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Lekcje muzealne w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i Domu 
Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli łączą zwiedzanie eks-
pozycji z rozmaitymi warsztatami, które pozwolą w działaniu poznać 
najważniejsze aspekty życia i twórczości najsłynniejszego polskiego 
kompozytora oraz wyjątkowych miejsc poświęconych jego pamięci. 
Podczas lekcji spotykać można nie tylko Fryderyka Chopina, jego bli-
skich przyjaciół i pokrewnych mu twórców, ale także… Złotą Kaczkę, 
która według legendy mieszkała w podziemiach pałacu mieszczącego 
dziś muzeum poświęcone polskiemu kompozytorowi. 

Zachęcamy także do skorzystania z oferty programu „Poznaj Polskę” 
i spędzenia Dnia na Mazowszu z Fryderykiem Chopinem. W programie 
lekcje muzealne w muzeach w Warszawie i Żelazowej Woli, modero-
wane przez animatorów zwiedzanie ekspozycji w Warszawie, a także 
zwiedzanie parku w Żelazowej Woli z kartami do gry terenowej. 

Aktualny program lekcji znajduje się na stronie: www.muzeum.nifc.pl

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA DLA NAUCZYCIELI MUZYKI
Zapraszamy nauczycieli muzyki do współpracy z Muzeum Fryderyka Chopina.  W dniach 19–20 listopada 
2021 roku odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach V Ogólnopolska Konferencja dla Na-
uczycieli Muzyki pod hasłem „Muzyka polska czasów zaborów na lekcjach muzyki w szkole podstawowej”, 
w której będzie można wziąć udział na miejscu lub oglądać ją w streamingu. 

Zachęcamy do udziału w Konkursie na najlepszą lekcję o muzyce polskiej, w którym wygrać można 
atrakcyjne nagrody dla nauczyciele, szkoły i jego uczniów, ufundowane przez wiodącego producenta 
wysokiej klasy sprzętu muzycznego firmę Yamaha.  

Zachęcamy także do dołączenia do specjalnej grupy na portalu Facebook: Muzeum Fryderyka Chopina 
dla Nauczycieli, na której będą pojawiały się najświeższe informacje o adresowanych do nauczycieli 
działaniach. 

Aktualny program adresowany do nauczycieli muzyki znajduje się na stronie: www.muzeum.nifc.pl

Dane kontaktowe:
Muzeum Fryderyka Chopina

w Warszawie
ul. Okólnik 1

biuro.muzeum@nifc.pl
edukacja@nifc.pl

www.muzeum.nifc.p
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LEKCJE MUZEALNE I OFERTA 
„POZNAJ POLSKĘ”
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UNIWERSYTECKIE  
CENTRUM PRZYRODNICZE
IM. PROFESORA ANDRZEJA MYRCHY
15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J  
(na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku)

ZAPRASZA DO ZWIEDZANIA WYSTAW STAŁYCH:
1. Przyroda północno-wschodniej Polski

2. Przyroda rejonów polarnych

3. Fauna tropikalnych mórz

4. Filogeneza tkankowców

5. Ewolucja naczyniowych roślin lądowych

6. Historia życia na Ziemi

7. Skamieniałości z osadów polodowcowych

8. Rośliny charakterystyczne Podlasia

9. Minerały i skały

10. Skamieniałości z osadów polodowcowych

11. Pszczoły i ich rola w przyrodzie (czasowa do końca 2022 r. – 
zwiedzanie bezpłatne).

Centrum jest czynne od 
poniedziałku do piątku  
w godzinach od 9:00 do 

15:00, a w soboty od 10:00 
do 14:00. 

Grupy zorganizowane pro-
simy o wcześniejszą rezer-

wację terminu zwiedzania –  
tel. 85 7457322.

e-mail:  
centrum.przyr@uwb.edu.pl

strona:  
www.centrum.uwb.edu.pl
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MUZEUM ZIEMIAŃSTWA 
W DĄBROWIE
ODDZIAŁ MUZEUM
REGIONALNEGO W SIEDLCACH

Tutaj jesteśmy  
Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki

Kontakt do nas: tel. 25 641 26 20,  
mail: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl

Media: 
www.muzeumdabrowa.pl 

FB:/MuzeumZiemianstwaDabrowa

Bezpłatny parking, toaleta, Wi-Fi.

Muzeum Ziemiaństwa znajduje się w otoczeniu ponad 100-letnich drzew parku i sadu. Ekspozycja utrzy-
mana jest w XIX-wiecznej konwencji, prezentuje typowe wnętrza dworu ziemiańskiego takie jak: salon, 
pokój stołowy, sypialnia, kancelaria dworska, buduar pani domu i kuchnia.

W parku obejrzeć można odtworzoną część gospodarczą. W sadzie zachowały się stare odmiany jabłoni, 
zaś w parku aleje: lipowa, dębowa i grabowa.

Jeśli Państwo pragną przenieść się w klimat Nocy i dni, można wynająć we dworze pokoje gościnne i piwnice, 
bądź zorganizować sesję zdjęciową. Wędkarze mogą skorzystać z zarybionego stawu. W ofercie są także 
lekcje muzealne, wystawy czasowe. Istnieje możliwość zakupu miodów z dworskiej pasieki i upominków, 
a także zorganizowania ogniska, czy czy wynajęcia rowerów, a na stawie istnieje możliwość użytkowania 
rowerów wodnych.  W parku do dyspozycji gości jest wiata parkowa, która może pomieścić ok. 80 osób.

MAJ – WRZESIEŃ:
poniedziałek nieczynne
wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela 10:00–16:00
piątek 10:00–18:00 (wstęp bezpłatny)

PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ:
od wtorku do soboty 10:00–16:00
piątek wstęp bezpłatny
niedziela nieczynne



EUROPEJSKIE CENTRUM  
ARTYSTYCZNE
IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH
ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki 
tel. 24 268 11 08, www.ecasanniki.pl

 INTERAKTYWNE ZWIEDZANIE PAŁACU Z PRZEWODNIKIEM
 Słuchaj słów przewodnika, rozglądaj się wokół, wytęż szare komórki – nagroda Cię nie minie! 

 ROMANTYZM W MAŁYM PALCU
 Przygoda z bohaterami romantycznymi – zagadki, quizy, szarady i tajemnice epoki.

 ROZTARGNIONY CHOPIN
 Pomóż odnaleźć zguby kompozytora – rozwiąż rebusy, krzyżówki i inne zagadki.

 Z CHOPINEM W PLENERZE
 Bądź detektywem – szukaj tego, co niewidzialne, odkrywaj nieznane.

 CIEMNO WSZĘDZIE…
 Zrób własną świeczkę, dowiedz się, jak to było bez elektryczności. 

Zwiedzaj pałac w ciemnościach.

 LEKCJA MUZYCZNA
 Nuty i dźwięki – zabawa przy muzyce. 

 NA LUDOWO I Z PRZYTUPEM
 Klapok, kierzanka, maciejówka – co to takiego? Sprawdź, czy wygodny jest sannicki strój 

ludowy. 

 NA FIOŁKOWĄ NUTĘ…
 Ulubione kwiaty Chopina – zrób je sam i podaruj bliskiej osobie. Pomoże twórczyni ludowa 

w stroju regionalnym.

 RĘCE PRACUJĄ, GLINĘ FORMUJĄ
 Wyczaruj coś z gliny, pomaluj, jak chcesz…
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