
 

ZIELONA SZKOŁA NA WARMII– RYBAKI 

Czas trwania 5 dni 
 

Temat: TROPEM HISTORII, ŚLADAMI PRZYRODY 
 

czyli jak zdobyć sprawności:  

 Tropiciela => Krzyżaków. 

 Odkrywcy => niemieckich pamiątek czyli tajemnice Zaboru pruskiego.   

 Lodołamacza => śladem lodowca – lasy, jeziora, ryby i ptaki. 

 Kartografa => przyjemność czytania map 

 
Program: 

Dzień pierwszy: 

 Wyjazd spod szkoły (Warszawa) godz. 7.00-8.00 (po drodze postój) 

[195 km ok. 3-4 h] 

 ok. 12.00 – przyjazd na Pole Grunwaldu   

13.00 Spacerkiem po Grunwaldzie - zwiedzanie Pól Grunwaldu i muzeum  (1h +30 min) 

 16.00 - przyjazd do Ośrodka [40 km ok. 1 h] – obiad w Ośrodku, 

 Mini zoo (polskie zwierzęta) i lekcja historyczna z rycerzem Grunwaldu o koniach – prowadzi 

„pracownik” ośrodka. 

ok. 19.00 Kolacja 

 wieczór adaptacyjny – rekonesans, zakwaterowanie, ustalenie zasad 
 

Dzień drugi 

Śniadanie.  

OLSZTYNEK [15 km] – Wycieczka z opiekunem-pilotem 

 Huta Szkła, zwiedzanie w grupach  
o przejście do Skansenu  

 Skansen: zwiedzanie +lekcja muzealna: 

- Modelowa lekcja architektury regionalnej - lekcja muzealna 

- Tajemnice wiejskiej okiennicy 

- Prusowie - dawni mieszkańcy Warmii i Mazur 
 ew. zwiedzanie Olsztynka  

obiad w Ośrodku, 

zajęcia z naturą (wymiennie grupy) prowadzi „pracownik” ośrodka: 

- wędrówka po lesie z leśniczym,  

- spotkanie z ichtiologią -  lekcja o rybach na łowisku ryb na terenie ośrodka, 

łowienie ryb (spotkanie z wędkarzem oraz z pasjonatem ichtiologii)  

kolacja 

Dyskoteka (jest sala na ok 80 osób i sprzęt muzyczny w budynku, w którym dzieci 

nocują) – organizacja wychowawcy 
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Dzień trzeci 

śniadanie (+ suchy prowiant) 

Wycieczka Gietrzwałd - Olszyn – Wycieczka z opiekunem-pilotem – plan dnia do 
ustalenia 

 GIETRZWAŁD – sanktuarium maryjne, zwiedzanie z przewodnikiem  ok. 2 h 
[30 km ] 

 Ośrodek edukacji leśnej Kudypy pod Olsztynem "Leśne Arboretum Warmii i 
Mazur": spacer po ogrodzie botanicznym z przewodnikiem oraz sala 
edukacyjna.  

 OLSZTYN [20km] 

 Zamek Olsztyński-zwiedzanie z przewodnikiem + lekcja, 

 spacer po starówce; Plac zabaw   

 ? Obserwatorium? Planetarium? Muzeum Przyrody? 

obiadokolacja Ośrodek. 

zabawy na terenie – boiska, plac zabaw.  
  

Dzień czwarty 

śniadanie 

podchody do Orzechowa (pomoc pracownika ośrodka – w przygotowaniu planu, 

zadań), 

 ew. w razie upałów kąpiel w jeziorze  

obiad w ośrodku,  

- spotkanie z ornitologiem i spacer po okolicznym lesie i nad jeziorem,  

- gry zespołowe na terenie boisk ośrodka: piłka nożna/ koszykówka/ siatkówka/ 

plażowa  

- możliwe: spotkanie/zajęcia z Księdzem, Spowiedź Święta.  

- kolacja- ognisko klasowy konkurs szant lub inny temat nauczyciela. 

Podsumowanie zielonej szkoły wręczenie odznak. 
 

Dzień piąty 

śniadanie + suchy prowiant 

- możliwe: Msza św. pierwszo-piątkowa z księdzem moderatorem ośrodka,  

- wyjazd 

PROPOZYCJA DODATKOWA:  

 po drodze leśna ścieżka edukacyjna Koniuszanka Źródła Rzeki Łyny z 
żeremiami bobrów zielona klasa Nadleśnictwa Nidzica 

 zwiedzanie z przewodnikiem w zamku w Nidzicy (temat krzyżacki)  

powrót do Warszawy 
 

jeszcze do wykorzystania: 

 - wyprawa do Plusk (miejscowość turystyczna, sklep, plaża z boiskiem – 4 
km drogą asfaltową) 
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 - gra terenowa po lesie – polodowcowe znaleziska (do przygotowania) 
 - zajęcia z mapami nadleśnictwa 
 - spływ kajakowy 25 zł/os. 

 

Terminy: do uzgodnienia 

Cena podstawowa: 5 dni 300 zł/ 1 osoba, koszty z tytułu zwiedzania obiektów poza 
ośrodkiem ponosi zamawiający 

Kalkulacja: dla 30 uczestników + 2 opiekunów gratis 

Zakwaterowanie: Ośrodek Kolonijny w Rybakach – Hotel Bielik 

 

 

Szczegóły lekcji muzealnych : 

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie www.muzeum.olsztyn.pl 
* Podbój plemion pruskich (w), kl. IV-VI 

* Olsztyński zamek w czasach Kopernika (w), kl. IV-VI 

* Turniej rycerski (w), kl. I-VI 

* Mikołaj Kopernik - mieszkaniec olsztyńskiego zamku (l) 

* Napoleon na Warmii w 1807 r. (w) 

* Grunwald 1410 (w) 

Pan Samochodzik w Muzeum (l) 

lekcja – 20 zł, warsztaty – 30 zł + 8 zł wstęp, 60 min grupa do 30osób   

 

Spacerkiem po Grunwaldzie - zwiedzanie Pól Grunwaldu i muzeum (ubrany w średniowieczny 

strój historyk oprowadzi Państwa po Polach Grunwaldu i muzeum, przedstawiając szczegółowo 

przebieg Wielkiej Wojny 1409-1411 z jej kulminacyjnym momentem, jakim była bitwa pod 

Grunwaldem. Uczestnicy spaceru dowiedzą się także, jakie znaczenie dla współczesnych miała 

grunwaldzka wiktoria i w jaki sposób kultywowano o niej pamięć i budowano jej etos. Historycy, 

którzy jednocześnie są rekonstruktorami epoki średniowiecza opowiedzą o używanym w wiekach 

średnich uzbrojeniu oraz tajnikach współczesnego odtwórstwa historycznego.  

Czas trwania oprowadzania 1 godzina plus wybrany film (ok. 30 min). 

Cena 60 PLN – grupa autokarowa plus cena biletu wstępu do Muzeum (w poniedziałek wstęp 

bezpłatny) + 25 pln parking za autokar. 

 

Olsztynek Skansen: 

Modelowa lekcja architektury regionalnej - lekcja muzealna 
Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, 

techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na 

przełomie XIX i XX wieku. Pod okiem prowadzącego dzieci będą mogły samodzielnie 

skonstruować fragment wiejskiej chałupy, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę. Podczas 

zajęć prezentowany jest film pt. "Krótka opowieść o architekturze regionów Warmii, Mazur i 

Powiśla"; w dalszej części warsztatów uczestnicy pracują ze specjalnie przygotowanym zeszytem 

edukacyjnym. 

 czas trwania : 90 min. w grupach do 30 osób 

 cena : 6 zł od osoby 

Tajemnice wiejskiej okiennicy 
Zajęcia składające się z dwóch części: 

http://www.muzeum.olsztyn.pl/
http://muzeum.olsztyn.pl/podboj-plemion-pruskich,241
http://muzeum.olsztyn.pl/zycie-codzienne-na-zamku-w-czasach-kopernika,246
http://muzeum.olsztyn.pl/turniej-rycerski,1296
http://muzeum.olsztyn.pl/napoleon-na-warmii-w-1807-roku,242
http://muzeum.olsztyn.pl/grunwald-1410,245
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pierwszej, podczas której uczestnicy oprowadzani są po wybranych obiektach w celu poznania 

charakterystycznego detalu architektonicznego 

oraz drugiej, gdzie podczas zajęć warsztatowych, zadaniem dzieci jest odpowiednie umieszczenie 

detalu na papierowych modelach domów wiejskich (przyklejenie drzwi, okien, okiennic, pazdurów 

i śparogów) i pokolorowanie całości. 

 czas trwania: 90 min. (pomiędzy częściami 15 min. przerwa) w grupach do 20 osób 

 cena: 5 zł od osoby 

Prusowie - dawni mieszkańcy Warmii i Mazur 
Najdawniejsza historia Warmii i Mazur. Dzieci poznają obyczaje i religię Prusów oraz historię ich 

podboju przez Zakon Krzyżacki. Zajęcia wzbogacone są pokazem slajdów oraz zrekonstruowanych 

elementów kultury Prusów: glinianych naczyń, strojów, krajek, ozdób i amuletów. 

 czas trwania: 45 min. do 30 os. 

 cena: 5 zł od osoby 

 

Jezioro  Łańskie – Jest to jedno z największych i najgłębszych jezior. Jego długość wynosi ponad 

10 km a szerokość około 2,8 km, ponad 1000 ha powierzchni, głębokość do 58 m. Tan wydłużony 

zbiornik ułożony jest południkowo. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Istnieje kilka 

półwyspów i 4 wyspy. Jezioro jest przepływowe – rzeka Łyna.  Zbiornik znajduje się na wysokości 

134,7 m n.p.m, na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków i na Specjalnym Obszarze Ochrony 

Siedlisk.  

 

Orzechowo wieś - kościół św. Jana Chrzciciela. Duży kościół, stara plebania, dwie leśniczówki i 

cmentarz w lesie. Powstało prawdopodobnie jako osada młyńska w roku 1575 w dobrach kapituły 

warmińskiej. Tuż przed II wojną światową w 1939 r. mieszkało tu 14 rodzin, była szkoła, dom 

parafialny dla starszych ludzi, kuźnia. W 1910 r. z inicjatywy ks. Proboszcza Kierszpowskiego 

zbudowano nowy kościół katolicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Kościół uważany jest za 

jeden z najpiękniejszych na terenie gminy Olsztynek. W latach 70-tych wieś wyludniono, głównie 

do Niemiec.  

  

 


