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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 zajęci i niespokojni, gonimy
czas, aby – jak nam się wydaje – zaspokoić najważniejsze potrzeby.
Są jednak 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.
Dziś, gdy naszym światem rządzi pieniądz, gdy praca zajmuje
nam coraz więcej czasu, często chcemy uciec do oazy ciszy i spokoju, gdzie życie toczy się wolniej. Ma to wyraz w różnych naszych
postępowaniach: pracując w dużych miastach chcemy mieszkać
poza nimi, pracując w dni robocze, weekendy chcemy spędzać na
łonie przyrody, pracując w hałasie, pragniemy ciszy. W natłoku 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 wzniesienia,
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, ale też pełne uroku
małe miasteczka oferujące spokój i refleksje.
I tu nasza oferta łącząca dwa w jednym. Proponujemy Państwu
wypoczynek wśród przyrody w małych miasteczkach, gdzie jeszcze
spotkać można stare rzemiosło, wyroby oparte na regionalnych produktach, żywność regionalną, ale też dobrej klasy bazę noclegową.
Spędzając w nich czas, 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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• Realizowana jest polityka infrastrukturalna, która zmierza do podnoszenia wartości terytorium, a nie jego zajmowania,
• Promuje się wykorzystanie technologii mających na celu podnoszenie jakości środowiska naturalnego i tkanki miejskiej,
• 
Wspierana jest produkcja i zastosowanie produktów spożywczych otrzymanych 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,
• Chronione jest rzemiosło lokalne mające swe korzenie w kulturze i tradycjach, które przyczynia się do promocji regionu, zachowując miejsca i sposoby produkcji, promując okazje i miejsca
uprzywilejowane z uwagi na bezpośredni kontakt pomiędzy konsumentami a producentami,
• Wspierana jest kultura gościnności traktowana jak moment prawdziwej łączności ze społecznością i jej specyfiką, poprzez usuwanie przeszkód fizycznych i kulturowych, które mogłyby uniemożliwić pełne i powszechne korzystanie z zasobów miasta,
• 
Wśród mieszkańców promowana jest świadomość mieszkania
w jednym z miast Slow City, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży i szkół, poprzez systematyczne wprowadzanie „edukacji smaku”.
Pomysł utworzenia Sieci Miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim powstaje w grudniu 2003 r. podczas roboczej
wizyty przedstawicieli 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 działań Polskiej Sieci jest zorganizowane
w dniach 24–25 czerwca 2011 roku w Lidzbarku Warmińskim IV
Międzynarodowe Zgromadzenie Miast Cittaslow, w którym uczestniczyło ponad 300 osób (w tym 140 delegatów) z 19 państw.
Sieć się rozrasta. Aktualnie Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow
liczy 12 członków, ale ciągle trwają procedury związane z przyjmowaniem nowych członków i to nie tylko na Warmii i Mazurach.
Cittaslow to sieć dobrego życia.
Warto zawitać do miasteczek spod znaku ślimaka.

W trosce o „nasz” czas powstała m.in. sieć barów szybkiej obsługi
zwana potocznie fastfoodami. Jako przeciwwaga do tego – niezbyt zdrowego – sposobu odżywiania w 1986 roku zrodził się ruch „Slow food”.
W 1998 roku podczas spotkania organizacji Slow Food z burmistrzami włoskich 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. Aktualnie sieć
liczy ponad 180 miast z 28 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 charakterystycznych dla danego
terytorium cech, 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 kulturowego. 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.
„Manifest miast SLOW dla nowego humanizmu bycia
i mieszkania” mówi, że Miasta Cittaslow to te, w których:
• Realizowana jest polityka środowiskowa mająca na celu utrzymanie i rozwój tkanki miejskiej, przede wszystkim wykorzystując
techniki recyklingu,
4
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ATRAKCJE WARMII,
MAZUR i POWIŚLA

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, weekendowa i biznesowa. 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 liczy prawie 39.000 łóżek. Warmia i Mazury to region
atrakcyjny przez cały rok.
6
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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 – 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 biskupstwa 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 Innocentego IV, 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 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 (najwięk-
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sze w Polsce 109,7 km²), Mamry (102,4 km²) i Niegocin (26 km²).
Ważnym elementem sieci wodnej Mazur są kanały i śluzy. Ich
budowa spowodowała, że trasy żeglugowe liczą ponad 220 kilometrów,
• Kanał Elbląski – o łącznej długości 129,8 km jest pod względem
technicznym unikalnym w skali światowej szlakiem wodnym.
Dzięki wybudowanym w połowie XIX wieku 5 pochylniom 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 – leżący 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),
• 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. Teren przygraniczny przyciąga atrakcjami przyrodniczymi,
malowniczymi widokami i architektonicznymi ciekawostkami.
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, ulokowanej na

Mazurach Garbatych Republiki Ściborskiej 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,
snowbordu, saneczkarstwa, gdzie nie ma tłoku jak w ośrodkach
górskich. Jest 5 ośrodków sportów zimowych sztucznie naśnieżanych. Nie brakuje tras narciarstwa biegowego. To też doskonałe
miejsce dla żeglarstwa zimowego,
• Kuchnia – warmińsko-mazurskie to pierwszy polski region, który
w 2004 roku przystąpił 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 150
członków. Są wśród nich rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne,
przetwórcy naturalnej żywności, restauracje i hotele.
Hasło Mazury cud natury oznacza, że nie tylko to piękny region, ale też region dla każdego i to przez cały rok.
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BARCZEWO

„Barczewo łączy kultury”

Miasteczko położone niedaleko od drogi krajowej nr 16 zachęca
bogatą, nietuzinkową historią. To miejsce wielu kultur i religii. Odnowiona zabudowa z licznymi ciekami wodnym i mostkami przypomina
trochę włoską Wenecję w skali mini. To miejsce warte odwiedzenia.

BARCZEWO
powiat olsztyński
ok. 7.400 mieszkańców
prawa miejskie od 1364 roku

www.cittaslowpolska.pl

Kilkanaście mostów i kładek przerzuconych nad dwiema rzeczkami (Pisa Warmińska i Kiernoz) wraz ze stawem, promenadą, ławeczkami i stylizowanymi latarniami tworzą urokliwą atmosferę
tego podolsztyńskiego miasteczka.

GODNE UWAGI

• Zamek Biskupi – wzniesiony w roku 1364 spłonął w roku 1798.
Do dzisiaj ocalały tylko resztki piwnicy, jedno skrzydło mieszkalne
budynku zawierające cechy gotyckie,
• Kościół św. Andrzeja Apostoła – gotycki z końca XIV w., początkowo franciszkański, później bernardyński. Wewnątrz znaczące
dzieło architektury renesansowej – nagrobek Andrzeja i Baltazara
Batorych, wykonany przez Willema van den Blocke’a,
• Kościół św. Anny i Szczepana – gotycki z 1386 roku, prezbiterium z 1894 roku. Dziedziniec otoczony jest murem z trzema
dużymi bramami i pięcioma furtami, kutymi z żelaza. Wewnątrz
organy z 1700 r., stalle, chór, ołtarz główny i boczne ołtarze oraz
freski ścienne na ścianie północnej i południowej prezbiterium.
Cennym zabytkiem jest tu gotycki krucyfiks z ok. 1500 r.,
• Kościół Więzienny św. Dyzmy – z 1872 roku, na terenie Zakładu
Karnego. W 1944 roku był niemiecką szwalnią mundurów wojskowych. W zarząd więziennictwa przekazany został w 1950 r.
Do roku 1989 służył jako magazyn wyrobów gotowych. Obecnie jest jedynym w Polsce obiektem sakralnym znajdującym się
w obrębie murów więziennych. W czerwcu 1998 r., metropolita
warmiński abp Edmund Piszcz dokonał konsekracji kościoła pod
wezwaniem św. Dyzmy czyli Dobrego Łotra – patrona więźniów,
• Kościół ewangelicko-augsburski – neogotycki z 1871 roku
z 30-metrową wieżą. Obecnie służy za składnicę zabytków ruchomych i należy do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
• Synagoga – ostatnia ocalała synagoga na Warmii. Wybudowana
w 1847 r. w stylu neoklasycznym, pełniła swą rolę do 1937 roku.
Obecnie galeria sztuki,

HISTORIA

Pierwszy zapis potwierdzający istnienie Barczewa (wówczas
Wartberg) jest w piśmie biskupa Jana II Stryprocka z 1356 roku,
a pierwszym zasadźcą (odpowiednik burmistrza) był Henryk z Łajs.
Nazwisko to było wówczas znane na Warmii – jego dziadek był
założycielem i pierwszym sołtysem Łajs, a brat zasadźcą Olsztyna.
Cechą charakterystyczną dzisiejszego Barczewa jest dobrze zachowana historyczna zabudowa i przestrzenna spójność z prostokątną siatką ulic i centralnym rynkiem z dwoma kościołami.
Najwybitniejszym mieszkańcem miasta był zapewne urodzony
tutaj w 1877 roku Feliks Nowowiejski kompozytor, dyrygent, organista, twórca m.in. Legendy Bałtyku, Hymnu Warmińskiego czy
Roty (do słów Marii Konopnickiej). Od września do grudnia 1946
roku miasteczko nosiło nawet nazwę Nowowiejsk. Przed wojną
Wartembork, dziś Barczewo na cześć księdza Walentego Barczewskiego (1856–1928) – Warmiaka walczącego o język polski, piewcy
warmińskiego folkloru.
10
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BAZA NOCLEGOWA

• Gosp. agroturystyczne „Janczary” Danuta Olejnik – Barczewko,
• Camping Tumiany s.c. Ewelina Storoniańska i Marek Storoniański
– Tumiany,
• Hotel Zalesie Mazury Active SPA – Zalesie,
• Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Stary Folwark” – Tumiany,
• Ekwador Robert Hestkowski – Dąbrówka Mała,
• Warmińska Winnica – Skajboty,
• Domek letniskowy „Betucha” – Bartołty Wielkie,
• „U Jakuba” dom weselny i agroturystyka – Ruszajny,
• Ośrodek wypoczynkowy „Zacisze” – Narty.

DZIEDZICTWO KULINARNE

• 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Stary Folwark Tumiany – specjalność „menu dnia” – zawsze ze świeżych produktów,
• Camping Tumiany – specjalność „okoń po tumiańsku”
• Gospodarstwo Rolne „Nad Arem” Helena Wróblewska,
Kierźliny – hodowla kóz i przetwórstwo mleka koziego.

IMPREZY
• Szpital św. Antoniego (Mariacki) – wybudowany w 1902 roku
w stylu neogotyckim, zastąpił stary szpital miejski zbudowany
w 1733 roku. Obok cmentarz ewangelicki, na którym w czasie II
wojny światowej pochowani zostali żołnierze niemieccy,
• Kapliczki – najstarsza przy ulicy Warmińskiej z początku XVII w.
dwukondygnacyjna,
• Zakład Karny w Barczewie – historia więzienia sięga 1812 roku
kiedy to władze pruskie utworzyły na bazie majątku zakonu franciszkanów „Dom karny”. Z czasem obiekt – rozbudowany i zmodernizowany – stał się największym więzieniem w Prusach, zyskując nazwę „Królewskiego więzienia w Wartenbergu”. Na jego terenie powstały budynki gospodarcze takie jak: chlewnia, stolarnia,
kuźnia, piekarnia, młyn, pralnia, a nawet fabryka cygar. Budowano
też – już poza murami więziennymi – szereg obiektów mieszkalnych tak dla pracowników, jak i przedsiębiorców bazujących
na pracy skazanych. Największe lata świetności to przełom XIX
i XX wieku. Najsłynniejszym więźniem był osadzony w 1959 roku
i przebywający tu do śmierci w dniu 12 listopada 1986 roku były
gauleiter i nadprezydent Prus Wschodnich Erich Koch. W stanie
wojennym było to więzienie polityczne, w którym przetrzymywano działaczy antykomunistycznych (m.in.: Władysława Frasyniuka,
Adama Michnika i Leszka Moczulskiego),
• Góra Krzyżowa – dwa kilometry od Barczewa, nad rzeką Pisą,
według źródeł historycznych miejsce dawnej osady pruskiej. Jak
głosi wieść góra ta jest połączona podziemnym tunelem z kościołem świętego Andrzeja Apostoła.

• 7 lutego – Urodziny Feliksa Nowowiejskiego,
• kwiecień – Gala Sportu,
• maj
– Otwarty Puchar Polski sztuk walki WFMC,
– Piknik wędkarski „Z rodziną na ryby”,
– Regionalny przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych „Złota Kaczka”,
– Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego,
• czerwiec
– Łosiery Barczewskie do św. Antoniego,
– Barczewskie Lato Artystyczne (Noc Świętojańska),
• lipiec – Dni Barczewa,

MUZEUM

Muzeum biograficzne urodzonego tu w dniu 7 lutego 1877 r. kompozytora Feliksa Nowowiejskiego usytuowane w budynku przy ul.
Mickiewicza 13, w miejscu gdzie znajdował się rodzinny dom Nowowiejskich. Muzeum otwarto 15 lipca 1961 r. w pięćdziesiątą rocznicę
prawykonania „Roty” na krakowskich błoniach.
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• lipiec – sierpień (każda sobota) – Letnie koncerty muzyki „Varmia
Gaudet et Cantat” w Ramsowie,
• sierpień – Barczewskie Lato Artystyczne Ogólnopolski Festiwal
Zespołów Rockowych „ERROR”,
• wrzesień – Dożynki Gminne,
• grudzień
– Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących,
– Wigilia Miejska, Jarmark świąteczny.

TRASY TURYSTYCZNE

BISKUPIEC

„W sercu Warmii i Mazur”

Miasteczko położone niedaleko od drogi krajowej nr 16 przyciąga turystów zachęcając 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!

BISKUPIEC

Szlaki rowerowe:
• Niebieski: Barczewo – Lamkowo – Barczewko – Barczewo. Długość trasy: 32 km,
• Żółty: Barczewo – Tumiany – Bartołty Wielkie – Jedzbark – Barczewo. Długość trasy: 32,5 km,
• 
Czerwony: Barczewo – Lamkówko – Lamkowo – Stare Włóki –
Próle Wipsowo – Dadaj – Kromerowo – Niedźwiedź – Ramsowo
– Wipsowo – Czerwony Bór – Zalesie – Barczewo. Długość trasy:
57,9 km,
• 
Zielony: Barczewo – Mokiny – Łęgajny – Barczewko – Barczewo.
Długość trasy: 25,2 km.

powiat olsztyński
ok. 10.000 mieszkańców
prawa miejskie od 1395 roku

Kajakowe:
• Pisa Warmińska bierze swój początek z jeziora Pisz i uchodzi do
jeziora Wadąg (24 km),
• Jezioro Dadaj – Kromerowo – Tumiany – Barczewo – jez. Wadąg
– Olsztyn (elektrownia wodna Łyna).

W OKOLICY

• Barczewko – kościół p. w. św. Katarzyny i św. Wawrzyńca z II poł.
XVIII w., konsekrowany przez bpa I. Krasickiego w 1784 r.,
• Lamkowo – kościół p. w. św. Mikołaja i św. Augustyna. Barokowy,
z XVIII w.,
• Kierzbuń – dworek i park ze stawem,
• Klimkowo – młyn wodny, stary cmentarz oraz elektrownia
wodna,
• Bartołty Wielkie – barokowy kościół pod wezwaniem Św. Jakuba
Apostoła, konsekrowany w 1582 r. przez bpa M. Kromera,
• Ramsowo – kościół p. w. św. Andrzeja Apostoła i św. Rocha. Barokowy, murowany z cegły zbudowany w latach 1727–1730,
• Silice – Akwedukt Świętej Elżbiety – piętrowe skrzyżowanie
dwóch kanałów wodnych (Elżbiety i Kiermas).

STRONY WWW

www.barczewo.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA*
ul. Mickiewicza 12
tel. 89 674 04 14
e-mail: biuroinfo@barczewo.pl
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HISTORIA

Biskupiec (z niem. Bischofsburg) powstał na skraju prastarej
Galindzkiej Puszczy jako ostatnie z dwunastu założonych na Warmii miast. Według badań archeologicznych najstarsze ślady pobytu
człowieka w dolinie rzeki Dymer datowane są na środkową epokę
kamienia. Najwcześniejsze udokumentowane informacje z roku 1389
mówią o strażnicy, która z czasem została zastąpiona nieistniejącym
już zamkiem biskupów warmińskich. Od tego czasu Biskupiec przechodził zmienne koleje losu odmierzane przez wojny, pożary i zarazy. Mimo to, za każdym razem, jak przysłowiowy feniks, odradzał
się z popiołów. Ludność tego oddalonego od szlaków kupieckich
miasteczka wiodła żywot po części mieszczan, a po części rolników.
W okolicy uprawiano len, hodowano bydło, co stanowiło główne źródło dochodów uzyskiwanych podczas dwóch dorocznych jarmarków
i sześciu targów. Żyło się tu ubogo. Wiek XIX przyniósł pozytywną
odmianę. Zaczęło się rozwijać budownictwo, rzemiosło i usługi, powstawały drogi, zbudowano stację telegraficzną. Do miasta dotar15
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• Średniowieczny gotycki układ przestrzenny starego miasta
– z rynku wychodzi pod kątem prostym osiem ulic: na północ,
południe, wschód, zachód,
• Budynki: Starostwa z 1908 r. (obecnie Urząd Miejski), Kaflarni
z 1865 r. (obecnie restauracja), dawnego szpitala z 1887 r. (obecnie Gimnazjum Katolickie) i browaru 1885 r. (nieczynny),
• Kapliczki i krzyże przydrożne z XIX i początku XX w.,
• Kamieniczki – 43 budynki z przełomu XIX/XX w. wpisane do rejestru zabytków,
• Wieża ciśnień – murowana, z lat 1912–1913.

BAZA NOCLEGOWA

• Atelier – ul. Mickiewicza 31, (całoroczny),
• Stara Kaflarnia – ul. Wojska Polskiego1, (całoroczny),
• Janina Duchniewicz – ul. Poznańska 2/4,
• „Słoneczny Brzeg” – Rukławki 100, (całoroczny),
• Siedlisko „Korków” Halina, Andrzej Korkuć – ul. Parkowa 8,
• „Frajda” Ośrodek Wypoczynkowy Wilimy,
• Gościniec „Pod Dębem” – Bożena i Krzysztof Przystupa – Wilimy.
ła kolej będąca kołem napędowym postępu technicznego. W roku
1910 zbudowano elektrownię, a w dwa lata później nowoczesną sieć
wodociągowo-kanalizacyjną, która zamknęła wstęp do miasta wszelkim zarazom. O ile I wojna światowa nie spowodowała większych
zniszczeń, o tyle w wyniku II wojny sięgały one 50 procent. Mimo to
zachował się średniowieczny układ przestrzenny bardzo ładnej biskupieckiej starówki. Kamieniczki jednak w większości legły w gruzach.

LEGENDY

Dawno, dawno temu żył ubogi, ale dobry chłopak o imieniu Krystek. Marzył o pięknej żonie, dzieciach i pieniądzach. Któregoś dnia
odwiedził go nieznany człowiek obiecując spełnienie marzeń jednak
pod warunkiem, że chłopak pozostanie sobą. Krystek złożył obietnicę
i rano zobaczył piękną dziewczynę o imieniu Dadaj i wóz pełen złota.
Pomny obietnicy pomagał biednym. Jednak z czasem stał się skąpy,
zachłanny i niegościnny. Któregoś dnia żona stwierdziła, że będzie
musiała odejść, bo Krystek łamie obietnicę, ale on się tym nie przejął.
Nagle przyszła wichura podczas której słychać było nawoływanie „Dadaj, Dadaj”. Dadaj wybiegła z domu, a Krystek za nią. Przed domem
zobaczył białego rumaka, a na nim tamtego człowieka trzymającego
przed sobą Dadaj. Rumak popędził wraz z ludźmi wpadając w pewnym momencie w głęboką rozpadlinę, z której wytrysnęła woda
tworząc piękne jezioro noszące nazwę ukochanej Krystka – Dadaj.
(na podstawie tekstu Zofii Zymler - Hansowej ze zbioru pt. „Nowy kiermasz bajek”)

GODNE UWAGI

• Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny – Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej – dawny kościół ewangelicki wybudowany według
projektu Friedricha Augusta Stülera w latach 1846–1848, w formie neoromańskiej bazyliki emporowej, wieża z lat 1868–1872,
• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – początkami sięgający czasów
założenia miasta, wielokrotnie niszczony, odbudowany w pierwotnym stylu,
16

DZIEDZICTWO KULINARNE
• 
Gościniec pod Dębem – Wilimy – specjalność: barszcz kresowy z żeberkami, zupa pokrzywowa oraz sandacz w warzywach,
• Restauracja „Na rynku” – specjalność zakładu: kaczka
wiejska z żurawiną i jabłkiem.

IMPREZY

• Misterium Paschalne „Droga na Golgotę” – sobota, tydzień
przed Wielkanocą w Węgoju, droga krzyżowa od plaży nad jeziorem do wzgórza przy kościele, odpowiednia oprawa – aktorzy,
stroje, rekwizyty, nagłośnienie, efekty świetlne,
• Dni Biskupca – w tym m.in. Międzynarodowe Święto Folkloru,
parada zespołów z kraju i zagranicy, występy,
• Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie – I połowa sierpnia.
Kultywowanie i popularyzacja kuchni warmińskiej w zakresie
pierogów z różnym nadzieniem. Uczcie towarzyszą: jarmark rękodzieła, konkursy i pokazy,
• Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej
Rybki” – od kwietnia do czerwca,
• Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej –
lipiec/sierpień,
• Dożynki – wrzesień,
• Jarmark Świąteczny Cittaslow – grudzień – stragany twórców
lokalnych, występy, wspólne kolędowanie.

TRASY TURYSTYCZNE

Rowerowe:
• „Po złote runo” – Biskupiec – Rukławki – Najdymowo – Bukowa
Góra – Węgój – Dębowo – Bredynki – Biskupiec, znakowana pętla,
łatwa. Długość: 31 km. Przewidywany czas przejazdu: 3:20,
• Biskupiec – Czerwonka – Rukławki – Rzeck – Biskupiec, nieoznakowana, łatwa, częściowo w pobliżu atrakcyjnego widokowo jeziora Dadaj. Długość: 30 km. Przewidywany czas przejazdu: 3:00,
• Biskupiec – Rasząg – Kobułty – Biskupiec, nieoznakowana, łatwa, cie17
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kawa widokowo. Długość: 30 km. Przewidywany czas przejazdu: 2:35.
• ścieżka rowerowa o długości ok. 7 kilometrów, która biegnie od
ul. Armii Krajowej, wzdłuż rzeki Dymer, aż do plaży miejskiej nad
jeziorem Dadaj.

• 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jeziora Sorkwickie”,
• 
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.

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,
• Punkt Widokowy – z wieży kościelnej kościoła p.w. św. Jana
Chrzciciela można podziwiać panoramę miasta i okolic. Dodatkową atrakcją jest galeria ze zdjęciami historycznymi i aktualnymi
miasta. Wejście na punkt możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu
z Informacją Turystyczną bądź Domem Kultury,
• Dom Pracy Twórczej „Sorboma” – pracownie plastyczne, komputerowe, spotkania koła gospodyń miejskich; zarządzany przez
Biskupiecki Dom Kultury.

PRZYRODA

• T
 ereny Gminy Biskupiec stanowią w części 3 obszary chronionego krajobrazu:
• Pojezierza Olsztyńskiego,
• Jezior Legińsko-Mrągowskich,
• Doliny Symsarny,
• Dębowo – rezerwat leśny o powierzchni 24,72 ha. Panujący
w drzewostanach buk zajmuje powierzchniowo 78,78%, a masowo dochodzi do 94,35%,
• Zabrodzie – rezerwat florystyczny o powierzchni 27,3 ha utworzony w celu zachowania stanowisk brzozy niskiej Betula humilis
oraz fragmentu boru bagiennego zachowanego w stanie naturalnym,
• 
Parleskie Wzgórza – użytek ekologiczny o powierzchni 244,54
ha, ciekawy pod względem geomorfologicznym i przyrodniczym
obszar wzgórz morenowych,
• 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jezioro Rzeckie”,
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W OKOLICY

• Centrum Prus – niedaleko miejscowości Labuszewo znajdował
się kamień, który stanowił centrum Prus,
• Historyczna granica – przez gminę Biskupiec przebiega historyczna granica pomiędzy Warmią i Mazurami,
• Parleza Wielka – miejscowość zachowała dawny układ przestrzenny,
• Węgój – skansen maszyn rolniczych,
• Czerwonka – skansen pszczelarski,
• Dadaj – jezioro rynnowe o pow. 1000 ha – 4 km od Biskupca –
miejsce rekreacji, obszar zimowego wędkowania – głównie szczupaki, ale też płoć, sielawa, leszcz, okoń. Miejsce do uprawiania
sportu bojerowego,
• Biesowo – neogotycki kościół (1911 r.) z krzyżowo-żebrowym
sklepieniem i witrażami oraz młyn z XIX wieku,
• Kobułty – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kobułckie Wzgórza”. Zabudowa wsi objęta jest ochroną ruralistyczną,
• Rasząg – neoromański kościół z kamienia polnego (1925 r.).

STRONY WWW

www.bip.biskupiec.pl
www.biskupiec.com
www.bischofsburg.de (po niemiecku)
www.biskupiec.bil-wm.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA**
Pl. Wolności 5c
tel/fax (+89) 715 47 42
e-mail: it@biskupiec.pl
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BISZTYNEK

„Zapomniane miasteczko na Warmii”

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.

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

www.cittaslowpolska.pl

wyznaczył siedem wsi, dla których korzystanie z rynku w Bisztynku
było obowiązkowe. Rozwijał się handel, kwitło rzemiosło – tkactwo,
sukiennictwo, garncarstwo i bednarstwo. Bisztynek był miastem zasobnym, więc 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.

LEGENDY

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 chrzesny) 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

HISTORIA

Herb Bisztynka przedstawia pastorał biskupi tkwiący w skale 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
to najmniejsze z warmińskich miasteczek warte jest odwiedzin. Do
statusu miejskiego podniósł go biskup Sorbom. Położony w tej,
a nie innej rzeczywistości geopolitycznej Bisztynek na skutek wojen polsko-krzyżackich przechodził z rąk do rąk, ale po ostatecznej
klęsce zakonu miasto zaczęło się rozwijać, choć nie szczędziły go
inne utrapienia np. wielki pożar w roku 1548. Zniszczeniu uległy nawet obwarowania, ale za biskupa Dantyszka miasto znowu otoczyły
mury. 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
20
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• Głaz (28 metrów w obwodzie, 8 metrów długości i 3,2 metra wysokości) największy na terenie województwa. Stare podania utrzymują,
że za kamieniem stoją nieczyste siły. Podobno, z samej Afryki, przyniósł go osobiście diabeł, stąd i nazwa Diabelski Kamień. Według naukowców to głaz narzutowy, który przetransportował w to miejsce
lodowiec. 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.

MUZEA

Izba Pamięci Józefa Englinga – Prosity 28,
Zbiory: pamiątki z życia Sługi Bożego, 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.

GODNE UWAGI

• Kościół – 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 miejsce dużego pielgrzymowania
i właśnie to sprawiło, że kościół rozbudowano do dzisiejszych rozmiarów. W roku 1631 przeniesiono stąd uroczyście relikwie świętych
Symphoriusza i Liberata do kaplicy w Świętej Lipce. Obecnie kościół
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.,
• Brama Lidzbarska – z przełomu XV i XVI w. z fragmentem dawnych umocnień. Stanowi pozostałość po murach obronnych.
W średniowieczu mury posiadały trzy bramy: Reszelską, Lidzbarską
i Warszawską. W początkach XX wieku zgodnie z nakazem władz
niemieckich – w Bramie Lidzbarskiej znajdowało się więzienie,
• Kościół poewangelicki – z II poł. XIX w. w odbudowie po zniszczeniach w 1945 r.,
• Plebania – pseudogotycka z końca XIX wieku,
• Kościół cmentarny – pw. św. Michała z lat 1618–1632, z wieżą
i zakrystią z 1892 r.,
• Pomnik Henryka Sienkiewicza – 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,
• Kamieniczki – z XIX i XX wieku,
• Spichrz – z XVIII wieku,
22

BAZA NOCLEGOWA

• Dom Noclegowy, Dom Weselny, Restauracja „Marysieńka” –
odrestaurowany obiekt o bogatej historii. Specjalność szefa kuchni
– „Placek po diabelsku”,
• Dworek „Romanowski” w Sułowie – stajnie, ok. 100 koni sportowych, kryta ujeżdżalnia i parkur. W restauracji specjały kuchni staropolskiej oraz europejskiej. Możliwość wędkowania w tutejszych stawach,
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• Gospodarstwo agroturystyczne „Malinowy Chruśniak” w Łędławkach – stuletnie zabudowania folwarczne (trzy budynki
i duża stodoła). Można zasmakować własnoręcznie wyrabianych
wędlin oraz świeżo upieczonego chleba. Atrakcją jest stado kóz.

IMPREZY
• Kwiecień
– konkurs „Pisanki i Palmy Wielkanocne” – skierowany do
dzieci, młodzieży i dorosłych,
– Urodziny Bisztynka – prezentacje historyczne, wystawy, występy artystyczne nawiązujące do historii miasta,
• Czerwiec
– Dni Rodziny – festyn na placu zabaw przy przedszkolu samorządowym,
• Wrzesień
– Gminne Dożynki – festyn z atrakcjami kulturalno-rozrywkowymi, wystawa sprzętu rolniczego, stoiska sołectw oraz rad
osiedla. Rozstrzygnięcie konkursów „Gmina i Miasto Bisztynek
w kwiatach” oraz „Estetyczna wieś, osiedle”,
• Październik
– Międzynarodowe prezentacje artystyczne – występy zespołów artystycznych z Obwodu Kaliningradzkiego i Polski,
• Listopad
– Obchody Narodowego Święta Niepodległości – impreza muzyczno-słowna,
• Grudzień
– Gwiazdkowy wieczór – spotkanie opłatkowe, śpiewanie kolęd
wraz z wokalnym zespołem dorosłych „Mozaika”, przedstawienie jasełkowe, degustacje przygotowanych przez mieszkańców
specjałów bożonarodzeniowych.

TRASY TURYSTYCZNE

• „Warmińskie kościółki”: (30 km – drogi od asfaltowych po gruntowe): Bisztynek – Unikowo (kościół późnogotycki z barokowym
wnętrzem, w murze przy bocznym wejściu wmurowane kajdany,
ich historia nie jest znana) – Sątopy (kościół z XIV wieku pw.
24
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Świętego Judoka z polichromowanym stropem) –
Grzęda (kościół konsekrowany przez Biskupa Ignacego Krasickiego, świetnie
zachowane wyposażenie
– trzy barokowe ołtarze,
drewniana rzeźba Matki
Boskiej) – Paluzy (gotycki
kościół z późnorenesansową emporą organowa, na
której utrwalono przypowieści Starego Testamentu,
na cmentarzu lapidarium
z żelaznych krzyży) – Wozławki (gotycki kościół
z dobudowaną barokową
kaplicą w kształcie rotundy, na ścianach dwa zegary słoneczne, wewnątrz
późnogotycka grupa rzeźb
Św. Anny Samotrzeć wkomponowana w barokowe zwieńczenie
baptysterium) – Bisztynek,
• krótkie wycieczki – nordic walking – do Sułowa – (5 km w 1
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,
• pieszo lub rowerem: „Kapliczki i krzyże” – 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.

W OKOLICY

• „Polder Sątopy – Samulewo” – rezerwat przyrody – 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, także żerowania bielika
i rybołowa,
• Stoczek Klasztorny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju – miejsce przetrzymywania Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
• Tłokowo – barokowy kościół Świętego Rocha konsekrowany
przez bp. Ignacego Krasickiego – Sanktuarium.

STRONY WWW

www.bisztynek24.pl
www.bisztnek-kulturowo.pl
www.bisztynek.plan.pl
www.bisztynek.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA
ul. Findera 2
tel. 89 512 20 40
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„Przyjedź…, zobacz…, zainwestuj…”

Miasteczko leżące w samym sercu Warmii pomiędzy aktualną
a historyczną stolicą regionu, na styku kilku istotnych dla tej krainy
dróg. Ten węzeł drogowy (1 droga krajowa i 3 wojewódzkie) oraz linia
kolejowa powoduje, że stąd jest wszędzie blisko. Otoczone lasami daje
szansę na relaks i oderwanie się od codziennych kłopotów. Warto tu
być i tu żyć.

DOBRE MIASTO

www.cittaslowpolska.pl

O ile miasto wyszło obronną ręką z I wojny światowej to wiosną
1945 roku zostało zniszczone w prawie 70%. W 1939 liczyło 5931
mieszkańców. Stan ludności według spisu z 15 sierpnia 1945 roku
wynosił 435 mieszkańców. Formy nazewnicze do 1945 roku: niem.
Guttstadt – inne nazwy: Guddestat, Godenstat, Gudinstat, Gutberg,
Gutenstat, Guthenstadt, Guthinstadt.
Do miasta przylega duży kompleks Lasów Wichrowskich kryjący duże ilości zwierzyny i płodów leśnych. Są tu trasy piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne i wieża obserwacyjno-widokowa.

LEGENDA

powiat olsztyński
ok. 10.600 mieszkańców
prawa miejskie od 1329 roku

Dawno, dawno temu tak się okolica spodobała parze boćków,
że nie zdążyli na „sejmik jesienny bocianów” i odlot do ciepłych krajów. Przyszła zima i zamarzła ziemia, zamarzły łąki i rzeka. Od zimna
poczerwieniały boćkom nosy i nogi. I niechybnie zamarzłyby gdyby
nie ludzie mieszkający opodal. Zabrali je do swojej „kurnej chaty”,
ogrzali, nakarmili i opiekowali się nimi aż śniegi nie zeszły. W chacie
boćki pobrudziły sobie jednak od sadzy końcówki skrzydeł i ogonki.
I takie kolory zostały im już do dzisiaj. Wiosną boćki podziękowały
za gościnę radosnym klekotaniem i udały się na kolejny bociani sejmik. Tu ustalono jednogłośnie, że osadę – dotychczas bezimienną
należy nazwać Dobrym Miastem, bo wyjątkowo dobrzy ludzie tu
mieszkają. A ponieważ dobrych ludzi ciągle tu przybywało osada
niebawem miastem się stała zachowując swą nazwę.
A bociany do dziś tu przylatując mając swoje honorowe miejsce na baszcie zwanej „Bocianią”.
(wg Wiesława Czermaka)

ZABYTKI

• K
 ościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych –
gotycka kolegiata z lat 1357–1389, wybudowana prawdopodobnie na palach, druga co do wielkości świątynia na Warmii.
Do roku 1810 siedziba Kapituły Kolegiackiej. Wraz z zabudowaniami jest czworobokiem przypominającym zamek obronny. Wewnątrz m.in. ołtarz Tron Łaski wykonany ok. 1500 roku

HISTORIA

Najpierw, nad brzegiem Łyny, był tu gród pruski. Miasto położone na sztucznej wyspie powstałej po przekopaniu kanału, tzw. Dużej
Łyny, który kiedyś miał funkcji obronne, a dziś dostarcza wodę na
potrzeby elektrowni wodnej. Nazwa najprawdopodobniej wywodzi
się od pruskiego słowa gudde oznaczającego krzak, zarośla. Prawa
miejskie otrzymało od biskupa warmińskiego Henryka II Wogenapa.
Bardzo istotnym momentem było dla miasta przeniesienie tu
Kapituły Kolegiackiej. Kanonicy wybudowali nie tylko kościół, ale
szkołę oraz szpital. Zaczęli też wzmacniać mury obronne. Siedziba kapituły była tu do 1811 roku. W latach 1466–1772 wchodziło w skład Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego obszaru
podległego władzy biskupów warmińskich. Polski kardynał Stefan
Wyszyński w dniu 14 maja 1960 przywrócił do życia kapitułę kolegiacką w Dobrym Mieście.
26
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DZIEDZICTWO KULINARNE

• Zakład Piekarniczy „Złoty Róg” Alicja i Franciszek Siteń
– funkcjonuje od 1945 roku, szeroki asortyment pieczywa
produkowany metodami tradycyjnymi,
• Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Eko-Eden” Bożena
i Mariusz Sekulscy – Praslity – hodowla kur niosek, uprawa
warzyw gruntowych i ziemniaków oraz zbóż chlebowych,
• Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Andrzej Symonowicz – Praslity – produkcja serów podpuszczkowych z mleka krowiego,
• Gospodarstwo Rolne „Zielona Dolina” – Łęgno – hodowla kur „zielononóżki kuropatwianej” oraz zbóż do karmienia
zwierząt.

IMPREZY
•
•
•
•

maj – Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
czerwiec – Jazzteaval,
lipiec – Dobremiastock Festival,
wrzesień – Dożynki i Święto Chleba.

TRASY TURYSTYCZNE
przez uczniów Wita Stwosza, rzeźba Madonny z XV wieku, ołtarz Trójcy Świętej, bogato zdobiona ambona z 1693 r., ołtarz
główny ufundowany przez biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 1748 r. W przylegających do kościoła zabudowaniach
kolegiackich zachowały się sklepienia gwiaździste, kryształowe
z fragmentami polichromii. W 1989 roku – na jubileusz 600-lecia
Papież Jan Paweł II 19 maja 1989 roku nadał kościołowi tytuł
i godność Bazyliki Mniejszej,
• Kościół ewangelicki – wybudowany w latach 1830–1832, zaprojektowany (prawdopodobnie) przez Karla Friedricha Schinkela. Zniszczony podczas II wojny i pożaru w 1967 odbudowany
w 1978 z przeznaczeniem na bibliotekę,
• Baszta obronna zwana „Basztą Bocianią” – pozostałość po
średniowiecznych murach obronnych. Nazwa pochodzi od gnieżdżących się na jej szczycie bocianów. W Baszcie mieści się muzeum historii Dobrego Miasta. Można tu obejrzeć dawne mapy
biskupstwa warmińskiego, plany miasta, fotografie i fotokopie
zabytkowych obiektów i starych dokumentów, a w sezonie letnim organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, tkaniny artystycznej, itp.,
• Kaplica św. Mikołaja – zbudowana decyzją biskupa Krzysztofa
Szembeka w latach 1736–1741 w stylu późnego baroku w miejscu gdzie niegdyś znajdował się cmentarz dla przestępców
z drewnianą kaplicą. Wewnątrz barokowe ołtarze z XVII wieku.
Do 1945 kaplica szpitalna. Obecnie cerkiew grekokatolicka,
• Wieża ciśnień z 1905 roku.

Rowerowe:
Czerwony: Knopin – Głotowo – Nowa Wieś Mała – Praslity – Smolajny – Międzylesie – Barcikowo – Knopin – 34 km,
Żółty: Dobre Miasto – Knopin – Swobodna – Cerkiewnik – Swobodna – Głotowo – Dobre Miasto – 20 km,
Niebieski: Cerkiewnik – Barkweda – Bukwałd – Różynka – Cerkiewnik – 17 km,
Czerwony: Dobre Miasto – Sosna – pomnik przyrody – Dobre Miasto – 4 km,
Niebieski: Dobre Miasto – Dolina Dolnej Łyny – Wichrowo tartak
– Wichrowo – 14 km,
Niebieski + zielony: Dobre Miasto – jezioro Gilgajny – obwód leśny
366 (szlak zielony) – obwód leśny 420 i 366 (obwodnica) – Dobre
Miasto 22 km,
Czarny: Smolajny (ZSR) – Dąbrowa góra – Urbanowo – nasyp Orneta – Lidzbark – Marwy – Piotraszewo – Smolajny – 25 km.

BAZA NOCLEGOWA
•
•
•
•
•
•
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„Ranczo w Dolinie” Anna i Andrzej Krech – ul. Łużycka,
Dom Pielgrzyma „Jerozolima” – Głotowo,
Dom Gościnny „Strumiłowo” – Barcikowo,
Katarzyna i Krzysztof Budyta – Praslity,
„Nasz Dom” Bożena Wołkowicka – Łęgno,
Agnieszka M. Auneddu – Praslity.
29
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Szlak Kopernikowski:
Olsztyn – Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Orneta – Pieniężno – Braniewo – Frombork – Tolkmicko – Elbląg (pieszy – 237 km,
samochodowy – 200 km).
Kajakowe:
Rzeka Łyna: Brzeźno Łyńskie – Ruś – Olsztyn – Dobre Miasto –
Lidzbark Warmiński – Bartoszyce – Sępopol.

INNE

• Pływalnia „Na fali” – 2 baseny: sportowy i rekreacyjny (12 x 6 m),
zjeżdżalnia o długości 50 m, sauna fińska i parowa, hydromasaże
w jacuzzi, bicze wodne, odnowa biologiczna.

GOŁDAP

„Kraina zdrowia”

Jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach. Wita najczystszym
powietrzem w Polsce, malowniczymi krajobrazami, niezwykłymi
budowlami, a także przysmakami lokalnej kuchni. Doskonałe miejsce do uprawiania całorocznej turystyki aktywnej i wytchnienia
od cywilizacyjnego zgiełku.

GOŁDAP
miasto powiatowe
ok. 14.000 mieszkańców
prawa miejskie od 1570 roku

W OKOLICY

• Smolajny – pałac biskupów warmińskich wybudowany w latach
1741–1743, obecnie Zespół Szkół Rolniczych,
• Głotowo – barokowy kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, miejsce odpustowe, wybudowany w latach 1723–1726. Obok kościoła,
po obu stronach rzeki Kwieli, Kalwaria Warmińska z lat 1878–1894,
• Piotraszewo – kościół pw. Św. Bartłomieja gotycki zbudowany
w latach 1360–1370. Drewniana wieża z 1739 roku. Na ścianie południowej zegar słoneczny z datą 1772. Gotycki dzwon z XV wieku,
• Cerkiewnik – kościół pw. Św. Katarzyny i Anny z 1687 roku, po
pożarze w 1819 roku odbudowany w 1851 roku w stylu neogotyckim. Ołtarze oraz ambona z II połowy XIX wieku,
• Orzechowo – barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny z początku XVIII wieku. Ołtarz główny
z ok. 1720 roku,
• Międzylesie – kościół pw. Krzyża Św. i Matki Boskiej Bolesnej z lat
1752–1753, sanktuarium. Wyposażenie wnętrza ma charakter rokokowo-klasycystyczny,
• Jesionowo – kościół pw. Św. Marcina z 1649 roku. Ołtarz główny
z 1684 roku, ołtarz boczny rokokowy z 1781 roku, prezbiterium
i zakrystia z 1911 roku.

STRONY WWW

www.dobremiasto.com.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA

ul. Warszawska 14
tel. 89 5132040
e-mail: a.pogorzelska@dobremiasto.com.pl
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HISTORIA

Decyzję o założeniu miasta podjął w 1565 roku książę Albrecht
Hohezollern. Herb miasta nawiązuje do rodu Hohenzollernów (skośnie umieszczona tarcza) oraz Zygmunta Augusta (litera „S” – Sigismundus), zwierzchnika lennego księcia Albrechta Fryderyka.
Mieszkańcami byli Polacy, Litwini i Niemcy.
W 1818 roku Prusy dokonały reformy administracyjnej tworząc
m.in. powiat gołdapski wchodzący w skład rejencji gąbińskiej. Końcówka XIX wieku to wzrost zainteresowania atrakcyjnością przyrodniczą tej części Prus, a Puszcza Romincka staje się rejonem łowieckim cesarza Wilhelma II.
W okresie międzywojennym mocno wzrasta liczebność garnizonu wojskowego w Gołdapi. Stąd 22 czerwca 1941 roku idzie
część uderzenia na Związek Radziecki. Miasto 22 stycznia 1945
roku zdobywa Armia Czerwona dokonując bardzo dużych zniszczeń
w zabudowie.
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W 1947 roku tereny na zachód od Gołdapi zasiedlają przesiedleńcy z Akcji „Wisła”.
Zdecydowany rozwój miasta następuje po 1989 roku. Władze
samorządowe stawiają mocno na turystykę. Już w 1995 roku powstaje międzynarodowe przejście graniczne Gołdap – Gusiew. Uzyskanie w 2000 roku statusu uzdrowiska oraz powstanie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego „Piękna Góra” powoduje, że Gołdap staje
się całorocznym ośrodkiem turystycznym.

LEGENDA

Dawno temu na Gołdapskiej Górze stał zamek. Jego pan był
znany jako człowiek wyjątkowo podły, wyrządzający swym poddanym wiele krzywd. Miał on córkę, która w swej dobroci starała się
te krzywdy naprawiać. Wszystkiego jednak naprawić nie mogła.
Miarka się przebrała i pewnego dnia okolica się zatrzęsła, a zamek
zapadł pod ziemię. Zginął zarówno zły ojciec, jak i dobra córka.
Od tego czasu co sto lat, tej samej nocy między północą
a pierwszym pianiem koguta, pojawia się na górze biała postać.
Według legendy to córka, która czeka na wybawienie.
Nie tak dawno w tę wybraną noc pewien mieszczanin zobaczył ową białą postać. Dziewczyna prosiła, aby zaniósł ją do miasta jednak bez oglądania się za siebie. Był to warunek jej ocalenia.
Mieszczanin chciał prośbę spełnić. Wziął dziewczynę na ręce i ruszył w kierunku miasta. Wtedy jednak ktoś go zawołał, obejrzał się
i dziewczyna zniknęła.
Od tego czasu nikt już jej więcej nie widział.

www.cittaslowpolska.pl

426 m czerpana jest woda mineralna, a z głębokości 646 m woda
lecznicza. Woda posiada świadectwo potwierdzające jej właściwości lecznicze i przydatność do kuracji pitnej. W Pijalni znajdują się
również minitężnie, grota solna oraz basen solankowy,
• Rynek miejski – zegar słoneczny, alejki spacerowe, przyrządy do
ćwiczeń, otwarty amfiteatr i kolorowo podświetlane fontanny,
• Piękna Góra (272 m n.p.m.) – trasy narciarskie, wyciągi orczykowe, kolej linowo-krzesełkowa, tor saneczkowy, park linowy, kręgielnia, korty tenisowe, na szczycie obrotowa kawiarnia,
• Las Kumiecie – w czasie II wojny kwatera niemieckiego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lotniczych o kryptonimie „Robinson”.
Prawdopodobnie znajdował się tu także ośrodek badawczy silników do pocisków V-2 oraz eksperymentalna hamownia silników
odrzutowych. Dziś doskonałe trasy do narciarstwa biegowego;
odbywa się tu jedna z najstarszych w Polsce imprez narciarskich
Bieg Jaćwingów. W lesie znajduje się sanatorium ,,Wital”,
• Wieża ciśnień – z 1905 r. Po gruntownym remoncie posiada dwa
nowoczesne tarasy widokowe i kawiarenkę na szczycie,
• Kościół pod wezwaniem N.M.P. Matki Kościoła – zbudowany
w stylu późnogotyckim w 1560 r. Do 1945 r. kościół ewangelicki,
w 1944 r. poważnie zniszczony, odbudowany w latach 80-tych.
Od 1992 r. ustanowiony konkatedrą,
• 
Kościół św. Leona i Bonifacego – z 1894 roku, neogotycki. Posiada trzy drewniane ołtarze, ambonę z baldachimem oraz organy
z XX w. To jedyny niezniszczony przez wojnę kościół w Gołdapi.

MUZEA

• Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza – ulokowane w zabytkowych budynkach pokoszarowych zawiera różnego rodzaju przedmioty i pamiątki związane z ziemią gołdapską.
W muzeum znajdują się wystawy stałe, ekspozycje czasowe oraz
odbywają się lekcje muzealne,

GODNE UWAGI

• Mazurskie Tężnie Solankowe – zlokalizowane w sercu parku
zdrojowego, tuż przy Promenadzie Zdrojowej ze ścieżkami spacerowymi, rowerowymi, przyrządami do ćwiczeń. Czwarta tego typu
konstrukcja w Polsce, o długości 220 m i wysokości 8 m. Doprowadzone do tężni solanki wydobywane są z głębokości 646,5 m,
• Pijalnia Wód Mineralnych – znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej, w sąsiedztwie molo i tężni solankowych. Z ujęcia o głębokości
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BAZA NOCLEGOWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Ventus Natural SPA**** Promenada – Zdrojowa 12,
Hotel Arti – Podgórna 2,
Sanatorium Wital – Wczasowa 7,
Ośrodek Konferencyjno Szkoleniowy OHP – Stadionowa 10,
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny Zakątek” – Wczasowa 9,
Zajazd Piękna Góra Rudziewicz – Konikowo 11,
Zajazd „Jurand” – Stadionowa 3,
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe – Partyzantów 31,
Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Wojska Polskiego 16,
Agroturystyka ,,Cicha Dolina” – Grabowo 70,
Agroturystyka ,,Miłośnik” – Dunajek 28,
Agroturystyka „Puszcza Romincka” – Galwiecie 50,
Agroturystyka ,,Trzy Świerki” – Galwiecie 48,
Agroturystyka ,,Wiosna” – Górne 2.

DZIEDZICTWO KULINARNE

• Miody Mazur – 100% naturalny produkt pszczeli powstający na terenach Puszczy Rominckiej i rezerwatu Tatarskiej
Góry,
• 
Pasieka Dziadka Ignacego – funkcjonuje od 1947 roku,
a atrakcją jest specyficzny miód koniczynowy,
• Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy – zrzesza pszczelarzy z powiatu gołdapskiego, a ich pasieki rozlokowane są
na obszarach Natura 2000,
• 
Stołówka Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi – dba o to,
by w menu jak najczęściej gościły potrawy regionalne,
• 
Zajazd „Pod Piękną Górą” – dania z dziczyzny, kartacze,
potrawy z ryb,
• Gospodarstwo agroturystyczne „Trzy Świerki” – kuchnia polska
i litewska, potrawy przygotowywane wg rodzinnych przepisów,
• Gospodarstwo Rolne Rudziewicz – dania z ryb i dziczyzny.

IMPREZY

• styczeń – Bieg Jaćwingów – biegi narciarskie w Lesie Kumiecie,
• stycznia – luty – Kierunek Gołdap – kilkudniowe spotkania z muzyką, poezją, sztuką, przygodą,
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• luty – Puchar Trzech Gór Warmii i Mazur – zawody narciarskie
na Pięknej Górze,
• marzec– Zjazd na byle czym – rodzinne zawody na Pięknej Górze,
• 1 maja – 1-Majowy Spływ Kajakowy Rzeką Gołdapą,
• czerwiec – Gwiazda Mazurska MTB Mazovia – zawody rowerowe
przy Promenadzie Zdrojowej,
• lipiec – Dni Gołdapi – koncerty, wystawy, filmy, zabawy dla dzieci,
• lipiec – Ogólnopolskie Święto Jajka – „jajeczne” konkursy i zabawy – Leśny Zakątek,
• lipiec/sierpień – „Kulturalna podróż bez granic” – cykl koncertów
organizowanych przez okres lata w niedziele o godz 17.00, prezentujących różne kultury – Rynek Miejski,
• sierpień – Festiwal Pogranicza Kartaczewo – konkursy w robieniu i jedzeniu kartaczy, kiermasz potraw regionalnych, koncerty
– Rynek Miejski,
• sierpień – Międzynarodowy Konkurs Krzyku – jedyny w Europie,
a drugi na świecie (po Tokyo) – Leśny Zakątek,
• sierpień – Międzynarodowy półmaraton – Gusiew – Gołdap,
• 11 listopada – 11.11.11.11....– sztafeta niepodległościowa promująca wolontariat – Rynek Miejski,
• grudzień – Jarmark Bożonarodzeniowy – Rynek Miejski,
• 29–30 grudnia – Świąteczno-Noworoczny Koncert Charytatywny
– unikatowy na skalę Polski koncert, w którym wykonywane są
skecze i piosenki z udziałem lokalnych VIP-ów – Dom Kultury.

TRASY TURYSTYCZNE
Piesze:
• Szlak zielony, 33 km, Gołdap – Jurkiszki – Czarnowo Średnie
(Hajnówek) – Błąkały – Stańczyki,
• Szlak czerwony, 46 km, Gołdap – Las Kumiecie – jez. Gołdap –
Botkuny – Galwiecie – Pluszkiejmy – Budwiecie – Markawy – Żabojady – Będziszewo – Błąkały – Stańczyki – Golubie – Pobłędzie,
• Szlak niebieski, 13 km, Leśniczówka Żyliny koło Jurkiszek – Puszcza Romincka – Galwiecie,
• Szlak żółty, 10 km, Żytkiejmy – Degucie – Skajzgiry – Pobłędzie
– Kramnik.
Rowerowe, w dużej części biegnące znakowanymi szlakami pieszymi:
• Dookoła Pięknej, Tatarskiej i Szeskiej Góry, 45 km,
• Doliną Gołdapy, 45 km,
• Przez Góry Kruckie do Lasów Skaliskich, 65 km,
• Przez Puszczę Romincką do Stańczyk, 65 km,
• „Na skraju Puszczy Rominckiej”, 13 km,
• „Śladem Rominckiego jelenia”, 78 km,
• R 68 Szlak pozycji Fortyfikacji Granicznej, 12 km w granicach powiatu,
• R 65 Podlaski Szlak Bociani, 10 km w granicach powiatu,
• Rowerowy pierścień Suwalszczyzny, 19 km w granicach powiatu.

W OKOLICY

• Puszcza Romincka z głazami Wilhelma II – w miejscach ustrzelenia wyjątkowych okazów jeleni, niemiecki cesarz kazał stawiać
głaz z odpowiednią inskrypcją, mówiącą o dacie polowania oraz
o wielkości upolowanej zwierzyny. Po obu stronach granicy znajduje się ich 14, z tego 8 w Polsce.
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„Historyczna stolica Warmii”

Turystyka wydaje się być tu gałęzią znacząco wpływającą na rozwój miasta. Walory uzdrowiskowe, urozmaicony, pagórkowaty teren
idealnie nadaje się do uprawiania całorocznej rekreacji przełamując
utarty stereotyp, że na Warmię i Mazury przyjeżdża się tylko latem.
Jest tu szereg tras narciarskich w tym biegowych, a szlakiem zamków
gotyckich czy szlakiem kopernikowskim, w którego sieciach miasto zajmuje poczesne miejsce, można wędrować przez cały rok.

LIDZBARK WARMIŃSKI
miasto powiatowe
ok. 17 tysięcy mieszkańców
prawa miejskie od 1308 roku

• 
Mosty w Stańczykach – 250 metrów długości i 36,5 metrów wysokości, element nieczynnej linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy.
Mostem północnym do jesieni 1944 roku kursował pociąg z Gołdapi do Żytkiejm, Gumbina i Królewca. Po południowym moście,
który wybudowano w latach 1923–1926, pociąg nigdy nie przejechał,
• Trójstyk w Bolciach – miejsce styku trzech granic: Polski – Litwy – Rosji,
• 
Bezkrwawe safari – stada dzikich zwierząt oraz egzotyczne ptactwo w zasięgu obiektywu,
• 
Puszcza Borecka – atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo kompleks leśny z hodowlą żubrów,
• 
Mazurska piramida w Rapie – grobowiec z końca XVIII w. kryjący zwłoki pruskiej rodziny Fahrenheidów naturalnie zmumifikowane, co przypisuje się własnościom odpowiednio zaprojektowanego grobowca. Zbudowana na planie kwadratu o boku
10 m, wysokość – 15,9 m. Zewnętrzne ściany mają nachylenie
około 700. Wewnętrzna ich powierzchnia nachylona, podobnie
jak w piramidzie Cheopsa, pod kątem 51°52’.

STRONY WWW

www.uzdrowiskogoldap.pl
www.goldap.pl
www.zbliska.goldap.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA***
Plac Zwycięstwa 16,
tel. 87 615 20 90
e-mail: poczta@frrg.pl
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Położony przy ujściu Symsarny do Łyny jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych miast na Warmii i Mazurach. Miejsce było na
tyle piękne i dogodne, że pierwsze ślady osadnictwa sięgają czasów
pradziejowych. Tutaj 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, których oficjalną siedzibą stał się w roku 1350. Zapewniło to szybki rozwój miasta.
Już w drugiej połowie XIV wieku zbudowano ratusz, kościół, szpital,
a nawet - co było wówczas ewenementem – 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”, siedzibą biskupów warmińskich i stolicą Warmii. Prze37
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łom wieku XIX i XX wraz z rewolucją techniczną przyniósł miastu
inwestycje przemysłowe – powstały elektrownia, odlewnie żeliwne,
młyny zbożowe. 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.

LEGENDA

Dawno, dawno temu żyła sobie w Lidzbarku piękna dziewczyna
o imieniu Mołwita. Pewnego dnia zobaczyła orszak. Na czele jechał rycerz w zbroi, będący komturem na zamku w Dzierzgoniu, a jego konia
prowadził urodziwy chłopak imieniem Przemko. Dziewczynę zauważył
zarówno rycerz, jak i jego sługa. Rycerzowi spodobała się tak bardzo,
że po powrocie do domu nakazał słudze powrócić do Lidzbarka, porwać dziewczynę i przywieźć do Dzierzgonia. Przemko również myślał
o pięknej Mołwicie. Dotarł do Lidzbarka, zobaczył dziewczynę, ale ta
jednak – za sprawą swojego dziadka, który wiedział o planach komtura
– zniknęła. Przemko siadywał więc samotnie na brzegu rzeki prosząc
niebo, aby jako kamień mógł leżeć w miejscu, gdzie ziemi dotykały stopy jego ukochanej. I tak się też stało. Wielki kamień leżał nad brzegiem
rzeki szereg lat. Gdy zaczęto budować lidzbarski zamek wykorzystano
też ten kamień. Zamek przechodził różne koleje losu, ale nigdy nie uległ
całkowitemu zniszczeniu, gdyż broni go gorące serce Przemka zaklęte
w kamieniu – szczęśliwe, że może służyć tej ziemi, którą pokochało.

GODNE UWAGI

• Z
 amek biskupów warmińskich – gotycki. Wraz z przedzamczem, wieżą bramną, bastionem i basztą najlepiej zachowana
budowla na ziemiach byłego państwa zakonnego. Jedyny tego
typu obiekt nierekonstruowany. Dziedziniec – ze względu na
krużganki – przypomina ten na Wawelu. Na zamku przebywały
takie osobistości jak: Mikołaj Kopernik, Eneasz Sylwiusz Piccolomini (późniejszy papież Pius II), Jan Dantyszek, Ignacy Krasicki,
Marcin Kromer, Napoleon Bonaparte i wielu innych. Piękne polichromie w zamkowym refektarzu oraz na krużgankach. Na przedzamczu barokowy pomnik Św. Katarzyny z 1756 r.,
• Kościół św. Piotra i Pawła – z 1315 roku. We wnętrzu cenne
obrazy i chrzcielnica z XIV wieku. Wieżę wieńczy barokowy hełm
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trójlatarniowy z 1717 roku, a na nim chorągiewka z herbem biskupa Potockiego. Po 1698 r. kościół przebudowano na barokowy,
a w 1870–1872 regotyzowano,
• Wysoka Brama – jedyna zachowana z trzech bram kiedyś funkcjonujących. Powstała w latach 1466–1530 r. Górną część przemurowano około 1850 roku,
• Mury obronne i układ urbanistyczny – budowę fortyfikacji zakończono przed 1357 r. Przez lata dobudowywano do murów
małe domy uboższych mieszkańców. Mury stały się dla nich
ochroną – zachowały się XVIII-wieczne domy,
• Szereg kamieniczek – z XVIII i XIX wieku,
• Ratusz – neogotycki XIX-wieczny,
• Kościół ewangelicki – przykład drewnianej architektury protestanckiej na Warmii. Obecnie najwyższy drewniany obiekt sakralny w Polsce, 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. Aktualnie cerkiew prawosławna,
• Kościół Podwyższenia Krzyża – barokowy o wymiarach 24 x 10
metrów postawiony jako wotum dziękczynne za kres epidemii
dżumy. Kamień węgielny poświęcono w roku 1709. Konsekracji
dokonał bp Ignacy Krasicki,
• Oranżeria Krasickiego – 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,
• Cmentarz rumuński – w latach 1914–1918 znajdował się tu największy obóz jeniecki na terenie Prus Wschodnich. 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 pochowanych: Rosjan 2081, Rumunów 506, Brytyjczyków 49, Francuzów 43, Włochów 19, Serbów 8,
Belgów 45. Liczba Niemców nie jest bliżej określona. To największy
zachowany cmentarz z okresu I wojny na terenie Polski Północnej.
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• 
Muzeum Warmii i Mazur – Oddział w Lidzbarku Warmińskim
– Pl. Zamkowy 1. Na ostatnim piętrze Zamku – Galeria.

• lipiec
– Festiwal Kultury Myśliwskiej – msza myśliwska, koncerty zespołów muzyki myśliwskiej, prezentacja nadleśnictw, degustacja
potraw z dziczyzny,
• lipiec/sierpień
– Lidzbarskie Wieczory Jazzowe – cykl koncertów w wykonaniu
gwiazd polskiej i zagranicznej sceny jazzowej,
– 
Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej – warsztaty
przygotowujące do wykonywania rozmaitych form muzyki instrumentalnej i wokalnej połączone z koncertami,
• sierpień
– Dni Lidzbarka Warmińskiego – impreza w rocznicę nadania praw
miejskich – liczne koncerty, imprezy sportowe i rekreacyjne,
– Wieczory Humoru i Satyry – ogólnopolski i najstarszy w kraju
(od 1976 r.) przegląd kabaretowy, któremu od początku przyświeca motto patrona wieczorów „Księcia Poetów Polskich” –
Ignacego Krasickiego – „prawdziwa cnota krytyk się nie boi
i śmiech niekiedy może być nauką”,
– Finał Regionalny Konkursów „Smak Warmii, Mazur i Powiśla” na
najlepszy produkt i potrawę.

BAZA NOCLEGOWA

TRASY TURYSTYCZNE

MUZEA

• Hotel „Krasicki’’ Plac Zamkowy 1/7,
• Hotel „Górecki” ul. Olsztyńska 4,
• „Gościniec Myśliwski” ul. Spółdzielców 2B,
• Zajazd „Uluru’’ ul. Bartoszycka 29,
• Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze Leśne” – Medyny 4 (2 km od miasta),
• Gospodarstwo agroturystyczne Stanisława Cytowicz ul. Dąbrowskiego 24,
• Pokoje gościnne Krystyna Tomaszewska ul. 30-lecia 4,
Inne obiekty noclegowe:
− „Kopernik’’ ul. Zielona 1,
− „Przy Bramie” ul. Konstytucji 3 Maja 18,
− „Warmia” ul. Konstytucji 3 Maja 22.

DZIEDZICTWO KULINARNE

• Restauracja „Warmianka” – usytuowana w pobliżu zamku,
bogaty wybór dań regionalnych,

Rowerowe:
• szlakiem kolejowym: nasypem linii funkcjonującej w latach
1905–1945 przejechać można wzdłuż Łyny, w rejonie wsi Długołęka i Bobrownik, Łaniewo, Poborowo, Wolnica, Opin, Krosno
do Ornety – specjalnie oznakowana 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,

KALENDARZ IMPREZ

• styczeń
– Potyczka w Heilsbergu – inscenizacja bitwy z 1807 roku,
• marzec
– Kaziuki – Wilniuki – przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny, gdzie swoje korzenie ma wielu mieszkańców naszego regionu,
• czerwiec
– Festiwal Sera – podczas warsztatów można poznać odpowiedzi
na pytania: Co to znaczy dobry ser? Dlaczego warto produkować dobre sery? Czy Polska dojrzała do sera? Jak się degustuje
sery? Konkursy, degustacje i sprzedaż,
– Bitwa pod Heilsbergiem – rekonstrukcja bitwy z okresu kampanii pruskiej Napoleona w 1807 r.,
40

41

LIDZBARK WARMIŃSKI

• 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 – Wojdyty – 14 km,
• rzeką Symsarną („extreme” dla zaprawionych) – Jezioro Blanki –
Lidzbark Warmiński – 16 km,
Piesze:
• Lidzbark Warmiński PKP – Dolina Symsarny – Góra Krzyżowa –
Lidzbark Warmiński – 6 km,
• Lidzbark Warmiński PKP – Stoczek Klasztorny – Bisztynek – Reszel
– Święta Lipka – Kętrzyn – Gierłoż – Parcz PKS – 85 km,
• Ciąg pieszo-rowerowy do kąpieliska miejskiego w Wielochowie
– 3 km.

LUBAWA

„Tygiel etnograficzny”

Miasto nad Sandelą. Ziemia Lubawska w etnograficznym układzie
graniczy na południu z Mazowszem Płockim, od wschodu z Mazurami,
od północy z podregionem określanym przez lud jako Stare Prusy a na
zachodzie z ziemiami: dobrzyńską, michałowską i chełmińską. Był to
obszar wystawiony na kulturowe wpływy regionów sąsiednich, stąd
nie należy traktować jej 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. Cechy etnograficzne tego regionu silnie jednak wiązały go z polską kulturą ludową.
Jest więc swoistym tyglem etnograficznym.

LUBAWA
Powiat iławski
ok. 10.000 mieszkańców
prawa miejskie od 1311 roku

MIEJSCA REKREACJI

• Góra Krzyżowa – tereny narciarskie i trasy crossu rowerowego,
• kąpielisko miejskie (ścieżka ułatwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym),
• lodowisko – w okresie zimowym czynne codziennie,
• plac zabaw ul. Poniatowskiego (park Ireny Kwinto),
• plac zabaw ul. Lipowa.

W OKOLICY

• Stoczek Klasztorny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny, Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju, miejsce przetrzymywania Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
• Ignalin – miejsce bitwy Napoleońskiej z Rosjanami,
• Górowo Iławeckie – cerkiew greckokatolicka o bogatej historii
i pięknych malowidłach,
• Kłębowo – kościół,
• Jezioro Symar – miejsce do plażowania, sportów wodnych, a także wędkowania. Strefa ciszy. Wokół leśne trasy piesze i rowerowe.

STRONY WWW

www.lidzbarkwarminski.pl
www.lidzbarkw.eu
www.ldk.lidzbarkwarminski.pl
www.mbp.lidzbarkwarminski.pl
www.oranzeria.lidzbarkwarminski.pl
www.mdklw.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA**
cały rok – budynek Urzędu Gminy
ul. Krasickiego 1
tel./fax: (089) 519 00 52

sezonowa (od 1 lipca do 31 sierpnia – czynna 7 dni w tygodniu)
ul. Wysokiej Bramy 2
tel.: +48(89)767 41 48
e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl
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HISTORIA

Po raz pierwszy Lubawa wymieniona jest w 1216 roku w bulli
Papieża Innocentego III potwierdzającej, że władca pruski Surwabuno
podarował ziemię lubawską biskupowi Chrystianowi. Już w 1257 roku
ziemia lubawska przechodzi na własność biskupów chełmińskich,
którzy budują tu na swoją rezydencję okazały zamek. Przywilej lokacyjny dla Lubawy wydał biskup chełmiński Otton. W roku 1440
miasto stało się członkiem Związku Pruskiego walczącego przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Gościem lubawskiego zamku w latach
1535–1539 był kilkakrotnie Mikołaj Kopernik. Od pokoju toruńskiego
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LUBAWA

w 1466 roku aż do I rozbioru Polski w 1772 roku Lubawa należy do
Polski. Zgodnie z traktatem tylżyckim z 7 lutego 1807 roku ziemia
lubawska znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego. W XIX
wieku pomimo dużego napływu ludności pochodzenia niemieckiego
zachowała swój polski charakter. Umacniały się tendencje patriotyczne, a podczas powstania styczniowego w 1863 r miejscowi ochotnicy
stworzyli tzw. kampanię lubawską.
Lubawa nigdy nie była centrum administracyjnym. W latach
1818–1948 istniał powiat lubawski, ale jego centrum było pobliskie
Nowe Miasto Lubawskie. Do Polski miasto powróciło na mocy traktatu wersalskiego, a polskie wojska – pod wodzą generała Józefa Hallera – wkroczyły tu 19 stycznia 1920 roku. Podczas II wojny zlokalizowany był tu obóz karny dla nieletnich a przejście II Frontu Białoruskiego
spowodowało zniszczenie sięgające 80% budynków. Ocalały jednak
budowle sakralne stanowiące obecnie istotną część miasta.
Dziś Lubawa to silny ośrodek przemysłu meblarskiego i przetwórstwa spożywczego, w tym cukiernictwa.

LEGENDY

W 1209 na ziemi lubawskiej pojawił się z misją chrystianizacyjną biskup Chrystian. W dniu 18 lutego 1216 roku udało mu się
nawrócić na wiarę chrześcijańską zamieszkałego w Lubawie pruskiego Wielkiego Wodza Sasinów o imieniu Surwabuno, któremu
papież Innocenty III nadał imię Paweł. Lud pruski miał jednak swoje
zwyczaje i swoje święte miejsca. Takim miejscem był Święty Gaj,
w którym rosło jedno najważniejsze, nietykalne święte drzewo. Legenda głosi, że tuż koło tego pogańskiego drzewa w Lipach objawiła się Matka Boska. Wierni postanowili więc wybudować tu kościół.
Biskup Chrystian stwierdził jednak, że „Nie godzi się, aby obok przybytku Matki Najświętszej owe pogańskie drzewo zostawało. Pójdźmy i powalmy je”. Lud się jednak bał, więc biskup pierwszy zaczął
ciąć drzewo, czym przekonał wiernych, którzy dokończyli rąbanie,
a potem je spalili. Tak skończono z zabobonami.

www.cittaslowpolska.pl

GODNE UWAGI

• K
 ościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św.
Anny (fara) – z ok. 1330 roku, murowany, jednonawowy. Wewnątrz barokowy ołtarz główny z 1723 r. z obrazem Matki Boskiej Różańcowej (ok. 1600 r.). W przylegającej do kościoła kaplicy
Mortęskich barokowy ołtarz z figurką patronki ziemi lubawskiej
Matki Boskiej Lipskiej, raz w roku podczas odpustu na początku
lipca przenoszonej do Sanktuarium w Lipach,
• Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła – wybudowany w XVII wieku wraz z zespołem klasztornym bernardynów.
W roku 1821 Prusacy przekazali kościół protestantom, a gmach
klasztorny szkole i sądowi. Warte uwagi sklepienia: pierwsze –
przedstawiające żywot św. Franciszka, drugie prezentujące historię chrześcijaństwa od Abrahama do świętych franciszkańskich,
a także gotycki krucyfiks przywieziony do Lubawy w XVI w. przez
saksońskich franciszkanów,
• Kościół p.w. św. Barbary – z ok. 1770 roku, drewniany o konstrukcji zrębowej z późnobarokowym wystrojem wnętrza. Postawiony na miejscu kaplicy zbudowanej z fundacji biskupa
Mikołaja Chrapickiego, zniszczonej podczas wojen szwedzkich
w 1629 roku, następnie odbudowanej i spalonej w wyniku pożaru w 1724 roku,
• 
Sanktuarium w Lipach – historia kultu maryjnego – według
legend – sięga XIII wieku. W 1600 roku siostry Mortęskie (Magdalena – ksieni chełmińskich benedyktynek, Zofia i Anna)
ufundowały tu kaplicę, która spłonęła w 1861 roku. W 1870
roku pobudowano w tym miejscu neogotycki filialny kościół
p.w. Nawiedzenia NMP. W 1969 roku Prymas Stefan Wyszyński
ukoronował figurkę Matki Boskiej Lipskiej – patronkę ziemi
lubawskiej,
• Układ urbanistyczny miasta – bardzo czytelnie zachowany
na „starym mieście”. Układ średniowiecznej sieci ulicznej zachował się prawie bez zmian. Związane są z nim resztki dawnych fortyfikacji miejskich. Mury obronne o grubości 2.5 m
zachowały się w zarysie fragmentarycznym w wielu częściach
starego miasta,
• Odrestaurowane ruiny zamku biskupów chełmińskich – już
w 1260 roku kroniki piszą o drewnianym zamku w widłach rzek
Sandeli i Jesionki. I choć stolicą biskupstwa była Chełmża, to
od połowy XIII wieku biskupi rezydowali głównie w Lubawie.
Z XIV- wiecznego zamku pozostały tylko ruiny. Zniszczony po
pożarze w 1813 roku został całkowicie rozebrany w 1826 roku.
Zachowały się jedynie kamienno – ceglane mury obronne oraz
piękny ostrołukowy kamienny portal prowadzący na dziedziniec
zamkowy,
• Strój lubawski – choć wyszedł z użycia w połowie XIX wieku
wart zainteresowania ze względu na jego specyfikę wynikającą
z etnograficznego położenia Ziemi Lubawskiej.

BAZA NOCLEGOWA

• Maximus – Rzepnikowskiego 31/22
• Spichlerz – Kupnera 14
• Ośrodek Sportu i Rekreacji – Łąkowa 8
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LUBAWA

www.cittaslowpolska.pl

DZIEDZICTWO KULINARNE

• K
 arczma nad Sandelą – kuchnia staropolska. Dużą popularnością cieszą się indyki pieczone w całości, szynka z pieca
oraz pieczone prosię,
• Zakład Cukierniczy IRMAG – firma rodzinna produkująca
wyroby cukiernicze oparte na własnych recepturach,
• Przetwórnia Owoców i Warzyw – przetwory oparte na surowcach regionalnych.

IMPREZY

• styczeń
– Rocznica Wyzwolenia Lubawy,
– Festiwal Punk-Rock-Reggae,
• luty
– Halowe Zawody Lekkoatletyczne „SOBÓTKI”,
– Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Lubawy,
• marzec
– Gala Sportu Lubawskiego,
– Konkurs „Współczesna adaptacja legend ziemi lubawskiej”,
– Przegląd Twórczości pt. Łowiąc Talenty,
– Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
– Międzynarodowy Tydzień Teatru,
– Mistrzostwa Polski Kadetów Pointfighting, Light-contact,
• kwiecień
– Misterium Męki Pańskiej,
– Wielkanocny Konkurs na stroik i pisankę,
– Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o Laur Złotej Rybki,
– Rejonowy konkurs poezji,
– Mistrzostwa Polski Kadetów w formule walki,
• maj
– Ogólnopolskie Kryterium Uliczne,
– Mistrzostwa Lubawy w Wyścigach na Hulajnogach,
– Mistrzostwa Lubawy w Kapslach,
– Międzynarodowy Turniej Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Lubawy,
– Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Lubawa w lekkiej atletyce,
– Piknik Majowy,
– Święto Poezji Dziecięcej,
• czerwiec
– Dzień Motocyklisty,
– Wieczór Świętojański,
– Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji dnia kultury fizycznej,
• lipiec
– Przegląd Zespołów Śpiewaczych,
– Lubawskie Lato Artystyczne,
– Marsz na Grunwald,
• sierpień
– Bieg Uliczny „Lubawska dycha”,
– Dni Lubawy – Regionalne Święto Mleka,
• wrzesień
– Zawody STRONGMAN,
– Pożegnanie lata,
– Witaminy Szkolne,
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• p
 aździernik
– Jesienne Zawody Latawców,
– Dni Kultury Chrześcijańskiej,
– Koncert Zaduszkowy,
• listopad
– Mistrzostwa Lubawy w Halowej Piłce Nożnej,
– Święto Odzyskania Niepodległości,
• grudzień
– Mikołajki Miejskie,
– Jarmark Świąteczny.

TRASY TURYSTYCZNE

Rowerem:
• Lubawa – Fijewo – Prątnica – Omule – Napromek – Wygoda –
Glaznoty – Zajączki – Wiśniewo – Wałdyki – Lubawa – 33 km,
• Lubawa – Złotowo – Lubstyn – Stegna (Lubstynek) – Lubawa – 22 km,
• Lubawa – Lipy – Złotowo – Wałdyki – Grabowo – Rożental – Kazanice – Byszwałd – Lubawa – ok. 35 km,
Samochodem:
• Lubawa – Nowe Miasto Lubawskie – Lidzbark Welski – Działdowo – Nidzica – Olsztynek – Grunwald – Wysoka Wieś – Lubawa.

W OKOLICY

• Glaznoty – kościół ewangelicko-metodystyczny oraz ceglany
wiadukt nieistniejącej kolei z Samborowa do Turzy Wielkiej,
• Jezioro Francuskie – nazwa wiąże się z utopieniem w nim przez
miejscowych chłopów w 1813 roku francuskich żołnierzy,
• Dylewska Góra – najwyższe wzniesienie na Niżu Europejskim na
wschód od Wisły 312 m n.p.m.,
• Rożental – drewniany kościół p.w. Św. Wawrzyńca z 1761 r.,
• Grunwald – pole bitwy z 1410 roku – muzeum.

STRONY WWW

www.lubawa.pl
www.osir.lubawa.pl
www.moklubawa.pl
www.kino.lubawa.pl
www.bibliotekalubawa.neostrada.pl
Polub nas na Facebooku: lubawa.pl
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NOWE MIASTO LUBAWSKIE

„Brama Mazur”

Spokojne i niezwykle 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 przyjechać.

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

www.cittaslowpolska.pl

Miasto umocniło się jako lokalne centrum gospodarcze. Wart podkreślenia jest historyczny udział miasta w bitwie pod Grunwaldem.
To niedaleko stąd, pod Bratianem, po dwunastu pontonowych
mostach wojska krzyżackie szły po klęskę. Nowomiejscy mieszczanie wsparli siły Zakonu wystawieniem chorągwi wspólnej z wójtostwem bratiańskim. Potem nastroje w mieście zaczęły powoli przechylać się na stronę polską. W kronikach pojawiła się nazwa Nowe
Myastko. Podczas Potopu miasto zasłynęło z bohaterskiej obrony
przed wojskami szwedzkimi i oddziałami lisowczyków. W czasie
zaboru pruskiego Neumark był stolicą powiatu lubawskiego, ale
wpływy polskie nadal były tu silne. Po I wojnie, na mocy traktatu
wersalskiego, miasto znalazło się w granicach Polski odradzającej
się po zaborach. Należąc do 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.

LEGENDY

Tunel
Po dwóch stronach Nowego Miasta stały ongiś dwa zamki,
a ich właścicielami byli dwaj bracia. Pewnego dnia posprzeczali się.
Kłótnia zaczęła się od drobnostki, a skończyła na uroczystej przysiędze, że już nigdy ich noga nie stanie na ziemi brata. Z czasem
zapomnieli o urazie, ale nie zapomnieli o przysiędze. Ta – jako ludzi
honoru – ciągle ich obowiązywała. Mieli jednak jeszcze jednego
brata, który wymyślił rozwiązanie. Między zamkami wybudowano
tajemny podziemny tunel, a przecież bracia przysięgali nie spotkać
się na ziemi, a nie pod ziemią. Tunel istnieje do dziś, ale nikomu
jeszcze nie udało się go odszukać.
Widzenie dzieci
Wieki temu dzieci pasące bydło na Bratjańskich Łąkach ujrzały
na rzece Drwęcy poruszający się piękny obraz otoczony jasną aureolą.
W pewnym momencie stanął on w miejscu, gdzie dziś są ruiny klasztoru łąkowskiego. Cudowny obraz wydobyto z wody i przeniesiono
uroczyście do Nowego Miasta. Do dziś w dniu 8 września, podczas
odpustu Matki Boskiej Łąkowskiej, odbywa się niecodzienna procesja cudownej figury łodziami po Drwęcy z Bazyliki Św. Tomasza do
ruin klasztoru w Łąkach.

GODNE UWAGI
HISTORIA

We wczesnym średniowieczu zamieszkiwali tu Prusowie z plemienia Sasinów. Później, typową dla tego obszaru koleją, 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 wzmocnione licznymi basztami. Do miasta
prowadziły trzy bramy, podwójna fosa i rodzaj barbakanu. Cenną
cechą było położenie na handlowym szlaku, dzięki czemu Nowe
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• Kościół pw. św. Tomasza Apostoła – Sanktuarium Matki Bożej
Łąkowskiej XIV-wieczny, gotycki. Wewnątrz polichromie z okresu
gotyku, manieryzmu i baroku. Największy w Polsce zespół malowideł ściennych z pierwszej połowy XVII w. Cennym zabytkiem
jest ufundowana przez Wielkiego Mistrza Zakonu Konrada von
Jungingena mosiężna płyta nagrobna Kunona von Liebensteina,
a także cudowna figura Matki Boskiej Łąkowskiej, którą w XIX
wieku przeniesiono tu z podmiejskich Łąk,
• Pozostałości dawnych obwarowań wraz z bramami Brodnicką
i Lubawską. W tej pierwszej znajduje się miejscowe muzeum,
• Dawny kościół ewangelicki z 1912 roku, ulokowany na środku
rynku w miejscu średniowiecznego ratusza, który spłonął w 1806
roku – obecnie kino,
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NOWE MIASTO LUBAWSKIE

www.cittaslowpolska.pl

IMPREZY

• luty/marzec – Zimowe Spływy Kajakowe Drwęcą i Wel,
• czerwiec/lipiec – Dni Nowego Miasta Lubawskiego,
• połowa lipca – Rowerowy Rajd Grunwaldzki,
• lipiec – ostatni weekend – zlot fanów zespołu Queen,
• lipiec/sierpień – Niedzielne Muzyczne Popołudnia w Ogrodzie Róż,
• sierpień (pierwsza sobota po 15-tym) – Biesiada Nowomiejska,
• listopad – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
• grudzień – Sylwester Nowomiejski.

TRASY TURYSTYCZNE

• Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w „Dolinie rzeki Drwęcy”
rozpoczyna się koło mostu przy ulicy Wodnej i stanowi wspaniałe
miejsce na rodzinne spacery i przejażdżki rowerowe po malowniczych alejkach usytuowanych nad samą Drwęcą. Długość ścieżki
to 4 km i prowadzi wzdłuż rzeki do miejscowości Mszanowo.
• Szlak Świętego Jakuba (Olsztyn – Ostróda – Nowe Miasto Lubawskie – Toruń).

INNE
• Ruiny klasztoru OO. Reformatów w Łąkach Bratiańskich (teren
administracyjnie położony w granicach miasta),
• Domy z XIX wieku i kamienice wokół rynku.

MUZEA

• Muzeum Ziemi Lubawskiej zlokalizowane w XV-wiecznej dawnej baszcie bramnej zw. Brodnicką. Do najciekawszych eksponatów zaliczyć można: model małej łodzi ratunkowej dla zatopionych okrętów podwodnych (opatentowany przez Cesarski Urząd
Patentowy w 1912), sprzęt tkacki (m. in. żarna – 1740, opielacz
do kartofli – 1880, piła klopsega – 1835), sprzęt gospodarstwa
domowego oraz sztukę ludową.

• skrytki „ze skarbami” ukryte na terenie miasta w ramach Geocaching – jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą
odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego „geocache”) i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest
zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód
w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Ważna jest również dla nich ochrona środowiska i promocja unikalnych obiektów.
• wypożyczalnie kajaków – ul. Narutowicza 10 (tel. 604 507 012)
i ul. Grunwaldzka 22 (tel. 693 057 572).

BAZA NOCLEGOWA
•
•
•
•
•

Zajazd nad Drwęcą ul. Kopernika 1a,
Ośrodek MOSiR ul. Jagiellońska 20,
Noclegi – Hanna Herbert ul. Kościuszki 7,
„Il Cavaliere” – Cristian Pedrotti ul. Jagiellońska 5,
„FINISZ” – Anna Perschke ul. Grunwaldzka 67.

DZIEDZICTWO KULINARNE

• Zajazd nad Drwęcą – 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,
• Wytwórnia Wędlin Wiesław Dreszler – początki firmy sięgają 1948 roku, kiedy to Benedykt Dreszler założył małą
masarnię. Modernizacja z lat 90-tych umożliwiła produkcję
wędlin w sposób tradycyjny, lecz z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Receptury pamiętają jeszcze czasy
przedwojenne i oparte są na naturalnych przyprawach.
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OKOLICZNE REZERWATY

FLORYSTYCZNE:
• Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny – zajmuje 0,38 ha większej z dwóch wysp Jeziora – zwanej „Wielką Syberią”. Stanowiska
storczyka obuwika pospolitego,
• Kociołek – ścisły rezerwat o pow. 7,02 ha, naturalne torfowisko
przejściowe,
• Łabędź – ścisły rezerwat ogółem 240 gatunków roślin,
• Żurawie Bagno – ścisły rezerwat – pow. 5,84 ha., naturalne torfowisko przejściowe i częściowe wysokie.
ICHTIOFAUNISTYCZNE:
• Rzeka Drwęca – największy w kraju rezerwat przyrody – rezerwat
częściowy. Unikalne w skali Europy warunki ekologiczne, stwarzające możliwość występowania wielu gatunkom ryb wędrownych
(gatunki anadromiczne): łososia, troci i certy,
• Jezioro Karaś – 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. Liczna populacja żurawia i łabędzia niemego,
• Bagno Mostki – pow. 35,18 ha na terenie gminy Kurzętnik –
kompleks torfowiska o charakterze przejściowym i miejscowo
wysokim, z dominacją zespołu mszaru kępkowo-dolinkowego,
• Uroczysko Piotrowice – pow. 47,09 ha. kompleks torfowisk
i boru bagiennego z reliktową bażyną czarną,
• Piekiełko nad Welem – rezerwat pow. 26,19 ha – większość stanowią lasy. Główną atrakcją jest przełomowy odcinek rzeki Wel
– malowniczy fragment z kamienistym dnem i bystrym nurtem.

www.cittaslowpolska.pl

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

• 
Kurzętnik – ruiny Zamku Kapitulnego z XIV w. zbudowanego
przez Kapitułę Chełmińską,
• 
Łąkorz – Muzeum Lokalne ze zbiorami dot. mleczarstwa, rolnictwa i kowalstwa,
• 
Lidzbark – Muzeum Pożarnictwa, Muzeum Przyrody Welskiego
Parku Krajobrazowego z siedzibą w Jeleniu.

STRONY WWW

www.umnowemiasto.pl
www.itnowemiasto.pl
www.nowomiejskipaszport.pl

Centrum Informacji Turystycznej**
ul. Rynek 23, (budynek kina Harmonia),
tel. +48 56 474 23 44; +48 56 472 96 35
e-mail: it@umnowemiasto.pl

PARKI

W pobliżu Nowego Miasta Lubawskiego jest aż 5 parków krajobrazowych: Pojezierza Iławskiego, Wzgórz Dylewskich, Górznieńsko-Lidzbarski, Brodnicki i Welski, z czego 2 ostatnie położone są
częściowo na terenie powiatu nowomiejskiego.
• Brodnicki Park Krajobrazowy – powierzchnia 16 685 ha (z tego
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 z województwa warmińsko-mazurskiego). Na terenie Parku około 45 jezior. Sześć ma powierzchnię ponad 100
hektarów. Niektóre osiągają znaczne głębokości: Zbiczno – 41,6
m, Łąkorz 30,9 m, Wielkie Partęczyny – 28,5 m. Osią hydrograficzną jest Skarlanka – atrakcyjny szlak kajakowy. Poznawanie
Parku umożliwiają szlaki turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej
oraz konnej,
• Welski Park Krajobrazowy – 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. Fauna kręgowców rozmnażających się na
terenie Parku liczy 268 gatunków. Charakterystyczne ich cechy
to występowanie ptaków wodno-błotnych oraz obecność gatunków borealnych. Do tych ostatnich należą m.in. orlik krzykliwy, gągoł, nurogęś, żuraw, samotnik, mewa pospolita, orzechówka i droździk.
52

53

OLSZTYNEK

„Jedna wizyta nie wystarczy”

Mazurskie miasteczko w warmińskim powiecie. Znane, nie tylko
dzieciom, z produkowanych tu soków Kubuś. Powstało na ziemi Prusów podbitych przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Z miastem od XIV
w. kojarzony jest św. Piotr (herb). Jednak dopiero w 2011 r. Stolica Apostolska zatwierdziła wybór Świętego na patrona miasta. Wokół miasta
rozgrywała się wielka historia – od bitwy pod Grunwaldem po II wojnę
światową.

OLSZTYNEK
Powiat olsztyński
ok. 8.000 mieszkańców
Rok założenia 1359

www.cittaslowpolska.pl

pod dowództwem gen. Paula von Hindenburga rozbiły armię rosyjską, gen. Aleksandra Samsonowa. Świadectwem bolesnej przeszłości jest wisząca na murach zamku tablica. Wśród wymienionych
Niemców i Mazurów, poległych podczas I wojny, widnieją polskie
nazwiska. Polacy walczyli również po stronie rosyjskiej. W latach
1927–1945 w pobliżu miasta znajdował się monument upamiętniający bitwę „Tannenberg-Denkmal”. W jego wnętrzu pochowano
poległych w bitwie nieznanych żołnierzy. Spoczęły w nim również
szczątki prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga i jego żony.
Podczas II wojny światowej w pobliżu mauzoleum zlokalizowano
niemiecki obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein. Szacuje się, że przez
obóz przeszło prawie 600.000 jeńców polskich, francuskich, belgijskich, radzieckich i włoskich, z czego ponad 55.000 pochowano na
cmentarzu w Sudwie.
Dziś Olsztynek to ciekawe turystycznie miasteczko i ośrodek
przemysłu spożywczego – znane z soków Kubuś, musztardy, octu
i pysznych jagodzianek.

GODNE UWAGI

• Zrewitalizowany rynek z odwzorowaniem fundamentów średniowiecznego ratusza,
• Ratusz – zbudowany w latach 1915–1923,
• Zamek – wybudowany przez Krzyżaków w latach 1349–1366 na
szlaku wiodącym z Mazowsza na Pomorze. Była to potężna budowla wzniesiona z kamieni i cegieł na planie kwadratu na wysokość trzech lub czterech kondygnacji. Wielokrotnie niszczony
i odbudowywany. Z dawnego kształtu pozostało główne skrzydło
od strony północnej oraz dobudowane na starych fundamentach
skrzydło wschodnie. W latach XIX w. przebudowany w stylu neogotyckim i przekształcony na gimnazjum, którego absolwentem
był Emil von Behring, pierwszy laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Ostatnio zamek przeszedł gruntowną rewaloryzację i jest siedzibą Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza,
• Średniowieczny układ starego miasta – z pozostałościami kamiennych murów obronnych,
• Posąg lwa – stojący przez ratuszem, kiedyś element mauzoleum,
• Huta Szkła Artystycznego – szkło dekoracyjne i użytkowe, możliwość zwiedzania, dla grup szkolnych oraz osób indywidualnych
prowadzone są lekcje teoretyczne i pokazy praktyczne.

HISTORIA

Niemiecka nazwa miasteczka wywodzi się od jego założyciela
– komtura ostródzkiego Guntera von Hohensteina. Prawa miejskie
nadał wielki mistrz Winricha von Kniporde. Plany założycielskie nie
odbiegały od wielu innych miast zakładanych przez krzyżaków –
w centrum spory rynek z ratuszem i kościołem, a wokół wysokie na
10 metrów mury. Wojska polskie zdobyły miasto dopiero w czasie
wojny polsko-krzyżackiej w 1520 roku.
W 1764 roku urodził się tutaj Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
– wybitny filozof i badacz polskości, duchowny ewangelicki, orędownik polskości w zaborze pruskim.
W końcu sierpnia 1914 toku w okolicach rozegrała się jedna
z wielkich bitew I wojny światowej, którą Niemcy nazwali drugą
bitwą pod Tannenbergiem (pierwsza była w 1410 roku). Niemcy
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• Dom Mrongowiusza – powstał w drugiej połowie XVI w. przekształcony z baszty murów obronnych. Tutaj przyszedł na świat
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, stąd muzeum poświęcone tej
postaci. Nieopodal stoi pomnik z jego popiersiem,
• Skansen – oficjalna nazwa: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park
Etnograficzny. Dnia 24 września 1909 roku w Królewcu powstał skansen nazwany „Dorfmuseum Königsberg” (Muzeum Wsi w Królewcu).
W 1937 roku Niemcy postanowili przenieść skansen do Olsztynka.
Do 1942 roku przeniesiono 14 obiektów, z czego 1 się spalił. Dziś
Skansen to prawie 100 hektarów i 68 obiektów budownictwa z Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i Małej Litwy. Organizowanych jest
tu wiele imprez, w tym obrazujące dawne zwyczaje i obrzędy jak np.
Targi Chłopskie czy Regionalne Święto Ziół,
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IMPREZY

• Salon Wystawowy MBL – znajduje się w dawnym kościele zbudowanym w XIV wieku. Pożary oraz wojenne zawieruchy sprawiły, że uległ on prawie całkowitemu zniszczeniu. Odbudowany
został ostatecznie w latach 1974–1977 z przeznaczeniem na cele
muzealne i wystawy. W roku 1997 wieży przywrócono miedziany hełm oraz zawieszono odnaleziony dzwon rozbrzmiewający
w samo południe.

BAZA NOCLEGOWA

• Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowo „Perkoz” – Waszeta,
• Szkolny Ośrodek wypoczynkowy „Syrenka” – Maróz,
• Domy Wczasowe WAM Rewita WDW „Waplewo” – Maróz,
• Zajazd Mazurski – ul. Gdańska,
• Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Kormoran” – Kołatek,
• Ośrodek Wypoczynkowy „Wiatraki” – Marózek,
Obiekty turystyki wiejskiej:
• Dostępne na portalu olsztynek.pl w zakładce Turystyka.

• luty – Inscenizacja historyczna – Wileńszczyzna 44,
• kwiecień – Jarmark Wielkanocny,
– Koncert Pamięci Jacka Kaczmarskiego,
• maj – Jarmark sztuki nie tylko ludowej,
– Europejska Noc Muzeów,
– 
Olsztynecka Majówka: Festyn Rodzinny „Akcja – Rekreacja”,
Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock”, Turniej Siatkówki Halowej o Puchar Burmistrza Olsztynka, Otwarcie Sezonu Turystyki Aktywnej „Na Szlaku”,
– Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych ,,Arlekin”,
• czerwiec – Tajemnice ciesiołki pokaz historycznych technik budowlanych,
– Ogólnopolskie Zawody Modeli Pływających,
– Wianki Mazurskie „Noc Kupały”,
– Dni Olsztynka,
• lipiec – Dni Dawnych Rzemiosł,
– Moda z wiejskiej szafy,
– Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej w Swaderkach,
– Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK,
• sierpień – Tajemnice ciesiołki pokaz historycznych technik budowlanych,
– Regionalne Święto Ziół,
– Festyn w Witramowie,
– Pożegnanie wakacji „Żegnaj lato na rok”,
• wrzesień – Inscenizacja historyczna – Wrześniowa diorama,
– Targi Chłopskie,
– Dni Nauki i Sztuki,
• październik – Smaki ziemniaka,
– Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”,
• grudzień – Jarmark Wigilijny.

DZIEDZICTWO KULINARNE

• R
 estauracja z zielonym piecem – serwuje potrawy oparte
na kuchni dawnych Prus Wschodnich,
• Piekarnia – Cukiernia „Magdalenka” – 150 produktów piekarniczych i 250 cukierniczych opartych na sprawdzonych
recepturach,
• Karczma Skansen – kuchnia regionalna – wszystkie dania
są przygotowywane na miejscu,
• Zajazd Jagiełek – dania kuchni regionalnej i litewskiej
• 
Wytwórnia Octu i Musztardy Octim – specjalność to ocet
spirytusowy wytwarzany w drodze tradycyjnej, biologicznej
fermentacji, ocet jabłkowy z polskich jabłek oraz musztarda
z wyselekcjonowanej gorczycy,
• Gospodarstwo Rybackie w Swaderkach – 64-letnia tradycja,
ryby świeże, smażone i wędzone,
• 
Ośrodek ZHP Perkoz w Waszecie – domowe posiłki na bazie
produktów regionalnych.
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TRASY TURYSTYCZNE

„Piękno Warmii”

Rowerowe:
• Czerwony: Olsztynek – Maróz – Orzechowo 25 km,
• Żółty: Olsztynek – Orzechowo – Kurki 18 km,
• Żółty: Olsztynek – Drwęck-Mielno – Olsztynek 20 km,
• Czerwony: Olsztynek – Zezuty – Makruty 15 km,
• Czarny: Jagiełek – Tomaszyn – Makruty 14 km,
• Niebieski: dookoła jeziora Plusznego 19 km,
• Niebieski (dookoła jez. Maróz): Swaderki – Marózek – Bolejny
– Żelazno – Maróz (trasa łączy się ze szlakiem czerwonym prowadzącym do Olsztynka lub Swaderek),
Kajakowe:
• Jezioro Pluszne – rz. Popluszna – rz. Marózka Kurki, trasa prowadzi
przez 4 jeziora, z których największe jest jez. Pluszne,
• Rzeka Marózka – Waplewo PKP – Waplewo wieś – Swaderki – Kurki.

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 jest niezmiernie lubiany przez artystów. Przez wiele lat często przebywał tu
i tworzył Franciszek Starowieyski – Honorowy Obywatel Reszla, znany
malarz i grafik. To dowodzi tylko, że w Reszlu klimat dla artystów od
wieków jest nad wyraz przyjazny.

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

OKOLICA

• Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce –
odrestaurowany i rozbudowany z leczniczym mikroklimatem,
• Kościół w Orzechowie – samotnie położony wśród lasów i pól,
• Czarci Jar u źródeł Drwęcy, w którym różnica wzniesień dochodzi
do 70 m,
• Bagno Nadrowskie w Nadrowie – z platformy widokowej można
podziwiać rezerwat przyrody,
• Miejsce „drugiej bitwy pod Tannenbergiem” w 1914 r. Niemcy
uczcili swoje zwycięstwo budową pomnika – późniejszego Mauzoleum Hindenburga rozebranego w 1949 roku,
• Cmentarz w Sudwie, gdzie podczas II wojny światowej pochowano 55.000 jeńców z pobliskiego Stalagu IB Hohenstein.

STRONY WWW
www.olsztynek.pl

INFORMACJA
TURYSTYCZNA **
Ratusz 1,
tel. 89 519 54 77
e-mail: it@olsztynek.pl

HISTORIA

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. Brakuje również winnic na tutejszych stokach. Aliści
przy dzisiejszych zmianach klimatycznych kto wie, może i winorośl zacznie z czasem przynosić tutaj owoce. Póki co 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 na58
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RESZEL

zwie Resl. W wyniku działań wojennych ostatecznie zostało zdobyte
przez Krzyżaków, którzy przekazali je w gestię miejscowego biskupa
warmińskiego. 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 żyli dostatnio. 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, którzy pozostawili po sobie cenne pamiątki w postaci ołtarzy,
bram w kościołach Świętej Lipki czy Bisztynka. W mieście działało
znane kolegium jezuickie obsługujące też Święta 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.
Stosunkowo niewielkie zniszczenia podczas II wojny pozwoliły
miastu zachować wyjątkowy charakter.

LEGENDY

W nocy z 16 na 17 września 1807 roku w Reszlu wybuchł pożar.
O jego wzniecenie – za pomocą czarów – oskarżono pasterkę, matkę czworga dzieci Barbarę Zdunk. Powodem tego czynu miała być
zemsta za niespełnioną miłość do dwudziestoletniego młodzieńca.
Proces trwał trzy lata i budził wiele kontrowersji. Ostateczny wyrok
został zatwierdzony przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III
i w dniu 21 sierpnia 1811 roku czarownica spłonęła na stosie. Według przekazów ustnych, za podszeptem pruskiego ministra sprawiedliwości, kat przed podpaleniem stosu udusił skazaną. Pamiąt-
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ką 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). Był to ostatni
tego typu stos w Europie, a w rzeczywistości Reszel podpalili (podobno) polscy żołnierze armii napoleońskiej.

GODNE UWAGI

• R
 ynek średniowieczny ze studnią i klasycystycznym ratuszem
z 1815 roku,
• Zamek biskupów warmińskich – 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 rozbudowy były 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 zamieniony na więzienie. 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 dokonano
odbudowy wież zamkowych, w salach utworzono muzeum,
• Kościół farny pw. św. Piotra i Pawła – budowę rozpoczęto
w 1348 r. W ołtarzu głównym obraz patronów kościoła, autorstwa
Antoniego Jana Blanka (1785–1844) pochodzącego z Warmii profesora sztuk pięknych na Uniwersytecie Warszawskim. W kościele
jest możliwość wejścia na zabytkową 52-metrową wieżę. Można
w niej zobaczyć zabytkowy mechanizm zegara (1913), dzwony
kościelne oaz panoramę miasta i okolicy. Na ołtarzu głównym
znajduje się tetragram z Imieniem Bożym JHWH,
• Plebania – gotycko-barokowa (1444 r.) stojąca nieopodal kościoła jest bardzo zniszczona, obecnie dzięki wsparciu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace zabezpieczające
i renowacyjne. Jednym z jej gospodarzy był brat biskupa Ignacego Krasickiego – Marcin,
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BAZA NOCLEGOWA
•
•
•
•
•

KREATIVHOTEL Sp. z o.o. – ul. Podzamcze 3,
Pensjonat „U Renaty” – ul. Wyspiańskiego 3,
Hotel „Taurus” w Świętej Lipce,
Agroturystyka: Pieckowo, Pilec, Leginy,
„Dwór Barocco” w Worpławkach.

DZIEDZICTWO KULINARNE

• Gotyckie 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. Mosty zostały
poddane gruntownej renowacji i przyciągają pięknem średniowiecznych budowli,
• Park miejski z amfiteatrem z lat 30 XX wieku,
• Cerkiew Grecko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII
w. (do zmiany tytułu w 1963 – kościół pw. św. Krzyża, zwany także
gimnazjalnym),
• Spichlerz o konstrukcji ryglowej z XVIII w.,
• Kolegium pojezuickie – Kolegium Jezuickie w Reszlu podjęło
działalność 3 grudnia 1632 roku i funkcjonowało do 1772 roku,
gdy Reszel przeszedł pod panowanie Prus, a zakon skasowano,
• Trakt pielgrzymkowy z Reszla do Świętej Lipki – drogą 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. Stanowią
jedyny w swoim rodzaju zachowany zabytek 14 kapliczek z płaskorzeźbami wykonanymi w piaskowcu. Oczekują na renowację.

• Restauracja na Zamku – z przytulną i romantyczną atmosferą słynie od lat z doskonałej kuchni. 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,
• Zakład Piekarski Trzczak – firma rodzinna. Pieczywo wyrabiane 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,
• 
Ekologiczne Gospodarstwo Hodowlane „Kozia Górka”,
Klewno – gospodarstwo działające od 1990 r. Na 37 ha prowadzone są dwa główne kierunki: hodowla kóz mlecznych
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,

MUZEA, GALERIE

• Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Galeria Sztuki Współczesnej „Zamek” – 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,
• Galeria i pracownia Adama Myjaka – Rynek 5.
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• „Młynomag” Grodzki Młyn – młyn produkuje mąkę już
ponad 600 lat. W ofercie pełen asortyment mąk pszennych
i żytnich – zarówno workowanych, przeznaczonych do piekarń i zakładów przetwórczych, jak również paczkowanych.
Mąka 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-u,
• 
REFAMA Wytwórnia Makaronów – tradycyjne, domowe receptury i regionalne surowce wsparte nowoczesną technologią.

RYN

„W Krainie Wielkich Jezior”

Niewielkie mazurskie miasteczko, urokliwie położone na przesmyku między dwoma jeziorami: zamkniętego, objętego strefą ciszy jeziora Ołów oraz mającego połączenie z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi
jeziora Ryńskiego. To położenie daje możliwość rozpoczęcia, jak i zakończenia wielodniowego żeglowania po całej krainie Wielkich Jezior.

RYN
powiat giżycki
ok. 3.000 mieszkańców
prawa miejskie od 1723 roku

IMPREZY

• weekend majowy – Reszelska majówka,
• czerwiec – Reszelski Festiwal Piosenki,
• czerwiec – Dni Rodziny,
• 12 lipca – Dni Reszla, Jarmark Średniowieczny,
• lipiec – Zawody Motocrossowe,
• sierpień/wrzesień – Festiwal Kultury Ludowej „Równianka” i dożynki gminne,
• ok. 21 sierpnia – Reszelska Noc Artystyczna – rocznica ostatniego stosu w Europie (spalenie Barbary Zdunk),
• wrzesień – Festyn „Cittaslow Sunday”,
• grudzień – Plenerowe spotkanie ze Świętym Mikołajem.

TRASY TURYSTYCZNE

Rowery – R
 eszel – Święta Lipka – Kętrzyn – Gierłoż – Owczarnia –
Bezławki – Reszel długość trasy – 76 km,
Konie – Jazda konna / Andrzej Dmowski – Robawy 4,
Piesze – spacerkiem po parku miejskim.

W OKOLICY

• Święta Lipka – mazurska wieś położona miedzy jeziorami Dejnowa oraz Wirbel, od XV wieku miejsce pielgrzymowania, barokowa bazylika, sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
Matki Jedności Chrześcijan,
• Robawy – barokowa kaplica z 1733 roku, wewnątrz płyta upamiętniająca poległych podczas I wojny mieszkańców wsi,
• Łężany – pałac z XIX w.,
• Kętrzyn – kościół, zamek, Muzeum Ziemi Kętrzyńskiej,
• Bezławki – zamek przebudowany w XVI wieku na kościół, kiedyś
zbór protestancki, dziś kościół katolicki.

STRONY WWW

www.ugreszel.pl
www.mok.reszel.pl
www.reszel.pl
www.reszel.net
www.miastoreszel.home.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA*
Rynek 24,
tel. +48 89 755 00 97
e-mail: it@ugreszel.pl
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HISTORIA

Najstarsze ślady obecności ludzkiej na terenie gminy Ryn sięgają epoki neolitu (4500–1700 lat p.n.e.), o czym świadczą odkryte
podczas prac wykopaliskowych w miejscowości Jeziorko wyroby
kamienne. Pierwsze informacje o Rynie pochodzą z 1377 roku, który
to rok przyjmuje się za początek budowy ryńskiego zamku. Wraz
z zamkiem rozwijało się podzamcze, które dało początek przyszłemu miastu. W końcu XV w. podzamcze otrzymało prawo osiedla
targowego. W XVI w. Ryn stał się centrum administracyjno-osiedleńczym. Po likwidacji zakonu i utworzeniu na tych ziemiach świeckiej
państwowości Prus Książęcych ustanowiono tu siedzibę starostwa.
Król Prus Fryderyk Wilhelm nadał 21 lipca 1723 roku Rynowi
prawa miejskie. Do końca XVIII wieku tradycyjnie dominował tu
element polski, choć ewangelicki. W XIX wieku państwo pruskie,
a potem niemieckie zaczęło rozwijać świadomą politykę germanizacyjną, spychając gwarę mazurską do zamkniętych środowisk wiej65

RYN

skich. W połowie XIX w. stosunek ludności polskiej do niemieckiej
wynosił już tylko 2:1. Mimo polskich korzeni kulturowych, Mazurowie prezentowali lojalny stosunek wobec państwa pruskiego –
podczas ogłoszonego w 1920 roku plebiscytu narodowościowego
za Polską nie padł ani jeden głos. W okresie międzywojennym Ryn
zasłynął jako miejscowość uzdrowiskowa. W mieście funkcjonowało sześć hoteli, liczne nocne lokale, dancingi, bary, kąpieliska i łaźnia. Można było tu dotrzeć parostatkami, autobusami pocztowymi
albo kolejką wąskotorową.

LEGENDY

Po zamku w Rynie często przechadza się dobry duch Białej
Damy. To Anna – żona litewskiego księcia Witolda, który – jak głosi
fama – prowadząc poufne rozmowy z Krzyżakami wielokrotnie odwiedzał zamek. Celem rozmów była pomoc Zakonu w pozyskaniu
przez księcia korony Litwy. Witold obiecał Krzyżakom, że tuż przed bitwą pod Grunwaldem przejdzie na ich stronę, czego gwarancją miało
być pozostawienie w Rynie żony Anny i dzieci. Wojska litewskie, pod
wodzą księcia Witolda, walczyły jednak po stronie polskiej, więc Krzyżacy w odwecie zamurowali księżnę Annę w zamkowych piwnicach.
Od tego czasu ducha zobaczyć można zawsze po zmroku, w księżycowej poświacie, a tym, którzy go spotkają przynosi szczęście.
Wśród mieszkańców Rynu krążą opowieści o tajnych lochach
łączących zamek z cmentarzem i nieistniejącym już kościołem. Ale
to tylko legenda.

GODNE UWAGI

• Zamek Krzyżacki – z XIV wieku, drugi co do wielkości zamek
krzyżacki w Polsce. Położony na wzniesieniu pomiędzy jeziorami: Ryńskim i Ołów, góruje nad miastem. W latach 1393–1525
siedziba komturii, której jednym z pierwszych komturów był
Fryderyk von Wallenrod, późniejszy wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Z inwentarzy z początków XV wieku dowiadujemy się,
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że w pomieszczeniach zamkowych znajdowała się kuchnia, piekarnia, a nawet browar. Z kolejnych spisów można dowiedzieć
się o istnieniu w Ryńskiej warowni również słodowni, piwnicy,
magazynu miodu, młyna zbożowego, prochowego, spichlerza
i folusza. W roku 1853 roku kupiony został przez rejencję gąbińską, wyremontowany i adaptowany na więzienie. W 1881 roku
zamek spłonął i w rezultacie został przebudowany w stylu neogotyckim z wieżyczkami i krenelażem w narożach szczytów. W czasie II wojny światowej w zamku znowu funkcjonowało więzienie.
Po wojnie zlokalizowano tutaj magazyny i zakłady mechaniczne.
Później mieściły się biura miejskich instytucji i placówki kulturalne. Obecnie w zamku znajduje się czterogwiazdkowy hotel,
• Wiatrak typu holenderskiego – z 1873 roku. Postawiony na planie koła, w całości murowany, posiada okna i drewniane okiennice. Dzięki wykorzystaniu łożysk, na których osadzony jest dach,
możliwe jest dostosowanie obracających się śmigieł do kierunku
wiejącego wiatru. Ze wzgórza roztacza się rozległy widok na okolicę i leżące w dole jezioro Ryńskie,
• Wieża ciśnień z XIX w. – stoi na wzgórzu, na terenie starego
ewangelickiego cmentarza komunalnego,
• Kaplica ewangelicka z 1836 r.,
• Młyn – z XIV–XV w. już w czasach krzyżackich wykorzystano fakt
wyższego położenia jeziora Ołów w stosunku do jeziora Ryńskiego.
Różnica poziomów wynosi aż siedem metrów na odcinku 170 m.
Dzięki połączeniu obydwu jezior kanałem wykorzystano naturalny spadek terenu i zaprzęgnięto wodę do napędzania zamkowego młyna. Woda z kanału zasilała też zamkową studnię. Kanał
przetrwał wieki, istnieje do dziś i jest interesującym przykładem
średniowiecznej sztuki inżynierskiej. W XIX wieku obmurowany
polnym kamieniem, biegnie pod ziemią i w najwyższych partiach
mierzy 170 cm wysokości. U jego wylotu zbudowano w XIX w.
młyn wodny, dziś adaptowany na hotel i restaurację. Woda ciągle
płynie ryńskim kanałem i wypływa z szumem tuż obok młyna.
Obraca nawet młyńskie koło, choć stanowi to już tylko turystyczną atrakcję.

MUZEA

W Ryńskim Centrum Kultury znajdują się:
• Muzeum im. Albina Nowickiego – można zobaczyć eksponaty
etnograficzne pochodzące z okolic Rynu, wystawy „Ryn w starej
fotografii” i „Piękno Rynu i okolic”, kolekcję malarstwa hrabiego
Odlanickiego Poczobutta, „uroczy salonik” i „mazurską kuchnię”
z ręcznie malowaną mazurską ławą. Najcenniejszym eksponatem
jest jedyna w regionie łódź „dłubanka” wykonana z drewna topolowego, a jednocześnie jedyna w Polsce z zachowanym bocznym
stabilizatorem. Pochodzi z przełomu XIX i XX w. i wyłowiono ją
z jeziora Ryńskiego. Uwagę zwraca również replika wiejskiego
pieca kaflowego z XVIII w., a także mający magiczną moc „czarci
zydel” i „magiczne lustro”, przed którym narzeczeńskie i małżeńskie pary mogą sprawdzić swoją wierność. Zainteresowanie pań
budzi damska bielizna ze słynnymi „gaciami z klapką”. Odważni
natomiast mogą zejść wąskimi i krętymi schodami do piwnicznej niszy, gdzie spoczywa ostatnia zamurowana niegdyś żywcem
i przykuta do ścian mazurska czarownica,
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• „Galeria z latarnią” – systematycznie prezentuje wystawy obrazujące różne dziedziny artystycznych działań: malarstwo, rzeźbę,
rysunek, grafikę, fotografię, a także rzemiosło artystyczne i twórczość ludową. Galeria umożliwia prezentację swoich prac nie tylko artystom z Warmii i Mazur.

we miejsca do biwakowania zachęcają do zboczenia z głównego
szlaku i dopłynięcie do Rynu. W porcie przy pomostach nowoczesnej eko-mariny mogą cumować jednocześnie 84 jachty,
• ścieżka spacerowo-rekreacyjna nad jez. Ołów – ma długość
ponad 4 km, jest doskonałym miejscem tak pieszych, jak i rowerowych wędrówek. Można nią obejść dookoła jezioro Ołów, które
stanowi strefę ciszy i jest jednym z najczystszych w okolicy. To
ulubione miejsce płetwonurków (latem i zimą) – tak ze względu
na znaczną głębokość (40 m), jak i liczne podwodne atrakcje.

BAZA NOCLEGOWA

• Hotel „Zamek Ryn” **** – Plac Wolności 2,
• Gościniec Ryński Młyn – Hanki Sawickiej 3,
• Willa pod Zamkiem – Plac Wolności 1,
• Gościniec „Baszta” – Plac Wolności 6a,
• Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych „Zofiówka” – Mazurska 19,
• Ośrodek Żeglarsko-Wypoczynkowy „Wichrowe Wzgórza” – Mazurska 18,
• Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski „Ryn” – Mazurska 1,
• Agropensjonat – Hermanowa Wola 8,
• Bobrowa dolina – Zamiejska 15.

DZIEDZICTWO KULINARNE

• G
 ościniec Ryński Młyn – dania mięsne i rybne według regionalnych receptur, sklep z produktami regionalnymi,
• Restauracja „Hotel Zamek Ryn” – 4-gwiazdkowa, ale tradycyjna, duży wybór dań sezonowych.

IMPREZY

• lipiec – Dni Rynu,
• sierpień – Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria 2,		
– Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem.

TRASY TURYSTYCZNE

• nabrzeże jez. Ryńskiego – ulokowane niemal w centrum miasta
jezioro stanowi odnogę szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Urozmaicona linia brzegowa, liczne zatoki, półwyspy, wyspy i cieka-
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W OKOLICY

• G
 rodzisko w miejscowości Jeziorko – datowane na wczesny
okres epoki żelaza, zamieszkiwane przez plemiona Galindów,
• Nakomiady – ceramiczna manufaktura, powstała na początku
XVIII wieku. Dzisiaj (jak przed wiekami) wykonuje się tu, wyłącznie ręcznie, repliki wielu modeli portali i pieców, płyty ścienne,
kafelki i wiele innych ceramicznych dzieł sztuki,
• Sądry – prywatne muzeum etnograficzne „Chata mazurska” –
sprzęty służące do codziennego życia i prac gospodarczych
Mazurów,
• Muzeum Mazurskie w Owczarni – zbiory obejmują XIX i pierwszą połowę XX wieku z życia codziennego Mazurów.

STRONY WWW

www.miastoryn.pl
www.rck-ryn.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA**
Hanki Sawickiej 1
tel. 87 421 80 61
e-mail: rck-it@wp.pl
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www.cittaslowpolska.pl

TRASY TURYSTYCZNE

SZLAKIEM WARMIŃSKICH SANKTUARIÓW

Oto kilka klasycznych tras turystycznych przebiegających przez miasta Cittaslow ukazujących atrakcje
Warmii i Mazur w ujęciu tematycznym:
GRUNWALDZKIM SZLAKIEM

OLSZTYNEK – Grunwald (miejsce bitwy) – LUBAWA – Sampława (grodzisko pruskie) – Bratian (resztki ruin zamku, Młyn Wodny) – NOWE MIASTO LUBAWSKIE – Kurzętnik (ruiny zamku) –
Dąbrówno (ruiny zamku, kościół metodystyczny) – Nidzica (gotycki
zamek) – OLSZTYNEK.

BARCZEWO – BISKUPIEC – Święta Lipka (zespół pielgrzymkowy) – BISZTYNEK – Stoczek Klasztorny (zespół pielgrzymkowy) –
LIDZBARK WARMIŃSKI – DOBRE MIASTO – Głotowo (kościół i Kalwaria Warmińska) – Międzylesie (Kościół pw. Krzyża Św. i Matki Boskiej Bolesnej) – Tłokowo (Kościół Św. Jana Chrzciciela) – BARCZEWO.

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 – Jeziorany (kościół) – BISZTYNEK –
RESZEL.

SZLAKIEM WARMIŃSKIEGO BAROKU

BISZTYNEK – Stoczek Klasztorny (sanktuarium – miejsce
przetrzymywania Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – LIDZBARK
WARMIŃSKI – Krosno (zespół pielgrzymkowy) – Chwalęcin (zespół
pielgrzymkowy) – Głotowo (kościół i Kalwaria Warmińska) – Smolajny (pałac biskupów warmińskich) – RESZEL – Święta Lipka (zespół
pielgrzymkowy) – BISZTYNEK.

SZLAKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA

LIDZBARK WARMIŃSKI – Ignalin (miejsce „Bitwy pod Heilsbergiem” w 1807 r.) – Babiak (kościół gotycki) – Krosno (zespół
pielgrzymkowy) – Orneta (gotycki kościół i ratusz) – Pieniężno
(Muzeum Misyjno – Etnograficzne Werbistów) – Pakosze (Kapliczki
Warmińskie) – Braniewo (Bazylika Mniejsza, Cerkiew Grekokatolicka,
Cerkiew Prawosławna) – Frombork (Bazylika Archikatedralna z grobem Mikołaja Kopernika, Muzeum) – Kadyny (Zespół Pałacowo-Folwarczny, Zespół Klasztorny Franciszkanów) – Elbląg (rewitalizowana starówka, Kościół Św. Mikołaja, Galeria El) – Pasłęk (gotycki
zamek) – LIDZBARK WARMIŃSKI.
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„ŚLADEM ŚLIMAKA” szlak samochodowy

„ŚLADEM ŚLIMAKA”
szlak samochodowy
KM
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PO DRODZE

0

0

Nowe Miasto
Lubawskie

Bratian – Ruiny zamku krzyżackiego

16

16

Lubawa

Góra Dylewska – punkt widokowy
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Grunwald – Pole Bitwy – muzeum

51

35

Olsztynek

Olsztyn – Muzeum Warmii i Mazur,
– Planetarium

111

60

Dobre Miasto

Smolajny – Pałac Biskupi

133

22

Lidzbark
Warmiński

Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Maryjne
Wozławki – Kościół

160

27

Bisztynek

177

17

Reszel

Święta Lipka
Kętrzyn

284

107

Gołdap

Kruklanki – Zwalony most
Wielkie Jeziora Mazurskie
Giżycko – Twierdza Boyen

355

71

Ryn

Sądry – Muzeum Mazurskie
Mrągowo – Miasteczko westernowe
Sorkwity – Spływ Krutynią

403

48

Biskupiec

425

22

Barczewo

444

19

Olsztyn

– Sanktuarium Maryjne
– Kościół obronny św. Jerzego,
– Zamek krzyżacki – muzeum
Gierłoż
– Wilczy Szaniec,
– Park Miniatur Warmii i Mazur
Radzieje
– bunkry
Mamerki
– kompleks bunkrów
Kanał Mazurski – śluzy
Węgorzewo
– Muzeum Kultury Ludowej
Banie Mazurskie – Republika Ściborska
Rapa
– grobowiec – piramida

INFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMACJE PRAKTYCZNE
strony www
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.cittaslow.org – strona Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow
www.cittaslowpolska.pl – strona Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow
www.mazury.travel – portal regionalny
www.muzeum.olsztyn.pl – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
www.szlaki.mazury.pl – szlaki województwa warmińsko-mazurskiego
www.muzeumolsztynek.com.pl – Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
www.zamkigotyckie.org.pl – zamki gotyckie Warmii, Mazur i Pomorza
www.produktregionalny.warmia.mazury.pl – kalendarz imprez dziedzictwa kulinarnego
www.dziedzictwokulinarne.pl – Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle
www.domwarminski.pl – strona promująca Warmię

INNE MIASTA CITTASLOW W POLSCE
Murowana Goślina – Wielkopolska

NAJWAŻNEIJSZE WYDARZENIA CITTASLOW
FESTIWAL POLSKICH MIAST CITTASLOW
Organizowany corocznie w jednym z miasteczek Cittaslow na Warmii i Mazurach w okresie wiosennym jest doskonałą okazją do
zaprezentowania ich potencjału. Bogaty program obejmuje m.in.
prezentację miast, kiermasz wyrobów rzemieślniczych i występy
zespołów muzycznych z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności naturalnej i tradycyjnej, konkursy z nagrodami, bezpłatną degustację potraw, przygotowanych specjalnie na tę okazję
przez restauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia
Mazury Powiśle. Ważną częścią Festiwalu jest konferencja poruszająca najistotniejsze działania związane z ideą Cittaslow.
NIEDZIELA CITTASLOW
Co roku w ostatnią niedzielę września miasta należące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow organizują Światową
Niedzielę Cittaslow. W tym dniu odbywają się różne imprezy, nawiązujące do idei spokojnych miast — rajdy rowerowe, koncerty,
wycieczki z przewodnikami, prezentacje lokalnej żywności i rękodzieła, konkursy i atrakcje dla dzieci i dorosłych, wystawy. Polskie
miasta Cittaslow również przygotowują sporo atrakcji dla mieszkańców i turystów. Zapraszamy więc w ostatnią niedzielę września.
Siedziba biura Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Jakości
10-447 Olsztyn, Głowackiego 17 pok.220
Tel. +48-89-52-19-850, fax +48-89-52-19-859
e-mail: bjz@warmia.mazury.pl
www.cittaslowpolska.pl
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„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury
na lata 2007–2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

Siedziba biura Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow:
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Jakości
10-447 Olsztyn, Głowackiego 17 pok. 220
tel.: +48-89-52-19-850, fax: +48-89-52-19-859
e-mail: bjz@warmia.mazury.pl
www.cittaslowpolska.pl
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