
Kalendarium działań w roku 2023 w związku z planowanymi
obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

I. Biuro Promocji i Turystyki
1) Koordynacja obchodów 550. Rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
2) 21.01.2023 r. Inauguracja Wojewódzkich obchodów. Wydarzenie organizowane na terenie

Starego  Miasta  w  Olsztynie.  Pokazy  w  wykonaniu  rycerzy  oraz  Wojska  Polskiego,
koncerty.

3) 22-26.05.2023 r. Zjazd Miast Partnerskich Olsztyna
4) 24.05.2023 r. Międzynarodowa konferencja związana z Mikołajem Kopernikiem.
5) 06.12.2023 r. Imieniny Mikołaja Kopernika, podsumowanie obchodów urodzin Mikołaja

Kopernika.
6) W ciągu całego 2023 r. wizyty mediów ogólnopolskich, blogerów, dziennikarzy dotyczące

postaci Mikołaja Kopernika i jego związków z Olsztynem. 
7) Organizacja  wspólnie  z  branżą  turystyczną  dwóch/trzech  konkursów  ogólnopolskich

dotyczących Mikołaja Kopernika i jego związków z Olsztynem.

II. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

1) 19 - 20.02.2023 – Urodziny Mikołaja Kopernika i Dzień Nauki Polskiej – Jubileusz 50-
lecia OPiOA -  Obchody 550 rocznicy urodzin Kopernika oraz 50 rocznicy  powstania
Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego: wystawa zdjęć 50 letniej
historii planetarium i obserwatorium w Olsztynie, warsztaty dla dzieci (pisania gęsim piórem
itp.),  spektakl  dla  dzieci,   koncert  Tales  of  Pink  Floyd,  pokaz  laserowy  i  teatru  ognia,
premierowy pokaz filmu Magic globe.
2) 19.02 – 30.11 2023 – Wieczory z URANIĄ - Od Kopernika się zaczęło – cykl spotkań z
naukowcami
Tematyka  wykładów  obejmie  zagadnienia  z  dziedziny  astronomii,  fizyki,  astrobiologii  i
innych nauk przyrodniczych. Wykładowcami będą zaproszeni naukowcy z wyższych uczelni i
instytutów badawczych z całego kraju.
3) 01 – 03.05.2023 – Majówka z Kopernikiem 
W tych dniach odbędą się pokazy Słońca za pomocą różnych instrumentów astronomicznych
(kwadrant, teleskopy słoneczne).

4)  05.2023  –  Ja  i  Wszechświat wraz  z  Bajkową Paradą  Ulicami  Olsztyna  –  konkurs
plastyczny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Temat konkursu Układ Słoneczny
Kopernika Corocznie biorą w nim udział olsztyńskie przedszkola.

5) 03.06.2023 – Dzień Dziecka – Bawimy się jak mały Mikołaj
Spektakl teatralny dla dzieci realizowany w przestrzeni planetarium; 
Aktywne zabawy ruchowe dla dzieci w ogrodzie Obserwatorium Astronomicznego; 
Warsztaty edukacyjne; Łamigłówki.
6)  03 – 09.07.2023 – Kopernik na Księżycu 



Tydzień  poświęcony na pokazy naturalnego satelity Ziemi  od  pełni  do  trzeciej  kwadry –
teleskopowe obserwacje kraterów księżycowych.

7) 10.08.2021 – Warmińska Noc Perseidów – Jak obserwował Kopernik? 
Impreza  plenerowa  w  Parku  Centralnym  największym  parku  Olsztyna.  Prócz  wspólnego
oglądania przelotów Perseidów, które są punktem kulminacyjnym całego wydarzenia oraz
swego rodzaju pretekstem do spotkania publiczności z nauką: pokazy naukowe;  warsztaty
popularnonaukowe i animacje dla dzieci;  prezentacja instrumentarium Kopernika;  pokazy
filmów o tematyce astronomicznej w mobilnym planetarium;  wykłady popularnonaukowe w
Muzeum Nowoczesności dotyczące genezy planet Układu Słonecznego, rojów meteorów i
meteorytów  itp.;  wspólne  oglądanie  spadających  gwiazd  przy  akompaniamencie  zespołu
muzyki dawnej.
8)  23.09. – 15.12.2023 – Astronomiczna jesień muzyczna – Copernican Jazz Revolution – 
Kopoernik i jazz
Koncert i towarzyszące mu prezentacje w Planetarium.
9) Ok. 27.09.2023 – Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki
W programie ODNiS znajdą się elementy kopernikańskie. Szczegóły zostaną uzgodnione z 
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. 

10)  10.11.2021 - SPiN Day – Od Kopernika do teleskopu Jamesa Webba 
OPiOA jako członek Stowarzyszenia SPiN od roku 2015 bierze udział w organizacji  tego
ogólnopolskiego wydarzenia popularyzującego naukę. 

11) 10 lub 09.12.2023 – Imieniny Pana Mikołaja
Cykliczne wydarzenie kulturalne organizowane przez Olsztyńskie Planetarium adresowane do
dzieci  i  ich  opiekunów.  W  programie  pokazy  i  warsztaty,  spotkanie  z  Mikołajem
Kopernikiem.

Realizacja Projektów finansowanych z funduszy europejskich:

1) Realizacja strategicznego projektu Województwa Warmińsko Mazurskiego dotyczącego
modernizacji  Olsztyńskiego  Planetarium  –  rok  2023  –  podpisanie  umowy  na  realizację
projektu  modernizacji  Olsztyńskiego  Planetarium  wraz  z  utworzeniem  Habitatu
Księżycowego.

2) Realizacja projektu RPO „Śladami Mikołaja Kopernika” dotyczącego unowocześnienia
oferty kulturalnej i popularnonaukowej Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem
Doświadczalni Kopernika oraz Ogrodu Mikołaja Kopernika. 

Współdziałanie ze szkołami i WMODN
 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie – 

opracowywanie replik instrumentów Kopernika oraz budowa zegara słonecznego.
 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie projektowanie i 

realizacja interaktywnych eksponatów prezentujących zjawiska kosmiczne.
 Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie – 

opracowywanie replik instrumentów Kopernika. 

III. Biuro Wystaw Artystycznych



1. 21  IV –  21  V 2023  -  Wystawa Katarzyny  Tretyn,  absolwentki  Wydziału  Sztuk
Pięknych  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  (2007)  pod  roboczym  tytułem
"Sominium", której kuratorką jest Natalia Cieślak. Wystawa składać się będzie z prac, które
w zakresie tematyki oscylują wokół astronomii, a ich główną oś formalną stanowi światło. Od
2015  roku  artystka  współpracuje  z  Obserwatorium  Astronomicznym  w  Piwnicach  pod
Toruniem  oraz  Fundacją  Aleksandra  Jabłońskiego.  Jej  efektem  są  realizacje  artystyczne
powstałe na styku dwóch dziedzin: nauki i sztuki.

Projekt  "Sominium"  zaprezentuje  nowe  prace  artystki,  takie  jak  np.  wielkoformatowy
obraz/obiekt  świetlny,  który łączy fascynację zaćmieniem Słońca,  podziw dla  astronomów
badających zjawiska, które są trudno uchwytne, oraz zafrapowanie stanami emocjonalnymi i
impresjami  towarzyszącymi  sennym  wizjom.  Poza  tą  realizacją,  artystka  planuje  także
stworzenie wielkoformatowej projekcji multimedialnej, angażującej widzów do medytacji nad
fenomenem gwiazdy, w świetle której rozwija się życie na Ziemi. Prezentację uzupełnią także
oscylujące wokół eksperymentu warsztatowego formy przestrzenne czy malarstwo, w którym
artystka operuje nicią i odwołuje się do tradycji haftu. 

2. 28 IV – 21 V 2023 – Wystawa z okazji jubileuszu kopernikańskiego przygotowana 
przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenia Areszt Sztuki 

IV. Miejska Biblioteka Publiczna
1. Zadania ustawiczne:

a) Lekcje biblioteczne

b) Działania animacyjne m.in. warsztaty plastyczne, graficzne, literackie, fotograficzne,  

c) Konkursy 

d) Wystawy 

e) Zostaną przygotowane zestawienia bibliograficzne na temat Mikołaja Kopernika 

2. Działania edukacyjna organizowane przez MultiCentrum:

a) Układ Słoneczny przed i po Koperniku 

b) Budowa Układu Słonecznego

c) Statki kosmiczne z klonów 

d) Soczewki – optyka, teleskop, luneta, lupa, okulary

e) Zegar słoneczny

f) Szlakiem świętego Jakuba

g) O Warmio moja miła



h) Olsztyn bliżej marzeń

3. Wydarzenia okolicznościowe:

a) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Mikołajem Kopernikiem

b) Piknik rodzinny na placu zabaw pomiędzy osiedlami Jaroty i Nagórki „Planety Pana
Mikołaja”

c) Bądź  słoneczny na  każdy dzień  tygodnia,  miesiąca,  roku  –  konkurs  fotograficzny
całoroczny

4. Projekty,  które  zostaną  zrealizowane  jeśli  udałoby  się  pozyskać  środki
zewnętrzne:

a) „Co miasto, to przygoda – na szlaku kopernikowskim”

Projekt  zakłada  wydanie  publikacji  zawierającej  wybrane  teksty  literackie  napisane  przez
mieszkańców  miast  Szlaku  Kopernikowskiego  (m.in.  Olsztyn,  Lidzbark  Warmiński,
Frombork,  Pieniężno,  Orneta).  Będzie  hołdem  oddanym  najsłynniejszemu  mieszkańcowi,
który  rozsławił  nasz  region  na  cały  świat.  Jednocześnie  będzie  podziękowaniem  za
pozostawioną spuściznę, z której czerpiemy również dziś. 

Treść książki będzie nawiązywała do miejsc, w których żył i  pracował Mikołaj Kopernik.
Autorzy  będą  mieli  za  zadanie  ukazać  słynnego  astronoma  w  zupełnie  odmiennej,  niż
dotychczas pomnikowej, formie.  Publikacja przedstawi go oczami młodych twórców Warmii
i  Mazur.  Jego  uwspółcześnione  przygody  zostaną  napisane  przez  młodzież  ze  szkół
podstawowych w regionie. Książka będzie miała wysokie walory artystyczne i edytorskie. Do
projektu zostaną zaangażowani  specjaliści oraz cenieni ilustratorzy.

Publikacja zasili zbiory bibliotek w Olsztynie oraz w województwie warmińsko-mazurskim.
Nakład: 1000 egz.

b) Konkurs na afisz reklamujący spotkanie autorskie z Mikołajem Kopernikiem w
dniu  premiery  jego  najsłynniejszego  dzieła. Adresatami  będzie  młodzież  ze  szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Prace zostaną wyeksponowane w galerii Planety 11. Dla laureatów konkursu przewidywane
będą atrakcyjne nagrody.

c) Konstelacja odkrywców marzeń



Projekt zakłada zorganizowanie cyklu spotkań autorskich oraz warsztatów dla dzieci 
w  bibliotece  Abecadło.  Ma  na  celu  prezentacje  dziedzin,  którymi  zajmował  się
Mikołaj  Kopernik.  Chcielibyśmy,  żeby  postać  astronoma,  jego  wszechstronność  i
różnorodność podejmowanych inicjatyw stała się inspiracją dla najmłodszych. Hasłem
przewodnim będzie zwrot: Ty też możesz być Kopernikiem.

Konstelacja odkrywców marzeń to cykl 5 spotkań z gwiazdami współczesnej
literatury dziecięcej i popularnonaukowej. Każdy  z zaproszonych gości odnosi
się w swojej twórczości do jednej z wybranych dziedzin, którą zajmował się
słynny astronom:  ekonomia,  medycyna,  astronomia,  kartografia,  prawo.  Po
każdym spotkaniu odbędą się warsztaty dla dzieci korespondujące do tematyki
spotkania. Na spotkaniu uczestnicy będą otrzymywali specjalnie przygotowane
monety.  Na  zakończenie  cyklu  dzieciom,  które  zgromadzą  komplet  monet,
zostaną wręczone dyplomy odkrywców marzeń oraz nagrody.

Cykl spotkań zainauguruje spotkanie Mikołaja Kopernika (w tej roli Marian Jurak) ze
współczesnym badaczem,  Leszkiem Błaszkiewiczem.  Spotkanie  połączone  będzie  
z konferencją prasową otwierającą projekt.

d)  Skrzynia pełna kolorów dla Mikołaja Kopernika

Projekt  zakłada  zaangażowanie  najmłodszych  mieszkańców  tj.  przedszkolaków  z
miast  znajdujących  się  na  Szlaku  Kopernikowskim  w  działania  mające  na  celu
oddanie  hołdu  Mikołajowi  Kopernikowi  oraz  popularyzację  wiedzy  o  astronomie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie przygotuje skrzynię okolicznościową, która
będzie przekazywana do wybranych instytucji w różnych miastach. Dzieci będą mogły
składać w niej prace plastyczne, laurki, czy też listy adresowane do M. Kopernika.

Na zakończenie planowana jest ekspozycja prac w Olsztyńskim Planetarium i
Obserwatorium Astronomicznym.

V. Miejski Ośrodek Kultury

1. KOMIKS KOPERNIK 2023. 

Kontynuacja komiksu opisującego losy Mikołaja Kopernika, który dzięki własnej 
pomysłowości i opracowanemu przez siebie wynalazkowi znalazł się ponownie w XXI 
wieku. Kolejne wcielenie Kopernika powoła do życia jeden z najbardziej utalentowanych 
polskich komiksiarzy – KRL, autor wielokrotnie nagradzanych Łaumy, Yoela czy Ligi 
Obrońców Planety Ziemia.

2. LARP KOPERNIKA. 

Gra fabularna z Horyzontami Fantastyki. Kostiumem i wyobraźnią przenosimy się w czasie 
do olsztyńskiego Zamku Kopernika. To rodzaj gry i improwizacji na żywo, w której 
uczestnicy próbują rozwiązać intrygę: jak Mikołaj Kopernik zaradził zarazie opanowującej 
średniowieczny Olsztyn? 



3. NASZ KOPERNIK JEST NASZ! TORUŃ-FROMBORK-OLSZTYN. 

Turniej miast, w której reprezentanci Olsztyna, Fromborka i Torunia stoczą ze sobą bój 
(wiedza o życiu Kopernika), rozstrzygając ostatecznie, które z miast może dzierżyć palmę 
pierwszeństwa w chwaleniu się Astronomem.

4. KONCERT JUBILEUSZOWY – KRZESIMIR DĘBSKI Z ORKIESTRĄ. 

Uznany kompozytor stworzył utwór, dedykowany jubileuszowi Roku Kopernika. Duże 
przedsięwzięcie artystyczno-orkiestrowe. 

5.  ZNALEM GOŚCIA (UWAGA! TV ŚREDNIOWIECZE). 

Film promujący życie i dzieło Kopernika osadzony w konwencji reportażu interwencyjnego. 
Świadkowie kopernikańskich wydarzeń, jak i prywatnego życia Astronoma, będą zdradzać 
reporterowi biograficzne, obyczajowe i anegdotyczne „smaczki”. Powstanie obraz 
odbrązowionego człowieka z krwi i kości, głęboko ludzkiego, ale i przykładu własnego epoki.

VI. Olsztyński Teatr Lalek 

Rok Kopernikowski – Mikołaj Kropielnik z Olsztyna

Projekt  to  prezentacja  spektaklu  o  patronie  Olsztyna  Mikołaju  Koperniku,  przezabawna
historia utrzymana w nurcie komedy de l’arte pełna komicznych scen i gagów sytuacyjnych.
Opowiada  o  olsztyńskim  przedsiębiorcy,  który  przenosi  się  w  czasie  by  spotkać  się  z
Mikołajem  Kopernikiem.  Projekt  ten  polegałby  na  odwiedzeniu  5  ośrodków  kultury  w
regionie z prezentacją tego spektaklu z uwagi na rok Kopernikowski, jest świetną alternatywa
ukazania  historycznej  postaci  w  nieco  przewrotny  i  zabawny  sposób  oraz  prezentacji
astronoma, filozofa i słynnego Polaka milusińskim.

VII. Placówki edukacyjne

W szkołach i  przedszkolach przeprowadzane będą konkursy, olimpiady, rajdy
itp. Poświęcone postaci Mikołaja Kopernika oraz jego związków z Olsztynem i
Warmią.


