MUZEUM WARMII I MAZUR

Zamkowe ciekawostki.
Aktywna forma poznawania historii zamku na świeżym powietrzu.
Spacer edukacyjny wokół zamku kapituły warmińskiej połączony jest
z rozwiązywaniem zadań. Prowadzący rozdaje uczestnikom sprzęt
odkrywcy (latarki, lupy, lornetki), które ułatwią rozwiązanie zagadek
i wyrusza w podróż śladami zamkowych tajemnic. W planie również
zwiedzanie piwnic.
Na kafelku malowane
Warsztaty etnograficzne wprowadzające w najważniejsze zagadnienia
związane z ludowym kaflarstwem mazurskim. Zajęcia polegają na
prezentacji dawnych kafli z muzealnych zbiorów z uwzględnieniem
najczęstszych motywów zdobniczych. W części warsztatowej uczestnicy samodzielnie ozdobią własne kafelki.
Moda przed wiekami
Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom sposobu ubierania się przed
wiekami. Będzie można dowiedzieć się, z jakich tkanin produkowano
ubrania, w jaki sposób je barwiono oraz jak przez wieki zmieniała się
moda.
Warsztat tkacki
Zajęcia praktyczne mające na celu przybliżenie dzieciom dawnej techniki wytwarzania tkanin. Uczniowie będą mieli możliwość rozwinięcia
swoich umiejętności manualnych przy pomocy krosna t kackiego.
Jak powstaje średniowieczna księga - trudna sztuka iluminacji
Zajęcia przybliżą uczestnikom dawne sposoby zdobienia średniowiecznych ksiąg. Z pomocą bajki opowiemy, jak wyglądała praca
iluminatora i pokażemy przykłady sztuki iluminacji. Uczniowie
dowiedzą się, czym były inicjały, miniatury i bordiury oraz będą mieli
okazję własnoręcznie ozdobić fragment średniowiecznej karty.
Jak zostać archeologiem?
Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej uczniowie mają szansę
dowiedzieć się, jak wyglądało życie codzienne dawnych mieszkańców
regionu. W drugiej biorą udział w grze drużynowej, polegającej na
odnalezieniu zakopanych przedmiotów codziennego użytku.
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Warsztaty realizowane w okresach świątecznych:
Wielkanoc na Warmii i Mazurach
Boże Narodzenie na Warmii i Mazurach
Zamkowe ciekawostki
Prowadzący:
Dział Edukacji - 89 527 95 96 w. 31
Lekcje realizowane w okresach świątecznych:
Wielkanoc na Warmii i Mazurach
Boże Narodzenie na Warmii i Mazurach
Prowadząca:
Angelika Rejs - 89 527 95 96 w. 45
Mikołaj Kopernik - mieszkaniec olsztyńskiego
zamku
Prowadzący:
Dział Edukacji - 89 527 95 96 w. 31
„Spacerkiem po Olsztynie” razem z Alojzym Śliwą
Życie książki na przestrzeni wieków
Prowadzący:
Biblioteka w zamku– 89 527 95 96 w. 27
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I-II

Jak zostać archeologiem?
Moda przed wiekami
Warsztat tkacki
Prowadząca:
Magdalena Wałkuska - 89 527 95 96 w. 31
Co widzimy na obrazie?
Zaprojektuj zamek obronny Kopernika
– grupy do 15 osób
Szpieg w muzeum
Jak powstaje średniowieczna księga - trudna
sztuka iluminacji.
Prowadząca:
Teresa Lewalska - 89 527 95 96 w. 31
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Na kafelku malowane
O czym mówią ludowe bajki?
W co się bawić – dawne gry i zabawy
Moja pierwsza wizyta w muzeum
Herb – od rycerskiego znaku do symbolu miasta
Muzeum dla zaawansowanych
Prowadząca:
Anna Czachorowska - 89 527 95 96 w. 31
Wierzenia i magia Warmiaków i Mazurów
Od ziarenka do bochenka, czyli o dawnym
wypieku chleba
Zwykli niezwykli. Święci z warmińskich kapliczek
Prowadząca:
Angelika Rejs - 89 527 95 96 w. 45

IV-VI
IV-VI

Napoleon na Warmii w 1807 r.
Grunwald 1410
Prowadzący:
Sebastian Mierzyński - 89 527 95 96 w. 39

IV-VI
IV-VI

I wojna światowa na Warmii i Mazurach
II wojna światowa na Warmii i Mazurach
Prowadzący:
Andrzej Kłos - 89 527 95 96 w. 39

IV-VI
IV-VI
IV-VI

Turniej rycerski
Życie codzienne w zamku w czasach Kopernika
Zasadźcy miasta
Prowadzący:
Sebastian Mierzyński, Andrzej Kłos 89 527 95 96 w. 39
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DOM "GAZETY OLSZTYŃSKIEJ"

Z redakcji i drukarni pod warmińską strzechę.
„Gazeta Olsztyńska” 1886-1939
Lekcja realizowana na wystawie „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939, która
od 10 listopada 2017 r. zostanie udostępniona w nowej aranżacji
plastycznej i scenografii, wykorzystującej multimedia i stanowiska interaktywne. Na ekspozycji nie zabraknie oryginalnych obiektów, związanych głównie z techniczną stroną przygotowania gazety do druku, takich
jak kaszty zecerskie z czcionkami czy korektorka. Ułatwią one zrozumienie zagadnień dotyczących pracy redaktorów, zecerów i drukarzy
w XIX i XX wieku.
Kwestie poruszane podczas zajęć odnoszą się bezpośrednio do obrony
polskiej tożsamości narodowej, jaką na swych łamach prowadziła
„Gazeta Olsztyńska” przez 53 lata istnienia. Są to m.in. zagadnienia dotyczące plebiscytu 1920 r., walki o polską szkołę oraz wszelkich działań
patriotycznych podejmowanych przez Związek Polaków w Prusach
Wschodnich, Związek Polaków i Związek Harcerstwa Polskiego w
Niemczech, stowarzyszenia muzyczne oraz teatralne. Najlepiej tę ideę
wyraża motto umieszczane w gazetowej winiecie: Ojców mowy, ojców
wiary brońmy zgodnie młody stary.
Głównym celem lekcji jest kształtowanie postaw patriotycznych w pojęciu narodowym i lokalnym oraz uświadamianie uczestnikom, jak wysoką
cenę płacili nasi przodkowie w walce o utrzymanie polskiej tożsamości
narodowej. Edukacja muzealna uzupełnia edukację szkolną, umożliwiając uczniom spojrzenie na zagadnienia ogólne poprzez pryzmat losów
jednostkowych, wyłaniających się z oryginalnych eksponatów. Skonkretyzowanie przeżyć zwykłych ludzi walczących o swoje prawa narodowe
ułatwia dzieciom i młodzieży zrozumienie historii regionu oraz dziejów
Polski.
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Targ Rybny 1, 10-019 Olsztyn, tel. 89 5340119, e-mail: dgo@muzeum.olsztyn.pl
www.gazeta.muzeum.olsztyn.pl

Herb Olsztyna. Co wiemy o świętym Jakubie?
Pocztówka z Olsztyna. Co wiem o moim mieście?
Warsztaty regionalne
Jak powstają gazety? Historia i współczesność
Moja książka (maj, czerwiec)
Twój znak w książce, czyli krótka historia ekslibrisu
Od tam-tamów do maila, czyli o porozumiewaniu
się na odległość
Od łuczywa do żarówki, czyli jak oświetlano
i ogrzewano domostwa?
Wokół Święta Niepodległości (od października
2017 r. do końca 2018 r. w związku z 100.
rocznicą odzyskania niepodległości)
W poszukiwaniu baby pruskiej, Łyny, św. Jakuba i ...
Z redakcji i drukarni pod warmińską strzechę.
„Gazeta Olsztyńska” 1886-1939
Olsztyn. Historia mojego miasta
W starej drukarni
Prowadząca:
Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Dzieckiem być. Dawne zabawki ludowe
Z kufra babuni – dawny strój warmiński
Katarzynki i andrzejki – wróżby i przepowiednie
ludowe (listopad)
Walentynki po warmińsku
Jak się Stary Rok z Nowym spotykał – magiczny
czas karnawału
Ludowa wycinanka z papieru
Warmińskie bajki - – przygoda z kłobukiem
Boże Narodzenie na Warmii i Mazurach
Wielkanoc na Warmii i Mazurach
Prowadząca:
Hanna Łosicka - 89 527 95 96 w. 45
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Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur
Tropiciele
Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
Wiosna w przyrodzie
Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur
Jak chronimy przyrodę na Warmii i Mazurach?
Sowy – nocni łowcy
Mieszkańcy lasu
Ptaki z naszego karmnika
Wychowanie potomstwa przez zwierzęta leśne
Poznajemy zwierzęta Warmii i Mazur
Prowadzący: Elżbieta Szymkiewicz,
Beata Bonisławska -89 533 47 80
Jakie to drzewo?
Czy stokrotka ma sto płatków?
Dlaczego ptaki latają?
Lilia, sasanki, czyli rośliny chronione Warmii i Mazur
Poznajemy las
Kto kogo zjada?
Z życia łąki
Flora i fauna jeziora
Jak tropić i śledzić zwierzęta
Drzewa liściaste zimą z bliska i z daleka
Rozpoznawanie drzew i krzewów w terenie
Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur
Prowadząca: Beata Bonisławska – 89 533 4780
Rozpoznawanie ptaków
Od przylotu do odlotu, czyli wszystko o bocianach
Ochrona przyrody na Warmii i Mazurach
Fauna Warmii i Mazur
Formy ochrony przyrody na Warmii i Mazurach
Prowadząca: Elżbieta Szymkiewicz – 89 533 4780
Ginące i zagrożone zwierzęta Warmii i Mazur
Ochrona ptaków w Ostoi Warmińskiej
Rezerwaty, miejsca chronione i osobliwości
przyrody powiatu bartoszyckiego
Prowadzący: Marian Szymkiewicz – 89 533 4780
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MUZEUM PRZYRODY
W SECESYJNYM PAŁACYKU

ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn, tel.89 5334780
e-mail: muz.przyr@muzeum.olsztyn.pl
www.przyroda.muzeum.olsztyn.pl

MUZEUM WARMIŃSKIE

Gry zamkowe:
Poszukiwanie skarbu kustosza
Gdzie jest ukryty skarb biskupów?
Zabawa polega na rozwiązaniu zadań związanych z historią zamku, jego
wybitnymi mieszkańcami oraz ciekawymi eksponatami prezentowanymi na
wystawach. Wyzwania są różnorodne: rebusy, krzyżówki, eksploracja
zamkowych komnat czy szukanie różnic na starych fotografach. W ciekawy
i przyjemny sposób można zapoznać z podstawowymi faktami z dziejów
rezydencji biskupów warmińskich.
Escape room
Warsztaty w formie popularnej gry. Dwóch uczestników zostaje ukrytych
w zamku. Pozostali, rozwiązując zagadki, usiłują ich znaleźć. Muszą wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością pracy w zespole, podstawową
wiedzą dotyczącą dziejów zamku, historii Warmii.
Archeologiczne ABC
Warsztaty przekazujące praktyczną wiedzę z dziedziny archeologii.
Uczestnicy zapoznają się z autentycznymi zabytkami archeologicznymi,
uczą się je rozpoznawać. Warsztat zawiera także praktyczne wskazówki, jak
postępować z odnalezionym zabytkiem archeologicznym.
Budowa, katastrofy, remonty i adaptacje – rezydencja biskupów
w Lidzbarku Warmińskim
Prezentacja dotycząca dziejów budowlanych zamku od jego początków po
czasy współczesne. Informacje zilustrowane bogatym materiałem wizualnym (slajdy, filmy, prezentacja detalu architektonicznego). Zaprezentowane zostaną także metody badawcze, dzięki którym naukowcy rekonstruują
dawne budowle. Na koniec uczestniczy zwiedzą wystawę dotyczącą dziejów
budowlanych zamku.
Archeologia lidzbarskiego zamku
Prezentacja dotycząca archeologii lidzbarskiego zamku. Poruszona zostanie
także problematyka metod badawczych, dzięki którym archeolodzy odtwarzają przeszłość. Na koniec uczestniczy zwiedzą wystawę dotyczącą dziejów
budowlanych zamku, gdzie prezentowane są wydobyte podczas omówionych badań artefakty archeologiczne.

LIDZBARK WARMIŃSKI

Malowany zamek
Dzieci najpierw poznają polichromie krużganków, tematykę przedstawień,
technikę i metody konserwacji. Następnie w sali edukacyjnej malują na
dużych tablicach, próbując odtworzyć pracę dawnych mistrzów, dodając
własną kreatywność.
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MUZEUM W ZAMKU BISKUPÓW WARMIŃSKICH

pl. Zamkowy 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89767 2111, e-mail:lidzbark@muzeum.olsztyn.pl
www.lidzbark.muzeum.olsztyn.pl

Gry zamkowe:
1.Poszukiwanie skarbu kustosza
2.Gdzie jest ukryty skarb biskupów?
Zamkowe quizy :
1.Mikołaj Kopernik na lidzbarskim zamku
2.Ignacy Krasicki na lidzbarskim zamku
Escape room. Warsztaty w formie gry
Archeologiczne ABC
Budowa, katastrofy, remonty i adaptacje –
rezydencja biskupów w Lidzbarku Warmińskim
Archeologia lidzbarskiego zamku (l)
Życie codzienne na lidzbarskim zamku w epoce
średniowiecza
Prowadzący:
Damian Zawada - 89 7672111

LIDZBARK WARMIŃSKI

Godzina pąsowej róży – spotkanie z Ignacym
Krasickim, biskupem i poetą
W świecie kawiarek, samowarów i czekoladnic
A może to wszystko nam się przyśniło...
termofor, żelazko na duszę, kałamarz i wilki dawne sprzęty gospodarstwa domowego
Postaci świętych z zamkowych eksponatów –
legendy, atrybuty
Szata zdobi człowieka - dawne stroje
W dawnej kancelarii biskupa
Ogrody Ignacego Krasickiego na podstawie
korespondencji biskupa i dziennika Michała Foksa
Warmińska Wielkanoc, dawne tradycje i obyczaje
Baśniowy adwent na lidzbarskim Zamku (grudzień):
1.Pani Zima
2.W oczekiwaniu na choinkę
3.Trzy orzeszki dla Kopciuszka
Prowadząca:
Beata Błażejewicz-Holzhey – 89 7672111
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Malowany zamek (w)
Malowidła ścienne na lidzbarskim zamku –
wyjątkowe dzieło sztuki dawnych mistrzów
Zabytkowa architektura Warmii
Prowadząca:
Małgorzata Jackiewicz-Garniec - 89 7672111

MUZEUM im. J.G. HERDERA
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MUZEUM
W ZAMECZKU DOHNÓW

ul. Dąbrowskiego 54, 14-300 Morąg, tel. 89 757 2848
e-mail: morag@muzeum.olsztyn.pl
www.morag.muzeum.olsztyn.pl

„Rozbrajamy” zbroję rycerską
Dawny Morąg na pocztówkach, obrazach
i rycinach
Morąg w czasach Herdera
Johann Gottfried Herder – sławny morążanin
okresu oświecenia
Sztuka plakatu. Obraz, znak, symbol czy
reklama?
Prowadząca:
Magdalena Bartoś, tel. 89 757 28 48
Wielkanoc na Warmii i Mazurach
Boże Narodzenie na Warmii i Mazurach
Prowadząca:
Angelika Rejs, tel. 89 527 95 96 w. 45

MUZEUM W MRĄGOWIE

Dawno temu w Mrągowie
Historia mojego miasta
Wielkanoc na Mazurach
Boże Narodzenie na Mazurach
Okolice Mrągowa w Starożytności
Krzyżacy w okolicach Mrągowa
Tajemnice Kościoła ewangelicko-augsburskiego
w Mrągowie
Śladami starego Mrągowa
Historia mojego miasta
Mrągowo po 1945r
Prowadzący:
Dariusz Żyłowski, Tomasz Wasilewski
tel. 89 741 2812

Krzyżacy w okolicach Mrągowa
Lekcja omawiająca ważną część historii Mazur, z nowym spojrzeniem
na zakon krzyżacki, jako korporację, budowniczych i pionierów
zasiedlania terenów pruskich, puszczańskich, a nie jedynie jako militarnego zdobywcę. Lekcja oparta na najnowszych badaniach historyków
średniowiecza i historyków Zakonu. Omawia osiągnięcia gospodarcze
i militarne zakonu w okolicach Mrągowa.
Tajemnice Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Mrągowie
Lekcja o dziejach parafii ewangelickiej i jej mieszkańców na przestrzeni
600-letniej historii miasta. Ewangelik to nie koniecznie Niemiec, a katolik
to nie koniecznie Polak.
Śladami starego Mrągowa
Lekcja ciekawie opowiedziana na podstawie bogatego zbioru widokówek
starego Mrągowa (dawniej Sensburga). To historia przedstawiona poprzez
chwile zatrzymane w kadrze. Lekcja pokazuje miasto, którego już nie ma.
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MUZEUM W RATUSZU

ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo, tel. 89 7412812,
e-mail: mragowo@muzeum.olsztyn.pl
www.mragowo.muzeum.olsztyn.pl

GALERIA "ZAMEK"

Boże Narodzenie - zajęcia przedświąteczne –
(7 – 22 grudnia 2017)
Święty Mikołaj – postać prawdziwa
Piękna Warmia zimą. Zamki, pałace i dwory”
Wielkanoc w Galerii „Zamek” (13-29 marca 2018)
Historia polskiego plakatu teatralnego i filmowego
prowadząca:
Diana Stajszczak - 89 7511800

Święty Mikołaj – postać prawdziwa
Historia świętego Mikołaja i legendy. Święty Mikołaj w kulturze masowej, jego współczesny wizerunek. W ramach lekcji część plastyczna,
podczas której dzieci wykonywać będą figurki świętego Mikołaja.
Boże Narodzenie - zajęcia przedświąteczne
Opowieść o zwyczajach świątecznych w Polsce i za granicą (kraje europejskie i USA). Symbolika bożonarodzeniowa. Historia choinki, bombki
świątecznej. W części plastycznej wykonywanie ozdób świątecznych.
Piękna Warmia zimą. Zamki, pałace i dwory
Ferie zimowe w Galerii „Zamek” w Reszlu. Tematem zajęć będą zamki,
pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich i piękny zimowy pejzaż.
W części plastycznej każdy będzie mógł w dowolnej dostępnej technice
wykonać ulubiony zamek, pałac lub pejzaż zimowy. Zajęcia odbywają
się od 23 stycznia do 2 lutego 2018.
Wielkanoc w Galerii „Zamek”
Opowieść o zwyczajach wielkanocnych w Polsce i innych krajach Europy i
świata. W części plastycznej wykonywanie ozdób wielkanocnego stołu.
Zajęcia odbywają się od 13 do 29 marca 2018
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GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W ZAMKU BISKUPIM

ul. Podzamcze 3, 11-440 Reszel, tel. 89 7511800
e-mail: galeriareszel@muzeum.olsztyn.pl
www.reszel.muzeum.olsztyn.pl

MUZEUM MAZURSKIE

Zróbmy sobie inną twarz - zamaskuj się na
karnawał
Wielkanocna plastyka obrzędowa - zdobienie jaj
różnymi technikami (w)
Radość świąt Wielkiej Nocy - karty pocztowe
i stroiki wielkanocne (w)
Magia świąt Bożego Narodzenia – ozdoby
choinkowe i karty pocztowe (w)
Piękno bożonarodzeniowego stołu –
wykonywanie świątecznych stroików (w)
Prowadzące:
Anna Stancel, Adriana Kostiuk - 89 624 24 37
Szczotka, pasta… Zabiegi higieniczne dawnych
Mazurów
Tajemnica mazurskiej skrzyni
Witamy w muzeum
Opowieść o dawnych dziejach miasta Szczytno
Życie codzienne wsi mazurskiej
Zwyczaje doroczne Mazurów
Wierzenia mazurskie
Rycerze – historia i legenda
Plebiscyt 1920 roku na Warmii i Mazurach
Ruch polski na Mazurach
Z dziejów Warmii i Mazur. Od pruskiego grodu
do Królestwa Prus
Rycerze – historia i legenda
Prowadzący:
Klaudiusz Woźniak, Mariusz Nowak,
Anna Stancel, Adriana Kostiuk, Rafał Szumny 89 624 24 37
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MUZEUM W RATUSZU

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, tel. 89 624 2437
e-mail: szczytno@muzeum.olsztyn.pl
www.szczytno.muzeum.olsztyn.pl

