
Teatr Historyczny 
Chor¹giew Komturstwa Gniewskiego   
Krzysztof Górecki
83-110 Tczew 
ul. Polna 1A/B 2      /

tel. 602-326-824  e·mail: k.gorecki@teatrhistoryczny.pl  k.gorecki@grunwald1410.pl
www.teatrhistoryczny.pl    www.grunwald1410.pl 

Szanowni Państwo
Od ponad 20  lat  oferujemy młodzieży  zajęcia  edukacyjno  -  historyczne:  „Żywe
Lekcje  Historii”,  „Turnieje  Rycerskie”,  „Wędrówkę  po  warsztatach  rzemiosł
dawnych” i wiele innych atrakcji, które przeniosą uczniów w podróż w przeszłość. 
„Żywe  Lekcje  Historii”  organizujemy  w  Państwa  placówce  edukacyjnej,
natomiast pozostałe programy edukacyjno – historycznych w Zamku Malbork,  w
maju i czerwcu.
Proponowane przez nas zajęcia, łączą zabawę z wiedzą. „Żywa Lekcja Historii” to
podróż  poprzez  wieki,  poruszająca  zagadnienia  wychowania  patriotycznego,  to
zaznajomienie uczniów z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią
oraz  uzbrojeniem i  umundurowaniem. W trakcie  zajęć  dzieci  i  młodzież  utrwala
i zdobywa wiedzę historyczną, a przy okazji świetnie się bawi.
„Żywa  Lekcja  Historii”  to  oferta  skierowana  do  uczniów  klas  IV-  VIII  szkół
podstawowych, oraz gimnazjów. Klasy młodsze wspaniale zostają wprowadzone w
zagadnienie historii, klasy pozostałe aktualnie przerabiają poruszone zagadnienie,
natomiast dla klas starszych to przypomnienie materiału.

Proponowane zajęcia obejmują trzy epoki:
STAROŻYTNOŚĆ: „Grecja i Rzym” 
ŚREDNIOWIECZE: „Wojowie i rycerze za czasów Piastów” „Rodowód Rycerstwa” 
NOWOŻYTNOŚĆ: „Polska Sarmacka - Legenda Husarii” 
Nowość - "Długi wiek XIX" - kl. VII SP oraz gimnazjum
 Każdy z ww. tematów to ok. 50 minut barwnego opowiadania wraz z prezentacją

strojów, uzbrojenia oraz dużą dawką wiedzy dostosowanej do wieku słuchaczy.
 Miejsce- tematy realizujemy w Państwa szkole - sala gimnastyczna lub aula.  
 Prezentowane uzbrojenie i stroje zgodne są z realiami prezentowanej epoki. 
 Proponowana ilość uczniów na jednych zajęciach – do 120 

Nowość "Żywych Lekcji Historii" - "Długi wiek XIX cz. I"
To nowe zajęcia poruszające zagadnienie powstań narodowo wyzwoleńczych. Został
opracowany z myślą o klasach 7 SP oraz 2 i 3 Gim. Bogactwo strojów i uzbrojenia
ułatwi  młodzieży  określić  charakter  i  różnice  powstań  Listopadowego
i Styczniowego.  Poznają  rolę  kosynierów,  wojska  Księstwa  Warszawskiego.
Spotkają  postać  Tadeusza  Kościuszki,  Napoleona  Bonaparte,  Józefa  Wybickiego,
Piotra Wysockiego.

Kontakt:
1. Żywe Lekcje HISTORII w Państwa Placówkach Oświatowych
2. Szlak Zamkowych Tajemnic z pasowaniem i turniejem rycerskim oraz 

zwiedzania Zamku Malbork i atrakcje Obozu Wielkiego Mistrza:



 
Krzysztof Górecki tel. 602 326 824 e - mail: k.gorecki@grunwald1410.pl 

Krzysztof Górecki

 Odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2011.

 Laureat  nagrody  Polskiej  Organizacji  Turystycznej  oraz  programu  TVP
2 “Piękniejsza Polska” w roku 2009. 

 Wyróżniony tytułem "Przyjaciel Warmii i Mazur" przez Marszałka Warmii i Mazur
w roku 2011.

 Współtwórca  oraz  organizator  historycznej  części  “Bitwy  pod  Grunwaldem”
(nominacja do „Złotego Certyfikatu POT” w roku 2009)

 Współautor  programów  nagrodzonych  certyfikatem  Polskiej  Organizacji
Turystycznej  “Najlepszy  Produkt  Turystyczny” w  roku  2003,  2004  i  2007
(Gniew, Grunwald oraz Malbork).

 Uhonorowany  Odznaką  honorową  za  Zasługi  dla  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego 

 Twórca  programów  autorskich  skierowanych  do  uczniów  kl.  IV-VI  szkoły
podstawowej oraz klas gimnazjalnych: Żywe Lekcje Historii. 

 Założyciel Teatru Historycznego “Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”

Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”  założony w 1996
roku,  skupia  ludzi  zafascynowanych  historią.  Nasi  członkowie  są  współtwórcami
świetności  zamku  w  Gniewie  oraz  turniejów  i  inscenizacji  historycznych  tam
organizowanych.  Jesteśmy  współtwórcami  i  współorganizatorami  największej
imprezy  historycznej  w Polsce  i równocześnie  jednej  z największych  w Europie,-
„Bitwy pod Grunwaldem” 
Nasze umiejętności często wykorzystywane są przez autorów filmów i programów
TV, historycznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz krajoznawczych. 

Dotychczas  największym osiągnięciem jest  niewątpliwie  organizacja  historycznej
części Bitwy pod Grunwaldem, od roku 1998 do chwili obecnej.
W  roku  2010  realizacja  przez  Teatr  Historyczny  „Chorągiew  Komturstwa
Gniewskiego”,  widowiska  historycznego  „Wici  Grunwaldzkie”  dla  Prezydenta  RP
i jego zaproszonych gości.
Nasze pokazy można także oglądać w niepowtarzalnej atmosferze zamku Malbork. 
Mam nadzieję, że zechcecie Państwo wybrać się z nami w podróż w przeszłość.
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