Mazury Zachodnie i edukacja
Na rycerskim szlaku

Ilość dni: 3 lub 5
Obszar geograficzny:
Mazury Zachodnie
Pory roku: wiosna, jesień, zima

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Uczestnicząc w pakiecie ,,Na rycerskim szlaku” poszerzysz wiedzę o ojczyźnie,
poznasz polskie krainy historyczno-geograficzne, dawne symbole narodowe i
będziesz dumny z faktu bycia Polakiem. Zaprezentujemy Ci kodeks rycerski,
zamki średniowieczne, zasługi rycerzy, w tym zakonników, dla rozwoju kultury
i cywilizacji. Przez trzy dni sam będziesz rycerzem, który w wybranej chorągwi
uczestniczy w potyczkach, w warsztatach łuczniczych i ogląda walkę dwóch
rycerzy na polu bitwy.
Co będziecie robić?

- zwiedzać zamki i kościoły średniowiecza, ich architekturę i funkcję
poszczególnych budynków,
- poznawać kodeks rycerski i życie średniowiecznych zakonników,
- zapoznawać się z średniowiecznymi postaciami historycznymi,
- aktywnie spędzać czas w terenie,
- obcować z malowniczą przyrodą Mazur Zachodnich,
- integrować się podczas wieczornych gawęd przy ognisku.

Mazury Zachodnie dysponują bogatą ofertą edukacyjną, skupioną wokół historii,
ekologii, biologii, architektury oraz zabytków przemysłowych, a także związaną
z lokalnymi rzemieślnikami artystami, naukowcami Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, leśnikami i kadrą naukową parków krajobrazowych. Liczne atrakcje
przyrodnicze sprzyjają efektywnemu przyswajaniu informacji z wielu dziedzin,
w interesujący sposób poszerzając i utrwalając zdobytą już wcześniej wiedzę.

Program 3-dniowy
Cena obejmuje:
- zwiedzanie Ostródy
- wycieczkę do Malborka
- wizytę w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

- 3 lekcje edukacyjne wraz z materiałami
- 2 noclegi
- wieczorne gawędy przy ognisku lub w sali
- wyżywienie
- zabawy i biesiady podczas wieczornego ogniska

Opis programu:
Zapraszamy wszystkich na trzydniową wyprawę śladami Jagiełły i jego armii.
Uczestnicy projektu ,, Na rycerskim szlaku” poznają okoliczności wojny polskokrzyżackiej i przebieg jednej z największych bitew średniowiecza. W aktywny
sposób poznają jak wyglądało państwo krzyżackie w XV wieku, jak żyli rycerze i
jakimi zasadami się kierowali.
Już pierwszego dnia poznamy zamek krzyżacki w Ostródzie i jego historię.
Będziemy uczestniczyli w lekcji muzealnej, gdzie poznamy dokumenty
historyczne. Zwiedzimy perłę Mazur Zachodnich – miasto Ostródę, znane z
pięknego położenia wśród pięciu jezior. Wieczorem podczas gawędy podzielimy
się na historyczne chorągwie, poznamy ich nazwy i dowódców, poznamy
kodeks rycerski i przypomnimy pieśni rycerskie.
Drugiego dnia wybierzemy się do krzyżackiej stolicy, by poznać największą
budowlę z cegieł w średniowiecznej Europie. Poznany architekturę zamku w
Malborku, składająca się z trzech zamków, wyposażenie komnat, uzbrojenie, i
średniowieczne dokumenty. Będziemy uczestniczyli w kolejnej lekcji muzealnej.
Wieczorem będziemy brali udział w potyczkach rycerskich, przypomnimy
,,Bogurodzicę”.
Dzień trzeci spędzimy na polu bitwy. Zwiedzimy muzeum i obejrzymy fragment
filmu,, Krzyżacy”, obejrzymy obraz Jana Matejki ,,Bitwa pod Grunwaldem”
wykonany haftem krzyżykowym. Ubrani w stroje średniowieczne weźmiemy
udział w warsztatach łuczniczych i po odśpiewaniu ,, Bogurodzicy” i obejrzymy
pokaz walki rycerskiej..

Proponujemy odwiedzić któryś z zamków krzyżackich w drodze na Mazury Zachodnie
(Nidzica, Golub Dobrzyń)
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DZIEŃ 1 - Na rycerskim szlaku
Przyjazd do Ostródy i zakwaterowanie
Obiad
Zwiedzanie zamku w Ostródzie, np. średniowieczna mapa +
dokument lokacji zamku
Przejazd do miejsca zakwaterowania
Kolacja
Gawęda przy ognisku lub przy kominku z przewodnikiem;
podział na chorągwie, wybór nazwy, kodeks rycerski, pieśni
rycerskie
DZIEŃ 2 - W krzyżackiej stolicy
Śniadanie w miejscu zakwaterowania + pakiet na II śniadanie
Przejazd do Malborka
Zwiedzanie zamku średniego, lekcja muzealna (2h)
Odpoczynek na dziedzińcu zamku, możliwość zakupu pamiątek,
monet (15 min)
Zwiedzanie zamku wysokiego, rycerskie stroje (ok. 2h)
Powrót do miejsca zakwaterowania
Obiad
Rycerskie potyczki (ok. 2,5h)
Kolacja
Gawęda przy ognisku lub kominku - przypomnienie
,,Bogurodzicy”
DZIEŃ 3 - Na polu bitwy
Śniadanie w miejscu zakwaterowania
Przejazd na pole bitwy w Grunwaldzie, powtórzenie Bogurodzicy
– tekst dla każdego
Zwiedzanie pola bitwy, muzeum, wybicie monet, lekcja muzealna
– obraz Matejki, spacerkiem po Grunwaldzie w strojach
średniowiecznych, warsztaty łucznicze, pokaz walki rycerskiej (2
rycerzy)
Przejazd na obiad
Obiad
Wyjazdy

Program 5-dniowy (od poniedziałku do piątku)
Uczestnicząc w projekcie ,,Na rycerskim szlaku” poszerzysz wiedzę o ojczyźnie,
poznasz polskie krainy historyczno-geograficzne, dawne symbole narodowe i
będziesz dumny z faktu bycia Polakiem. Zaprezentujemy Ci kodeks rycerski,
zamki średniowieczne, zasługi rycerzy, w tym zakonników, dla rozwoju kultury
i cywilizacji. Przez trzy dni sam będziesz rycerzem, który w wybranej chorągwi
uczestniczy w potyczkach, jeździ konno, ogląda walkę na polu bitwy, wykonuje
ozdobę metodą witrażu, piecze pierniki
Co będziemy robić?
- zwiedzać zamki i kościoły średniowiecza, ich architekturę i funkcję
poszczególnych budynków,
- poznawać kodeks rycerski i życie średniowiecznych zakonników,
- zapoznawać się z średniowiecznymi postaciami historycznymi,
- jeździć konno, wykonać witraż, piec pierniki
- aktywnie spędzać czas w terenie,
- obcować z malowniczą przyrodą Mazur Zachodnich,
- integrować się podczas wieczornych gawęd przy ognisku,
Cena obejmuje:
- zwiedzanie Ostródy
- wycieczkę do Malborka

- opiekę przewodnika
- wizytę w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

- 3 lekcje edukacyjne wraz z materiałami
- jazdę konną
- naukę witrażu
- 4 noclegi
- wieczorne gawędy przy ognisku lub w sali
- wyżywienie
- zabawy i biesiady podczas wieczornego ogniska
- nauka pieczenia pierników

Opis programu:
Zapraszamy wszystkich na trzydniową wyprawę śladami Jagiełły i jego armii.
Uczestnicy projektu ,, Na rycerskim szlaku” poznają okoliczności wojny polskokrzyżackiej i przebieg jednej z największych bitew średniowiecza. W aktywny
sposób poznają jak wyglądało państwo krzyżackie w XV wieku, jak żyli rycerze i
jakimi zasadami się kierowali.
Już pierwszego dnia poznasz zamek krzyżacki w Ostródzie i jego historię.
Będziesz uczestniczył w lekcji muzealnej, gdzie poznasz dokumenty historyczne.
Zwiedzisz perłę Mazur Zachodnich – miasto Ostródę, znane z pięknego
położenia wśród pięciu jezior. Wieczorem podczas gawędy wstąpisz do
historycznej chorągwi, wybierzesz dowódcę, poznasz kodeks rycerski i
posłuchasz pieśni rycerskich.
Drugiego dnia będziesz przygotowywał się, by zostać rycerzem. Nauczysz się
karmić konie, czyścić je, by w końcu usiąść na koniu i pojeździć na nim. Jeśli się
postarasz, zostaniesz pasowany na jeźdźca. Podczas obiadu spróbujesz prostego,
rycerskiego jadła. Poznasz dziką, mazurską przyrodę. Wieczorem weźmiesz
udział w rycerskim turnieju i uszyjesz sakwę na pieniądze z średniowiecza, które
będziesz mógł zakupić w Grunwaldzie i w Malborku. Upieczesz pierniki na
wyprawę pod Grunwald i będziesz śpiewał ,,Bogurodzicę”.
Dzień trzeci spędzisz na polu bitwy. Zwiedzisz muzeum i obejrzysz fragment
filmu ,,Krzyżacy”, poznasz obraz Jana Matejki ,,Bitwa pod Grunwaldem”
wykonany haftem krzyżykowym. Ubrany w strój średniowieczny weźmiesz
udział w warsztatach łuczniczych i po odśpiewaniu ,,Bogurodzicy” obejrzysz
pokaz walki rycerskiej. Wieczorem, odpoczywając po bitwie, poznasz inne filmy
o krzyżakach.
Czwartego dnia wybierzemy się do krzyżackiej stolicy, by poznać największą
budowlę z cegieł w średniowiecznej Europie. Poznany architekturę zamku w
Malborku, składająca się z trzech zamków, wyposażenie komnat, uzbrojenie, i
średniowieczne dokumenty. Będziesz uczestniczył w kolejnej lekcji muzealnej.
Wieczorem będziesz brali udział w potyczkach rycerskich lub w inny sposób
będziesz doskonalił rycerską formę.
Ostatniego dnia zobaczysz pokaz średniowiecznego witrażu. Samodzielnie
wykonasz ozdobę techniką Tiffaniego, którą zabierzesz na pamiątkę do domu.

DZIEŃ 1 Na rycerskim szlaku - poniedziałek
13.0013.00
14:0015.00
16:0017.00
17.3018.00
18.0018.30
19.0021.00

Przyjazd do Ostródy
Obiad
Zwiedzanie Zamku w Ostródzie, średniowieczna
dokument
Przejazd do miejsca noclegu

mapa +

Kolacja
Gawęda przy ognisku lub kominku z przewodnikiem; podział na
chorągwie, wybór nazwy, kodeks rycerski, przypomnienie
„Bogurodzicy”

DZIEŃ 2 Rycerskie obowiązki - wtorek
9:00
9.3010.00
10.0013.30
14.3014.30
14.3015.00
15:0018.30
18.3019.00
19.0020.30

Śniadanie w miejscu zakwaterowania
Przejazd do stadniny koni
Warsztaty jeździeckie, czyszczenie koni ( max. 15 osób) /reszta
poznaje lasy pieszo lub rowerem
Obiad – rycerskie jadło
Przejazd na warsztaty jeździeckie ( II grupa) pozostałe osoby
poznaje lasy, zakończone pasowaniem na jeźdźca dla wszystkich
Powrót do bazy noclegowej
Kolacja
Pieczenie pierników, szycie sakwy na
średniowiecza lub rycerskie potyczki

pieniądze z

epoki

DZIEŃ 3 Na polu bitwy - środa
9:009.30
9.3011.00

11.0015:00

Śniadanie
Przejazd na pole bitwy, powtórzenie Bogurodzicy – tekst dla
każdego
Zwiedzanie pola bitwy, muzeum, wybicie monet, lekcja muzealna
– obraz Matejki, spacerkiem po Grunwaldzie w strojach
średniowiecznych, warsztaty łucznicze, pokaz walki rycerskiej
(2 rycerzy)

15.0015.30
15.3016.15
16.1517.00
17.0018.00
18.0018.30
19.0021.00

7.007.30
7.309.00
9.0011.00
11.0011.15
11.1513.30
13.3015.00
15.0015.30
15.3018.00
18.0018.30
18.3020.00

Przejazd na obiad
Obiad
Przejazd do miejsca zakwaterowania
Czas wolny
Kolacja
Biesiada po bitwie (film o Krzyżakach z zasobów muzeum w
Grunwaldzie)

DZIEŃ 4 W krzyżackiej stolicy - czwartek
Śniadanie + II śniadanie
Przejazd do Malborka
Zwiedzanie zamku średniego, lekcja muzealna
Odpoczynek na dziedzińcu zamku, możliwość zakupu pamiątek,
monet
Zamek wysoki, rycerskie stroje, uzbrojenie
Powrót do miejsca noclegowego
Obiad
Rycerskie turnieje lub pływanie kajakami
Kolacja
Biesiada przy ognisku

DZIEŃ 5 Rycerskie ozdoby - piątek
9:009.00
9.3013.30
14.0014.30
15:00

Śniadanie
Warsztaty średniowiecznego witrażu, wykonanie ozdoby techniką
Tiffaniego
Obiad
Wyjazd do domu

Ceny programu 3-dniowego:
Pakiet Standard – 430 zł/os.
Cena nie obejmuje kosztów przejazdu
Ceny programu 5-dniowego:
Pakiet Standard - 747 zł/os.
Cena nie obejmuje kosztów przejazdu

Zakwaterowanie:
Pakiet Standard

Ośrodek Wypoczynkowy „RUŚ”
Białka k/Rusi
14-300 Morąg

Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata Samsara”
ul. Olsztyńska 3
14-105 Łukta

Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne „Sarmatia”
ul. Pieniężnego 6
14-100 Ostróda

Atrakcje:
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
Stębark 1
14-107 Gierzwałd

Zamek w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

Własnym środkiem transportu

Wielkość grupy i minimalny wiek uczestników
Pakiet polecany dla dzieci, młodzieży i dorosłych grupa do
25 osób

Więcej informacji:
Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie
www.esencjamazur.pl

ZACHODNIE MAZURY – POWRÓT DO NATURY

Dojazd na miejsce

