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Wartość projektu: 400 694  zł 

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 303 716 zł 

 

 

Beneficjent:   

Gmina Olsztyn 

 

Podmiot realizujący:   

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 
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Cel główny projektu 

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców 

regionu oraz pozostałych terenów Polski kulturą,  

tradycjami i historią Warmii. 

 

Wypracowanie metod upowszechniania wiedzy o 

regionie w pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
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Główne produkty projektu 

 

1. Antologia Warmińska. Warmia w baśniach, 

podaniach i legendach – w wersji drukowanej i 

audio 

2.  Film animowany 

3. Spotkania teatralne 

4. Warsztaty regionalne  

5. Strona internetowa 
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Antologia warmińska – wersja 
drukowana 

 

• wybór tekstów,  
  opracowanie  i wstęp  
  - dr Teresa Brzeska – Smerek 

• projekt okładki, ilustracje  
  - Włodzimierz Chołostiakow  

• opieka redakcyjna  

  - Agnieszka Kacprzyk 

• książkę opracowała  
  - Agencja Smerek-Kantor 
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• „Ta ładnie zilustrowana i profesjonalnie opracowana antologia  
jest przeznaczona wprawdzie dla dzieci (…), ale również dla 
dorosłych pośredników, kiedy wypada nam poczytać dzieciom i 
nie tylko.” (z rec. J.J. Rojka). 
 

• Książka zawiera baśnie z elementami magicznymi i podania 
nawiązujące do faktów historycznych, w większości spisane 
przez Marię Zientarę – Malewską, ale też Augustyna Steffena, 
Irenę Kwintową, Marynę Okęcką – Bromkową, Tadeusza 
Orackiego. 
 

• Niemal każda z opowieści związana jest z konkretnym miejscem 
na Warmii, a indeks na końcu książki pozwala czytelnikowi 
sprawdzić, czy któraś z historii dotyczy jego najbliższej okolicy. 
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Antologia warmińska – wersja 
mówiona 
 

• czytają – Wioleta Zalewska,  
  Jaromir Wroniszewski 

• reżyseria, realizacja akustyczna,  
  gitara – Jaromir Wroniszewski 

• flety – Marek Markiewicz 

• instrumenty perkusyjne –  
  Maciej Pancer 



kreacja i promocja nowej marki regionu 

• film animowany zapisany na płycie 
DVD, dostępny  również w wersji 
dla niesłyszących 

• ilustracje: Paweł Kurylak, Adam 
Smoczyński 

• zdjęcia: Maciek Łojewski 

• muzyka i dźwięk:  
Jarek Kordaczuk  

• animacje i montaż:  
Adam Smoczyński 

 

Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim 

 -  film animowany 
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Dystrybucja głównych produktów 

Książka w wersji drukowanej i audio oraz film 

•  biblioteki publiczne, szkolne i przedszkola w woj. 

warmińsko-mazurskim 

• biblioteki wojewódzkie i duże miejskie na terenie kraju 

• inne biblioteki oraz instytucje 

• uczestnicy zajęć bibliotecznych i miejskich 

•  dodatkowo audiobook został rozprowadzony na terenie 

województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego 

w formie dodatku do Gazety Wyborczej 
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• spektakl dla dzieci „Na Warmii 
-  dawno, dawno temu” 
przygotowany przez 
Olsztyński Teatr Lalek w 
oparciu o wybrane utwory z 
„Antologii warmińskiej”  

• zajęcia warsztatowe   
„Jak bawić się w teatr” 

• 16 spotkań, ponad 640 
uczestników 

Spotkania teatralne 
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• Cele warsztatów:  

 rozwijanie zainteresowań 
historią i kulturą własnego 
regionu,  

 przekazanie wiedzy dotyczącej 
osób, zabytków, znaczących   
 zdarzeń i miejsc historycznych 

 wprowadzenie w świat tradycji 
i obyczajów ludowych  

 zapoznanie z symbolami 
miasta i regionu 

• 24 spotkania,  około 700 
uczestników 

   

  

Spotkania warsztatowe 
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Materiały reklamowe: 

broszura- harmonijka, zakładki 
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Strona internetowa www.antologiawarminska.pl 
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Dodatkowe rezultaty projektu 

 

Warsztaty (literackie, plastyczne, 

muzyczne, taneczne) 

28 645 

Konkursy (plastyczne, wiedzy o 

regionie, pięknego czytania) 

17 340 

Spotkania autorskie 2 54 

Zajęcia tematyczne 12 217 

Głośne czytanie i opowiadanie 50 781 

Lekcje biblioteczne 14 284 

Projekcje filmowe 4 94 

Pogadanki 8 155 

Wystawy  4 

Komputerowe warsztaty graficzne 4 65 

Razem 143 2635 
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Dodatkowe rezultaty projektu  

 

- film animowany Legenda o św. Jakubie 

- tryptyk „Warmińska wstęga”  

 

 

 Moja W armia.wmv
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Dziękuję za uwagę 


