
56. W którym roku Olsztyn uzyskał prawa 

miejskie? 

a) 1353 r.   b) 1535 r. 

 

57. Jakie są barwy w herbie Olsztyna? 

a) żółty, niebieski, biały  

b) żółty, zielony, biały 

 

58. Z jakimi atrybutami jest przedstawiony 

w herbie patron Olsztyna św. Jakub? 

a) muszlą i laską pielgrzyma 

b) księgą i pastorałem 

 

59. Jakie są charakterystyczne elementy flagi 

Olsztyna?  

a) zielony liść, linia prosta 

b) falista linia, muszla 

 

60. Który zabytek jest najstarszy w Olsztynie? 

a) katedra   b) zamek 

 

61. Jaką wysokość ma wieża zamku 

w Olsztynie? 

a) 40 m   b) 80 m 

 

62. Na jakim europejskim szlaku jest 

położony zamek kapituły warmińskiej 

w Olsztynie? 

a) szlak św. Jakuba  

b) szlak św. Andrzeja 

 

63. Kto przygotował Olsztyn do obrony przed 

najazdem krzyżackim w 1520 r.? 

a) Marcin Kromer  

b) Mikołaj Kopernik 

 

64. Jak nazywa się muzeum mieszczące się na 

zamku kapitulnym w Olsztynie? 

a) Muzeum Warmii i Mazur 

b) Muzeum Mikołaja Kopernika 

 

65. Jak nazywa się kamienica, będąca siedzibą 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie? 

a) Kamienica Naujacka  

b) Kamienica u Jacka 

 

66. Jaki był tytuł gazety wydawanej w języku 

polskim w latach 1886-1939 w Olsztynie? 

a) Gazeta Olsztyńska  b) Głos Olsztyna 

67. Jaki zegar znajduje się na budynku starego 

ratusza w Olsztynie?  

a) zegar słoneczny  

b) zegar elektroniczny 

 

68. Jak nazywa się gotycka brama z XIV w., 

która jest najlepiej zachowanym 

elementem dawnych obwarowań  miasta 

Olsztyna? 

a) Brama Górna  b) Wysoka Brama 

 

69. Jakie drzewo na dziedzińcu zamkowym 

w Olsztynie było, dopóki nie uderzył w nie 

piorun,  elementem scenerii spotkań 

„Śpiewajmy poezję”? 

a) 120-letnia lipa 

b) 110-letnia wierzba 

 

70. Imieniem którego lekkoatlety nazwano 

jeden z parków w Olsztynie, graniczący 

z Olsztyńskim Teatrem Lalek? 

a) Park im. Janusza Kusocińskiego 

b) Park im. Karola Zalewskiego 

 

71. Jak nazywa się wzgórze, na którym 

znajduje się wieża Obserwatorium 

Astronomicznego w Olsztynie?  

a) Wzgórze św. Jakuba  

b) Wzgórze św. Andrzeja 

 

72. Ile mostów na rzece Łynie jest 

w granicach miasta Olsztyna?  

a) 11    b) 18 

 

73. Jak nazywa się organizacja, której 

głównym celem jest zrewitalizowanie 

olsztyńskiego Parku Jakubowo? 

a) Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo” 

b)  Fundacja „Jakubowo wraca do życia” 

 

74. Jak nazywa się „najwyższy” kościół 

w Olsztynie? 

a) Kościół Odkupiciela Chrystusa 

b) Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

75. Ile kondygnacji liczy wieża Bazyliki 

św. Jakuba w Olsztynie? 

a) 7  b) 9 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pytań do gry 

 

„Przytul Olsztyn” 
 

 

1. Kto jest patronem miasta Olsztyna? 

a) św. Jakub   b) św. Mikołaj 

 

2. Jak nazywał się założyciel Olsztyna? 

a) Marcin Kromer b) Jan z Łajs 

 

3. Jak nazywała się krzyżacka strażnica 

powstała w 1334 r. w zakolu Łyny? 

a) Allenburg  b) Allenstein 

 

4. Który z zabytkowych mostów jest 

najstarszy w Olsztynie? 

a) św. Jana Nepomucena 

b) św. Andrzeja Boboli 

 

5. Imię którego znanego polskiego rajdowca 

nosi Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie? 

a) Mariana Bublewicza 

b) Krzysztofa Hołowczyca 

 

6. Czyje imię nosi olsztyński amfiteatr w 

zamkowej fosie? 

a) Czesława Niemena 

b) Marty Andrzejczyk 

 

7. Jaki jest tytuł hymnu, który codziennie 

w południe jest wygrywany z wieży 

ratusza w Olsztynie? 

a) Warmińskie dzieci 

b) O Warmio moja miła! 

 

8. Kogo przedstawia „baba pruska” na 

dziedzińcu zamku w Olsztynie? 

a)  straganiarkę 

b)  wojownika pruskiego 

9. Jaką nazwę nosił Olsztyński Teatr Lalek 

przed 1986 r.? 

a) Czerwony Kapturek  b) Jacek i Agatka 

 

10. Który biskup warmiński był w latach 

1458-1464 papieżem o imieniu Pius II? 

a) Eneasz Sylwiusz Piccolomini 

b) Jonasz Sylwiusz Piccolomini 

 

11. Jak nazywa się hala widowiskowo-

sportowa w Olsztynie?  

a) Urania   b) Erynia 

 

12. Kto skomponował muzykę do hymnu 

warmińskiego? 

a) Ferdynand Nowomiejski 

b) Feliks Nowowiejski 

 

13. W którym roku  powstało Planetarium 

Astronomiczne w Olsztynie? 

a) 1973 r.   b) 1976 r. 

 

14. W którym roku Papież Jan Paweł II 

odwiedził Olsztyn?  

a) 1990 r.   b) 1991 r. 

 

15. Jakie rekordy świata odnotowano na 

Stadionie Leśnym w Olsztynie? 

a) pchnięciu kulą i trójskoku 

b) rzucie młotem i trójskoku 

 

16. Jak nazywają się dwa pasażerskie 

olsztyńskie dworce kolejowe? 

a) Główny i Zachodni  

b) Główny i Wschodni 

 

17. Jak nazywa się figura przy kościele 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Olsztynie, która jest uznana za cenny 

zabytek sztuki okresu baroku? 

a) Chrystusa Zbawiciela Świata 

b) Chrystusa Odkupiciela 

 

18. Jaką nazwę nosi figura Chrystusa z 

XVIII w. stojąca u zbiegu ulic 

Warszawskiej, Śliwy i Jagiellończyka? 

a) Męczennik   b) Boża Męka 

 

 



19. Kto był autorem felietonów "Kuba spod 

Wartemborka gada" publikowanych 

w gazecie wydawanej w Olsztynie 

w języku polskim w latach 1886-1939? 

a) Seweryn Pieniężny  b) Jan Liszewski 

 

20. Jak nazywał się sławny architekt, który 

urodził się w Olsztynie w 1887 r.? 

a) Erich Mendelsohn  

b) Heinrich Mendelsohn 

 

21. Jak nazywa się Wyższe Seminarium 

Duchowne Metropolii Warmińskiej 

w Olsztynie? 

a) Hosianum   b) Eklezja 

 

22. Jak nazywa się olsztyński park miejski 

z fontanną otoczoną półkulami, 

symbolizującymi planety? 

a) Park Centralny  b) Park Kopernika 

 

23. Jaka naścienna pamiątka pozostała po 

Mikołaju Koperniku w krużgankach 

olsztyńskiego zamku? 

a) tablica monetarna 

b) tablica astronomiczna 

 

24. W jakiej części Olsztyna istniał Zakład dla 

Obłąkanych utworzony w 1886 r. i 

zniszczony przez Rosjan w 1945 r.?  

a) w Kortowie   b) w Likusach 

 

25. Z czego jest wykonany legendarny 

świecznik w olsztyńskiej konkatedrze? 

a) poroża łosia   b) poroża jelenia 

 

26. W którym roku mostem św. Jana 

Nepomucena do Olsztyna wjechał 

Napoleon Bonaparte? 

a) 1807 r.   b) 1810 r. 

 

27. W którym roku Olsztyn z Warmią znalazł 

się w granicach Królestwa Pruskiego? 

a) 1775 r.   b) 1772 r. 

 

28. W którym roku założono w Olsztynie 

pierwsze linie telefoniczne? 

a) 1892 r.   b) 1899 r. 

 

29. Z połączenia jakich trzech placówek 

powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie? 

a) Akademii Rolniczo-Technicznej, 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 

Wyższego Seminarium Duchownego 

b) Akademii Rolniczo-Technicznej, 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 

Wyższej Szkoły Dramaturgii 

 

30. Jaką funkcję pełniła w przeszłości wieża 

w Olsztynie, w której znajduje się obecnie 

Obserwatorium Astronomiczne? 

a) wieży ciśnień  b) kazamatów 

 

31. Kim był Tomasz Wilczyński, którego 

imieniem nazwano główną ulicę na 

osiedlu Jaroty w Olsztynie? 

a) burmistrzem   b) biskupem 

 

32. Jakie muzeum mieści się w secesyjno-

eklektycznym olsztyńskim pałacu 

Bergenthal z 1903 r.?  

a) Muzeum Techniki  

b) Muzeum Przyrody 

 

33. Jak brzmi nazwisko braci, do których 

należał tartak z napędem parowym  

usytuowany w zakolu Łyny?  

a) Raphaelsohn   b) Pieniężny 

 

34. W którym roku wjechał do Olsztyna 

pierwszy pociąg? 

a) 1872 r.   b) 1874 r. 

 

35. Jak nazywa się puszcza na południowym 

skraju Olsztyna? 

a) Napiwodzko-Ramucka 

b) Stawigudzko-Ramucka 

 

36. Jak nazywa się cykl imprez 

organizowanych latem w Olsztynie? 

a) Olszyńskie Letnie Atrakcje 

b) Olsztyńskie Lato Artystyczne 

 

37. Jaką bajkową postać przedstawia rzeźba 

znajdująca się przed Olsztyńskim Teatrem 

Lalek? 

a) Pinokia   b) Calineczkę 

38. Jak nazywały się dwa najbardziej 

popularne wśród mieszkańców olsztyńskie 

jeziora, które po osuszeniu w XIX w. 

zniknęły z mapy miasta? 

a) Fajferek i Płocinoga  

b) Fajferek i Płociduga 

 

39. Przy której olsztyńskiej ulicy znajduje się 

najstarszy gmach poczty z 1887 r.? 

a) ul. Pieniężnego  b) ul. Prostej 

 

40. Jak nazywa się instytucja pozarządowa 

działająca w Olsztynie od 2015 r.,  

realizująca nawet najbardziej „szalone” 

pomysły, albo będąca „szaloną” 

przynajmniej z nazwy? 

a) Stowarzyszenie Szalonych Naukowców 

b) Fundacja Szalony Krasnolud 

 

41. Jak potocznie jest nazywany sztuczny 

wodospad przy zaporze na rzece Łynie?  

a) Niagara   b) Wodogrzmot 

 

42. W którym roku Olsztyn stał się stolicą 

powiatu olsztyńskiego? 

a) 1818 r.   b) 1918 r. 

 

43. Którą rocznicę powstania obchodzi 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Olsztynie w 2020 roku? 

a) 25    b) 20 

 

44. Na którym olsztyńskim osiedlu mieści się 

lotnisko? 

a) Dajtki  b) Brzeziny 

 

45. Jak nazywa się olsztyński portal 

informacyjny promujący kulturę 

i wspierający organizacje pozarządowe? 

a) olsztyn24.com  b) olsztynnews.pl 

 

46. Jak nazywają się Ogólnopolskie Spotkania 

Zamkowe w Olsztynie promujące poezję? 

a) Poezja i my 

b) Śpiewajmy poezję 

 

47. W jakiej krainie historycznej jest 

usytuowany Olsztyn? 

a) Warmia  b) Mazury 

48. Kto był projektantem Olsztyńskiego 

Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej 

i Mazurskiej, pierwotnie nazwanego 

Pomnikiem Wdzięczności Armii 

Czerwonej, potocznie określanego 

„Szubienicami”? 

a) Xawery Dunikowski b) Xawery Żuławski 

 

49. Co oznacza skrót CEiIK oznaczający 

instytucję kultury i  organizatora 

koncertów, spektakli, warsztatów 

w Olsztynie? 

a) Centrum Edukacji 

i Inicjatyw Kulturalnych 

b) Centrum Europejskości 

i Informacji Kulturalnej 

 

50. Jakie zwierzę  wieńczy kolumnę 

znajdującą się na Placu Konsulatu 

Polskiego w Olsztynie? 

a) jeleń   b) orzeł 

 

51. Jakie ważne wydarzenie państwowe było 

przyczynkiem do zbudowania stadionu 

sportowego w Olsztynie w 1978 roku? 

a) Puchar Polski  b) dożynki 

 

52. Jaki jest powód, który „zmusza” turystów 

do przejścia pod Wysoka Bramą 

w Olsztynie z zamkniętymi oczami? 

a) oczekiwanie na szczęście 

b) oczekiwanie na potomstwo 

 

53. W jakich latach Mikołaj Kopernik był 

administratorem dóbr kapituły 

warmińskiej z siedzibą w Olsztynie? 

a) 1516-1521   b) 1521-1522 

 

54. Jakie koncerty odbywają się w 

olsztyńskiej konkatedrze św. Jakuba 

Apostoła? 

a) Olsztyńskie Koncerty Muzyki Barokowej 

b) Olsztyńskie Koncerty Organowe 

 

55. Na który rok datuje się ustanowienie 

w Olsztynie przepisów porządkowych 

zwanych wilkierzami?  

a) 1568 r.    b) 1668 r. 

 


