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WYJDŹ OBEJRZYJ WYSŁUCHAJ!
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fot. archiwum zespołu

Fot: Archiwum skansenu

WOW!
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W czasie Wojewódzkiego Dnia Strażaka Ochotnika wystąpi zespół Kortowo

maja

Majówka w skansenie
Skansen w Olsztynku, , godz.
10

Muzealny konserwator opowie
o szkodnikach drewna i pokaże
efekty prac konserwatorskich,
będzie można także poznać
drewnojady, a niektóre zobaczyć
pod lupą. Na stoisku będą udostępnione przedmioty zniszczone
przez rożne szkodniki drewna.
Odbędą się również pokazy pracy
dekarza, cieśli, snycerza i kowala.
Dzieci będą mogły pobawić się
kopiami tradycyjnych zabawek,
poukładać architektoniczne
puzzle oraz klocki na drewnianym
placu zabaw.

fot: archiwum dystrybutora

To kolejna odsłona wydarzenia
„Tajemnice ciesiołki - jak dawniej
budowano”. Tego dnia pracownicy Muzeum opowiedzą o tradycyjnym budownictwie wiejskim
na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Omówią historię i specyfikę
budowy drewnianych chałup.
Pokażą przykłady rozwiązań konstrukcyjnych i ich zastosowanie.
Zwiedzający będzie mógł zobaczyć
obrzucanie fragmentu drewnia-

nej ściany gliną, utykanie mchu
pomiędzy balami oraz spróbować
swoich sił w składaniu drewnianej ściany, a także pozna schemat
budowy domu na przykładzie
wiernych modeli chałup. Będzie
można samemu spróbować pokryć model dachu trzciną.

„The Lodgers. Przeklęci” i pełen zwrotów akcji horror

Majówka w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel”
CRS Ukiel, od godz. 10
Trzeci dzień majówki to m.in.
rodzinne treningi oraz zajęcia teoretyczne dla miłośników rugby. Swoją
strefę aktywności przygotuje też
„Planeta Formy”, która zaprezentuje podstawy takich ćwiczeń, jak
jumping kids, jumping ﬁtness oraz
zumba. Tego dnia w godz. 10.0014.00 wystąpi również olsztyński
zespół szantowy Shantaż.

Wojewódzkie obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Katedra św. Jakuba, godz. 10
Program:
• godz. 10.00 – msza św. w intencji
Ojczyzny (Bazylika Konkatedralna
św. Jakuba)
• godz. 11.00 – przemarsz ulicami
Staszica, Pieniężnego, 1 Maja,
Mrongowiusza, Warmińską, Lanca,
Partyzantów, Linki na Plac Konsulatu
Polskiego pod Kolumnę Orła Białego
• godz. 11.30 – uroczystości na Placu
Konsulatu Polskiego przy Kolumnie
Orła Białego z udziałem kompanii
honorowych, służb mundurowych,
organizacji kombatanckich oraz
harcerzy:
- wystąpienia okolicznościowe
- Apel Pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów
- deﬁlada kompanii honorowych
• godz. 12.45 – uroczystości
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim (al. Piłsudskiego 7/9,
sala 52):
- koncert Orkiestry Wojskowej
z Giżycka
- wręczenie odznaczeń państwowych

Majówka w skansenie w Olsztynku jak zwykle pełna atrakcji

Majówka z astronomami
Planetarium, godz. 11
• godz. 11.00 - Co się stało z kalendarzem?
• godz.12.00 - Ziemia, Księżyc
i Słońce
• godz. 14.00 - Nasz Wszechświat
• godz. 16.00 - Ziemia, Księżyc
i Słońce
• godz. 17.00 - Kosmiczny Ekspres
• godz. 18.00 - Majowie starożytni
astronomowie
W Obserwatorium odbędą się
pokazy nocnego nieba i zwiedzanie
pracowni astronomicznych.
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podczas balu wieńczącego rok szkolny, postanawiają zrobić wszystko, by
pokrzyżować im plany.
Helios
2 bilety

The Lodgers. Przeklęci
Każdy mieszkaniec Irlandii słyszał
o Loftus Hall - jednym z najbardziej
nawiedzanym domu w całym kraju.
Budynek mieści się w Wexford,
w południowej Irlandii. W roku 1350
w miejscu posiadłości stał zamek. Po
kilkuset latach zburzono oryginalną zabudowę i postawiono nowy
gmach. W Loftus Hall mieszkała Anna
Tottenham, która według legendy
w 1775 roku miała przyjąć pod swój
dach diabła. Teraz powstał gotycki
ﬁlm o duchach, do którego zdjęcia
powstały właśnie w tym domu.
Helios
2 bilety

maja

Jak otrzymać bilety? Zajrzyjcie 7 maja
na naszego Facebooka.

Majówka z astronomami
Planetarium, godz. 11

KINO
Paweł Apostoł Chrystusa
Barwna opowieść o św. Pawle
jednym z najzagorzalszych przeciwników Chrystusa, nawróconego
faryzeusza, który dzięki swej wierze
i oddaniu stał się najważniejszym,
najbardziej wpływowym apostołem.
Helios
2 bilety

Strażnicy cnoty
Kiedy rodzice trzech nastoletnich
dziewczyn poznają treść ich wspólnej umowy o utracie dziewictwa

5
maja

Majówka z „Olsztyn. Aktywnie!”
Scena staromiejska, godz. 14
Program:
• godz. 14.00 – sgraﬃta staromiejskie oraz start wycieczki po mieście
z cyklu „Przewodnik czeka”
• godz. 14.10 – Stare Drobne Małże

• godz. 14.30 – majówkowa rozgrzewka z Najmowicz Triathlon Team
• godz. 14.45 – konkursy „Olsztyn.
Aktywnie!”
• godz. 15.00 – Rave Dance Studio
• godz. 15.20 – Stare Drobne Małże
• godz. 15.50 – konkursy „Olsztyn.
Aktywnie!”
• godz. 16.00 – Soltare
• godz. 16.30 – Stare Drobne Małże

Bieg Strażaka w Barczewie
Przed zawodnikami do pokonania 10 km.
Start i meta biegu: Gospodarstwo
Agroturystyczne Janczary, Barczewko, godz. 14

6
maja

Wojewódzki Dzień Strażaka
Ochotnika
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, godz. 14
W programie między innymi:
• godz. 14.00 — msza św. w kościele
Św. Franciszka z Asyżu (ul. Dybowskiego 2)
• godz. 15.30 — spotkanie członków
OSP i ich przyjaciół w Centrum
Konferencyjnym UWM, wręczenie
odznaczeń, rozstrzygnięcie plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” (kategorie
wojewódzkie)
Czeka nas koncert galowy Zespołu
Pieśni i Tańca „Kortowo” i strażacki
poczęstunek.

