
Oferta Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na ferie zimowe 2023 r. 

 

1. Wizyta w Muzeum – oferta stacjonarna 

 

a) w siedzibie Muzeum w Opolu:  

• zwiedzanie wystawy stałej pt. Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – 

dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie i czasowej pt. Z głową bez karabinu – 

powojenne dokonania żołnierzy AK 

• projekcja filmu animowanego pt. Co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Miś Wojtek 

• lekcje muzealne: 

− Skrzydła, łapy i pazury, czyli o zwierzęcych towarzyszach broni 

(dla dzieci w wieku 7– 10 lat) 

− Wolność i marzenia – czy naprawdę ją „kocham i rozumiem”? 

(dla młodzieży) 

• warsztaty historyczno-plastyczne pt. Podróżujemy z misiem Wojtkiem 

(dla dzieci w wieku 7–10 lat, koszt: 9 zł od osoby) 

 

Oferta realizowana od poniedziałku do piątku w godz. od. 9.00 do 14.00 w siedzibie Muzeum 

w Opolu przy ul. Minorytów 3.  

 

b) w Łambinowicach: 

• zwiedzanie wystaw stałych oraz Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach z 

przewodnikiem 

• projekcja filmu animowanego pt. Co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Miś Wojtek 

• lekcje muzealne: 

− Skrzydła, łapy i pazury, czyli o zwierzęcych towarzyszach broni 

(dla dzieci w wieku 7–10 lat) 

− Wolność i marzenia – czy naprawdę ją „kocham i rozumiem”? 

(dla młodzieży) 

• warsztaty historyczno-plastyczne pt. Podróżujemy z misiem Wojtkiem 

(dla dzieci w wieku 7–10 lat, koszt: 9 zł od osoby). 

 

Oferta realizowana od wtorku do piątku w godz. od. 9.00 do 15.00 w siedzibie Muzeum 

w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4.  

 

2. Zajęcia online 

 

Bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone poprzez aplikację Microsoft Teams, dedykowane są 

dzieciom i młodzieży spędzającej czas na feryjnych zajęciach w szkołach, świetlicach czy 

półkoloniach: 

 

− Skrzydła, łapy i pazury, czyli o zwierzęcych towarzyszach broni 

(dla dzieci w wieku 7–10 lat) 

− Wolność i marzenia – czy naprawdę ją „kocham i rozumiem”? 

(dla młodzieży) 

 

3. Akcja fotograficzna Subiektywnie o Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 

 

Na muzealnym profilu na Facebooku będziemy publikować wykonane przez zwiedzających 

fotografie Miejsca Pamięci Narodowej w zimowej scenerii. 



 
 

Koszt: 

Zwiedzanie połączone z lekcją i filmem: 

Grupa do 15 osób – 90 zł (za grupę) 

Grupa do 30 osób – 180 zł (za grupę) 

Warsztat – 9 zł od osoby 

Zapisy:  

telefonicznie: 77 434 34 75 

e-mailowo: edukacja@cmjw.pl 

mailto:edukacja@cmjw.pl

