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Jest na świecie wiele pięknych, tętniących turystycznym życiem miejsc.
Jest jednak też wiele miejsc, gdzie turystów nie ma tak wielu. W dzisiejszym wielkim świecie jesteśmy zaganiani i niespokojni, gonimy czas, aby
– jak nam się wydaje - zaspokoić najważniejsze potrzeby. Są jednakże
miejsca, gdzie życie jakby jest spokojniejsze, gdzie więcej jest czasu na
refleksje. To małe miasta położone najczęściej z dala od głównych dróg,
z dala od wielkiego przemysłu, a czasem i od przesytu nowoczesności.
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Dziś, gdy naszym światem rządzi pieniądz, gdy praca zajmuje nam coraz
więcej czasu, często chcemy uciec do jakiejś oazy ciszy i spokoju, gdzie
życie toczy się wolniej. Ma to wyraz w różnych naszych postępowaniach –
pracując w hałasie dużych miast, chcemy mieszkać poza nimi, weekendy
chcemy spędzać w ciszy na łonie przyrody. Mając wiele zajęć, odżywiamy
się różnie, ale od czasu do czasu mamy ochotę zjeść coś dobrego, naturalnego i wtedy coraz częściej sięgamy do przepisów naszych babć lub szukamy lokali gastronomicznych serwujących takie potrawy.
Warmia i Mazury to region pełen uroku, czaru i osobliwości, a przede
wszystkim kraina pięknej przyrody. Znaczne wyniesienia, pola usiane
setkami głazów, lasy oraz liczne jeziora, rzeki, strumienie i kanały, które
łącząc się, tworzą interesującą sieć wodną, stanowią zasadniczy element
krajobrazu. Wśród polodowcowych pagórków, mrocznych zagajników
i kompleksów leśnych zadomowiły się wsie, oddalone od siebie często
o wiele kilometrów. To także pełne uroku miasteczka oferujące spokój.
I tu nasza oferta łącząca dwa w jednym. Proponujemy Państwu weekendowy wypoczynek wśród przyrody w małych miasteczkach, gdzie jeszcze
można spotkać stare rzemiosło, wyroby oparte na regionalnych produktach, żywność regionalną, ale też dobrej klasy bazę noclegową. Spędzając
w nich weekend, przypomnicie sobie Państwo dawne lata, dawne zwyczaje, przypomnicie naturalny smak domowych potraw, odetchniecie świeżym powietrzem.
Warto skorzystać z tej propozycji. Warto tam zawitać.
Zapraszamy
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DLACZEGO CITTASLOW

W trosce o „nasz” czas zrodziła się m.in. sieć barów szybkiej obsługi zwana potocznie fastfoodami. Jako przeciwwaga tego – niezbyt zdrowego –
sposobu odżywiania się w 1986 roku zrodził się ruch „Slow food”.
W 1998 roku podczas spotkania organizacji Slow Food z burmistrzami
miast Bra (Cuneo), Greve in Chianti (Florencja), Orvieto (Terni) i Positano (Salerno) podjęto decyzję o utworzeniu międzynarodowej sieci
miast Slow Cities. Bardzo szybko ruch rozrósł się do kilkudziesięciu miast
z terenu całych Włoch oraz z zagranicy. Obecnie sieć liczy 150 miast z 25
państw całego świata i ciągle się rozwija.
Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow jest organizacją non-profit, której
celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia poprzez tworzenie strategii z zakresu polityki środowiskowej i infrastrukturalnej, utrzymywanie i rozwój cech terytorium, waloryzację produkcji
lokalnej, wspieranie kultury gościnności. Misją Sieci jest poprawa warunków życia mieszkańców. Siedzibą Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow
jest włoskie miasto Orvieto.
Miasta Cittaslow wyróżniają się bogatą historią, wysokiej jakości ofertą
kulinarną oraz atrakcyjnym położeniem geograficznym. Cele ich działania dotyczą rozwoju dziedzictwa kulturalnego. Nie są stolicami regionów,
lecz silnymi lokalnymi społecznościami. Sieć Cittaslow składa się z miast,
które liczą mniej niż 50 tys. mieszkańców. Chcąc osiągnąć status „Slow
City”, trzeba wypełnić wymagania kwalifikacyjne, które skupiają się wokół
siedmiu kluczowych obszarów.
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wicieli samorządu we Włoszech. Już 6 lipca 2004 r. Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego podejmuje decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu utworzenie Sieci. W dniu 29 lipca 2005 r. Reszel, Biskupiec,
Bisztynek oraz Lidzbark Warmiński wyrażają wolę przystąpienia do Sieci.
Po odpowiednich procedurach i wyrażeniu zgody przez Ministra Spraw
Zagranicznych 13 kwietnia 2007 r. Komitet Koordynujący Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow pozytywnie rozpatrując wniosek, decyduje
o uznaniu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, w skład której wchodzą
Reszel, Bisztynek, Biskupiec i Lidzbark Warmiński oraz Samorząd Województwa jako członek wspierający. W dniu 2 lipca 2010 r. certyfikaty przystąpienia do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow otrzymują kolejne
miasta – Nowe Miasto Lubawskie i Murowana Goślina (Wielkopolska).
Tak więc Polska Sieć wykracza poza Warmię i Mazury.
Dowodem uznania dla naszych działań jest zorganizowanie w dniach 24
– 25 lipca 2011 roku – w Lidzbarku Warmińskim IV Międzynarodowego
Zgromadzenia Miast Cittaslow, w którym uczestniczyło ponad 300 osób
(w tym 140 delegatów) z 19 państw.
Sieć się rozrasta. Również na Warmii i Mazurach trwa procedura przyjmowania nowych członków.
Cittaslow to sieć dobrego życia. Warto tam zawitać.

„Manifest miast SLOW dla nowego humanizmu bycia i mieszkania”
mówi, że Miasta Cittaslow to te, w których:
tSFBMJ[PXBOBKFTUQPMJUZLBʯSPEPXJTLPXBNBKʇDBOBDFMVVUS[ZNBOJFJSP[wój cech terytorium i tkanki miejskiej, przede wszystkim wykorzystując
techniki recyklingu,
tSFBMJ[PXBOBKFTUQPMJUZLBJOGSBTUSVLUVSBMOB LUØSB[NJFS[BEPQPEOPT[Fnia wartości terytorium, a nie jego zajmowania,
tQSPNVKFTJʒXZLPS[ZTUBOJFUFDIOPMPHJJNBKʇDZDIOBDFMVQPEOPT[FOJFKBkości środowiska naturalnego i tkanki miejskiej,
tXTQJFSBOBKFTUQSPEVLDKBJ[BTUPTPXBOJFQSPEVLUØXTQP˃ZXD[ZDIPUS[Zmanych dzięki technikom naturalnym i zgodnych ze środowiskiem,
z wyłączeniem produktów modyfikowanych genetycznie, podejmując
w razie potrzeby kroki w kierunku ustanowienia jednostek zajmujących
się ochroną i rozwojem zagrożonych produkcji typowych,
tDISPOJPOF Tʇ QSPEVLDKF MPLBMOF NBKʇDF TXF LPS[FOJF X LVMUVS[F J USBdycjach, które przyczyniają się do promocji regionu, zachowując miejsca
i sposoby produkcji, promując okazje i miejsca uprzywilejowane z uwagi
na bezpośredni kontakt pomiędzy konsumentami a producentami,
tXTQJFSBOBKFTULVMUVSBHPʯDJOOPʯDJKBLPNPNFOUVQSBXE[JXFKʇD[OPʯDJ
ze społecznością i jej specyfiką, usuwając przeszkody fizyczne i kulturowe,
które mogłyby uniemożliwić pełne i powszechne korzystanie z zasobów
miasta,
tXʯSØENJFT[LBʤDØXQSPNPXBOBKFTUʯXJBEPNPʯʉNJFT[LBOJBXKFEOZN
z miast Slow City, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i szkół, poprzez systematyczne wprowadzanie „edukacji smaku”.
Pomysł utworzenia Sieci Miast Cittaslow w województwie warmińskomazurskim powstaje w grudniu 2003 r. podczas roboczej wizyty przedsta-
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Warmińsko-Mazurskie to czwarte co do wielkości województwo w Polsce.
Zajmuje obszar 24 tysięcy km2 i dzieli się na 19 powiatów ziemskich i 2
grodzkie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 59 osób na km2 i jest prawie dwukrotnie mniejsza niż krajowa. Ponad 29% powierzchni zajmują tu
lasy, a 6% wody. Zaliczane jest do województw nadmorskich, gdyż przez
Zalew Wiślany wypłynąć można na Morze Bałtyckie, a Elbląg to port morski. Najwyższym punktem jest Góra Dylewska (312 m n.p.m.), a najniższym depresja w Raczkach koło Elbląga (1,8 m poniżej poziomu morza).
Nazwa Warmia ma wielowiekową tradycję, a wywodzi się od pruskiego
„Wurmen” czyli czerwony (czerwona ziemia). Nazwa Mazury pochodzi
z I połowy XIX wieku. Gdy po trzecim rozbiorze Polski do Prus włączono
Mazowsze, Mazurami zaczęto nazywać dawnych polskich mieszkańców
Prus Wschodnich dla odróżnienia od Mazowszan. Corocznie wypoczywa
tu kilka milionów turystów. Główne kierunki to turystyka aktywna, kulturowa i weekendowa. Na obszarze województwa znajduje się ponad 2700
jezior, po których w słoneczne dni pływa około 10 tysięcy łódek. Wiele
obiektów oferuje usługi z zakresu SPA na najwyższym poziomie, a Gołdap
posiada status uzdrowiska. Jest też wysokiej klasy baza dostosowana do
przyjęć dla turystyki biznesowej – otaczająca je przyroda i woda sprzyja organizacji seminariów, konferencji czy spotkań integracyjnych. Baza
noclegowa to prawie 39.000 łóżek. Warmia i Mazury to region atrakcyjny
przez cały rok.
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stwa warmińskiego w roku 1243. W obliczu estetyki katedr gotyckich, obrazującej doskonałość boskiego porządku, człowiek, tak jak przed wiekami, także i dziś, odczuwa wielkość Stwórcy,
Religie - w 1243 roku, decyzją papieża, na obszarze częściowo zamieszkiwanym przez pruskie plemię Warmów, utworzona została diecezja
warmińska. Dziś na terenie województwa funkcjonuje 9 bazylik, a także
24 sanktuaria. Mieszkańcy Mazur byli w większości protestantami. Wraz
z reformacją wiara stała się głównym wyznacznikiem ludności zamieszkującej Prusy. Ten wielowiekowy układ dwóch krain i religii został zmieniony w 1947 roku, gdy na północne tereny regionu przesiedlono kilkadziesiąt tysięcy ludności pochodzenia ukraińskiego - grekokatolików. Kościół
greckokatolicki w województwie ma trzy dekanaty i 32 parafie. Na Warmii
i Mazurach można więc spotkać wiele budowli, które służyły w różnych
czasach różnym wyznaniom,
Fortyfikacje - giżycka twierdza Boyen – wzniesiona w latach 1844–1856
– była centralnym punktem systemu obronnego Prus Wschodnich. Ulokowanie w Gierłoży kwatery Hitlera spowodowało lokalizację w pobliżu
innych obiektów (lotnisko w Wilamowie, kwatera niemieckich wojsk lądowych w Mamerkach, siedziba szefa kancelarii Hitlera w Radziejach czy
siedziba Himmlera w Pozezdrzu),
Wielkie Jeziora Mazurskie zgrupowane są na obszarze między Węgorzewem a Piszem. Największe to: Śniardwy (największe w Polsce - 109,7
km2), Mamry (102,4 km2) i Niegocin (26 km2). Ważnym elementem sieci
wodnej Mazur są kanały i śluzy. Dzięki nim trasy żeglugowe liczą ponad
220 kilometrów,
Kanał Elbląski - o łącznej długości 129,8 km - jest unikalnym pod względem technicznym w skali światowej szlakiem wodnym. Za sprawą wybudowanych w połowie XIX wieku 5 pochylni statki „pływając po trawie”
pokonują różnicę 99,5 m, wykorzystując wyłącznie siły natury. System ten
funkcjonuje już od ponad 150 lat w niezmienionej postaci, łącząc szlakiem
wodnym Elbląg, Iławę i Ostródę,
Jeziorak położony na Pojezierzu Iławskim (34,5 km2) jest najdłuższym
jeziorem w Polsce – ma ponad 27 km długości, a położona na nim Wielka
Żuława jest największą śródlądową wyspą w Europie (84 ha),

Odwiedzając Warmię i Mazury należy pamiętać, że:
Mikołaj Kopernik – największy astronom świata, który „wstrzymał słońce, ruszył ziemię” przez 46 lat był kanonikiem Kapituły Warmińskiej,
a dziełem „De Revolutionibus” zapoczątkował rozwój nowożytnej nauki
i zmianę poglądów na temat miejsca człowieka we wszechświecie,
Gotyk to styl architektoniczny charakterystyczny dla Warmii i Mazur.
Główne budowle to zamki i kościoły. Zamki dzielimy na krzyżackie – ulokowane głównie na Mazurach - oraz biskupie i kapitulne dominujące na
Warmii, choć Szymbark należał do Kapituły Pomezańskiej, a Kurzętnik do
Chełmińskiej,
Kościoły – głównie na Warmii – zaczęto budować po zakończeniu misji
chrystianizacyjnej, a za datę graniczną przyjmuje się utworzenie biskup-
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Zalew Wiślany – w części rosyjskiej zwany Zalewem Kaliningradzkim,
ma powierzchnię 838 km2, w tym w granicach Polski 328 km2 i wymiary – długość 91 km, szerokość od 7 do 13 km i głębokość do 2,7 m. To
wodne okno na świat, bowiem przez Cieśninę Pilawską wypłynąć można
na Bałtyk, a stąd na dalekie oceany. Zimą to dobry teren do uprawiania
sporu bojerowego, a latem do windsurfingu. Do Zalewu przylega obszar
urokliwego Parku Krajobrazowego „Wysoczyzna Elbląska”,
Grunwald - co roku około 15 lipca odbywa się tu inscenizacja największej
bitwy średniowiecznej Europy. W obozie bitewnym przebywa wtedy około
pięciu tysięcy rycerzy i sług, a w samej bitwie bierze udział 1500 rycerzy
pieszych i konnych. Widowisko ogląda od 80 do100 tysięcy widzów,
Granica z Rosją liczy 232 km i przebiega równoleżnikowo przez lasy
i wzniesienia morenowe Pojezierza Mazurskiego. Od 1 maja 2004 roku
zyskała charakter zewnętrznej rubieży Unii Europejskiej. Wzdłuż granicy nie ma zbyt wielu miejsc bogatych w zabytki architektoniczne, ale do
odwiedzenia zachęcają atrakcyjne przyrodniczo tereny, malownicze widoki. Warto choć na chwilę wpaść do Górowa Iławeckiego - miasteczka
z Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Żywkowa - wsi z 42
gniazdami bocianimi i 150 ptakami, Gołdapi – jedynego w województwie
uzdrowiska czy na Trójstyk Granic (Polska, Litwa, Rosja),
Zima - historia sportów zimowych sięga tu kilkudziesięciu lat. W 1920
roku w Rudziskach Pasymskich powstała skocznia narciarska (o punkcie
konstrukcyjnym 30). Na Warmii i Mazurach nie brakuje wzniesień do
uprawiania narciarstwa zjazdowego, snowboardu, saneczkarstwa, gdzie
nie ma tłoku jak w ośrodkach górskich. Jest 5 ośrodków sportów zimowych sztucznie naśnieżanych. Nie brakuje tras narciarstwa biegowego.
To również doskonałe miejsce dla żeglarstwa zimowego,
Kuchnia – warmińsko-mazurskie to pierwsze polskie województwo,
które w 2004 roku przystąpiło do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Jej celem jest promowanie produkcji artykułów żywnościowych na małą skalę oraz pomoc klientom i turystom w odszukaniu żywności regionalnej. Dziś Sieć w województwie liczy ponad 120 członków.
Są wśród nich firmy gastronomiczne, zakłady hodowlane, przedsiębiorstwa produkujące wyroby spożywcze, gospodarstwa agroturystyczne
i hotele.
Hasło Mazury cud natury oznacza, że nie tylko to piękny region, ale też
region dla każdego i to przez cały rok.

W sercu Warmii i Mazur

BISKUPIEC
ok. 10.500 mieszkańców
prawa miejskie od 1395 roku
powiat olsztyński

Biskupiec (z niem. Bischofsburg) powstał na skraju prastarej Puszczy Galindzkiej jako ostatnie z dwunastu założonych na Warmii miast. Chociaż
przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim biskup Henryk Sorbom wydał dopiero w roku 1395, to najstarsze ślady pobytu człowieka w dolinie
rzeki Dymer datowane są na środkową epokę kamienia, a więc dawno,
dawno temu. Wiadomości na ten temat dostarczają wyłącznie badania archeologiczne. Te pochodzące z dokumentów, najwcześniej datowane są na
rok 1389 i mówią o strażnicy, która z czasem została zastąpiona zamkiem
biskupów warmińskich, dziś już nieistniejącym. Od tego czasu, jak większość miejscowości tego regionu, Biskupiec przechodził zmienne koleje
losu odmierzane przez wojny polsko-krzyżackie, polsko-szwedzkie, kampanię napoleońską. Miasto trawiły pożary, trapiły zarazy. Dżuma i cholera
z przedziwną regularnością przerzedzała miejscową populację. Mimo to za
każdym razem, jak przysłowiowy feniks, Biskupiec odradzał się z popiołów. Ludność tego oddalonego od szlaków kupieckich miasteczka wiodła
tu żywot po części mieszczan, a po części rolników. Bywały lata, gdy tylko
rolnictwo stanowiło podstawę ich egzystencji. W okolicy uprawiano len,
hodowano bydło, co stanowiło główne źródło dochodów podczas dwóch
dorocznych jarmarków i sześciu targów. Żyło się tu ubogo, a wzmiankowane wyżej przypadki losowe nie wpływały pozytywnie na egzystencję
biskupieckich mieszczan. Wiek XIX przyniósł pozytywną odmianę. Zaczęło się rozwijać budownictwo, nastąpił rozwój rzemiosł i usług. Powstawały drogi, zbudowano stację telegraficzną. Do miasta dotarła także kolej, będąca prawdziwym kołem napędowym postępu technicznego.
W roku 1910 zbudowano elektrownię, a w dwa lata później nowocze-
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sną sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Było to ważne wydarzenie, które
na zawsze zamknęło wstęp do miasta wszelkim zarazom. O ile I Wojna
Światowa nie spowodowała większych zniszczeń, o tyle w wyniku II wojny Biskupiec został zniszczony niemalże w 50 procentach. Kamieniczki
w większości legły w gruzach. Mimo to zachował się średniowieczny układ
przestrzenny biskupieckiej starówki.
ZABYTKI
tKościół pw. bł. Karoliny Kózkówny - Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej - dawny kościół ewangelicki wybudowany według projektu Friedricha Augusta Stülera w latach 1846-1848, wieża z lat 1868-1872, w formie
neoromańskiej bazyliki emporowej,
tKościół pw. Św. Jana Chrzciciela - początkami sięgający czasów założenia miasta, wielokrotnie był niszczony, odbudowany jednak został
w pierwotnym stylu,
tɭSFEOJPXJFD[OZ HPUZDLJ układ przestrzenny starego miasta - z rynku
wychodzi pod kątem prostym osiem ulic: na północ, południe, wschód,
zachód,
tBudynki: Starostwa 1908 r. (obecnie Urząd Miejski), Kaflarni z 1865 r.
(obecnie restauracja), dawnego szpitala z 1887 r. (obecnie gimnazjum katolickie) i browaru z 1885 r. (nieczynny),
tKapliczki i krzyże przydrożne z XIX i początku XX w.,
tKamieniczki – 43 budynki z przełomu XIX/XX wieku wpisane do rejestru zabytków,
tWieża ciśnień, murowana, wybudowana w latach 1912-1913.
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Agroturystyka w okolicy
t&XFMJOBJ"OES[FK.P˃FKLP#JFTPXP  DBPSPD[OZ
tv1PE4US[FDIʇw8JPMFUBJ8JFTBX"CSBND[ZL#JFTPXP
t+FS[Z-BNQ#JFTPXP 
t5FSFTB(PMBO/BKEZNPXP 
t;FOPO+BLJNJBL/BKEZNPXP 
t.BHEBMFOB,BD[NBSD[ZL/BKEZNPXP 
t"MGSFE(PSʇDZ4UBODMFXP 
t3PCFSU,BSB˂OJFXJD[3VLBXLJ 
t.BHPS[BUB8BTJMFXTLB3VLBXLJ" 
t&M˃CJFUB +BOVT[,PTULB,PCVUZ 
tv"TUSB.B[VSJBw5FSFTB 8JLUPS-FZL3BT[ʇH  DBPSPD[OZ
t-JEJB+Ø[FG5BVCF%ʒCPXP
t+BDFL;JʒCB"EBNPXP  DBPSPD[OZ
t&M˃CJFUB ;ZHNVOU;JØLPXTDZ/PXF.BSDJOLPXP 
t+PMBOUB,VDIBSFXJD[8JMJNZ
Inna baza
t(PʯDJOJFDv1PE%ʒCFNw#P˃FOBJ,S[ZT[UPG1S[ZTUVQB8JMJNZ
BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”
t(PʯDJOJFDQPE%ʒCFN - Wilimy k. Biskupca - nazwa związana jest z tym,
iż na posesji rośnie wiekowy dąb. Gościniec otaczają piękne warmińskie
lasy bogate latem w jagody i maliny, jesienią w grzyby. Specjalnością gospodyni są: barszcz kresowy z żeberkami, zupa pokrzywowa, karkówka
z jabłkiem i śliwką, różnego rodzaju pierogi, ryby, a szczególnie sandacz
w warzywach. Chleb i ciasta pieczone na miejscu. Warzywa, owoce, jaja
i ryby pochodzą od lokalnych dostawców.
www.gosciniecpoddebem.pl
Pozostałe restauracje
„Atelier”, ul. Mickiewicza 31,
„Stara Kaflarnia”, ul. Wojska Polskiego 1,
„Gospoda Warmińska”, - Rynek Mazurskie Przedmieście 2,
„Lemon”, ul. Warmińska 2.
Pizzerie, bary, puby
Pub „Under”, ul. Ludowa 48,
Pub „Na Rynku”, ul. Plac Wolności 5c,
Bar „Fugazi Pub Bistro”, ul. Ludowa 2a,
Bar „Przystań”, ul. Floriańska 2/16,
Pizzeria „Festina”, ul. Ogrodowa 8/1,
Pizzeria-Restauracja „Francesco”, ul. Mickiewicza 13.

BAZA NOCLEGOWA
tv"UFMJFSwVM.JDLJFXJD[B  DBPSPD[OZ
tv4UBSB,BĘBSOJBwVM8PKTLB1PMTLJFHP  DBPSPD[OZ
tv4POFD[OZ#S[FHw3VLBXLJ  DBPSPD[OZ
t4JFEMJTLPv,PSLØXw)BMJOB "OES[FK,PSLVʉVM1BSLPXB
tv'SBKEBw0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZ8JMJNZ

IMPREZY
.JTUFSJVN1BTDIBMOFv%SPHBOB(PMHPUʒw - sobota tydzień przed Wielkanocą w Węgoju- droga krzyżowa od plaży nad jeziorem do wzgórza przy
kościele - odpowiednia oprawa – aktorzy, stroje, rekwizyty, nagłośnienie,
efekty świetlne.
%OJ #JTLVQDB, w tym m.in. Międzynarodowe Święto Folkloru - parada
zespołów z kraju i zagranicy, występy.
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Warmińska Uczta Pierogowa w Biskupcu i Biesowie - I połowa sierpnia.
Kultywowanie i popularyzacja kuchni warmińskiej w zakresie pierogów
z bardzo różnymi nadzieniami. Uczcie towarzyszą: jarmark rękodzieła,
konkursy i pokazy.

Turniej brydża sportowego o „Puchar Burmistrza Biskupca” - styczeń.
Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki”
– od kwietnia do czerwca.
Festiwal „Młode Talenty” - lato.
Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej - lipiec/sierpień.
3FHBUZ˃FHMBSTLJFPv#ʒLJUOʇXTUʒHʒ+F[JPSB%BEBKw - sierpień.
Ogólnopolskie kolarskie kryterium uliczne - sierpień.
Wojewódzkie biegi przełajowe - wrzesień.
Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych – organizowany na jesieni
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Biskupcu.
Jarmark Świąteczny Cittaslow - grudzień - stragany twórców lokalnych,
występy, wspólne kolędowanie.
Liga halowej piłki nożnej „Futsal” – zima i wczesna wiosna – Hala Sportowa.
TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe:
„Po złote runo” - Biskupiec – Rukławki – Najdymowo – Bukowa Góra –
Węgój – Dębowo – Bredynki – Biskupiec - trasa oznakowana jako pętla,
łatwa, pofalowana. Długość: 31 km. Przewidywany czas przejazdu: 3:20 h.
Biskupiec - Czerwonka - Rukławki - Rzeck - Biskupiec - nieoznakowana,
pofalowana, łatwa, częściowo w pobliżu atrakcyjnego widokowo jeziora
Dadaj. Długość: 30 km. Przewidywany czas przejazdu: 3:00 h.
Biskupiec - Rasząg - Kobułty - Biskupiec – nieoznakowana, pofalowana,
łatwa, ciekawa przyrodniczo i widokowo. Długość: 30 km. Przewidywany
czas przejazdu: 2:35 h.
Ścieżka rowerowa o długości ok. 7 kilometrów, która biegnie od ul. Armii
Krajowej, wzdłuż rzeki Dymer aż do plaży miejskiej nad jeziorem Dadaj.
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INNE
Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym - uczestnicy w ramach prowadzonych zajęć
artterapii tworzą oryginalne i niepowtarzalne prace ceramiczne, rzeźbiarskie i plastyczne - ul. Gdańska 1.
Punkt Widokowy - na wieży kościelnej kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela
w Biskupcu. Z góry można podziwiać panoramę Biskupca i okolic. Dodatkową atrakcją jest galeria ze zdjęciami historycznymi i aktualnymi miasta.
Wejście na punkt jest możliwe poprzez wcześniejsze uzgodnienie z Informacją Turystyczną bądź Domem Kultury (ul. Matejki 5, tel. 89 715 26 95).
Wejście bezpłatne.
Dom Pracy Twórczej „Sorboma” – pracownie plastyczne, komputerowe,
spotkania koła gospodyń miejskich; zarządzany przez Biskupiecki Dom
Kultury.
PRZYRODA
Tereny Gminy Biskupiec stanowią w części 3 obszary chronionego krajobrazu:
–Pojezierza Olsztyńskiego,
–Jezior Legińsko-Mrągowskich,
–Doliny Symsarny.
t%ʒCPXP - rezerwat leśny o powierzchni 24,72 ha. utworzony w celu zachowania lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. Panujący w drzewostanach buk zajmuje powierzchniowo 78,78%, a masowo dochodzi do
94,35%,
t;BCSPE[JF - rezerwat florystyczny o powierzchni 27,3 ha. utworzony
w celu zachowania stanowisk brzozy niskiej Betula humilis oraz fragmentu boru bagiennego zachowanego w stanie naturalnym,
t3P[MFXJTLP vʇLJ %ZNFSTLJFw - kompleks podmokłych, zarośniętych
trzciną łąk, tworzących obecnie bagna - pozostałość po osuszonym jeziorze Dymer o powierzchni 250 ha w obrębie Lubaszewo,
t„Zlotowisko Żurawi” - użytki rolne kl. V i VI - jesienne zlotowisko żurawi,
t„Parleskie Wzgórza” - użytek ekologiczny o powierzchni 244,54 ha stanowi ciekawy pod względem geomorfologicznym i przyrodniczym obszar
wzgórz morenowych,
t+F[JPSP(BMLJ+F[JPSP,PSFL- małe śródleśne jeziora położone na terenie
Nadleśnictwa Wipsowo, o powierzchni odpowiednio 4,23 i 10,96 ha,
t;FTQØ QS[ZSPEOJD[PLSBKPCSB[PXZ v,PCVDLJF 8[HØS[Bw o powierzchni 2005 ha,
t;FTQØQS[ZSPEOJD[PLSBKPCSB[PXZv+F[JPSP3[FDLJFw
t;FTQØ QS[ZSPEOJD[PLSBKPCSB[PXZ v+F[JPSB 4PSLXJDLJFw znajdujący
się w obrębie geodezyjnym Kamionka,
t+F[JPSP#BCBOUJ+F[JPSP#JBF, obręb geodezyjny Mojtyny i Kamionka.
Pomniki przyrody:
–Lipowo - dąb o obwodzie 500 cm i wysokości 25 m,
–Dębowo nad jez. Bęskim - dąb o obwodzie 492 cm i wysokości 26 m,
–Pierwój - dąb bezszypułkowy o obwodzie 490 cm i wys. 23 m.
W OKOLICY
t$FOUSVN 1SVT - niedaleko miejscowości Labuszewo znajdował się kamień, który stanowił centrum Prus,
t)JTUPSZD[OBHSBOJDB - przez Gminę Biskupiec przebiega historyczna granica pomiędzy Warmią i Mazurami,
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tParleza Wielka – miejscowość zachowała dawny układ przestrzenny.
Domy o architekturze niemal bliźniaczej, tworzące symetryczny ciąg powtarzalnych budynków, otaczają owalny plac, z którego krańców wychodzą dwie drogi: jedna łączy miejscowość z główną szosą i pobliską stacją
kolejową, druga osadzona drzewami, wiedzie do pobliskiej cegielni,
t8ʒHØK - skansen maszyn rolniczych,
tCzerwonka - skansen pszczelarski,
t%BEBK – jezioro rynnowe o pow. 1000 ha – 4 km od Biskupca – miejsce
rekreacji,
tBiesowo – neogotycki kościół (1911 r.) z krzyżowo-żebrowym sklepieniem i witrażami oraz młyn z XIX wieku,
tKobułty - zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kobułckie Wzgórza”
utworzony w celu ochrony dużego kompleksu wysokich wzgórz morenowych, kościół ewangelicki z 1823 roku, obecnie w ruinie, park dworski
i dwór; spichlerz, kościół neogotycki z końca XIX wieku. Zabudowa wsi
objęta jest ochroną ruralistyczną, która polega na zachowaniu skali i klimatu zabudowy,
tBarczewo – Salon Muzyczny – Muzeum w domu rodzinnym Feliksa Nowowiejskiego – twórcy Hymnu Warmińskiego i Roty.
ATRAKCJE WEEKENDOWE SEZONU
tWiosna – rowerowe spacery przyrodnicze lub rekreacyjne
Po sezonie zimowym warto trochę nabrać kondycji i podczas wiosennych weekendów pospacerować lub odbyć krótkie wycieczki rowerowe.
Z Biskupca jest tylko kilka kilometrów do brzegów jeziora Dadaj, wzdłuż
którego dojechać można przez Najdymowo (warto tu zwrócić uwagę na
niektóre budynki oraz warmińskie kapliczki) do Wilim, gdzie możemy
posilić się w „Gościńcu pod Dębem”, zrelaksować, a jeśli trzeba, to i zanocować.
t-BUPo[XJFE[BNZTLBOTFOZ
Polecamy kilkugodzinną wycieczkę samochodową lub rowerową na trasie
Biskupiec – Węgój – Bęsia – Tejstymy – Biesowo – Czerwonka – Biskupiec
(ok. 30 km). Lato to czas prac polowych, więc warto w Węgoju popatrzeć
na stare maszyny rolnicze - do obejrzenia są: młockarnie, żniwiarki, pługi, kultywatory, sanie, żarna kamienne, siewniki ręczne, grabiarka i dużo
drobniejszego sprzętu. W Bęsi jest barokowy pałac i holenderski głowicowy wiatrak. Oba obiekty o bardzo bogatej historii, ale niestety dziś – w prywatnych rękach i w stanie mocno zniszczonym - czekają na lepsze czasy.
Z Bęsi przez Kruzy (wieś - ulicówka) i Tejstymy (zespół dworsko-pałacowy z XIX w.) docieramy do Biesowa. Wieś w 2003 roku zdobyła tytuł
„Najpiękniejszej wsi Warmii i Mazur” i taka jest do dziś. Na miejscowym cmentarzu kilka mogił żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych
w walkach 16 sierpnia 1914 roku. W pobliskim Zerbuniu jest leśny cmentarz żołnierzy niemieckich. Trzy kilometry od Biesowa leży Czerwonka –
wieś powstała w 1365 roku. Główną jej atrakcją jest skansen pszczelarski
z rzeźbionymi ulami i zabytkowymi przedmiotami służącymi do wytarzania miodu. Warto jednak popatrzeć na 100-letni budynek dworca kolejowego. Stąd już tylko 6 km do Biskupca.
t+FTJFʤoQPEHMʇEBOJFQS[ZSPEZ D[ZMJKFTJFOOF[MPUPXJTLB˃VSBXJ
Zlotowisko żurawi to obszar ulokowany na południe od Biskupca pomiędzy Łąkami Dymerskimi a drogą ze wsi Dymer do wsi Dźwierzuty, obejmujący ok. 70 ha - w szczycie gromadzący do 2 500 ptaków. W miesiącach
wrzesień – październik żurawie gromadzą się w wybranych miejscach
wielkimi stadami, by na przełomie października i listopada odlatywać do
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ciepłych krajów. Wracają na przełomie marca i kwietnia. Miejscem ich
lęgowisk są tereny podmokłe – bagna, torfowiska, starorzecza czy tereny
wokół jezior.

t;JNBoXʒELPXBOJFOBKF[JPS[F%BEBK
Wymieniane już wcześniej jezioro Dadaj to obszar zimowego wędkowania
– głównie to szczupaki, ale jest też płoć, sielawa, leszcz, okoń. To również
dobre miejsce do uprawiania sportu bojerowego.
WEEKEND Z TRADYCJĄ
1 dzień - zwiedzanie zabytków miasta, podziwianie panoramy z kościelnej
wieży spotkanie z wybranym twórcą ludowym,
2 dzień - wycieczka rowerowa do Czerwonki (Skansen Pszczelarski) i Węgoja (Skansen Rolniczy),
3 dzień - wycieczka nad Dadaj - spacer brzegiem jeziora, obiad w „Gościncu pod Dębem”.
Terminy szczególne: - sierpień - Uczta Pierogowa,
- październik - Zlotowisko Żurawi.
STRONY WWW
www.biskupiec.com
www.bishofsburg.de (po niemiecku)
www.biskupiec.bil-wm.pl
www.muzeum-wsi.ehost.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Pl. Wolności 5c, 11-300 Biskupiec, tel/fax +48 89 715 47 42
e-mail: bip@bip.biskupiec.pl www.biskupiec.pl
Położone niedaleko od drogi krajowej nr 16 miasteczko przyciąga turystów. Zachęca do spacerów, w czasie których zawsze można gdzieś zajrzeć.
Pełno jest tu bowiem sklepów i sklepików, jakie dzisiaj spotyka się już tylko
w miastach żyjących spokojniejszym rytmem.
To po prostu krajobraz pełen możliwości. Dlatego warto tu być i żyć!
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Zapomniane miasteczko na Warmii

BISZTYNEK
ok. 2.500 mieszkańców
prawa miejskie od 1385 roku
powiat bartoszycki

Herb Bisztynka przedstawia na czerwonym polu złoty pastorał biskupi
tkwiący w skale koloru srebrnego, przepasany niebieską wstęgą, przez co
nawiązuje do niemieckiej nazwy miasta Bischofstein oznaczającej „biskupi kamień”. Dzisiejszy Bisztynek jest tak niewielki, że w pośpiechu można go ominąć, a szkoda byłaby wielka, bo przecież małe jest piękne, a to
najmniejsze z warmińskich miasteczek warte jest odwiedzin. Do statusu
miejskiego podniósł go ten sam biskup Sorbom, który wystawił akt założenia miasta w Biskupcu. Bisztynek na skutek wojen polsko-krzyżackich
przechodził z rąk do rąk, ale po ostatecznej klęsce zakonu nadszedł czas
pokoju, miasto zaczęło się rozwijać, choć nie oszczędziły go inne utrapienia np. wielki pożar w roku 1548. Zniszczeniu uległy nawet obwarowania, ale za biskupa Dantyszka miasto znowu otoczyły mury. Dziś niewiele
z nich zostało. Życzliwy dla Bisztynka był również biskup Stanisław Hozjusz, który nadał mu liczne przywileje handlowe – cotygodniowy targ,
a po kilku latach doroczny jarmark. Z kolei biskup Marcin Kromer wyznaczył siedem wsi, dla których korzystanie z rynku w Bisztynku było
obowiązkowe. Rozwijał się handel, kwitło rzemiosło – tkactwo, sukiennictwo, garncarstwo i bednarstwo. W przeciwieństwie do Biskupca, Bisztynek był miastem zasobnym. Mieszczanie nie musieli imać się rolnictwa
i podatki było z czego płacić. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie kolejny
pożar, który w roku 1589 doszczętnie strawił miasteczko. Po kolejnym,
w 1770 r., zniszczeń nie uniknął nawet kościół. Szybko został jednak odbudowany i ponownie konsekrowany w obecności biskupa Ignacego Krasickiego. Oczywiście zarazy będące stałym elementem dopustów Bożych
spadających na warmińskie miasta, dotykały również Bisztynka.

ZABYTKI
t,PʯDJØ – Sanktuarium Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa - jeden z największych na Warmii, co może dziwić, biorąc pod uwagę wielkość samego
miasta. Od najdawniejszych czasów miejsce kultu Najświętszego Sakramentu, do czego przyczyniło się cudowne wydarzenie, o którym w starych
kronikach piszą tak: „Kapłan odprawiający Mszę świętą w obecności biskupa wątpił, że po przeistoczeniu w hostii znajduje się prawdziwie obecny Chrystus. Nagle ujrzał spadające krople Krwi na korporał. Korporał
ten, na który padały krople Krwi Chrystusa, został przesłany do Rzymu,
skąd już nie powrócił”. Od tego czasu do patrona kościoła św. Macieja dołączono tytuł: „Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa”. W dawnych wiekach
Bisztynek był miejscem dużego pielgrzymowania i właśnie to sprawiło, że
kościół rozbudowano do dzisiejszych rozmiarów. W roku 1631 z Bisztynka przeniesiono uroczyście relikwie świętych Symphoriusza i Liberata do
niedawno odnowionej i konsekrowanej kaplicy w Świętej Lipce. Obecnie
to trójnawowa hala o ośmiu przęsłach w stylu barokowym. Godny uwagi
rokokowy ołtarz główny oraz ołtarze boczne, wykonane przez Christiana
Bernarda Schmidta z Reszla, a także portret Ignacego Krasickiego i dziewięć obrazów Apostołów, wykonanych w 1776 r.,
t#SBNB -JE[CBSTLB - z przełomu XV i XVI w. z fragmentem dawnych
umocnień. Brama stanowi pozostałość po murach obronnych, które dawniej okalały miasteczko. W średniowieczu mury te posiadały trzy bramy:
Reszelską, Lidzbarską i Warszawską. W początkach XX wieku - zgodnie
z nakazem władz niemieckich - w Bramie Lidzbarskiej znajdowało się więzienie,
tKościół poewangelicki - z II poł. XIX w., w odbudowie po zniszczeniach
w 1945 r.,
t1MFCBOJB - pseudogotycka z końca XIX w.,
t,PʯDJØ DNFOUBSOZ - pw. św. Michała z lat 1618-1632, z dobudowaną
wieżą i zakrystią w 1892 r.,
t1PNOJL)FOSZLB4JFOLJFXJD[B – w pierwotnej wersji odsłonięty 1 września 1929 roku jako pomnik ofiar I wojny światowej – na 4 stronach cokołu umiejscowione były tablice z nazwiskami 169 mieszkańców Bisztynka
w niej poległych. Obecna wersja „sienkiewiczowska” pochodzi z 1965 roku,
t,BNJFOJD[LJ - z XIX i XX wieku,
t4QJDIS[ - z XVIII wieku,
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t(B[ (28 metrów w obwodzie, 8 metrów długości i 3,2 metra wysokości) największy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Stare
podania utrzymują, że za kamieniem stoją nieczyste siły. Podobno z Afryki przyniósł go osobiście diabeł, stąd i nazwa Diabelski Kamień. Według
naukowców jest to polodowcowy głaz narzutowy. I tej wersji może się
trzymajmy, bo przecież dawna nazwa miasta oznacza „biskupi kamień”.
Miejscowi twierdzą, że głaz spełnia życzenia - wystarczy go dwukrotnie
obejść dookoła zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od charakterystycznego pęknięcia i myśląc o swoim życzeniu.

Legenda o kamieniu ale... po warmińsku:
W Bisztinku buł tak’i ubog’i szewiec i mniał gwołt dzieci. Jek sie te najmłodsze ‘urodziło, to nie buło w kumotry kogo brać. Ten chłop zasmócony poszed do mniasta Bisztinka. Na przedmnesztu, spotkał go pięknie
ubran’i młodi kawaler (młodziak) i p’itał go, co ‘on tak’i zasmucon’i do
mniasta wchodzi. ‘On mu sie poskarżił, żie ‘urodziło sie dziecko, a nie
ma kogo w kumotri brać. „Tlo to mniejsze - odpoziedał mu - w kumotr’i
i ja będe i o dżiecko będe sie starał, a jek dziecko w’irośnie ‘od szkołów, to
przijde po nego i będzie sie mne należało”. Ten chłop z radoścziu poszed
do domu swego, do żón’i swo’i i pożiedał, żie będzie w kumotri taki piękn’i młodzian i ‘on szie zgodzieł, że jek w’irośnie dżiecko od szkół do siebie
go wezne. I w prziszło nedzele b’ili chrzc’iny, i pótek (ojciec chrzestny)
zajechał w dwa cziarne kone i z dzieckiem do kosz’czoła pojechał do
chrsztu. Matka mu imne Mn’ichół w’ibrała i go pod ‘opieke świętego
Mn’ichała ofiarowała. Jek z kościoła przijechal’i, to potek żujzoł (ujrzał)
dużio pieniędzi. Ten psieniądz sziąg (był) do szkołowania dziecka na
księdza. To dziecko, ten chłopsiec to na szkołach szie bardzo dobże ‘ucził,
i jek potek mnoł do nego prziść, to ‘un prazie(prawie) ‘odprażił piersziu
msziu szwięto. A ten potek to buł sam diabeł. I jek szie do mszi obłucził,
to diabeł ps’iszed po nego i zgodżili sie: n’iż ‘on msziu święto skończi, to
‘on z tem kamnenem z Afriki nazod wróci. Ale ten kamnen buł wielki.
A jek ten ksiądz „Ite misa est” (zaśpiewał), to sie stał dużi rumot i diabeł
ten kamnen cisnął nad przedmneszte i mużiuł, wrzeszczioł, keby ne buł
Mn’ichoł pedam’i (nogami) durnot (popchał), to ja by buł zdojżił. Ten
kamnien leżi na dzisi dzeń i pazuri ‘od diabła su znacz’ne. Opowiedzia
prawdziwa.
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MUZEA
t*[CB1BNJʒDJ+Ø[FGB&OHMJOHB - Prosity 28,
Zbiory: pamiątki z życia Sługi Bożego Józefa Englinga, pisma w języku
niemieckim i polskim. Działalność: warsztaty rozwojowe dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Dla zainteresowanych pierwszy weekend lipca otwarte spotkania englingowskie. Czas otwarcia:
całoroczne, po wcześniejszym umówieniu.
BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA
t%PN/PDMFHPXZ %PN8FTFMOZ 3FTUBVSBDKBv.BSZTJFʤLBwX#JT[UZO
ku – świeżo odrestaurowany obiekt o bogatej historii. Specjalnością szefa
kuchni jest „Placek po diabelsku”, potrawa nawiązująca do ogromnego
głazu narzutowego znajdującego się na terenie Bisztynka,
t%XPSFLv3PNBOPXTLJwX4VPXJF
Dworek z obszernym dziedzińcem, mający w swych zasobach profesjonalne stajnie, ok. 100 koni sportowych, krytą ujeżdżalnię i parkur. W restauracji specjały kuchni staropolskiej oraz europejskiej. Na miłośników
koni czeka jeździecki klub sportowy, atrakcją dla wędkarzy jest możliwość
wędkowania w tutejszych stawach, natomiast zwolennicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji korty tenisa ziemnego,
t(PTQPEBSTUXPBHSPUVSZTUZD[OFv.BMJOPXZ$ISVʯOJBLwXʒEBXLBDI
Stuletnie zabudowania folwarczne (trzy budynki i duża stodoła). Można
zasmakować własnoręcznie wyrabianych wędlin oraz świeżo upieczonego
chleba. Atrakcją jest stado kóz.
TRASY TURYSTYCZNE
Bisztynek leży na dawnym Trakcie Królewskim z Warszawy do Królewca,
obecnie Kaliningradu. Przebiega tu europejski szlak turystyczny E-11 oraz
międzynarodowa trasa rowerowa śladami starych zamków w Lidzbarku
Warmińskim, Reszlu, Kętrzynie.
Miłośnicy przyrody mogą skorzystać z przygotowanego szlaku turystycznego, gdzie dostrzec można orły bieliki i inne gatunki ptaków, a także bobry i łosie.
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REKREACJA
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
Ośrodek oferuje stałe formy pracy w postaci: koła wokalnego, koła plastycznego, koła tanecznego, koła teatralnego, wolontariatu, grupy ogniowej. Do dyspozycji sala komputerowa z dostępem do programów graficznych i edytorów tekstu z możliwością wydruku oraz internetu. Przy
OKiAL działa także Biblioteka Publiczna.
,PNQMFLTCPJTLTQPSUPXZDIv03-*,w
W skład kompleksu boisk wchodzi boisko do piłki nożnej z nawierzchnią
ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne, na którym znajdują się boiska do piłki koszykowej i siatkowej.
Place zabaw
Najmłodsi turyści mogą skorzystać z dwóch placów zabaw. Jeden znajduje
się przy Przedszkolu Samorządowym, wyposażony jest m.in. w trampolinę, ściankę wspinaczkową, kolejkę. Prócz tego na terenie placu są liczne
bujawki, zjeżdżalnie i piaskownice. Atrakcją jest również mechaniczny
byk.
Drugi - mniejszy - przy Szkole Podstawowej. Niemal w każdym sołectwie
gminy znajdują się miejsca z przeznaczeniem do zabaw dla dzieci - wiejskie place zabaw.
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ATRAKCJE WEEKENDOWE SEZONU
t8JPTOBTQBDFSZQJFT[FMVCSPXFSPXFQPEIBTFNv8BSNJʤTLJFLP
ściółki”: w okolicach Bisztynka jest szereg ciekawych, wartych odwiedzenia kościółków. Przykładowa trasa ma ok. 30 km długości i przebiega różnymi drogami, od asfaltowych po gruntowe: Bisztynek – Unikowo (wieś
z 1340 roku - kościół późnogotycki z barokowym wnętrzem, w murze
przy bocznym wejściu wmurowane kajdany - ich historia nie jest znana)
– Sątopy (wieś z 1337 roku - kościół z XIV wieku pw. Świętego Judoka
z polichromowanym stropem) - Grzęda (wieś z 1339 roku przy granicy
Warmii i Mazur - kościół konsekrowany przez biskupa Ignacego Krasickiego - świetnie zachowane wyposażenie – trzy barokowe ołtarze, drewniana rzeźba Matki Boskiej)– Paluzy (wieś z 1345 roku - gotycki kościół
z późnorenesansową emporą organowa, na której utrwalono przypowieści
Starego Testamentu, na cmentarzu lapidarium z żelaznych krzyży)– Wozławki (wieś z XIV wieku - gotycki kościół z dobudowaną barokową kaplicą w kształcie rotundy - na ścianach kościoła dwa zegary słoneczne, wewnątrz późnogotycka grupa rzeźb Św. Anny Samotrzeć wkomponowana
w barokowe zwieńczenie baptysterium) – Bisztynek.

W OKOLICY
t3F[FSXBUQS[ZSPEZ „Polder Sątopy - Samulewo” - płytki, rozległy zbiornik z licznymi kępami o ogromnych walorach przyrodniczych, miejsca
żerowania i gniazdowania różnych gatunków ptaków takich jak: łabędzie,
bociany, żurawie, czaple modronose, bocian czarny, ptaki siewkowate, to
też miejsce żerowania bielika i rybołowa. Liczba ptactwa oszałamia przyrodników,

t3FT[FM – miasto Cittaslow,
tɭXJʒUB -JQLB – Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
Matki Jedności Chrześcijan – Barokowa Bazylika położona na granicy
Warmii i Mazur,
t4UPD[FL,MBT[UPSOZ – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju - miejsce przetrzymywania
kardynała Stefana Wyszyńskiego,
t5PLPXP – barokowy kościół Świętego Rocha konsekrowany przez bp.
Ignacego Krasickiego – sanktuarium.

t-BUPoLSØULJFXZDJFD[LJOPSEJDXBMLJOHw okolicach Bisztynka, Sułowa, Troszkowa i Dąbrowy. Trasy można wybierać dowolnie łącząc relaks
ze zwiedzaniem. Oto kilka propozycji wypadów z Bisztynka: do Sułowa (5 km w jedną stronę - droga szutrowa), do Dąbrowy (4 km przez las), do
Warmian (4 km drogą polną), do Łędławek (3 km), do Troszkowa (5 km
przez pola) i wiele innych.
t+FTJFʤoQJFT[PMVCSPXFSFNv8BSNJʤTLJFLBQMJD[LJw
kapliczki warmińskie to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli
tej krainy - jest ich na całej Warmii setki. Spora ich ilość jest i w okolicach
Bisztynka - niektóre pięknie odnowione, niektóre czekają jeszcze na swoją
renowację. Ziemia Bisztynecka leży na granicy Warmii i Mazur, stąd można tu spotkać i trochę krzyży. Proponowana trasa to: Bisztynek - Łędławki
(3 krzyże i 3 kapliczki)– Paluzy (7 kapliczek i 3 krzyże) - Warmiany (3
krzyże i 3 kapliczki) – Wozławki (8 kapliczek)– Sułowo (8 kapliczek) –
Prosity (4 kapliczki i 3 krzyże) – Bisztynek.
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Historyczna stolica Warmii

LIDZBARK WARMIŃSKI
ok. 17.000 mieszkańców
prawa miejskie od 1308 roku
miasto powiatowe

tZima – Bisztynek MORSEM stoi
Istniejący od zimy 2004 roku Klub Morsów „Przerębel” liczy prawie 130
osób i jest chyba jedynym w Polsce „Klubem Morsów Stawowych”. Kąpiele odbywają się w każdą niedzielę. Urozmaicony krajobraz oraz mroźny
klimat gminy sprzyja uprawianiu turystyki zimą. Mieniący się w słońcu
na stokach wyniesień biały puch oraz uginające się pod jego ciężarem potężne świerki sprawiają, że krajobraz kojarzy się z iście podgórskimi okolicami. Pasjonaci wędrówek - pieszych lub narciarskich - mogą podziwiać
bajkowe widoki, dostrzegając jelenia, sarnę, czy dzika.
WEEKEND AKTYWNY
1 dzień - spacer po miasteczku - zwiedzanie kościołów, pomnika, podziwianie głazu,
2 dzień - spacer pieszy, z kijkami, na rowerze, a zimą na nartach do Warmian lub Łędławek - oglądanie warmińskich kapliczek i krzyży.
Po południu - spotkanie z umówionym miejscowym artystą,
3 dzień - wycieczka rowerowa lub samochodowa do Sułowa (konie, wędkowanie) lub Prosit (Izba Pamięci Józefa Englinga).
Termin szczególny: zima - kąpiele morsów.
STRONY WWW
www.bisztynek24.pl
www.bisztynek-kulturowo.pl
www.bisztynek.plan.pl
Dzisiejszy Bisztynek to miasteczko pod pewnym względem dopasowane
do idei Cittaslow jak ulał. Cicho tu i spokojnie. Środowiska nie zakłóca
przemysł, bo go tu nie ma. Nie ma linii kolejowej, bo tę, która została
zbudowana w 1905 roku, rozebrali Rosjanie w 1945 i wywieźli w nieznane. Komunikację autobusową zapewniają przedsiębiorstwa PKS oraz
firmy prywatnych przewoźników.

Położony przy ujściu Symsarny do Łyny Lidzbark Warmiński jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych miast na Warmii i Mazurach. Miejsce
było na tyle piękne i dogodne, że aż prosiło się, aby tu coś założyć. Tak
powstał pruski gród warowny Lecbarg. Echo pierwotnej nazwy wyraźnie
pobrzmiewa w dzisiejszej, a i nazwa rzeczki do dziś nie uległa zmianie.
W roku 1241 wkroczyli tu Krzyżacy, przekazując ośrodek w gestię biskupów warmińskich, ale oficjalnie ich siedzibą stał się dopiero w roku 1350.
Prawa miejskie Heilsberg, bo tak się wtedy nazywał, otrzymał wcześniej,
w roku 1308. Wszystko to zapewniło szybki rozwój miasta. Już w drugiej
połowie XIV wieku w mieście zbudowano ratusz, kościół, szpital, a nawet
– co było ewenementem na tamte czasy – wodociąg. Mieszczanie lidzbarscy trudnili się folusznictwem, młynarstwem i kowalstwem. Przez parę
stuleci „miasto było ważnym centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, często dlatego też nazywano je Perłą Warmii.” Historia
Lidzbarka w ogólnym zarysie przypomina to, co działo się w innych miastach – wojna polsko-krzyżacka przyniosła ciągłe oblężenia, jak nie jednej,
to drugiej strony. Po perturbacjach z Krzyżakami przez miasto przechodziły w kolejnych stuleciach wojska szwedzkie, brandenburskie, rosyjskie
i francuskie. I nie były to towarzyskie wizyty. Pożarów też nie brakowało.
Czerwony kur szalał w roku 1497 i w 1522 siejąc zniszczenie. Potem była
długa przerwa i kolejny wielki pożar w roku 1895. Chyba wodociągom zawdzięczał Lidzbark fakt, że dżuma zajrzała do miasta tylko w sezonie 1709
– 1710. Przełom wieku XIX i XX wraz z rewolucją techniczną przyniósł
miastu inwestycje przemysłowe – powstały elektrownia, odlewnie żeliwne,
młyny zbożowe. Oczywiście do miasta dotarła także kolej. Działały szkoły
i wiele urzędów. Po II wojnie, w wyniku której miasto zostało znacznie
zniszczone, Lidzbark wrócił do Polski i stał się siedzibą powiatu.
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ZABYTKI
t;BNFL CJTLVQØX XBSNJʤTLJDI, dzieło gotyckiej architektury. Wraz
z przedzamczem, wieżą bramną, bastionem i basztą najlepiej zachowana
budowla na ziemiach byłego państwa zakonnego. Jedyny tego typu obiekt
nie rekonstruowany. Dziedziniec - ze względu na krużganki - przypomina
dziedziniec Królewskiego Zamku na Wawelu. Na zamku przebywały takie
osobistości jak: Mikołaj Kopernik, Eneasz Sylwiusz Piccolomini (późniejszy papież Pius II), Jan Dantyszek, Ignacy Krasicki, Stanisław Hozjusz,
Marcin Kromer, Jan Olbracht Waza, Adam Stanisław Grabowski, Karol
XIII, Napoleon Bonaparte i wielu innych. Piękne polichromie w zamkowym refektarzu oraz na krużgankach. Na przedzamczu barokowy pomnik
Św. Katarzyny z 1756 roku,
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t0SBO˃FSJB ,SBTJDLJFHP – barokowo-klasycystyczny pawilon ogrodowy
wzniesiony w latach 1711-1724 dla biskupa Teodora Potockiego, rozbudowany ok. 1770 roku dla biskupa Ignacego Krasickiego, usytuowany na wzgórzu
naprzeciwko starego zamku stanowi punkt centralny Ogrodów Biskupich,
t$NFOUBS[SVNVʤTLJ – w latach 1914-1918 znajdował się tu obóz jeniecki. Przebywali w nim Rosjanie, Brytyjczycy, Serbowie, Rumuni, Francuzi,
Włosi, Belgowie, jak również Niemcy wypędzeni z Wołynia. Pracowali
przy budowie drogi do Bartoszyc, a z powodu głodu i chorób wielu zmarło. W pobliskim lesie powstał więc cmentarz. Koledzy - jeńcy wystawili
zmarłym pomnik - piramidę. Rząd brytyjski ufundował krzyż. Niepotwierdzone źródła podają następujące liczby: Rosjan 2081, Rumunów 506,
Brytyjczyków 49, Francuzów 43, Włochów 19, Serbów 8, Belgów 45. Liczba pochowanych tam Niemców nie jest bliżej określona.
MUZEA
t.V[FVN 8BSNJJ J .B[VS – Oddział w Lidzbarku Warmińskim – Pl.
Zamkowy 1. Na ostatnim piętrze Zamku - Galeria.
BAZA NOCLEGOWA
t)PUFMv,SBTJDLJ 1MBD;BNLPXZ
t)PUFMv(ØSFDLJw VM0MT[UZʤTLB
tv(PʯDJOJFD.ZʯMJXTLJw VM4QØE[JFMDØX#
t;BKB[Ev6MVSV VM#BSUPT[ZDLB
t0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZv;BDJT[F-FʯOFw .FEZOZ 
t(PTQPEBSTUXPBHSPUVSZTUZD[OF4UBOJTBXB$ZUPXJD[ VM%ʇCSPXTLJFHP
t1PLPKFHPʯDJOOF,SZTUZOB5PNBT[FXTLB VMMFDJB

t,PʯDJØʯX1JPUSBJ1BXB, zbudowany w roku 1315. Wnętrze posiada
cenne obrazy i chrzcielnicę z XIV wieku. Wieżę wieńczy barokowy hełm
trójlatarniowy z 1717 roku, a na nim chorągiewka z herbem biskupa Potockiego. Po 1698 r. kościół przebudowano na barokowy, a w latach 18701872 regotyzowano. Pobliska plebania i wikarówka oraz klasztor ss. Katarzynek pochodzą z 1800 roku,
t8ZTPLB #SBNB – jedyna zachowana z trzech bram kiedyś funkcjonujących. Powstała w latach 1466-1530. Górną część przemurowano około
1850 roku,
t.VSZPCSPOOFJVLBEVSCBOJTUZD[OZ - budowę fortyfikacji zakończono w 1357 r. Przez lata dobudowywano do murów małe domy uboższych
mieszkańców. Mury stały się dla nich ochroną, zachowały się bowiem dwa
XV-wieczne domy,
tT[FSFHLBNJFOJD[FL z XVIII i XIX wieku,
t3BUVT[ – neogotycki XIX-wieczny,
t,PʯDJØFXBOHFMJDLJ – przykład drewnianej architektury protestanckiej
na Warmii. Wybudowany w latach 1818-1823. Projekt budowli wykonano w Wyższej Deputacji Budowlanej (Oberbaudeputation) w Berlinie
pod kierunkiem K.F. Schinkla, czołowego architekta tej epoki w Europie.
Obecnie cerkiew prawosławna,
t,PʯDJØ1PEXZ˃T[FOJB,S[Z˃B – barokowy kościółek o wymiarach 24 x
10 metrów postawiony jako wotum dziękczynne za kres epidemii dżumy.
Kamień węgielny poświęcono w roku 1709. Otoczony murami z dwiema
narożnymi kaplicami,

Inne obiekty noclegowe
tv,PQFSOJL VM;JFMPOB
t„Przy Bramie”, ul. Konstytucji 3 Maja 18,
t„Warmia”, ul. Konstytucji 3 Maja 22.
Baza noclegowa w okolicy
t.JʒE[ZOBSPEPXF4DISPOJTLP.PE[JF˃PXFvɭXJUF˂w ,ʒCPXP
Gospodarstwa Agroturystyczne
t"OOBJ;E[JTBX(BXSZʯ4VSZUZ
t&M˃CJFUBJ-VDKBO1SBXE[JL4VSZUZ
t,VMQJʤTLB"OOB,POJFXP
tv%PNFLOB8[HØS[Vw5BEFVT[J&MXJSB"SBNPXJD[#MBOLJ 
t0TUSØX,JFSXJʤTLJ#FBUBJ8BMEFNBS4FGFSZʤTDZ,JFSXJOZ
t4UBEOJOBLPOJv%PN5SBLFʤTLJw,JFSXJOZ
t4UBEOJOBLPOJv"SLBEJBw*HOBMJO
BAZA ŻYWIENIOWA
Należąca do sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”
t„Gościniec Myśliwski” - ul. Spółdzielców 2B - to po trosze muzeum
przyrody z dużym zbiorem poroży jeleniowatych, po trosze zbiór antyków, ale też i skansen, bo wszystko mieści się w XIX-w. chacie. Cały obiekt
jest w swojej funkcji małą restauracyjką, która funkcjonuje od 1992 r.
i specjalizuje się w kuchni warmińskiej. Dla smakoszy oferuje potrawy
z dziczyzny oraz menu proponujące 100 dań. Przysmakiem szefa jest kiszka ziemniaczana nadziewana dziczyzną.
www.organizacjawesel.go3.pl
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t„Restauracja Warmianka”, Plac Młyński 4
dzięki oryginalnym recepturom, jak i świeżym surowcom zdobyła sobie
grono zaufanych, stałych klientów. Specjalnościami są zupy, w szczególności - żurek staropolski, zupa ogonowa, zupa ziemniaczana z zacierkami,
jak i flaczki. Z drugich dań polecamy pyzy z mięsem, knedle, pierogi ruskie, schab po warmińsku, gołąbki i schab po cygańsku.
Pozostała
t3FTUBVSBDKB)PUFMV,SBTJDLJ 1M;BNLPXZ
t3FTUBVSBDKB)PUFMV(ØSFDLJ VM0MT[UZʤTLB
t3FTUBVSBDKBv4UBSØXLB VM)P˃B
t3FTUBVSBDKBv8BSNJBOLBw 1MBD.ZʤTLJ
t;BKB[Ev8JLB VM,PQFSOJLB
t;BKB[Ev6MVSV VM#BSUPT[ZDLB
t#BSX.ZOJF 1MBD.ZʤTLJ
t#BSv4NBLw VM8ZTPLJFK#SBNZ
t$BČF1BTKB VM,BKLJ
t$VLJFSOJBv;PUZ3ØHw VM8ZTPLJFK#SBNZ
t$VLJFSOJBv4UFGBOLBw ,POTUZUVDKJ.BKB
t4NB˃BMOJBSZCv/FQUVO VM.JMFXJD[B
KALENDARZ IMPREZ
styczeń
t1PUZD[LBX)FJMTCFSHV
Inscenizacja bitwy wojsk francuskich z rosyjsko-pruskimi z 1807 roku.
Widowisku towarzyszą historyczne opowieści o potyczce oraz batalistyczna muzyka. Udział biorą grupy rekonstruktorskie z Lidzbarka (6 Rota Artylerii Rosyjskiej, Wileński Pułk Muszkieterski, 21 Pruski Batalion Fizylierów), Kłodzka (Artyleria Forteczna Twierdzy Kłodzko) i Trójmiasta (12
Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego i Legia Naddunajska z Gdyni).
luty
tTurniej Pucharu Trzech Gór
Puchar odbywa się na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie, na Pięknej
Górze w Gołdapi i Górze Krzyżowej w Lidzbarku Warmińskim. W zawodach mogą brać udział dziennikarze prasy, radia i telewizji z całej Polski,
pracownicy pionu technicznego, realizacyjnego.
marzec
t,B[JVLJ8JMOJVLJ
Przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny,
obszaru, gdzie swoje korzenie ma wielu mieszkańców naszego regionu.
Występują artyści z Wilna i okolic, odbywają się targi rękodzieła.
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czerwiec
t'FTUJXBM4FSB
Trzydniowe wydarzenie edukacyjno-kulinarne. Podczas warsztatów prowadzonych przez autorytety z Polski i Włoch można poznać odpowiedzi
na pytania: Co to znaczy dobry ser? Dlaczego warto produkować dobre
sery? Czy Polska dojrzała do sera? I jak się degustuje sery? Pierwszego
dnia specjalne jury wyłoni laureatów konkursu na Najlepszy Polski Ser.
Podczas kolejnych 2 dni degustacja i sprzedaż serów oraz pokaz wytwarzania. Najmłodsi mogą złożyć wizytę w zagrodzie z żywymi zwierzętami
dającymi mleko. Ponadto zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci.
t#JUXBQPE)FJMTCFSHJFN
Rekonstrukcja wydarzeń historycznych z 1807 roku, bitwy z okresu kampanii pruskiej Napoleona. Uczestniczą w niej grupy rekonstrukcyjne
z Polski oraz ościennych państw.

lipiec
t'FTUJXBM.V[ZLJ.ZʯMJXTLJFK
Msza myśliwska, koncerty zespołów muzyki myśliwskiej, prezentacja nadleśnictw, degustacja potraw z dziczyzny.
sierpień
t%OJ-JE[CBSLB8BSNJʤTLJFHP
Impreza w rocznicę nadania praw miejskich Lidzbarkowi - liczne koncerty gwiazd polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe
i rekreacyjne.
t8JFD[PSZ)VNPSVJ4BUZSZ
Coroczny, ogólnopolski, najstarszy w kraju - przegląd kabaretowy odbywający się od 1976 roku. Patronem wieczorów jest „Książę Poetów Polskich” - Ignacy Krasicki, którego motto „prawdziwa cnota krytyk się nie
boi i śmiech niekiedy może być nauką” przyświecają Wieczorom od początku.
t/BT[F,VMJOBSOF%[JFE[JDUXP
Finał Regionalny Konkursów „Smak Warmii, Mazur i Powiśla” na najlepszy produkt i potrawę.
wrzesień
t'FTUJXBM4[UVL8BMLJ9." &YUSFNF.BSUJBM"SUT
Udział biorą zawodnicy reprezentujący różne sztuki walki i prezentując
swoje umiejętności w wykonywaniu ewolucji połączonych z akrobatyką.
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TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe:
szlakiem kolejowym: starym nasypem linii funkcjonującej w latach
1905 – 1945 przejechać można od Lidzbarka Warmińskiego wzdłuż Łyny,
w rejonie wsi Długołęka i Bobrownik, Łaniewo, Poborowo, Wolnica, Opin,
Krosno do Ornety - oznakowana specjalnymi tabliczkami - długość 27,86
km, szerokość 2 m - czas przejazdu 2 godziny,
czerwonym zachodnim: Lidzbark Warmiński - Długołęka - Łaniewo Kaszuny - Babiak - Bugi - Runowo - Workiejmy - Nowa Wieś Wielka Wielochowo - Lidzbark Warmiński - 49,7 km,
czerwonym południowym: Lidzbark Warmiński - Łabno - Jarandowo Kochanówka - Suryty - Blanki - Jez. Symsar - Medyny - Lidzbark Warmiński- 32,3 km,
niebieskim: Lidzbark Warmiński - Koniewo - Morawa - Napraty - Stoczek
Klasztorny - Kierwiny - Sarnowo - Lidzbark Warmiński - 31 km,
zielonym : Wielochowo - Jagoty- Wielochowo - 8,5 km,
żółtym północnym: Lidzbark Warmiński - Koniewo - Wielochowo Lidzbark Warmiński - 11,3 km,
żółtym południowym: Kłębowo Ośr. „Świteź” - Kochanówka - Stryjkowo
- Jarandowo - Kłębowo Ośr. „Świteź” - 30 km,
cross kolarski - Góra Krzyżowa.
Kajakowe:
rzeką Łyną: Pilnik – Lidzbark Warmiński – Wojdyły – 14 km,
rzeką Symsarną („extreme” dla zaprawionych) - Jezioro Blanki - Lidzbark
Warmiński - 16 km.
Piesze:
Lidzbark Warmiński PKP - Dolina Symsarny - Góra Krzyżowa- Lidzbark
Warmiński - długość: 6 km,
Lidzbark Warmiński PKP -Stoczek Klasztorny - Bisztynek - Reszel - Święta Lipka - Kętrzyn - Gierłoż - Parcz PKS - długość: 85 km.
Narciarskie:
Góra Krzyżowa - zjazdowe i biegowe.
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MIEJSCA REKREACJI
Góra Krzyżowa (narciarstwo zjazdowe, tereny do narciarstwa biegowego
trasy do crossu kolarskiego),
plaża miejska (kąpielisko strzeżone, zjeżdżalnie dla dzieci, ścieżka ułatwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym, parking, toalety i przebieralnie,
wypożyczalnia sprzętu pływającego, boisko do siatkówki plażowej),
lodowisko – w okresie zimowym czynne codziennie,
plac zabaw ul. Poniatowskiego (park Ireny Kwinto),
plac zabaw ul. Lipowa.
W OKOLICY
t4UPD[FL,MBT[UPSOZ – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju, miejsce przetrzymywania
kard. Stefana Wyszyńskiego,
t*HOBMJO - miejsce bitwy napoleońskiej z Rosjanami,
t(ØSPXP *BXFDLJF – cerkiew greckokatolicka o bogatej historii i pięknych malowidłach,
t,ʒCPXP- kościół,
t+F[JPSP 4ZNTBS - położone w pobliżu wsi Kłębowo - miejsce dogodne
do plażowania, wędrówek ścieżkami leśnymi, wycieczek rowerowych,
a także czynnego uprawiania sportów wodnych - pływania, korzystania
z kajaków, łódek i rowerów wodnych, sprzyjające warunki do pływania na
desce windsurfingowej. To także popularne miejsce wędkowania - można
złowić okazy szczupaków, leszczy czy sandaczy, zdarzają się również węgorze. Strefa ciszy,
t0QJO - kościół św. Krzyża (gotycki, wyposażony w stylu barokowym, często odwiedzany przez pielgrzymów).
ATRAKCJE WEEKENDOWE SEZONU
t8JPTOBoIJTUPSZD[OFXTQPNOJFOJB
Inscenizacja bitwy pod Heilsbergiem. Dnia 10 czerwca 1807 r. miała miejsce bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim, który z racji swojego położenia
stał się głównym ośrodkiem dowodzenia Rosjan i Prusaków przeciw Francuzom. Inscenizacji towarzyszą występy, pokazy, koncerty, targi rękodzieła i turniej strzelecki.
t-BUPoXBLBDZKOBSFLSFBDKB
Dla amatorów rowerów wycieczka szlakiem kolejowym biegnącym wśród
pól i lasów z pagórkowatym ukształtowaniem terenu, idealna dla rekreacji.
Urozmaiceniem są wiadukty i przydrożne kapliczki. Dwie specjalne „stacje” wypoczynkowe – Łaniewo (7 km) i Opin (21 km). Miejsca warte odwiedzenia to kościoły w Krośnie i Opinie.
Dla duchowo spragnionych Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, a dla
głodnych Festiwal „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla”.
t+FTJFʤo[XJFE[BOJFPLPMJDZQPEIBTFNvX[BDJT[VTBOLUVBSJØXw
Jest ich tu wiele, jak chociażby Stoczek Klasztorny (pewien misjonarz zawiesił na wysokim dębie małą figurkę Madonny. Przedstawiała Matkę Boską Bolesną z pochyloną głową i śladami łez na pięknym, smutnym obliczu.
Po licznych wojnach i epidemiach, zapomniana figurka znaleziona została
w połowie XVI wieku przez dwie dziewczynki grabiące siano. Wielkim
czcicielem Stoczka był Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Internowany przez władze komunistyczne i uwięziony w opuszczonym klasztorze w dniu 8 XII 1953 r. złożył akt osobistego oddania się Matce Bożej,
który później rozszerzył na cały naród w postaci Ślubów Jasnogórskich ku
czci Matki Bożej), Krosno (Sanktuarium wzorowane na Świętej Lipce. Kult
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maryjny związany ze znalezieniem w końcu XIV w. w rzece figurki Matki
Bożej) - Chwalęcin (w 1570 r. wybudowano tu kapliczkę dla „Czarnego
Krucyfiksu” wykopanego w lesie nad Wałszą. Zespół pielgrzymkowy wybudował Jan Krzysztof Reimers z Ornety w latach 1720-28), Głotowo (słynie z Kalwarii, zbudowanej na wzór jerozolimskiej za pieniądze miejscowego kupca, który z pielgrzymki do Ziemi Świętej wrócił z takim właśnie
pomysłem. Jak mówi legenda, w czasie najazdu Prusów wierni schowali na
polu Najświętszy Sakrament. Kościół został spalony, a część mieszkańców
zabita. Kielich z nienaruszoną hostią znaleziono po latach na polu).
t;JNBoD[BTTQPSUØXJSFLSFBDKJOBʯOJFHV
Krzyżowa Góra (2 wyciągi wysokiego prowadzenia, 1 wyciąg niskiego prowadzenia, 4 trasy zjazdowe, snowtubing - zimą i latem),
Lodowisko (przy Amfiteatrze Miejskim - czynne codziennie od 15.12 do
31.03 jeśli warunki pogodowe są sprzyjające),
Kuligi (tereny wokół stadnin koni - agroturystyka),
Narciarstwo biegowe (nasyp kolejowy - Lidzbark Warmiński - Orneta).
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Brama Mazur

NOWE MIASTO LUBAWSKIE
ok. 11.000 mieszkańców
założone w 1325 roku
miasto powiatowe

WEEKEND Z HISTORIĄ
1 dzień - zwiedzanie miasta - kościoły, mury, brama, cmentarz, oranżeria,
2 dzień - wycieczka rowerowa (zimą narciarska) kolejowym szlakiem do
Ornety, po południu zwiedzanie Zamku Biskupów Warmińskich,
3 dzień - latem nad jezioro do Kłębowa, jesienią - do Sanktuarium w Stoczku Klasztornym, zimą - na Górę Krzyżową, a wiosną do SPA.
Terminy szczególne - patrz kalendarz imprez
STRONY WWW
www.osir.lidzbarkwarminski.pl
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
www.ldk.lidzbarkwarminski.pl
- Lidzbarski Dom Kultury
www.lidzbarkwarminski.wm.pl
- Gazeta Lidzbarska
www.mbp.lidzbarkwarminski.pl
- Miejska Biblioteka Publiczna
www.mbp.lidzbarkwarminski.pl/linki - Dom Środowisk Twórczych
www.lidzbarkmdk.w.interia.pl
- Młodzieżowy Dom Kultury
INFORMACJA TURYSTYCZNA
- cały rok - budynek Urzędu Gminy,
ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel./fax +48 89 519 00 52
- sezonowy (od 1 lipca do 31 sierpnia – czynne 7 dni w tygodniu),
ul. Wysokiej Bramy 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. +48 89 767 414
e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl www.lidzbarkwarminski.pl
Turystyka wydaje się być tą gałęzią, która znacząco wpływa na rozwój
miasta. Urozmaicony, pagórkowaty teren idealnie nadaje się do uprawiania sportów zimowych - w tym narciarstwa biegowego - przełamując
utarty stereotyp, że na Warmię i Mazury przyjeżdża się tylko latem. Na
stokach Krzyżowej Góry można z powodzeniem szusować na nartach.
A szlakiem zamków gotyckich czy szlakiem kopernikowskim, w którym
Lidzbark Warmiński zajmuje poczesne miejsce, można wędrować przez
cały rok.

Jak większość miast województwa Nowe Miasto Lubawskie również ma
staropruskie korzenie. We wczesnym średniowieczu zamieszkiwali tu
Prusowie z plemienia Sasinów. Później przeszło w ręce krzyżackie. Miasto założył w zakolu Drwęcy komtur Otto von Luttenberg, nadając mu
nazwę Nuwenmarkt (późniejszy Neumark), czyli Nowy Targ. Zakonowi
krzyżackiemu zawdzięczał swą rozbudowę. Powstały niezbędne dla miejskiego założenia obiekty – ratusz, kościół, a w XIV wieku dające ochronę
dla mieszkańców mury. Były to okazałe fortyfikacje, mury wzmacniały
baszty, do miasta prowadziły trzy bramy. Dodatkowym zabezpieczeniem
była podwójna fosa. Sama nazwa określa niejako funkcję, jaką miasto spełniało. Cenną cechą było położenie na handlowym szlaku, dzięki czemu
Nowe Miasto umocniło się jako lokalne centrum gospodarcze, gdzie prężnie rozwijały się różne rzemiosła, od garncarstwa i kowalstwa, na szewstwie i sukiennictwie kończąc. Późniejsze czasy przyniosły liczne wojny
i towarzyszące im zmiany władzy oraz zniszczenia. Podkreśla się historyczny udział miasta w bitwie pod Grunwaldem. To niedaleko stąd, pod
Bratianem, po dwunastu pontonowych mostach wojska krzyżackie szły
po klęskę. Nie pomógł im w tym fakt, że bojowo nastawieni nowomiejscy
mieszczanie wsparli siły Zakonu wystawieniem wspólnej z wójtostwem
bratiańskim chorągwi. Potem nastroje w mieście zaczęły powoli przechylać się na stronę polską. W kronikach pojawiła się nazwa Nowe Myastko. W dalszej historii miasta bardzo ważne wydarzenia stanowiły najazdy
szwedzkie i wojna 7-letnia. Oprócz wojen również i tu docierały zarazy:
dżuma w XVIII wieku i dwukrotnie cholera w pierwszej połowie XIX wieku. W czasie zaboru pruskiego był Neumark stolicą powiatu lubawskiego,
ale wpływy polskie nadal były tu silne. Po I wojnie, na mocy Traktatu Wersalskiego, miasto znalazło się w granicach odradzającej się po zaborach
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Polski. Pojawiły się problemy z nazwą. Kiedy weszło w skład województwa
pomorskiego, przez kilkanaście lat nosiło nazwę Nowemiasto-Pomorze,
choć zwane było również Nowym Miastem nad Drwęcą. Ostatecznie od
1 IV 1937 r. zostało przemianowane na Nowe Miasto Lubawskie i tak już
chyba zostanie.
ZABYTKI
tLPʯDJØQXʯX5PNBT[B"QPTUPBSanktuarium Matki Bożej Łąkow
skiej – XIV-wieczny, gotycki. Wnętrze zdobią polichromie pochodzące
z okresu gotyku, manieryzmu i baroku. Świątynia słynie z największego
w Polsce zespołu malowideł ściennych z pierwszej połowy XVII w. Cennym zabytkiem jest również mosiężna płyta nagrobna Kunona von Liebensteina, którą ufundował Wielki Mistrz Zakonu Konrad von Jungingen. Cennym zabytkiem jest też cudowna figura Matki Boskiej Łąkowskiej, którą w XIX wieku przeniesiono tu z podmiejskich Łąk,

tGSBHNFOUZEBXOZDIPCXBSPXBʤ wraz z bramami Brodnicką i Lubawską.
W tej pierwszej znajduje się miejscowe muzeum,
tEBXOZLPʯDJØFXBOHFMJDLJ z 1912, ulokowany na środku rynku - obecnie kino,
tSVJOZLMBT[UPSV003FGPSNBUØX w Łąkach Bratiańskich (teren poklasztorny administracyjnie podlega miastu),
tEPNZ[9*9XJFLV
MUZEA
t.V[FVN ;JFNJ -VCBXTLJFK [XBOF .V[FVN ;JFNJ /PXPNJFKTLJFK ma swoją siedzibę w dawnej baszcie bramnej zw. Brodnicą, flankującej
przejazd – wybudowanej w XIV wieku. Do najciekawszych eksponatów
zaliczyć można: model małej łodzi ratunkowej dla zatopionych okrętów
podwodnych (opatentowany przez Cesarski Urząd Patentowy w 1912
r.), sprzęt tkacki (m.in. żarna – 1740 r., opielacz do kartofli – 1880 r., piła
klopsega – 1835 r.), sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. dwojak obiadowy – 1870 r., dzban do piwa, waga drewniana – 1900 r., łapka na owady)
oraz sztukę ludową (m.in. organy drewniane z 1870 r., skrzynia posagowa
z 1760 r., macka z 1760 r.).
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BAZA NOCLEGOWA
t;BKB[EOBE%SXʒDʇVM,PQFSOJLBB
t0ʯSPEFL.04J3oVM+BHJFMMPʤTLB
t/PDMFHJo)BOOB)FSCFSUVM,PʯDJVT[LJ
tv*M$BWBMJFSFw$SJTUJBO1FESPUUJVM+BHJFMMPʤTLB
tv'*/*4;w"OOB1FSTDILFVM(SVOXBME[LB
Baza noclegowa w okolicy
t4UBKOJB,POJ8*,503*""HSPUVSZTUZLB4[BGBSOJB
t"HSPUVSZTUZLB0,4&34[BGBSOJB" 
t%PNɭXJBUBJ.JPʯDJ"HSPUVSZTUZLB0USʒCB 
t"HSPUVSZTUZLBOBE4USVNZLJFN/JFMCBSL-
Inne
t)PUFMv5S[Z1PELPXZw #JTLVQJFD1PNPSTLJ
t%PNZ,POFTFSBo5S[DJO
t0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZv)BSUFLw(SPE[JD[OP0TUBT[FXP
tv8SPUB.B[VSw8JPMFUUB4[VE[JʤTLB#SBUJBOB 
t"HSPUVSZTUZLB5FSFTBJ;ZHGSZE4VMFK-FLBSUZ 
t"HSPUVSZTUZLBv6%[JBELBJ#BCDJw8S[FTBXBJ.BSFL4UBXBSD[ZLPXJF
Lekarty 67,
t"HSPUVSZTUZLB.BHPS[BUBJ.JFD[ZTBXVLBT[FXTDZ,BD[FL 
t"HSPUVSZTUZLB#FSOBEFUB+BLJFMTLB4LBSMJO
BAZA ŻYWIENIOWA
Należąca do sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”
t;BKB[EOBE%SXʒDʇ, ul. Kopernika 1a – lokal prowadzi kuchnię regionalną, staropolską, opartą na przepisach naszych babć i mam. W produkty
zaopatruje się u lokalnych producentów i ubojni. Przetwory wykonuje
metodami tradycyjnymi, to znaczy najczęściej ręcznie, bez ulepszaczy
i konserwantów. Składniki, które potrzebne są do produkcji, muszą mieć
określoną jakość, dlatego korzysta ze sprawdzonych pod względem jakości firm, np. w chleb zaopatruje się w piekarni, która produkuje go na
zakwasie chlebowym.
t8ZUXØSOJB8ʒEMJO8JFTBX%SFT[MFS – ul. Grunwaldzka 48 – firma rodzinna z 60-letnią tradycją. Początki firmy sięgają 1948 roku, kiedy to Benedykt Dreszler założył małą masarnię. Na początku lat 90. zakład został
rozbudowany i zmodernizowany. Umożliwiło to produkcję wędlin w sposób tradycyjny, lecz z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Surowce
potrzebne do wyrobu wędlin pozyskiwane są od okolicznych dostawców.
Receptury wykorzystywane do produkcji wędlin pamiętają jeszcze czasy
przedwojenne i oparte są na naturalnych przyprawach.
Pozostała baza
t3FTUBVSBDKB5JČBOZ VMHP.BKB
t3FTUBVSBDKB,*/0$BGF VM3ZOFL
t3FTUBVSBDKBv*M$BWBMJFSFw$SJTUJBO1FESPUUJ VM+BHJFMMPʤTLB 
t3FTUBVSBDKBv'JOJT[w VM(SVOXBME[LB
IMPREZY
Dni Nowego Miasta Lubawskiego – czerwiec/lipiec,
Rowerowy Rajd Grunwaldzki – połowa lipca,
Niedzielne Muzyczne Popołudnia w Ogrodzie Róż – lipiec/sierpień,
Zimowe Spływy Kajakowe Drwęcą i Welem – luty/marzec.
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TRASY TURYSTYCZNE
tɭDJF˃LB1S[ZSPEOJD[P%ZEBLUZD[OBXv%PMJOJF3[FLJ%SXʒDZw rozpoczyna się koło mostu przy ulicy Wodnej i stanowi wspaniałe miejsce
na spacery po niezwykle malowniczych alejkach usytuowanych nad samą
Drwęcą. Długość ścieżki wynosi około 4 km i prowadzi z Nowego Miasta
wzdłuż rzeki do miejscowości Mszanowo. To miejsce na rodzinne spacery oraz przejażdżki rowerowe.
tNowe Miasto Lubawskie leży na Szlaku Świętego Jakuba (Olsztyn –
Ostróda – Nowe Miasto Lubawskie – Toruń).
INNE
Procesja na wodzie - w dniu 8 września podczas odpustu Matki Boskiej
Łąkowskiej odbywa się niecodzienna procesja cudownej figury łodziami
po Drwęcy z bazyliki Św. Tomasza do Łąk, gdzie znajdują się ruiny klasztoru,

Ogród Miniatur przy ul. Narutowicza 44, założony przez Józefa Daleckiego - w ogrodzie m.in. miniaturowa wieża Eiffla, warszawski Pałac Kultury
i Nauki, sanktuarium fatimskie, zamek z pobliskiego Kurzętnika i nowomiejski kościół. Oprócz tego wiele budowli, które już nie istnieją. Zwiedzanie bezpłatne po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym 56 474
30 96
Wypożyczalnie kajaków - ul. Narutowicza 10 (tel. 604 507 012) i ul. Grunwaldzka 22 (tel. 693 057 572),
Finisz Bowling Club - kręgielnia i bilard,
Miejskie Centrum Kultury – www.mcknml.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - www.bibliotekanml.pl
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tʁVSBXJF#BHOP – ścisły rezerwat – pow. 5,84 ha. Naturalne torfowisko
przejściowe i częściowe wysokie.
REZERWATY ICHTIOFAUNISTYCZNE:
t3[FLB%SXʒDB – największy w kraju rezerwat przyrody – rezerwat częściowy. Posiada unikalne w skali Europy warunki ekologiczne, stwarzające możliwość występowania wielu gatunkom ryb wędrownych (gatunki
anadromiczne): łososia, troci i certy,
t+F[JPSP,BSBʯ – rezerwat częściowy – pow. 815,49 ha (w tym 234,19 ha
na terenie powiatu nowomiejskiego). Rozległe torfowisko przejściowe.
Rzadkie ptaki, które tu występują to: świstun, bąk, kszyk, wodnik, kropiatka, zielonka, gęś gęgawa, kania czarna i błotniak stawowy. Bardzo
liczna populacja żurawia i łabędzia niemego,
t#BHOP.PTULJ – pow. 35,18 ha na terenie gminy Kurzętnik – kompleks
torfowiska o charakterze przejściowym i miejscowo wysokim, z dominacją zespołu mszaru kępkowo–dolinkowego,
t6SPD[ZTLP1JPUSPXJDF – pow. 47,09 ha. Kompleks torfowisk i boru bagiennego z reliktową bażyną czarną,
t1JFLJFLP OBE 8FMFN – rezerwat pow. 26,19 ha – większość stanowią
lasy. Główną atrakcją jest przełomowy odcinek rzeki Wel – malowniczy
fragment z kamienistym dnem i bystrym nurtem.
PARKI
Ziemia nowomiejska otoczona jest aż pięcioma parkami krajobrazowymi
- Pojezierza Iławskiego, Wzgórz Dylewskich, Górznieńsko-Lidzbarskim,
Brodnickim i Welskim, z czego dwa ostatnie położone są częściowo na
terenie Powiatu Nowe Miasto Lubawskie.
t#SPEOJDLJ1BSL,SBKPCSB[PXZ - utworzony w 1985 roku. Siedzibą dyrekcji jest Grzmiąca koło Pokrzydowa. Powierzchnia BPK wynosi 16 685
ha (w kujawsko-pomorskim 12 349 ha i 4336 ha w warmińsko-mazurskim), z czego ponad 60% zajmują lasy, a 8,5% wody. Park położony jest
na terenie 6 gmin: Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno,
Biskupiec i Kurzętnik (dwie ostatnie wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego). Rzeźbę terenu kształtują równolegle przebiegające
głębokie rynny subglacjalne (do głębokości około 40 m), rozcinające powierzchnię sandru brodnickiego (rynny: Strugi Brodnickiej i Skarlanki).
Na terenie Parku znajduje się około 45 jezior, w większości występujących

REZERWATY FLORYSTYCZNE
t8ZTQB OB KF[JPS[F 8JFMLJF 1BSUʒD[ZOZ – zajmuje 0,38 ha większej
z dwóch wysp jeziora – zwanej „Wielką Syberią”. Stanowiska storczyka obuwika pospolitego,
t,PDJPFL – ścisły rezerwat – pow. 7,02 ha. Naturalne torfowisko przejściowe,
tBCʒE˂ – ścisły rezerwat - ogółem 240 gatunków roślin,
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w rynnach subglacjalnych, układających się w charakterystyczne równoległe ciągi. Sześć jezior ma powierzchnię ponad 100 hektarów: Wielkie
Partęczyny – 324 ha, Sosno – 198 ha, Łąkorek – 162 ha, Głowińskie – 131
ha, Zbiczno – 128 ha i Ciche – 110 ha. Niektóre jeziora osiągają znaczne
głębokości: Zbiczno – 41,6 m., Łąkorz – 30,9 m., Wielkie Partęczyny –
28,5 m., Bachotek – 24,3 m. Osią hydrograficzną Parku jest Skarlanka
–atrakcyjny szlak kajakowy. Poznawanie uroków Brodnickiego Parku
Krajobrazowego umożliwiają liczne szlaki turystyki pieszej, rowerowej,
kajakowej oraz konnej.
t8FMTLJ 1BSL ,SBKPCSB[PXZ - położony na obszarze czterech gmin:
Lidzbark, Rybno, Płośnica w powiecie Działdowo oraz Grodziczno
w powiecie Nowe Miasto Lubawskie, leży w historycznych granicach
ziemi chełmińskiej na terytorium obejmującym ziemię lubawską. Był
to obszar peryferyjny, wystawiony na kulturowe wpływy regionów sąsiednich, szczególnie płynące z Mazowsza płockiego, ziemi dobrzyńskiej
i michałowskiej. Dlatego nie należy traktować całej ziemi lubawskiej jako
jednolitego regionu. Specyficzna kultura ludowa, charakteryzująca się
własnymi, rodzimymi cechami (dialekt lubawski, budownictwo, wierzenia oraz zwyczaje świąteczne, weselne i pogrzebowe) wyróżniały ją od
sąsiednich Mazur, a także nieznacznie od ziemi chełmińskiej czy michałowskiej i dobrzyńskiej. Należy jednak podkreślić, że cechy etnograficzne
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Obszary chronionego krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy,
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel,
Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu.
W OKOLICY
t,VS[ʒUOJL – ruiny Zamku Kapitulnego z w XIV w zbudowanego przez
Kapitułę Chełmińską,
tʇLPS[ – Muzeum Lokalne ze zbiorami dot. mleczarstwa, rolnictwa i kowalstwa,
t-VCBXB – Sanktuarium Matki Boskiej w Lipach o historii sięgającej czasów plemion pruskich,
t-JE[CBSL – Muzeum Pożarnictwa, Muzeum Przyrody Welskiego Parku
Krajobrazowym z siedzibą w Jeleniu.
ATRAKCJE WEEKENDOWE SEZONU
t8JPTOBoXFFLFOE[QS[ZSPEʇ
duża ilość parków i rezerwatów pozwala spędzić miło weekend wśród zieleni. Najpiękniejsza jest przyroda wczesną wiosną, gdy po zimowym śnie
rozkwita, nabiera kolorów i wypełnia powietrze pełną gama zapachów.
Warto tez pomyśleć o bliższej znajomości z turystyka konną. Dwa ośrodki
w Kurzętniku Wiktoria i Okser polecają naukę jazdy konnej, a następnie
konne przejażdżki po okolicy.
t-BUPoɭMBEBNJ,S[Z˃BLØX
atrakcją fary jest wykonana z mosiądzu gotycka płyta nagrobna ufundowana przed 1407 r. przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, Konrada
von Jungingena. Przedstawia zakonnego rycerza Kunona von Liebensteina. Płyta o wymiarach 2,5 x 1,4 m przedstawia postać rycerza w zbroi,
z tarczą i mieczem u boku. Na głowie nie ma hełmu. Zmarły w 1392 r.
brat Kunon był wielce zasłużony dla zakonu. Pełnił obowiązki wielkiego
komtura, a przed śmiercią sprawował władzę wójta na zamku w Bratianie.
W 1343 r. na zamku odbyło się spotkanie książąt mazowieckich z Wielkim Mistrzem Krzyżackim mające na celu ustalenie granic pomiędzy Mazowszem a Państwem Krzyżackim. Na zamku bratiańskim odbyła się też
ostatnia przed bitwą pod Grunwaldem narada najwyższych dostojników

tego regionu silnie wiązały go z polską kulturą ludową. Fauna Parku ma
charakter typowy dla obszarów pojeziernych. Fauna kręgowców rozmnażających się na terenie Parku liczy 268 gatunków, w tym: 47 gatunków
ssaków, 163 gatunki ptaków, 6 gatunków gadów, 13 gatunków płazów
oraz 39 gatunków ryb i kręgoustych. Charakterystyczne cechy fauny
kręgowców Parku to występowanie licznej grupy gatunków związanych
z wodami i mokradłami, w tym przede wszystkim ptaków wodno-błotnych oraz obecność gatunków borealnych, które w naszym kraju osiągają
południową lub południowo-wschodnią granicę zasięgu. Do tych ostatnich należą m.in. orlik krzykliwy, gągoł, nurogęś, żuraw, samotnik, mewa
pospolita, orzechówka i droździk. W Parku stwierdzono występowanie
68 gatunków roślin naczyniowych chronionych ściśle i 13 gatunków roślin pod ochroną częściową.
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GZhoZa

Zakonu. Legenda głosi, że zamek połączony był podziemnym tunelem
z leżącym po drugiej stronie Nowego Miasta zamkiem w Kurzętniku. Na
widocznej z tego zamku szerokiej równinie Drwęcy zbierały się w lipcu
1410 roku wojska krzyżackie. Tu też przybyły wojska Władysława Jagiełły, ale król Polski nie zdecydował się na bitwę podczas przeprawy przez
Drwęcę. Ostatecznie wielka bitwa odbyła się na polach grunwaldzkich.
Nowe Miasto Lubawskie położone jest na samochodowym Szlaku Grunwaldzkim.
t+FTJFʤoD[BTEMBXʒELBS[Z
w miesiącach wrzesień i październik odbywa się tu kilka zawodów spinningowych. Dominujące w Jeziorze Skarlińskm ryby to: ukleja, płoć,
wzdręga, leszcz, krąp, okoń i szczupak. Przy odrobinie szczęścia późną
jesienią trafić można na okazowe miętusy.
t;JNBoEMBUXBSE[JFMJ
zimowe spływy kajakowe rzekami Drwęca i Wel (Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej – tel. 508-147-232).

Piękno Warmii

RESZEL
ok. 5.000 mieszkańców
prawa miejskie od 1337 roku
powiat kętrzyński

WEEKEND Z PRZYRODĄ
1 dzień - zwiedzanie miasta - kościół, muzeum, rynek, Ogród Miniatur,
- regionalna kolacja w Zajeździe nad Drwęcą,
2 dzień - spacer pieszy lub rowerowy doliną Drwęcy,
- wycieczka do Kurzętnika - zwiedzanie ruin zamku, podziwianie
widoku doliny Drwęcy,
- wieczór w kręgielni,
3 dzień - wycieczka samochodowa do Lidzbarka Welskiego - spacer po
parku, zwiedzanie muzeów.
Weekendy szczególne
- czerwiec/lipiec - dni Nowego Miasta Lubawskiego,
- 8 września - wodna procesja,
- październik - zawody spinningowe,
- zima - spływy kajakowe.
STRONY WWW
www.umnowemiasto.pl www.it.umnowemiasto.pl
www.itnowemiasto.pl www.mosirnml.pl www.nowemiasto.com.pl
www.nowemiasto.wm.pl www.kajakidrweca.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA:
ul. Rynek 23, (budynek kina Harmonia), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. +48 56 474 23 44; +48 56 472 96 35, e-mail: it@umnowemiasto.pl
www.it.umnowemiasto.pl www.itnowemiasto.pl
Spokojne, ale ciekawe, tranzytowe miasto. Dla turystów atrakcyjna może
być także bogata pod względem widokowym i przyrodniczym okolica.
W powiązaniu z urozmaiconą rzeźbą terenu występuje bogactwo flory
i fauny. Spotkać można tu kilkadziesiąt gatunków ptaków w tym m.in.:
nurogęś, bociana białego, zimorodka, wilgę, czarnogłówkę, gągoła
oraz podlegające ochronie ssaki – wydrę i bobra. Stanowiąca korytarz
ekologiczny dolina Drwęcy jest przyrodniczo chroniona. Rzeka stanowi
wymarzony szlak kajakowy, ponieważ daje możliwość bezpośredniego
kontaktu z dziką naturą. Dla tej i wielu innych atrakcji z pewnością
warto tu przyjeżdżać.

To warmińskie miasteczko trochę przypomina umbryjskie Orvieto, oczywiście na swój sposób, w innym stylu architektonicznym i nie z takim rozmachem. Podobnie stanowi harmonijną całość i podobnie rozciąga się na
wzniesieniu, może nie tak wyniosłym jak to włoskie. Reszel słynie z tego,
że posiada idealnie zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, co
jest rzadkością na tych terenach, przez które tylokrotnie przetaczały się
wielkie wojny, pozostawiając po sobie ogrom zniszczenia. Historia miasta
zaczyna się od pruskiego grodu o nazwie Resl. W wyniku działań wojennych ostatecznie zostało zdobyte przez Krzyżaków, którzy przekazali je
w gestię miejscowego biskupa warmińskiego. Prawa miejskie uzyskał
w roku 1337. Od momentu otrzymania praw miejskich zyskiwał na znaczeniu. Po wojnach krzyżackich, kiedy miasto przeszło pod polski protektorat, zaczął się czas rozkwitu i stabilizacji. Ze szpitalem i wodociągiem był
drugim pod względem zamożności i znaczenia miastem Warmii. Aż do
wieku XVII, czyli do wojny ze Szwedami mieszkańcy Reszla żyli dostatnio.
Gdyby tylko nie epidemie. Ostatnia fala dżumy dotarła do miasta w latach
1709-1710. Pochłonęła 504 ofiary. Reszel zasłużył się dla Warmii osiągnięciami swych znamienitych rzemieślników. Działały tu nie tylko praktyczne
branże rzemiosła jak szewstwo czy kowalstwo. W mieście kwitło rzemiosło artystyczne, pracowały liczne warsztaty malarskie i złotnicze. Działali
znani twórcy – artyści z rodzin Szmidtów i Szwarców pozostawili po sobie cenne pamiątki w postaci ołtarzy, bram w kościołach Świętej Lipki czy
Bisztynka. W mieście działało znane kolegium jezuickie obsługujące też
Świętą Lipkę. Istotne było wtedy to, że Reszel należał do polskiej Warmii,
a oddalone zaledwie o 5 km sanktuarium do protestanckich Prus. Reszel
zaczął podupadać po serii pożarów w XIX wieku, z których ocalały zamek,
budynek kolegium, wikarówka.
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ZABYTKI
t3ZOFLʯSFEOJPXJFD[OZ[FTUVEOJʇ
t;BNFLCJTLVQØXXBSNJʤTLJDI - drewnianą strażnicę krzyżacką wzniesiono już około 1241 r., ale murowany zamek zbudowany został w latach
1350-1401 na planie kwadratu, z dziedzińcem wewnętrznym i krużgankami. Powodem tej rozbudowy były systematyczne napady pruskiego
plemienia Bartów, którzy chcieli wygonić krzyżaków ze swojej ziemi.
Przebudowany w latach 1505-1530 dostosował umocnienia zamku
do broni palnej. Po I rozbiorze Polski został zamieniony na więzienie.
W 1811 spalono tu - oskarżoną o czary - Barbarę Zdunk i był to „ostatni
stos w Europie” choć nie ostatnie oskarżenie o czary. Pamiątką po Barbarze jest piwnica zamkowa, gdzie według legendy była więziona. Samo
spalenie miało miejsce przy drodze Reszel - Korsze na tzw. wzgórzu
szubienicznym (dziś stoi tam krzyż). W 1822 roku przekazano zamek
gminie ewangelickiej, która poczyniła w nim istotne prace remontowe.
Przebudowano skrzydło południowe na zbór, zmieniono elewacje m.in.
dobudowano szczyt z sygnaturką. Rozebrano krużganki, a w skrzydle
wschodnim umieszczono szkołę. W 1931 r. dokonano odbudowy wież
zamkowych, w salach utworzono muzeum,

t,PʯDJØ GBSOZ QX ʯX 1JPUSB J 1BXB - budowę rozpoczęto w 1348 r.,
wzmiankowany w dokumentach w 1402 r. W ołtarzu głównym znajduje
się obraz patronów kościoła, autorstwa Antoniego Jana Blanka (17851844), który był profesorem sztuk pięknych na Uniwersytecie Warszawskim, a pochodził z Warmii. W kościele jest możliwość wejścia na zabytkową 52-metrową wieżę. Można w niej zobaczyć zabytkowy mechanizm
zegara (1913 r.), dzwony kościelne oaz panoramę miasta i okolicy. Na
ołtarzu głównym znajduje się tetragram Imieniem Bożym JHWH,
t1MFCBOJB - stojąca nieopodal kościoła jest bardzo zniszczona. Jednym
z jej gospodarzy był brat biskupa Ignacego Krasickiego – Marcin,
tGotyckie mosty (murowane z cegły) nad Sajną: Rybacki XIV w. (przy
nim była miejska Brama Rybacka), Niski oraz trzeci most z XIV w.
(w znacznej części obsypany ziemią, który przechodził przez zasypaną
fosę biegnącą niegdyś po zachodniej stronie starego miasta). Most ten
chroniła Brama Wysoka,
t1BSLNJFKTLJ[BNĕUFBUSFN z lat 30. XX wieku,
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t$FSLJFX QX 1S[FNJFOJFOJB 1BʤTLJFHP z XVIII w., do zmiany tytułu
w 1963 r. – kościół pw. św. Jana Chrzciciela, zwany także gimnazjalnym,
t4QJDIMFS[ o konstrukcji ryglowej z XVIII w.,
t,PMFHJVN QPKF[VJDLJF - Kolegium Jezuickie w Reszlu podjęło działalność 3 grudnia 1632 roku i funkcjonowało do 1772 roku, gdy Reszel przeszedł pod panowanie Prus, a zakon skasowano,
t3BUVT[ z XIX w. – klasycystyczny (z 1815 r.),
t5SBLUQJFMHS[ZNLPXZ z Reszla do Świętej Lipki - drogą z Reszla do Świętej Lipki, o długości ok. 6 km, już od XV w. szli pątnicy w „łosierach”
do sanktuarium maryjnego. Po hołdzie pruskim trakt łączył katolicką Warmię z protestanckimi Mazurami. W czasach biskupa Szembeka,
w latach 1733–1735, zostały wybudowane po obu stronach traktu barokowe kapliczki różańcowe. Wzdłuż alei rosną lipy. Zarówno kapliczki, jak
i lipy wpisane są do rejestru zabytków.
MUZEA
t;BNFLo(BMFSJB - Reszel upodobali sobie m.in. twórcy kultury, nie tylko
z Polski. Od wielu lat zamek jest miejscem imprez o zasięgu międzynarodowym - wystaw, spotkań, plenerów, konferencji itp. Tu tworzyli m.in.
Franciszek Starowieyski, Adam Myjak, Teresa Pągowska, Kiejstut Bereźnicki i inni,
t(BMFSJBJQSBDPXOJB"EBNB.ZKBLB

BAZA NOCLEGOWA
t,3&"5*7)05&-4Q[PPVM1PE[BND[F
tv63FOBUZwVM8ZTQJBʤTLJFHP
W Świętej Lipce
t)PUFM5BVSVT
t%PN1JFMHS[ZNB,MBT[UPS0KDØX+F[VJUØX 
t0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZv8BUSBw 
t8JFTBXBJ8BMEFNBS,BD[PSPXTDZ 
tv6&EXBSEBw&EXBSE,BDQS[ZL

www.cittaslowpolska.pl

42

RESZEL

Inne
tv%PN1PE-BTFNw)FMFOBJ8BMEFNBS8BMVL1JMFD 
t,S[ZT[UPG(BSEPDLJ1JMFD 
t#P˃FOBJ+BOVT[,BD[NBSFL1JMFD 
tv.ZOOBE%BKOʇw&M˃CJFUBJ.BSFL.BUVT[FXTDZ1JMFD 
t;FTQØ%XPSTLP1BSLPXZ"OOPXP
t%PSPUBJ&VHFOJVT[#BE[JʤTLJ-FHJOZ 
tv1PEEXJFNBUʒD[BNJw.BHPS[BUBJ(S[FHPS[#FKOBSPXJD[BCʒE[JFXP
t„Dom Gościnny” Ogłuszka - Pilec 28.
Agroturystyka
t+FUKF(MBTIPVXFS1JMFD 
t%BSJVT[3P[JDLJ-FHJOZ 
tv6#P˃FOZw#P˃FOB,PNBS-FHJOZ 
tv&MUBEPw&M˃CJFUBJ5BEFVT[0HVT[LB1JFDLPXP
t-FPO)BSJU[4UBOJFXP
t%XPSFL8PSQBXLJ
BAZA ŻYWIENIOWA
Firmy należące do sieci
„Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”
t3FTUBVSBDKBOB;BNLV, ul. Podzamcze 3 - zamkowa restauracja z przytulną i romantyczną atmosferą słynie od lat z doskonałej kuchni. Specjalizuje się w tradycyjnych potrawach regionalnych, przygotowuje również
dania i napoje na wyjątkowe okazje, według indywidualnie zestawianych
receptur. Nawet goście o bardzo wyrafinowanym smaku i guście nie wyjdą zawiedzeni. Specjalnością szefa kuchni są m.in. sandacz w migdałach
pieczony w całości, kołduny z baraniny, pierogi ruskie. Nie wypada pominąć też barku, znanego doskonale wielu artystom. To tu toczą się, często
do białego rana, zażarte spory i dyskusje o kulturze, sztuce oraz pogmatwanej historii tych ziem i narodów.
www.zamek-reszel.com
t;BLBE1JFLBSTLJ5S[D[BL, Rynek 27/2 – firma rodzinna. Pieczywo wyrabiane jest ręcznie wyłącznie metodami tradycyjnymi, na naturalnych kwasach, bez udziału konserwantów. Wyroby rosną (garują) w wiklinowych
koszach, pieczone są w piecu ceramicznym pamiętającym lata przedwojenne. Do produkcji pieczywa używane są surowce pochodzące z regionu
Warmii i Mazur, które zapewniają niepowtarzalny smak i aromat.
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t&LPMPHJD[OF (PTQPEBSTUXP )PEPXMBOF v,P[JB (ØSLBw, Klewno
k. Reszla – gospodarstwo działające od 1990 r. Na 37 ha prowadzone są
dwa główne kierunki: hodowla kóz mlecznych, których w tej chwili jest
220 sztuk oraz wyrób serka podpuszczkowego. Serek kozi – Reszelski
z Koziej Górki – to doskonały i wysokiej jakości ser podpuszczkowy dojrzewający, wyrabiany z zastosowaniem jedynie tradycyjnych narzędzi
i tradycyjnymi metodami. Kozie mleko pozyskiwane jest w warunkach
rodzinnego ekologicznego gospodarstwa hodowlanego. Gospodarstwo
posiada pełen atest gospodarstwa ekologicznego. Pozyskanie mleka odbywa się metodą tradycyjną, a wieloletnie doświadczenie pozwala na
kontynuację rodzinnej tradycji.
www.agrinpol.pl/kozia_gorka
tv .ZOPNBHw(SPE[LJ.ZO k. Reszla – młyn produkuje mąkę już ponad
600 lat. To jeden z najstarszych działających młynów w Polsce. Bogata
historia tego miejsca zobowiązuje. Dlatego właściciele dokładają wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości. W ofercie znajduje się
pełen asortyment mąk pszennych i żytnich – zarówno workowanych,
przeznaczonych do piekarń i zakładów przetwórczych, jak również paczkowanych. Mąka jest w 100% naturalna – bez polepszaczy. Do produkcji
stosuje się jedynie pszenicę i żyto pochodzące z terenu Warmii i Mazur.
Rocznie na rynek regionu trafia ponad 12 tys. ton produktów MŁYNOMAG. Firma posiada certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Żywności ISO
22000: 2005.
www.mlynomag.pl
Inne obiekty
t3FTUBVSBDKBv3ZDFSTLBwo3ZOFL
tv63FOBUZw8ZTQJBʤTLJFHP
t,BXJBSOJBv,BGFKLBw8ZTQJBʤTLJFHP
t1J[[FSJBv'FOJLTw3ZOFL
IMPREZY
t%OJ3FT[MBoQPPXBMJQDB
t;BXPEZ.PUPDSPTTPXFMJQJFD
t'FTUJXBM ,VMUVSZ -VEPXFK v3ØXOJBOLBw J EP˃ZOLJ HNJOOF  TJFSQJFʤ
wrzesień.
TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe: Reszel - Święta Lipka - Kętrzyn - Gierłoż - Owczarnia - Bezławki - Reszel, długość trasy - 76 km,
Konne – Jazda konna / Andrzej Dmowski - Robawy 4, Gm. Reszel,
Piesze – spacerkiem po parku miejskim.
W OKOLICY
tɭXJʒUB -JQLB – Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
t.BULJ+FEOPʯDJ$IS[FʯDJKBO – barokowa bazylika,
t3PCBXZ - barokowa kaplica z 1733 roku, wewnątrz płyta upamiętniająca
poległych podczas I wojny mieszkańców wsi,
tʒ˃BOZ - pałac z XIX w.,
t,ʒUS[ZO – kościół, zamek, Muzeum Ziemi Kętrzyńskiej,
t#F[BXLJ - zamek przebudowany w XVI wieku na kościół, kiedyś zbór
protestancki, dziś kościół katolicki.
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takie z antresolą, są dwupoziomowe, ale przede wszystkim wyposażone
w oryginalne meble wykonane przez miejscowego rzeźbiarza Bolesława
Marshalla. Zamek przesiąknięty jest atmosferą sztuki. W jego wnętrzach
mieści się też Galeria Sztuki Współczesnej będąca częścią Muzeum Warmii i Mazur. A chętni mocnych wrażeń mogą powspinać się (za zgodą
właściciela) na zamkowe mury lub poszukać skarbów w średniowiecznych
lochach.
WEEKEND ZE SZTUKĄ
1 dzień - zwiedzanie miasta - zamek, kościół, cerkiew, mosty,
- kolacja na zamku,
2 dzień - wizyta w miejscach związanych ze sztuką kulinarną - Młynomag,
Kozia Górka, Trzczak,
- po południu spacer po wyjątkowym Parku Miejskim,
- dla dorosłych wieczór w zamkowym barze i rozmowy o sztuce
i historii,
3 dzień - wycieczka piesza, rowerowa lub samochodowa – Pielgrzymkowym Szlakiem przez granicę Warmii i Mazur do Świętej Lipki.
ATRAKCJE SEZONU
t8JPTOBv8JFMLB3BGB,PSBMPXBOBE3FT[MFNw
czyli spacer z motylami. Reszel dzięki swojej lokalizacji w pobliżu zwartych kompleksów przyrodniczych, może poszczycić się bogatą kolekcją
motyli. I to zarówno tych dziennych, jak i nocnych.
Warto pospacerować też po Reszelskim Park Miejskim, który w 2007
uzyskał II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszy park
w Polsce. A startowało 170 parków. Park – noszący dziś nazwę „Zielonej doliny” - położony jest w południowej i północno - wschodniej części
miasta. Pierwsze zapiski o jego istnieniu sięgają czasów zaborów pruskich
i rządów cesarza Wilhelma II. Powstanie Parku wiązało się ściśle z zagospodarowaniem wolnej przestrzeni wąwozu polodowcowego. Stanowić
miał również funkcje rekreacyjną, którą spełnia do dzisiejszego dnia. Na
Trasie Ekologiczno-Dydaktycznej zainstalowano 10 tablic informacyjnych
w 3 językach. Opisują one faunę, florę oraz zabytki, które można zobaczyć
w Parku, a także informacje historyczne.
t-BUPov4[MBLJFN[BNLØXJQBBDØXw
Nasza propozycja trasy to: Reszel – Drogosze (barokowy zespół pałacowo- parkowy należący do największych w Prusach Wschodnich, a obecnie
największy na Mazurach) – Barciany (Zamek Krzyżacki z XIV wieku)–
Kętrzyn (obronny kościół gotycki – Bazylika Św. Jerzego, zamek krzyżacki – obecnie Muzeum Ziemi Kętrzyńskiej) – Bezławki (zamek krzyżacki
przebudowany na kościół) – Reszel.
t+FTJFʤovʁZXOPʯʉUSBEZDZKOBw
Podróż po obiektach należących do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia
Mazury Powiśle wymienionych powyżej w dziale „Baza żywieniowa”. Rozpocząć można wizytą w gospodarstwie „Kozia górka”. Potem przemieścić
się do Grodzkiego Młyna i zobaczyć, jak powstaje mąka, a następnie, jak
z tej mąki ręcznie wypiekany jest chleb w Zakładzie Piekarskim Trzczak.
Wycieczkę proponujemy zakończyć w Restauracji Zamkowej, gdzie polecamy sandacza w migdałach pieczonego w całości.
tZima – „Weekendowy relaks ze sztuką”
Zima bywa piękna i wtedy warto korzystać z jej uroków w terenie, ale bywa
też kapryśna i wtedy warto spędzić weekend w Reszlu. Jeśli na bazę noclegowa wybierzemy zamek, spotkamy się z ciekawym wnętrzem pokoi - są

Terminy szczególne
- ostatnia niedziela maja - odpust pielgrzymkowy w Świętej Lipce,
- lipiec - Dni Reszla,
- lipiec - zawody motocrossowe,
- ok. 21 sierpnia - rocznica ostatniego stosu w Europie (spalenie Barbary
Zdunk).
STRONY WWW
www.ug.reszel.pl www.wbp.olsztyn.pl/~mbpresz/www.mok.reszel.pl www.zamek-reszel.com
www.reszel.bil-wm.pl www.reszel.net
www.miastoreszel.home.pl www.reszel.wm.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek 24, 11-440 Reszel, tel. +48 89 755 00 97,
e-mail: it@reszel.pl www.reszel.pl
Spacer po starych ulicach miasta to prawdziwa przyjemność, szczególnie
gdy go urozmaicimy odpoczynkiem w kawiarni lub barze, mieszczących
się w mijanych na trasie urokliwych kamieniczkach. Spragnieni splendoru turyści odwiedzą niewątpliwie restaurację zamkową. Po pokrzepieniu
ciała warto zafundować sobie jeszcze wizytę w galerii sztuki współczesnej
mieszczącej się na zamku, który niezmiernie lubiany jest przez artystów.
Przez wiele lat często przebywał tu i tworzył Franciszek Starowieyski –
znany malarz i grafik. To dowodzi tylko, że w Reszlu klimat dla artystów
od wieków jest nad wyraz przyjazny.
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A oto kilka klasycznych tras turystycznych ukazujących największe atrakcje Warmii i Mazur w ujęciu tematycznym. Trasę taką można rozpocząć
i zakończyć w dowolnym miejscu. Zapraszamy jednak do rozpoczynania
i kończenia ich z miast Cittaslow.
Szlakiem Mikołaja Kopernika
Lidzbark Warmiński – Ignalin (10 czerwca 1807 r. w okolicy odbyła się
bitwa znana jako „Bitwa pod Heilsbergiem) – Babiak (kościół gotycki)
– Krosno (barokowy zespół pielgrzymkowy) - Orneta (gotycki kościół
i ratusz) – Pieniężno (Muzeum Misyjno-Etnograficzne Werbistów) – Pakosze (Kapliczki Warmińskie) - Braniewo (najstarsze miasto warmińskie
- Bazylika Mniejsza Św. Katarzyny, Kościół Św. Trójcy - obecnie cerkiew
greckokatolicka, cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego)
– Frombork (Bazylika Archikatedralna z grobem Mikołaja Kopernika,
Muzeum, Wieża Radziejowskiego, Kanonie) – Kadyny (Zespół PałacowoFolwarczny, Zespół Klasztorny Franciszkanów) – Elbląg (rewitalizowana
starówka, Kościół Św. Mikołaja, Brama Targowa - 7 kondygnacji, Centrum
Sztuki Współczesnej - Galeria El) – Pasłęk (pierwsza osada holenderska
w Prusach – gotycki zamek)– Lidzbark Warmiński.
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Gotyckim szlakiem
Reszel – Kętrzyn (Kościół św. Jerzego i Zamek - Muzeum)– Barciany (zamek krzyżacki i kościół) – Bartoszyce (trzy kościoły, mury i brama)– Lidzbark Warmiński – Orneta (ratusz z XIV wieku i kościół)– Dobre Miasto
(gotycka Bazylika Mniejsza, Baszta Bociania) – Jeziorany (kościół) – Bisztynek – Reszel.

Szlakiem warmińskiego baroku
Bisztynek - Stoczek Klasztorny (barokowe sanktuarium – miejsce przetrzymywania kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Lidzbark Warmiński Krosno (barokowy zespół pielgrzymkowy) – Chwalęcin (barokowy zespół
pielgrzymkowy) – Głotowo (barokowy kościół i Kalwaria Warmińska) –
Smolajny (barokowy pałac biskupów warmińskich) – Reszel - Święta Lipka (barokowy zespół pielgrzymkowy) – Bisztynek.
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Szlakiem warmińskich sanktuariów
Biskupiec – Święta Lipka (barokowy zespół pielgrzymkowy) - Bisztynek
– Stoczek Klasztorny (barokowy zespół pielgrzymkowy) - Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto (gotycka bazylika) – Głotowo (barokowy kościół
i Kalwaria Warmińska) – Międzylesie (Kościół pw. Krzyża Św. i Matki Boskiej Bolesnej) - Tłokowo (Kościół Św. Jana Chrzciciela) – Biskupiec.

Grunwaldzkim szlakiem
Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik (ruiny zamku)– Dąbrówno (ruiny
zamku, kościół metodystyczny) – Grunwald (miejsce bitwy) – Lubawa
(resztki ruin zamku, Kościół Św. Anny - Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej) – Sampława (grodzisko pruskie) - Bratian (resztki ruin zamku, Młyn
Wodny) - Nowe Miasto Lubawskie.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
www.cittaslow.net - strona Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow
www.cittaslowpolska.pl - strona Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow
STRONY WWW
tWarmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
www.mazury.travel
tMuzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
www.muzeum.olsztyn.pl
tOddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie
www.szlaki.mazury.pl
tMuzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
www.muzeumolsztynek.com.pl
tStowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”
www.zamkigotyckie.org.pl
tCentrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
www.gizycko.turystyka.pl
tKalendarz kulinarnych imprez regionalnych
www.produktregionalny.warmia.mazury.pl
tDziedzictwo Kulinarne
www.culinary-heritage.com
tStrona promująca Warmię
www.domwarminski.pl
Literatura
„Święta Warmia” Szymon Drej (wyd. Elset 2007)
„Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach” M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec (Studio Wydawnicze ARTA 2006)
„Kanon Krajoznawczy Warmii i Mazur” Praca Zbiorowa (Elset 2010)
„Wybrane szlaki rowerowe Warmii i Mazur” Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna (folder - Wyd. Kartograﬁczne Compass 2010)
„Warmia Mazury” Erwin Kruk (Wydawnictwo Śląskie 2004)

Siedziba Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Jakości
10-562 Olsztyn, Emilii Plater 1 pok. 138
Tel. +48-89-52-19-850, fax +48-89-52-19-859
e-mail: bjz@warmia.mazury.pl
www.cittaslowpolska.pl

