Kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III w szkole podstawowej, uczniowie klas IV-VIII szkoły
podstawowej, uczniowie klas szkół ponadpodstawowych
Czas trwania wycieczki: jednodniowa (wysokość dofinansowania do 5 tys. zł)

Wybór trasy wycieczki:
• 533 Olsztyn Muzeum „Dom Gazety Olsztyńskiej”
• 537 Olsztyn Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
• 536 Olsztyn Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła i Muzeum Archidiecezji
Warmińskiej w Olsztynie
• 532 Olsztyn Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Usługa przewodnicka: http://www.warmia.pttk.pl/
Zakwaterowanie: https://visit.olsztyn.eu/akcja-nocujesz-zyskujesz
Wyżywienie: https://visit.olsztyn.eu/article/1234/lista-obiektow-swiadczacych-uslugigastronomiczne-i-cateringowe
Tytuł wycieczki: Polak w Olsztynie- historia i dziedzictwo
Trasa wycieczki obejmuje kilka obiektów, które są związane z kulturą i dziedzictwem
narodowym w Olsztynie. Zapoznamy się z historią miasta oraz walką o polskość i tradycję
katolicką na tym terenie. Poznamy także postacie wielkich Polaków mających styczność z
naszym miastem.
10:00- 11:00 Dom „Gazety Olsztyńskiej” (pl. Targ Rybny 1)
https://gazeta.muzeum.olsztyn.pl/
Opis: W latach 1920-39 mieściła się tutaj redakcja i drukarnia krzewiącej polskość „Gazety
Olsztyńskiej”. Obecny gmach jest rekonstrukcją autentycznej budowli, którą Niemcy
demonstracyjnie zburzyli w listopadzie 1939 r. Obecnie mieści się w nim księgarnia i jeden z
oddziałów Muzeum Warmii i Mazur. Zapoznamy się tutaj bliżej z historią Olsztyna, a także z
tradycjami polskiej prasy na terenie Warmii.
DO WYBORU:
I.

Zwiedzanie z przewodnikiem (1h):

1. Olsztyn. Szkice do dziejów miasta — wystawa stała
2. „Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach (1929 – 1939)”
II.

Lekcja muzealna (1h)

Szkolnictwo polskie na Warmii i Mazurach (L) - dla klas starszych
Lekcja prowadzona na wystawie prezentuje problematykę związaną z walką o język polski w Prusach
Wschodnich oraz organizacją szkół polskich tworzonych na tym terenie od 1929 r. Temat zajęć jest
zaprezentowany poprzez oryginalne dokumenty, fotografie oraz nagrania dźwiękowe. Istnieje
możliwość wykorzystania prezentacji multimedialnych.
W szkołach polskich na Warmii i Mazurach (W)
Zajęcia rozpoczyna pogadanka prowadzona na wystawie. Zajęcia warsztatowe obejmują ćwiczenia
kaligraficzne lub/i wykonanie modeli zwierząt papierowych według wzornika z prasy polonijnej z lat
20. i 30 XX w. Istnieje możliwość wykonania pamiątkowych fotografii (tematyczna fotościankamonidło).
Z redakcji i drukarni pod warmińską strzechę. „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939 (L)
Olsztyn. Historia mojego miasta (L)
https://muzeum.olsztyn.pl/5075,zajecia-edukacyjne-w-domu-gazety-olsztynskiej.html

11:00-12:00 Zamek kapituły warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
(ul. Zamkowa 2)
MIKOŁAJ KOPERNIK- najsłynniejszy wielki Polak w Olsztynie
Opis: XIV-wieczny zamek gotycki, wybudowany dla administratora dóbr kapituły
warmińskiej. Zamki w państwie krzyżackim budowali nie tylko Krzyżacy, ale również biskupi i
kapituły, którzy sprawowali władzę cywilna na wydzielonych terenach. Pod względem
wojskowym zamki biskupie i kapitulne podlegały państwu zakonnemu.
DO WYBORU:
I.

Zwiedzanie z przewodnikiem (1h):

https://muzeum.olsztyn.pl/2319,mikolaj-kopernik-mieszkaniec-zamku-olsztynskiego.html
W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka
pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie - własnoręcznie wykonana doświadczalna
tablica astronomiczna, a w zbiorach Biblioteki przechowywany jest inkunabuł medyczny z
którego korzystał.
II.

Lekcja muzealna (1 h): Mikołaj Kopernik - mieszkaniec olsztyńskiego zamku (W)

https://muzeum.olsztyn.pl/3947,lekcje-i-warsztaty-muzealne-w-olsztynskim-zamku.html
Opowieść o życiu Mikołaja Kopernika oraz odwiedzenie jego komnat plus część
warsztatowa w dwóch wariantach:
1. Mikołaj Kopernik i jego taksa chlebowa - zabawa z wagą szalkową i wyklejanka z

ziarenek,
2. Mikołaj Kopernik i Układ Słoneczny – zabawa z układem planetarnym oraz tworzenie
układu słonecznego z plasteliny.
ZAMAWIANIE LEKCJI: przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem realizacji,
telefonicznie bądź osobiście, od poniedziałku do piątku
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: lekcja ok. 45 min, warsztat ok. 60 min
ODPŁATNOŚĆ ZA LEKCJE: według ceny biletu ulgowego obowiązującego w Muzeum Warmii i
Mazur lub jego oddziałach + 30 zł opłata za jedną godzinę lekcyjną lub 50 zł za godz.
warsztatu (nie obowiązuje oferta o biletach łączonych). W cenie biletu istnieje możliwość
zwiedzania ekspozycji bez przewodnika.
Odpłatność za lekcję lub warsztat nie może być mniejsza niż 120 zł (ryczałt).
W zajęciach może uczestniczyć grupa ok. 30 os. (jedna klasa) pod opieką nauczyciela.
* Osoby odpowiedzialne za edukację muzealną:
Dział Edukacji
tel. 89-527-95-96 w. 31 eduk@muzeum.olsztyn.pl
12:00-13:15 Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła i muzeum archidiecezjalne
I.

Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła (ul. Stanisława Staszica 5)

Opis: Monumentalny kościół św. Jakuba wznosi się w sercu olsztyńskiego Starego Miasta.
Ukończono go na przełomie XIV i XV w. Jest najstarszą budowlą sakralną w mieście, a także
unikatowym zabytkiem w skali całego regionu. Turyści mogą zwiedzać go codziennie, z
wyłączeniem czasu nabożeństw.
W 1992 r. uzyskała miano archikatedry, a od 2004 r. jest bazyliką mniejszą. Do tej ostatniej
godności wyniósł ją papież Jan Paweł II, który podczas pielgrzymki w 1991 r. odprawił tu
mszę świętą.
Wielki Polak: Urodzony w Barczewie Feliks Nowowiejski pracował w olsztyńskiej katedrze w latach
1898-1900 jako organista. Jest m.in. autorem muzyki do słów Roty.
Przed katedrą: Pomnik ks. Adalberta Wojciecha Zinka. Duchowny ten wsławił się sprzeciwem wobec
aresztowania prymasa Stefana Wyszyńskiego.

II.

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie (ul. św.
Barbary 2, 3)

Opis: Na ok. 1,3 tys. m2 prezentowanych jest ok. pół tysiąca eksponatów, m.in. pochodzący z
XVII wieku relikwiarz św. Andrzeja Apostoła oraz oryginalne dzieło Ignacego Krasickiego –
„Monachomachia, czyli Wojna mnichów”. Muzeum otwarte w 2018 r. to jednocześnie
kolejne miejsce, w którym prezentowana jest historia Kościoła na Warmii, a tym samym
część dziejów Olsztyna i regionu.
Godziny otwarcia Muzeum Archidiecezji Warmińskiej:
W sezonie letnim od wtorku do soboty w godz. 10.00-18.00, a w niedzielę w godz. 11.0016.00.

W sezonie zimowym od wtorku do piątku w godz. 10.00-16.00, a w sobotę i niedzielę w
godzinach 11.00-15.00.
W poniedziałki muzeum jest nieczynne.
Koszt biletu wstępu to 5 złotych bilet normalny i 3 złote bilet ulgowy.
13:15-14:15 przerwa obiadowa
14:30-16:00 Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (w Bibliotece Głównej UWM
przy ulicy Oczapowskiego 12B, sala 121. ) i spacer po kampusie uniwersyteckim
Opis: Muzeum UWM funkcjonuje od połowy października 2013 r. jako Izba Tradycji .
Pokazano w niej przede wszystkim historię olsztyńskiej uczelni. Jej korzenie sięgają pierwszych
miesięcy odbudowy państwa polskiego. W Izbie Tradycji można obejrzeć filmy nagrywane w Kortowie
od lat 60.: kroniki kortowskie, fragmenty dziejów Kortowa, uczelniane filmy promocyjne oraz
olbrzymi zbiór fotografii z dziejów ART i WSP.
wstęp bezpłatny
wtorek, piątek: 10.00–14.00
Chętnych do zwiedzania Izby w pozostałe dni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
Spacer po kampusie uniwersyteckim:
Opis: Kortowo to jeden z najpiękniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce. Gospodarzem
położonego w południowej części Olsztyna miasteczka jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. To
uczelnia stosunkowo młoda, ale kontynuująca długoletnie tradycje olsztyńskiego szkolnictwa
wyższego.
Najstarsze zachowane budynki tej części Kortowa pochodzą z końca XIX w. Wzniesione z czerwonej
cegły, odrestaurowane, pozostają pod opieką konserwatora zabytków.
Starsza część miasteczka sąsiaduje z Jeziorem Kortowskim przyciągającym urokliwą plażą oraz
przystanią z restauracją i wypożyczalnią sprzętu wodnego – kajaków, rowerów wodnych, żaglówek.
Nad jeziorem rozciąga się stary park, który może się poszczycić ponad setką gatunków drzew,
również egzotycznych. Na obrzeżach parku znajdują się kort tenisowy i sala sportowa, a w centrum
kampusu – stadion lekkoatletyczny.

16.00 – 17.00 Powrót do miejsca zakwaterowania
17.00 – 18.00 Kolacja
18.00 – 20.00 Czas wolny

