełomu XIX i XX 
wieku. W środku znajduje się ekran 
dotykowy z grami dla dzieci (Hol Wschodni) 

Wejście na punkt widokowy na Wieży 
Dzwonów, najwyższej z zamkowych wież – 
bilet ulgowy 6 zł/os.    

Spacer po zamkowych dziedzińcach ze 
wskazaniem najważniejszych punktów przez 
pracownika CIKiT i zwiedzanie wystaw 
plenerowych (bez przewodnika) 

Istnieje możliwość zakupu łączonego biletu 
na wystawy i Wieżę Dzwonów – bilet ulgowy 
10zł/os. 

Układanie gigantycznych puzzli z mapą 

Księstwa Pomorskiego - mapą Lubinusa, (po 

wcześniejszym umówieniu się na konkretną 
godzinę) 

Seans kinowy dla dzieci - bilet 10 zł/os. dla 
grupy minimum 10 os. 

Dla uczestników darmowe materiały od 
Zamku – m.in. Mapa Lubinusa czy 
kolorowanka z Sydonią 

 
Aktualna oferta zwiedzania wystaw: 
 
Darmowe: 
- w Holu Wschodnim, wejście A, kareta z grami oraz wystawa (w dniach 1.07-31.07 wystawa rysunku 
dzieci z Ukrainy „Wojna wyrysowana kredką”. W dniach 1.08-26.08 wystawa „Kwiaty polne”); 
- wystawa na dziedzińcu o historii Zamku Książąt Pomorskich; 
- wystawa na dziedzińcu rzeźb Richarda Hessa. 
 
Płatne (bilety 10 zł, ulgowe 6 zł):  
- wystawy w galeriach w okresie letnim, wejście J: 

- Na pańskich stołach i w kredensach. Zabytkowa cyna w zbiorach muzeów pomorskich; 
- Rajskie owoce. Ceremoniał i jego oprawa w kościele pomorskim w epoce nowożytnej; 
- Gabinet Lubinusa; 
- Kabinet 2.0; 
- Cela czarownic; 
- Zbrojownia. 

 
Ekspozycje dostępne w godzinach pracy Zamku, bez konieczności uprzedniego rezerwowania.  
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Podczas zwiedzania zachęcamy do zabierania ze sobą broszurek w formie „wiedzy na wynos”, czyli 
druków o czarownicach i torturach (materiały dostępne na wystawie Cela czarownic) oraz broszurek o 
zbrojowni zamkowej i rynsztunku rycerskim wraz z zagadkami (dostępnych przy wystawie 
Zbrojownia). 
 
Oferta Kina Zamek:  
Cena biletu 10 zł dla grupy minimum 10 osób. Konieczna rezerwacja.  
 
Seanse filmowe dla grup dziecięcych 
 

Tytuł Czas Wiek  Rodzaj 
 

Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai. Sekret 
rodziny Von Brom 

80 
min 

6+  aktorski Jakie tajemnice może kryć szkatuła ukryta w 
tajemniczej krypcie przed ponad dwustu laty przez 
ekscentrycznego przedstawiciela rodu Von Brom? 
Lasse i Maja, najsłynniejsi detektywi w całym Valleby, 
nie zamierzają czekać, aż ktoś rozwiąże zagadkę. Ich 
biuro detektywistyczne rozpoczyna śledztwo.  

Przygoda Nelly 97 
min 

9+  aktorski W konkursowej selekcji znalazła się nagrodzona m.in. 
na festiwalach w Giffoni i Mińsku niemiecka produkcja 
„Przygoda Nelly”. Tuż u progu wakacji Nelly zostaje 
zaskoczona przez swoich lekko rozkojarzonych 
rodziców informacją o przeprowadzce do Rumunii. W 
świecie nastolatki takie wiadomości nie są 
przyjmowane z dnia na dzień, więc kłótnia z rodzicami 
jest gwarantowana. Rozwój wypadków przebiega 
szybko: jest ucieczka, porwania, intryga z potentatem 
przemysłowym, a to wszystko w krajobrazie 
Transylwanii. 

Gordon i Paddy 65 
min 

4+  animacja Pięknie animowana historia przyjaźni myszki i 
komisarza ropucha, którzy łączą siły, by chronić 
mieszkańców lasu. Czy ich spryt i rozwaga wystarczą, 
by rozwiązać kolejną kryminalną zagadkę? 

Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Pierwsza 
tajemnica  

95 
min 

6+  aktorski Pierwsze zlecenie dla Detektywistycznego Biura 
Lassego i Mai! Przed rozpoczęciem ważnego 
konkursu, w szkole w Valleby, znika cenna nagroda. 
Czy dzieciom uda się ją odnaleźć?  

Jakub, Mimmi i gadające 
psy 

71 
min 

6+  animacja „Jakub, Mimmi i gadające psy” (tyt. oryg. „Jēkabs, 
Mimmi un runājošie suni”) – animacja zrealizowana w 
technice cut-out, będąca koprodukcją polskiego 
Studia Letko i łotewskiego Atom Art, w reżyserii 
Edmundsa Jansonsa, ze wspaniałą muzyka autorstwa 
Krzysztofa A. Janczaka. Animacja jest adaptacją 
powieści łotewskiej pisarki Luīze Pastore. Tytułowi 
bohaterowie – Jakub i Mimmi, to para kuzynów, którzy 
niezbyt się lubią. Życiowe wyzwania i wspólny cel 
sprawiają, że dzieci łączą siły w walce o lepszy świat, 
doświadczając po drodze wielu ciekawych przygód. 

Operacja Człowiek w Czerni 82 
min 

6+  aktorski „Operacja Człowiek w Czerni” (tyt. oryg. „Operasjon 
Mørkemann”) – klasyka kryminału dla dzieci w 
reżyserii Grethe Bøe, która z pewnością zachwyci 
fanów serii „Biuro detektywistyczne nr 2”. Ciekawe czy 
duet detektywów Tiril i Olivier oraz psa Ocho, powtórzy 
ubiegłoroczny sukces Lassego i Mai, którzy z 
„Pierwszą tajemnicą”, wygrali plebiscyt publiczności 
na najlepszy film festiwalu. 

Szybcy i śnieżni 89 
min 

6+  animacja „Szybcy i śnieżni” (tyt. oryg. Racetime) – kanadyjska 
animacja na podstawie filmu „The dog who stopped 
the war” w reżyserii Benoît Godbout. Historia pewnego 
konkursu saneczkowego, który udowadnia, że wśród 
przyjaciół wszystko zawsze jest możliwe. Obraz 
zdobył już w tym roku nominację do Canadian Screen 
Award za najlepszy scenariusz adaptowany i 
najlepsze osiągnięcie w montażu dźwięku. 
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Szczęściara 
 

9+  aktorski „Szczęściara” (9+) to barwna, zabawna i momentami 
szalona opowieść! Gdy życie daje ci cytryny, zrób z 
nich lemoniadę – to zdanie doskonale pasuje do 12-
letniej Candice. Wielki optymizm dziewczynki sprawia, 
że wśród rówieśników uchodzi za dziwaczkę. Mimo to 
rudowłosa bohaterka śmiało idzie przez życie i chce 
pomagać innym. Fanów przygód Harry’ego Pottera, z 
pewnością ucieszy powrót profesor Pomony Sprout 
(Miriam Margolyes), którą w „Szczęściarze” oglądamy 
w roli Panny Bamford. 

Ella Bella Bingo 
 

4+  animacja „Ella Bella Bingo” (4+) to opowieść o przygodach 
przebojowej 5-latki Elli i jej najlepszego przyjaciela 
Henry’ego. Kiedy Ella postanawia zorganizować 
lokalny konkurs talentów, znajduje mnóstwo chętnych, 
a sama chce zaprezentować magiczne sztuczki w 
duecie z Henrym. Pech chce, że do miasteczka 
wprowadza się Johnny, który ma mnóstwo gadżetów, 
w tym fantastyczny rower, więc od razu wzbudza 
zainteresowanie pozostałych dzieci. Czy przyjaźń Elli 
i Henry’ego przetrwa tę poważną próbę? 

Filonek Bezogonek 
 

4+  animacja „Filonek Bezogonek” (4+) to adaptacja serii książek 
szwedzkiego klasyka Gösty Knutssona. Choć postać 
sympatycznego kociaka powstała prawie 80 lat temu, 
nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Przygody 
kotów ze szwedzkiej Uppsali na ekran przenoszono 
już kilka razy, a najnowszą ich odsłonę podczas 
festiwalu zobaczymy premierowo. Filonek to pełna 
przygód i wzbogacona piosenkami historia o 
akceptowaniu odmienności, potrzebie solidarności i 
niesieniu pomocy. 

Halvdan – prawie wiking 
 

6+  aktorski „Halvdan – prawie wiking” (6+) to druga w 
programie 7. MFF Kino Dzieci filmowa adaptacja 
książkowej serii Martina Widmarka. Historia niemal jak 
z Romea i Julii. Dwa zwaśnione rody walczą o władzę. 
Wbrew konfliktowi Halvdan – kowal z wschodniej 
wioski i Meia – księżniczka z zachodu, próbują się 
zaprzyjaźnić i rozwiązać zagadkę zaginionego topora 
– symbolu siły wikingów. Czy ich zakazana przyjaźń 
przetrwa, a wieloletni konflikt zostanie zażegnany? 

Nawet myszy idą do nieba 
 

4+  animacja Choć czasem myszka potwornie się boi, zrobi 
wszystko, by inni tego nie zauważyli. Jak na tak małe 
zwierzątko jest bardzo uparta, a popisy to jej 
specjalność. Za wszelką cenę chce być najszybsza, 
najbystrzejsza i najdzielniejsza. By to udowodnić, 
zaryzykuje nawet spotkanie z lisem. Pech sprawia, że 
zamiast wyjść z tego cało, razem trafią do krainy, która 
okazuje się… niebem. Nie oznacza to jednak końca 
przygody. Wręcz przeciwnie! Przed bohaterami 
wyboista droga, podczas której będą musieli 
przeprawić się przez gorące źródła, rozwiązać zagadki 
z przedziwnego wesołego miasteczka i stawić czoła 
mrocznej Wszechpuszczy. Najtrudniejszym zadaniem 
okazuje się jednak pokonanie własnych lęków i 
głęboko zakorzenionych uprzedzeń. Czy bohaterom 
uda się odnaleźć wspólny język? Oto opowieść, która 
udowadnia, że w przyjaźni nie ma rzeczy 
niemożliwych! 

Jak ocalić smoka 
 

6+  aktorski Gina ucieka z ośrodka dla cudzoziemców i szuka 
schronienia, w którym mogłaby spędzić święta. 
Mortmier ma trudności w nawiązywaniu relacji z 
rówieśnikami – jego światem jest Internet. Wskutek 
niespodziewanych okoliczności tych dwoje  połączy 
wspólna misja – pewien smok będzie potrzebował ich 
pomocy. 



4 
 

Moje życie to cyrk 
 

9+  aktorski Dziewięcioletnia Gina potrzebuje kryjówki po ucieczce 
z ośrodka dla imigrantów. Postanawia spędzić 
świąteczny czas w domu, którego właściciele 
wyjechali właśnie na ferie. Mieszkający nieopodal 
Mortimer podejmuje się doglądania domu podczas 
nieobecności sąsiadów. Chłopak większość czasu 
spędza w świecie wirtualnym – o jego popularności i 
relacjach z rówieśnikami mają świadczyć kolejne 
polubienia materiałów, które zamieszcza w sieci. 
Dzieci spotykają się przez przypadek. Choć z pozoru 
nic je nie łączy, niebawem okazuje się, że mają 
wspólny cel. W piwnicy odkrywają zagubionego 
smoka. Czy uda im się znaleźć sposób na to, żeby 
bezpiecznie wrócił do domu? 

Gwiazdka Klary Muu 
 

4+  animacja W końcu jej tato to zawodowy klown, który nie uznaje 
nudy i powagi. Dlatego codzienność Laury bywa 
przewrotna i bardzo nieprzewidywalna. Posiadanie 
wyluzowanego rodzica z pewnością ma wiele plusów, 
jednak dziewczynce nie zawsze jest do śmiechu. 
Czasem zwyczajnie chciałaby żyć tak, jak jej 
rówieśnicy. Mieszkać w jednym miejscu, pomidora 
kroić w plasterki, a cyrkowe sztuczki zamienić na 
książki. Kiedy postanawia postawić na swoim i zdawać 
do prywatnej szkoły, musi nie tylko nadrobić zaległy 
materiał i zająć się nauką, ale przede wszystkim 
przekonać do tego pomysłu tatę. Tylko jak to zrobić, 
skoro od zawsze kojarzy on edukację i stabilność z 
nudą? „Moje życie to cyrk” z humorem i urokiem 
opowiada o tym, że w życiu – tak jak na scenie – mamy 
rozpisane różne kwestie, a czasem najtrudniejszą 
sztuczką jest połączyć z pozoru odległe od siebie 
światy i marzenia. 

Yakari i wielka podróż 
 

4+  animacja Yakari z plemienia Siuksów (rdzennych mieszkańców 
Ameryki) ma jedno marzenie: wskoczyć na grzbiet 
najszybszego dzikiego mustanga Małego Pioruna. Do 
tej pory nie udało się to jeszcze nikomu! Kiedy okazuje 
się, że jego plemię musi uciekać przed nadciągającym 
tornadem, chłopiec ma ostatnią szansę, by odnaleźć 
niedoścignionego konia. Ciąg emocjonujących 
przygód zapoczątkuje spotkanie z Wielkim Orłem, 
który obdarza chłopca niezwykłą umiejętnością 
rozmawiania ze zwierzętami. Nie tracąc ani chwili, 
Yakari wyrusza w samotną podróż przez tereny 
nieprzyjaznego plemienia. Zdany tylko na siebie, musi 
przeprawić się przez rwącą rzekę, przejść wielkie 
równiny i pokonać strzeliste góry. Czy uda mu się 
odnaleźć Małego Pioruna i wrócić do swoich bliskich? 
Daleka i pełna zasadzek trasa okaże się drogą ku 
prawdziwej przyjaźni! 

 
 


