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1.

Informacje wstępne
Nazwa projektu:

Opracowanie koncepcji ekspozycji – projektu aranżacji i wyposażenia „Multimedialnego Muzeum Obozu
Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka” przy ulicy Ratusz 1 w Olsztynku.

Inwestor- Zamawiający:
Gmina Olsztynek,
ul. Ratusz 1,
11-015 Olsztynek,
woj. warmińsko-mazurskie
www.olsztynek.pl

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja stałej ekspozycji muzealnej na potrzeby realizacji
„Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka”.
Muzeum będzie zlokalizowane w budynku ratusza miejskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków
województwa warmińsko-mazurskiego. Budynek składa się z czterech kondygnacji naziemnych włącznie
z piwnicą. Dojście do muzeum zapewnione będzie przez dwie klatki schodowe oraz windę. Z muzeum
zostanie udostępnione wejście na wieżę ratusza – punkt widokowy.
Powierzchnia sali ekspozycyjnych muzeum obejmować będzie część południowo-wschodnią poddasza
budynku, o powierzchni około 307 m2.

Cel opracowania:
Celem opracowania jest stworzenie koncepcji ekspozycji stałej placówki muzealnej upamiętniającej ofiary
niemieckiego obozu jenieckiego z lat 1939 - 1945, zlokalizowanego w miejscowości Królikowo,
gm. Olsztynek. W swoim założeniu placówka będzie pełnić funkcję instytucji, której celem będzie budowanie
bazy danych zawierającej wszelkie informacje o byłym obozie i o losach w nim osadzonych w całym okresie
jego funkcjonowania na drodze fachowych ustaleń i kwerend. Intencją Zamawiającego jest, aby powstała
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placówka miała charakter upamiętniający, jak również stanowiła ogólnodostępne centrum informacyjne dla
wszystkich zainteresowanych problematyką ściśle związana z treściami Muzeum. Misją placówki jest także
upowszechnianie wiedzy nt. historii miasta Olsztynka i jego okolic. Muzeum będzie stanowić nowy
atrakcyjny obiekt edukacyjno-turystyczny i miejsce pamięci na mapie regionu. Realizowana inwestycja,
której grupę docelową projektu stanowić będą mieszkańcy miasta oraz turyści krajowi i zagraniczni
z pewnością przyczyni się do wzrostu potencjału turystycznego Olsztynka.
Integralną częścią ma być także strona internetowa muzeum, która stanie się narzędziem naukowym
pozwalającym na przeszukiwanie oraz współtworzenie bazy danych zawierającej informacje o jeńcach obozu
Stalag IB Hohenstein. Zarówno informacje zawarte na stronie internetowej jak i na stanowisku P3 „Ściana
pamięci” powinny być tożsame.

Zakres opracowania:
Koncepcja

ekspozycji

obejmuje

określenie

zagadnień

tematycznych

takich

jak:

sformułowanie zakresu tematyczno- historycznego, wskazanie typów stanowisk multimedialnych oraz
tradycyjnych, określenie wymagań wyposażenia, układu ekspozycji wraz z elementami dodatkowymi np.
oświetlenie, tło muzyczne ekspozycji, a także konspekt struktury strony internetowej placówki oraz
dostarczenie wytycznych na potrzeby realizacji Muzeum.
Ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku ratusza, w tym poddasza
użytkowego oraz brak możliwości pełnego dostosowania przedmiotowego budynku do wymagań obecnie
obowiązujących przepisów techniczno– budowlanych (szczególnie PPOŻ), Inwestor na etapie realizacji
ekspozycji będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu z odpowiednimi służbami.

Materiały źródłowe:
1. Program Funkcjonalno – Użytkowy
2. Projekt architektoniczno – budowlany, wykonany przez ROŻEN & ROŻEN PRACOWNIE AUTORSKIE
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
3. Wizja lokalna
4. Materiały udostępnione przez Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka
5. Materiały udostępnione przez Gminę Olsztynek
6. Portal internetowy http://www.olsztynek.pl/
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2.

Układ ekspozycji

Sale wystawowe będą znajdowały się po stronie południowo- wschodniej poddasza, zajmując około połowę
kondygnacji. Układ pomieszczeń tworzy literę L.
Na planie poddasza ratusza miejskiego poniżej, zaznaczono powierzchnię ekspozycji muzealnej.

Rysunek 1: Powierzchnia ekspozycji muzealnej

Przestrzeń muzealna podzielona jest na dwie sale:


mniejszą- salę nr 1, w której znajdować się będzie wejście od strony głównej klatki schodowej
i windy,



większą- salę nr 2, stanowiąca główną część wystawową.
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Zwiedzanie ekspozycji będzie się odbywało od wejścia głównego do sali nr 1 w całości poświęconej historii
i turystycznym walorom miasta oraz gminy Olsztynek, a następnie do sali nr 2 dedykowanej historii obozu
jenieckiego Stalag IB i historii miasta po likwidacji obozu do czasów dzisiejszych.
Ze względu na specyfikę pomieszczeń, układ klatek schodowych oraz jeden szyb windowy umieszczony
od strony głównego wejścia, zaleca się pozostawienie swobodnego wyjścia z muzeum:


powrót do głównego wejścia w sali nr 1



przez południową klatkę schodową z sali nr 2.

Rysunek 2: Kierunek zwiedzania

6|Strona

KONCEPCJA EKSPOZYCJI „MULTIMEDIALNEGO MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO STALAG IB ORAZ HISTORII OLSZTYNKA”

SALA 1
Tytuł sali
Opis

Olsztynek dawniej i dzisiaj
Pierwsza sala ekspozycyjna poświęcona jest w całości historii miasta Olsztynka oraz
podkreśleniu bogatych walorów turystycznych miasta i gminy.
Sala w swoim przekazie ma mieć „lekki” charakter i podzielona jest na dwie części,
stanowiąc przeciwwagę w stosunku do nastroju i tematyki sali nr 2.

Charakter

Jedna część sali opisuje historię miasta wraz z tradycyjnymi gablotami ekspozycyjnymi,
drugie zawiera stanowiska interaktywne, projekcję video, stoły z siedziskami tworząc
kącik dyskusyjny oraz miejsce do gier i zabaw.
Sala ta powinna stwarzać warunki przyjazne dzieciom.
Spokojna, łagodna i stonowana muzyka z motywami instrumentarium ludowego,
charakterystycznego dla regionu, przeplatana dźwiękami natury.

Ekspozycja,
tło dźwiękowe

Sekwencja odtwarzana w sposób zapętlony o minimalnej długości sekwencji 4 minuty.
Dedykowane głośniki nr A1, A2 w miejscach wskazanych w Załączniku nr 4 „Schemat
nagłośnienia”.
Oświetlenie główne sali- punktowe, podwieszone pod sufitem, niekolidujące z projekcją
na ścianie. Rozmieszczenie szyn do systemu oświetleniowego zgodnie z Załącznikiem nr
3 „Schemat oświetlenia”.

Oświetlenie
W celu podkreślenia łagodnego i pogodnego charakteru przestrzeni, zaleca się użycie
koloru zielonego w podświetleniu LED tradycyjnych gablot ekspozycyjnych akcentując
przywiązanie miasta i gminy do ekologicznych wartości.
Ściany białe, podłoga – panele podłogowe wybrane przez Zamawiającego.
Elementy więźby dachowej ciemno-szare.
Wykończenie
Umeblowanie- stoły w kolorze obudów stanowisk interaktywnych.
Wydruki na ścianie.
W sali przewiduje się ustawienie dwóch stolików do kącika dyskusyjnego w rejonie
Dodatkowo

projekcji wraz z siedziskami (około 8 sztuk).
W sali przewiduje się umieszczenie trzech markerów sterujących stanowiskami typu AR.
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SALA 2
Sala jest podzielona na sekcje, które chronologicznie opowiadają historię obozu:
1. Lata od 1914 do 1939 - pierwsza wojna światowa i wydarzenia do powstaniu obozu
2. Stalag IB Hohenstein (lata od 1939 do 1945) - aspekty funkcjonowania obozu jenieckiego
3. Martyrologia obozowa
4. Olsztynek po II wojnie światowej
Tytuł

Lata od 1914 do 1939 - pierwsza wojna światowa i wydarzenia do powstaniu obozu
Część pierwsza sali nr 2 prezentować będzie kontekst historyczny wydarzeń z lat 1914

Opis

-1939 do czasu budowy obozu jenieckiego oraz rys historyczny mówiący o jego
budowie.
Informatywny, z obrazowym uwypukleniem regionu dzisiejszych Warmii i Mazur w
ówczesnej rzeczywistości geopolitycznej, poprzez wyeksponowane podświetlonych na

Charakter

ścianach gablot ekspozycyjnych map oraz infografik odnoszących się do problematyki
związanej z wybuchem I wojny światowej, znaczeniu bitwy pod Tannenbergiem oraz
genezie powstania obozu.
Dźwięki z frontu, okrzyki w wielu językach, rytmiczny dźwięk maszerującej armii,
wybuchy- bombardowania, dźwięki gąsienic czołgu, komunikaty dla ludności cywilnej w

Ekspozycja,
tło dźwiękowe

różnych językach.
Sekwencja odtwarzana w sposób zapętlony o minimalnej długości sekwencji 5 minut.
Dedykowany głośnik nr A3 w miejscu wskazanym w Załączniku nr 4 „Schemat
nagłośnienia”.
Oświetlenie główne sali- punktowe, podwieszone pod sufitem. Rozmieszczenie szyn do
systemu oświetleniowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Schemat oświetlenia”.

Oświetlenie

W celu zaakcentowania burzliwych i dramatycznej wydarzeń, zaleca się w tej przestrzeni
użycie koloru czerwonego w podświetleniu LED tradycyjnych gablot ekspozycyjnych oraz
stanowiska interaktywnego AR5.

Wykończenie

Ściany białe, podłoga – panele podłogowe wybrane przez Zamawiającego.
Elementy więźby dachowej ciemno-szare.
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Wydruki na ścianie oraz wydruki jako tło gablot ekspozycyjnych.
Dodatkowo

Tytuł

Opis

Charakter

W części sali znajdować się będzie marker sterujący oraz interaktywne stanowisko typu
AR.

Stalag IB Hohenstein (lata od 1939 do 1945) - aspekty funkcjonowania obozu
jenieckiego
Część druga sali nr 2 ma obrazować życie codzienne, aspekty funkcjonowania oraz
historię obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein w latach 1939 - 1945.
Wrażeniowy oraz informatywny z uwydatnieniem w części projekcyjnej oraz
rekonstrukcji wnętrza baraku obozowego warunków bytowych w obozie.
Dźwięki obozowego gwaru np. rozmowy jeńców w wielu językach, wezwania i zawołania
na apel, dźwięki przechodzących po placu obozowym, skrzypienie desek wewnątrz

Ekspozycja,
tło dźwiękowe

baraku, stukot obcasów, w tle szczekanie psów, przeloty samolotów.
Sekwencja odtwarzana w sposób zapętlony o minimalnej długości sekwencji 4 minuty.
Dedykowany głośnik nr A4 w miejscu wskazanym w Załączniku nr 4 „Schemat
nagłośnienia”.
Oświetlenie główne sali- punktowe, podwieszone pod sufitem. Rozmieszczenie szyn do
systemu oświetleniowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Schemat oświetlenia”.

Oświetlenie

Zaleca się zastosowanie podświetlenia LED koloru niebieskiego do tradycyjnych gablot
ekspozycyjnych oraz stanowisk interaktywnych, jako koloru zimnego, a jednocześnie
koloru uspakajającego oraz symbolizującego duchowość oraz sztukę.
Ściany białe, podłoga – panele podłogowe wybrane przez Zamawiającego.

Wykończenie

Elementy więźby dachowej ciemno-szare.
Wydruki na ścianie oraz wydruki jako tło gablot ekspozycyjnych.
W części sali przewiduje się wydzielenie przestrzeni stanowiącej rekonstrukcję wnętrza
baraku obozowego wraz z rekwizytami oraz manekinem siedzącym na górnej pryczy,

Dodatkowo

który wypatruje przez okno za wolnością. Autentyczności rekonstrukcji mają nadać
elementy stylistycznie nawiązująca do okresu np. lampa, elementy sztuki autorstwa
internowanych. W części sali zostanie także umieszczony marker sterujący stanowiska
typu AR.
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Tytuł

Martyrologia obozowa
Część ta ma poprzez formę ekspozycji w wymowny sposób podkreślać tragiczne losy

Opis

osadzonych w Stalagu IB Hohenstein. Przekaz ma uświadomić rozmiar tragedii i
nieszczęść ludzi przebywających w Stalagu IB Hohenstein w całym jego okresie
funkcjonowania.

Charakter

Charakter skupienia, zadumy i kontemplacji nad losem internowanych.
Stonowana muzyka tła, bicie dzwonu, szum wiatru i drzew.

Ekspozycja,
tło dźwiękowe

Sekwencja odtwarzana w sposób zapętlony o minimalnej długości sekwencji 4 minuty.
Dedykowany głośnik nr A5 w miejscu wskazanym w Załączniku nr 4 „Schemat
nagłośnienia”.
Oświetlenie główne sali- punktowe, podwieszone pod sufitem. Rozmieszczenie szyn do
systemu oświetleniowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Schemat oświetlenia”.

Oświetlenie

Zaleca się zastosowanie koloru białego LED do podświetlenia stanowiska „Ściana
pamięci” oraz gabloty ekspozycyjnej znajdującej się w obrębie tego stanowiska.
Tradycyjne gabloty ekspozycyjne powinny posiadać podświetlenie LED koloru
niebieskiego.
Ściany białe, podłoga – panele podłogowe wybrane przez Zamawiającego.

Wykończenie

Elementy więźby dachowej ciemno-szare.
Wydruki jako tło gablot ekspozycyjnych.
W części sali znajduje się stanowisko „Ściana pamięci” wyświetlająca pełną listę

Dodatkowo

numerów obozowych jeńców oraz gablota ekspozycyjna w formie przeszklonej podłogi,
której celem jest symboliczne zaakcentowanie śladów istnienia obozu oraz nieustannie
prowadzonych badań archeologicznych po byłych więźniach.

Tytuł

Olsztynek po II wojnie światowej
Wyprowadzenie z tematyki obozu- okoliczności "wyjścia" jeńców z obozu i jego

Opis

likwidacja oraz ukazanie procesu pozytywnych przemian Olsztynka na przestrzeni
ubiegłego wieku.

Charakter

Spokojny, optymistyczny.

Ekspozycja,

Dźwięki natury.
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Sekwencja odtwarzana w sposób zapętlony o minimalnej długości sekwencji 3 minut.
tło dźwiękowe

Dedykowany głośnik nr A6 w miejscu wskazanym w Załączniku nr 4 „Schemat
nagłośnienia”.

Oświetlenie

Oświetlenie sali- punktowe, podwieszone pod sufitem, rozmieszczenie szyn do systemu
oświetleniowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Schemat oświetlenia”.
Ściany białe, podłoga – panele podłogowe wybrane przez Zamawiającego.

Wykończenie

Elementy więźby dachowej ciemno-szare.
Wydruki na ścianie.

Dodatkowo

-
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3.

Typy stanowisk ekspozycyjnych

Stanowiska ekspozycyjne są podzielone na dwie grupy składające się za stanowisk tradycyjnych oraz
multimedialnych.

Stanowiska multimedialne
Ekspozycja składa się z dziewięciu stanowisk interaktywnych typu infokiosk (I), trzech projekcji (P) oraz
trzech stołów interaktywnych (S), które powinny działać w obrębie jednej, bezprzewodowej sieci
komputerowej oraz dwóch ramek cyfrowych (F) i stanowiska typu rzeczywistość rozszerzona (AR).
W/w typy stanowisk powinny posiadać zabezpieczenia typu „kiosk” uniemożliwiając dostęp do systemu
poza dedykowaną aplikację.
Projekt interfejsu powinien uwzględniać specyfikę interfejsów dotykowych oraz być wykonany w czystej,
przejrzystej i logicznej formie.
Należy pamiętać o wyeksponowaniu wyboru języków oraz łatwym dostępie do wszystkich pod-aplikacji
(dot. stołów interaktywnych).
Wybrane urządzenia powinny zapewniać płynną obsługę docelowych aplikacji (m. in. grafika 3D generowana
w czasie rzeczywistym, obsługa filmów HD) z sugerowanym systemem operacyjnym – Android.
Zaleca się zautomatyzowanie włączenia oraz wyłączania ekspozycji.
Sugeruje się wykorzystanie projektorów typu short throw oraz dobranie takich typów projektorów
pozwalających na ich włączenie poprzez sieć LAN.
Do zarządzania siecią komputerami oraz urządzeniami do niej podłączeniowy będzie służył serwer
umiejscowionym w dedykowanym pomieszczeniu.
Muzeum powinno posiadać otwartą dla zwiedzających sieć bezprzewodową. Schemat rozmieszenia
punktów dostępowych został przedstawiony na Załączniku nr 5 „Schemat sieci bezprzewodowej”.
Do wykonania infokiosków oraz stołów interaktywnych zaleca się wykorzystanie ekranów dotykowych typu
multitouch ze zintegrowaną jednostką centralną (forma tabletu) do których zapewniony będzie dostęp
serwisowy poprzez rewizję.
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Dokładne rozmieszczenie stanowisk oraz gablot powinno uwzględniać specyfikę pomieszczeń, eksponatów
oraz podlegać szczegółowym ustaleniom z Zamawiającym na etapie realizacji.
Wygląd stołów oraz kiosków interaktywnych zobrazowany jest na załączonych wizualizacjach oraz rzutach
i przekrojach stanowiących Załącznik nr 1 „Wizualizacje” oraz Załącznik nr 2 „Rzuty, przekroje i detale”.
Stanowiska typu AR dzielą się na dwa typy:


AR 1-4 oraz 6 w formie sterującego markera, którego treść odczytuje się poprzez dedykowaną
aplikację na urządzenia mobilne, którą zwiedzający pobiera na własne urządzenia mobilne.
Aplikacja składać się będzie z części ogólnej informującej o muzeum oraz części pt. „skaner
rzeczywistości rozszerzonej” umożliwiającej odczyt markerów rozmieszczonych w muzeum,
powodując wyświetlenie odpowiedniego modelu m. in.
- AR 1-3 modele 3D nawiązujące do treści ze stanowiska I3,
- AR 4 model 3D sterowca Hindenburg,
- AR 6 model 3D nawiązujący do życia w obozie.



AR 5- opisane w dalszej części opracowania oraz przedstawione w Załączniku nr 1 „Wizualizacje”
oraz Załączniku nr 2 „Rzuty, przekroje i detale”.

Stanowiska tradycyjne
Stanowiska tradycyjne składają się z gablot ekspozycyjnych (G), których wyposażenie będą stanowiły:


makiety obiektów architektonicznych:
- zamku średniowiecznego,
- obozu jenieckiego,



eksponaty muzealne.

Stanowiska tradycyjne powinny być odpowiednio doświetlone, zabudowane, zamykane na klucz, posiadać
rewizję oraz eksponować okazy przez materiał przeźroczysty. Rekwizyty powinny być ustawione na
postumentach/podestach, półkach wewnątrz gablot lub podwieszone na linkach.
Wyróżnia się dwie formy tradycyjnych stanowisk:
- wolno-stojące w sali nr 1 oraz
- wbudowane w istniejące skosy więźby dachowej w sali nr 2, dla których tło stanowić będą podświetlone
wydruki (W)- tematycznie korespondujące do wystawianych zabytków.
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Wielkość gablot oraz postumentów na okazy powinna uwzględniać wymiary prezentowanych eksponatów.
Przykłady gablot wraz z wydrukami zostały zobrazowane na załączonych wizualizacjach oraz przekrojach
stanowiących Załącznik nr 1 „Wizualizacje” oraz Załącznik nr 2 „Rzuty, przekroje i detale”.

Rysunek 3: Układ stanowisk ekspozycyjnych tradycyjnych i multimedialnych
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Konspekt strony internetowej muzeum
Strona www składać się będzie z sekcji:
1. „Strona startowa” będąca syntezą informacji o muzeum,
2. „Aktualności”,
3. „O muzeum” z galerią,
4. „Historia obozu”,
5. „Dla zwiedzających” zawierające godziny otwarcia, dojazd, bilety, regulamin zwiedzania,
6. „Rezerwacje” dające możliwość dokonania rezerwacji grupowych,
7. „Muzealne centrum informacji o byłych więźniach Stalagu IB”- narzędzie pozwalające na
przeszukiwanie oraz aktualizację, zgodnie z procedurą, bazy danych jeńców, która jest zintegrowana
ze stanowiskami P3 oraz i7,
8. „Przyjaciele” sekcja honorująca osoby oraz organizacje mające wkład w powstanie muzeum.

Aplikacja
Elementem uzupełniającym zarówno ekspozycję stałą jak i promocję muzeum jest aplikacja na urządzenia
mobilne, bezpłatnie udostępniona online.
Aplikacja zawiera podstawowe informacje o muzeum a jej główną częścią jest moduł rzeczywistości
rozszerzonej, pozwalający zwiedzającemu na dodatkową interakcję z eksponatami 3D ukrytymi w przestrzeni
muzeum w postaci markerów AR.
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4.

Treść ekspozycji

Treść ekspozycji powinna mieć charakter popularno-naukowy, z uwypukleniem ciekawostek i informacji
mogących szczególnie zaciekawić zwiedzającego. Treść nie powinna być zbyt szczegółowa.
Językiem głównym ekspozycji jest język polski, sugeruje się, aby ekspozycja zawierała także tłumaczenie
treści na język angielski zgodnie z normą tłumaczeniową PN-EN 15038:2006. Treść stanowisk powinna
poprawna stylistycznie oraz ortograficznie. Podana wymagana liczba stron A4 odpowiada standardom
znormalizowanego maszynopisu.

Olsztynek dawniej i dziś
Tytuł

Historia miasta i okolic od starożytności po czasy nowożytne

Kod
P1
(do I wojny światowej)
Projekcja na ścianie
Stanowisko powinno zawierać informacje dotyczące najstarszej historii (od pradziejów)
Opis

okolic Olsztynka, ogólny proces kolonizację ziem pruskich przez Zakon Krzyżacki i nadanie
praw miejskich, rozbudowę miasta i najważniejsze wydarzenia z dziejów.
1. Najstarsze ślady człowieka, przed Prusami.
2. Podział terytorialny dla poszczególnych plemion pruskich na obszarach przez nich
zamieszkiwanych (region obejmujący cały region byłych ziem pruskich).
3. Akcja kolonizacyjna (chrystianizacja) ziem pruskich, przybycie Zakonu Krzyżackiego
na Ziemię Sasińską.
4. Bitwa pod Grunwaldem i jej znaczenie.
5. Król Jagiełło w Olsztynku.

Konspekt
struktury

6. Podpisanie aktu lokacyjnego miasta Olsztynek (Hohenstein) - okoliczności nadania
praw miejskich (data i nazwa miasta wraz z kopią dokumentu, jeśli się zachował)
oraz rozbudowę miasta do 1525 r. (Hołd Pruski).
7. Olsztynek po 1525 r. i okres rozkwitu- kształtowanie się granic Prus Książęcych
i Prus Królewskich oraz Warmii po 1525 (po Hołdzie Pruskim – sekularyzacja Prus)
roku do 1772 r..
8. Wojny, epidemie i inne większe klęski i katastrofy w dziejach miasta, obecność
wojsk szwedzkich, najazdy tatarów i obecność wojsk napoleońskich w Olsztynku.

Wymagania
merytoryczne

9. Najważniejsze wydarzenia epoki nowożytnej z dziejów Olsztynka.
1. Wykorzystanie najstarszych dostępnych rycin, historycznych planów, map miasta
i regionu, przedwojenne zdjęcia lotnicze, karty pocztowe itp..
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2. Mapy obrazujące zasięg Państwa Krzyżackiego z zaznaczonym Biskupstwem
Warmińskim oraz największymi założeniami zamkowymi po podbojach
krzyżackich.
3. Olsztynek na tle konfliktów Zakonu Krzyżackiego podczas wojen z Polską.
4. Jako uzupełnienie do tła wydarzeń należy w miarę dostępnej wiedzy przedstawić
życie codzienne w ogólnym ujęciu np: narodowości na przestrzeni czasów
krzyżackich.
5. Olsztynek na tle mapy obrazującej kształtowania się granic w regionie
(od Sekularyzacji Prus do 1772 r. następnie do 1914 r. fazy rozbiorów Polski).
6. Uruchomienie kolei żelaznej (budynek dworca w co najmniej jednej rycinie)
- kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach miasta do roku 1914.
7. Najciekawsze istniejące zabytki (co najmniej pięć) i ich krótki opis – nazwa/funkcja,
data powstania i aktualna lokalizacja (szczegółowy przewidziano w innym
stanowisku).
Źródła

Wideoprezentacja około 10 - 12 minut.
J. Okulicz, Osadnictwo ziem pruskich od czasów najdawniejszych do XIII wieku, w:
Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1, Warszawa 1981;
M. J. Hoffmann, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku Góra Czarownic w
Olsztynku, Olsztyn 2010;
J. Okulicz, Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e., Wrocław-WarszawaKraków 1973;
J. Dąbrowski, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Białystok 1997;
A. Radzymiński, Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów, Toruń 2008;
J. Sikorski, Zespół zamkowy oraz system urządzeń miejskich Olsztynka w średniowieczu, w:
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Człowiek a środowisko, Olsztyn 1999;
R. Sypek, Zamki i obiekty warowne Państwa Krzyżackiego, cz.2: Pomezania, Ziemia
Sasińska i Ziemia Lubawska, Warszawa 2000;
M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach.
Powiśle, Warmia, Mazury, Olsztyn 2006;
G. Białuński, Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus
Krzyżackich i Książęcych, Olsztyn 2001;
A. Szorc, Dominium Warmińskie 1243-1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju
Warmii, Olsztyn 1990;
S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, t. 1-2, Olsztyn 2010-2011;
J. Salm, W cieniu Tannenbergu - odbudowa Olsztynka, w: Odbudowa miast
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wschodniopruskich po I wojnie światowej, Olsztyn 2006;
M. Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno 2004;
E. Hartmann, Geschichte der Stad Hohenstein in Ostpreussen, Wurzburg 1959;
R. Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003;
A. Mackiewicz - Archeo Adam, Stawiguda, Wyniki badań archeologicznych Starego Miasta
Olsztynka i ich wykorzystanie w procesach porządkowania miasta, w: Badania
archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, materiały z
konferencji Wykno 1997;
K. Jakubowski, J. Sikorski, M. Wielgus, Skrócone studium historyczno-urbanistyczne.
Wytyczne i postulaty konserwatorskie dla miasta Olsztynka, Olsztyn 1992;
M. Bnińska, M. Leopold, Ocena stanu środowiska wybranych jezior w gminie Olsztynek i
główne zasady ich użytkowania i ochrony, Olsztyn 1992;
R. Gruszkiewicz, B. Kuźniewski, Olsztynek w fotografii, Olsztynek 1999;
mapy z geoportal.gov.pl - udostępnienie podmiotom publicznym przez Głównego Geodetę
Kraju (Główny Urząd Geodezji i Kartografii);
historyczne mapy z David Rumsey Map Collection - Cartography Associates;
http://www.davidrumsey.com/;
Sprawozdania z późniejszych badań archeologicznych – Archeo- Adam Mackiewicz
Stawiguda, Sprawozdanie z badań na rynku miejskim w Olsztynku w 2009 roku z
dokumentacji U.M w Olsztynku.
Dział archeologi Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zbiory prywatne i kolekcje, zasoby
archiwalne, zbiory Urzędu Miasta w Olsztynku i inne (wymagana kwerenda
przeprowadzona przez Zamawiającego).

Tytuł
Najważniejsze postaci zapisane w historii Olsztynka
Kod
I1
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Stanowisko będzie prezentować sylwetki postaci związanych z dziejami Olsztynka oraz ich
Opis
dokonania i zasługi.
Najważniejsze postacie związane z Olsztynkiem:
Konspekt
Winrich von Kniprode, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Max Pollux Toeppen, Emil von
struktury
Wymagania
merytoryczne
Źródła

Behring, Marcin Filipowicz, Feliks Klikowicz i inni.
Min 1 str A4 dla każdej z postaci oraz po min 2 grafiki dla każdej,
dodatkowo w formie wykazu/listy inne postacie zasłużone dla Olsztynka oraz honorowych
obywateli miasta z krótkim opisem (max 0,5 str A4).
W. Bieńkowski - Rocznik Olsztyński Tom. I Przyczynek do znajomości twórczości K.C.
Mrongowiusza w pierwszej połowie XIX wieku w Krakowie s. 235 – 241;
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Rocznik Olsztyński Tom VII K.C. Mrongowiusz jako językoznawca s. 63;
J. Jasiński, Zapomniany list Mrongowiusza (1846), w:
Między Prusami a Polską: rozprawy i szkice z Dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku,
Olsztyn 2003 Littera s. 385-387;
J. Warczyńska, Odsłonięcie pomnika Mrongowiusza w: Zwiastun Ewangelicki, 15-16, s. 23,
2009. Bielsko Biała: Augustana;
W. Bieńkowski, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego
języka, Olsztyn 1983;
M. Biskup, Maksymilian Toeppen (1822-1893) historyk Pomorza i Elbląga pedagog i
dyrektor gimnazjalny, w: Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga. Szkice biograficzne pod
redakcją Mariana Biskupa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987;
B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek
2007 s.98-101;
B. Tarnowska (red), Emil Adolf von Behring, w: Nagrody Nobla, Leksykon PWN. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN 2001;
B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek
2007 s. 103-104;
B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek
2007 s. 97-98;
P. Pizuński. Poczet wielkich mistrzów krzyżackich 1198-2000, Gdańsk 2003;
www.olsztynek.pl artykuł Sławni i Niezwykli Ludzie Olsztynka;
zbiory prywatne i kolekcje, Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, zasoby archiwalne z
Urzędu Miasta w Olsztynku (wymagana kwerenda przeprowadzona przez Zamawiającego).

Tytuł
Najważniejsze postacie zapisane w historii Olsztynka
Kod
Infografika - wydruk
Opis
Infografika prezentująca najważniejsze opisywane sylwetki ze stanowiska I1.
Opis każdej postaci powinien zawierać:
Konspekt
struktury

W1

- imię i nazwisko,
- miejsce i data urodzin oraz śmierci,
- ilustracyjne przedstawienie działalności, zasługom,

Wymagania

- zdjęcie lub rycina portretująca postać.
Infografika ilustracje - po min 2 grafiki/ ilustracje dla każdej postaci (1 podobizna i min 1

merytoryczne
Źródła

grafika dokonań).
Patrz stanowisko I1.
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Tytuł
Zamek krzyżacki w Olsztynku
Kod
G1
Gablota ekspozycyjna z makietą
Makieta przedstawiająca średniowieczny zamek krzyżacki wraz z przedzamczem w czasach
Opis
jego świetności.
Rekonstrukcja średniowiecznego zamku krzyżackiego z przedzamczem wraz
Konspekt
z zaznaczonymi do dziś zachowanymi elementami jego architektury obronnej i obwarowań
struktury
miejskich.
Wymagania
Makieta tradycyjna w zachowaniem odpowiedniej skali z legendą i opisem funkcji
merytoryczne

poszczególnych pomieszczeń.
E. Hartmann, Geschichte der Stad Hohenstein in Ostpreussen, Wurzburg 1959;
A. Mackiewicz - Archeo Adam, Stawiguda, Wyniki badań archeologicznych Starego Miasta
Olsztynka i ich wykorzystanie w procesach porządkowania miasta, w: Badania
archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, materiały z
konferencji Wykno 1997;
J. Sikorski, Zespół zamkowy oraz system urządzeń miejskich Olsztynka w średniowieczu, w:
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Człowiek a środowisko, Olsztyn 1999;

Źródła

M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach.
Powiśle, Warmia, Mazury, Olsztyn 2006;
C. Steinbrecht, Die Ordensburgen Hochmaisterzeit inPreussen, Berlin 1920;
R. Czaja, Miasta pruskie a Zakon Krzyżacki, Toruń 1999;
M. Haftka, Zamki krzyżackie w Polsce, Malbork-Płock 1999;
M. Arszyński, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń
1995;
zbiory prywatne i kolekcje, Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, zasoby archiwalne z
Urzędu Miasta w Olsztynku (wymagana kwerenda przeprowadzona przez Zamawiającego).

Tytuł
Herb miasta i pieczęcie
Kod
G2
Gablota ekspozycyjna
Stanowisko przedstawiać będzie odnalezione tłoki pieczęci i inne zabytki pozyskane
Opis
podczas wykopalisk prowadzonych na terenie miasta.
Konspekt
Oryginały lub repliki pieczęci wraz z informacjami dot. okoliczności odkrycia oraz krótkim
struktury
Wymagania
merytoryczne

opisem znaczenia znaleziska (należy opisać nakaz niszczenia nieaktualnych pieczęci).
Repliki i oryginały pieczęci, ich datowanie i krótki opis (po max 1 str A4).
Archeo- Adam Mackiewicz Stawiguda, Sprawozdanie z badań na rynku miejskim w

Źródła

Olsztynku w 2009 roku z dokumentacji U.M. w Olsztynku;
M. Gumowski, Sfragistyka, Warszawa 1960;
a także ze stanowiska W2.
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Tytuł
Herb i flaga miasta
Kod
W2
Infografika - wydruk
Infografika prezentująca herb miasta wraz z jego zmianami na przestrzeni wieków oraz
Opis
informacje o fladze Olsztynka.
1. Prezentacja herbu i jego odcisk wraz z krótkim opisem.
Konspekt
struktury

Wymagania
merytoryczne

2. Zmiany herbu w czasie.
3. Etymologia nazwy miasta.
4. Informacja o patronie miasta.
5. Flaga miasta wraz z krótkim opisem okoliczności jej ustanowienia.
Po jednej grafice prezentującej znaczącą zmianę w herbie (min. 3 grafiki).
Ryciny/panoramy miasta np. widok zamku i miasta z 1684 roku według Christopha
Johanna Hartknocha.
E. Hartmann, Geschichte der Stad Hohenstein in Ostpreussen, Wurzburg 1959;
M. Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno 2004. Liter;
M. Gumowski, Sfragistyka, Warszawa 1960;
Herby Miast Regionu Warmii i Mazur w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur znajduje się

Źródła

wydawnictwo opracowane przez Otto Huppa, Die Wappen und Siegel der Deutschen
Staedte und Doerfer - zwierająca wyobrażenia herbów miast Prus Wschodnich w roku
1894, oparte o podział administracyjny i materiały źródłowe (wymagana kwerenda w
środowisku kolekcjonerski przeprowadzona przez przedstawiciela Zamawiającego i
uzgodnienia zasad korzystania z nich wśród kolekcjonerów prywatnych).

Tytuł
Zabytki średniowieczne i nowożytne
Kod
G3
Gablota ekspozycyjna
Opis
Zabytki ruchome w gablocie ekspozycyjnej.
Konspekt
Inne znaleziska z Olsztynka i okolic.
struktury
Wymagania
Przedmioty codziennego użytku naczynia, ozdoby, monety i inne z opisem.
merytoryczne
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zbiory prywatne i kolekcje i innych (wymagane jest
Źródła
przeprowadzenie kwerendy przez Zamawiającego wśród lokalnych kolekcjonerów).

Tytuł
Olsztynek – historia, walory miasta i regionu
Kod
S1
Stół interaktywny – ekran dotykowy multitouch
Opis
Stanowisko, którego główny interfejs stanowi mapa interaktywna, podzielone na działy
obrazujące i opisujące:
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1. Mapę miasta i okolic zawierającą informacje o:
- szlakach turystycznych,
- głównych gatunkach i typach występującej w regionie bogatej fauny i flory wraz
z przykładami graficznymi oraz w miarę możliwości dźwiękowymi,
- miejscami do których przypisana jest ciekawa legenda lub wydarzenie.
2. Logo „Cittaslow” – zawierające opis idei "slow" odnoszącej się do poprawy jakości
życia mieszkańców, wspierania tradycyjnych lokalnych potraw, gościnności etc.
3. Gry:
- interaktywna układanka widoków z miasta i gminy Olsztynek, tworząca
E-pocztówkę do wysłania na podany adres E-mail z podpisem „Pozdrowienia
z Olsztynka przesyła...”,
- qiuz do rozwiązania sprawdzający zdobytą wiedzę z zakresu historii miasta
Konspekt

Olsztynka.
W formie mapy interaktywnej z zaznaczonymi aktywnymi punktami prowadzące do opisu

struktury

wraz ze zdjęciem:
1. Szlaki piesze (niebieski, zielony) oraz kajakowe (rzeką Mazurką, górnej Łyny).
2. Fauny i flory regionu:
- rezerwaty przyrody: Rezerwat Bagno Nadrowskie, Rezerwat Rzeka Drwęca oraz
Rezerwat Ostoja bobrów na rzece Pasłęce,
- obszary chronionego krajobrazu: Lasy Taborskie, Dolina Górnej Drwęcy, Jezioro
Mielno, Dolina Pasłęki, Dolina Marózki, Puszcza Napiwodzko – Ramudzka,
- obszarów Natura2000: Puszcza Napiwodzko - Ramudzka, Ostoja Napiwodzko Ramudzka, Dolina Drwęcy.
3. Najważniejszych miejsc i zabytków miasta:
- średniowieczny zamek krzyżacki,
- mury miejskie,
- Dom Mrongowiusza,
- Muzeum Budownictwa Ludowego,
- kościoły: farny, Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- Ratusz miejski.
4. Najważniejszych miejsc i zabytków gminy:
- kościoły w Kurkach, Mańkach, Orzechowie, Waplewie, Wigwałdzie,
- dwory w Gąsiorowie Olsztyneckim, Jadamowie, Łytynówku, Warlitach Małych,
Platynach,
- inne: Czarci Jar, szpital w Ameryce, bunkier w Witramowie.
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5. Miejscami z okolicy, z którymi przypisana jest ciekawa legenda lub wydarzenie.
6. Ważne muzea w regionie m.in. Olsztynku "Muzeum Budownictwa Ludowego",
Muzeum "Bitwy pod Grunwaldem" w Stębarku, „Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżackiego” w Działdowie, Nidzicy, Szczytnie, Ostródzie, Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie.
W formie kalendarium:
1. Najstarsze ślady człowieka, przed przybyciem Krzyżaków.
2. Podział terytorialny dla poszczególnych plemion pruskich, do granicy gminy.
3. Akcja kolonizacyjna (chrystianizacja) ziem pruskich, przybycie Zakonu Krzyżackiego
na Ziemię Sasińską.
4. Podpisanie aktu lokacyjnego miasta Olsztynek (Hohenstein) - okoliczności nadania
praw miejskich (data i nazwa miasta wraz z kopią dokumentu, jeśli się zachował)
oraz rozbudowę miasta do 1525 r. (Hołd Pruski).
5. Olsztynek po 1525 r. i okres rozkwitu- kształtowanie się granic Prus Książęcych
i Prus Królewskich oraz Warmii po 1525 (po Hołdzie Pruskim) roku do 1772 r..
6. Epidemie i inne większe klęski i katastrofy w dziejach miasta.
7. Wojny do 1914r. m.in. obecność wojsk szwedzkich i napoleońskich w Olsztynku.
8. Najważniejsze wydarzenia epoki nowożytnej z dziejów Olsztynka.
W formie gier :
1. Puzzle do interaktywnego ułożenia pocztówka z miasta lub gminy, z możliwością
wysłania E-pocztówki na podany adres E-mail z podpisem „Pozdrowienia
z Olsztynka przesyła...”.
2. Quiz dotyczący historii Olsztynka i okolic.
W formie logo „cittaslow” na stałe widoczne na stanowisku:
1. Ruch slow, czyli slow travel, cities, food, schools, books, living, money.
2. Idea stowarzyszenia „cittaslow”.
3. Zalety idei.
Wymagania

4. Inne miasta stowarzyszone.
Po min. 1 zdjęciu do każdej atrakcji wraz z krótkim opisem (max. 1 str A4).

merytoryczne

W miarę możliwości należy zaprezentować dźwięki jakie wydaje prezentowany okaz flory.
Kalendarium w formie linii czasu.
E-pocztówka: max. 10 układanek, stopień wielkości puzzli zróżnicowany na 3 poziomy
trudności, które użytkownik sam wybiera.
Quiz: z bazy zawierającej min. 50 pytań program generuje test jednokrotnego wyboru
składającego się z max. 10 pytań na różnych poziomach trudności (optymalnie 3 poziomy)
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z ograniczonym czasem na udzielenie odpowiedzi, pytania formułowane są z zakresu
historii wiedzy o mieście i ludziach związanych z Olsztynkiem, do których materiały
zawarte są w obszarze stanowisk "Olsztynek dawniej i dzisiaj”.
Mapa interaktywna z możliwości wywoływania informacji o poszczególnych punktach
(aktywne punkty).
M. Bnińska, M. Leopold, Ocena stanu środowiska wybranych jezior w gminie Olsztynek i
główne zasady ich użytkowania i ochrony, Olsztyn 1992;
K. Gębicki, Z. Gustek, Kajakiem po Łynie. Przewodnik turystyczny, Olsztyn 1983;
Jeziora okolic Olsztynka. Przewodnik wędkarski, Olsztyn 1996;
B. Kuźniewski, Olsztynek dawniej i dziś.
Szczegółowe informacje dotyczące wskazanych placówek muzealnych są do uzyskania w
Źródła

każdej z wymienionych instytucji;
http://dlainwestora.olsztynek.pl/srodowisko_przyrodnicze.html rezerwaty;
http://www.olsztynek.pl/strona-2618-przyroda_lasy_i_rezerwaty.html;
literatura, zbiory archiwalne, kolekcje prywatne i muzealne;
http://cittaslowpolska.pl/miedzynarodowa-siec-miast-cittaslow;
http://www.slowmovement.com/;
http://www.cittaslow.org/;

Tytuł
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
Kod
I2
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Stanowisko powinno zawierać informacje dotyczące urodzonego w Olsztynku Krzysztofa
Opis
Celestyna Mrongowiusza.
1. Życiorys.
Konspekt
struktury

2. Twórczość – należy w treści wyszczególnić najważniejsze dzieła, przekłady,
opracowania innych autorów (prace edytorskie), listy i materiały, upamiętnienie.
3. Wizualizacja wnętrza Domu Mrongowiusza
Stanowisko będzie prezentować w biograficznej formie postać K. C. Mrongowiusza,
jego aktywność społeczną, twórczość z wyszczególnieniem najważniejszych dzieł (wykaz

Wymagania

bibliograficzny).

merytoryczne

Panorama 360° wnętrza domu z czasów życia Mrongowiusza z interaktywnymi elementami
wraz z opisem.

Źródła

Opis po min. 4 str. A4 i min 5 przykładów graficznych.
W. Bieńkowski. Przyczynek do twórczości K. C. Mrongowiusza w pierwszej połowie XIX
wieku w Krakowie, w: Rocznik Olsztyński, Tom I s. 235 – 241;
K. C. Mrongowiusz jako językoznawca, w Rocznik Olsztyński tom VII, s. 63;
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J. Jasiński. Zapomniany list Mrongowiusza (1864), w: Między Prusami a Polską : rozprawy i
szkice z Dziejów Warmii i Mazur w XVIII i XIX wieku, Olsztyn 2003 Littera s. 385 – 387;
J. Warczyńska, Odsłonięcie pomnika Mrongowiusza, w: Zwiastun Ewangelicki 15 - 16,
Bielsko Biała Augustana 2009, s. 23;
W. Bieńkowski, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764 – 1855. W służbie umiłowanego
języka, Olsztyn 1983;
B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i Gmina, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek
2007, s. 98 – 101.
Materiały posiadane przez Zamawiającego.

Tytuł
Dalsza wycieczka
Kod
W3
Infografika/mapa - wydruk
Opis
Wydruk w formie mapy prezentujący najważniejsze miejsca regionu warte odwiedzenia.
Mapy z zaznaczonymi:
1. szlakami pieszymi,
Konspekt

2. szlakami kajakowymi,

struktury

3. muzeami w regionie,
4. Domem Mrongowiusza,

Wymagania

5. innymi atrakcjami regionu.
Wskazane punkty i szlaki na mapie powinny korespondować do materiałów zawartych na

merytoryczne
Źródła

stanowisku S1.
Patrz stanowisko S1.

Tytuł
Wierzenia ludowe
Kod
I3
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Stanowisko w formie graficznej przeznaczonej głównie dla dzieci (komiks) opowiadać
Opis
będzie miejscowe wierzenia i legendy.
Konspekt
Podania i legendy mazurskie i warmińskie w formie komiksów dla dzieci.
struktury
Wymagania
Max 5 legend, max 10 stronicowe komiksy.
merytoryczne
Źródła
M. Toeppen, Wierzenia mazurskie, Moja Biblioteka Mazurska, Dąbrówno 2008;
M. Zientara-Malewska, O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach, baśnie i
legendy warmińskie. Olsztyn 2008;
E. Sukertowa- Biedrawina, Diabeł na Mazurach, Dąbrówno 2011;
T. Oracki, Jak Mazurowi diabeł matkę dał: bajki Warmii i Mazur (1995);
Warmiacy i Mazurzy: życie codzienne w I połowie XIX wieku praca zbiorowa pod redakcją
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Bogumiła Kuźniewskiego, Olsztynek 2002.

Tytuł
Zjawy ludowe
Kod
AR1-3
Marker dla rzeczywistości rozszerzonej
Stanowisko rzeczywistości rozszerzonej pozwalające na obejrzenie trójwymiarowej zjawy
Opis

na urządzeniu mobilnym. Aplikacja dostępna ze strony internetowej muzeum oraz za

Konspekt

pomocą kodu QR umieszczonego na stanowisku.
Zjawy ludowe np. Diabeł, Kłobuk, Smętek, Topnik lub inna postać korespondująca

struktury
Wymagania
merytoryczne
Źródła

do opowiadań ze stanowiska I3.
3 modele 3D.
Patrz stanowisko I3.
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Lata od 1914 do 1939 - pierwsza wojna światowa i wydarzenia do powstaniu obozu
Tytuł
Geneza i przebieg I wojny światowej
Kod
S2
Stół interaktywny – ekran dotykowy multitouch
Stanowisko powinno zawierać podstawowe informacje o sytuacji geopolitycznej oraz
Opis

przygotowaniach do I wojny światowej, przebiegu II bitwy pod Tannenbergiem,
najważniejszych bitwach, wydarzeniach.
Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie w przeddzień wybuchu I wojny światowej:
1. Geneza/droga do bitwy tannenberskiej z 1914 roku:
- sytuacja przed starciem wojsk,
- stosunek sił, typy podstawowego uzbrojenia,
- główni dowodzący armiami i ich poglądy w prowadzeniu wojny
(Plan Schlieffena),
- ruchy wojsk, działania frontowe, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia,
- znaczenie propagandowe zwycięstwa.
2. Najważniejsze bitwy Europy podczas I wojny światowej (wyjaśnienie terminu
„wojna pozycyjna”).

Konspekt

3. Wykaz strat i informacje o poległych.

struktury

4. Przebieg walk w okolicach Olsztynka i skutki działań wojennych.
5. Śmierć generała Samsonowa.
6. Skutki działań wojennych dla Olsztynka i jego ludności.
7. Wybrane typy uzbrojenia z okresu trwania I wojny światowej, m. in. karabin
maszynowy, czołg, samolot, artyleria, sterowiec.
8. Kalendarium w formie mapy kształtowania się granic w regionie w latach 1914
i po traktacie wersalskim w regionie (Prusy).
9. Skutki I wojny światowej i jej wpływ na dalsze losy miasta i jego mieszkańców:
informacje o ludności miasta, wyznania, narodowości, warunki ekonomiczne
w mieście, zniszczenia – ogólne informacje i najważniejsze fakty.

Wymagania

Ogólne informacje mówiące o przyczynach wybuchu I Wojny Światowej jej przebiegu jej

merytoryczne

zakończenia.
Traktat Wersalski – jego postanowienia mające znaczenie dla regionu Prus.
Bitwa pod Tannenbergiem:
•

rozmieszczenie wojsk (rzut sytuacyjny/kierunki ruchów wojsk),

•

przebieg bitwy w formie animacji,

•

skutki i znaczenie bitwy dla okolic miasta Olsztynka i jego mieszkańców (fotografie
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obrazujące zniszczenia Olsztynka, straty ekonomiczne i ludnościowe).
Mapa - kalendarium kształtowania się granic w regionie w latach 1914 – 1939 wraz
z opisem (max po 2 str A4).
Mapa największych bitew i cmentarzy wojennych:
aktywne punkty prowadzące do opisu - max 1 str. A4 opisu każdego punktu:
•

wykaz strat i informacjami o poległych na skutek bitwy tannenberskiej- informacje
o ilości pochowanych i narodowościach,

•

wygląd cmentarzy z materiałów archiwalnych i ich stan aktualny – min. po 2
zdjęcia do każdego obiektu (Sudwa, Orłowo, Frankowo, Gardyny, Waplewo,
Olsztynek, Łyna, Zimna Woda, Uścianek, Młyński Staw),

•

domniemane miejsce śmierci gen. Samsonowa wraz ze zdjęcie obelisku
upamiętniającego to zdarzenie (okolice Wielbarka).

Modele najważniejszych rodzajów broni zastosowanych podczas I wojny światowej
Jako ciekawostkę można zamieścić nadal nie rozwiązaną zagadkę dotyczącą zaginięcia tzw.
"Kasy Pułkowej" gen. Samsonowa, rzekomo ukrytej w obliczu klęski bitwy, która to do
dzisiaj spędza sen z powiek wielu poszukiwaczom-amatorom licznie przybywającym
w okoliczne lasy Wielbarskie i wieś Muszaki w celu odnalezienia owego "skarbu" monet
(złotych i srebrnych) przeznaczonych na wypłaty dla żołnierzy Rosyjskich.
Co najmniej 10 zdjęć lub archiwalnych kart pocztowych mówiących o rzeczywistości
Źródła

Olsztynka w okresie międzywojennym.
J. Domański, W. Wilczek, Tanneberg 1914, Warszawa 2005;
Działania militarne w Prusach Wschodnich, red. W. Wróblewski, Warszawa 1998;
W. Knecer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim,
Warszawa 1995;
W. B. Łach, System obronny Prus Wschodnich (do 1935 roku), Olsztyn 1997;
P. Maćkowiak, Pomnik bitwy pod Tannenbergiem, „Zabytki. Heritage” 2007, nr 4;
D. E. Showalter, Tannenberg 1914. Zderzenie imperiów, tłum. R. Dymek, Warszawa 2005;
J. H. J. Andriesswn, I wojna światowa w fotografiach, wyd. pol. 2011. s.33 i 42-53;
T. Aronson, Zwaśnieni monarchowie. Tryumf i tragedia europejskich monarchii w latach
1910-1918, wyd. pol. 1998 s. 114 i 118;
A. Wiest, Historia I wojny światowej, Jerzy Korpanty (tłum), Warszawa 2003;
W. Bączkowski, Samoloty I wojny światowej, Warszawa 2000;
J. Sikorski, Rok 1914 - "Sodoma i Gomora" miasteczek wschodniopruskich, w: Życie
codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkańcy ziem pruskich, red. S. Achremczyk,
Olsztyn 2001;
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A. Wołosz, Mauzoleum bitwy pod Tannebergiem - "pean teutońskiej chwały" czy dzieło
architektury funeralnej?, "Studia Angerburgica" 2004, t. 10;
M. Wrzosek, Działania militarne w Prusach Wschodnich 1914-1915, w: Komunikaty
Mazursko-Warmińskie 1997, nr 4;
S. Ambroziak, Legenda Samsonowa, w: "Rocznik Mazurski", 2004, t. 8;
http://tannenberg-nationaldenkmal.andreasspringer.de/denkmaeler/gedenksteinfeldherrnhuegel/index.html;
R. Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci., Olsztyn 2003;
J. Salm, W cieniu Tannenbergu - odbudowa Olsztynka, w: Odbudowa miast
wschodniopruskich po I wojnie światowej, Olsztyn 2006;
R. Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003;
D. E. Showalter, Tannenberg 1914. Zderzenie imperiów, tłum. R. Dymek, Warszawa 2005;
J. Salm, W cieniu Tannenbergu - odbudowa Olsztynka, w: Odbudowa miast
wschodniopruskich po I wojnie światowej, Olsztyn 2006;
E. Hartmann, Geschichte der Stad Hohenstein in Ostpreussen, Wurzburg 1959;
Olsztynek i okolice. Praca zbiorowa pod redakcją A. Wakara, Olsztyn 1976;
Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zbiory
Urzędu Miasta w Olsztynku i inne (wymagane jest przeprowadzenie kwerendy archiwalnej
przez Zamawiającego).

Tytuł
Sterowiec nad Olsztynkiem (LZ-129 Hindenburg)
Kod
AR4
Marker dla rzeczywistości rozszerzonej
Interaktywny model 3D największego sterowca świata obecnego nad terenem Prus
Opis
wraz z opisem (Luftschiff Zeppelin 129 Hindenburg).
Największy sterowiec w historii:
•

podstawowe informacje o okolicznościach powstania sterowca,

Konspekt

•

parametry techniczne,

struktury

•

krótki opis przeznaczenia,

•

okresu jego funkcjonowania (z zaznaczeniem jego obecności w regionie Mazur)

Wymagania
merytoryczne
Źródła

• krótki opis okoliczności katastrofy.
- 1 model 3D,
- opis max 2 str A4,
Materiał koresponduje do treści stanowiska S2.
M. Michał, Tajemnice pogranicza, Kraków 2013;
B. Waibel, Das Zeppelin-Luftschiff LZ 129 Hindenburg, Sutton Verlag Gmbh, 2012;
fabryka-historii.pl/artykuły/"hindenburg"-nad ilawa/;
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www.mars.slupsk.pl/fort/sterowce/zep0duze.htm;
www.focus.pl/sekrety-nauki/wypadek-sterowca-lz129-hindenburg-10356;

Tytuł
Lata 1914 – 1939
Kod
W4
Infografika/mapa - wydruk
Opis
Infografika prezentująca na mapach najważniejsze wydarzenia w latach 1914 – 1939.
1. Satyryczna mapa Europy przedstawiająca nastroje przez wybuchem I Wojny
Konspekt
struktury

Światowej.
2. Mapa przedstawiająca przebieg bitwy pod Olsztynkiem (Tannenberg).
3. Mapa największych bitew Europy podczas I Wojny Światowej.
4. Mapa granic Europy po traktacie wersalskim.

Wymagania
merytoryczne
Źródła

Infografika - minimum 4 ilustracje.
Patrz stanowisko S2.

Tytuł
I wojna światowa – pozostałości
Kod
G4
Gablota ekspozycyjna
Eksponaty z okresu I wojny- głównie pochodzące z rejonów walk prowadzonych w ramach
Opis
bitwy pod Tannenbergiem.
Konspekt
Militaria, przedmioty osobiste, guziki, nieśmiertelniki i inne.
struktury
Wymagania
Gablota powinna zawierać zabytki związane z działaniami wojennymi z okresu I wojny
merytoryczne

światowej (w miarę możliwości głównie z rejonu Olsztynka).
Zbiory Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ArcheoAdam - Adam Mackiewicz;
kolekcje prywatne, bogate źródło informacji i przedmiotów stanowi internetowy portal
Warmińsko Mazurskie Forum Poszukiwaczy (wymagane jest nawiązanie kontaktów z
osobami obecnymi na forum i gotowymi do współpracy przy tworzeniu ekspozycji,

Źródła

przeprowadzenie kwerendy przez Zamawiającego i warunków ich ewentualnego przejęcia
i włączenia do zbiorów);
Z zasobów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, z badań Archeo- Adam Stawiguda - Adam
Mackiewicz, kolekcje prywatne, zbiory U.M w Olsztynku i inne (wymagane jest
przeprowadzenie kwerendy przez zamawiającego wśród lokalnych środowisk
kolekcjonerskich w celu pozyskania dodatkowych eksponatów).

Tytuł
Pomnik Tannenberg – Denkmal
Kod
I4
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Opis
Stanowisko w sposób ogólny przedstawiać ma historię i genezę powstania budowli

30 | S t r o n a

KONCEPCJA EKSPOZYCJI „MULTIMEDIALNEGO MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO STALAG IB ORAZ HISTORII OLSZTYNKA”

występującej pod nazwą Tannenberg - Denkmal.
1. Inicjatywa budowy Pomnika Tannenberg Denkmal, który w miał upamiętnić
zwycięstwo żołnierza niemieckiego w walkach w Prusach i jego propagandowy
charakter.
2. Bitwa pod Grunwaldem i jej znaczenie (Bitwa pod Grunwaldem jako Tannenberg I
w historiografii niemieckiej. Propagandowe wykorzystanie w odniesieniu do
zwycięstwa z roku 1914 jako Tannenberg II – wyjaśnienie zagadnienia).
Konspekt
struktury

3. Późniejsza rozbudowa kompleksu, także o miasteczko zlotowe weteranów
z I wojny światowej na okoliczność 25-lecia zwycięskiej bitwy.
4. Nowa funkcja miasteczka zlotowego krótko po wybuchu II wojny światowej –
adaptacja na obóz jeniecki.
5. Moment likwidacji mauzoleum, następnie zniszczenia przez wojska radzieckie
obiektu.
6. Zachowane do dzisiaj elementy jego architektury (np. lew przy Ratuszu w
Olsztynku, materiał kamienny wywieziony do Warszawy, i inne istniejące relikty).

Wymagania
merytoryczne

7. Lokalizacja obiektu na aktualnej mapie satelitarnej.
Archiwalne fotografie i filmy przedstawiające obiekt.
Aktualny widok na obszar po byłym pomniku i obozie.
J. Tietz, Das Tannenberg - Nationaldenkmal. Architektur, Gesichte, Kontext, Berlin 1999;
J. Tietz. Denkmal zwischen Zeiten: Das ostpreussische Tannenberg-Nationaldenkmal
wahrend der Wemarer Republik und des Nationalsozialismus, w: Das Denkmal im
nordlichen Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert. Politischer Kontext und nationale
Funktion, Nordost-Archiv, Zeitschrift fur Regionalgeschichte, Neue Folge, 1997, Bd. 6, H. 1,
s. 41-68;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez

Źródła

Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
www. tannenberg-denkmal.com/html/10_charakter%20ideologiczny.php;
portal internetowy Stalag IB Hohenstein – stalag1b.warmaz.pl;
tanenberg-nationaldenkmal.andreasspringer.de/privatfotos/index.html;
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie;
Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, zbiory prywatne i kolekcje, zasoby archiwalne i
zbiory Urzędu Miasta w Olsztynku (wymagana kwerenda archiwalna przez
Zamawiającego).

Tytuł
Pomnik AR Tannenberg – Denkmal
Stanowisko z rzeczywistością rozszerzoną

Kod

AR5
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Opis
Konspekt
struktury
Wymagania
merytoryczne
Źródła

Tytuł
Wydruk
Opis
Konspekt
struktury
Wymagania
merytoryczne
Źródła

Interaktywny model 3D architektonicznego modelu 3D pomnika Tannenberg – Denkmal.
Interaktywny model 3D pomnika.
1 model 3D.
Materiał koresponduje do treści stanowiska i4.

Pomnik AR Tannenberg – Denkmal

Kod

W5

Widok na pomnik z lotu ptaka – archiwalna fotografia.
Obrazy historyczny.
1 fotografia archiwalna
Materiał koresponduje do treści stanowiska i4.

Tytuł
Wybuch II wojny światowej- pierwsi jeńcy w Stalagu IB
Kod
I5
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Stanowisko powinno zawierać ogólne informacje dotyczące sytuacji geopolitycznej
Opis

w Europie (ogólnie zaznaczyć osamotnienie Polski w walce z najeźdźcą, wskazać na pakt
Ribbentrop- Mołotow).
Wybuch II wojny światowej:
1. Ogólny opis sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie.
2. Przebieg walk podczas kampanii wrześniowej na ziemiach polskich.
3. Ogólny opis sytuacji na frontach w Polsce.
4. Okoliczności utworzenia obozu- informacje mówiące o przebudowie byłego obozu

Konspekt
struktury

zlotowego przeznaczonego wstępnie dla niemieckich kombatantów i weteranów
z I wojny światowej na okoliczność 25-lecia zwycięskiej bitwy.
5. Dokładną lokalizację obozu- Stalag IB Hohenstein znajdował się w odległości 2km
od Olsztynka i około 1,5 km od szosy do Ostródy.
6. Napływ pierwszych jeńców do nowo powstałego obozu jenieckiego Stalag IB
Hohenstein oraz informacje o pierwszych przybyłych jeńcach.
7. Okoliczności i sytuacji międzynarodowej determinującej stopniowy napływ jeńców

Wymagania

o zróżnicowanej narodowości z różnych części.
Mapa z animacją- sytuacja na froncie w formie kalendarium obrazującego najtrwalsze

merytoryczne

ośrodki oporu w walce z najeźdźcą z nazwiskami dowodzących (bitwa graniczna, atak na
Westerplatte, Hel, Kępa Oksywska, Modlin, Warszawa, Wizna, Bój pod Mławą).
Mapa obrazująca siły niemieckie atakujące z kierunku Prus Wschodnich (Bitwa nad Bzurą,

32 | S t r o n a

KONCEPCJA EKSPOZYCJI „MULTIMEDIALNEGO MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO STALAG IB ORAZ HISTORII OLSZTYNKA”

Bitwa pod Kockiem, bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, pod Mokrą, atak ZSRR na Polskę,
kapitulacja Warszawy).
Mapa obrazująca podział Polski po kampanii wrześniowej w 1939, z zaznaczonymi
granicami państwa z dnia 31.08.1939 r..
Fotografie archiwalne nawiązujące i korespondujące z treścią podejmowanej tematyki jak
również mapy i w miarę dostępności archiwalne materiały filmowe.
Kalendarium z najważniejszymi wydarzeniami.
Z. Dudzińska Obóz jeniecki w Olsztynku, wyd. nakładem Urzędu Woj. Kultury i Sztuki w
Olsztynie, 1983;
Z. Januszkiewicz Stalag IB - Miejsce Niedoli i Niewoli, wyd. nakładem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
Z. Lietz Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich, 1939-1945;
Źródła

A. Zawilski, Bitwy polskiego września, Warszawa 2009;
P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001;
E. Kozłowski, Wojna obronna Polski, Warszawa 1979;
L. Moczulski, Wojna polska 1939. wydanie poprawione i uzupełnione, Warszawa 2009;
dodatkowo zasoby archiwum OBN w Olsztynie i inne (wymagane jest przeprowadzenie
kwerendy przez zamawiającego);
mapa podział polski w 1939r.: www.fpnp.pl/wystawa/indeks.
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Stalag IB Hohenstein (lata od 1939 do 1945) - aspekty funkcjonowania obozu jenieckiego
Tytuł
Panorama obozu
Kod
P2
Projekcja 360° na ścianie z przestrzennym podkładem dźwiękowym
Stanowisko w formie obustronnej panoramy projekcyjnej z przestrzennym podkładem
Opis

dźwiękowym powinno oddawać atmosferę rzeczywistości z wnętrza obozu.
Prezentacja powinna przedstawiać sekwencje: widok placu obozowego, wnętrza baraku
oraz alarmu obozowego.
Projekcja składa się z scen przedstawiających:
1. Plac obozowy podczas apelu, podkład dźwiękowy: krótkie fragmenty rozmów
i głosy obozowej codzienności z słyszalnym zaakcentowaniem wielojęzykowości
osadzonych, komendy wydawane przez straż, w tle szczekanie psów, przelot
samolotu w tle etc.

Konspekt
struktury

2. Plac obozowy podczas dnia, podkład dźwiękowy: rozmowy jeńców w różnych
językach, dźwięk kroków etc.
3. Życie obozowe we wnętrzu baraku, podkład dźwiękowy: rozmowy, szepty,
szczekanie psów oraz w tle liczenie więźniów, strzały w tle.
4. Nocny alarm obozowy: nagłe kilkusekundowe zaciemnieni ekranu, widok jedynie
snopy światła szperaczy, podkład dźwiękowy: wycie syren alarmowych, krzyki
straży obozowej, w tle głosy biegu przez żwir oraz dyszenia, szczekanie psów.

Wymagania
merytoryczne
Źródła

Projekcja min. 3 minuty odtwarzana w sposób ciągły.
Z. Januszkiewicz Stalag IB - Miejsce Niedoli i Niewoli Wyd. nakładem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie.
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
A. Wołosz Mauzoleum bitwy pod Tannebergiem - "pean teutońskiej chwały" czy dzieło
architektury funeralnej?, Studia Angerburgica 2004, t. 10;
Z. Dudzińska Obóz jeniecki w Olsztynku, Olsztyn 1983;
Refleksje metodologiczne. Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci. Red. Robert Trąba, Hans
Henning Hahn, Warszawa 2013;
Protokoły przesłuchań świadków – byłych jeńców wojennych Stalagu IB w Hohenstein
złożone w latach 1973-1974 w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, T. I, II, II;
portal internetowy Stalag IB Hohenstein - stalag1b.warmaz.pl;
ro.com.pl/oboz-jeniecki-stalag-ib-hohenstein-/0182046 - audycja w Polskim Radiu Olsztyn
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pt: Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein - przygotował Mirosław Sochacki, z cyklu Niedziela
Odkrywców, Opublikowano 20 października 2013.

Tytuł
Fotoplastykon – umundurowanie
Kod
F1,2
Wizjery stylizowane na fotoplastykony
Stanowisko w formie wizjera, przez które podejrzeć można codzienność i warunki życia
Opis

obozowego z zaznaczeniem różnorodności umundurowania oraz standardów życia jeńców
oraz straży.
W celu zaznaczeniu kontrastu stanowisko składa się z dwóch wizjerów prezentujących:

Konspekt
struktury

1. kantynę oficerską- pomieszczenie obsługi obozowej z rekwizytami: kufle,
popielniczki, zastawa stołowa z niemieckim orłem, sztućce, kieliszki itp.
2. barak obozowy z rekwizytami: koce, menażki, suszące się ubrania.

Wymagania
merytoryczne

Min. 2 ilustracje przedstawiające po min. 3 rodzaje umundurowania dla każdej scenki.
Pamiętnikarstwo w tym wspomnienia i rysunki Jeana Le Penvena, byłego więźnia Stalagu
IB Hohenstein (kopia opracowania znajduje się w zbiorach U.M. w Olsztynku), a także
kolekcji i zbiory prywatne;
Z. Januszkiewicz Stalag IB - Miejsce Niedoli i Niewoli Wyd. nakładem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;

Źródła

Archiwalne fotografie w: Blog: "fabryka historii" Michał Młotek/24 listopada 2013,
Ocalmy pamięć jeńców spod Olsztynka;
Refleksje metodologiczne. Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci. Red. Robert Trąba, Hans
Henning Hahn, Warszawa 2013;
Protokoły przesłuchań świadków – byłych jeńców wojennych Stalagu IB w Hohenstein
złożone w latach 1973-1974 w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, T. I, II, II.

Tytuł
Owczarek niemiecki
Kod
Marker dla rzeczywistości rozszerzonej
Opis
Interaktywny model 3D warującego i warczącego psa rasy owczarek niemiecki.
Konspekt
Pilnujący pies.
struktury
Wymagania
1 model 3D.
merytoryczne

AR6

35 | S t r o n a

KONCEPCJA EKSPOZYCJI „MULTIMEDIALNEGO MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO STALAG IB ORAZ HISTORII OLSZTYNKA”

Źródła

Materiał koresponduje do treści stanowiska F1-2.

Tytuł
Wnętrze baraku obozowego z manekinem
Kod
G5
Rekonstrukcja wnętrza baraku
Stanowisko ma w oparciu o dostępne dokumenty, relacje więźniów, fotografie i rysunki
Opis

Konspekt
struktury
Wymagania
merytoryczne

więźniów odzwierciedlać faktyczny wygląd pomieszczeń baraku obozowego wraz
z wyposażeniem. Stanowisko będzie zawierać także materiały w postaci rycin i rysunków
autorstwa byłych więźniów dotyczących życia obozowego.
Rekonstrukcja wnętrza baraku obozowego z pryczą i stołem z siedzeniem, rekwizytami
oraz przedmiotami osobistymi jeńców.
Prycze, stół, leżąca na stole fajka, siedzisko, miska, skrzynia, buty, elementy garderoby,
lustro, przedmioty osobiste itp., na ścianach i stole rysunki, listy, wiersze, rękodzieło
autorstwa osadzonych, w tle okno z drutami kolczastymi i widokiem na obóz.
Pamiętnikarstwo w tym wspomnienia i rysunki Jeana Le Penvena, byłego więźnia Stalagu
IB Hohenstein (kopia opracowania znajduje się w zbiorach U.M. w Olsztynku), a także
kolekcji i zbiory prywatne;
Z. Dudzińska, Obóz jeniecki w Olsztynku, Olsztyn 1983;
Z. Januszkiewicz Stalag IB - Miejsce Niedoli i Niewoli Wyd. nakładem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie;
Protokoły przesłuchań świadków – byłych jeńców wojennych Stalagu IB w Hohenstein

Źródła

złożone w latach 1973-1974 w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, T. I, II, II.
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
archiwalne fotografie z zasobów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z części wystawy
poświęconej Stalagowi IB autorstwa pani Zofii Januszkiewicz;
portal internetowy Stalag IB Hohenstein – stalag1b.warmaz.pl.

Tytuł
Tradycyjna makieta obozu
Kod
Gablota ekspozycyjna z makietą
Opis
Makieta tradycyjna obszaru obozu będąca w posiadaniu Zamawiającego.
Konspekt
Istniejąca makieta w posiadaniu Zamawiającego.
struktury
Wymagania
Makieta tradycyjna w zachowaniem proporcji w odpowiedniej skali z legendą
merytoryczne
Źródła

G6

- wymagana jest jej rewitalizacja.
Makieta w posiadaniu Zamawiającego aktualnie znajduje się w sali poświęconej historii
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Stalagu IB Hohenstein w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku;
Z. Januszkiewicz Stalag IB - Miejsce Niedoli i Niewoli, Wyd. nakładem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
Archiwalne fotografie- wskazana kwerenda w środowisku kolekcjonerskim przez
Zamawiającego.

Tytuł
Sztuka i życie w obozie
Kod
W6
Infografika/mapa - wydruk
Stanowisko będzie prezentować codzienność obozową w sztuce okiem osadzonych oraz
Opis
fotografie obrazujące życie codzienne w obozie.
1. Ryciny i rysunki autorstwa byłych więźniów.
Konspekt
2. Wiersze, listy, pamiętniki osadzonych i inne rękodzieło.
struktury
3. Fotografie obrazujące życie codzienne w obozie.
Wymagania
Min. 8 ilustracji.
merytoryczne
Pamiętnikarstwo w tym wspomnienia i rysunki Jeana Le Penvena, byłego więźnia Stalagu
IB Hohenstein (kopia opracowania znajduje się w zbiorach U.M. w Olsztynku), a także
kolekcji i zbiory prywatne;
materiały z zasobów UM w Olsztynku (kopie pamiętników i rysunki), archiwa, zbiory
prywatne, kolekcje i inne (wymagane jest przeprowadzenie kwerendy przez
Źródła

Zamawiającego);
Z. Dudzińska, Obóz jeniecki w Olsztynku, Olsztyn 1983;
Protokoły przesłuchań świadków – byłych jeńców wojennych Stalagu IB w Hohenstein
złożone w latach 1973-1974 w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, T. I, II, II.
stalag1b.warmaz.pl.

Tytuł
Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein
Kod
S3
Stół interaktywny – ekran dotykowy multitouch
Opis
Stanowisko prezentować będzie interaktywną makietę obozu 3D renderowana w czasie
rzeczywistym, pozwalająca użytkownikowi na obejrzenie w przybliżeniu dowolnej części
obozu, animacji uwzględniające położenia. Stanowisko będzie zawierać także informacje o
wielonarodowości osadzonych, różnic w ich traktowaniu przez władze hitlerowskie oraz
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dane dotyczące daty i okoliczności wzięcia do niewoli, liczby. Należy wskazywać rangę
obozu na tle innych obozów jenieckich zlokalizowanych na obszarze Prus Wschodnich
w okresie II wojny światowej oraz wskazać cmentarz jeńców wojennych zmarłych i
pomordowanych w obozie Stalag IB Hohenstein zlokalizowany w miejscowości Sudwa gm.
Konspekt
struktury

Olsztynek.
1. Interaktywna mapa całego obszaru obozu z opisem funkcji poszczególnych
budynków i instalacji oraz animacjami - lot nad obozem, lot we wnętrzu obozu.
2. Zarządzanie obozem i nadzór.
3. Życie w obozie:
- praca: zatrudnienie jeńców, odpowiednie zarządzenie niemieckie, wykazy
rozmieszczenia drużyn pracy,
- represje,
- wyżywienie,
- zdrowie i medycyna,
- choroby i umieralność,
- życie duchowe,
- sztuka i rozrywka.
4. Narodowości w obozie:
- liczba i narodowości jeńców w postaci linii czasu,
- śmiertelność osadzonych w obozie,
- flagi więzionych narodowości,
- ubiór jeńców i obsługi obozu,
- w formie kalendarium okoliczności stopniowego napływu nowych jeńców na
przestrzeni lat jego funkcjonowania w zależności od sytuacji politycznej w Europie
i na świecie.
5. Typy dokumentów wydawanych jeńcom, kategorie więźniów i ich identyfikacja,
nadawanie numerów identyfikacyjnych. Instrukcje wojenne w sprawie jeńców.
Zdigitalizowane z częściowym tłumaczeniem zarządzenia rozkazy o różnym
traktowaniu jeńców i inne zdigitalizowane dokumenty w wysokiej jakości,
możliwość zoomowania, przeglądania itp.
- pamiątki po osadzonych z zaznaczeniem elementu pozwalającego na
identyfikację narodowościową.
6. Rozmieszczenie na terenie Prus Wschodnich, istniejących równolegle do Stalagu IB
obozów wraz z podstawowymi informacjami m.in. obozów IA Stablack
(Stabławki), IF Suwałki:
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- powstanie, powierzchnia, informacje o więźniach, ogólny charakter obozu, okres
funkcjonowania, ogólna mapa obrazująca rozmieszczenie obozów jenieckich
w Prusach Wschodnich z zaznaczeniem IB Hohenstein.
7. Informacje na temat cmentarza jeńców obozu wraz z mapą dojazdu i rzutem
•

ogólnym (stan obecny) dodatkowo ryciny archiwalne i zdjęcia.
Informacje ogólne mówiące o obozach jenieckich w hitlerowskich Niemczech
(m.in. zawierać będzie wyjaśnienie terminów: oflag, stalag – wskazać różnice).

•

Fotografie jeńców przy pracy, rodzaje wykonywanych zadań i używanych narzędzi min. 5 zdjęć.

•

Rodzaje warsztatów na terenie obozu - min. 3 ilustracje.

•

Fotografie osób przedstawiające spożywających posiłek więźniów, uwypuklenie
problemu umieralności głodowej i innych czynników - min. 5 zdjęć.

Wymagania

•

Materiał (dokumentacyjny) ilustrujący stosunek władz hitlerowskich do
internowanych jeńców wojennych (zarządzenia, rozkazy itp.) z tłumaczeniem i

merytoryczne

komentarzem.
•

Rys informacyjny objaśniający szeroko rozbudowany system obozów
zorganizowanych dla jeńców wojennych w czasie II wojny światowej przez III
Rzeszę- min. 5 dokumentów.

•

Aktywna mapa na której zaznaczono min. 5 (i ich filie) największych obozów
jenieckich w Prusach Wschodnich wraz z fotografiami obiektów (min. dwie
fotografie) i podstawowe informacja o obozach.

Źródła

• Aktualny stan cmentarza min. 5 rycin.
Z. Januszkiewicz Stalag IB - Miejsce Niedoli i Niewoli Wyd. nakładem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
Sz. Danter Zbrodnie wojenne Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej,
Warszawa 1964;
Z. Łukaszewicz Zagłada jeńców radzieckich w obozach na ziemiach polskich, „Biuletyn
GKBZH w Polsce” 1949, T. 5;
J. Pollack Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Warszawa 1986;
F. Połomski Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi i jeńcami
wojennymi III Rzeszy (1939-1945), Wrocław 1976;
T. Swat Pieśni patriotyczne polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w
Prusach Wschodnich (1939-1945), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1976, nr2.;
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B. Koziełło-Poklewski Zagraniczni robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich w latach II
wojny światowej, Warszawa 1977;
S. Łagodziński Stalag IB Hohenstein (w świetle zeznań świadków), w: „Komunikaty
Mazursko-Warmińskie”1977, nr 3-4, s. 403-426.;
Z. Lietz Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich, 1939-1945;
Refleksje metodologiczne. Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci. Red. Robert Trąba, Hans
Henning Hahn, Warszawa 2013;
www. tannenberg-denkmal.com/html/10_charakter%19_lokalizacja.php;
Dane pozyskane z archiwalnych dokumentów źródłowych Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża oraz innych informacji między innymi z przeprowadzonych badaniach
na terenie obozu przez Okręgową Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie oraz
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – wykorzystać należy dokumentację fotograficzną i
naukową z tych badań.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej tom V Polscy jeńcy
wojenni i internowani, red. Edward Pawłowski i in. Pruszków 1996;
Z. Dudzińska Obóz jeniecki w Olsztynku, Olsztyn 1983;
Bogate źródło informacji i zbiorów stanowi internetowy portal Warmińko Mazurskie
Forum Poszukiwaczy z wątkiem Stalag IB Hohenstein - www.wmfp.pl;
stalag1b.warmaz.pl/index.php;
www.moosburg.org/info/stalag/laglist.html#wki.

Tytuł
Wspomnienia internowanych
Kod
I6
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Opis
Stanowisko zawierać będzie relacje i wspomnienia internowanych w formie słuchowiska.
• Relacje i wspomnienia osadzonych- krótkie relacje świadków z pobytu w obozie.
Konspekt
struktury
Wymagania

• Korespondująca z opisywaną tematyką wideoprezentacja.
Relacje byłych więźniów opisujących charakterystyczne dla rzeczywistości obozowej

merytoryczn

czynniki wzbogacające atmosferę obozowej codzienności min. 3 minuty odtwarzane

e
Źródła

w sposób ciągły.
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
T. Swat Pieśni patriotyczne polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w
Prusach Wschodnich (1939-1945), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1976, nr2.;
B. Koziełło-Poklewski Zagraniczni robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich w latach II
wojny światowej, Warszawa 1977;
S. Łagodziński Stalag IB Hohenstein (w świetle zeznań świadków), w: „Komunikaty
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Mazursko-Warmińskie” 1977, nr 3-4, s. 403-426;
Protokoły przesłuchań świadków – byłych jeńców wojennych Stalagu IB w Hohenstein
złożone w latach 1973-1974 w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, T. I, II, II.

Tytuł
Życie w obozie i pamiątki po byłych jeńcach
Kod
G7
Gablota ekspozycyjna
Opis
Gablota będzie zawierać pamiątki po byłych więźniach Stalag IB Hohenstein.
Konspekt
Główna ekspozycja przedmiotów osobistych więzionych, pamiątek, jak również innych
struktury

Wymagania
merytoryczne

związanych lub pochodzących z obszaru, gdzie istniał Stalag IB.
• Pozostałości po medykamentach: fiolki, butelki, ampułki po zastrzykach itp..
•

Guziki, monety, tabliczki – nieśmiertelniki itp..

•

Łyżki, scyzoryki, cybuchy, grzebienie, opakowania po kosmetykach, brzytwy,
cygarniczki (kopie lub oryginały) i inne odnalezione przedmioty.

Materiał koresponduje z treścią ze stanowiska S3.
Przedmioty pochodzące z wystawy zlokalizowanej w gimnazjum Noblistów Polskich w
Olsztynku – stanowiące własność Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ze zbiorów
Źródła

prywatnych i kolekcji i innych.
Bogate źródło informacji i zbiorów stanowi internetowy portal Warmińsko Mazurskie
Forum Poszukiwaczy z wątkiem Stalag IB Hohenstein – www.wmfp.pl.

Tytuł
Wydruk

Życie w obozie i pamiątki po byłych jeńcach

Kod

W7

Wielkoformatowy wydruk za gablotą ekspozycyjną stanowiące tło będące archiwalną
Opis

Konspekt
struktury
Wymagania
merytoryczne

fotografią obrazującą fragment obozowej codzienności z widoczną w prawej części
wydruku, wyraźnie zaakcentowaną, wieżą strażniczą na tle jeńców stłoczonych na placu
obozowym.
Ogólny widok na teren obozu z widoczną wieżą strażniczą, jeńcami na placu obozowym
i widocznym fragmentem ogrodzenia obozowego – kompilacja rycin.
Koresponduje do tematyki z gablocie G7.
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez

Źródła

Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
Z. Dudzińska Obóz jeniecki w Olsztynku, Olsztyn 1983;
zbiory archiwalne Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
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Tytuł
Pamiątki i dokumenty
Kod
G9
Gablota ekspozycyjna
Gablota będzie zawierać dokumenty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz innych
Opis
dostępnych dokumentów.
Konspekt
Główna ekspozycja zawierająca oryginały lub kopie zachowanych dokumentów.
struktury
• Kopie dokumentów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Wymagania
merytoryczne

•

Inne dokumenty wskazujące na stosunek władz hitlerowskich do internowanych
jeńców wojennych (zarządzenia, rozkazy itp.).

Materiał koresponduje z treścią ze stanowiska S3.
Przedmioty pochodzące z wystawy zlokalizowanej w gimnazjum Noblistów Polskich w
Olsztynku – stanowiące własność Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ze zbiorów
Źródła

prywatnych i kolekcji i innych;
internetowy portal Warmińko Mazurskie Forum Poszukiwaczy z wątkiem Stalag IB
Hohenstein – www.wmfp.pl;

Tytuł
Wydruk
Opis
Konspekt
struktury
Wymagania
merytoryczne

Pamiątki i dokumenty

Kod

W9

Wielkoformatowy wydruk rycin archiwalnych mający w swojej wymowie obrazować
dramat osadzonych w Stalagu IB więźniów wojennych.
Jeńcy radzieccy odbywający karę stójki, zwłoki jeńców radzieckich przed barakiem,
wygłodzeni jeńcy i inne.
Koresponduje do tematyki w gablocie G9.
zbiory archiwalne Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie;

Źródła

Z. Dudzińska, Obóz jeniecki w Olsztynku, Olsztyn 1983;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013.
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Martyrologia
Tytuł
„Ściana pamięci” – lista osób więzionych w Stalagu IB
Kod
P3
Interaktywna projekcja
Stanowisko prezentować będzie sekwencję numerów identyfikacyjnych generowanych
na podstawie bazy danych wszystkich zidentyfikowanych jeńców wojennych Stalagu IB.
Opis

W przypadku, gdy dokonała się identyfikacja tożsamości jeńca, dzięki zintegrowaniu
ze stanowiskiem sterującym i7, możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji

Konspekt
struktury

o internowanym.
• Interaktywna ściana projekcyjna wyświetlająca w sekwencji ciągłej pełną listę
numerów obozowych jeńców.
•

Interakcji z projekcją poprzez stanowisko sterujące i7.

•

Interaktywna projekcja wyświetlająca w sekwencji listę numerów wszystkich
jeńców.

•

Wyróżnienie numerów dla których dokonano identyfikacji tożsamości jeńca.

•

Przeszukiwanie bazy danych wszystkich numerów jeńców odbywa się z poziomu

Wymagania
merytoryczne

stanowiska i7.
•

Baza danych jeńców jest zsynchronizowana z listą jeńców dostępną na stronie
internetowej muzeum.

•

Procedura weryfikacji i zamieszczania nowych faktów/informacji oraz aktualizacji
bazy danych pozostaje do ustalenia z opiekunem muzeum.

Źródła

• Podkład dźwiękowy - dzwon, szum drzew, w tle kroki.
Z. Dudzińska, Obóz jeniecki w Olsztynku, Olsztyn 1983;
Dane pozyskane z archiwalnych dokumentów źródłowych Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża oraz innych informacji między innymi z przeprowadzonych badaniach
na terenie obozu przez Okręgową Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie oraz
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – wykorzystać należy dokumentację fotograficzną i
naukową z tych badań.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej tom V Polscy jeńcy
wojenni i internowani, red. Edward Pawłowski i in. Pruszków 1996;
Biura Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ul. Wspólna 2,00-926 Warszawa;
Protokoły przesłuchań świadków – byłych jeńców wojennych Stalagu IB w Hohenstein
złożone w latach 1973-1974 w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, T. I, II, II;
uzupełnieniem w miarę pozyskiwania nowych informacji (niektórych) i faktów n/t jeńców
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stanowi m. in. link http://stalag1b.warmaz.pl/index.php?option=com
content&view=article&id=95&Itemid=95.

Tytuł
Muzealne centrum informacji o byłych więźniach Stalagu IB
Kod
I7
Infokiosk – ekran dotykowy
Stanowisko umożliwia sprawdzenie informacji lub dodanie nowych dotyczących
Opis

osoby/jeńca. Zintegrowane z projekcją listy numerów obozowych wszystkich jeńców
na stanowisku P3 oraz tożsamą bazą danych listy jeńców prezentowaną na stronie
internetowej muzeum.
1. Funkcja szukania zidentyfikowanych jeńców.
2. Możliwość sprawdzenia informacje o zidentyfikowanych internowanych, takich jak:
imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, język/narodowość, przypisany

Konspekt

obozowy numer identyfikacyjny, wyznanie, aktualne miejsce/ kraj rezydowania lub

struktury

datę i miejsce spoczynku, jeżeli istnieje to także foto.
3. Możliwość dodawania faktów historycznych przez zwiedzających, po weryfikacji
i akceptacji przez opiekuna ekspozycji.

Wymagania

4. Synchronizacja z listą jeńców dostępną na stronie internetowej muzeum.
Pełna lista numerów jeńców i dodatkowych informacji identyfikacyjnych internowanych

merytoryczne
Źródła

wraz z możliwością uzupełniania informacji przez zwiedzających muzeum.
Patrz stanowisko P3.

Tytuł
Pamiątki po byłych więźniach
Kod
G8
Gablota ekspozycyjna
Gablota z pozostałościami po osadzonych, której wnętrze ma zawierać odnajdywane na
Opis

Konspekt
struktury
Wymagania
merytoryczne

skutek przypadkowych odkryć, czy zamierzonych badań archeologicznych lub innych,
przedmioty zidentyfikowane jako pamiątki po byłych więźniach.
Symboliczna wymowa ciągle odnajdywanych pozostałości po obozie w formie:
•

podłoża (ziemia) pochodzącego z terenów po byłym obozie,

•

odnalezionych drobnymi przedmiotami osobistymi więźniów i innym pamiątkami.

Znaleziska z miejsca po byłym obozie.
Zabytki jak również materiał ziemny do wypełnienia gabloty pochodzi z miejsca istnienia
Stalagu IB Hohenstein;

Źródła

Bogate źródło informacji możliwych do powiększania (na drodze porozumienia z ich
posiadaczami) zbiorów stanowi internetowy portal Warmińsko Mazurskie Forum
Poszukiwaczy z wątkiem Stalag IB Hohenstein – www.wmfp.pl;
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Tytuł
Wydruki

Martyrologia jeńców

Kod

W8

Przekaz ma w podsumowaniu uświadamiać poprzez prezentowane fotografie i fragmenty
relacji jeńców, listów z komentarzem końcowym do całej ekspozycji uzasadniającym cel jej
Opis

powstania (upamiętnienia miejsca i oddanie hołdu byłym więźniom), uzupełnione o flagi
narodowe zaznaczając tym samym wielonarodowy wymiar tragedii i nieszczęść jeńców
wojennych Stalagu IB Hohenstein.
• Zdjęcia osób.

Konspekt

•

Flagi narodowe osadzonych w obozie.

struktury

•

Fotografie świadczące o okrutnym traktowaniu więźniów np. transport zwłok,

Wymagania
merytoryczne

wygłodniali jeńcy.
Min. 5 zdjęć zebranych w oparciu o materiały archiwalne.
Wszystkie flagi narodów więzionych.
Pamiętnikarstwo w tym wspomnienia i rysunki Jeana Le Penvena, byłego więźnia Stalagu
IB Hohenstein (kopia opracowania znajduje się w zbiorach U.M. w Olsztynku), a także
kolekcji i zbiory prywatne;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013;
Protokoły przesłuchań świadków – byłych jeńców wojennych Stalagu IB w Hohenstein
złożone w latach 1973-1974 w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, T. I, II, II. ;
Ruchy i organizacje kombatanckie byłych więźniów Stalagu IB Hohenstein w Europie ich

Źródła

pamiątki i wydawnictwa.
Informacje o przeprowadzonych badaniach na terenie obozu przez Okręgową Komisję
Badań Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie –
wykorzystać należy dokumentację fotograficzną i naukową z tych badań.
Należy także wykorzystać dokumentację i wyniki badań archeologicznych
przeprowadzonych w ramach badań przed inwestycyjnych poprzedzających budowę trasy
krajowej i międzynarodowej S7.
Bogate źródło informacji i zbiorów stanowi internetowy portal Warmińko Mazurskie
Forum Poszukiwaczy z wątkiem Stalag IB Hohenstein - www.wmfp.pl;
Blog: "fabryka historii" Michał Młotek/24 listopada 2013, Ocalmy pamięć jeńców spod
Olsztynka.
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Olsztynek po II wojnie światowej
Tytuł
Ewakuacja Stalagu IB i wkroczenie wojsk radzieckich
Kod
I8
Infokiosk – ekran dotykowy
Stanowisko zawiera informacje mówiące o okolicznościach ewakuacji obozu w obliczu
zbliżającego się frontu. Zniszczenie Mauzoleum Hindenburga. Zakończeniu II wojny
Opis

światowej. Wkroczenie wojsk radzieckich do Olsztynka. „Akcja Wisła na Mazurach”,
przesiedlenia ludności. Aktualny widok na miejsce byłego Stalagu IB. Widok na strefę w
obrębie której zlokalizowany był obóz.
• Mapa obrazująca kierunki natarcia wojsk radzieckich na całej linii frontu w Prusach
Wschodnich w styczniu 1945 r. (z podkreśleniem ruchów wojsk w kierunku
Olsztyna z uwzględnieniem Olsztynka).
•

Ewakuacja obozu w obliczu zbliżającego się frontu.

•

Działania wojenne w Prusach Wschodnich w styczniu 1945 r..

•

Ewakuacja obozu i likwidacja mauzoleum Hindenburga, zniszczenie TannenbergDenkmal.

Konspekt
struktury

•

Wkroczenie wojsk radzieckich do Olsztynka (zniszczenia i straty).

•

Represje i prześladowania.

•

Wysiedlenie i napływ ludności („Akcja Wisła”), odbudowa i organizacja życia
w mieście.

•

Włączenie ziem byłych Prus w granicę Polski.

•

Aktualny widok i ze wskazaniem na miejsce lokalizacji byłego Stalagu IB, np. obraz
satelitarny z elementami fotografii archiwalnych.

•

Pozostałości po obozie i mauzoleum - stan aktualny, m. in. „Lew Tannenbergski”
i inne relikty po istniejącej budowli.

•

Ciekawostka/informacja np. fragmenty obozu, czyli materiał kamienny,
wywiezione i wykorzystany do budowy w innych miejscowościach (Olsztynek,

Warszawa).
Treści obrazują moment wkroczenia wojsk radzieckich do Olsztynka. Należy zaakcentować
szkody powstałe na skutek działań wojennych i zniszczeń dokonanych przez Armię
Wymagania

Radziecką w Olsztynku. Napływ ludności z Polski południowej ("akcja Wisła" przesiedlenia

merytoryczne

ludności narodowości ukraińskiej na tzw. ziemie odzyskane),
Fotografie obrazujące zniszczenia po działaniach wojennych w Olsztynku min. 5 zdjęć,

Źródła

Tekst do stanowiska min 4 str. A4, min. 15 zdjęć/ilustracji.
Pamiętnikarstwo, ruchy i organizacje kombatanckie byłych więźniów Stalagu IB Hohenstein
w Europie ich pamiątki i wydawnictwa.
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Informacje o przeprowadzonych badaniach na terenie obozu przez Okręgową Komisję
Badań Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie –
wykorzystać należy dostępną dokumentację fotograficzną i naukową z tych badań.
Z. Dudzińska Obóz jeniecki w Olsztynku wyd. nakładem Urzędu Wojew. Kultury i Sztuki w
Olsztynie, 1983;
Z. Januszkiewicz Stalag IB - Miejsce Niedoli i Niewoli Wyd. nakładem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie. Publikacja Działu Naukowo-Oświatowego;
B. Kuźniewski i A. Suchowiecki Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka Olsztynek 2013;
Z. Lietz Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich, 1939-1945;
portal internetowy Stalag IB Hohenstein – stalag1b.warmaz.pl;
tannenberg-nationaldenkmal.andreasspringer.de/denkmaeler/ruinen/index.html/;
sprawozdanie z badań archeologicznych/nadzoru archeologicznego prowadzonego przy
budowie obwodnicy S7 z lat 2011/2012 z archiwum UM Olsztynek (wymagane jest
przeprowadzenie kwerendy przez zamawiającego).

Tytuł
Olsztynek po drugiej wojnie światowej
Kod
I9
Infokiosk – ekran dotykowy
Rozwój i organizacja miasta w granicach polskich do czasów obecnych. Ruchy społeczne
Opis

(Towarzystwa i organizacje pożytku publicznego i in.) – wymienić aktualnie funkcjonujące
na terenie miasta, instytucje oraz miejsca warte odwiedzenia w Olsztynku.
1. Kalendarium wydarzeń w historii miasta po drugiej wojnie światowej do 1989r.
(najważniejsze dla miasta fakty i wydarzenia).
2. Olsztynek po transformacji z 1989 r. do czasów obecnych.

Konspekt

3. Dane statystyczne, ludność, instytucje, programy rozwoju, największe inwestycje,

struktury

stowarzyszenia i organizacje, wydarzenia kulturalne, ruchy lokalne na rzecz
zachowania pamięci i in.
4. Mapa interaktywna z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami wartymi
•

kolejno nowych instytucji i zabudowy) z komentarzem do prezentowanej ryciny

Wymagania
merytoryczne

Źródła

zwiedzenia w okolicy.
Miasto na fotografii z kolejnych dziesięcioleci w formie osi czasu (powstawanie
lub fotografii min. 10 rycin/fotografii. Tekst min. 5 str. A4.

•

Dane statystyczne, programy rozwoju, największe inwestycje.

• Mapa interaktywna.
T. Prusiński A dąb rośnie. Warmia i Mazury w reportażu po 1945 roku Oficyna Olszynka
2002;
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B. Kuźniewski Olsztynek Olsztynek 2007. wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka,
Olsztynek 2013;
A. Sołżenicyn Pruskie noce, w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie;
H. von Lehndorf Dziennik z Prus Wschodnich, wydawnictwo: Ośrodek Karta, Wrzesień
2013;
L. Adamczewski Łuny nad jeziorami, wyd. Replika, 2011;
S. Achremczyk Historia Warmii i Mazur, t. 1-2, Olsztyn 2010-2011;
R. Traba Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003;
M. Płotek Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946, Dąbrówno 2011;
Kronika miasta Olsztynka, archiwalne wydawnictwa lokalnej prasy itp. (w celu uzupełnienia
stanowiska o dodatkowe fotografie i najnowsze dane dotyczące rodzajów zrealizowanych i
planowanych inwestycji wymagane jest przeprowadzenie kwerendy archiwalnej przez
Zamawiającego).

Tytuł
Wydruk
Opis
Konspekt
struktury
Wymagania
merytoryczne

Kompilacja rycin "Olsztynek wczoraj i dziś"

Kod

W10

Zestawienie dawnych (z uwzględnieniem zniszczeń zabudowy) i odbudowanych
elementów architektury Olsztynka na fotografiach i rycinach.
Obrazy historyczne i współcześnie istniejących obiektów/elementów zabudowy miasta,
m.in.: Zamek, starówka, Ratusz lub wybrane fragmenty zabudowy miejskiej.
Min. 15 rycin/fotografii.
Przy historycznych rycinach należy podać datę i nazwę lub funkcję jaką wówczas pełnił
prezentowany obiekt z odniesieniem do funkcji i jego formy obecnie.
www.ciekawemazury.pl/info.htm#188/pl/r/olsztynek__zabytkowy_ratusz_i_rynek_stare_miasto;

Źródła

www.ciekawemazury.pl/info.htm#188/pl/r/olsztynek_-_zabytkowy_zamek;
www.ciekawemazury.pl/info.htm#188/pl/r/olsztynek__zabytkowy_kosciol_par._najswietszego_serca_pana_jezusa;
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5.

Wymagania oraz zestawienie wyposażenia

Tytuł

Historia miasta i okolic od starożytności po czasy nowożytne

(do I wojny światowej)
Projekcja na ścianie
Projektor typu ShortThrow:
•

Kod

P1

rozdzielczość 1920x1080px HDMI.

Androstic HDMI z procesorem 2 rdzeniowym:
Sprzęt

Wykończenie

•

procesor: min Dual Core,

•

pamięć operacyjna: min 1 GB DRAM,

•

wyjście Video: HDMI (żeńskie),

•

wbudowana pamięć: min 4 GB.

Obraz rzucony bezpośrednio na ścianę pokrytą farbą projekcyjną np. Screen Go.

Tytuł
Najważniejsze postaci zapisane w historii Olsztynka
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt
Wykończenie

•

Kod

i1

rozmiar min 19'',

• rozdzielczość min 1366x768px.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.

Tytuł
Najważniejsze postaci zapisane w historii Olsztynka
Kod
W1
Infografika - wydruk
Wykończenie Wydruk na tapecie fizelinowej lub okleinie samoprzylepnej z wydrukiem lateksowym.
Tytuł
Zamek krzyżacki w Olsztynku
Kod
G1
Gablota ekspozycyjna
Gablota wykonana z płyt MDF, lakier matowy. Część przezierna wykonana z poliwęglanu.
Wykończenie

Podświetlenie przy podłodze taśmami LED, jeden kolor – zielony oraz białe światło LED
oświetlające makietę.

Tytuł
Herb miasta i pieczęcie
Kod
G2
Gablota ekspozycyjna
Gablota wykonana z płyt MDF, lakier matowy. Część przezierna wykonana z poliwęglanu.
Wykończenie

Podświetlenie przy podłodze taśmami LED, jeden kolor – zielony oraz białe światło LED
oświetlające eksponaty.
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Tytuł
Herb i flaga miasta
Kod
W2
Infografika - wydruk
Wykończenie Wydruk na tapecie fizelinowej lub okleinie samoprzylepnej z wydrukiem lateksowym.
Tytuł
Zabytki średniowieczne i nowożytne
Kod
G3
Gablota ekspozycyjna
Gablota wykonana z płyt MDF, lakier matowy. Część przezierna wykonana z poliwęglanu.
Wykończenie

Podświetlenie przy podłodze taśmami LED, jeden kolor – zielony oraz białe światło LED
oświetlające eksponaty.

Tytuł
Olsztynek – historia, walory miasta i regionu
Stół interaktywny – ekran dotykowy multitouch
Tablet:

Sprzęt

Wykończenie

•

rozmiar: min: 42'',

•

rozdzielczość: min 1920x1080px,

•

procesor: min Dual Core,

•

pamięć RAM: min 1GB.

Wykończenie

S1

Kod

i2

Obudowa stołu wykonana z Corianu.

Tytuł
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt

Kod

•

rozmiar min 19''

• rozdzielczość min 1366x768px
Obudowa kiosku wykonana z Corianu

Tytuł
Dalsza wycieczka
Kod
W3
Infografika/mapa - wydruk
Wykończenie Wydruk na tapecie fizelinowej lub okleinie samoprzylepnej z wydrukiem lateksowym.
Tytuł
Wierzenia ludowe
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt

•

Kod

i3

Kod

AR1-3

rozmiar min 19'',

Wykończenie

• rozdzielczość min 1366x768px.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.

Tytuł

Zjawy ludowe
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Marker dla rzeczywistości rozszerzonej
Wykończenie Marker w formie wydruku.
Tytuł
Geneza i przebieg I wojny światowej
Stół interaktywny – ekran dotykowy multitouch
Tablet:

Sprzęt

Wykończenie

•

rozmiar: min: 42'',

•

rozdzielczość: min 1920x1080px,

•

procesor: min Dual Core,

Kod

S2

• pamięć RAM: min 1GB.
Obudowa stołu wykonana z Corianu.

Tytuł
Sterowiec nad Olsztynkiem (LZ-129 Hindenburg)
Kod
AR4
Marker dla rzeczywistości rozszerzonej
Marker podwieszony do sufitu, skanowany z poziomy schodów prowadzących do wieży
Wykończenie
widokowej.
Tytuł
Lata 1914 -1939
Kod
W4
Infografika/mapa - wydruk
Wydruk naklejony na płyty z poliwęglanowej mlecznej, podświetlany od tyłu białym
Wykończenie
światłem LED.
Tytuł
I wona światowa – pozostałości
Kod
G4
Gablota ekspozycyjna
Gablota wykonana z płyt MDF, lakier matowy. Część przezierna wykonana z poliwęglanu.
Wykończenie

Podświetlenie przy podłodze taśmami LED, jeden kolor – czerwony oraz białe światło LED
oświetlające eksponaty. Eksponatu podwieszone na linkach, bądź ustawione na białych
podestach.

Tytuł
Pomnik Tannenberg – Denkmal
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt
Wykończenie

•

Kod

i4

Kod

AR5

rozmiar min 19'',

• rozdzielczość min 1366x768px.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.

Tytuł
Pomnik AR Tannenberg – Denkmal
Stanowisko z rzeczywistością rozszerzoną.
Sprzęt
Tablet:
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•

rozmiar: min 10'',

•

rozdzielczość: min 1920x1080px,

•

procesor: min Dual Core,

•

pamięć RAM: min 1GB,

•

akceleracja grafiki 3D.

Kamera:
• rozdzielczość: min 1920x1080px.
Podest wykonany z płyt MDF, lakier matowy, zwieńczenie płytą z poliwęglanu mlecznego z
naklejonym nadrukiem, podświetlenie od wewnątrz białym światłem LED. Podest
Wykończenie

podświetlany przy podłodze taśmami LED, jeden kolor - czerwony.
Obudowa na tablet wykonana z tworzywa sztucznego, na zamówienie, podwieszona na
kablu z napinaczem.

Tytuł
Wydruk
Wykończenie

Pomnik AR Tannenberg – Denkmal

Wykończenie

W5

Wydruk na tapecie fizelinowej lub okleinie samoprzylepnej z wydrukiem lateksowym.

Tytuł
Wybuch II wojny światowej- pierwsi jeńcy w Stalagu IB
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt

Kod

•

Kod

i5

Kod

P2

rozmiar min 19'',

• rozdzielczość min 1366x768px.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.

Tytuł
Panorama obozu
Projekcja 360° na ścianie z przestrzennym podkładem dźwiękowym
Sprzęt
Projektor:
•

4 sztuki,

•

typu ShortThrow,

•

rozdzielczość 1920x1080 HDMI.

7. Mini PC:
•

procesor: min Dual Core i5,

•

pamięć RAM: min 4GB,

•

dysk twardy: min 64 GB SSD,

•

karta sieciowa LAN,

•

wyjście audio,

•

wyjście USB: min 2 szt.
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•

podwójne wyjście HDMI np. Intel NUC PC2.

Rozgałęziacz na dwa monitory :
•

2 sztuki, np. Matrox DualHead2GO

Audio:
• system 4 głośników np. Logitech Surround Sound Speakers.(AP 1-4)
Lekka konstrukcja szkieletowa wykończona lamelami drewnianymi, poziomymi.
Część projekcyjna wykonana z płyty pilśniowej, wykończona PCV, pomalowana farbą
Wykończenie

projekcyjną. Użycie materiałów należy uzgodnić z warunkami PPOŻ.
Obraz rzucony bezpośrednio na ścianę pokrytą farbą projekcyjną np. Screen Go.
Wszystkie sprzęty umieszczone w stelażu zawieszonym pod sufitem.

Tytuł
Fotoplastykon – umundurowanie
Kod
Wizjery stylizowane na fotoplastykony
Profesjonalne ramki cyfrowe umożliwiające zapętloną prezentację o minimalnej
Sprzęt
rozdzielczość 1280x720px
Wykończenie Wizjery stylizowane na fotoplastykony.

F1,2

Tytuł
Owczarek niemiecki
Marker dla rzeczywistości rozszerzonej
Wykończenie Marker w formie wydruku.

AR6

Kod

Tytuł
Wnętrze baraku obozowego z manekinem
Kod
G5
Rekonstrukcja wnętrza baraku
Dwie trzy-poziomowe prycze, jeden stół z drewna, jedna stylizowana okno wraz z
Wykończenie
nadrukiem na szybie, jeden siedzący manekin, jedna stylizowana lampa zwisająca z sufitu.
Tytuł
Tradycyjna makieta obozu
Kod
G6
Gablota ekspozycyjna
Sprzęt
Makieta w posiadaniu Zamawiającego.
Gablota wykonana z płyt MDF, lakier matowy. Część przezierna wykonana z poliwęglanu.
Wykończenie

Podświetlenie przy podłodze taśmami LED, jeden kolor – niebieski oraz białe światło LED
oświetlające makietę.

Tytuł
Sztuka i życie w obozie
Kod
W6
Infografika/mapa - wydruk
Wykończenie Wydruk na tapecie fizelinowej lub okleinie samoprzylepnej z wydrukiem lateksowym.
Tytuł
Obóz Stalag IB Hohenstein
Stół interaktywny – ekran dotykowy multitouch

Kod

S3
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Tablet:

Sprzęt

Wykończenie

•

rozmiar: min: 42'',

•

rozdzielczość: min 1920x1080px,

•

procesor: min Dual Core,

• pamięć RAM: min 1GB.
Obudowa stołu wykonana z Corianu.

Tytuł
Wspomnienia internowanych
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt

•

rozmiar min 19'',

•

rozdzielczość min 1366x768px,

Wykończenie

• słuchawki.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.

Tytuł

Życie w obozie i pamiątki po byłych jeńcach

Kod

i6

Kod

G7

Gablota ekspozycyjna
Gablota wykonana z płyt MDF, lakier matowy. Część przezierna wykonana z poliwęglanu.
Wykończenie

Podświetlenie przy podłodze taśmami LED, jeden kolor – niebieski oraz białe światło LED
oświetlające eksponaty. Eksponatu podwieszone na linkach, bądź ustawione na białych
podestach.

Tytuł
Życie w obozie i pamiątki po byłych jeńcach
Kod
W7
Infografika/mapa - wydruk
Wydruk naklejony na płyty z poliwęglanowej mlecznej, podświetlany od tyłu białym
Wykończenie
światłem LED.
Tytuł
Pamiątki po byłych więźniach
Kod
G8
Gablota ekspozycyjna
Konstrukcja z płyt OSB na stelażu drewnianym. Okładzina z betonu architektonicznego.
Wykończenie

Cześć przezierna wykonana z płyty poliwęglanowych. Wewnątrz wysypany piasek
podświetlony białym światłem LED.

Tytuł
Martyrologia jeńców
Kod
Gablota ekspozycyjna
Instalacja składająca się z wydruków umieszczonych na płytach poliwęglanowych
Wykończenie

W8

podwieszonych na drutach kolczastych w osłonach. Całość rozpięta pomiędzy kasetonami z
płyty MDF.
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Tytuł
Pamiątki i dokumenty
Kod
G9
Gablota ekspozycyjna
Gablota wykonana z płyt MDF, lakier matowy. Część przezierna wykonana z poliwęglanu.
Wykończenie

Podświetlenie przy podłodze taśmami LED, jeden kolor – niebieski oraz białe światło LED
oświetlające eksponaty. Eksponatu podwieszone na linkach, bądź ustawione na białych
podestach.

Tytuł
Pamiątki i dokumenty
Kod
W9
Infografika/mapa - wydruk
Wydruk naklejony na płyty z poliwęglanowej mlecznej, podświetlany od tyłu białym
Wykończenie
światłem LED.
Tytuł
„Ściana pamięci” – lista osób więzionych w Stalagu IB
Interaktywna projekcja
Projektor:

Sprzęt

•

typu ShortThrow,

•

rozdzielczość 1920x1080 HDMI.

Kod

P3

Androstic HDMI z procesorem 2 rdzeniowym:
•

procesor: min Dual Core,

•

pamięć operacyjna: min 1 GB DRAM,

•

wyjście Video: HDMI (żeńskie),

• wbudowana pamięć: min 4 GB.
Konstrukcja z płyt OSB na stelażu drewnianym. Okładzina z betonu architektonicznego.
Wykończenie

Ekran projekcyjny z materiału dostosowanego do projekcji tylnych.
Obraz z projektora zamontowanego pod sufitem, z tyły konstrukcji.

Tytuł
Muzealne centrum informacji o byłych więźniach Stalagu IB
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt

Wykończenie

•

rozmiar min 19'',

•

rozdzielczość min 1366x768px,

Kod

i7

Kod

i8

• słuchawki.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.

Tytuł
Ewakuacja Stalagu IB i wkroczenie wojsk radzieckich
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Sprzęt
Tablet:
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Wykończenie

•

rozmiar min 19'',

•

rozdzielczość min 1366x768px,

• słuchawki.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.

Tytuł
Olsztynek po drugiej wojnie światowej
Infokiosk – ekran dotykowy multitouch
Tablet:
Sprzęt

Wykończenie
Tytuł
Wydruk
Wykończenie

•

rozmiar min 19'',

•

rozdzielczość min 1366x768px,

Kod

i9

Kod

W10

• słuchawki.
Obudowa kiosku wykonana z Corianu.
Kompilacja rycin "Olsztynek wczoraj i dziś"

Wydruk na tapecie fizelinowej lub okleinie samoprzylepnej z wydrukiem lateksowym.
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