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Szanowni Państwo!

 przed nami 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – 
dziedzictwo krajobrazu”. 

 Podczas wrześniowego święta zabytków zwrócimy szczególną uwagę na piękno i malowniczość 
polskich krajobrazów – dużych miast, mniejszych miejscowości 
i wsi. Będziemy odkrywać krajobraz będący zapisem historii 
i tradycji kolejnych pokoleń, etapów rozwoju gospodarki, 
technologii i  nauki, a także wrażliwości estetycznej oraz sztuki. 
Wyraźnie podkreślimy konieczność jego ochrony i potrzebę 
kształtowania w taki sposób, aby stał się świadectwem 
szacunku współczesnego pokolenia dla przeszłości i przyszłości, 
patriotyzmu małych i wielkich ojczyzn. Wartości historyczne, 
artystyczne i estetyczne zabytków, będących elementem 
krajobrazu kulturowego, budują poczucie identyfikacji oraz 
dumy z miejsca zamieszkania wśród społeczności lokalnych.

 Wielość form krajobrazu, różna skala jego percepcji, 
zróżnicowana intensywność i dynamika jego przekształceń 
umożliwiają wielopłaszczyznowe odczytywanie bogatych treści 
zakodowanych w otaczającym nas krajobrazie. Różnorodne 
działania przygotowane w ramach tegorocznej edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa są tego potwierdzeniem. Mam 
nadzieję, że wspólne, radosne świętowanie zasieje ziarno refleksji i odpowiedzialności.

 Wszyscy jesteśmy częścią krajobrazu, każdy z nas ma wpływ na jego kształt i to od nas zależy, jak 
będzie wyglądał. Krajobraz to nasza przestrzeń pracy, nauki oraz odpoczynku. Uczmy się go, chrońmy  
i harmonijnie kształtujmy, bo jest to nasz wspólny obowiązek.

 Wszystkim organizatorom serdecznie dziękuję, a Państwu życzę niezapomnianych wrażeń! 

Dr hab.  Magdalena Gawin
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Generalny Konserwator Zabytków  
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Szanowni Państwo!

 Gdy dzisiaj patrzymy na to, jak zmieniają 
się polskie miasta i wsie, jak często chaotyczna 
zabudowa niszczy to, co przez stulecia w pocie 
czoła budowali nasi przodkowie, nie sposób przejść 
koło tego w sposób obojętny. Krajobraz kulturowy 
bowiem, kształtowany przez wieki, stał się niezwykle 
ważnym elementem naszego życia społecznego. 
Malownicze układy ruralistyczne mazurskich  
i warmińskich wsi, eleganckie piękno małych 
pruskich miasteczek są nieodłącznym elementem 
tak naszego, jak i światowego dziedzictwa 
kulturowego. Krajobraz Warmii i Mazur, świadomie 
kształtowany ludzką ręką, wiejskie kościoły, przydrożne kapliczki, drewniane krzyże, polne drogi 
wiodące do już nieistniejących cmentarzy, pozostaną niemym świadectwem przeszłości tej ziemi, 
świadectwem przywiązania lokalnych społeczności do idei Boga, do etosu pracy. Dlatego tegoroczne 
hasło Europejskich Dni Dziedzictwa: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, na terenie 
Warmii i Mazur jest niezwykle aktualne, a dyskusja o naszej przestrzeni kulturowej jakże potrzebna. 
To tutaj bowiem, jak być może nigdzie indziej, swój ślad w przestrzeni kulturowej w ciągu setek lat 
pozostawiły nam ludy, społeczności a nawet cywilizacje, które już nie istnieją, ale o pamięć i dziedzictwo 
których mamy obowiązek dbać. Uświadomienie sobie, że codziennie stykamy się z dziedzictwem 
krajobrazu, jest niezwykle ważnym elementem naszej regionalnej tożsamości. Pozwala nam lepiej 
rozumieć przeszłość a tym samym dbać o przyszłość.

 W roku 2017 Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się już po raz 25. Po raz kolejny nasz Region 
bierze czynny udział w ich organizacji. Naszym sukcesem jest, że z roku na rok przybywa uczestników 
i instytucji zaangażowanych w tę cenną europejską inicjatywę. Nasza praca została doceniona  
i nagrodzona także na szczeblu ogólnopolskim. Dlatego zachęcam Państwa do czynnego udziału  
w koordynowanych przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Europejskich Dniach Dziedzictwa na 
Warmii i Mazurach. Pamiętajmy, że dbając o dziedzictwo kulturowe, dbamy nie tylko o siebie, ale też  
o przyszłe pokolenia.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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GRUNWALD
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 
www.muzeumgrunwald.pl
15 września, godz.11.00
WOJEWÓDZKA INAUGURACJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2017 NA WARMII  
I MAZURACH.

BARCZEWO
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, ul. J. Słowackiego 5 
www.ckb.barczewo.pl
17 września
godz. 12.00 - start spaceru 
godz.  16.00 - koncert
„Barczewskie Mosty Kultury” to wydarzenie mające na celu poznanie historii Barczewa, 
tym razem jego licznych mostów. W związku z tym zapraszamy wszystkich serdecznie do 
wspólnej wycieczki przez miasto w ich poszukiwaniu! 
Na kolejny punkt programu zapraszamy do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie, gdzie odbędzie się spotkanie z historykami - ekspertami oraz koncert - recital 
wokalny Agnieszki Szczuckiej. 

BIESAL
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu, Biesal 59 
www.zsbiesal.edupag.org
25-29 września, godz. 9.00-12.00
„Mały miłośnik Biesala, czyli krajobraz dziedzictwa”.
Wykłady:
•	 „Ochrona	Krajobrazu	Kulturowego	Warmii	i	Mazur”	–	wykład	pracownika	Wojewódzkiego	

Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie;
•	 „Krajobraz	kulturowy	Warmii	i	Mazur”	–	wystawa	poplenerowa.
Wystawy:
•	 „Dziedzictwo	Kulturowe	Warmii	i	Mazur”	–	wystawa	poplenerowa.

Zajęcia, konkursy:
•	 Zajęcia	edukacyjne	„Mały	miłośnik	Biesala”	i	szkolne	konkursy	dla	dzieci.

Wycieczki po najbliższej okolicy.
Spotkania, wizyty
•	 Spotkanie	z	mieszkańcami	wsi	Biesal.

BRANIEWO
Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, ul. Katedralna 7 
www.biblioteka.braniewo.pl
11-15 września, godz. 9.00-12.00 „Poznaj z nami warmińskie kapliczki” - warsztaty 
edukacyjne dla dzieci z pracownikami Informacji Turystycznej w Braniewie.

13 września, godz. 12.30 i 17.00 „Tajemnice Warmii i Mazur” - spotkania autorskie 
z regionalistą, Tomaszem Sowińskim.
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16 września  godz. 15.00 „Spacer po Braniewie” - zwiedzanie zabytków Braniewa 
z przewodnikami PTTK Heleną i Czesławem Kozłowskimi.

18-22 września „Historia i tajniki pszczelarstwa” - warsztaty edukacyjne dla dzieci 
z pszczelarzem Mateuszem Wileńskim.

BRZYDOWO
Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej  
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Gmina Ostróda,  
Szkoła Podstawowa w Brzydowie 
25 września, godz. 10.00
„Nawsie na wsi. Brzydowo - odpominanie pięknej przeszłości”. Działanie polegać będzie 
na uporządkowaniu	centralnego	placu	wsi,	która	lokowana	została	przed	1332	roku	–	tzw.	
nawsia. Znajdował się tu otoczony cmentarzem kościół z wolnostojącą dzwonnicą (rozebrany  
w XVII wieku),  gospodarstwo lokatora i sołtysa wsi (tzw. Scholtzerei). Ustawiona zostanie 
tablica zawierająca informacje o dziejach nawsia i wsi. Działaniu towarzyszyć będzie 
przygotowana we współpracy ze szkołą w Brzydowie akcja edukacyjna o historii wsi, od jej 
powstania do dnia dzisiejszego. 

Szkoła Podstawowa w Brzydowie, Brzydowo 27
22 września, godz. 10.00
„Quest w Brzydowie-Brzydowo w queście”. Quest będzie skierowany do dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Jego celem będzie przede wszystkim edukacja regionalna, pokazanie piękna 
lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i historycznego. 

DOBRE MIASTO 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A
www.ckbdobremiasto.pl
10 września, godz. 18:00, Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 11
Z cyklu Mistrzowie Świata Sztuki. Kobieta	–	wystawa	grafiki.	Zwiedzanie	wystawy	
z komentarzem kuratora. Zaprezentowane zostaną prace artystów: Albrechta Durera, 
Rembrandta	van	Rijn,	Henriego	de	Toulouse	–	Lautrec,	Auguste’a	Renoir,	Pabla	Picassa,	 
Marca Chagalla, Salvadora Daliego,  Stefana Radsalskiego, Zdzisława Beksińskiego,  
Franciszka Starowiejskiego, Pawła Stellera.

17 września , godz. 16:00,  Muzeum przy Baszcie, ul. J. Sowińskiego 5
Skarby Dobromiejskiej Ziemi. Spotkanie z kustoszem Baszty Bocianiej Zygmuntem 
Suchenkiem.

23 września, godz. 17:30,  Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 15
Tradycyjnie wiejskie ogrody na Warmii	–	wykład	Marty	Złotuchy,	absolwentki	
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego wydziału architektury krajobrazu i kształtowania 
środowiska.

23 września, godz. 18:00,  Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 11
Krajobraz i architektura Warmii - wernisaż malarstwa Anastazji Fietisowej.
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DZIAŁDOWO
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska, HUFIEC DZIAŁDOWO, Związku Harcerstwa 
Polskiego im. hm Stanisława Sieradzkiego „Śwista”, ul. Chopina 4
www.dzialdowo.zhp.pl
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Pl. Mickiewicza 43
www.muzeum.dzialdowo.pl
23 września, godz. 12.00 
Gra daje możliwość zapoznania z historią i zabytkami Działdowa, a nazwa gry nawiązuje 
do plemion  pruskich, które zamieszkiwały  te tereny przed wiekami. Zwiedzanie miasta 
odbywać się będzie bez osoby przewodnika. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, który 
składać się będzie z przewodnika do gry, w którym wskazane zostaną najciekawsze zabytki  
i miejsca związane z historią Działdowa, a  także ołówka.  Sami wybieramy kolejność miejsc 
do zobaczenia. W każdym miejscu naniesionym na mapie zamontowana jest metalowa 
tabliczka z naciętym wzorem mającym odniesienie do charakteru obiektu. Przykładając 
kartkę notesu do tabliczki odrysowujemy niepowtarzalny wzór. Zdobycie i odwzorowanie 
wszystkich wzorów z tabliczek uznawane będzie jako zwiedzenie miasta i poznanie jego 
historii. Przyniesienie notesu z kompletem odrysowanych wzorów we wskazane miejsce  
w Regulaminie daje możliwość zdobycia certyfikatu znajomości miasta, jego historii  
i zabytków. Gra ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z historią i zabytkami Działdowa. 

ELBLĄG
Gmina Miasta Elbląg
www.swietochleba.elblag.pl
1-3 września
„XII Elbląskie Święto Chleba” to jarmark produktów regionalnych oraz cykl koncertów 
muzycznych w wykonaniu artystów lokalnych i zaproszonych gości.

GIŻYCKO
Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8
www.twietdzaboyen.pl
17 września, godz. 9.00-19.00
Bezpłatne zwiedzanie XIX - wiecznej fortyfikacji w Giżycku. Oprócz tego będzie można 
zobaczyć	wystawę	zabytkowych	samochodów	w	Twierdzy	Boyen,	Laboratorium	Prochowe	 
z replikami broni oraz artylerii, Stajnię z Wozownią, w której zaprezentowana zostanie historia 
pojazdów konnych z początku XIX w., galerię w koszarowcu nr 1 z makietą  
i umundurowaniem żołnierzy pruskich i rosyjskich z okresu I Wojny Światowej oraz Dioramę 
historyczną, w której udział będzie brał GRH Pułk Piechoty „Gwardia Twierdzy Boyen”. 

16-17 września
Giżycka fortyfikacja, XIX-wieczna Twierdza Boyen, jeden z najciekawszych zabytków w kraju, 
gościć	będzie	w	tym	roku	po	raz	drugi	–	Mazurski	Zlot	Zabytkowych	Samochodów.	Wśród	
największych atrakcji: 
- rajd klasyków wokół jeziora Niegocin, 
- parada samochodów zabytkowych ulicami Giżycka.
 Wydarzenie plenerowe z możliwością zwiedzania wystaw i obiektów Twierdzy Boyen.
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GLAZNOTY
Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej 
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Gmina Ostróda,  
Parafia Ewangelicko-Metodystyczna Miłości Bożej w Iławie,  
Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich
30 września, godz. 10.00
„Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach. Powrót do Kręgu Wspólnoty Kultur”.  We wrześniu 
2015 roku, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, nastąpiło społeczne 
udostępnienie kamiennego Kręgu Wspólnoty Kultur w Glaznotach. W lipcu 2017 roku 
odbędzie się w Glaznotach plener artystyczny, malarski i rzeźby w kamieniu. Wrześniowy 
wernisaż będzie podsumowaniem lipcowego pleneru. Podczas spotkania powołana zostanie 
także Rada Kręgu Wspólnoty Kultur. Ponadto odbędzie się promocja książki „Muzeum 
krajobrazów Wzgórz Dylewskich”. Spotkanie wzbogaci oprawa muzyczna w postaci 
minikoncertu we wnętrzu gotyckiego kościoła wiejskiego.

GOŁDAP
Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31
www.bpgoldap.pl
16 września 
godz. 17.00	–	otwarcie	wystawy	pod	hasłem	„Krajobraz	dziedzictwa-dziedzictwo	krajobrazu”,	
która prezentuje zabytki, architekturę, przyrodę, naturę w ujęciu regionalnych fotografów  
i która dotyczy powiatu gołdapskiego. Wystawa czynna od 16 września.
godz. 18.00	–	spotkanie	autorskie	z	dr	Jerzym	Markiem	Łapo	na	temat	podań	i	legend	
związanych z regionem gołdapskim.

GRUNWALD/STĘBARK
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1
www.muzeumgrunwald.pl
16 września , godz. 11.00 – 20.00
Na polach Grunwaldu zostanie zorganizowana „Jesień Średniowiecza”, w czasie której będzie 
można zapoznać się z krajobrazem kulturowym tego miejsca. W ruinach kaplicy z 1411 roku 
zostanie przeprowadzona lekcja muzealna. W ramach „Jesieni średniowiecza” odbędzie się 
również ogólnopolski turniej rycerski, który jest jednocześnie eliminacją do rycerskiej kadry Polski. 
Szczegółowy plan:

11.00 - poznawanie krajobrazu kulturowego pól Grunwaldu (lekcja muzealna  
z przewodnikiem).

12.00	–	20.00	–	turniej	łuczniczy,	turniej	1x1	na	miecz	i	tarczę,	walki	bohurtowe	(grupowe	
3x3,	5x5,	16x16).
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KAMIONEK WIELKI
Garncarnia, Kamionek Wielki 1
www.garncarnia.pl
10 września , godz. 13.00- 16.00
Ostatnie 200 lat na Mazurach charakteryzowało się wzmożonym rozwojem wiejskiego 
budownictwa, a na większości wsi istniała pracownia garncarska. Istniejące złoża gliny, na bazie 
których były lokalizowane w różnych okresach historycznych cegielnie i pracownie garncarskie, 
wytwarzające ceramikę budowlaną i użytkową, zniknęły niestety z krajobrazu historyczno-
przyrodniczego Mazur. Obecnie odszukujemy w materiałach źródłowych, publikacjach 
książkowych i mapach śladów dawnych cegielni i warsztatów. W promieniu 4 km od istniejącej 
obecnie w Kamionku Wielkim Garncarni, były zlokalizowane w okresie od XVIII do XX wieku 
dwie	polowe	cegielnie	–	na	polach	koło	miejscowości	Pniewo	i	Stawiska,	oraz	trzecia-	duża	
stacjonarna cegielnia w samym Kamionku Wielkim, działająca nieprzerwanie do 1945 r.  
W Amelienruh nad Mamrami osiedlili się przedstawiciele rodu Sensefuss, z kolei w Radziejach 
warsztat garncarski prowadzony był przez rodzinę Fharon.  Obydwie lokalizacje znajdują się 
w odległości 5 km od Pracowni Garncarnia, do której zapraszamy na warsztaty w ramach 
tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas spotkania przywrócimy i doświadczymy 
naturalnych zależności jakie tworzą się pomiędzy wytworami kulturowymi człowieka  
a	środowiskiem	naturalnym	–	bez	złóż	glin	nie	powstają	warsztaty	garncarskie	i	cegielnie.
1. Na bazie miejscowych złóż gliny, funkcjonowały pracownie garncarskie i cegielnie, podczas 
prezentacji	poszukamy	ich	wspólnie	i	zlokalizujemy	na	dawnych	mapach	–	wycieczka	palcem	
po mapie.
2.	Udział	w	warsztacie	strycharskim	–	odbędzie	się	prezentacja	ceramiki	budowlanej	–	cegły,	
gąsiory, dachówki, następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w praktycznym warsztacie 
przygotowania mieszanki gliny z piaskiem, wydeptywania masy i pracy z ladą strycharską.

KĘTRZYN
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Plac Zamkowy 1
www.muzeum.ketrzyn.pl
8 września, godz. 17.00
W bieżącym roku Kętrzyn obchodzi 660. rocznicę nadania praw miejskich. Jest to doskonała 
okazja do prezentacji zabytków związanych z historią miasta. W ramach obchodów  
EDD 2017 zaprezentowane będą zabytki związane z rozwojem przestrzennym miasta  
i przekształceniami miejskiego krajobrazu. W czasie spotkania zaplanowane są następujące 
wystąpienia:
•	 Projekty	osiedli	Rasthohe	i	Krauseneck	(M.Wyczółkowski);
•	 Dawna	droga	do	Barcian	–	Mapa	majątku	Tannenwalde	(M.Wojciechowska);	
•	 Przedmieścia,	folwarki	i	lasy	–	o	rozwoju	przestrzennym	dawnego	Kętrzyna	
(M.Wyczółkowski). Wydarzenie odbywać się będzie jako seminarium Akademii 660-lecia.
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KLĘCZKOWO
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie, Klęczkowo 13
www.kleczkowo.schoolpage.kleczkowo.pl
16 września, godz. 11.00
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie zaprasza na wystawę 
fotograficzną „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Działdowszczyzny” oraz na warsztaty 
przyrodniczo-ekologiczne w szkolnym arboretum.

KOLNO
Zespół Szkół w Kolnie, Kolno 27
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie, Kolno 25
Gmina Kolno
www.gmina-kolno.pl
29 września, godz. 9.00
„Śladem historii”
Uczniowie oraz mieszkańcy gminy Kolno będą mieli okazję zapoznać się z historią kościołów 
oraz kapliczek znajdujących się na terenie gminy. Planowana jest wycieczka, wystawa  
oraz pogadanka.

KRASZEWO
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie
15 września, godz. 11.00
Pokonkursowa  wystawa zdjęć i prezentacja multimedialna pt. „Zabytki i walory przyrodnicze 
Gminy	Lidzbark	Warmiński	i	okolic”.	Do	współpracy	zostanie	zaproszona	osoba,	która	opowie	
nam o pięknie terenów, na których żyjemy. W spotkaniu udział będzie brała cała społeczność 
lokalna, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

KURZĘTNIK
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37
www.zskurzetnik.pl
16 września, godz. 13.00
Impreza plenerowa polegająca na prezentacji dorobku  kulturalnego gmin Powiatu 
Nowomiejskiego.
W ramach tegorocznych obchodów EDD zapraszamy do udziału w zaplanowanej na 16 
września powiatowej imprezie pt. „Wielka Historia Powiatu Nowomiejskiego”. Nasza szkoła 
już trzeci raz włącza się w obchody EDD. Tym razem rozszerzamy jej zasięg na cały powiat 
nowomiejski i w tegorocznych obchodach wezmą udział Gmina Biskupiec, Grodziczno, Nowe 
Miasto	Lubawskie	z siedzibą	w	Mszanowie,	Nowe	Miasto	Lubawskie	i	Kurzętnik.	W	związku	 
z tym każdy samorząd terytorialny naszego powiatu przygotuje wystawę ukazującą 
bogactwo kulturowe, historyczne i kulinarne oraz rękodzieło itp., a także zaprezentuje swoje 
zespoły wokalne, instrumentalne, taneczne kultywujące tradycje naszego regionu.  
Dla uczniów wszystkich szkół w powiecie zaplanowano konkursy: plastyczny, fotograficzny 
oraz quiz historyczno-przyrodniczy, ich tematyka jest zgodna z tegorocznym hasłem EDD.



11

LIPOWO
Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej  
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Gmina Ostróda 
18 września , godz. 10.00
„Rustica	plena.	Lipowo	-	wsi	codzienna,	wsi	odświętna”.	Działanie	polegać	będzie	
na uporządkowaniu miejsca po XVIII-wiecznym kościele rozebranym w 1922 roku.  
Uczestnicy oczyszczą z trawy i zarośli  fundamenty świątyni i wolnostojącej dzwonnicy. 
Ustawiona zostanie tablica zawierająca informacje o dziejach kościoła i wsi.  
Działaniu towarzyszyć będzie edukacja o średniowiecznej historii wsi, w formie pieszej 
wędrówki po okolicy.

LUBAWA
Zespół	Szkół	w	Lubawie,	ul.	Gdańska	25
30 września
W	ramach	obchodów	Europejskich	Dni	Dziedzictwa	w	2017	r.	Zespół	Szkół	w	Lubawie	
zorganizuje wystawę fotograficzną pt.:„ Malowniczy krajobraz dziedzictwa kulturowego 
Lubawy”.	Będzie	ona	przedstawiać	ewolucję	i	piękno	krajobrazu	historyczno-
architektonicznego	Lubawy.	Wystawa	obejmie	około	40	malowniczych	zestawień	tj.	lokalne	
zabytki, kościoły, kamienice, lubawski Rynek i ogólną panoramę miasta.  
Wstęp na wystawę wolny.

ŁĄKORZ
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego, Łąkorz 2
10 września

godz. 14.00
„Jak odczytać dziedzictwo zapisane w krajobrazie” –	wykład	mgr	inż.	Izabeli	Redman-
Zalewskiej z Fundacji „Wybudowanie”.

godz. 15.00
Z	wiatrakiem	w	tle	–	plener,	zwiedzanie,	wiatrak	typu	holender	Łąkorz.

godz. 16.00
To	co	było	w	krajobrazie	wsi	na	przykładzie	kilku	obiektów	–	kuźnia.	Drewniana	chata,	pompa	
miejsca	Muzeum	Lokalne	Łąkorz.

MRĄGOWO
Instytut Hortiterapii, Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelickiego,  
Stowarzyszenie Zielone Dzieci, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników 
Twórczości Ernesta Wiecherta
16 września , godz. 11.30-13.00
„Ogrody	pamięci	miasta	Sensburg	–	500	lat	pod	mazurskim	niebem”.	Dziedzictwo	
krajobrazu	-	krajobraz	dziedzictwa	miasta	Mrągowa	–	to	pogadanka	i	interaktywny	
warsztat terenowy realizowany na terenie mazurskiej nekropolii dawnego Sensburga. 
Przedmiotem będzie pokaz praktycznego działania w zakresie ochrony dziedzictwa kultury 
przyrodniczej i  kultury niematerialnej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze  specyfiką 
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mazurskiego krajobrazu, charakterystycznymi roślinami związanymi z mazurskim zabytkami 
przyrodniczym i z historią Sensburga. Nawiązując do idei Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Mrągowie Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelickiego, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie	Miłośników	Twórczości	Ernsta	Wiecherta	przeprowadzi	warsztat–	pt.”	Rośliny	
retro blisko nas”.

NIDZICA
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki  w Nidzicy, 
ul. Barke 3, Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Robotnicza 12, Parafia Ewangelicka 
Świętego Krzyża w Nidzicy,  
ul. Zamkowa 3
www.zs2.nidzica.pl, www.milosierdzienidzica.pl
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki  w Nidzicy,  
ul. Barke 3:

6 września 
godz. 9.00-11.00
Warsztaty	z	„Kłobukiem	po	Mazurach”	–	tańce	i	przyśpiewki	mazurskie
godz. 10.00-11.30 
Warsztaty	kulinarne	„Poznajemy	regionalne	smaki”	–	warmińskie	i	mazurskie	potrawy

7 września 
godz. 9.00-10.30 
Warsztaty edukacyjne „Wybrany moment z historii”, które poprowadzi przewodnik 
turystyczny Ryszard Oswald Bandycki.

8 września
godz. 9.00-14.00 
„Krajobraz Dziedzictwa-Dziedzictwo Krajobrazu” - porządkowanie cmentarzy wojennych 
i wyznaniowych w Dobrzyniu, Nataci Małej, Moczysku i Zimnej Wodzie.

9 września
godz. 8.00-14.00 
Wycieczka krajoznawcza z cyklu „Nidzicka Atlantyda” do rezerwatu przyrody Koniuszanka.

14 września Galeria Pod Belką, Zamek w Nidzicy
godz. 16.30-19.00 
„Nidzicka	Atlantyda	-	spotkanie	z	krajobrazami	przeszłości”	–	sesja	popularno-naukowa,	
którą poprowadzą ks. Andrzej Midura, ks. Roland Zagóra, ks. Przemysław Kawecki
Program:
•	 Powitanie	uczestników	i	gości.
•	 Przyśpiewki	mazurskie	w	wykonaniu	chóru	młodzieży	Szkoły	Podstawowej	Nr	2	 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy.
•	 Krótki	rys	historyczny	dotyczący	Europejskich	Dni	Dziedzictwa.
•	 Występ	zespołu	tanecznego	działającego	przy	Szkole	Podstawowej	Nr	2	z	Oddziałami	

Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy.
•	 Prelekcja	i	prezentacja	multimedialna	„Nidzicka	Atlantyda”	/	ks.	Roland	Zagóra/.
•	 Prelekcja	i	prezentacja	multimedialna	„Mazurskie	Tajemnice”	/	ks.	Przemek	Kawecki/.
•	 Ogłoszenie	wyników	konkursu	plastycznego	„Dziedzictwo	Warmii	i	Mazur	w	miniaturze”	

oraz  wystawa prac. 
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OLECKO
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych ZAMEK, Plac Zamkowy 2 
Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 2
www.zst.olecko.pl
28 września, godz. 9.30-12.30
IX	Zamkowe	Biegi	z	Klio	–	turniej	szkół	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych	składający	się	 
z gry terenowej (miejska gra terenowa powiązana z wykonywaniem zadań sportowych  
i logicznych zagadek) oraz quizu historycznego (pytania dotyczące dziejów Warmii i Mazur). 
Miejsce wydarzenia: hala gimnastyczna oraz teren miasta Olecko.

OLSZTYN
Dom „Gazety Olsztyńskiej” oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Targ Rybny 1
www.muzeum.olsztyn.pl
17 września
godz. 12.00 – 16.00 wystawa, pokaz pracy rzeźbiarza ludowego i zajęcia warsztatowe. 

godz. 12.00 i 14.00 prelekcje. 
W niedzielę będzie można zwiedzić wystawę „Święci z warmińskich kapliczek”, na której 
zostanie wygłoszona prelekcja na temat warmińskiej rzeźby ludowej. Ponadto twórca ludowy 
zaprezentuje proces powstawania drewnianej rzeźby.  Kolejnym punktem programu będą 
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (rozpoznawanie atrybutów świętych, malowanie 
drewnianych figurek i wykonywanie kartonowych modeli kapliczek).

Muzeum Przyrody w Olsztynie oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,  
ul. Metalowa 8 
http://przyroda.muzeum.olsztyn.pl/
20 września 
17.30 Wykład – prezentacja. Prezentacja ukaże najpiękniejsze pejzaże, przede wszystkim 
krajobraz kulturowy regionu. Wspaniały krajobraz Warmii i Mazur jest dziś mocno zagrożony 
przez chaotyczną zabudowę, architekturę, wszechobecne reklamy, które niewiele mają 
wspólnego z regionem. Brzegi jezior i wzgórza morenowe znikają pod gęstą zabudową 
letniskową. O pięknie krajobrazu i jego zagrożeniach opowie, bogato ilustrując wspaniałymi 
fotografiami, znany fotograf  Mieczysław Wieliczko.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2
www.muzeum.olsztyn.pl
15 września , godz. 10.00-15.00
Zwiedzanie z przewodnikiem - w tym roku proponujemy specjalną wersję zwiedzania 
olsztyńskiego zamku. Edukatorzy pokażą jakie miejsce w strukturze Olsztyna pełnił zamek, 
jako	fortyfikacja,	miejsce	zamieszkania	i	pracy	Mikołaja	Kopernika	–	administratora	dóbr	
kapituły. Szlak wycieczek zostanie poprowadzony tak, żeby pokazać czym był zamek  
w czasach Kopernika. Skupimy uwagę na murach zamkowych, hurdycjach, widocznych  
i niewidocznych obecnie basztach, wskażemy co znajdowało się na terenie międzymurza. 
W samym zamku zaprowadzimy do niedostępnych na co dzień piwnic, na wieżę i na piętro 
spichrzowe. Opowiemy o życiu codziennym Kopernika, gdzie mieszkał i pracował oraz gdzie  
i w jaki sposób prowadził obserwacje pozornego ruchu słońca zatrzymując się na dłuższy 
czas pod tablicą astronomiczną Kopernika, jedynym ocalałym jego przyrządem 
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astronomicznym. Ważnym elementem oprowadzania będzie także wystawa etnograficzna 
poświęcona kulturze Warmiaków. 
Zwiedzanie specjalne tylko na zapisy pod nr telefonu: 89 527-95-96 w. 31. 

Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Olsztynie	Filia	Multicentrum,	ul.	Limanowskiego	8
16 września , godz. 10.00- 14.00
„Skarby	Warmii”	–	uczestnicy	warsztatów,	wykorzystując	dostępne	materiały	źródłowe	
stworzą w programie graficznym (Corel Photo Paint lub Art. Rage) swoją własną wizję 
przyszłości	naszego	miasta	lub	regionu.	Technika	otwarta	–	od	kolażu	po	prace	malarskie.	
Podczas warsztatów muzycznych uczestnicy, korzystając z programu MAGIX Music Maker 
2016 skomponują utwory zainspirowane panoramą naszego regionu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie,  
ul. 1 Maja 5
www.wbp.olsztyn.pl
9 września, godz. 12.00-14.00
W	sobotę	9	września	w	godz.	12.00	–	14.00	zapraszamy	do	Wojewódzkiej	Biblioteki	
Publicznej w Olsztynie (atrium Starego Ratusza) na otwarcie wystawy i towarzyszące jej 
atrakcje pod hasłem:  „Kłobuk, galonek i nowolatko - poznaj skarby Warmii i Mazur”. Wystawa 
przypomni mieszkańcom regionu co wyróżnia ich krainę i jakie posiadają skarby kultury. 
Animacje, gry i zabawy będą okazją do bliższego poznania historii dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego Warmii i Mazur, w tym gwary warmińskiej, legend, obrzędów, lokalnej 
kuchni czy rzemiosła. Zarówno dzieci jak i dorośli zdobędą wiele nowych informacji, 
które pozwolą im uważniej spojrzeć na otaczający rodzimy krajobraz. Dzięki wystawie i 
połączonej z nią stronie internetowej użytkownicy biblioteki poznają też bogaty księgozbiór 
o wyjątkowych walorach kultury i tradycji Warmii i Mazur oraz ofertę edukacyjną WBP 
w Olsztynie. Wystawa prezentowana będzie w Olsztynie do 17 IX 2017 r. (po tym terminie 
w innych bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego). Wstęp wolny.  
Serdecznie zapraszamy!

Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17, Pracownia Aktywności 
Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Welski Park Krajobrazowy 
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/welski
16 września , godz. 9.30 rozpoczęcie zajęć na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego
„Wel	–	rzeka	dobrych	życzeń.	Nieoczywista	podróż	studyjna”	podróż	poświęcona	będzie	
edukacji o zintegrowanym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym na terenie Welskiego 
Parku Krajobrazowego. Uczestnicy otrzymają publikację  „Welski Park Krajobrazowy - 
monografia przyrodnicza”.

Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17
26 września , godz. 11.00
Konferencja podsumowująca konkurs filmowy „Obraz słowem i kolorem malowany”- 
promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego woj. warmińsko-
mazurskiego. 
Tematyczne prelekcje wygłoszą dr Karol Jachymek, doktor  SWPS, kulturoznawca, 
filmoznawca,	który	zajmuje	się	społeczną	i	kulturową	historią	kina	oraz	Konrad	Lenkiewicz	-	
znawca i miłośnik X Muzy, filmoznawca i krytyk filmowy.
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Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17, Pracownia Aktywności 
Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie
10 września, godz. 9.30 rozpoczęcie zajęć na Wzgórzach Dylewskich
Start: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17,  
godz.	8.00	-	Garb	Lubawski	(Wzgórza	Dylewskie).	Plener,	w	trakcie	którego	uczestnicy	
będą	mogli	zwiedzić	wybrane	urokliwe	drogi	Garbu	Lubawskiego.		Omówiona	zostanie	
ich historia, walory krajobrazowe, przyrodnicze, społeczne i kulturowe. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na aspekt krajobrazowy tych dróg, ich rolę w budowaniu krajobrazu. 
Podkreślona zostanie też konieczność zadbania o te drogi tak, aby mogły świadczyć  
o naszym dziedzictwie kulturowym i budzić zachwyt kolejnych pokoleń. Uczestnicy pleneru 
zyskają świadomość, że droga jest jednym z tych wytworów człowieka, który w sposób 
naturalny łączy kulturę z naturą, pragmatyzm z idealizmem, powszechność z wyjątkowością.

Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17
9 września, godz. 10.00 – 13.00
„Drogi	Warmii	i	Mazur	w	fotografii	zatrzymane”	–	wystawa	fotograficzna.	Wystawa	będzie		
efektem konkursu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół i placówek z Warmii i Mazur.  
Zaprezentowane zostaną na niej zdjęcia nadesłane przez uczniów na konkurs wakacyjny: 
„Drogi Warmii i Mazur w fotografii zatrzymane”. Celem konkursu i wystawy jest zwrócenie 
uwagi na niepowtarzalność, malowniczość i walory przyrodniczo-kulturowe dróg naszego 
regionu, a także upowszechnianie wiedzy na ich temat. W trakcie wystawy zostaną wręczone 
nagrody laureatom konkursu.

IX	Liceum	Ogólnokształcące	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	Olsztynie,	 
ul. Wańkowicza 1
www.lo9.zso3.olsztyn.pl
11- 24 września
Wydarzeniem będą wystawy prac uczniów.
Uczniowie przygotują eksponaty, które będą efektem pracy wykonanych podczas zajęć 
terenowych.	Wystawa	prac	zaprezentowana	będzie	18	–	24	września	w	budynku	Zespołu	
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wańkowicza 1.
Tematami wystaw będą:
„Nagórki	–	zmiany	krajobrazie	najbliższej	okolicy”,„Olsztyn	wczoraj	a	dziś”.	
Projekty będą wykonane z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć i map oraz obrazami 
współczesnego krajobrazu. 

OLSZTYNEK
Muzeum	Budownictwa	Ludowego	-	Park	Etnograficzny	w	Olsztynku,	ul.	Leśna	23
www.muzeumolsztynek.pl
9 września, godz. 11.00- 14.00
Wydarzenie: pt. „Wiatraki w krajobrazie Warmii i Mazur” odbędzie się 9 września 2017 roku 
w godzinach: 11.00-12.00, 12.00-13.00, 13.00-14.00. Skierowane jest do zorganizowanych 
grup, które powinny liczyć do 20 osób. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne:  
89 519-21-64 wewnętrzny 35. Grupa spotka się z Kustoszem z Muzeum, na placyku przed 
kościołem. Kustosz opowie o typach wiatraków znajdujących się w Muzeum  
i przedstawi obiekty.
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OSTRÓDA
Biblioteka Miejska w Ostródzie, Pracownia Aktywności Obywatelskiej  
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	Centrum	Edukacji	Ekologicznej	
28 września, godz. 18.00
„Krajobraz	mojego	miasta	–	dziedzictwo	prawdziwe	czy	urojone?”	–	podczas	spotkania	
odbędzie się dyskusja o kierunkach i zagrożeniach w  gospodarowaniu przestrzenią miejską 
Ostródy. Dyskusję poprzedzi projekcja filmu „Krajobraz mojego miasta”, przygotowanego 
w 2016 roku z inicjatywy Generalnego Konserwatora Zabytków. Spotkanie odbędzie się na 
Zamku w Ostródzie, czytelnia miejska, ul. Mickiewicza 22.

PŁOŚNICA
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, ul. Kościelna 38
www.gokplosnica.pl
21 września, godz. 16.00 
Gra terenowa „Płośnica dawniej i dziś”. Uczestnicy gry zapoznają się z historią miejscowości,  
z krajobrazem i budową, otrzymają zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca  
i budynki w miejscowości z lat 20 i 30 ub. wieku. Zadaniem uczestników będzie odnaleźć 
te miejsca na podstawie zdjęć, gdy odnajdą i dopasują zdjęcia do miejsc, wspólnie stworzą 
mapę dziedzictwa kulturowego w Płośnicy. Wstęp wolny. Zapraszamy!

22 września, godz. 16.00 
„Od	ziarenka	do	bochenka	”	–		wystawa	i	warsztaty	z	pokazem	pieczenia	chleba.	 
Uczestnicy warsztatów będą mogli osobiście zemleć mąkę, przesiać przez sito i przyrządzić 
chleb. Dowiedzą się poza tym z jakich zbóż można upiec chleb, jak rozpoznawać zboża, ile 
trzeba garści zboża by upiec chleb oraz czy z jednego ziarnka rodzi się kłos. 
Warsztatom będzie towarzyszyć wystawa zbóż i narzędzi do żęcia zboża, omłotu, mielenia  
i wyrobu chleba.

RUCIANE-NIDA
Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem Nidzie, ul. Rybacka 1
www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl
9-17 września, od godz. 12.00
Zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej wyłuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie  
(ul. Dworcowa 1).

RUMIAN
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, Rumian 12
www.sprumian.edupage.org
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.  
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17 
Gmina	Rybno,	ul.	Lubawska	15
www.gminarybno.pl
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17 września, godz. 15.00-19.00
Wydarzenie pod hasłem „Rumiankowy krajobraz”, „Mała Wieś wielka historia” zostanie 
zorganizowane w formie plenerowej. Podczas spotkania zostanie wygłoszony wykład: 
Krajobraz i wiejska przestrzeń jako element dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy wydarzenia 
będą mogli uczestniczyć w queście „Ścieżką przez wieś”- taka forma gry terenowej pozwoli 
odkryć niezgłębione tajemnice regionu i zauważyć oczyma wyobraźni to, czego spojrzenie 
nie wychwytuje. W krajobraz wsi zostały wpisane elementy polodowcowe-głazy narzutowe, 
które będzie można oglądać w przyszkolnym lapidarium. W tym dniu nastąpi otwarcie 
pokonkursowej wystawy fotograficznej: „Architektura z czerwonej cegły” jako podsumowanie 
wakacyjnego Gminnego Konkursu Fotograficznego nad którym honorowy patronat 
objął Wójt Gminy Rybno i Pracownia Garncarnia Pana Pawła Szymańskiego z Kamionka 
Wielkiego. Na wystawie uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią cegielnictwa. 
Zostaną przeprowadzone warsztaty strycharskie będące rekonstrukcją dawnych rzemiosł 
wiejskich. Wykonane cegły z gliny, piasku, słomy, posłużą do budowy pieca chlebowego 
i pieca do wypalania naczyń glinianych. Podczas wydarzenia odbędzie się pokaz lepienia 
naczyń glinianych na kole garncarskim, a także metodą wałeczkową. W celu pokazania 
malowniczych krajobrazów miejscowości Rumian zostaną przeprowadzone warsztaty 
batikowe „ Z naszych łąk i pól”. Pod okiem instruktora zainteresowani będą mogli stworzyć 
prace ukazujące piękno i bogactwo krajobrazu wiejskiego. Dopełnieniem wydarzenia 
będą plenerowe warsztaty kulinarne „Chwasty na talerzu”, które będą inspiracja dla osób 
poszukujących kulinarnych wyzwań. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jaki 
właściwości smakowe i odżywcze i uzdrawiające maja rośliny pochodzące z typowo 
wiejskiego krajobrazu.  Będzie to niezapomniana uczta dla ciała i dla ducha.

SAMBOROWO
Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Olsztynie	–	Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej 
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Gmina Ostróda, Szkoła Podstawowa  
w Samborowie
21 września, godz. 10.00
Działanie rozpocznie się od spaceru studyjnego wzdłuż odcinka Drwęcy od nasypu dawnego 
szlaku kolejowego Samborowo-Turza Wielka do wyjścia rzeki z Jez. Drwęckiego koło 
leśniczówki Czyżówka. Uczestnicy rozpoznawać będą elementy obejrzanego krajobrazu 
i określać ich chronologię, jak też wskazywać przyczyny zmian, które tu nastąpiły i starać 
się wskazać, co w zastanym krajobrazie jest dziedzictwem lokalnym. Podsumowaniem 
warsztatów będzie próba stworzenia koncepcji projektów, które pozwolą uratować wartości 
naddrwęckich krajobrazów Samborowa.

SZKOTOWO
Zespół Szkół w Szkotowie .Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  
im. ks. Jana Twardowskiego, Szkotowo 50
16 września  
godz. 10.00	-	Plenery	malarskie	–	„Mazurskie	czary”,	krajobraz	wpisany	w	historię	wsi	
Browina. Odtwarzanie krajobrazu przyrodniczego wsi i jej historii. Prace malarskie uczniów 
powstaną	pod	opieką	artystów	malarzy	warmińsko	–	mazurskich	krajobrazów.	
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16-17 września 
godzina 10.00	–	Prezentacja	fotografii	wykonanych	przez	uczniów	szkół	powiatu	nidzickiego	
w ramach ogłoszonego konkursu fotograficznego „Kapliczki i krzyże wystawa  
fotograficzna - historia wpisana w przyrodę regionu”. Ma ona na celu promowanie 
dziedzictwa religijnego i historycznego najbliższego regionu oraz kształtowanie bogactwa 
przyrodniczego powiatu nidzickiego. Wystawa otwarta w godzinach pracy szkoły.

17 września 
godz. 10.00	–		„Plon	czyli		Dożynki	na		Mazurach	-	widowisko	ludowe	wg Karola	Małłka”.	
Przez uczniów Zespołu Szkól w Szkotowie zostanie odtworzony zwyczaj dożynkowy 
na Mazurach. Zaprezentowany zostanie strój mazurski, gwara, narzędzia użytku codziennego 
z okresu XIX wieku, które były charakterystyczne dla pracy ludowej oraz scenografia 
mazurskiej chaty.

WĘGORZEWO
Muzeum	Kultury	Ludowej	w	Węgorzewie,	ul.	Portowa	1 
http://muzeum-wegorzewo.pl/
9 września, godz. 10.00-12.00
„Miej oczy dookoła głowy” 
Muzeum	Kultury	Ludowej	zaprasza	na	spacer	ulicami	Węgorzewa,	który	poprowadzi	 
dr Jerzy Łapo. W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję poznać historię wybranych 
obiektów, budynków i przestrzeni o znaczeniu historycznym, a przede wszystkim  odnaleźć 
szczegóły, których nie zauważa się na co dzień. Dziedzictwo kulturowe jest zawsze wokół nas, 
trzeba tylko umieć i chcieć je zauważyć.



ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

Biblioteka Miejska w Ostródzie, Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Centrum Kulturalno-Biblioteczne  
w Barczewie, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, Dom „Gazety Olsztyńskiej” oddział 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Garncarnia w Kamionku Wielkim, Giżyckie Centrum Kultury, 
Gmina Kolno, Gmina Miasta Elbląg, Gmina Ostróda, Gmina Rybno, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Płośnicy, Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie, Instytut Hortiterapii, Interaktywne Muzeum Państwa 
Krzyżackiego	 w	 Działdowie,	 IX	 Liceum	 Ogólnokształcące	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	 w  Olsztynie,	
Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, Miejska Biblioteka Publiczna w  Olsztynie Filia Multicentrum, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernesta Wiecherta, Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem	 w	 Stębarku,	 Muzeum	 Budownictwa	 Ludowego	 -	 Park	 Etnograficzny	 w	 Olsztynku,	 
Muzeum	 im.	Wojciecha	Kętrzyńskiego	w Kętrzynie,	Muzeum	Kultury	Ludowej	w	Węgorzewie,	Muzeum	
Przyrody w Olsztynie oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą  
w Rucianem Nidzie, Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych ZAMEK, Parafia Ewangelicko-Metodystyczna 
Miłości Bożej w Iławie, Parafia Ewangelicka Świętego Krzyża w Nidzicy, Parafia Miłosierdzia Bożego  
w Nidzicy, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie, Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelickiego, 
Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa 
Kulturowego, Stowarzyszenie Zielone Dzieci, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, 
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie, Szkoła Podstawowa w Brzydowie, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, Szkoła Podstawowa  
w	 Samborowie,	 Warmińsko-Mazurski	 Ośrodek	 Doskonalenia	 Nauczycieli	 w  Olsztynie	 –	 Olsztyńskie	
Centrum Edukacji Ekologicznej, Welski Park Krajobrazowy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii 
Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Zespół Szkół 
Technicznych	w	 Olecku,	 Zespół	 Szkół	 w  Kolnie,	 Zespół	 Szkół	 w	 Lubawie,	 ZHP	 Chorągiew	Warmińsko-
Mazurska, HUFIEC DZIAŁDOWO, Związku Harcerstwa Polskiego im. hm Stanisława Sieradzkiego „Śwista” 

więcej informacji:
www.edd.nid.pl 

www.wrota.warmia.mazury.pl

WSTĘP WOLNY



informacje o konkursie na stronie www.nid.pl  

na twoje zgłoszenie czekamy 

do 31 października 2017 roku


