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Sko ro widz edu ka cyj ny, za wie ra ofer tę za jęć 
mu ze al nych na rok szkol ny 2012/2013. W ubie -
głym ro ku w Mu zeum War mii i Ma zur zre ali zo -

wa no po nad 800 lekcji i warsztatów. Do świad cze nie,
któ re zdo by wa my z każ dym ro kiem, po zwa la do sto -
so wać na szą ofer tę do Pań stwa ocze ki wań.  

Sko ro widz ma uła twiać wy bór te ma tów od po -
wied nich dla po szcze gól nych grup wie ko wych:
przedszko li, szkół pod sta wo wych, gim na zjów 
i szkół po nad gim na zjal nych. Pre zen to wa ne za ję cia
do ty czą róż nych dzie dzin wie dzy: hi sto rii, hi sto rii
sztu ki, et no gra fii, ar che olo gii i przy ro dy. 
Ich naj waż niej szą ideą jest ob co wa nie uczest ni ków 
z za byt ka mi, gdyż kon takt ze zgro ma dzo ny mi 
w Mu zeum świa dec twa mi prze szło ści wzmac nia 
po czu cie wię zi z re gio nem, a wzbo ga co na for ma 
za jęć po zwa la le piej zro zu mieć te mat.

Za pra sza my na uczy cie li i uczniów do ko rzy sta nia 
z ofer ty edu ka cyj nej w Mu zeum War mii i Ma zur 
w Olsz ty nie oraz je go od dzia łach.

➤ Rezerwacja: 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00
(z tygodniowym wyprzedzeniem)

➤ Grupa nie powinna przekraczać 
30 osób

➤ Czas trwania zajęć: 
lekcja (l) ok. 45 min, 
warsztat (w) ok. 60 min

➤ Zapisy u prowadzących zajęcia 
(kontakt pod tematami zajęć) 

➤ Informacji udziela Dział Edukacji: 
89 527 95 96 w. 31, 39

Mu zeum War mii i Ma zur
Olsztyn 2012



Dom „Ga ze ty Olsz tyń skiej”
Targ Ryb ny 1, 10-019 Olsz tyn
tel. 89 534 01 19

w Olsztyn. Historia mojego miasta (l)
w Pocztówka z Olsztyna. Co wiem 

o moim mieście? (w)

w Herb Olsztyna. Co wiemy 
o świętym Jakubie? (w)

w Jak powstają gazety? 
Historia i współczesność (w)

w Jak po wsta ła mo ja książ ka? (l)
w Mo ja książ ka. (te mat re ali zo wa ny 

w ma ju i czerw cu) (w)

w Po zna je my War mię i Ma zu ry. 
Pod sta wy wie dzy o re gio nie. (l)

w Warsz ta ty re gio nal ne (w)
w Od tam -ta mów do ma ila, czy li 

o po ro zu mie wa niu się na 
od le głość (w)

w Od łu czy wa do ża rów ki, czy li 
jak oświe tla no i ogrzewano
domostwa? (w)

w Wokół Święta Niepodległości 
(temat realizowany w październiku 
i listopadzie) (w)

7 Prowadzący: Danuta Syrwid 
89 534 01 19

w Dzieckiem być – dawne zabawki
ludowe (w)

w Z kufra babuni – dawny 
strój warmiński (w)

w Wiosna i lato na Warmii (w)
w Jesień i zima na Warmii (w)
7 Prowadzący: Hanna Łosicka 

89 527 95 96 w. 45

Mu zeum Przy ro dy
ul. Me ta lo wa 8, 10-603 Olsz tyn
tel. 89 533 47 80

w Jak zwie rzę ta przy go to wu ją się
do zi my? (l)

w Wio sna w przy ro dzie (l)
w Ciekawostki o zwierzętach Warmii

i Mazur (l)

w Jak chronimy przyrodę na Warmii
i Mazurach?  (l)

w Sowy – nocni łowcy (w)
w Mieszkańcy lasu (w) 
7 Prowadzący: Elżbieta Szymkiewicz,

Beata Bonisławska – 89 533 47 80

w Dlaczego ptaki latają? (l)
w Czy stokrotka ma sto płatków? (l)
w Człowiek jako cząstka przyrody (l)
w Jakie to drzewo? (l)
w Poznajmy las (l) 
7 Prowadzący: Beata Bonisławska

89 533 47 80

w Od przylotu do odlotu, czyli wszystko
o bocianach (l)

w Rozpoznawanie ptaków (l) 
7 Prowadzący: Elżbieta Szymkiewicz

89 533 47 80

Mu zeum w Mrą go wie
ul. Ra tu szo wa 5, 11-700 Mrą go wo
tel. 89 741 28 12
Zajęcia odbywają się w Muzeum 
i przedszkolach

w Po co istnieje Muzeum w Mrągowie
i jego zbiory? (l)

w Krzyżacy w regionie i okolicach Mrągowa (l)
w Historia Mrągowa od XIV do XX w. (l)
7 Pro wa dzą cy: Ka ta rzy na Fer dy nus, 

Da riusz Ży łow ski – 89 741 28 12

w Grupa rekonstrukcji historycznej XIII-XV w.
Średniowiecze na wesoło. Mrągowska
Rota Zaciężna (l lub w)

7 Pro wa dzą cy: Da riusz Ży łow ski 
089 741 28 12

Mu zeum War mii i Ma zur w Olsz ty nie
ul. Zam ko wa 2, 10-074 Olsz tyn
tel. 89 527 95 96 w. 31, 39
www.mu zeum.olsz tyn.pl

w Mikołaj Kopernik - mieszkaniec
olsztyńskiego zamku (l)

w Wielkanoc na Warmii i Mazurach
(temat realizowany w okresie
przedświątecznym) (w)

w Boże Narodzenie na Warmii i
Mazurach (temat realizowany 
w okresie przedświątecznym) (w)

7 Prowadzący: Anna Kraszewska, 
Angelika Rejs  – 89 527 95 96 w. 31

w O kłobuku, topniku i czarownicy,
czyli wierzenia Warmiaków 
i Mazurów (w)

w Kultura ludowa Warmii i Mazur (w)
w Warmiński i mazurski strój ludowy (w)
w Od ziarenka do bochenka 

– o dawnym wypieku chleba (w)

w Medycyna ludowa dawniej i dziś (w)
7 Prowadzący: Angelika Rejs 

89 527 95 96 w. 31

w W co się bawić – dawne gry 
i zabawy (w)

w Kolorowy świat z bibuły – jak
dawniej zdobiono domy (w)

w Herb – od rycerskiego znaku 
do symbolu miasta (w)

w O czym mówią ludowe bajki? (w)
7 Prowadzący: Anna Kraszewska 

89 527 95 96 w. 31

w Zabawa z gliną (w)
7 Prowadzący: Agata Drozdek, 

Andrzej Drozdek – 694 667 334
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SZKOŁY
PODSTAWOWE

Mu zeum War mii i Ma zur w Olsz ty nie
ul. Zam ko wa 2, 10-074 Olsz tyn
tel. 89 527 95 96 w. 31, 39
www.mu zeum.olsz tyn.pl

w Mikołaj Kopernik – mieszkaniec
olsztyńskiego zamku (l)

w Wielkanoc na Warmii i Mazurach
(temat realizowany w okresie
przedświątecznym) (w)

w Boże Narodzenie na Warmii 
i Mazurach (temat realizowany 
w okresie przedświątecznym) (w)

7 Prowadzący: Anna Kraszewska, 
Angelika Rejs – 89 527 95 96 w. 31

w Na po le on na War mii w 1807 r. (w),
kl. IV-VI

w Grun wald 1410 (w), kl. IV-VI
7 Pro wa dzą cy: Se ba stian Mie rzyń ski 

89 527 95 96 w. 39

w I woj na świa to wa na War mii 
i Ma zu rach (l), kl. IV-VI

w II woj na świa to wa na War mii 
i Ma zu rach (l), kl. IV-VI

7 Pro wa dzą cy: An drzej Kłos 
89 527 95 96 w. 39

w Podbój plemion pruskich (w), 
kl. IV-VI

w Olsztyński zamek w czasach
Kopernika (w), kl. IV-VI

w Turniej rycerski (w)
7 Pro wa dzą cy: Se ba stian Mie rzyń ski, 

An drzej Kłos – 89 527 95 96 w. 39

w Kultura ludowa Warmii i Mazur (w)
w O kłobuku topniku i czarownicy,

czyli wierzenia i magia Warmiaków 
i Mazurów (w)

w Od ziarenka do bochenka 
– o dawnym wypieku chleba (w)

w Warmiński i mazurski strój ludowy (w)
w Medycyna ludowa dawniej i dziś (w)
7 Pro wa dzą cy: An ge li ka Rejs 

89 527 95 96 w. 31

w W co się bawić – dawne gry 
i zabawy (w)

w Kolorowy świat z bibuły – jak dawniej
zdobiono domy (w)

w O czym mówią ludowe bajki? (w)
w Herb – od rycerskiego znaku do

symbolu miasta (l lub w)
7 Prowadzący: Anna Kraszewska 

89 527 95 96 w. 31

w Za ba wa z gli ną (w)
7 Pro wa dzą cy: Aga ta Droz dek, 

An drzej Droz dek – 694 667 334

Dom „Ga ze ty Olsz tyń skiej”
Targ Ryb ny 1, 10-019 Olsz tyn
tel. 89 534 01 19

w „Gazeta Olsztyńska”  kronikarzem
życia polskiej Warmii (l)

w „Ga ze ta Olsz tyń ska”. Hi sto ria 
wy daw nic twa i je go twór ców (l)

w Jak po wsta ją ga ze ty? Hi sto ria 
i współ cze sność (w)

w Olsz tyn. Hi sto ria mo je go mia sta (l)
w Pocz tów ka z Olsz ty na. Co wiem 

o mo im mie ście? (w)

w Herb Olsz ty na. Co wie my o świę tym 
Ja ku bie? (w)

w Jak po wsta ła mo ja książ ka? (l)
w Mo ja książ ka. (te mat re ali zo wa ny 

w ma ju i czerw cu) (w)

w Po zna je my War mię i Ma zu ry. 
Pod sta wy wie dzy o re gio nie. (l)

w Warsz ta ty re gio nal ne (w)
w Od tam -ta mów do ma ila, czy li o po ro-

zu mie wa niu się na od le głość (w)

w Od łuczywa do żarówki, czyli jak oświe-
tlano i ogrzewano domostwa (w)

w Wokół Święta Niepodległości 
(temat realizowany w październiku 
i listopadzie) (w)

7 Pro wa dzą cy: Da nu ta Syr wid 
89 534 01 19

w Z kufra babuni – ludowy strój
warmiński (w)

w Dzieckiem być – dawne zabawki
ludowe (w), kl. I-III

w Tajniki kuchni warmińskiej (l), kl. IV-VI
w Jesień i zima na Warmii (w)
w Wiosna i lato na Warmii (w)
w Dawne zwyczaje jesienne i zimowe na

wsi warmińskiej (Andrzejki, Katarzynki,
Zaduszki, Mikołajki, Walentynki) (w), 
kl. IV-VI

w Dawne zwyczaj wiosenne i letnie na 
wsi warmińskiej (Zapusty, Marzanna,
Zielone Świątki, Noc Świętojańska,
Dożynki) (w), kl. IV-VI

7 Prowadzący: Hanna Łosicka 
89 527 95 96 w. 45, kom. 692 694 270
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Mu zeum Przy ro dy
ul. Me ta lo wa 8, 10-603 Olsz tyn
tel. 89 533 47 80

w Jak zwie rzę ta przy go to wu ją się 
do zi my? (l), kl. I-III

w Wio sna w Przy ro dzie (l), kl. I-III
w Od przy lo tu do od lo tu – czy li wszyst ko

o bo cia nach (l), kl. I-III

w Cie ka wost ki o zwie rzę tach War mii 
i Ma zur (l)

w Jak chro ni my przy ro dę na War mii 
i Ma zu rach? (l), kl. I-III

w Wy cho wa nie po tom stwa przez 
zwie rzę ta le śne (l), kl. II-III

w Tro pi cie le (l), kl. IV-VI
w Po zna je my zwie rzę ta War mii i Ma zur (w)
w Sowy – nocni łowcy (w)
w Mieszkańcy lasu (w), kl. I-IV
w Zwierzęta z naszego sąsiedztwa, czyli

fauna miast i wsi Warmii i Mazur (w),
kl. II-IV

7 Prowadzący: Elżbieta Szymkiewicz, 
Beata Bonisławska – 89 533 47 80

w Od przylotu do odlotu, czyli wszystko 
o bocianach (l), kl. I-III

w Rozpoznawanie ptaków (l)
w Ochrona przyrody na Warmii 

i Mazurach (l), kl. IV-VI
7 Prowadzący: Elżbieta Szymkiewicz 

89 533 47 80

w Czy stokrotka ma sto płatków? (l), 
kl. I-III

w Dlaczego ptaki latają? (l), kl. I-III
w Człowiek jako cząstka przyrody (l)
w Jakie to drzewo? (l)
w Poznajemy las (l), kl. I-III
w Kto kogo zjada? (l), kl. III-VI
w Z życia łąki (l), kl. I-III
w Flora i fauna jeziora (l), kl. IV-VI
w Drzewa liściaste zimą z bliska 

i z daleka (w), kl. V-VI

w Lilia, sasanka i konwalia, czyli rośliny
chronione Warmii i Mazur (w), kl. I-IV

w Rozpoznawanie drzew i krzewów 
w terenie (w), kl. V-VI

7 Prowadzący: Beata Bonisławska 
89 533 47 80

Mu zeum im. J.G. Her de ra w Mo rą gu
ul. Dąbrowskiego 54, 14-300 Mo rąg
tel. 89 757 28 48

w Widoki dawnego Morąga (l)
w Johan Gottfried Herder – sławny

morążanin okresu Oświecenia (l)

w Symbole i obrazy (l)
7 Prowadzący: Magdalena Bartoś 

89 757 28 48

Mu zeum w Mrą go wie
ul. Ra tu szo wa 5, 11– 700 Mrą go wo
tel. 89 741 28 12
Zajęcia odbywają się w Muzeum 
i w szkołach

w Po co istnieje Muzeum w Mrągowie 
i jego zbiory? (l)

w Pradzieje powiatu mrągowskiego 
i miasta Mrągowa (l)

w Krzyżacy w regionie i okolicach Mrągowa (l)
w Historia Mrągowa od XIV do XX w. (l) 
w Historia regionu i powiatu mrągowskiego (l)
7 Prowadzący: Katarzyna Ferdynus, 

Dariusz Żyłowski – 89 741 28 12

w Galindowie na Pojezierzu Mrągowskim 
w świetle historii regionu (l) 

w Grupa rekonstrukcji historycznej 
XIII-XV w. Średniowiecze na wesoło.
Mrągowska Rota Zaciężna (w lub l) 

7 Prowadzący: Dariusz Żyłowski 
89 741 28 12

Mu zeum Ma zur skie w Szczyt nie
ul. Sien kie wi cza 1, 12-100 Szczyt no
tel. 89 624 24 37

w Ży cie co dzien ne wsi ma zur skiej (l)
w Koegzystencja społeczności 

niemieckiej i mazurskiej na prze-
strzeni dziejów (l)

w Ruch pol ski na Ma zu rach (l)
w Ple bi scyt 1920 r. na War mii 

i Ma zu rach (l)

w Okręg Ma zur ski – po czą tek 
pol skiej ad mi ni stra cji (l)

w Co to jest Mu zeum i do cze go 
słu ży (l)

w Za ję cia lud no ści wiej skiej 
na Ma zu rach – ob rób ka lnu (l)

w Hi sto ria re gio nu ma zur skie go (l)
w Hi sto ria Szczyt na (l)
7 Pro wa dzą cy: Mo ni ka Osta szew ska- 

-Sy mo no wicz, Mariusz Nowak, 
Anna Stancel – 89 624 24 37
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w Bajka, podanie, legenda – gatunki
literatury ustnej (w)

w Herb – od rycerskiego znaku do
symbolu miasta (l lub w)

w Pieśni ludowe Warmii i Mazur (l)
7 Prowadzący: Anna Kraszewska 

89 527 95 96 w. 31

w Napoleon na Warmii w 1807 r. (w)
w Grunwald 1410 (w)
7 Prowadzący: Sebastian Mierzyński 

89 527 95 96 w. 39

w I wojna światowa na Warmii 
i Mazurach (l)

w II wojna światowa na Warmii 
i Mazurach (l)

7 Prowadzący: Andrzej Kłos 
89 527 95 96 w. 39

w Podbój plemion pruskich (w)
w Olsztyński zamek w czasach Kopernika (w)
w Turniej rycerski (w)
7 Prowadzący: Sebastian Mierzyński, 

Andrzej Kłos – 89 527 95 96 w. 39

w „Róże wstydu i lilie czystości”.
Związki literatury i malarstwa 
w symbolice kwiatów (l)

w Sztuka zakazu. Wpływ uchwał
Soboru Trydenckiego na sztukę
Warmii (l)

w Szlachta pruska i jej rezydencje (l)
w Rodowe galerie szlachty pruskiej

czyli o tym, co wspólnego mają 
ze sobą rzymscy bogowie,
kapelusze z piórami i muszle (l)

w Domy pańskie w bliższej i dalszej
okolicy Lidzbarka Warmińskiego (l)

w Po co jest w sztuce atrybut? (l)
7 Prowadzący: Iwona Beata Kluk 

89 527 95 96 w. 38

w Zamki – dwory – pałace (l)
w Dzieło sztuki w muzeum (l)
w Elbląski uczeń Wita Stwosza (l)
7 Prowadzący: Andrzej Rzempołuch 

89 527 95 96 w. 38 38

w Zabawa z gliną (w)
7 Prowadzący: Agata Drozdek, 

Andrzej Drozdek – 694 667 334

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
tel. 89 527 95 96 w. 31, 39
www.muzeum.olsztyn.pl

w Mikołaj Kopernik – mieszkaniec
zamku olsztyńskiego (l) 

7 Prowadzący: Anna Kraszewska, 
Angelika Rejs – 89 527 95 96 w. 31

w Kultura ludowa Warmii i Mazur (w)
w Wierzenia i magia Warmiaków 

i Mazurów (l)

w Od ziarenka do bochenka – o daw-
nym wypieku chleba (l lub w)

w Warmiński i mazurski strój ludowy (l)
w Medycyna ludowa dawniej i dziś (l)
7 Prowadzący: Angelika Rejs 

89 527 95 96 w. 31

w Wielkanoc na Warmii i Mazurach
(temat realizowany w okresie
przedświątecznym) (l lub w)

w Boże Narodzenie na Warmii 
i Mazurach (temat realizowany 
w okresie przedświątecznym) 
(l lub w)

7 Prowadzący: Angelika Rejs, 
Anna Kraszewska – 89 527 95 96 w. 31

GIMNAZJA
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w Rodowe galerie szlachty pruskiej
czyli o tym, co wspólnego mają 
ze sobą rzymscy bogowie, 
kapelusze z piórami i muszle (l) 

w Domy pańskie w bliższej i dalszej
okolicy Lidzbarka Warmińskiego (l)

w Po co jest w sztuce atrybut? (l) 
7 Prowadzący: Iwona Beata Kluk 

89 527 95 96 w. 38

Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu
ul. Dąbrowskiego 54, 14-300 Morąg
tel. 89 757 28 48

w Widoki dawnego Morąga (l)
w Johann Gottfried Herder – sławny

morążanin okresu Oświecenia (l)

w Symbole i obrazy (l)
7 Prowadzący: Magdalena Bartoś 

89 757 28 48

Muzeum w Mrągowie
ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo
tel. 089 741 28 12
Zajęcia odbywają się w Muzeum 
i w szkołach

w Po co istnieje Muzeum w Mrągowie
i jego zbiory? (l)

w Pradzieje powiatu mrągowskiego 
i miasta Mrągowa (l)

w Krzyżacy w regionie i okolicach
Mrągowa (l)

w Historia Mrągowa od XIV 
do XX w. (l)

w Historia regionu i powiatu
mrągowskiego (l)

7 Prowadzący: Katarzyna Ferdynus,
Dariusz Żyłowski – 89 741 28 12

w Galindowie na Pojezierzu
Mrągowskim w świetle historii
regionu (l)

w Grupa rekonstrukcji historycznej 
XIII -XV w. Średniowiecze na wesoło.
Mrągowska Rota Zaciężna (l lub w)

7 Prowadzący: Dariusz Żyłowski 
89 741 28 12

Muzeum Mazurskie w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
tel. 089 624 24 37

w Życie codzienne wsi mazurskiej (l)
w Koegzystencja społeczności niemieckiej 

i mazurskiej na przestrzeni dziejów (l)

w Ruch polski na Mazurach (l)
w Plebiscyt 1920 r. na Warmii 

i Mazurach (l)

w Okręg Mazurski – początek polskiej
administracji (l)

w Archeologia – okres neolitu. Zbiory
Muzeum Mazurskiego (l)

w Historia Warmii i Mazur (XII - XIX w.) (l)
7 Prowadzący: Monika Ostaszewska-

Symonowicz, Mariusz Nowak, 
Anna Stancel – 89 624 24 37

Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Targ Rybny 1, 10-019 Olsztyn
tel. 89 534 01 19

w „Gazeta Olsztyńska”  kronikarzem życia
polskiej Warmii (l)

w „Gazeta Olsztyńska”. Historia
wydawnictwa i jego twórców (l)

w Jak powstają gazety? Historia 
i współczesność (w)

w Olsztyn. Historia mojego miasta (l)
w Pocztówka z Olsztyna. Co wiem 

o moim mieście? (w)

w Moja książka. (temat realizowany 
w maju i czerwcu) (w)

7 Prowadzący: Danuta Syrwid 
89 534 01 19

Muzeum Przyrody
ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn
tel. 089 533 47 80

w Ciekawostki o zwierzętach Warmii 
i Mazur (l)

w Tropiciele (l)
w Poznajemy zwierzęta Warmii i Mazur (w)
7 Prowadzący: Elżbieta Szymkiewicz, 

Beata Bonisławska – 89 533 47 80

w Człowiek jako cząstka przyrody (l)
w Jakie to drzewo? (l)
w Drzewa liściaste zimą z bliska i z daleka (w)
w Rozpoznawanie drzew i krzewów 

w terenie (w)
7 Prowadzący: Beata Bonisławska 

89 533 47 80

w Rozpoznawanie ptaków (l)
w Fauna Warmii i Mazur (l)
w Formy ochrony przyrody 

na Warmii i Mazurach (l)
7 Prowadzący: 

Elżbieta Szymkiewicz
89 533 47 80

w Ginące i zagrożone zwierzęta
Warmii i Mazur (l)

7 Prowadzący: Marian Szymkiewicz 
89 533 47 80

Muzeum w Lidzbarku Warmińskim
pl. Zamkowy 1, 
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 21 11

w Mors Spes Altera Vitae,
średniowieczny motyw śmierci 
i zmartwychwstania, przewijający
się w architekturze i malarstwie
lidzbarskiego zamku (l)

7 Prowadzący: Beata Błażejewicz-Holzhey 
89 767 21 11

w Wielcy mieszkańcy i goście zamku
lidzbarskiego (l)

w Lidzbarska rezydencja Ignacego
Krasickiego (l)

7 Prowadzący: Władysław Strutyński 
89 767 21 11 lub 516 065 336

w „Róże wstydu i lilie czystości”.
Związki literatury i malarstwa 
w symbolice kwiatów (l)

w Sztuka zakazu. Wpływ uchwał
Soboru Trydenckiego na sztukę
Warmii (l) 

w Szlachta pruska i jej rezydencje (l)

11



w Domy pańskie w bliższej i dalszej
okolicy Lidzbarka Warmińskiego (l) 

w Po co jest w sztuce atrybut? (l) 
7 Prowadzący: Iwona Beata Kluk 

89 527 95 96 w. 38

w Zamki – dwory – pałace (l)
w Dzieło sztuki w muzeum (l)
w Elbląski uczeń Wita Stwosza (l) 
7 Prowadzący: Andrzej Rzempołuch 

89 527 95 96 w. 38

w Napoleon na Warmii w 1807 r. (w)
w Grunwald 1410 (w)
7 Prowadzący: Sebastian Mierzyński 

89 527 95 96 w. 39

w I wojna światowa na Warmii 
i Mazurach (l) 

w II wojna światowa na Warmii 
i Mazurach (l)

7 Prowadzący: Andrzej Kłos 
89 527 95 96 w. 39

w Podbój plemion pruskich (w)
w Olsztyński zamek w czasach

Kopernika (w)

w Turniej rycerski (w)
7 Prowadzący: Sebastian Mierzyński,

Andrzej Kłos – 89 527 95 96 w. 39

w Kultura ludowa Warmii i Mazur (w)
w Wierzenia i magia Warmiaków 

i Mazurów (l)

w Od ziarenka do bochenka 
– o dawnym wypieku chleba (l)

w Warmiński i mazurski strój ludowy (l)
w Medycyna ludowa dawniej i dziś (l)
7 Pro wa dzą cy: Angelika Rejs 

89 527 95 96 w. 31

w Wielkanoc na Warmii i Mazurach
(temat realizowany w okresie
przedświątecznym) (l lub w)

w Boże Narodzenie na Warmii i Mazu-
rach (temat realizowany w okresie
przedświątecznym) (l lub w)

7 Pro wa dzą cy: Angelika Rejs, 
Anna Kraszewska – 89 527 95 96 w. 31

w Zabawa z gliną (w)
7 Prowadzący: Agata Drozdek, 

Andrzej Drozdek – 694 667 334

Mu zeum War mii i Ma zur w Olsz ty nie
ul. Zam ko wa 2, 10-074 Olsz tyn
tel. 89 527 95 96 w. 31, 39
www.mu zeum.olsz tyn.pl

w Mi ko łaj Ko per nik – miesz ka niec zam ku 
olsz tyń skie go (l)

7 Prowadzący: Anna Kraszewska, 
Angelika Rejs – 89 527 95 96 w. 31

w Bajka, podanie, legenda – gatunki
literatury ustnej (l lub w)

w Pieśni ludowe Warmii i Mazur (l)
7 Prowadzący: Anna Kraszewska 

89 527 95 96 w. 31

w „Róże wstydu i lilie czystości”. Związki
literatury i malarstwa w symbolice
kwiatów (l)

w Sztuka zakazu. Wpływ uchwał Soboru
Trydenckiego na sztukę Warmii (l) 

w Szlachta pruska i jej rezydencje (l) 
w Rodowe galerie szlachty pruskiej czyli 

o tym, co wspólnego mają ze sobą rzymscy
bogowie, kapelusze z piórami i muszle (l) 

SZKOŁY PONAD-
GIMNAZJALNE
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Mu zeum im. J.G. Her de ra w Mo rą gu
ul. Dąbrowskiego 54, 14-300 Mo rąg
tel. 89 757 28 48

w Widoki dawnego Morąga (l)
w Johann Gottfried Herder – sławny

morążanin okresu Oświecenia (l)

w Symbole i obrazy (l)
7 Pro wa dzą cy: Mag da le na Bar toś 

89 757 28 48

Mu zeum w Mrą go wie
ul. Ra tu szo wa 5, 11-700 Mrą go wo
tel. 089 741 28 12
Zajęcia odbywają się w Muzeum
i szkołach

w Po co istnieje Muzeum w Mrągowie 
i jego zbiory? (l)

w Pradzieje Powiatu Mrągowskiego 
i miasta Mrągowa (l)

w Krzyżacy w regionie i okolicach
Mrągowa (l)

w Historia Mrągowa od XIV do XX w. (l)
w Historia regionu i powiatu

mrągowskiego (l)
7 Pro wa dzą cy: Katarzyna Ferdynus,

Dariusz Żyłowski – 89 741 28 12

w Galindowie na Pojezierzu
Mrągowskim w świetle historii
regionu (l)

w Grupa rekonstrukcji historycznej 
XIII-XV w. Średniowiecze na wesoło.
Mrągowska Rota Zaciężna (l lub w)

7 Pro wa dzą cy: Dariusz Żyłowski 
89 741 28 12

Mu zeum Ma zur skie w Szczyt nie
ul. Sien kie wi cza 1, 12-100 Szczyt no
tel. 089 624 24 37

w Ży cie co dzien ne wsi ma zur skiej (l)
w Koegzystencja społeczności

niemieckiej i mazurskiej 
na przestrzeni dziejów (l)

w Ruch pol ski na Ma zu rach (l)
w Ple bi scyt 1920 r. na War mii 

i Ma zu rach (l)

w Okręg Ma zur ski – po czą tek pol skiej
ad mi ni stra cji (l)

w Ar che olo gia – okres neo li tu. 
Zbio ry Mu zeum Ma zur skie go (l)

w Hi sto ria War mii i Ma zur 
(XII -XIX w.) (l)

7 Prowadzący: Monika Ostaszewska-
Symonowicz, Mariusz Nowak, 
Anna Stancel – 89 624 24 37

Dom „Ga ze ty Olsz tyń skiej”
Targ Ryb ny 1, 10-019 Olsz tyn
tel. 89 534 01 19

w „Gazeta Olsztyńska” kronikarzem
życia polskiej Warmii (l)

w „Ga ze ta Olsz tyń ska”. Hi sto ria 
wy daw nic twa i je go twór ców (l)

w Olsz tyn. Hi sto ria mo je go mia sta (l)
7 Pro wa dzą cy: Da nu ta Syr wid 

89 534 01 19

Mu zeum Przy ro dy
ul. Me ta lo wa 8, 10-603 Olsz tyn
tel. 89 533 47 80

w Cie ka wost ki o zwie rzę tach War mii 
i Ma zur (l)

w Tro pi cie le (l)
7 Pro wa dzą cy: Elż bie ta Szym kie wicz, 

Be ata Bo ni sław ska – 89 533 47 80

w Fau na War mii i Ma zur (l)
w Roz po zna wa nie pta ków (l) 
w For my ochro ny przy ro dy na War mii 

i Ma zu rach (l)
7 Pro wa dzą cy: Elż bie ta Szym kie wicz 

89 533 47 80

w Gi ną ce i za gro żo ne ro śli ny War mii 
i Ma zur (l)

w Drze wa li ścia ste zi mą z bli ska 
i z da le ka (w)

w Rozpoznawanie drzew i krzewów 
w terenie (w)

7 Pro wa dzą cy: Be ata Bo ni sław ska 
89 533 47 80

w Gi ną ce i za gro żo ne zwie rzę ta 
War mii i Ma zur (l)

7 Pro wa dzą cy: Marian Szymkiewicz 
89 533 47 80

Mu zeum w Lidz bar ku War miń skim
pl. Zam ko wy 1, 
11-100 Lidz bark War miń ski 
tel. 89 767 29 80

w Biblia i hagiografia obecne 
w malarstwie lidzbarskiej rezydencji (l)

w Krzyżak, dlaczego rozumieć go
pejoratywnie? (l)

w Mikołaj Kopernik wzorem
prawdziwego humanisty (l)

7 Pro wa dzą cy: Beata Błażejewicz-Holzhey 
89 767 21 11

w Wielcy mieszkańcy i goście zamku
lidzbarskiego (l)

w Lidzbarska rezydencja Ignacego
Krasickiego (l)

7 Pro wa dzą cy: Władysław Strutyński 
89 767 29 80, 516 065 336

w „Róże wstydu i lilie czystości”. Związki
literatury i malarstwa w symbolice
kwiatów (l)

w Sztuka zakazu. Wpływ uchwał Soboru
Trydenckiego na sztukę Warmii (l)

w Szlachta pruska i jej rezydencje (l)
w Rodowe galerie szlachty pruskiej czyli

o tym, co wspólnego mają ze sobą
rzymscy bogowie, kapelusze 
z piórami i muszle (l)

w Domy pańskie w bliższej i dalszej
okolicy Lidzbarka Warmińskiego (l)

w Po co jest w sztuce atrybut (l)
7 Prowadzący: Iwona Beata Kluk 

89 527 95 96 w. 38
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