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ZAPROSZENIE

Jest na świecie wiele pięknych, tętniących turystycznym życiem, miejsc. Jest jednak też wiele miejsc, 
w których turystów nie ma tak wielu. W dzisiejszym wielkim świecie jesteśmy zaganiani i niespokojni, 

gonimy czas, aby – jak nam się wydaje - zaspokoić najważniejsze potrzeby. Są jednakże miejsca, gdzie 
życie jakby jest spokojniejsze, gdzie więcej jest czasu na refleksje. To małe miasta położone najczęściej 
z dala od głównych dróg, z dala od wielkiego przemysłu, a czasem i od przesytu nowoczesności.

Dziś, gdy naszym światem rządzi pieniądz, gdy praca zajmuje nam coraz więcej czasu, często chcemy 
uciec do jakiejś oazy ciszy i spokoju, gdzie życie toczy się wolniej. Ma to wyraz w różnych naszych postępo-
waniach: pracując w dużych miastach - chcemy mieszkać poza nimi, pracując w dni robocze - weekendy 
chcemy spędzać na łonie przyrody, pracując w hałasie - pragniemy ciszy. Mając wiele zajęć odżywiamy się 
różnie, ale od czasu do czasu mamy ochotę zjeść coś dobrego, naturalnego i wtedy coraz częściej sięgamy 
do przepisów naszych babć lub szukamy lokali gastronomicznych serwujących takie potrawy.

Warmia i Mazury to region pełen uroku, czaru i osobliwości, a przede wszystkim kraina pięknej 
przyrody. Znaczne wyniesienia, pola usiane setkami głazów, lasy oraz liczne jeziora, rzeki, strumienie 
i kanały, które łącząc się, tworzą interesującą sieć wodną, stanowią zasadniczy element krajobrazu. 
Wśród polodowcowych pagórków, mrocznych zagajników i kompleksów leśnych zadomowiły się wsie, 
oddalone od siebie często o wiele kilometrów. To także pełne uroku miasteczka oferujące spokój. 

I tu nasza oferta łącząca dwa w jednym. Proponujemy Państwu weekendowy wypoczynek wśród 
przyrody w małych miasteczkach, gdzie jeszcze spotkać można stare rzemiosło, wyroby oparte na regio-
nalnych produktach, żywność regionalną, ale też dobrej klasy bazę noclegową. Spędzając w nich week-
end, przypomnicie sobie Państwo dawne lata, dawne zwyczaje, przypomnicie naturalny smak domo-
wych potraw, odetchniecie świeżym powietrzem.

Warto skorzystać z tej propozycji. Warto tam zawitać.

Zapraszamy.

DLACZEGO CITTASLOW

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 mię-
dzynarodowej sieci miast Slow Cities. Bardzo szybko ruch rozrósł się do kilkudziesięciu miast z terenu 
całych Włoch oraz z zagranicy. Aktualnie sieć liczy prawie 200 miast z 29 państw całego świata i ciągle 
się rozwija.

Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie 
i rozpowszechnianie kultury dobrego życia, a jej siedzibą włoskie miasto – Orvieto. 

„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,

► 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 przyczynią się  
do promocji regionu, zachowując miejsca i sposoby produkcji, promując okazje i miejsca uprzywilejo-
wane z uwagi na bezpośredni kontakt pomiędzy konsumentami a producentami,

► wspierana jest kultura gościnności traktowana jako 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 szcze-
gólnym uwzględnieniem młodzieży i szkół, poprzez systematyczne wprowadzanie „edukacji smaku”.

Pomysł utworzenia Sieci Miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim powstał w grud-
niu 2003 r. podczas roboczej wizyty przedstawicieli samorządu we Włoszech.  Po odpowiednich pro-
cedurach 13 kwietnia 2007 r. Komitet Koordynujący Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow decyduje 
o uznaniu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, w skład której weszły jako pierwsze Reszel, Bisztynek, 
Biskupiec i Lidzbark Warmiński oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako członek 
wspierający. 

Aktualnie Polska Sieć liczy 18 członków z 5 województw, ale ciągle trwają procedury związane 
z przyjmowania nowych.  

Cittaslow to sieć dobrego życia. Warto zawitać do miasteczek spod znaku ślimaka.
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ATRAKCJE WARMII, MAZUR i POWIŚLA
Warmińsko-Mazurskie to czwarte co do wielkości województwo w Polsce. Zajmuje obszar 24 tys. km kw. 
i dzieli się na 19 powiatów ziemskich i 2 grodzkie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 59 osób na km kw. i jest 
prawie dwukrotnie mniejsza niż krajowa. Ponad 29 proc. powierzchni zajmują tu lasy, a 6 proc. – wody. 
Zaliczane jest do województw nadmorskich, gdyż przez Zalew Wiślany wypłynąć można na Morze Bał-
tyckie, 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 p.p.m.). Nazwa Warmia ma wielowiekową tradycję, a wywo-
dzi 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 wypoczy-
wa tu kilka milionów turystów. Główne kierunki to turystyka aktywna, kulturowa i weekendowa. Na 
obszarze województwa znajduje się ponad 2700 jezior, po których w słoneczne dni pływa około 10 tysię-
cy łódek. Wiele obiektów oferuje usługi z zakresu SPA na najwyższym poziomie, a Gołdap posiada status 
uzdrowiska. Jest też wysokiej klasy baza dostosowana na przyjęcie turystów biznesowych – otaczająca 
hotele przyroda i woda sprzyjają organizacji seminariów, konferencji czy spotkań integracyjnych. Baza 
noclegowa to prawie 39 tys. łóżek. Warmia i Mazury są atrakcyjnym regionem przez cały rok. 

Odwiedzając Warmię i Mazury należy pamiętać, że:

 ► Mikołaj Kopernik – największy astronom świata, który „wstrzymał słońce, ruszył ziemię” przez 46 lat 
był kanonikiem Kapituły Warmińskiej. Jego dzieło „De Revolutionibus” zapoczątkowało rozwój no-
wożytnej nauki i zmianę poglądów na temat miejsca człowieka we wszechświecie;

 ► gotyk – styl architektoniczny charakterystyczny dla Warmii i Mazur. Główne budowle to zamki i ko-
ścioły. 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 także i dziś odczuwa wielkość Stwórcy;

 ► religie – w 1243 r. decyzją papieża na obszarze częściowo zamieszkiwanym przez pruskie plemię War-
mów, utworzona została diecezja warmińska. Dziś na terenie województwa funkcjonuje 9 bazylik, 
a także 24 sanktuaria. Wraz z reformacją wiara stała się głównym wyznacznikiem ludności zamiesz-
kującej Prusy: mieszkańcy Mazur byli w większości protestantami, a Warmii – katolikami. Ten wie-
lowiekowy układ dwóch krain i religii został zmieniony w 1947 r., gdy na północne tereny regionu 
przesiedlono kilkadziesiąt tysięcy ludzi pochodzenia ukraińskiego – grekokatolików. Kościół grecko-
katolicki w województwie dzieli się na trzy dekanaty i 32 parafie. Na Warmii i Mazurach można więc 
spotkać wiele budowli, które służyły w różnych czasach różnym wyznaniom;

 ► fortyfikacje – jest ich bardzo wiele na Mazurach. 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 militarnych, m.in. lotniska 

w Wilamowie, kwatery niemieckich wojsk lądowych w Mamerkach, siedziby szefa kancelarii Hitlera 
w Radziejach, czy siedziby Himmlera w Pozezdrzu;

 ► Wielkie Jeziora Mazurskie – zgrupowane są na obszarze między Węgorzewem a Piszem. Największe 
to: Śniardwy (największe w Polsce 109,7 km kw.), Mamry (102,4 km kw.) i Niegocin (26 km kw.). Waż-
nym 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 unikalnym pod względem technicznym w skali świa-
towej szlakiem wodnym. Dzięki wybudowanym w połowie XIX wieku pięciu pochylniom, statki „pływa-
jąc po trawie” pokonują różnicę 99,5 m wykorzystując wyłącznie siły natury. System ten funkcjonuje już 
od ponad 150 lat w niezmienionej postaci, łącząc szlakiem wodnym Elbląg, Iławę i Ostródę;

 ► Jeziorak – położony na Pojezierzu Iławskim (34,5 km kw.) jest najdłuższym jeziorem w Polsce – ma ponad 
27 km długości, a położona na nim Wielka Żuława jest największa śródlądowa wyspą w Europie (84 ha);

 ► Zalew Wiślany – w części rosyjskiej zwany Zalewem Kaliningradzkim, ma powierzchnię 838 km kw. 
(w tym w granicach Polski 328 km kw) i wymiary – długość 91 km, szerokość od 7 do 13 km, średnia 
głębokość 2,7 m. To wodne okno na świat bowiem przez Cieśninę Pilawską wypłynąć można na Bał-
tyk, a stąd na dalekie oceany. Zimą jest dobrym terenem do uprawiania sportu 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 Eu-
ropy. W obozie bitewnym przebywa wtedy około pięciu tysięcy rycerzy i sług, a w samej bitwie bierze 
udział 1,5 tys. 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 Pojezie-
rza Mazurskiego. Od 1 maja 2004 r. zyskała charakter zewnętrznej rubieży Unii Europejskiej. Wzdłuż 
granicy nie ma zbyt wielu miejsc bogatych w zabytki architektoniczne, ale do odwiedzenia zachęcają 
atrakcyjne przyrodniczo tereny i malownicze widoki; 

 ► zima – historia sportów zimowych na Mazurach ma prawie sto lat. W 1920 roku w Rudziskach 
Pasymskich powstała skocznia narciarska (o punkcie konstrukcyjnym 30 m). Na Warmii i Mazurach 
nie brakuje wzniesień do uprawiania narciarstwa zjazdowego, snowboardu, saneczkarstwa i tras do 
narciarstwa biegowego. Jest pięć ośrodków sportów zimowych sztucznie naśnieżanych, w których nie 
ma takiego tłoku jak w górach. To także doskonałe miejsce dla żeglarstwa zimowego; 

 ► kuchnia – Warmińsko-Mazurskie to pierwszy polski region, który przystąpił do Europejskiej Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego (stało się to w 2004 roku). Jej celem jest promowanie produkcji artykułów żywno-
ściowych na małą skalę oraz pomoc klientom i turystom w odszukaniu żywności regionalnej. Dziś Sieć 
w województwie liczy ponad 150 członków. Są wśród nich firmy gastronomiczne, zakłady hodowlane, 
przedsiębiorstwa produkujące wyroby spożywcze, gospodarstwa agroturystyczne i hotele. 

Hasło „Mazury cud natury” oznacza, że jest to nie tylko piękny region, ale też region dla każdego i to 
przez cały rok.
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INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
Plac Ratuszowy 1
tel. 89 674 04 14
e-mail:  
biuroinfo@barczewo.pl

www.barczewo.pl

Kościół św. Anny  
i św. Szczepana

Dawny kościół ewangelicki

powiat olsztyński
ok. 7000 mieszkańców

prawa miejskie od 1364 roku

„Barczewo łączy kultury”
Miasteczko położone w pobliżu 
drogi krajowej nr 16 zachęca 
bogatą, nietuzinkową historią. 
To miejsce wielu kultur i religii. 
Odnowiona zabudowa z liczny-
mi ciekami wodnym i mostka-
mi przypomina trochę włoską 
Wenecję w skali mini. To miej-
sce warte odwiedzenia. 

HISTORIA
Pierwszy zapis potwierdzający istnienie Barczewa (wówczas: Wartberg) 
zamieszczono w piśmie z 1356 roku, które biskup Jan II Stryprock skie-
rował do Kolegiaty w Dobrym Mieście, a pierwszym zasadźcą – sołty-
sem miejskim (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 zacho-
wana historyczna zabudowa oraz 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 mia-
steczko nosiło nawet nazwę Nowowiejsk. Przed wojną Wartenburg, 
z chwilą powołania w mieście polskiej administracji (19.05.1945 roku) 
– Wartembork, dziś Barczewo na cześć księdza Walentego Barczew-
skiego (1856-1928) – Warmiaka walczącego o język polski, piewcy war-
mińskiego folkloru.

Kilkanaście mostów i kładek przerzuconych nad dwiema rzekami 
(Pisą i Kiermasem) wraz ze Stawem Młyńskim, promenadą, ławecz-
kami i stylizowanymi latarniami tworzą urokliwą atmosferę tego po-
dolsztyńskiego miasteczka.

LEGENDA
Krzyż na Krzyżowej Górze
Wzniesienie od wieków zwane było Krzyżową Górą, Klasztorną Górą, 
a także Wysoką Górą. Miejsce oddalone jest ok. 2 km na wschód od 
miasta, leży po prawej stronie drogi w kierunku Zalesia. Przez histo-
ryków miejsce to jest określane jako stare pruskie grodzisko, strażnica 
albo okazały kurhan, pochodzący z okresu prehistorycznego. Przypusz-
czalnie mogło być miejscem kultu dawnych Prusów.

Już w średniowieczu miejscowi o grodzisku mówili z trwogą. Po-
dobno na szczycie wzgórza miał się znajdować klasztor, który pewnej 
nocy zapadł się pod ziemię. Wówczas, w obawie przed złymi mocami, 
miejscowi umieścili w tym miejscu drewniany krzyż, poświęcony przez 
przeora z pobliskiego klasztoru. Od tej pory wokół Krzyżowej Góry 
krążyła legenda, którą spisał Józef Sulewski i w 1920 roku zamieścił 
w „Wartenburger Zeitung”.

Krzyż, który obecnie znajduje się na Krzyżowej Górze, postawiono 
tam 2 lipca 1994 roku, w dniu podpisania umowy partnerskiej między 
mieszkańcami gminy Barczewo, a mieszkańcami gminy Hagen a.T.W., 
z okazji jubileuszu 630-lecia nadania Barczewu praw miejskich.

GODNE UWAGI
 ► Zamek biskupi – wzniesiony w 1364 r., spłonął w 1798 r. Do dzisiaj 
ocalały tylko resztki piwnicy z jedną ścianą skrzydła, zawierającą cechy 
gotyckie,

 ► Kościół św. Andrzeja Apostoła – gotycki z końca XIV w., obecnie 
ojców Franciszkanów. Wewnątrz znaczące dzieło architektury rene-
sansowej – nagrobek Andrzeja i Baltazara Batorych, wykonany przez 
Willema van den Blocke’a,

 ► Kościół św. Anny i św. Szczepana – gotycki z 1386 r., prezbiterium 
z 1894 r. Dziedziniec otoczony jest murem z czterema dużymi brama-
mi i pięcioma furtami, kutymi z żelaza. Wewnątrz organy z 1700 r., 
stalle, chór, ołtarz główny i boczne ołtarze oraz freski ścienne na pół-
nocnej i południowej ścianie prezbiterium. Cennym zabytkiem jest 
gotycki krucyfiks z ok. 1500 r.,

 ► Kościół pw. Dobrego Łotra (św. Dyzmy – patrona więźniów) – 
z 1872 r., na terenie Zakładu Karnego. W 1944 r. był niemiecką szwal-
nią mundurów wojskowych. W zarząd więziennictwa przekazany 
został w 1950 r. Do roku 1989 służył jako magazyn wyrobów goto-
wych, obecnie jest jedynym w Polsce obiektem sakralnym znajdują-
cym się w obrębie murów więziennych. W czerwcu 1998 r. metropo-
lita warmiński ab. Edmund Piszcz konsekrował kościół pw. Dobrego 
Łotra (św. Dyzmy – patrona więźniów),

 ► Dawny kościół ewangelicki – neogotycki z 1871 roku z 30-metrową 
wieżą. Odnowiony przez gminę Barczewo w 2014 roku, pełni dziś 
funkcję jedynej na Warmii sali koncertowej w dawnym miejscu sa-
kralnym. Ponadto znajduje się tu galeria sztuki, muzeum i miejsce 
aktywności kulturalnej dla artystów z całej Warmii,

BARCZEWO
Barczewo
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 ► Synagoga – ostatnia ocalała synagoga na Warmii. Wybudowana 
w 1894 r. w stylu neoklasycznym, pełniła swą rolę do 1938 r. Obecnie 
galeria sztuki,

 ► Szpital św. Antoniego (Mariacki) – wybudowany w 1902 r. w sty-
lu neogotyckim, zastąpił stary szpital miejski zbudowany w 1798 r. 
Obecnie jest to Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej w Barczewie, 
odrestaurowany w 2013 r.,

 ► Zakład Karny w Barczewie – historia więzienia sięga 1812 r., kiedy to 
władze pruskie w zespole budynków należących dawniej do klasztoru, 
umieściły pierwszych więźniów. W 1832 r. był to „Królewski Zakład 
Karny” (Königliche Strafanstalt) – ciężkie więzienie. W 1851 r. po dru-
giej stronie rzeki Pisy, tam gdzie znajdowały się ogrody i sad należące 
do klasztoru, rozpoczęto budowę nowego więzienia. Na jego terenie, 
obok skrzydła głównego oraz południowego i północnego, powstały 
budynki gospodarcze, takie jak: chlewnia, stolarnia, kuźnia, piekarnia, 
młyn, pralnia, a nawet fabryka cygar. Zbudowano też – już poza mura-
mi więziennymi – szereg obiektów mieszkalnych dla strażników. Naj-
większe lata świetności to przełom XIX i XX wieku. Najsłynniejszym 
więźniem był Erich Koch osadzony w 1959 roku i przebywający tu do 
śmierci w dniu 12 listopada 1986 roku, były gauleiter i nadprezydent 
Prus Wschodnich. 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, we-
dług źródeł historycznych miejsce dawnej osady pruskiej. Jak gło-
si wieść, góra ta jest połączona podziemnym tunelem z kościołem 
świętego Andrzeja Apostoła,

 ► Grodzisko nieopodal Barczewka – wczesnośredniowieczne gro-
dzisko pruskie Wartberg, miejsce pierwotnego lokowania Barczewa 
spalone w 1354 r. i nieodbudowane. Jest to najcenniejsze stanowisko 
archeologiczne w północno-wschodniej Polsce.

MUZEA
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego (ul. Mickiewicza 13) 
znajduje się w budynku postawionym w miejscu, gdzie niegdyś znaj-
dował się rodzinny dom Nowowiejskich. Muzeum otwarto 15 lipca 
1961 r., w pięćdziesiątą rocznicę prawykonania „Roty” na krakowskich 
błoniach.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Stary Folwark
Całoroczny Ośrodek „Stary Folwark” to oaza spokoju – miejsce wy-
poczynku, a równocześnie idealne miejsce do pracy i nauki podczas 
konferencji i szkoleń. Do dyspozycji gości jest restauracja z kominkiem, 
barem i miejscem do tańca. Gościom proponowane są w większości 
„swojskie” wyroby. Wielkim uznaniem cieszą się wędzonki wyrabiane 

tradycyjnymi metodami, wędzone i smażone ryby, garmażerka oraz do-
mowe ciasta. Karta (restauracja) posiada niewiele dań – z rozmysłem 
jednak – po to by serwować gościom świeże produkty. Proponowane 
są np. lin w śmietanie, pstrąg z pieca z pietruszką, kaczka Kowala po-
dawana z kładzionymi kluseczkami, żurek staropolski na wędzonce lub 
zupa warmińska. Bardzo często funkcjonuje również w sezonie tzw. 
menu dnia, zmienne w zależności od tego, jakimi świeżymi produkta-
mi dysponuje kuchnia. Wówczas proponowane są naleśniki z jagodami, 
chłodnik czy kopytka w sosie kurkowym.

Camping Tumiany
„Camping Tumiany” jest położony pośród pięknych, czystych jezior i la-
sów pełnych grzybów. Rozpoczął swoją działalność w 1997 r. jako pole 
caravaningowe. Dziś ośrodek oferuje także pokoje gościnne, apartamenty 
i domki oraz łódki, kajaki, kort tenisowy i boisko do siatkówki, plac za-
baw oraz plażę. Restauracja wraz z salą kominkową, z której widok roz-
pościera się na malownicze jezioro Pisz, organizuje wesela, szkolenia, 
konferencje oraz inne grupowe spotkania. Kuchnia oferuje wiele gatun-
ków ryb słodkowodnych pochodzących z okolicznych jezior ze specjalno-
ścią „okoń po tumiańsku” oraz dania domowej kuchni – pierogi, naleśni-
ki, placki ziemniaczane, wiejski smalec z ogórkami, świeże zupy. W roku 
2012 „Camping Tumiany” zajął I miejsce w konkursie Mister Camping 
organizowanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu. 

Gospodarstwo Rolne „Nad Arem” 
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w hodowli kóz oraz w przetwórstwie 
mleka koziego. Jest to unikatowe połączenie. Prowadzona mleczarnia 
przetwarza tylko i wyłącznie mleko uzyskane od kóz z własnej hodowli. 
Dzięki temu produkty są najwyższej jakości. Hodowla kóz oraz prze-
twórstwo ich mleka są wpisane w tradycję Warmii. Od wieków kozy to-
warzyszyły mieszkańcom Warmii. Właścicielce gospodarstwa zwierzęta 
towarzyszą od 20 lat. Kozy wypasane są na warmińskich łąkach, gdzie 
cieszą się swobodą tak długo, jak pozwala na to pogoda. Gdy chłód zimo-
wych dni zagania je do koziarni, żywione są sianem i owsem uzyskiwa-
nymi z okolicznych, warmińskich ziem. Przetwórstwo w gospodarstwie 
łączy przeszłość z nowoczesnością. Wytwarzane wyroby tradycyjne: 
sery, twarogi, masło są zgodne ze starymi recepturami. Jednocześnie go-
spodarstwo korzysta z dorobku nowoczesności – nowej, dostosowanej 
do standardów Unii Europejskiej przydomowej mleczarni.

Inne restauracje
 » Restauracja „Myśliwskie Zacisze”, Nikielkowo
 »  Azzun, Kromerowo 29

BAZA NOCLEGOWA
 » Gospodarstwo agroturystyczne „Janczary” – Barczewko,
 » Camping Tumiany,
 » Hotel Zalesie Mazury Active SPA – Zalesie,
 » Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Stary Folwark” – Tumiany,
 » Ekwador – Dąbrówka Mała,

BarczewoBarczewo

Synagoga

Zakład Karny

Muzeum F. Nowowiejskiego

Tumiany 
www.staryfolwark.com.pl 

Otwarte: cały rok

Camping Tumiany
www.camping-tumiany.pl 

Otwarte: od maja do 
października 8.00–22.00.

Gospodarstwo Rolne  
„Nad Arem” 

Kierźliny 
Otwarte: cały rok
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 » Warmińska Winnica – Skajboty,
 » Domek letniskowy „Betucha” – Bartołty Wielkie,
 » „U Jakuba” – dom weselny i agroturystyka – Ruszajny,
 » Hotel STAR-DADAJ – Ramsowo,
 » Hotel Azzun Orient SPA & Wellness – Kromerowo.

WYDARZENIA 
 ► 7 lutego – urodziny Feliksa Nowowiejskiego,
 ► maj – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej, 
 ► czerwiec – Łosiery Barczewskie do św. Antoniego,
 ► czerwiec – sierpień – Barczewskie Lato Artystyczne,
 ► lipiec – Dni Barczewa,
 ► sierpień – Festiwal Zespołów Rockowych „ERROR”,
 ► wrzesień – Międzynarodowa Niedziela Cittaslow w Barczewie.

W OKOLICY
 ► Barczewko – kościół pw. św. Katarzyny i św. Wawrzyńca z II poł. 
XVIII w., konsekrowany przez bp. I. Krasickiego w 1784 r.,

 ► Jedzbark – pomnik z dwumetrową rzeźbą Chrystusa, postawiony 
poległym na frontach I wojny światowej. Przy krzyżu na rozstaju 
dróg umiejscowiono mogiły ofiar ze stycznia 1945 r.,

 ► Lamkowo – kościół pw. św. Mikołaja i św. Augustyna. Barokowy, 
z XVIII w.,

 ► Lamkówko – Obserwatorium Satelitarne Instytutu Geodezji Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 ► Kierzbuń – dworek i park ze stawem,
 ► Klimkowo – stary cmentarz, natomiast w dawnym młynie wodnym 
funkcjonuje elektrownia wodna,

 ► Bartołty Wielkie – barokowy kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Kon-
sekrowany w 1582 r. przez bp. M. Kromera,

 ► Ramsowo – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Rocha. Barokowy, 
murowany z cegły zbudowany w 1730 r., a także pomnik ofiar I wojny 
światowej,

 ► Maruny – cmentarz rodziny von Groeben – jednej z najbogatszych ży-
jących w Prusach Wschodnich, znanych nie tylko z posiadanych mająt-
ków i szlachectwa, ale też z propolskich postaw. Obecnie w lesie pozo-
stał cmentarz z grobowcem rodowym, noszącym ślady zdewastowania.

KAPLICZKI
 ► przy ul. Warmińskiej (nieopodal wieży ciśnień) – najstarsza w mie-
ście, z 1607 roku,

 ► przy ul. Warmińskiej (cokół z 1709 roku),
 ► przy ul. Obrońców Warszawy – najokazalsza kapliczka w mieście, 
sprzed 1800 roku,

 ► przy ul. Granicznej (z 1863 r.),
 ► przy ul. Wojska Polskiego – czworoboczna, stojąca przed domem 
dawnego urzędnika pocztowego, zbudowana w 1862 roku,

 ► przy ulicy Wojska Polskiego – niedaleko od stacji kolejowej, zbudo-
wana w 1898 roku,

 ► na dziedzińcu kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła – neogotycka 
sprzed 1900 roku,

 ► przy ul. Olsztyńskiej – powstała w 1918 roku,
 ► przy ul. Kościuszki (tuż za cmentarzem komunalnym) – zbudowana 
w stylu barokowym w roku 1746, remontowana w 1866 roku,

 ► cmentarna, na cmentarzu przy ul. Armii Krajowej (przy grobie 
ks. Johannesa Hellera) – zbudowana 20 sierpnia 1912 roku, dwukon-
dygnacyjna cmentarna, w części środkowej cmentarza przy ul. Armii 
Krajowej – wykonana przed 1900 rokiem, z kamienia,

 ► figura Matki Boskiej – powstała w 1903 roku, znajduje się przed 
Powiatowym Szpitalem Pomocy Maltańskiej w Barczewie.

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe

 ► Niebieska: Barczewo – Lamkowo – Barczewko – Barczewo. Długość 
trasy: 32 km,

 ► Żółta: Barczewo – Tumiany – Bartołty Wielkie – Jedzbark – Barczewo. 
Długość trasy: 32,5 km,

 ► Czerwona: Barczewo – Lamkówko – Lamkowo – Stare Włóki – Próle 
– Wipsowo – Dadaj – Kromerowo – Niedźwiedź – Ramsowo – Wipsowo 
– Czerwony Bór – Zalesie – Barczewo. Długość trasy: 57,9 km,

 ► Zielona: Barczewo – Mokiny – Łęgajny – Barczewko – Barczewo. 
Długość trasy: 25,2 km.

Kajakowe
 ► I – Jez. Dadaj – rz. Dadaj – Klimkowo – Jez. Tumiańskie – Tumiany 
– Jez. Pisz – rz. Pisa – Barczewo – rz. Pisa – Jez. Wadąg – rz. Wadąg,

 ► II – Jez. Bogdańskie – rz. Kiermas – Jez. Umląg – rz. Kiermas – Jez. 
Kiermas – rz. Kiermas – rz. Pisa – Jez. Wadąg – rz. Wadąg,

 ► III – Zalesie – Jez. Orzyc – Jez. Orzyc Mały – Jez. Pisz – rz. Pisa – 
Jez. Orzyc – Zalesie.

Piesze
 ► Barczewo – Zalesie – Barczewo,
 ► Barczewo – Maruny – Lamkowo – Kronowo – Barczewo,
 ► Barczewo – Barczewko – Łęgajny – Kaplityny – Bogdany – Barczewo,
 ► Barczewo – Tumiany – Klimkowo – Bartołty Wielkie – Jedzbark – 
Kierzliny – Barczewo, 

 ►  Barczewo – Ruszajny – Wipsowo – Ramsowo – Dobrąg – Barczewo.

Ścieżka dydaktyczna 
 ► Wipsowo – Nadleśnictwo – o długości około 4 km, stanowi jeden 
z ważnych elementów zagospodarowania turystycznego lasów nad-
leśnictwa. Droga wiedzie przez arboretum z rzadkimi gatunkami 
drzew i krzewów oraz tablicami poglądowymi.

Szlak kajakowy

BarczewoBarczewo

Ścieżka rowerowa
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TWÓRCY LUDOWI 
 ► Zdzisław Robert Cieślikiewicz – tel. 89 514 79 40, 502 941 798 – rzeź-
biarz i snycerz, a także malarz i rysownik,

 ► Anna Korybut-Dziemidowicz – tel. 661 929 943 – haft sztandarowy 
wg tradycyjnych technik haftu wypukłego lub malarskiego,

 ► Sylwia Kozłowska – tel. 790 554 839 – malarstwo farbami olejnymi 
pejzaże, silnie kolorystyczne i fakturowe,

 ► Zbigniew Ramsko Kozłowski – tel. 502 448 321 – malarstwo sztalugo-
we, eksperymentalne i fakturowe w technice olejnej, akrylowej oraz 
akwarelowej. Fotografia artystyczna i film,

 ► Agnieszka Markowicz – tel. 502 129 663 – projektowanie wnętrz, ma-
larstwo, rzeźba, fotografia,

 ► Jerzy Markuszewski – tel. 89 514 19 51, 602 583 090 – rzeźbiarstwo 
– ciesielka ozdobna – galanteria ozdobna z drewna i poroża jelenia, 
renowacja starych mebli, snycerstwo. Wyroby wykonywane są wy-
łącznie ręcznie,

 ► Janina Szneider – tel. 89 514 89 83 – artystka ludowa. Gobeliny – ulu-
bione tematy to pejzaże, kwiaty, człowiek i religia,

 ► Teresa Walczak-Wikiert – tel. 89 514 79 40 – rzeźbiarstwo z drewna li-
powego – figury zwierząt (konie, małpy, ptaki), roślin, elementy ludowe,

 ► Marzena Wieczorek – tel. 502 723 523 – unikatowe malowane ręcznie 
meble oraz zdobione przedmioty sztuki zdobniczej i użytkowej,

 ► Anna Wojszel – tel. 605 164 623 – grafiki tuszem i ołówkiem, nie stro-
ni od malarstwa akwarelowego, olejnego i pastelowego,

 ► Kuźnia Kowalskiego – tel. 727 401 522 – kowalstwo artystyczne.

PRZYRODA I JEJ POMNIKI
Gmina Barczewo charakteryzuje się różnorodnością gatunków ptaków 
i zwierząt. Można tu spotkać: srokę, ziębę, kawkę, dzięcioła, żurawia, 
czaplę, cyrankę, jastrzębia, sowę uszatkę, puszczyka. Żyje tu również 
rzadko spotykany orzeł bielik oraz bocian czarny. Lasy stanowią około 
30 proc. powierzchni gminy. Zamieszkują je: jelenie, sarny, dziki, bor-
suki, wiewiórki, lisy, tchórze, łasice i kuny leśne. Rozglądając się wśród 
drzew możemy dostrzec: sosnę pospolitą, świerk zwyczajny, brzozę 
brodawkowatą, dąb szypułkowy, nie brakuje również stanowisk mod-
rzewia europejskiego.

Miłośników przyrody zainteresują z pewnością pomniki przyrody. 
Należą do nich:

 » dwa dęby i rezerwat cisów w Lesznie,
 » dwa dęby i dwa cisy w Ramsowie,
 » stanowisko pióropusznika strusiego w Barczewie,
 » dąb i stanowisko pełnika europejskiego w Marunach,
 » dwa dęby w Skajbotach,
 » cztery dęby w Leśnictwie Barczewko.

Tereny porastają paprocie, jeżyny, maliny. Na licznych łąkach można 
spotkać: tymotkę łąkową, szczaw i mniszka pospolitego. Pojawiają się 
również gatunki roślin rzadko spotykanych i chronionych jak: konwalia 
majowa, grążel żółty czy żurawina błotna.

PREHISTORIA
 ► Barczewko – w pobliżu jeziora Wadąg znajdowała się niegdyś osada 
miejska. Wokół niej i wzdłuż północnych brzegów jeziora przebie-
gał wał, noszący nazwę Schweden Wall (Wał Szwedzki). Jego długość 
wynosiła 700 m, szerokość 6 m, a wysokość od 2 do 4 m. Prowadził 
od jeziora Wadąg, przez szosę Barczewo – Słupy i dochodził do nie-
wielkiego leśnego bagna. Mógł pochodzić z czasów plemiennych,

 ► Barczewo – krzyż na Krzyżowej Górze,
 ► Bartołty Wielkie – cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza,
 ► Bogdany – znajdują się tam: groby kurhanowe, pochówki popielni-
cowe w urnach płaskich w których znaleziono wiele naczyń i ozdób 
z brązu,

 ► Jedzbark – kurhany – badania archeologiczne wymieniają je jako 
jedne z ostatnich materialnych śladów kultury dawnych Prusów na 
Warmii,

 ► Kierzliny między jeziorami Kiermas i Kierzlińskim widoczny jest wał 
podłużny z czasów plemiennych.
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 ► Zenderowski Wojciech, Osobowości Ziemi Barczewskiej, Wojciech 
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wówki 1945-2005, Barczewo 2005.

BarczewoBarczewo
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HISTORIA
Swoje początki zawdzięcza drewnianej warowni wzniesionej w miejscu 
staropruskiego grodziska w krainie Barcji w 1240 r. Dwukrotnie zdoby-
wana i niszczona została zastąpiona przez murowany zamek Bartenstein 
– Kamień w Barcji. „Barte” w języku staroniemieckim i staropolskie 
słowo „Barta” oznacza topór o szerokim ostrzu. Najprawdopodobniej 
to zdecydowało, że właśnie topór był elementem różnych wersji herbu 
miasta. Współczesna flaga jest wzorowana na chorągwi zdobytej w Bi-
twie pod Grunwaldem. Bartoszyce były lokowane dwukrotnie. W 1326 
roku Komtur Bałgi Dietrich von Altenburg wydał przywilej lokacyjny 
na założenie miasta po lewej stronie Łyny, w pobliżu zamku nadając 
mu nazwę Rosenthal – Dolina Róż. 17 lutego 1332 r. miasto dostało 
nową lokalizację na prawym brzegu rzeki, którą nadał Mistrz Zakonu 
Krzyżackiego Luter z Brunszwiku. Zmieniono również dotychczasową 
nazwę na Barteistein. Korzystne położenie i doskonałe stosunki han-
dlowe zapewniły miastu szybki i pomyślny rozwój. Oprócz kolonistów 
niemieckich tereny te zamieszkiwali Prusowie, Litwini i Polacy.        

W 1454 roku, w przeddzień wojny trzynastoletniej, zbuntowana 
ludność Bartoszyc zniszczyła zamek krzyżacki. Złoty okres w rozwo-
ju trwał do początku XVIII wieku. W tym okresie Bartoszyce stały sie 
znaczącym ośrodkiem kultury umysłowej. Przełom XVIII i XIX wieku 
był mniej pomyślny, a wpłynęły na to społeczno-gospodarcze prze-
miany w Europie, a także dwa wielkie pożary, które strawiły miasto 
niemal w całości. W epoce cesarstwa niemieckiego stopniowo rosła za-
możność Bartoszyc. W 1902 roku przeniesiono tu stolicę powiatu fry-
dlandzkiego. Miasto zaczęło zmieniać się z rzemieślniczo-kupieckiego 
w urzędniczo-wojskowe. W 1945 roku zostało spalone i zrujnowane 

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
ul. Bohaterów Warszawy 96
tel. 89 762 98 80
e-mail: pit@bartoszyce.pl  
gci@bartoszyce.pl

bartoszyce.pl
gci.bartoszyce.pl
gmina-bartoszyce.pl
wrota.warmia.mazury.pl/
powiat_bartoszycki

miasto powiatowe
ok. 24 600 mieszkańców

prawa miejskie od 1332 roku

„Bartoszyce –  
miasto z sercem”
To malownicze miasteczko 
z wieloma terenami zielony-
mi, parkami i lasami, w które 
wplata się królowa rzek Warmii 
i Mazur – Łyna, tworząc niepo-
wtarzalny krajobraz. Pierwsze 
miasto w Unii Europejskiej 
po przekroczeniu granicy 
z Obwodu Kaliningradzkiego 
w Bezledach. Ciekawa histo-
ria, życzliwy temperament 
mieszkańców, wiele przyjem-
ności i atrakcji turystycznych 
stwarza niepowtarzalny cha-
rakter i pozwala odkryć co 
piękne, tajemnicze, pozwala 
sięgnąć do źródła, do samego 
serca miasta. W Bartoszycach 
tętni energia i entuzjazm.  

BARTOSZYCE
Bartoszyce

w 50%, głównie w wyniku pożarów wznieconych po przejściu frontu. 
Po II  wojnie światowej na miejsce zamieszkujących tu Warmiaków, 
Mazurów, Niemców, sprowadzona została ludność z Polski centralnej, 
kresów wschodnich oraz Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji „Wisła”. 
Odbudowa miasta ze zniszczeń wojennych oraz wspólna praca na rzecz 
rozwoju regionu zintegrowała szybko „nowe” społeczeństwo Bartoszyc.

Położenie na terenach, które na przestrzeni wieków przynależały do 
różnych narodowości wpłynęło niewątpliwie na jego wielokulturowość 
a każda z grup etnicznych i mniejszościowych wprowadzając swoje 
obyczaje, tradycje i kulturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, 
tworzy po dziś dzień osobliwy i wyjątkowy charakter miasta.

LEGENDY
O Synu miodu
Mówi o bartniku, którego nazywano człowiekiem – pszczołą. Nadano 
mu imię Miligedo – Syn Miodu. Zginął w walce z Krzyżakami. Z pro-
chu jego spalonego ciała wyłonił się posąg z naszyjnikiem, rogiem do 
picia i mieczem u pasa. Grausam, namiestnik Krzyżaków, chciał ode-
brać Prusom posąg. Podczas wyprawy po niego zginął zaatakowany 
przez rój pszczół. Tak dopełniła się zemsta pszczół za zabicie Miligedo 
– Syna Miodu.

O Kamiennych Babach
Legenda o Gustebaldzie mówi o królowej Prusów, która uratowała ży-
cie córki Rybiego Króla. Otrzymała od niego kamień, dzięki któremu 
rozumiała mowę zwierząt, roślin i wiatru. Warunkiem było nie poka-
zywanie owego kamienia nikomu. Królewna nie dotrzymała obietnicy, 
została zamieniona w kamień. Legenda o Bartelu głosi, że przed wie-
kami na wzgórzu zamkowym w Bartoszycach mieszkał pruski książę 
Barto. Zły czarownik sprawił, że pewnego dnia zamek zapadł się pod 
ziemię, a jego właściciel zamienił się w posąg.

opisane w książce „Siedem Legend Bartoszyckich” Teresy Bratek

GODNE UWAGI
 ► Brama Lidzbarska – z ok. 1468 roku, jeden z nielicznych ocalałych 
fragmentów murów obronnych Bartoszyc. Brama Lidzbarska ocalała 
być może dlatego, że od 1881 roku mieściło się w niej więzienie,

 ► Plan urbanistyczny Starego Miasta – doskonale zachowany układ 
urbanistyczny, szachownica ulic oraz budynki i kamieniczki miesz-
czańskie starego miasta. Kamienice są przykładem zabudowy miasta 
z przełomu XIX i XX wieku. Charakterystycznym elementem starego 
miasta są spichlerze przy ul. Bema i Strzeleckiego,

 ► Kościół św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej – 
z I połowy XIV w. Przebudowany w 1678 r. (wieża jest datowana na 
rok 1732) zachował swój pierwotny charakter trójnawowej bazyliki 
z prezbiterium. Wnętrze zdobią gwiaździste sklepienia,

Kościół św. Jana Ewangelisty
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 ► Kościół św. Jana Chrzciciela – najprawdopodobniej z XV wieku 
(dzwonnice dostawiono w XIX wieku). Ołtarz i ambona wsparte na 
figurze anioła są przykładem barokowej snycerki z początku XVIII 
wieku,

 ► Kościół św. Brunona przy ulicy Kętrzyńskiej. Powstał wraz z wypo-
sażeniem wnętrza, witrażami oraz prezbiterium w latach 1882-1883; 
w stylu neogotyckim,

 ► Baby Kamienne – dwa kamienne posągi, umieszczone wraz z ka-
mienną misą na skwerze przy zbiegu ulic Marii Curie-Skłodowskiej 
i Bohaterów Warszawy, należą do najstarszych pomników na zie-
miach polskich. Niemal na pewno liczą sobie bez mała tysiąc lat, 
a może i więcej,

 ► Obiekty oświatowe (Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 2) – 
w 1894 r. władze miasta i Rzeszy uzgodniły kupno ziemi pod budowę 
szkoły podoficerskiej i oddały ją do dyspozycji wojska. Była to rekom-
pensata dla miasta za stratę garnizonu. Szkoła powstała w 1896 roku 
i działała do wybuchu I wojny światowej. W 1914 r. w wyniku działań 
wojennych budynek został uszkodzony. Wtedy szkołę czasowo prze-
niesiono do Trzebiatowa. Ponownie do Bartoszyc placówka wróciła 
w roku 1916. Szkołę zlikwidowano w 1919 r., realizując postanowienia 
Traktatu Wersalskiego o ograniczeniu liczebności wojska w Niem-
czech, a jej budynki przekazano na mieszkania. Po II wojnie świa-
towej kompleks przejęło wojsko organizując w nim koszary Wojsk 
Obrony Pogranicza. Następnym gospodarzem był Zespół Szkół Bu-
dowlanych, a obecnie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa,

 ► Cmentarz wojenny z I wojny światowej – dobrze zachowany cmen-
tarz niemiecki. Usytuowany w parku przy ulicy Bema. Założony na 
planie prostokąta, od ulicy odgrodzony ceglanym murem. Groby 
rozłożone na 7 wspinających i zwężających się ku górze tarasach. 
Spoczywają tu 92 osoby: 88 żołnierzy niemieckich, w tym 10 pole-
głych na przełomie sierpnia i września 1914 r. w walkach o Bartoszy-
ce, żołnierz rosyjski oraz 3 cywilów,

 ► Spichlerze z przełomu XVIII i XIX wieku – najlepiej zachowane przy 
ulicy Bema 11 oraz Strzeleckiego 2. Aktualnie są w nich hotele i re-
stauracje,

 ► Mury obronne – fragmenty murów wzniesionych w XIV w., a rozbu-
dowanych w XV w.,

 ► Budynek dawnego browaru przy ulicy Kopernika 5 – z dobrze za-
chowanym budynkiem, obecnie obiekt gastronomiczny.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Dębówko”
Dworek Dębówko to zespół dworsko-parkowy usytuowany nieopodal 
Bartoszyc. Dba o jakość surowców i wyszukane tradycyjne polskiej re-
ceptury. Dumą są przetwory z własnego sadu, wina i nalewki, a także 
wędliny przyrządzane z dziczyzny i potrawy mięsne robione na bazie 
oryginalnych receptur. Można tu poczuć klimat i smaki najświetniej-
szej szlachty polskiej bez uszczerbku na wygodzie. 

BartoszyceBartoszyce

Pałac i Folwark – Galiny 
W północno-wschodniej Polsce, na pograniczu Warmii i Mazur, znajdu-
je się wyjątkowe miejsce: XVI-wieczny Zespół Pałacowy i XIX-wieczny 
Folwark – Galiny. Interesująca bryła architektoniczna Zespołu Pałaco-
wego została starannie odrestaurowana i służy gościom apartamentami 
oraz salą konferencyjną połączoną z oranżerią. Kompleks otacza pię-
ciohektarowy park, rozdzielony na dwie części rzeką Pisą. Dwupozio-
mowa gospoda zajmuje główną część spichlerza z wieżą zegarową i jest 
w stanie gościć do 150 osób. Latem bezpośrednie sąsiedztwo romantycz-
nego ogródka z oczkiem wodnym daje możliwość jedzenia i odpoczynku 
na świeżym powietrzu. Ogromnym atutem Galin jest wyśmienita kuch-
nia polska i europejska. W kuchni wykorzystywane są warzywa, owoce 
i zioła z własnych ekologicznych upraw oraz swojskie wędliny i domowe, 
przygotowywane wg tradycyjnych receptur przetwory.

Gospodarstwo Pasieczne
Pasieka powstała w 2000 r. i jest pasieką rodzinną. Mieści się w miej-
scowości Woryny, na terenie bardzo czystym ekologicznie. Gnieżdżą się 
tam orły bieliki, czarne bociany. Jest to pasieka wędrowna (część uli jest 
przewożona na pożytek, np. rzepak, lipę, bobik, spadź, grykę). Specja-
lizuje się w produkcji miodu: lipowego, rzepakowego, wielokwiatowe-
go, spadziowego, gryczanego. W swoim asortymencie posiada również 
świece z wosku pszczelego, a także pyłek kwiatowy i kit pszczeli. Pasie-
ka jest położona w bardzo malowniczym miejscu, do którego można 
przyjechać aby skosztować i nabyć jej wyroby.

Pozostałe restauracje
 » Spichlerz, ul. Pawła Strzeleckiego 2, 
 » U Św. Mikołaja, ul. Księcia Poniatowskiego 4, 
 » Stodoła, ul. Józefa Bema 9, 
 » Zacisze, ul. Paderewskiego 1,
 » Ardi, ul. Kętrzyńska 23, 
 » Bazyliszek, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 33
 » „Promyk”, ul. Tartaczna 4, 

Inne (puby, pizzerie itp.)
 » La Gondola. Pizzeria, ul. Bohaterów Warszawy 51, 
 » Gruby Benek, Pizzeria, ul. Kętrzyńska 5, 
 » Kebab, ul. Rynkowa 5, 
 » Klub Obsesja, ul. Kętrzyńska 18, 
 » Grill Bar, ul. Boh. Warszawy 51, 
 » Pizza Factory, ul. Witosa 5, 
 » Piramida Kebab & Pizza, ul. Plac Dworcowy 2, 
 » Magia Smaku, ul. Paderewskiego 20, 
 » Klub Joker, ul. Boh. Warszawy 79/1,
 » Smażalnia Ryb, ul. Kętrzyńska 42, 
 » Bar popularny, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 35, 
 » Kuchnia Polska, ul. Kętrzyńska 16 E.

Dębówko 
www.dworekdebowko.pl
Otwarte: cały rok

Galiny 
www.palac-galiny.pl

Arkadiusz Potymko
Bartoszyce

www.potymko.pl

Cmentarz wojenny

Kościół św. Brunona
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BartoszyceBartoszyce

BAZA NOCLEGOWA
 » Hotel „ Bartis”, Plac Konstytucji 3 Maja 5, Bartoszyce,
 » Hotel „ Przy Stodole”, ul. Bema 9, Bartoszyce,
 » Hotel „Spichlerz”, ul. Strzeleckiego 2, Bartoszyce,
 » Hotel „Wikola”, ul. Nowowiejskiego 37, Bartoszyce,
 » Hotel „Astra”, ul. Kowali 2, Bartoszyce,
 » Hotel „Lux”, ul. Bohaterów Warszawy 37, Bartoszyce,
 » Hotel „Milo”, ul. Bema 44, Bartoszyce,
 » Motel przy Rafinerii Gdańskiej, ul. Warszawska 22, Bartoszyce,
 » Motel „Pami”, Połęcze 55,
 » Pałac „Biały Książę”, Osieka 3,
 » Dworek Dębówko, Dębówko 1,
 » Zespół Pałacowy Galiny, Galiny 110.

AGROTURYSTYKA
 ► Gospodarstwo Agroturystyczne „Mimoza”, Krawczyki 2,
 ► Gospodarstwo Agroturystyczne w Bezledach, Bezledy 59/1,
 ► Gościniec Dąbrowa, Dąbrowa 17,
 ► Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod gruszą”, Wola 2.

WYDARZENIA 
 ► 17 lutego – Urodziny Miasta,
 ► marzec – „Kaziuki – Wilniuki” – koncert polskich zespołów z Litwy 
oraz Jarmark Rękodzieła Artystycznego,

 ► marzec – Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych BAKCYL, 
 ► maj/czerwiec – Bieg z Gwiazdą,
 ► pierwszy pełny weekend czerwca – Międzynarodowe Dni Regionu 
Bartoszyce Jarmark Rękodzieła „Bartkowy Jarmark” (sobota/niedzie-
la podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce,

 ► czerwiec – II Życie Roweru, 
 ► czerwiec/lipiec – Mistrzostwa Pływadeł na rzece Łynie „Co ma pły-
nąć nie utonie”,

 ► lipiec – Koncert w ramach Letnich Koncertów w Zabytkach Warmii 
i Mazur zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”,

 ► lipiec – Wakacyjna Gala Disco Polo, 
 ► sierpień – Letni Piknik w Cygańskich Klimatach,
 ► wrzesień – Jesienny Jarmark Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycz-
nego pt. „Raz na ludowo”, 

 ► grudzień – Wigilia słowa.

W OKOLICY
 ► Strzelnica we wsi Dąbrowa, 2 kilometry na północ od Bartoszyc,
 ► Stadniny koni w Galinach, Sułowie i Osiece,
 ► Bocianie wioski w Żywkowie, Lejdach, Lwowcu i Szczurkowie,
 ► Wiekowe dęby – pomniki przyrody w Ciemnej Woli, Krawczykach, 
Kinkajmach, Gaju,

 ► Tor motocrossowy w Falczewie,
 ► Park linowy w Kamińsku,
 ► Krajowa stanica wodna w Sępopolu,
 ► Miniaturowa Farma Zwierząt w Galinach, 
 ► Pałac Biały Książę w Osiece,
 ► Liczne pałace i dworki.

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe

 ► Bartoszyce – Sępopol – Liski – Judyty – Szczurkowo – Ostre Bardo 
– Stopki – Bartoszyce. Długość: 48 km, czas przejazdu: 3:30, trasa 
łatwa, częściowo nieoznakowana,

 ► Bartoszyce – Jarkowo – Kiertyny Małe – Bezledy – Lejdy. Długość: 
12 km, czas przejazdu: 37 min, trasa łatwa, nieoznakowana,

 ► Bartoszyce – Tolko – Wojciechy – Nowa Karczma – Piasty Wielkie – 
Górowo Iławeckie. Długość: 25 km, czas przejazdu: 1:30, trasa łatwa, 
nieoznakowana,

 ► Bartoszyce – Połęcze – Ciemna Wola – Galiny – Borki Sędrowskie 
– Wozławki – Bisztynek Kolonia – Bisztynek. Długość: 22 km, czas 
przejazdu: 1:30, trasa nieoznakowana,

 ► Bartoszyce – Jarkowo – Kiertyny Małe – Bezledy – Piersele – Toprzyny 
– Żywkowo. Długość: 25 km, czas przejazdu: 1:35, trasa nieozna-
kowana.

Piesze
 ► Bartoszyce – Połęcze – Osieka – Krawczyki – Galiny – Bartoszyce. 
Długość: 14,6 km, czas przejścia: 1:45, trasa łatwa, oznakowana,

 ► Bartoszyce – Połęcze – Osieka – Krawczyki – Krekole – Stoczek 
Klasztorny. Długość: 16,6 km, czas przejścia: 3:30, trasa łatwa, ozna-
kowana,

 ► Bartoszyce – Połęcze – Osieka – Krawczyki – Krekole – Galiny. Dłu-
gość: 16,2 km, czas przejścia: 3:20, trasa łatwa, oznakowana,

 ► Bartoszyce – Jarkowo – Łojdy – Markiny – Kiertyny Małe – Bezledy – 
Lejdy. Długość: 15,1 km, czas przejścia: 3:10, trasa łatwa, oznakowana.

Kajakowe
 ► Rzeka Łyna: Perkujki – Bartoszyce – Szylina Mała – Szylina Wielka 
– Sępopol – Stopki.

ATRAKCJE WEEKENDOWE
 ► Od wiosny do jesieni: spływy kajakowe rzeką Łyną, jazda konna 
w pobliskich stadninach, jazda na rolkach, basen kryty, wycieczki 
rowerowe, spacery na terenach rekreacyjnych, imprezy plenerowe, 
ogniska, koncerty, liczne warsztaty i zajęcia tematyczne,

 ► Zima: lodowisko, basen kryty, kuligi ogniska, koncerty, atrakcyjne 
i różnorakie propozycje bartoszyckich ośrodków kultury i sportu.

Rzeka Łyna
Stare Miasto
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PROPOZYCJA PROGRAMU 3-DNIOWEGO POBYTU

1 dzień – Galiny 
Korzystając ze specjalnie wytyczonej ścieżki spacerowej można zapo-
znać się z najpiękniejszymi, starannie utrzymywanymi fragmentami 
posesji, podziwiać piękno roślin, odpocząć nad stawem, przysiąść na 
ławeczce i zachwycić się pięknie skomponowanymi rabatami roślin 
w otoczeniu niezwykłej architektury. W parku znajdują się liczne most-
ki, kładki, altany, a także armata i studnia. 

Po południu – szkoła jazdy konnej w ośrodku jeździeckim przy 
Stadninie Koni Galiny odpowiednia zarówno dla początkujących, jak 
i zaawansowanych jeźdźców, a także dla tych, którzy nigdy jeszcze nie 
dosiadali konia. Otoczenie lasów, pól, stawów stwarza nieograniczo-
ne możliwości do spacerów i przejażdżek rowerowych. Z „ambony” na 
łące przy stawach można obserwować sarny, dziki, zające, lisy oraz wie-
le gatunków ptaków, w tym płochliwe zazwyczaj dzięcioły i żurawie. 
To prawdziwy raj dla osób lubiących fotografować dziką przyrodę. Na 
miłośników wędkowania czekają malownicze stawy pełne ryb. Rozległe 
pagórkowate łąki oraz stawy stwarzają doskonałe warunki do galopad 
konnych, rekreacyjnej i wyczynowej jazdy rowerami górskimi, szusowa-
niu na nartach biegowych po świeżym śniegu lub specjalnie założonym 
śladzie, zabawy z dziećmi na sankach, jazdy na łyżwach w naturalnym 
otoczeniu bez band i natrętnej muzyki. Wieczorem miło jest posiedzieć 
przy blasku ogniska jedząc pieczone kiełbaski, bądź skorzystać z oferty 
przygotowanej przez Pałac w Galinach.

2 dzień – Gospodarstwo Mimoza – Krawczyki
Ruszamy w kierunku miejscowości Perkujki, gdzie znajdują się tzw. 
„skałki”, czyli wysokie, skaliste brzegi Łyny, która w tym miejscu 
przypomina górską rzekę. Następnie zmierzamy polnymi drogami 
w kierunku miejscowości Osieka, gdzie możemy podziwiać zespół 
pałacowo-parkowy „Biały Książe” wzniesiony w 1861 roku. Budowla 
utrzymana w stylu italianizującym. 

Następna miejscowość to Krawczyki – 7 km od Bartoszyc. To dawny, 
duży (prawie 200 ha) majtek ziemski należący od XVI w. do lat 30. XX w. 
do wielkiego klucza dóbr Donhoffów. Dwukondygnacyjny pałac zało-
żony na planie litery L, z półkolistym ryzalitem w narożu, został mocno 
przebudowany. Dalsza trasa wiedzie do Ciemnej Woli (niezwykły dąb) 
i Sędławek (dwór usytuowany w parku z rozległym podwórzem gospo-
darczym), skąd wracamy do Mimozy – gospodarstwa agroturystyczne-
go, które oferuje swoim gościom 46 miejsc noclegowych oraz miejsca 
campingowe i pyszną kuchnię domową. Dostępne jest też wyżywienie 
oparte na diecie wegańskiej czy makrobiotycznej. Bazą potraw są pro-
dukty z warzywnego oraz owocowego ogrodu biodynamicznego. Na 
ogrodzonej posesji o powierzchni 4,5 ha znajduje się parking, miejsce 
na ognisko, grilla i boisko do siatkówki. Piękna okolica sprzyja wy-
cieczkom pieszym i rowerowym wśród pól, łąk i lasów. Gospodarstwo 
ma zarybiony staw, po którym można też popływać kajakiem. Miejsce 
sprzyja pracy twórczej, kontemplacji i obserwacji przyrody. W Mimozie 
można też własnoręcznie ususzyć zebrane w ogrodzie zioła.

3 dzień – Bartoszyce
Zaczynamy od zwiedzania kościoła farnego pw. św. Jana Ewangelisty 
i Matki Boskiej Częstochowskiej, kamieniczek starego miasta, fontan-
ny miejskiej oraz Bramy Lidzbarskiej. Na skrzyżowaniu ulic Bohaterów 
Warszawy i Skłodowskiej-Curie stoją dwa posągi kamienne posągi. To 
baby pruskie – Bartel i Gustebalda – nazywane tu potocznie Bartka-
mi. Przy drodze Bartoszyce-Kętrzyn napotykamy na Archidiecezjalne 
Sanktuarium Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczen-
nika. Wracając na ul. Kętrzyńską przechodzimy obok budynku urzędu 
miasta. Przeszło 160 lat temu, znajdowała się tu redakcja gazety „Bar-
tensteiner Zeitung” oraz drukarnia. Idąc wzdłuż zakoli Łyny w kierun-
ku Góry Zamkowej, przechodzimy przez Park Elizabeth z jeziorkiem 
w kształcie serca. Następnie odwiedzamy Kościół pw. Jana Chrzciciela 
i wracamy do centrum miasta, by udać się na ul. Poniatowskiego, gdzie 
znajdują się cerkiew i restauracja „U św. Mikołaja” serwująca pyszne, 
ukraińskie potrawy. Na całej trasie spacerowej umiejscowione są liczne 
lokale gastronomiczne. 

INNE CIEKAWOSTKI W MIEŚCIE 
 ► Sala Pamięci Bartoszyckiego Pułku Artylerii, 75 Pułku Zmechanizo-
wanego oraz ks. Popiełuszki,

 ► Park Elizabeth ze stawem w kształcie serca,
 ► Pomnik Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
 ► Cykliczne wystawy i wernisaże w Bramie Lidzbarskiej.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Maria Kwaśniewska – haft (czepce mazurskie),
 ► Henryka Saporek – koronka,
 ► Melania Jarocka – koronka,
 ► Leokadia Siej – koronka,
 ► Ewa Chilmanowicz – haft (czepce warmińskie),
 ► Krzysztof Wójcinowicz – rzeźba,
 ► Piotr Gołębiowski – rzeźba.

PRZYRODA
 ► Rezerwat częściowy „Ustnik” – faunistyczny o łącznej powierzchni 
32,50 ha, ostoja ptaków wodno-błotnych - 24 gatunki, w tym 4 ga-
tunki kolonijne. Szczególnie cenna kolonia perkoza zausznika. Roz-
lewisko stanowi miejsce odpoczynku i żerowania wielu gatunków 
ptaków siewkowatych, szczególnie w okresach przelotów, 

 ►  Rezerwat częściowy „Mokradła Żegockie” – faunistyczny o po-
wierzchni 33,63 ha, którego celem ochrony jest zachowanie i ochro-
na lęgowisk i żerowisk ptaków wodno-błotnych. Występuje tu 118 
gatunków roślin naczyniowych, z tego 3 pod specjalna ochroną – 
kukułka krwista, rdestnica włosowata i porzeczka czarna. Wiosną 
przebywa tutaj około 2 tys. ptaków, głównie siewkowatych. W lipcu 
pojawiają się bataliony. Wśród 99 gatunków ptaków występują m.in. 

BartoszyceBartoszyce

Park Elizabeth i jeziorko 
miejskie

Pomnik św. Brunona
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takie gatunki jak: perkoz rdzawoszyi, perkoz zausznik, bąk, czapla 
siwa, łabędź niemy, gęś gęgawa, gęś białoczelna, gęś zbożowa, krzy-
żówka, krakwa, świstun, rożeniec, cyranka, cyraneczka, płaskonos, 
czernica, głowienka, łyska, kokoszka wodna, kureczka nakrapiana, 
wodnik, żuraw, bekas kszyk, bekasik, błotniak stawowy i rzadko ob-
serwowana osobliwość w głębi lądu – ostrygojad,

 ► Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Leśna Szkółka” na terenie leśnic-
twa Sokołów przy drodze Wiatrowiec – Łabędnik. Długość trasy 
wynosi 2,8 km i przebiega przez szkółkę leśną, która jest dostępna 
do zwiedzania po wcześniejszym umówieniu się. Poszczególne sta-
nowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu ochrony, hodowli 
i użytkowania lasu, wzbogacone barwnymi tablicami. Na płynącej 
w pobliżu rzece Pisie licznie występują bobry, 

 ► Ścieżka dydaktyczna „Dębowy Las” wytyczona w leśnictwie Czarny 
Las przy drodze Galiny – Krawczyki. Biegnie wzdłuż brzegu rzeki 
Pisy. Tematyczne tablice informują o zjawiskach w lesie i gospodarce 
leśnej. Na uwagę zasługują cztery lipy uznane za drzewa doborowe. 

LITERATURA 
 ► dr Max Hein Historia miasta Bartoszyce 1332-1932,
 ► Teresa Bratek Siedem bartoszyckich legend,
 ► Roman Chryciuk, Marian Pietraszko Bartoszyce. Z dziejów miasta 
i powiatu,

 ► Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach Bartoszyckie metamorfozy.

Bartoszyce

BISKUPIEC
„Krajobraz pełen  
możliwości”
Miasteczko położone nieopodal 
drogi krajowej nr 16. To właśnie 
tu, z dala od zgiełku, tłoku 
i życia na wysokich obrotach 
można złapać chwilę oddechu 
i wytchnienia. Biskupiec to 
miasto dla ludzi aktywnych, 
otwartych i żądnych poznania. 
Kryje  mnóstwo niezwykłych za-
bytków będących świadectwem 
minionej epoki. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie, każdy na nowo 
odkryje niepowtarzalny klimat 
dawnych lat. Niewątpliwie 
Gmina Biskupiec to krajobraz 
pełen możliwości. Dlatego war-
to tu być i żyć!

HISTORIA
Biskupiec (z niem. Bischofsburg) powstał na skraju prastarej Galindzkiej 
Puszczy jako ostatnie z dwunastu założonych na Warmii miast. Chociaż 
przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim biskup Henryk Sorbom wy-
dał dopiero w roku 1395 to najstarsze ślady pobytu człowieka w dolinie 
rzeki Dymer datowane są na środkową epokę kamienia, a więc dawno, 
dawno temu. Wiadomości na ten temat dostarczają wyłącznie badania 
archeologiczne. Te pochodzące z dokumentów, najwcześniej datowane 
są na rok 1389 i mówią o strażnicy, która z czasem została zastąpio-
na zamkiem biskupów warmińskich, dziś już nieistniejącym. Od tego 
czasu, jak większość miejscowości tego regionu Biskupiec przechodził 
zmienne koleje losu odmierzane przez wojny polsko-krzyżackie, pol-
sko-szwedzkie, kampanię napoleońską. Miasto trawiły pożary, trapi-
ły zarazy. Dżuma i cholera z przedziwną regularnością przerzedzała 
miejscową populację. Palców u rąk by zabrakło, aby zliczyć wszystkie 
nieszczęścia, które dotknęły miasto na przestrzeni dziejów. Mimo to, 
za każdym razem, jak przysłowiowy feniks, Biskupiec odradzał się z po-
piołów. Ludność tego oddalonego od szlaków kupieckich miasteczka, 
wiodła tu żywot po części mieszczan, a po części rolników. Bywały lata, 
gdy tylko rolnictwo stanowiło podstawę ich egzystencji. W okolicy 
uprawiano len, hodowano bydło, co stanowiło główne źródło docho-
dów podczas dwóch dorocznych jarmarków i sześciu targów. Co by nie 
mówić, żyło się tu ubogo, a wzmiankowane wyżej przypadki losowe nie 
wpływały pozytywnie na egzystencję biskupieckich mieszczan. Wiek 
XIX przyniósł pozytywną odmianę. Zaczęło się rozwijać budownictwo, 
nastąpił rozwój rzemiosł i usług. Powstawały drogi, zbudowano stację 
telegraficzną. Do miasta dotarła także kolej będąca prawdziwym kołem 

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
Pl. Wolności 5c

tel./fax 89 715 47 42
e-mail: it@biskupiec.pl

www.biskupiec.pl
www.biskupiec.com

www.bishopfsburh.de  
(po niemiecku) 

www.domwarminski.pl
www.biskupiec.bil-wm.pl

www.urlaubsland-polen.pl

powiat olsztyński 
ok. 10 000 mieszkańców

prawa miejskie od 1395 roku

Cerkiew grekokatolicka
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BiskupiecBiskupiec

napędowym postępu technicznego. W roku 1910 zbudowano elektrow-
nię, a w dwa lata później nowoczesną sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 
Było to ważne wydarzenie, które na zawsze zamknęło wstęp do miasta 
wszelkim zarazom. O ile I Wojna Światowa nie spowodowała więk-
szych zniszczeń, o tyle w wyniku II wojny Biskupiec został zniszczo-
ny niemalże w 50 procentach. Mimo to zachował się średniowieczny 
układ przestrzenny biskupieckiej bardzo ładnej starówki. Kamieniczki 
w większości legły w gruzach. 

LEGENDA
Dawno, dawno temu żył ubogi, ale dobry chłopak o imieniu Krystek. 
Marzył o pięknej żonie, dzieciach i pieniądzach. Któregoś dnia odwie-
dził go nieznany człowiek obiecując spełnienie marzeń jednak pod wa-
runkiem, 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”.  Da-
daj 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 głę-
boką rozpadlinę, z której wytrysnęła woda tworząc piękne jezioro no-
szące 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 projek-
tu Friedricha Augusta Stülera w latach 1842-1848, dzwonnica z lat 
1868-1872, w formie neoromańskiej bazyliki emporowej,

 ► Kościół pw. sw. Jana Chrzciciela – początkami sięgający czasów 
założenia miasta, wielokrotnie był niszczony i odbudowany, jednak 
został w pierwotnym stylu,

 ► Średniowieczny układ przestrzenny starego miasta – z rynku wy-
chodzi pod kątem prostym osiem ulic: na północ, południe, wschód, 
zachód,

 ► Budynki: Starostwa 1908 r. (obecnie Urząd Miejski), Kaflarni z 1865 r. 
(obecnie restauracja), dawnego szpitala z 1887 r. (obecnie Gimnazjum 
i Liceum Katolickie) i browaru z 1885 r., 

 ► Kapliczki i krzyże przydrożne z XIX i pocz. XX w.,
 ► Kamieniczki – 43 budynki z przełomu XIX/XX wieku wpisane do 
rejestru zabytków,

 ► Wieża ciśnień – murowana, wybudowana w latach 1912-1913.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Gościniec Pod Dębem
Gościniec położony jest na pograniczu dwóch krain – Warmii i Mazur 
– w miejscowości Wilimy w odległości 15 km od Biskupca, nad malow-
niczym jeziorem Dadaj. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie la-
sów, bogatych latem w jagody i maliny, jesienią w grzyby. Dzięki temu 
turystom stwarza wspaniałe warunki wypoczynku z dala od miejskiego 
zgiełku w przyjaznej rodzinnej atmosferze. Gościom oferuje wiele atrak-
cji: rowery dla dużych i malutkich, quady do wycieczek pobliskimi szla-
kami i duktami leśnymi, warsztaty zielarskie. Na terenie obiektu znajdu-
je się piękna plaża z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego oraz 
stadnina koni. Restauracja słynie z regionalnych potraw, które cieszą się 
uznaniem w branży gastronomicznej. Sztandarowym produktem są wy-
roby wędliniarskie. Przygotowane ze świeżego mięsa, według staropol-
skich regionalnych receptur uwodzą smakiem, aromatem i wyglądem. 
Z wędzarni warte skosztowania są również mięsa, kiełbasy, kaszanki oraz 
ryby podawane oczywiście z chrupkim i aromatycznym chlebem własne-
go wypieku. Podniebienia największych smakoszy kuchni regionalnej 
zaspokoją wyśmienite pierogi: gotowane, smażone, pieczone.

Restauracja „NA RYNKU”
Restauracja „Na Rynku” rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zlokalizo-
wana jest na ryneczku malowniczego warmińskiego miasteczka – Bi-
skupca. Restauracja serwuje dania kuchni polskiej i regionalnej – war-
mińskiej i mazurskiej. W karcie dań goście znajdą m.in. domowe pierogi, 
zupę z leśnych grzybów, placki ziemniaczane, babkę ziemniaczaną, kacz-
kę, a w sezonie potrawy ze świeżych ryb, grzybów czy jagód. Do przygoto-
wywania potraw wykorzystywane są produkty od lokalnych dostawców.

Pozostałe restauracje
 » „Atelier” – ul. Mickiewicza 31, 
 » „Stara Kaflarnia” – ul. Wojska Polskiego 1,
 » Pub „Na Rynku” – ul. Plac Wolności 5c,
 » „Gospoda Warmińska” – Rynek Mazurskie Przedmieście 2,
 » Lemon – ul. Warmińska 2.

Pizzerie, bary, puby
 » Bar „Przystań” – ul. Floriańska 2/16,
 » Pizzeria „Festina” – ul. Ogrodowa 8/1,
 » Pizzeria-Restauracja „Francesco” – ul. Mickiewicza 13.

BAZA NOCLEGOWA
 » Atelier – ul. Mickiewicza 31, (całoroczny), Biskupiec,
 » Stara Kaflarnia – ul. Wojska Polskiego 1, (całoroczny), Biskupiec,
 » Janina Duchniewicz – ul. Poznańska 2/4, Biskupiec,
 » „Słoneczny Brzeg” – Rukławki 100 (całoroczny),
 » Siedlisko „Korków” Halina, Andrzej Korkuć – ul. Parkowa 8, Biskupiec,
 » „Frajda” Ośrodek Wypoczynkowy Wilimy,

Wilimy 
www.gosciniecpoddebem.pl

Otwarte: cały rok

Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny

Wieża ciśnień

Pl. Wolności 5c
Biskupiec

Otwarte: cały rok 
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AGROTURYSTYKA
 » Ewelina i Andrzej Możejko – Biesowo 51 (całoroczny),
 » Jerzy Lamp – Biesowo 49,
 » Teresa Golan – Najdymowo 100,
 » Zenon Jakimiak – Najdymowo 96,
 » Magdalena Kaczmarczyk – Najdymowo 97, 
 » Alfred Gorący – Stanclewo 21,
 » Robert Karaźniewicz – Rukławki 2,
 » Małgorzata Wasilewska – Rukławki 36A,
 » Elżbieta, Janusz Kostka – Kobułty 44,
 » „Astra-Mazuria” Teresa, Wiktor Leyk – Rasząg 44 (całoroczny),
 » Lidia Józef Taube – Dębowo 5,
 » Jacek Zięba – Adamowo 5 (całoroczny),
 » Elżbieta, Zygmunt Ziółkowscy – Nowe Marcinkowo 20, 
 » Jolanta Kucharewicz – Wilimy 13,
 » Gościniec „Pod Dębem” – Bożena i Krzysztof Przystupa – Wilimy.

WYDARZENIA
 ► sobota /tydzień przed Wielkanocą/ – Misterium Paschalne „Droga 
na Golgotę” w Węgoju. Droga krzyżowa rozpoczyna się na plaży 
nad jeziorem, a kończy w kościele na wzgórzu. Towarzyszy jej od-
powiednia oprawa – aktorzy, stroje, rekwizyty, nagłośnienie, efekty 
świetlne,

 ► lipiec – Dni Biskupca – trwają zazwyczaj 3 dni. Towarzyszy im Mię-
dzynarodowe Święto Folkloru z paradą zespołów ludowych z kraju 
i zagranicy,

 ► sierpień – Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie. Cel to kultywo-
wanie i popularyzacja kuchni warmińskiej, a konkretnie pierogów 
z bardzo różnymi nadzieniami. Uczcie towarzyszą: jarmark rękodzie-
ła, konkursy, pokazy i występy artystyczne,

 ► od kwietnia do czerwca – Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatral-
nych „O Laur Złotej Rybki”,

 ► lipiec/sierpień - Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofe-
sjonalnej, 

 ► grudzień – Jarmark Świąteczny Cittaslow, stragany twórców lokal-
nych, występy, wspólne kolędowanie.

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. 
Domy o architekturze niemal bliźniaczej, tworzące symetryczny ciąg 
powtarzalnych budynków, otaczają owalny plac, z którego krańców 
wychodzą dwie drogi: jedna łączy miejscowość z główną szosą i po-
bliską stacją kolejową, druga osadzona drzewami, wiedzie do pobli-
skiej cegielni,

 ► Węgój – skansen maszyn rolniczych, wieś Warmińskich straszydeł, 
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Śladami leśnych duchów”,

 ► Dadaj – jezioro rynnowe o pow.  1000 ha – 4 km od Biskupca – miej-
sce rekreacji,    

 ► Biesowo – neogotycki kościół (1911 r.) z krzyżowo-żebrowym sklepie-
niem i witrażami oraz młyn z XIX wieku, 

 ► Kobułty – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kobułckie Wzgórza”, 
utworzony w celu ochrony dużego kompleksu wysokich wzgórz mo-
renowych, kościół ewangelicki z 1823 roku, obecnie w ruinie, park 
dworski i dwór; spichlerz, kościół neogotycki z końca XIX wieku. 
Zabudowa wsi objęta jest ochroną ruralistyczną, która polega na za-
chowaniu skali i klimatu zabudowy. 

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe:

 ► „Po złote runo” – Biskupiec – Rukławki – Najdymowo – Bukowa 
Góra – Węgój – Dębowo – Bredynki – Biskupiec. Długość: 31 km, 
przewidywany czas przejazdu: 3:20,

 ► Biskupiec – Czerwonka – Rukławki – Rzeck – Biskupiec. Długość: 
30 km, przewidywany czas przejazdu: 3:00, nieoznakowana, pofalowa-
na, łatwa, częściowo w pobliżu atrakcyjnego widokowo jeziora Dadaj, 

 ► Biskupiec – Rasząg – Kobułty – Biskupiec. Długość: 30 km, przewi-
dywany czas przejazdu: 2:35, nieoznakowana, pofalowana, łatwa, cie-
kawa przyrodniczo i widokowo,

 ► ścieżka rowerowa o długości ok. 7 kilometrów, która biegnie od ul. 
Armii Krajowej, wzdłuż rzeki Dymer, aż do plaży miejskiej nad jezio-
rem Dadaj w Rukławkach.

Więcej tras wraz z ich śladami można pobrać ze strony internetowej 
www.krajobrazpelenmozliwosci.pl z zakładki ścieżki rowerowe.

ATRAKCJE WEEKENDOWE 
Wiosna – „Rowerowe spacery przyrodnicze lub rekreacyjne”
Po sezonie zimowym warto trochę nabrać kondycji i podczas wio-
sennych weekendów pospacerować lub odbyć krótkie wycieczki ro-
werowe. Z Biskupca jest tylko kilka kilometrów do brzegów jeziora 
Dadaj, wzdłuż którego dojedzie się przez Najdymowo (warto tu zwró-
cić uwagę na niektóre budynki oraz warmińskie kapliczki) do Wilim, 
gdzie w „Gościńcu pod Dębem” można się posilić, a jeśli trzeba to 
i zanocować. 

Lato – „Zwiedzamy skanseny”
Polecamy kilkugodzinną wycieczkę samochodową lub rowerową na 
trasie Biskupiec – Węgój – Bęsia – Tejstymy – Biesowo – Czerwonka 
– Biskupiec (ok. 30 km). Lato to czas prac polowych, więc warto w Wę-
goju popatrzeć na stare maszyny rolnicze - do obejrzenia są: młoc-
karnie, żniwiarki, pługi, kultywatory, sanie, żarna kamienne, siewniki 
ręczne, grabiarka i dużo drobniejszego sprzętu. W Bęsi jest barokowy 

BiskupiecBiskupiec

Biskupiec z lotu ptaka
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pałac i holenderski głowicowy wiatrak. Oba obiekty o bardzo bogatej 
historii, ale niestety dziś w prywatnych rękach i mocno zniszczone, 
czekają na lepsze czasy. Z Bęsi przez Kruzy (wieś-ulicówka) i Tejsty-
my (zespół dworsko-pałacowy z XIX w.) docieramy do Biesowa. Wieś 
w 2003 roku zdobyła tytuł „Najpiękniejszej wsi Warmii i Mazur” i taka 
jest do dziś. Na miejscowym cmentarzu kilka mogił żołnierzy rosyj-
skich i niemieckich poległych w walkach 16 sierpnia 1914 roku. W po-
bliskim Zerbuniu jest leśny cmentarz żołnierzy niemieckich. Trzy 
kilometry od Biesowa leży Czerwonka – wieś powstała w 1365 roku. 
Warto popatrzeć na 100-letni budynek dworca kolejowego. Stąd już 
tylko 6 km do Biskupca.

Jesień – „Podglądanie przyrody, czyli jesienne zlotowiska 
żurawi”
We wrześniu i październiku żurawie gromadzą się w wybranych miej-
scach wielkimi stadami, by na przełomie października i listopada od-
latywać do ciepłych krajów. Takie zlotowisko żurawi znajduje się na 
południe od Biskupca, pomiędzy Łąkami Dymerskimi a drogą ze wsi 
Dymer do Dźwierzut. Obszar obejmuje ok. 70 ha i czasami gromadzi się 
na nim nawet 2,5 tys. ptaków. Żurawie wracają do Polski na przełomie 
marca i kwietnia. Miejscem ich lęgowisk są tereny podmokłe – bagna, 
torfowiska, starorzecza czy tereny wokół jezior. 

Zima – „Wędkowanie nad jeziorem Dadaj”
Jezioro Dadaj to obszar zimowego wędkowania. Łowi się głównie 
szczupaki, ale jest też płoć, sielawa, leszcz, okoń. To również dobre 
miejsce do uprawiania sportu bojerowego.

PROPOZYCJA PROGRAMU 3-DNIOWEGO POBYTU

1 dzień – Biskupiec
Zwiedzanie zabytków Biskupca, podziwianie panoramy miasta z ko-
ścielnej wieży, spotkanie z wybranym twórcą ludowym.

2 dzień – Węgoj
Wycieczka rowerowa do Węgoja – Wsi Warmińskich Straszydeł, ścież-
ka edukacyjno-przyrodnicza „Śladami leśnych duchów” i zwiedzanie 
skansenu rolniczego.

3 dzień – Jezioro Dadaj
Wycieczka nad Dadaj - spacer brzegiem jeziora, obiad w „Goscińcu pod 
Dębem”.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Wojciech Andrzejewski – studio rzeźby w drewnie – tel. 602 512 928,
 ► Olga Anacka – artysta – plastyk: rzeźba, rysunek,
 ► Agnieszka Brudzińska – kartki ozdobne (okolicznościowe, zaproszenia),
 ► Janusz Bachmura – fotografia – fotojasiek@wp.pl,
 ► Teresa Doreńska – haft inspirowany architekturą i ceramiką Warmii 
i Mazur, koronka, frywolitka, biżuteria – tel. 605 141 957,

 ► Jacek Idźkowski – rzeźby, płaskorzeźby – Pracownia Rzeźbiarska – 
tel. 691 272 909,

 ► Mariusz Iljasiuk – malarstwo sztalugowe, rysunek, rzeźba w drewnie 
– miljasiuk@wp.pl,

 ► Tomasz Iljasiuk – wyrób bębnów djembe – tomasziljasiuk@wp.pl,
 ► Agata Koziej-Iljasiu1k – kuglarstwo – tel. 669 381 949,
 ► Piotr Socha – malarstwo – tel. 691 465 663,
 ► Hanna Gołębiewska – grafika, malarstwo na szkle,
 ► Krzysztof Jaroszewicz– wyrób bębnów, rękodzieło,
 ► Ilona Kabelis – artysta-plastyk: malarstwo olejne, pastele, akwarele, rysunek,
 ► Zbigniew Kotynia – malarstwo olejne, pisanie ikon,
 ► Jolanta Kowalska – malarstwo, malarstwo na szkle, artterapia,
 ► Marian Murat – rzeźba i płaskorzeźba sakralna, ludowa i regionalna,
 ► Ewa Różańska-Turonek – artysta-plastyk: ceramika artystyczna 
i użytkowa – tel. 503 970 070,

 ► Marcin Zegarowicz – rzeźba plenerowa, instrumenty etniczne – tel. 
500 202 141.

PRZYRODA
 ► Na terenie Gminy Biskupiec znajdują się 3 obszary chronionego 
krajobrazu: 
 » Pojezierza Olsztyńskiego, 
 » Jezior Legińsko-Mrągowskich,
 » Doliny Symsarny,

 ► Dębowo – rezerwat leśny o powierzchni 24,72 ha utworzony w celu 
zachowania lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. Panujący 
w drzewostanach buk zajmuje powierzchniowo 78,78%, a masowo 
dochodzi do 94,35%,

 ► 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. 
Stanowi ciekawy pod względem geomorfologicznym i przyrodni-
czym obszar wzgórz morenowych,

 ► Jezioro Galk i Jezioro Korek – małe śródleśne jeziora położone na 
terenie Nadleśnictwa Wipsowo, o powierzchni 4,23 i 10,96 ha,

 ► Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kobułckie Wzgórza”, o po-
wierzchni 2005 ha,

 ► Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jezioro Rzeckie”,
 ► Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jeziora Sorkwickie”, znajdujący 
się w obrębie geodezyjnym Kamionka,

 ► Jezioro Babant i Jezioro Białe, obręb geodezyjny Mojtyny i Kamionka.

BiskupiecBiskupiec

Nad jeziorem
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HISTORIA
Herb Bisztynka przedstawia na czerwonym polu złoty pastorał biskupi 
tkwiący w skale koloru srebrnego przepasany niebieską wstęgą, przez 
co nawiązuje do niemieckiej nazwy miasta Bischofstein oznaczającej 
„biskupi kamień”. Dzisiejszy Bisztynek jest tak niewielki, że w pośpie-
chu można go ominąć, a szkoda byłaby wielka, bo przecież małe jest 
piękne, a to najmniejsze z warmińskich miasteczek warte jest odwie-
dzin. Do statusu miejskiego podniósł go ten sam biskup Sorbom, który 
wystawił akt założenia miasta w Biskupcu. Położony w tej, a nie innej 
rzeczywistości geopolitycznej Bisztynek na skutek wojen polsko-krzy-
żackich przechodził z rąk do rąk, ale po ostatecznej klęsce zakonu nad-
szedł czas pokoju, 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. 
Dziś niewiele z nich zostało. Życzliwy dla Bisztynka był również biskup 
Stanisław Hozjusz, który nadał mu liczne przywileje handlowe – co-
tygodniowy targ, a po kilku latach doroczny jarmark. Z kolei biskup 
Marcin Kromer wyznaczył siedem wsi, dla których korzystanie z rynku                            
w Bisztynku było obowiązkowe. Rozwijał się handel, kwitło rzemiosło – 
tkactwo, sukiennictwo, garncarstwo i bednarstwo. W przeciwieństwie 
do Biskupca, Bisztynek był miastem zasobnym. Mieszczanie nie mu-
sieli imać się rolnictwa i podatki było z czego płacić. I wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie kolejny pożar, który w roku 1589 doszczętnie stra-
wił miasteczko. Po kolejnym, w 1770 r., zniszczeń nie uniknął nawet 
kościół. Szybko został jednak odbudowany i ponownie konsekrowany 
w obecności biskupa Ignacego Krasickiego. Oczywiście zarazy będące 
stałym elementem dopustów Bożych spadających na warmińskie mia-
sta, dotykały również Bisztynka. 

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA

ul. Findera 2
tel. 89 512 20 40

www.bisztynek24.pl
www.bisztnek-kulturowo.pl

www.bisztynek.plan.pl
www.bisztynek.pl

powiat bartoszycki 
ok. 2500 mieszkańców

prawa miejskie od 1385 roku

„Gmina przyjazna  
z natury”
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 za-
pewniają przedsiębiorstwa PKS 
oraz firmy prywatnych prze-
woźników. 

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
 ► Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ul. Gdańska 1) – uczestnicy 
w ramach prowadzonych zajęć artterapii tworzą oryginalne i niepo-
wtarzalne prace ceramiczne, rzeźbiarskie i plastyczne, 

 ► Punkt widokowy – na wieży kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Biskupcu. Z góry można podziwiać panoramę Biskupca i okolic. 
Wejście na punkt jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z In-
formacją Turystyczną (pl. Wolności, tel. 89 715 47 42) bądź Domem 
Kultury (ul. Matejki 5, tel. 89 715 26 95). Wstęp bezpłatny,

 ► Dom Pracy Twórczej „Sorboma” – pracownie plastyczne, kompu-
terowe, spotkania koła gospodyń miejskich. Zarządzany przez Bi-
skupiecki Dom Kultury. Obecnie znajduje się tu wystawa starych 
aparatów fotograficznych, na której można oglądać prawie tysiąc 
eksponatów. Wstęp wolny,

 ► Siłownia plenerowa zlokalizowana w Parku Miejskim,
 ► Tablice historyczne przedstawiające metamorfozę miasta, obrazują-
ce przedwojenną architekturę Biskupca.

LITERATURA 
 ► Biskupiec z dziejów miasta i powiatu, red. Wanda Korycka, Olsztyn 
(1969),

 ► Biskupiec, Warszawa (1995),
 ► Biskupiec: oficjalny informator miejski (1995),
 ► Biskupiec: informator (1995),
 ► Biskupiec i okolice, B. Bogucka, Olsztyn (2006),
 ► Biskupiec krajobraz pełen możliwości – przewodnik po Mieście i Gminie 
(2012).

Biskupiec

BISZTYNEK



32 33www.cittaslowpolska.pl www.cittaslowpolska.pl

BisztynekBisztynek

LEGENDA
Legenda o kameniu ale... po warmińsku:
W Bisztinku buł tak’i ubog’i szewiec i mniał gwołt dzieci. Jek sie te najmłodsze 
‚urodziło, to nie buło w kumotry kogo brać. Ten chłop zasmócony poszed do 
mniasta Bisztinka. Na przedmnesztu, spotkał go pięknie ubran’i młodi kawaler 
(młodziak) i p’itał go, co ‚on tak’i zasmucon’i do mniasta wchodzi. ‚On mu 
sie poskarżił, żie ‚urodziło sie dziecko, a nie ma kogo w kumotri brać. „Tlo to 
mniejsze – odpoziedał mu – w kumotr’i i ja będe i o dżiecko będe sie starał, 
a jek dziecko w’irośnie ‚od szkołów, to przijde po nego i będzie sie mne należało”. 
Ten chłop z radoścziu poszed do domu swego, do żón’i swo’i i pożiedał, żie bę-
dzie 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 kam-
nen 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.   

GODNE UWAGI
 ► Kościół – Sanktuarium Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa – je-
den z największych na Warmii, co może dziwić biorąc pod uwagę 
wielkość samego miasta. Od najdawniejszych czasów miejsce kul-
tu Najświętszego Sakramentu, do czego przyczyniło się cudow-
ne 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 Rzy-
mu, skąd już nie powrócił”. Od tego czasu do patrona kościoła 
św. Macieja dołączono tytuł: „Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa”. 
W dawnych wiekach Bisztynek był miejscem częstych pielgrzy-
mek i właśnie to sprawiło, że kościół rozbudowano (obecnie to 
trójnawowa hala o ośmiu przęsłach w stylu barokowym). W roku 
1631 z Bisztynka przeniesiono uroczyście relikwie świętych Sym-
phoriusza i Liberata do niedawno odnowionej i konsekrowanej 
kaplicy w Świętej Lipce. W świątyni godny uwagi jest rokokowy 
ołtarz główny oraz ołtarze boczne, wykonane przez Christiana 
Bernarda Schmidta z Reszla, a także portret Ignacego Krasickiego 
i dziewięć obrazów Apostołów z 1776 r., 

 ► Brama Lidzbarska – z przełomu XV i XVI w. z fragmentem dawnych 
umocnień. Brama to pozostałość po murach obronnych, które daw-
niej okalały miasteczko. W średniowieczu mury te posiadały trzy 

bramy Reszelską, Lidzbarską i Warszawską. W początkach XX w. 
w Bramie Lidzbarskiej znajdowało się więzienie,

 ► Kościół poewangelicki – z II poł. XIX w. w odbudowie po zniszcze-
niach w 1945r.,

 ► Plebania – pseudogotycka z końca XIX w.,
 ► Kościół cmentarny – pw. św. Michała z lat 1618-1632, z dobudowaną 
w 1892 r. wieżą i zakrystią,

 ► Pomnik Henryka Sienkiewicza – w pierwotnej wersji odsłonięty 
1 września 1929 roku jako pomnik ofiar I wojny światowej – na 4 stro-
nach cokołu umiejscowione były tablice z nazwiskami 169 mieszkań-
ców Bisztynka w niej poległych. Obecna wersja „sienkiewiczowska” 
pochodzi z 1965 roku,

 ► Kamieniczki – z XIX i XX wieku,
 ► Spichrz – z XVIII wieku,
 ► Głaz – 28 metrów w obwodzie, 8 metrów długości i 3,2 metra wy-
sokości, największy na terenie województwa warmińsko-mazurskie-
go. Stare podania utrzymują, że za kamieniem stoją nieczyste siły. 
Podobno, z samej Afryki, przyniósł go osobiście diabeł, stąd i nazwa 
Diabelski Kamień. Według naukowców jest to głaz narzutowy, który 
przetransportował w to miejsce lodowiec. I tej wersji może się trzy-
majmy, bo przecież dawna nazwa miasta oznacza „biskupi kamień”. 
Miejscowi twierdzą, że głaz spełnia życzenia – wystarczy myśląc 
o swoim życzeniu obejść go dwukrotnie dookoła zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, zaczynając od charakterystycznego pęknięcia.

MUZEA
Izba Pamięci Józefa Englinga (Prosity 28) – w zbiorach są pamiątki 
z życia Józefa Englinga, współtwórcy Ruchu Szensztackiego (ruch kato-
licki, którego celem jest aktywne apostolstwo i aktywizacja katolików 
świeckich) oraz pisma w języku niemieckim i polskim. Działalność 
Izby to warsztaty rozwojowe dla uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich. Dla zainteresowanych w pierwszy weekend lipca 
otwarte spotkania englingowskie. Muzeum jest całoroczne, po wcze-
śniejszym umówieniu.

BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA
Dom Noclegowy, Dom Weselny, Restauracja „Marysieńka” 
– świeżo odrestaurowany obiekt o bogatej historii. Specjalnością szefa 
kuchni jest „Placek po diabelsku”, potrawa nawiązująca do ogromnego 
głazu narzutowego znajdującego się na terenie Bisztynka.

Dworek „Romanowski” w Sułowie
z obszernym dziedzińcem, mający w swych zasobach profesjonalne 
stajnie, ok. 100 koni sportowych, krytą ujeżdżalnię i parkur. W restau-
racji specjały kuchni staropolskiej oraz europejskiej. Na miłośników 
koni czeka jeździecki klub sportowy, atrakcją dla wędkarzy jest możli-
wość wędkowania w tutejszych stawach natomiast zwolennicy aktyw-
nego wypoczynku mają do dyspozycji korty tenisa ziemnego.

Brama Lidzbarska

Diabelski Kamień

Pomnik H. Sienkiewicza
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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. 

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

 ► Święta Lipka – Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Jedności Chrześcijan – Barokowa Bazylika położona na grani-
cy Warmii i Mazur,

 ► Stoczek Klasztorny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju – miejsce przetrzymy-
wania Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

 ► Tłokowo – barokowy kościół Świętego Rocha konsekrowany przez 
Bp. Ignacego Krasickiego – Sanktuarium. 

TRASY TURYSTYCZNE
 ► Bisztynek leży na dawnym Trakcie Królewskim z Warszawy do Kró-
lewca (obecnie Kaliningradu). Przebiega tu europejski szlak tury-
styczny E-11 oraz międzynarodowa trasa rowerowa śladami starych 
zamków w Lidzbarku Warmińskim, Reszlu, Kętrzynie,

 ► Miłośnicy przyrody mogą skorzystać z przygotowanego szlaku tury-
stycznego, gdzie dostrzec można orły bieliki i inne gatunki ptaków, 
a także bobry i łosie.

ATRAKCJE WEEKENDOWE 
Wiosna – spacery piesze lub rowerowe pod hasłem 
„Warmińskie kościółki”
W okolicach Bisztynka jest szereg ciekawych, wartych odwiedzenia ko-
ściółków. Przykładowa trasa ma ok. 30 km długości i przebiega różnymi 
drogami – od asfaltowych po gruntowe.

Bisztynek – Unikowo (wieś z 1340 r. – kościół późnogotycki z baroko-
wym wnętrzem, w murze przy bocznym wejściu wmurowane kajdany 
– ich historia nie jest znana) – Sątopy (wieś z 1337 r. – kościół z XIV 
wieku pw. Świętego Jodoka z polichromowanym stropem) – Grzęda 
(wieś z 1339 r. przy granicy Warmii i Mazur – kościół konsekrowany 
przez biskupa Ignacego Krasickiego – świetnie zachowane wyposaże-
nie – trzy barokowe ołtarze, drewniana rzeźba Matki Boskiej) – Paluzy 
(wieś z 1345 r. – gotycki kościół z późnorenesansową emporą organową, 
na której utrwalono przypowieści Starego Testamentu, na cmentarzu 

lapidarium z żelaznych krzyży) – Wozławki (wieś z XIV wieku – gotyc-
ki kościół z dobudowaną barokową kaplicą w kształcie rotundy – na 
ścianach kościoła dwa zegary słoneczne, wewnątrz późnogotycka gru-
pa rzeźb Św. Anny Samotrzeć wkomponowana w barkowe zwieńczenie 
baptysterium) – Bisztynek. 

Lato – nordic walking w okolicach Bisztynka, Sułowa, 
Troszkowa i Dąbrowy
Z Bisztynka można udać się do Sułowa – (5 km, droga szutrowa), do Dą-
browy (4 km przez las), do Warmian (4 km drogą polną), do Łędławek 
(3 km), do Troszkowa (5 km przez pola) i w wiele innych miejsc. 

Jesień – pieszo lub rowerem „Warmińskie kapliczki”
Kapliczki są symbolem Warmii i nieodłącznym elementem miejscowe-
go krajobrazu. Ciekawe są nie tylko same budowle, ale i ich otoczenie. 
W okolicy Bisztynka na szczególną uwagę zasługuje wpisana do rejestru 
zabytków kapliczka przy drodze do Sątop (najprawdopodobniej XVIII-
-wieczna, tynkowana, stojąca w otoczeniu lip). Proponowana trasa to: 
Bisztynek – Łędławki (3 krzyże i 3 kapliczki) – Paluzy (7 kapliczek – 
najstarsza z II poł. XVIII w. usytuowana przy domu nr 54 – i 3 krzyże) 
– Warmiany (3 krzyże i 3 kapliczki) – Wozławki (8 kapliczek) – Sułowo 
(8  kapliczek, najstarsza z II połowy XVIII w. o charakterystycznych 
dla tego czasu proporcjach i formie) – Prosity (4 kapliczki i 3 krzyże) 
– Bisztynek.

Zima – Bisztynek morsem stoi
Istniejący od zimy 2004 roku Klub Morsów „Przerębel” liczy prawie 130 
osób i jest chyba jedynym w Polsce „Klubem Morsów Stawowych”. Ką-
piele odbywają się każdej niedzieli. Urozmaicony krajobraz oraz mroźny 
klimat gminy sprzyja uprawianiu turystyki zimą. Mieniący się w słońcu 
na stokach wyniesień biały puch oraz uginające się pod jego ciężarem 
potężne świerki, sprawiają, że krajobraz kojarzy się z iście podgórskimi 
okolicami. Pasjonaci wędrówek – pieszych lub narciarskich – mogą po-
dziwiać bajkowe widoki, dostrzegając jelenia, sarnę, czy dzika.

PROPOZYCJA 3-DNIOWEGO POBYTU

1 dzień – Bisztynek
Spacer po miasteczku, zwiedzanie kościołów, oglądanie pomnika i głazu.

2 dzień – Warmiany lub Łędławki
Wycieczka piesza, z kijkami, na rowerze a zimą na nartach do Warmian 
lub Łędławek – oglądanie warmińskich kapliczek i krzyży. Popołudniu 
spotkanie z umówionym miejscowym artystą.

3 dzień – Sułowo lub Prosity
Wycieczka rowerowa lub samochodowa do Sułowa (konie, wędkowa-
nie) lub Prosit (Izba Pamięci Józefa Englinga).

BisztynekBisztynek

Bisztynek z lotu ptaka

Kościół św. Michała
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REKREACJA
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
W ośrodku działa koło wokalne, plastyczne, taneczne, teatralne i grupa 
ogniowa. Do dyspozycji jest sala komputerowa z dostępem do interne-
tu, można skorzystać z programów graficznych i edytorów tekstu. Przy 
ośrodku działa także Biblioteka Publiczna.

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”
Składa się z boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy 
oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki.

Place zabaw
Najmłodsi turyści mogą skorzystać z dwóch placów zabaw. Jeden znaj-
duje się przy Przedszkolu Samorządowym i wyposażony jest m.in. 
w trampolinę, ściankę wspinaczkową, kolejkę oraz liczne bujawki, zjeż-
dżalnie i piaskownice. Atrakcją jest również mechaniczny byk. Drugi 
plac zabaw jest mniejszy i znajduje się przy Szkole Podstawowej. Nie-
mal w każdym sołectwie są wiejskie place zabaw.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Krystyna Wasilewicz – robótki ręczne,
 ► Kamila Zawadzka – portret rysunkowy oraz trash artemb – sztuka 
ze śmieci,

 ► Martyna Gruszka – biżuteria artystyczna,
 ► Janusz Wiśniewski – rzeźby natury – przeistaczanie korzeni oraz 
kory drzewa.

LITERATURA
 ► Kiełbik J., Miasta warmińskie w latach 1466-1772, Olsztyn 2007,
 ► Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus 
Wschodnich, Agencja Wyd. „Remix”, Olsztyn 1993

Bisztynek

DOBRE MIASTO

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 pru-
skiego słowa gudde oznaczającego krzak, zarośla. Prawa miejskie otrzy-
mało od biskupa warmińskiego Henryka II Wogenapa. 

Bardzo istotnym momentem było dla miasta przeniesienie tu Ka-
pituły 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 Rzeczpo-
spolitej w ramach autonomicznego obszaru podległego władzy bisku-
pów warmińskich. Polski kardynał Stefan Wyszyński w dniu 14 maja 
1960 przywrócił do życia kapitułę kolegiacką w Dobrym Mieście.

O ile miasto wyszło obronną ręką z I wojny światowej to wiosną 1945 
roku zostało zniszczone w prawie 70%. W 1939 liczyło 5931 mieszkań-
ców. 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, Guthen-
stadt, 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.

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA 
ul. Warszawska 14
tel. 89 513 20 40 
e-mail: a.pogorzelska@
dobremiasto.com.pl

www.dobremiasto.com.pl

powiat olsztyński 
ok. 10 600 mieszkańców

prawa miejskie od 1329 roku

„Przyjedź, zobacz,  
zainwestuj…”
Miasteczko leżące w samym 
sercu Warmii pomiędzy aktu-
alną a historyczną stolicą regio-
nu, na styku kilku istotnych dla 
tej krainy dróg. Ten węzeł dro-
gowy (1 droga krajowa i 3 wo-
jewódzkie) oraz linia kolejowa 
powoduje, że stąd jest wszędzie 
blisko. Otoczone lasami daje 
szansę na relaks i oderwanie się 
od codziennych kłopotów. War-
to tu być i tu żyć.   

Plac zabaw
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LEGENDA
Dawno, dawno temu tak się okolica spodobała parze boćków, że nie zdą-
żyli 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 mieszka-
jący opodal. Zabrali je do swojej „kurnej chaty”, ogrzali, nakarmili i opie-
kowali 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 klekota-
niem 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)

GODNE UWAGI
 ► Kościół 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 Ła-
ski wykonany ok. 1500 r. przez uczniów Wita Stwosza, rzeźba Ma-
donny 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 r. – na jubileusz 600-lecia – pa-
pież Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł i godność Bazyliki Mniejszej,

 ► Dawny kościół ewangelicki – wzniesiony w latach 1830-1834, zapro-
jektowany (prawdopodobnie) przez Karla Friedricha Schinkela. Znisz-
czony podczas II wojny i pożaru w 1967 r., odbudowany w 1978  r. 
z przeznaczeniem na bibliotekę, 

 ► Baszta obronna zwana Basztą Bocianią – pozostałość po średnio-
wiecznych murach obronnych. Nazwa pochodzi od gnieżdżących się 
na jej szczycie bocianów. W baszcie mieści się muzeum historii Do-
brego Miasta. Można tu obejrzeć dawne mapy biskupstwa warmiń-
skiego, plany miasta, fotografie i fotokopie zabytkowych obiektów 
i starych dokumentów, a w sezonie letnim organizowane są wystawy 
artystyczne,

 ► Kościół św. Mikołaja – zbudowany 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 roku ka-
plica szpitalna. Obecnie cerkiew grekokatolicka,

 ► Kamieniczki z przełomu XVII/XVIII wieku, w których odtworzono 
dawne zakłady rzemieślnicze: szewsko-rymarski, fryzjerski, pracow-
nię fotograficzną oraz dom piekarza.

MUZEA
 ► Skansen Miejski – muzeum w zabytkowch kamieniczkach,
 ► Muzeum Historii Miasta w Baszcie Bocianiej.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Zakład Piekarniczy „Złoty Róg” 
Piekarnia jest firmą rodzinną z ponad 60-letnią tradycją. W 1945 r. za-
łożył ją ojciec właściciela – Błażej Siteń. Obecnie zmodernizowany za-
kład umożliwia produkcję wyrobów w szerokim asortymencie o jakości 
zgodnej z oczekiwaniami klientów i trendami zmian w piekarnictwie. 
Firma stosuje tradycyjną technologię produkcji polskiego chleba o wy-
sokich walorach smakowych i odżywczych produkowanego na kwasach 
z 5-fazowej fermentacji.

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Eko-Eden” 
Gospodarstwo kupione w 1994 r. od razu wprowadziło uprawę roli i ho-
dowlę zwierząt metodami ekologicznymi. Od 1995 r. gospodarstwo posia-
da pełen certyfikat rolnictwa ekologicznego. Uprawia rośliny, które były 
stosowane od tysięcy lat, takie jak orkisz i płaskurka – jedne z najstarszych 
roślin chlebowych, czy łubiny i koniczyny. Na 30 ha prowadzi trzy kierunki: 
hodowlę kur niosek, uprawę warzyw gruntowych i ziemniaków, uprawę 
zbóż chlebowych z przeznaczeniem na wypiek chleba na zakwasie.

Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Andrzej Symonowicz 
Gospodarstwo rolne o powierzchni 22 ha położone w miejscowości 
Praslity. Od 2008 roku w gospodarstwie prowadzona jest produkcja 
serów podpuszczkowych z mleka krowiego, pozyskanego od własnych 
krów. Sery produkowane są w zagrodowej serowni z pełnotłustego, pa-
steryzowanego mleka. W ofercie znajduje się: ser wędzony „Zadymer”, 
ser ziołowy, ser śmietankowy oraz żółty „Praslicki” ser dojrzewający.

Gospodarstwo Rolne „Zielona Dolina” 
„Zielona Dolina” to gospodarstwo rodzinne o powierzchni 100 ha, położo-
ne w Łęgnie, niedaleko Dobrego Miasta. Zajmuje się hodowlą kur „zielo-
nonóżki kuropatwianej”, znoszących bardzo dobre i smaczne jaja – o ob-
niżonej zawartości cholesterolu. Na łąkach pasą się konie. Uprawia zboża: 
orkisz, owies, pszenicę, żyto i inne rośliny, którymi karmi zwierzęta. Wła-
ścicielka stara się, żeby gospodarstwo funkcjonowało w zgodzie z naturą.

Inna baza żywieniowa 
 » Restauracja „Ranczo w Dolinie”, ul. Łużycka 44, 
 » Restauracja „Wiktoria”, ul. Orła Białego 18, 
 » Bar „Tawerna”, ul. Łużycka 22, 
 » Bar „Dobrzanka” - ul. Grunwaldzka 37, 
 » Bar „Małe Co Nieco” – ul. Jeziorańska 1, 
 » Pizzeria „Na Osiedlu” – ul. Grudziądzka 13, 
 » Pizzeria „Soprano” – ul. Jana Pawła II 13, 
 » „Grill-Bar” – ul. Orła Białego 16.

Dobre Miasto
www.zloty-rog.pl

Praslity 
Otwarte: cały rok

Praslity 
Otwarte: cały rok

Dobre MiastoDobre Miasto

Bazylika

Baszta Bociania

Łęgno 
Otwarte: cały rok

Skansen Miejski
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BAZA NOCLEGOWA
 » „Ranczo w Dolinie” Anna i Andrzej Krech, ul. Łużycka, Dobre Miasto,
 » Dom Pielgrzyma „Jerozolima”, Głotowo,
 » Dom Gościnny „Strumiłowo”, Barcikowo,
 » Katarzyna i Krzysztof Budyta, Praslity,
 » „Nasz Dom” Bożena Wołkowicka, Łęgno,
 » Agnieszka M. Auneddu, Praslity.

WYDARZENIA 
 ► maj – Krajowa Wystawa Psów Rasowych, Biegiem po Wichrowskich 
Lasach,

 ► czerwiec – Jazzteaval, Spotkanie z Folklorem Ukraińskim, 
 ► lipiec – Dobremiastock Festival, Międzynarodowy Dzień Folkloru,
 ► sierpień – Letni Jarmark Rękodzieła,
 ► wrzesień – Dożynki i Święto Chleba, Cittaslow Sunday,
 ► grudzień – Jarmark Rzeczy Ładnych.

W OKOLICY
 ► Smolajny – pałac biskupów warmińskich wybudowany w latach 
1741-1743,

 ► Głotowo – barokowy kościół pw. Najświętszego Zbawiciela 
(1723-1726), miejsce odpustowe. 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 połu-
dniowej zegar słoneczny z datą 1772. Gotycki dzwon z XV wieku,

 ► Cerkiewnik – kościół pw. Św. Katarzyny i Anny z 1687 roku, po po-
żarze w 1819 roku odbudowany w stylu neogotyckim. Ołtarze oraz 
ambona z II połowy XIX wieku,

 ► Orzechowo – barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej 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 za-
krystia z 1911 roku.

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe

 ► Czerwona: Knopin – Głotowo – Nowa Wieś Mała – Praslity – Smo-
lajny – Międzylesie – Barcikowo – Knopin. Długość: 34 km,

 ► Żółta: Dobre Miasto – Knopin – Swobodna – Cerkiewnik – Swobodna 
– Głotowo – Dobre Miasto. Długość: 20 km,

 ► Niebieska: Cerkiewnik – Barkweda – Bukwałd – Różynka – Cerkiew-
nik. Długość: 17 km,

 ► Czerwona: Dobre Miasto – Sosna – pomnik przyrody – Dobre Miast. 
Długość: 4 km,

 ► Niebieska: Dobre Miasto – Dolina Dolnej Łyny – Wichrowo tartak – 
Wichrowo. Długość: 14 km,

 ► Niebieska + zielona: Dobre Miasto – Jezioro Gilgajny – Obwód leśny 
366 (szlak zielony) – obwód leśny 420 i 366 (obwodnica) – Dobre Mia-
sto. Długość: 22 km,

 ► Czarna: Smolajny – Dąbrowa góra – Urbanowo – nasyp Orneta – Li-
dzbark – Mawry – Piotraszewo – Smolajny. Długość: 25 km.

Szlak Kopernikowski
 ► Olsztyn – Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Orneta – Pieniężno 

– Braniewo – Frombork – Tolkmicko – Elbląg (pieszy – 237 km, sa-
mochodowy – 200 km).

Szlak kajakowy
 ► Rzeka Łyna: Brzeźno Łyńskie – Ruś – Olsztyn – Dobre Miasto – Li-
dzbark Warmiński – Bartoszyce – Sępopol.

ATRAKCJE WEEKENDOWE 
 ► Wiosna – to morsowanie w jez. Limajno, marsze rekreacyjne z kij-
kami nordic walking, Jarmark Rzeczy Ładnych, zajęcia rekreacyjne 
na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego basen „Na Fali”, kon-
kursy recytatorskie, Krajowa Wystawa Psów Rasowych, Noc Muzeów, 
Dobromiejski Piknik, Prezentacje Dorobku Akademii Każdego Wieku,

 ► Lato – weekendowe spływy kajakowe rzeką Łyną, Dzień Spor-
tów Wodnych, Biegi Uliczne, Dobromiejskie Wakacje Artystyczne, 
a w tym: Jazzteval, Międzynarodowy Letni Festiwal Teatralny, Mię-
dzynarodowy Dzień Folkloru, Spotkania z Folklorem Ukraińskim, 
Letni Jarmark Rękodzieła, Sun Dies Festival, Święto Chleba - Dożyn-
ki Gminne,

 ► Jesień – dominuje wtedy Cittaslow „Czas Relaksu”, Festiwal amator-
skich teatrów Warmii i Mazur TEATRAWISKO, Festiwal Sztuki Czy-
tania, Koncert Zaduszkowy, Koncert z okazji Odzyskania Niepodle-
głości, Jarmark Rzeczy Ładnych, Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego 
w Siatkówce Halowej Kobiet,

 ► Zima – Koncert Kolęd, Finał WOŚP, Kocham Polskie Piosenki, Mi-
strzostwa Gminy w Narciarstwie Klasycznym (Narty Biegowe). 

PROPOZYCJA PROGRAMU 3-DNIOWEGO POBYTU

Dzień 1 – Dobre Miasto
Zwiedzanie Miejskiego Skansenu – Muzeum i Baszty Bocianiej, kole-
giaty, wizyta w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym z wieżą widokową 
oraz Stodole Kultury. Po południu relaks w kompleksie rekreacyjno-
-sportowym basen „Na Fali” oraz przy fontannie miejskiej.

Dobre MiastoDobre Miasto

Wnętrze Skansenu Miejskiego
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Dzień 2 – Wędrówki po lasach Wichrowskich
Rajd rowerowy oznakowanymi szlakami rowerowymi na Łąkę Babci, 
nad jezioro Gilgajny lub Dębową Górą (można skorzystać z wypożyczal-
ni rowerów przy basenie „Na Fali”). Na Łące Babci lub nad jeziorem 
Gilgajny można rozpalić ognisko, upiec kiełbaski, bądź też powęd-
kować. W razie niepogody można schronić się pod wiatą. Zimą, przy 
odpowiednich warunkach atmosferycznych, trasy te można pokonać 
saniami lub na nartach biegowych.

Dzień 3 – Spływ kajakiem po rzece Łynie 
Początek na przystani kajakowej Cerkiewnik „Kłódka”. Proponowane 
postoje w Barcikowie (można zjeść wędzonego pstrąga) i na przystani 
w Dobrym Mieście. Spływ kończy się zwiedzaniem Pałacu Biskupów 
Warmińskich w Smolajnach, można też udać się do znajdującego się 
w pobliżu młyna wodnego z 1870 r. lub na punkt widokowy Dębowa 
Góra w lasach Wichrowskich. 

Zimą zamiast spływu kulig po lasach Wichrowskich zakończony 
ogniskiem.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Irena Wyrzykowska – malarstwo akwarelowe, akryl, papieroplasty-
ka, tel. 888 187 127,

 ► Mieczysław Winskiewicz – malarstwo olejne, akwarelowe, tel. 89 616 12 43,
 ► Alan Weatherill – malarstwo olejne, akwarelowe, tel. 89 616 40 57,
 ► Mirosław Pogorzelski – malarstwo, rzeźba w drewnie, tel. 606 232 010,
 ► Anna Maszczak – malarstwo, ikony, haft ukraiński, tel. 89 616 11 51,
 ► Beata Samko – ceramika, malarstwo, tel.89 6 16 38 86,
 ► Wiesław Bożomański – rzeźba w drewnie, tel. 666 930 486,
 ► Józef Stasiewicz – malarstwo, tel. 600 256 826,
 ► Hanna Kępińska – haft krzyżykowy.

PRZYRODA 
 ► Rzeka Łyna – najdłuższa rzeka na Warmii i Mazurach. Jest malowni-
czym szlakiem kajakowym o dużej różnorodności i rozmaitym stop-
niu trudności. Rozwidlenia Łyny, obejmujące historyczną część Do-
brego Miasta, stanowiły w przeszłości jego naturalną obronę. Rzeka 
obfituje w różne gatunki ryb – m.in. klenie, bolenie, szczupaki, lesz-
cze, płocie oraz pstrągi. Jest również naturalnym siedliskiem wielu 
gatunków zwierząt (bobry, wydry, zimorodki),

 ► Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny – wy-
znaczony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowa-
nych ekosystemach. Są to tereny atrakcyjne turystycznie oraz speł-
niające funkcję korytarza ekologicznego dla żyjących w rzece roślin 
i zwierząt,

 ► Lasy Wichrowskie – kompleks leśny przylegający do miasta. Jest 
w nich wiele ścieżek edukacyjnych, rowerowych oraz infrastruktura 
rekreacyjno-wypoczynkowa,

 ► Obszar Natura 2000 „Warmińskie Buczyny” – teren Nadleśnictwa 
Kudypy. Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność roślinności i na-
turalnych zbiorników wodnych nadają temu obszarowi specyficzne 
i wysokie walory krajobrazowe. Główną atrakcją są zachowane staro-
drzewia lasów bukowych stanowiące najdalej wysunięte na wschód, 
zwarte ostoje buka w Europie. W Cerkiewniku nad jez. Limajno zlo-
kalizowane są trzy grodziska staropruskie.

INNE ATRAKCJE
 ► Pływalnia „Na Fali” – basen sportowy i rekreacyjny, zjeżdżalnia, sau-
na fińska i parowa, hydromasaże w jacuzzi, bicze wodne, odnowa 
biologiczna,

 ► Kompleks boisk sportowych oraz siłownia zewnętrzna,
 ► Wypożyczalnia rowerów,
 ► Place zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła”.

LITERATURA 
 ► Dobre Miasto na starych widokówkach – Z. Suchenek i D. Kalinowski,
 ► Dobre Miasto – Skrawek uroczej Warmii – Z. Suchenek,
 ► Roczniki Dobromiejskie, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym 
Mieście.

Dobre MiastoDobre Miasto

Rzeka Łyna

Gitarzyści w Dobrym Mieście
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GOŁDAP

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
Plac Zwycięstwa 16 
tel. 87 615 20 90
e-mail: poczta@frrg.pl

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

miasto powiatowe
ok. 14 000 mieszkańców

prawa miejskie od 1570 roku

„Kraina zdrowia” 
Jedyne uzdrowisko na Warmii 
i Mazurach prowadzące dzia-
łalność leczniczą. Wita najczyst-
szym powietrzem w Polsce, 
malowniczymi krajobrazami, 
niezwykłymi budowlami, a także 
przysmakami lokalnej kuchni. 
Doskonałe miejsce do uprawia-
nia całorocznej turystyki aktywnej 
i wytchnienia od cywilizacyjnego 
zgiełku. 

HISTORIA
Decyzje o założeniu miasta podjął w 1565 roku książę Albrecht Hohen-
zollern. 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. Gołdap od 1899 roku należy do najważniejszych węzłów 
kolejowych w Prusach Wschodnich, pociągi odchodzą od miasta w pię-
ciu kierunkach. 

W okresie międzywojennym mocno wzrasta liczebność garnizonu 
wojskowego w Gołdapi. Stąd 22 czerwca 1941 roku idzie część uderze-
nia na Związek Radziecki. Miasto 22 stycznia 1945 roku zdobywa Armia 
Czerwona dokonując bardzo dużych zniszczeń w zabudowie. 

W 1947 roku tereny na zachód od Gołdapi zasiedlają przesiedleńcy 
z Akcji „Wisła”.

Zdecydowany rozwój miasta następuje po 1989 roku. Władze samo-
rządowe stawiają mocno na turystykę. Już w 1995 roku powstaje mię-
dzynarodowe przejście graniczne Gołdap – Gusiew. Uzyskanie w 2000 
roku statusu uzdrowiska oraz powstanie Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnego „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 na-
prawiać. 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 tą 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, mieszczanin obejrzał się i dziewczyna 
zniknęła. Od tego momentu nikt już jej więcej nie widział.   

GODNE UWAGI 
 ► Mazurskie Tężnie Solankowe – zlokalizowane w sercu parku zdro-
jowego, tuż przy Promenadzie Zdrojowej ze ścieżkami spacerowymi, 
rowerowymi, przyrządami do ćwiczeń. Czwarta tego typu konstruk-
cja w Polsce, o długości 220 m i wysokości 8 m. Doprowadzone do 
tężni solanki wydobywane z głębokości 646 m spływając po gałąz-
kach tarniny, pod wpływem słońca i wiatru, wytwarzają wokół tęż-
ni mikroklimat o dużej zawartość jodu, bromu, magnezu, wapnia, 
potasu, sodu i fluoru,

 ► Pijalnia Wód Mineralnych – znajduje się w dzielnicy uzdrowisko-
wej, w sąsiedztwie molo i tężni solankowych. Z ujęcia o głębokości 
426 m czerpana jest woda mineralna, a z głębokości 646 m woda 
lecznicza. Woda posiada świadectwo potwierdzające jej właściwo-
ści lecznicze i przydatność do kuracji pitnej, wydane na podstawie 
wymagań zawartych w obowiązujących przepisach Ministerstwa 
Zdrowia. 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”. Prawdo-
podobnie znajdował się tu także ośrodek badawczy silników do po-
cisków 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 Le-
sie znajduje się sanatorium uzdrowiskowe ,,Wital”,

 ► Wieża ciśnień – wzniesiona w 1905 r. Po gruntownym remoncie po-
siada dwa nowoczesne tarasy widokowe i kawiarenkę na szczycie,

 ► Kościół pw. N.M.P. Matki Kościoła – zbudowany w stylu późnogo-
tyckim w 1560 r. Do 1945 r. kościół ewangelicki, w 1944 r. poważnie 

Gołdap

Rynek miejski

Tężnie solankowe

Piękna Góra



46 47www.cittaslowpolska.pl www.cittaslowpolska.pl

zniszczony, odbudowany w latach 80-tych. Od 1992 r. ustanowiony 
konkatedrą,

 ► Kościół św. Leona i Bonifacego – z 1894 r., 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 (ul. Partyzantów 31B) 
– ulokowane w zabytkowych budynkach pokoszarowych. Znajdują się 
w nim różnego rodzaju przedmioty i pamiątki związane z ziemią goł-
dapską. W muzeum są wystawy stałe, ekspozycje czasowe oraz odbywa-
ją się lekcje muzealne.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Miody Mazur 
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miody Mazur” z Gołdapi od lat uzyskuje 
miód z terenów Puszczy Rominckiej, a także rezerwatu Tatarska Góra. 
Oferowane miody to najwyższej jakości specyfiki. Dzięki ogromnej wie-
dzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie oraz zapałowi młodych 
pszczelarzy miód uzyskuje unikatowe właściwości. Miód z Gospodar-
stwa Pszczelarskiego „Miody Mazur” jest w 100% naturalnym produk-
tem pszczelim.

Pasieka Dziadka Ignacego 
Początki pasieki sięgają roku 1947, kiedy to Ignacy Świerzbin przybył 
do wsi Ściborki i zasiedlił pierwsze ule. Od tej pory pasieka stale się po-
większa i zachwyca niezwykłym smakiem i aromatem miodów pozyski-
wanych z najdzikszych zakątków Mazur. Tajniki pszczelarstwa i pasiekę 
Ignacy przekazał wnukom, którzy kontynuują tradycje pozyskiwania 
tego cudownego daru natury, jakim jest miód. Wyjątkowe walory 
smakowe i zdrowotne miody zawdzięczają bogactwu roślin występu-
jących na terenie stacjonowania pasieki. Największym powodzeniem 
wśród klientów cieszy się jasnożółty i bardzo delikatny w smaku miód 
koniczynowy.

Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy 
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą aktywnych pszczelarzy z te-
renu powiatu gołdapskiego. Pasieki rozlokowane są między innymi na 
terenach Puszczy Rominckiej, Puszczy Boreckiej oraz obszarach nale-
żących do programu Natura 2000. Miód pozyskiwany w regionie ma 
szczególną jakość, gdyż duża część miejscowych gospodarstw rolnych 
prowadzi tradycyjną formę uprawy roli, bez chemicznych oprysków 
i preparatów mogących znaleźć się w składzie miodu. 

W gołdapskiej siedzibie stowarzyszenie posiada salę wyposażoną 
w profesjonalny sprzęt pszczelarski, gdzie prowadzone są bezpłatne 
szkolenia dla dorosłych i dzieci, pogłębiające wiedzę na temat pszczel-

nictwa, prawidłowej produkcji pszczelarskiej oraz ogromnej roli 
pszczół, zarówno w kształtowaniu środowiska naturalnego, jak i w rol-
nictwie. Praktyczne zajęcia edukacyjne prowadzone są w pasiekach 
członków stowarzyszenia.

Stołówka Szkoły Podstawowej nr 3 
Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi funkcjonuje od po-
czątku istnienia placówki, od 1968 r. Gotowane i wydawane są w niej 
obiady uczniom szkoły przy wykorzystaniu naturalnych produktów 
z regionu Warmii i Mazur. Stołówka szkolna jest również miejscem, 
gdzie dzieci nabywają nawyki prawidłowego, zdrowego odżywiania 
oraz poprawnego, kulturalnego zachowania przy stole. Dyrekcja szkoły 
dba o to, aby w menu kuchni szkolnej jak najczęściej gościły potrawy 
regionalne, takie jak: kartacze, pierogi z różnorodnym farszem, barszcz 
ukraiński, placki ziemniaczane, krokiety, kopytka, babka ziemniaczana 
i naleśniki. Wszystkie dania przygotowywane są własnoręcznie przez ku-
charki szkolne. Dodatkowo kuchnia szkolna oferuje usługi cateringowe.

Zajazd „Pod Piękną Górą”
W skład centrum sportowo-rekreacyjnego pod Piękną Górą w Gołdapi  
wchodzą: urzekający oryginalnym wystrojem w stylu myśliwskim za-
jazd (pokoje hotelowe o standardzie***, restauracja, sala konferencyj-
na), stoki narciarskie, Safari (park dzikich zwierząt) oraz gospodarstwo 
ekologiczne. To doskonałe miejsce do aktywnej formy wypoczynku, 
a restauracja dla około 150 osób stanowi unikatowe miejsce do cele-
browania takich imprez, jak: wesela, bankiety, imprezy integracyjne 
firm. Uznanie dla kuchni i wysoki standard obsługi gości potwierdza 
zdobyty tytuł „Najlepszego Zajazdu w Polsce” oraz Znak Jakości Przed-
siębiorców „Wiktoria”. Restauracja serwuje wyśmienite dania z dziczy-
zny (kluski ziemniaczane faszerowane mięsem mielonym z dziczyzny), 
potrawy regionalne (kartacze, pierogi) i potrawy z ryb (pochodzących 
z gospodarstwa ekologicznego). Unikatową atrakcją w skali kraju jest 
nowo wybudowana kawiarenka obrotowa znajdująca się na szczycie 
Pięknej Góry.

Gospodarstwo agroturystyczne „Trzy Świerki” 
Sława Tarasiewicz – z wykształcenia pedagog – zaprasza na dania kuchni 
polskiej i litewskiej. Potrawy przygotowane są według starych, rodzinnych 
przepisów. Serwowane lub dostępne są produkty wiejskie – chleb, masło, 
śmietana, konfitury, miody, wędzonki, dziczyzna, grzyby z Puszczy Ro-
minckiej, ciasta regionalne. Gospodyni organizuje aktywny wypoczynek 
dla dzieci. Można zająć się rzeźbą i malowaniem na glinianych butelkach.

Gospodarstwo Rolne Rudziewicz
Gospodarstwo Rolne położone jest tuż przy granicy z obwodem kalinin-
gradzkim. To prawdziwe królestwo – 220 hektarów sztucznych stawów 
pełnych ryb i 300 hektarów absolutnej dziczy. Na farmie żyje: 500 matek 
danieli, 100 matek jeleni europejskich, 50 matek jeleni mandżurskich, ma-
rale (pierwsze w Europie gniazdo jelenia marala), jaki, muflony, dzikie ko-
nie Przewalskiego, tarpany, dziki i świniodziki. Nad głowami latają czaple, 
żurawie, kormorany, a coraz częściej też bieliki. Gospodarstwo przyjmuje 
gości, którzy oprócz aktywnego wypoczynku połączonego z bezkrwawym, 
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fotograficznym safari, chcą – na specjalne zamówienie – spróbować wę-
dzonych na miejscu ryb, bigosu z dziczyzną, domowych pasztetów albo 
pieczeni z dzika oraz przetworów z dziczyzny hodowlanej.

Inne lokale gastronomiczne
 » Restauracja Arti – ul. Podgórna 2,
 » Restauracja Endorfina – Promenada Zdrojowa 12, 
 » Restauracja Inspiracja – Plac Zwycięstwa 21, 
 » Restauracja Janczes – Plac Zwycięstwa 22, 
 » Restauracja Matrioszka – ul. Partyzantów 27 a, 
 » Restauracja Pasjonata – ul. Warsztatowa 2, 
 » Restauracja Zajazdu pod Piękną Górą – Konikowo 11,
 » Restauracja Turystyczna – ul. Królewiecka 8, 
 » Bar ,,Jędruś” - ul. Paderewskiego 13. 

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

WYDARZENIA
 ► styczeń – Bieg Jaćwingów – biegi narciarskie w Lesie Kumiecie,
 ► styczeń/luty – Kierunek Gołdap – kilkudniowe spotkania z muzyką, 
poezją, sztuką, przygodą,

 ► 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 – Koncerty z cyklu „Kulturalna podróż bez granic – 
cykl koncertów organizowanych w letnie niedziele o godz. 17, pre-
zentujących różne kultury narodowe i stylistyczne – 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 – 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.

W OKOLICY
 ► Głazy Wilhelma II w Puszczy Rominckiej – w miejscach ustrzelenia 
wyjątkowych okazów jeleni, niemiecki cesarz kazał stawiać głaz z od-
powiednią inskrypcją, mówiącą o dacie polowania oraz o wielkości 
upolowanej zwierzyny. Po obu stronach granicy znajduje się ich 14, 
z tego 8 w Polsce, 

 ► Mosty w Stańczykach – 250 metrów długości i 36,5 metra wysokości, 
element nieczynnej linii kolejowej Gołdap–Żytkiejmy. Mostem pół-
nocnym 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. Aktualnie mosty są własnością prywat-
ną. W 2006 roku latem kręcono tu niektóre sceny do filmu „Ryś” ze 
Stanisławem Tymem w roli głównej,

 ► 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 kom-
pleks leśny z hodowlą żubrów, 

 ► Mazurska piramida w Rapie – grobowiec z końca XVIII w. kryjący 
zmumifikowane zwłoki pruskiej rodziny Farenheidów.  Zbudowana 
na planie kwadratu o boku 10 m, wysokość – 15,9 m. Zewnętrzne 
ściany mają nachylenie około 70o. Wewnętrzna ich powierzchnia, 
tworząca ściany komory grobowej, nachylona, podobnie jak w pira-
midzie Cheopsa, pod kątem 51°52`. Zwłoki uległy naturalnej mumi-
fikacji, co przypisuje się właściwościom odpowiednio zaprojektowa-
nego grobowca. 

TRASY TURYSTYCZNE
Piesze

 ► Szlak zielony: Gołdap – Jurkiszki – Czarnowo Średnie (Hajnówek) – 
Błąkały – Stańczyki. Długość: 33 km,

 ► Szlak czerwony: Gołdap – Las Kumiecie – jez. Gołdap – Botkuny – 
Galwiecie – Pluszkiejmy – Budwiecie – Markawy – Żabojady – Będzi-
szewo – Błąkały – Stańczyki – Golubie – Pobłędzie. Długość: 46 km,

 ► Szlak niebieski: Leśniczówka Żyliny koło Jurkiszek – Puszcza Ro-
mincka – Galwiecie. Długość: 13 km,

 ► Szlak żółty: Żytkiejmy – Degucie – Skajzgiry – Pobłędzie – Kramnik. 
Długość: 10 km.

Punkt rekreacyjny

GołdapGołdap
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Rowerowe  
(w dużej części biegnące znakowanymi szlakami pieszymi)

 ► Dookoła Pięknej Tatarskiej i Szeskiej Góry. Długość: 45 km,
 ► Doliną Gołdapy. Długość: 45 km,
 ► Przez Góry Kruckie do Lasów Skaliskich. Długość: 65 km,
 ► Przez Puszczę Romincką do mostów Stańczykach. Długość: 65 km,
 ► Na skraju Puszczy Rominckiej. Długość: 13 km,
 ► Śladem Rominckiego jelenia. Długość: 78 km,
 ► R 68 – Szlak pozycji Fortyfikacji Granicznej. Długość: 12 km w gra-
nicach powiatu,

 ► R 65 – Podlaski Szlak Bociani. Długość: 10 km w granicach powiatu,
 ► Rowerowy pierścień Suwalszczyzny. Długość: 19 km w granicach 
powiatu.

ATRAKCJE WEEKENDOWE 
Wiosna 
Szczególnie wiosną w celu nabrania sił witalnych na cały rok poleca-
my kuracje w jedynej na Warmii i Mazurach Pijalni Wód Mineralnych 
i Leczniczych ,,Zdrój”. 

Warto skorzystać również z Mazurskich Tężni Solankowych, bę-
dących idealnym miejscem na wiosenne spacery i rekreację. Szeroka, 
oświetlona Promenada Zdrojowa, ciągi piesze i rowerowe, przyrządy do 
ćwiczeń zewnętrznych oraz bliskość jeziora powodują, iż jest to miejsce 
bardzo chętnie wybierane jako cel spotkań i przechadzek. 

Lato 
Lato w Gołdapi obfituje w imprezy, zarówno kulturalne, jak i sporto-
we. Praktycznie każdy tydzień lipca i sierpnia przynosi nowe ciekawe 
wydarzenia. 

 ► Bezkrwawe safari – w hodowli u podnóża Tatarskiej Góry na oko-
ło 300 ha ogrodzonej ziemi, wśród drzew i ogromnych stawów 
rybnych, można spotkać stada danieli, jeleni europejskich, jeleni 
mandżurskich, dzików, świniodzików i jedyne w Europie siedlisko 
jelenia marali. Mieszkają tu także muflony, dzikie owce arui, koniki 
Przewalskiego, tarpany, długowłose jaki, guanako, lamy, konie kucy-
ki, krowy, hailandy i herefondy, owce kameruńskie i skundy, kozy, 
a nawet zebry i wielbłądy. Można obserwować orły bieliki, żurawie, 
czaple i gniazdujące na bagnach kormorany. Jest też egzotyczne ptac-
two: strusie, pawie, bażanty. Gospodarstwo zwiedza się na pokładzie 
samochodu terenowego, co dodaje uroku całej wyprawie. 

 ► Jezioro Gołdap – atrakcją jest także przecięte granicą jezioro Gołdap 
(2/3 jeziora znajduje się po stronie polskiej, 1/3 po stronie rosyjskiej). 
Na jeziorze widoczne są boje graniczne. Nad jeziorem wypożyczalnia 
sprzętu pływającego. Kajakiem można wybrać się na spływ wypływa-
jącą z jeziora Gołdap rzeką Gołdapą. 

Jesień
 ► Jesienią warto odbyć wycieczki po okolicach Gołdapi, które o tej po-
rze roku wyglądają szczególnie pięknie. Koniecznie trzeba zobaczyć: 
Mosty w Stańczykach, tajemniczą piramidę w Rapie, Piękną Górę 

i okolice. 

Zima
Stoki narciarskie na Pięknej Górze (272 m n.p.m.) - wzdłuż tras zjazdo-
wych (350, 500 i 750 m) znajdują się wyciągi narciarskie, w tym jedyna 
w Polsce północno-wschodniej, kolej linowo - krzesełkowa. Prowadzą-
cy ze szczytu ponad kilometrowej długości betonowy tor saneczkowy 
może być wykorzystywany zarówno zimą, jak i latem. 

 ► Trasy do narciarstwa biegowego w dzielnicy uzdrowiskowej i Lesie 
Kumiecie. 

 ► Ostatni tydzień stycznia upływa pod hasłem „Kierunek Gołdap”. To 
kilkudniowa, nastrojowa impreza, skupiająca miłośników muzyki, 
poezji, fotografii, filmu, sztuk plastycznych i krajoznawstwa. 

PROPOZYCJA PROGRAMU 3-DNIOWEGO POBYTU

1 dzień – ,,Gołdap na zdrowie” 
Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty jedynego na Warmii i Ma-
zurach uzdrowiska. Promenada Zdrojowa, Pijalnia Wód Mineralnych 
i Leczniczych ,,Zdrój”, Mazurskie Tężnie Solankowe, bogata oferta za-
biegów leczniczych, SPA & Wellness. Promenada Zdrojowa i położony 
w sąsiedztwie Las Kumiecie to doskonały teren do nordic walking lub 
wycieczek rowerowych. 

2 dzień – ,,Śladami Immanuela Kanta” – poznajemy 
Gołdap
Wybitny filozof Immanuel Kant zimą 1775-1776 roku przyjął zaprosze-
nie dowódcy garnizonu gołdapskiego, gen. von Lossova i przyjechał do 
Gołdapi, mimo iż – jak twierdzono – nigdy nie wyjeżdżał z Królewca. 
Podczas wędrówki po mieście warte odwiedzenia są: konkatedra czy-
li kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 
obelisk poświęcony Immanuelowi Kantowi, kościół pod wezwaniem 
św. Leona i Bonifacego, wieża ciśnień, Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. 
Mieczysława Mariana Ratasiewicza i kryta pływalnia. 

3 dzień – ,,Ku przygodzie i magicznym okolicom Gołdapi”
Miejsca warte zobaczenia: mosty w Stańczykach, trójstyk granic, ma-
zurska piramida, park linowy na Pięknej Górze (oferuje trzy trasy alpi-
nistyczne o łącznej długości 540 metrów, trasę tyrolkową nad stawem, 
trasę dla dzieci z siatkami asekuracyjnymi, dodatkowo trasę na drze-
wach oraz wyjątkowo trudną trasę dla dorosłych).

TWÓRCY LUDOWI
 ► Jadwiga Steć – eko biżuteria – tel. 504 159 881,
 ► Elżbieta Milewska – decoupage – tel. 502 055 102,
 ► Wiesław Perkowski – rzeźba,
 ► Paweł Murzyn – miód, świece woskowe – tel. 500 037 376,
 ► Cecylia Buczyńska-Buza – malarstwo olejne na płótnie, szkle użytkowym 

– tel. 507 584 486,
 ► Mariola Luty – biżuteria, haft – tel. 507 144 650,

Jezioro Gołdap

GołdapGołdap

Pomnik I. Kanta
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 ► Mazuria Dekor – ceramika artystyczna – tel. 503 723 980,
 ► Barbara Kwiatkowska – rękodzieło – tel. 509 977 711,
 ► Maria Chylińska – akwarele – tel. 87 615 14 56,
 ► Spółdzielnia Socjalna Fantazja – wyroby filcowe, zabawki i poduszki 
z bawełny – tel. 533 881 833,

 ► Lidia Liszewska – malarstwo na jedwabiu – tel. 510 095 929,
 ► Anielska Szpulka – dekoracje i zabawki szyte – tel. 606 296 184.

PRZYRODA 
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej 
Siedziba: Żytkiejmy. Rozciągająca się pomiędzy jeziorem Gołdap a miejsco-
wością Żytkiejmy Puszcza Romincka przecięta jest granicą państwową. Z li-
czącego 37 tys. ha obszaru, niespełna 33 proc. znajduje się w granicach Pol-
ski, pozostała część należy do Rosji. Spotykamy tu wiele unikalnych roślin 
oraz zwierząt takich, jak: wilki, jelenie, łosie, czarne bociany, orły bieliki, ry-
sie. Bagienne i torfowe doliny, niecki jezior oraz rynny rzek otaczają malow-
nicze morenowe i kemowe wyniesienia. Różnice wysokości sięgają na tych 
obszarach dwustu metrów. Bogata rzeźba w połączeniu z ostrym klimatem 
ma wpływ na szatę roślinną Puszczy. Obok borów sosnowo-świerkowych, 
lasów grądowych i olchowych, enklaw dębów, lip i klonów są w Puszczy 
rozległe torfowiska porosłe świerczyną. Przypominają one lasy Kanady i sy-
beryjskiej tajgi. Cała polska część obszaru puszczańskiego wraz z obrzeżami 
ma status Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. W puszczy utwo-
rzono siedem rezerwatów: Dziki Kąt, Czerwona Struga, Mechacz Wielki, 
Boczki, Czarnówko, Uroczysko Kramnik i Żytkiejmska Struga. Oznakowa-
ne szlaki umożliwiają uprawianie turystyki pieszej rowerowej i konnej.

Góra Tatarska (308 m n.p.m.)
Wzniesienie stanowi ciekawy przykład formy polodowcowej o dwóch 
wierzchołkach, pomiędzy którymi rozciąga się wytopisko z zarastają-
cym jeziorkiem. Jego zaskakujące położenie oraz unikatowa roślin-
ność spowodowały, iż w 2012 roku utworzono tu rezerwat przyrody 
pod nazwą Torfowisko na Tatarskiej Górze. U północnych stoków 
Tatarskiej Góry znajduje się, podupadła i wyludniona, wieś Tatary, 
podobnie jak góra, biorąca swą nazwę od przebywających tu w XVIII 
wieku Tatarów.

LITERATURA 
 ► Gołdap i okolice, praca zbiorowa pod red. Janusza Kopciała, Suwałki 1995,
 ► Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1971,
 ► Gołdapi i okolice, Ryszard F. Dutkiewicz,
 ► Szlakami Mazur Garbatych. Przewodnik po Ziemi Gołdapskiej, Gołdap 
2000,

 ► Gołdapskie obrazy czasów minionych, Ryszard Dutkiewicz, Sława Ta-
rasiewicz, Gołdap 2014,

 ► Album Gołdapianie po 1945 r.,
 ► Gołdap, Pluszkiejmy, Błąkały i okolice, Mieczysław M. Ratasiewicz, 
PTSM W-wa 1973.

 ► „Stadt und Kreis Goldap”.

INFORMACJA  
TURYSTYCZNA
ul. Kościuszki 26
tel. 89 761 00 48
e-mail:  
osrodekkultury@wp.pl

www.gorowoilaweckie.pl
www.ok.gorowo.pl
www.jestesmyrazem.org.pl
www.licej.nazwa.pl
www.gorowoilaweckie.osp.org.pl
Funpage: 
Ośrodek Kultury w Górowie 
Iławeckim
Miasto Górowo Iławeckie

powiat bartoszycki
ok. 4400 mieszkańców

prawa miejskie od 1335 roku

„Miasto Wielu Kultur”
Najmniejsza obszarem gmi-
na w Polsce jest ulokowana 
z dala od ruchliwych, tran-
zytowych dróg. Położona na 
terenie dawnej Natangii miej-
scowość można nazwać oazą 
spokoju. Często słyszy się tu 
język ukraiński, bo w Górowie 
znajduje się Zespół Szkół Ogól-
nokształcących z Ukraińskim 
Językiem Nauczania. 

HISTORIA
Założone 5 lutego 1335 roku przez komtura belgijskiego Heinricha de 
Muro, nazywane  „Landsberg”. W 1482 roku oddane pod władanie Niki-
lisowi  Taubenheim. Od roku 1535 miasto miało nowego pana, był nim 
Friedrich von Waldburg, który otrzymał Landsberg wraz Kandytami 
i Dzikowem za sukcesy w wojnie z Polakami. Jego wnuk, Fabian von 
Waldburg umarł, a wdowa po nim Helena Dorothea wyszła za mąż po 
raz drugi za Otto von Schwerina, naczelnego prezydenta Prus Książę-
cych. Herby obu rodów do dziś widnieją na suficie kościoła ewangelic-
kiego (obecnie cerkiew greckokatolicka). Majątek rodu von Schwerin 
pozostał w ich rękach aż do II wojny światowej. 

Podczas swej wielowiekowej historii Górowo Iławeckie doświad-
czało raczej więcej upadków niż wzlotów. Miasto płonęło co najmniej 
siedem razy, przeżywało epidemie cholery, dżumy, tyfusu. W roku 1710 
szalała dżuma, a zmarłych chowano na tzw. Górze Zarazy, dzisiejszym 
terenie gazowni miejskiej.

Od roku 1718 do 1779 miasto garnizonowe. Stacjonowały tu kompa-
nie pruskiego regimentu - grenadierzy. Jedynym śladem po stacjonują-
cych oddziałach jest zegar ratuszowy, zrobiony na ich prośbę. Do nie 
najlepszych okresów dla Górowa należą także czasy wojen napoleoń-
skich, podczas których miasto najbardziej ucierpiało. 

Na przełomie XIX i XX w. zaczęło się rozwijać. W latach 1845-1868 
zbudowano drogi do Pruskiej Iławki, Lidzbarka Warmińskiego, Pie-
niężna. Od roku 1898 działa kolej. W 1908 oddano do użytku gazownię 
miejską, a w 1910 miejski wodociąg. Już w 1924 roku miasto otrzyma-
ło prąd elektryczny, a od 1928 działała automatyczna centrala telefo-
niczna. W czasie II wojny światowej, ze względu na pobliski „Stablack” 

GÓROWO IŁAWECKIE
Gołdap
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(obecnie Kamińsk, w której hitlerowcy wybudowali koszary i obóz je-
niecki), szybko znalazło się w wirze działań wojennych. 

Od czerwca 1945, kiedy to miasto zostało odbite z rąk radzieckich, 
Górowo zaczęło żyć nowym życiem. Zaczęli przybywać nowi miesz-
kańcy z różnych regionów kraju. W 1947 przesiedlono tutaj w ramach 
akcji „Wisła” znaczną ilość ludności ukraińskiej. Do roku 1961 Górowo 
Iławeckie było siedzibą powiatu.

Od tego czasu Górowo Iławeckie zyskało miano miasta wielu kultur.

LEGENDA
„Skarb pod świerkiem”
Pośród pół i łąk, wśród dzikich uroczysk, w nieprzebytych gąszczach 
górowskich lasów rósł wielki i stary świerk. Jego przeogromne gałęzie 
były domem wielu leśnych istot. Ptaki i drobne zwierzęta hałasowały 
w jego liściach, beztrosko wnosząc się w powietrze, wdrapując się na 
jego wysmukły pień. Drzewo kryło jednak mroczną tajemnicę. Oto 
wiele dziesiątków lat temu grasował na traktach otaczających Lands-
berg straszliwy zbójca, który nie dość, że grabił podróżnych, to jeszcze 
nikogo z nich przy życiu nie zostawiał. Próżno zastanawiano na niego 
pułapki, wysyłano szpiegów. Nikt nigdy nie poznał jego tożsamości. 
Ludzie mówili, że to ktoś z mieszczan pod osłoną nocy wyprawia się na 
trakty. Żaden jednak z mieszkańców nie wzbogacił się nagle, nikt nie 
szastał groszem. Minęły lata, napady ustały. Skarb jednak wciąż zaprzą-
tał umysły – zastanawiali się ludzie, gdzie zbój zakopał talary i kosztow-
ności i jak je znaleźć skoro lasy wielkie.

Znalazł się jednak sposób. W owym czasie aptekarzem w Lands-
bergu był pewien Żyd. Człowiek mądry, w sztukach magicznych takoż 
w alchemicznej sztuce wprawny. Przygotował on w tajemnicy magicz-
ną miksturkę, wyszukał na targu czarnego kura i udał się nocą w bór. 
Tam napoił koguta i gdy oszalały ptak pomknął przed siebie, podążył za 
nim. Nie minęło wiele czasu, gdy zatrzymali się pod pniem wiekowe-
go świerku. Księżyc świecił mocno, a kogut drapał i drapał niezwykłą 
zaciętością jakby czuł, że w ziemi jest coś pogrzebane. Mijały godzi-
ny, kogut nadal zapamiętale darł ziemię. Wreszcie wraz z pierwszymi 
promieniami słońca ukazało się wieko skrzyni. Żyd odrzucił ptaka na 
bok i zaczął sam szarpać korzenie drzewa i rozgarniać ziemię na boki. 
Z wilgotnej ziemi zaczęły wyłaniać się okucia i reszta znaleziska. Uchy-
lił wieko i wówczas świetlisty piorun uderzył wprost w wykopany dół. 
Aptekarz, ugodzony śmiertelnym promieniem, padł martwy na wieko, 
a ziemia zatrzęsła się i zasypała skrzynię wraz ze zwęglonymi szcząt-
kami śmiałka, który chciał ją wydobyć. Po dziś dzień pośród lasów za-
gubieni wędrowcy mogą się natknąć na stary świerk, wokół którego 
panuje przedziwna cisza i tajemnicza groza. 

GODNE UWAGI
 ► Ratusz miejski – w stylu gotyckim z XIV w., obecny wygląd zawdzię-
cza gruntownym przebudowom z XIX w. Na wieży miejski zegar 
z XVII w., dzięki renowacjom stary mechanizm zegara działa. W za-
chodniej części budynku znajduje się tablica upamiętniająca spalenie 
w 1686 r czarownicy z Augam,

 ► Cerkiew grekokatolicka – świątynia wybudowana ok. 1367 r., naj-
pierw katolicka, potem kościół ewangelicki, od 1982 r. cerkiew grec-
kokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Zabytek z unikalną 
kompozycją stylów oraz różnych tradycji chrześcijańskich, ze współ-
czesnymi freskami i ikonostasem autorstwa Jerzego Nowosielskiego 
oraz barokowym malowidłem sufitowym z 1660 r.,

 ► Kościół rzymskokatolicki – neogotycki z 1895 r. pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i św. Agaty. Przy kościele obelisk upamiętniający 
żołnierzy armii gen. Andersa,

 ► Dom, w którym nocował Napoleon – 17 lutego 1807 r. w domu gó-
rowskiego pastora zatrzymał się na noc Napoleon Bonaparte, który 
szedł ze swoimi wojskami na Pruską Iławkę, gdzie doszło do naj-
krwawszej bitwy tamtych czasów,

 ► Cmentarz żydowski – założony w XIX w., wtedy też zbudowano 
synagogę i założono gminę żydowską. Został zniszczony podczas 
II  wojny światowej przez hitlerowców, a macewami wyłożono 
ul. Mickiewicza. W 2006 r. oczyszczonych i ogrodzonych zostało kil-
ka słabo czytelnych macew.

 

MUZEA
 ► Muzeum Gazownictwa (ul. Wyszyńskiego 20) – w 1907 r. magi-
strat, powziął decyzję o budowie gazowni na węgiel kamienny. Bu-
dowę ukończono w 1908 r. Gazownia pracowała nieprzerwanie do 
lutego 1945 r. Obecnie w miejscu, gdzie było składowisko węgla, 
znajdują się ekspozycja z różnego rodzaju akcesoriami gazowniczy-
mi: gazomierzami, ciśnieniomierzami, a także kuchenkami i piecy-
kami gazowymi,

 ► Muzeum Miejskie prowadzone przez stowarzyszenie historyczno-
-kolekcjonerskie „Dreyse” – placówka gromadzi i eksponuje muze-
alia wojskowo-historyczne (od okresu bitew napoleońskich, po czasy 
powojenne). W chwili obecnej w zbiorach jest kilka tysięcy przed-
miotów w większości pochodzących  z okolicy.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Firma „EKKO” 
Firma „EKKO” kontynuuje tradycje zapoczątkowane w 1992 r. przez 
piekarnię „Maluchnik” – która od 2010 r. była członkiem sieci „Dzie-
dzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Właściciel piekarni, 
Pan Marek Maluchnik, przekazał obiekt synowi – Wojciechowi. 
Obecnie działa pod nazwą „EKKO” i zajmuje się produkcją pieczywa 

Górowo IławeckieGórowo Iławeckie

Zespół ukraiński

Ratusz miejski

Cerkiew grekokatolicka

Górowo Iławeckie
Otwarte: cały rok
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tradycyjnego, słodkiego i półsłodkiego. Pieczywo wytwarza wyłącz-
nie według tradycyjnych metod z surowców najwyższej jakości po-
chodzących z regionu Warmii i Mazur. Dba o różnorodność asorty-
mentu, dzięki czemu każdego dnia wypieka produkty z rozmaitymi 
dodatkami, takimi jak ziarna: słonecznika, soi, dyni, lnu, sezamu, 
siemienia lnianego. Od kilku pokoleń metody produkcji pozostają 
niezmienne. Głównym dostawcą mąk do piekarni jest młyn „Mły-
nomag”, który jest członkiem sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia 
Mazury Powiśle”.

Restauracja „Natangia” 
W restauracji „Natangia” proponuje się kuchnię regionalną z potrawa-
mi kuchni litewskiej, ukraińskiej, niemieckiej i polskiej. Specjalnością 
są łężnie – pampuchy z gotowanych ziemniaków z kapustą duszoną na 
maśle w sosie grzybowym. Ponadto polecane są również: cepeliny, róż-
ne rodzaje pierogów, klopsy z Królewca, zupa weselna, która podawana 
była na stołach pruskich w czasie uroczystości weselnych.

Pozostała baza żywieniowa
 » Restauracja „Róża Wiatrów”, 
 » Bar „Doris”,
 » Bar „Dziupla”, 
 » Pizzeria „U Wioli i Kwasa”. 

BAZA NOCLEGOWA
Skrzydło hotelowe w Internacie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem 
Nauczania

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE 
 » „Wielebowo” Aleksander Wieleba, Bukowiec 26,
 » „Buko“ Janusz Błocki, Bukowiec 77,
 » „Pod Tajemniczą Górą” Maria Konieczna, Pareżki 2,
 » „W kamiennym kręgu” Maria Ciechanowicz, Gruszyny 11,
 » „ Jaśkowa dolina” Teresa i Jan Cieślak, Gruszyny 3,
 » „Przy lesie” Bożena i Waldemar Michalscy, Pieszkowo 56,
 » Kazimierz Witkowski, Kandyty 74,
 » „Agro Krzyś” Krzysztof Konieczny, Glądy 28,
 » Zofia Sobolewska, Kiwajny 14/2,
 » Leśniczówka w Nowej Wsi Iławeckiej 18, Henryk Maziuk.

WYDARZENIA
 ► maj-czerwiec – Miejskie Dni Rodziny,
 ► trzeci weekend czerwca – Dni Górowa,
 ► pierwszy weekend lipca – Ekołomyja – festiwal, podczas którego 
można posłuchać muzyki polskiej, litewskiej i ukraińskiej, wziąć 
udział w ekologicznych akcjach i spróbować tradycyjnej kuchni.

W OKOLICY
 ► Toprzyny – most wybudowany na przewróconym czołgu,
 ► Kandyty – cmentarz zachodni dawnych, niemieckich mieszkańców 
wsi, założony w 1890 r.,

 ► Pareżki – Tajemnicza Góra, do której prowadzą pozostałości torów 
z II wojny światowej,

 ► Kamińsk – bunkier z czasów wojny (niezbadany dotąd przez arche-
ologów), Muzeum II Wojny Światowej, tablica upamiętniająca pole-
głych podoficerów i szeregowców wojsk lądowych w obozie Jeniec-
kim Stablack A,

 ► Gmina – pozostałości kompleksów pałacowo-ogrodowych.

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe: 

 ► Szlak czerwony: Górowo Iławeckie – Dęby – Rez. „Jezioro Martwe” 
– Dzikowo – Kandyty – Bukowiec – Worławki – Górowo Iławeckie. 
Długość: 33,4 km,

 ► Szlak zielony: Górowo Iławeckie – Paustry – Pareżki – Orsy – Sigajny 
– Toprzyny – Żywkowo – Gałajny – Czyprki – Wojmiany – Górowo 
Iławeckie. Długość: 33,8 km,

 ► Szlak niebieski: Górowo Iławeckie – Dwórzno – Janikowo – Nowa 
Wieś Iławecka – Pudlikajmy – Nerwiki – Pieszkowo – Piaseczno – 
Bądze – Weskajmy – Deksyty – Wiewiórki – Woryny – Wojmiany 
– Górowo Iławeckie. Długość: 45,7 km.

ATRAKCJE WEEKENDOWE 
 ► Koncerty organizowane w ramach obchodów Dni Miasta i Ekołomyja,
 ► Park linowy w Pereżkach,
 ► Rezerwat przyrody,
 ► Ścieżki edukacyjne,
 ► Skatepark,
 ► Kort tenisowy,
 ► Kompleks sportowy (stadion miejski, dwa boiska „Orlik”),
 ► Bociania wieś Żywkowo,
 ► Boisko do piłki plażowej.

Zima
 ► Lodowisko przy boisku „Orlik”.

PROPOZYCJA PROGRAMU 3 -DNIOWEGO POBYTU

1 dzień – Zwiedzanie miasta
Do obejrzenia Stary Rynek, Staw Garncarski, cerkiew greckokatolicka, 
kościół rzymskokatolicki, Muzeum Gazownictwa, Muzeum Miejskie, 
cmentarz żydowski, mury obronne miasta, 

Górowo IławeckieGórowo Iławeckie

Impreza taneczna

Górowo Iławeckie
www.natangia.pl
Otwarte:  
codziennie 12.00-22.00

Muzeum Gazownictwa
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2 dzień – Wycieczka po gminie (autokarowa, samochodowa 
lub rowerowa)
Bunkier w Kamińsku, park linowy i Tajemnicza Góra w Pareżkach, re-
zerwat „Martwe Jezioro” w Dzikowie, a na zakończenie ognisko w leśni-
czówce Nowa Wieś Iławecka, 

3 dzień – Sport
Boisko „Orlik” – gry i zabawy lekkoatletyczne z animatorem sporto-
wym, kort tenisowy, boisko do piłki plażowej. Wycieczka do Żywkowa 
– bocianiej wsi – i Toprzyn, gdzie można zobaczyć most zbudowany 
na czołgu.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Mariusz Lewandowski – malarz, plastyk,
 ► Edward Stefanowicz – rzeźbiarz,
 ► Henryka Wiśniewska – solistka, autorka piosenek.

PRZYRODA
 ► „Jezioro Martwe” – Rezerwat bobrów i ptactwa Dzikowo, 
 ► Dydaktyczne ścieżki edukacyjne – Dzikowo – fauna i flora oraz 
Bociania Wieś Żywkowo – Ostoja Warmińska (sieć Natura 2000). 

INNE
 ► pozostałości po murach obronnych,
 ► fragment pierwszej górowskiej sieci wodociągowej,
 ► wieża ciśnień na Górze Zarazy.

LITERATURA 
 ► M. Mycio, Monografia miasta Górowo Iławeckie, W&P, Malbork 2001,
 ► J. Kostka, Górowo wczoraj i dziś, Cycero.pl, Górowo Iławeckie 2006,
 ► T. Sowiński, Prusowie i Krzyżacy w mrokach tajemnic, Regionalista, 
Olsztyn 2012,

 ► H. Schulz, Sagen und Schwänke aus Natangen, Kreisgemeinschaft 
Preußisch Eylau, Verden (Aller) 1992,

 ► T. Śrutkowski, Śladami gazowego płomienia, ElSet, Olsztyn 1999. 

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA

cały rok – ul. Krasickiego 1
tel./fax: 89 519 00 52

sezonowa  
(od 1 lipca do 31 sierpnia)  

– ul. Wysokiej Bramy 2
tel. 89 767 41 48

e-mail:  
it@lidzbarkwarminski.pl

www.osir.lidzbarkwarminski.pl
www.ldk.lidzbarkwarminski.pl

lidzbarkwarminski.wm.pl
www.mbp.lidzbarkwarminski.pl

mbp.lidzbarkwarminski.pl
lidzbarkmdk.w.interia.pl

www.lidzbarkwarminski.pl
www.lidzbarkw.eu

miasto powiatowe
ok. 17 000 mieszkańców

prawa miejskie od 1308 roku 

„Historyczna stolica 
Warmii”
Urozmaicony, pagórkowaty 
teren idealnie nadaje się do ca-
łorocznej rekreacji, przełamując 
utarty stereotyp, że na Warmię 
i Mazury przyjeżdża się tylko 
latem. Szlakiem Zamków Go-
tyckich czy Szlakiem Koperni-
kowskim, na których trasie leży 
Lidzbark Warmiński, można 
wędrować przez cały rok.

HISTORIA
Położony przy ujściu Symsarny do Łyny Lidzbark Warmiński jest bez 
wątpienia jednym z najpiękniejszych miast na Warmii i Mazurach. 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 bisku-
pów warmińskich, ale oficjalnie ich siedzibą stał się dopiero w roku 1350. 
(prawa miejskie Heilsberg, bo tak się wtedy nazywał, otrzymał wcześniej 
w roku 1308). Zapewniło to szybki rozwój miasta. Już w drugiej połowie 
XIV wieku w mieście zbudowano ratusz, kościół, szpital, a nawet - co 
było ewenementem na tamte czasy – wodociąg. Mieszczanie lidzbarscy 
trudnili się folusznictwem, młynarstwem i kowalstwem. Przez parę stu-
leci „miasto było ważnym centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, dlatego też często nazywano je Perłą Warmii.” Historia 
Lidzbarka w ogólnym zarysie przypomina to, co działo się w innych mia-
stach – wojna polsko-krzyżacka przyniosła ciągłe oblężenia, jak nie jednej 
to drugiej strony. Po perturbacjach z Krzyżakami przez miasto przecho-
dziły w kolejnych stuleciach wojska szwedzkie, brandenburskie, rosyjskie 
i francuskie. I nie były to towarzyskie wizyty. Pożarów też nie brakowało. 
Czerwony kur szalał w roku 1497 i w 1522 siejąc zniszczenie. Potem była 
długa przerwa i kolejny wielki pożar w roku 1895. Chyba wodociągom 
zawdzięczał Lidzbark fakt, że dżuma zajrzała do miasta tylko w sezonie 
1709 – 1710. Przełom wieku XIX i XX wraz z rewolucją techniczną przy-
niósł miastu inwestycje przemysłowe – powstały elektrownia, odlewnie 
żeliwne, młyny zbożowe. Oczywiście do miasta dotarła także kolej. Dzia-
łały szkoły i wiele urzędów. Po II wojnie, w wyniku której miasto zostało 
znacznie zniszczone, Lidzbark wrócił do Polski i stał się siedzibą powiatu. 

LIDZBARK WARMIŃSKI
Górowo Iławeckie

Obchody Ekołomyja
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LEGENDA
Dawno, dawno temu żyła sobie w Lidzbarku piękna dziewczyna o imie-
niu Mołwita. Pewnego dnia zobaczyła orszak. Na czele jechał rycerz 
w zbroi, będący komturem na zamku w Dzierzgoniu, a jego konia pro-
wadził 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, po-
rwać 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 komtu-
ra– zniknęła. Przemko siadywał więc samotnie na brzegu rzeki prosząc 
niebo, aby jako kamień mógł leżeć w miejscu, gdzie ziemi dotykały sto-
py 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
 ► Zamek biskupów warmińskich - dzieło gotyckiej architektury. Wraz 

z przedzamczem, wieżą bramną, bastionem i basztą najlepiej zachowa-
na budowla na ziemiach byłego państwa zakonnego. Jedyny tego typu 
obiekt nie rekonstruowany. Dziedziniec - ze względu na krużganki 
- przypomina dziedziniec na Wawelu. Na uwagę zasługują piękne po-
lichromie w zamkowym refektarzu oraz na krużgankach. W lidzbar-
skim zamku mieszkał Mikołaj Kopernik, Eneasz Sylwiusz Piccolomini, 
(późniejszy papież Pius II), Jan Dantyszek, Ignacy Krasicki, Stanisław 
Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Olbracht Waza, Adam Stanisław Grabow-
ski, Karol XIII, Napoleon Bonaparte i wiele innych znakomitych osobi-
stości. Na przedzamczu barokowy pomnik Św. Katarzyny z 1756 r.,

 ► Kościół św. Piotra i Pawła - zbudowany w roku 1315 r. We wnętrzu 
znajdują się cenne obrazy i chrzcielnica z XIV wieku. Wieżę wieńczy ba-
rokowy hełm trójlatarniowy z 1717 r., a na nim chorągiewka z herbem 
biskupa Potockiego. Po 1698 r. kościół przebudowano na barokowy, 
a w 1870-1872 regotyzowano. Pobliska plebania i wikarówka oraz klasz-
tor ss. Katarzynek pochodzą z 1800 r.,

 ► Wysoka Brama – jedyna zachowana z trzech bram kiedyś funkcjonujących. 
Powstała w latach 1466-1530. Górną część przemurowano około 1850 r.,

 ► Mury obronne i układ urbanistyczny - budowę fortyfikacji zakończono 
w 1357 r. Przez lata dobudowywano do murów małe domy uboższych 
mieszkańców - do dziś zachowały się dwa XV-wieczne budynki,

 ► Szereg kamieniczek z XVIII i XIX wieku,
 ► Ratusz – neogotycki, XIX-wieczny,
 ► Kościół ewangelicki – przykład drewnianej architektury protestanckiej na 

Warmii. Wybudowany w latach 1818-1823 według projektu przygotowanego 
w berlińskiej Wyższej Deputacji Budowlanej pod kierunkiem K. F. Schinkla, 
czołowego architekta tej epoki w Europie. Aktualnie cerkiew prawosławna,

 ► Kościół Podwyższenia Krzyża – barokowy kościółek o wymiarach 24 
na 10 metrów, postawiony jako wotum dziękczynne za kres epidemii 
dżumy. Kamień węgielny poświęcono w roku 1709 r. Otoczony murami 
z dwiema narożnymi kaplicami,

 ► Oranżeria Krasickiego – barokowo-klasycystyczny pawilon ogrodowy 
wzniesiony w latach 1711-1724 dla biskupa Teodora Potockiego, rozbu-
dowany ok. 1770 roku dla biskupa Ignacego Krasickiego. Oranżeria jest 
usytuowana na wzgórzu naprzeciwko starego zamku i stanowi punkt 
centralny Ogrodów Biskupich,

 ► Cmentarz rumuński – w latach 1914-1918 znajdował się tu obóz je-
niecki. 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. Jeńcy, którzy 
przeżyli wystawili zmarłym pomnik – piramidę, zaś rząd brytyjski ufun-
dował krzyż. Niepotwierdzone źródła podają, że jest tam pochowanych 
2081 Rosjan, 506 Rumunów, 49 Brytyjczyków, 45 Belgów, 43 Francuzów, 
19 Włochów, 8 Serbów oraz Niemcy (ich liczba nie jest oszacowana).

MUZEA
Muzeum Warmii i Mazur – Oddział w Lidzbarku Warmińskim –  
Pl. Zamkowy 1. Na ostatnim piętrze zamku znajduje się Galeria.

BAZA ŻYWIENIOWA
W Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Warmia Mazury Powiśle”

Restauracja „Warmianka”
Restauracja „Warmianka” usytuowana jest przy Zamku Biskupów War-
mińskich. Posiada dwie przytulne, klimatyzowane sale, z dostępem do 
Internetu, w których serwowane są doskonałe śniadania, obiady i kola-
cje. Jest to wspaniałe miejsce na miłe spędzenie czasu, w gronie rodzi-
ny i znajomych. W menu można znaleźć bogaty wybór wyśmienitych 
dań kuchni regionalnej. Restauracja oferuje: obiady abonamentowe dla 
firm z dostawą, dania na wynos i z dostawą na telefon, obsługę imprez 
plenerowych oraz catering.

Pozostała:
 » Restauracja Hotel Krasicki Pl. Zamkowy 1,
 » Restauracja Hotelu Górecki ul. Olsztyńska 4, 
 » Restauracja „Starówka’’ ul. Hoża 39,    
 » Zajazd „Wika” ul. Kopernika 33, 
 » Zajazd „Uluru’’ ul. Bartoszycka 29,   
 » Bar „Smak” ul. Wysokiej Bramy 4,    
 » Caffe Pasja ul: Kajki 7,  
 » Cukiernia „Złoty Róg” ul. Wysokiej Bramy 1, 
 » Smażalnia ryb „NEPTUN’’ ul. Milewicza 5.

BAZA NOCLEGOWA
 » Hotel „Krasicki”, Plac Zamkowy 1/7, Lidzbark Warmiński,
 » Hotel „Górecki”, ul. Olsztyńska 4, Lidzbark Warmiński,       
 » „Gościniec Myśliwski”, ul. Spółdzielców 2B, Lidzbark Warmiński,       
 » Zajazd „Uluru”, ul. Bartoszycka 29, Lidzbark Warmiński,    

Lidzbark WarmińskiLidzbark Warmiński

Zamek biskupów warmińskich

Wysoka Brama

Lidzbark Warmiński
Otwarte: codziennie  

10.00-18.00
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 » Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze Leśne”, Medyny 4 (2 km od miasta), 
 » Gospodarstwo agroturystyczne Stanisława Cytowicz, ul. Dąbrow-

skiego 24, Lidzbark Warmiński,
 » Pokoje gościnne Krystyna Tomaszewska, ul. 30-lecia 4, Lidzbark War-

miński.

Inne obiekty noclegowe: 
 » „Kopernik”, ul. Zielona 1, Lidzbark Warmiński,
 » „Przy Bramie”, ul. Konstytucji 3 Maja 18, Lidzbark Warmiński,
 » „Warmia”, ul. Konstytucji 3 Maja 22, Lidzbark Warmiński,
 » Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe „Świteź”, Kłębowo 50  

(ok. 8 km od miasta),

Gospodarstwa Agroturystyczne:
 » Anna i Zdzisław Gawryś, Suryty 9, 
 » Elżbieta i Lucjan Prawdzik, Suryty 15,
 » Kulpińska Anna, Koniewo 16, 
 » „Domek na Wzgórzu” Tadeusz i Elwira Aramowicz, Blanki 6, 
 » „Ostrów Kierwiński” Beata i Waldemar Seferyńscy, Kierwiny 54, 
 » Stadnina koni „Dom Trakeński”, Kierwiny 48, 
 » Stadnina koni „Arkadia”, Ignalin 27. 

WYDARZENIA 
 ► marzec – Kaziuki – Wilniuki - przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzic-

twa kulturowego Wileńszczyzny, obszaru, gdzie swoje korzenie ma wie-
lu mieszkańców regionu. Występują artyści z Wilna i okolic, odbywają 
się targi rękodzieła,

 ► czerwiec – Festiwal Sera – trzydniowe wydarzenie edukacyjno-kulinar-
ne. Pierwszego dnia specjalne jury wybiera laureatów konkursu na Naj-
lepszy Polski Ser. Podczas kolejnych 2 dni degustacja i sprzedaż serów 
oraz pokaz ich wytwarzania. Najmłodsi mogą złożyć wizytę w zagrodzie 
z żywymi zwierzętami dającymi mleko,

 ► czerwiec – Bitwa pod Heilsbergiem – rekonstrukcja wydarzeń histo-
rycznych z 1807 roku, bitwy z okresu kampanii pruskiej Napoleona, 

 ► lipiec – Festiwal Kultury Myśliwskiej – msza myśliwska, koncerty muzy-
ki myśliwskiej, prezentacja nadleśnictw, degustacja potraw z dziczyzny,

 ► lipiec/sierpień – Lidzbarskie Wieczory Jazzowe – cykl koncertów pol-
skich i zagranicznych muzyków jazzowych. Odbywają się na scenie ple-
nerowej w centrum miasta,

 ► lipiec/sierpień – Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej – warsz-
taty muzyczne przygotowujące uczestników do koncertowego wykona-
nia rozmaitych form muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej

 ► sierpień – Dni Lidzbarka Warmińskiego – impreza w rocznicę nadania 
praw miejskich. W programie liczne koncerty gwiazd polskiej i zagra-
nicznej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i rekreacyjne,

 ► sierpień – Wieczory Humoru i Satyry – najstarszy przegląd kabaretowy 
w Polsce – odbywa się od 1976 roku,

 ► sierpień – Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Finał Regionalny Konkursów 
„Smak Warmii, Mazur i Powiśla” na najlepszy produkt i potrawę. 

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe

 ► Szlakiem kolejowym: starym nasypem linii funkcjonującej w latach 
1905–1945 przejechać można od Lidzbarka Warmińskiego wzdłuż Łyny, 
w rejonie wsi Długołęka i Bobrownik, Łaniewo, Poborowo, Wolnica, 
Opin, Krosno do Ornety. Trasa oznakowana specjalnymi tabliczkami. 
Długość: 27,86 km, szerokość 2 m, czas przejazdu 2 godz.,

 ► Szlakiem czerwonym zachodnim: Lidzbark Warmiński – Długołęka – 
Łaniewo – Kaszuny – Babiak – Bugi – Runowo – Workiejmy – Nowa 
Wieś Wielka – Wielochowo – Lidzbark Warmiński. Długość: 49,7 km,

 ► Szlakiem czerwonym południowym: Lidzbark Warmiński – Łabno – Ja-
randowo – Kochanówka – Suryty – Blanki – jez. Symsar – Medyny – Li-
dzbark Warmiński. Długość: 32,3 km,

 ► Szlakiem niebieskim: Lidzbark Warmiński – Koniewo – Morawa – Na-
praty – Stoczek Klasztorny – Kierwiny – Sarnowo – Lidzbark Warmiń-
ski. Długość: 31 km,

 ► Szlakiem zielonym: Wielochowo – Jagoty– Wielochowo. Długość: 8,5 km,
 ► Szlakiem żółtym północnym: Lidzbark Warmiński – Koniewo – Wie-

lochowo – Lidzbark Warmiński. Długość: 11,3 km,
 ► Szlakiem żółtym południowym: Kłębowo Ośr. „Świteź” – Kochanówka 

– Stryjkowo – Jarandowo – Kłębowo Ośr. „Świteź”. Długość: 30 km,
 ► cross kolarski: Góra Krzyżowa.

Kajakowe
 ► rzeką Łyną: Pilnik – Lidzbark Warmiński – Wojdyły. Długość: 14 km,
 ► rzeką Symsarną („extreme” dla zaprawionych): Jezioro Blanki – Lidzbark 

Warmiński. Długość: 16 km.

Piesze 
 ► Lidzbark Warmiński PKP – Dolina Symsarny – Góra Krzyżowa – Li-

dzbark Warmiński. Długość: 6 km,
 ► Lidzbark Warmiński PKP – Stoczek Klasztorny – Bisztynek – Reszel – 

Święta Lipka – Kętrzyn – Gierłoż – Parcz PKS. Długość: 85 km.

Pieszo-rowerowe
Ciąg do kąpieliska miejskiego przy jeziorze Wielochowskim. Długość: 3 km.

ATRAKCJE WEEKENDOWE SEZONU
Wiosna – „Historyczne wspomnienia”
10 czerwca 1807 r. miała miejsce bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim, który 
z racji swojego położenia stał się głównym ośrodkiem dowodzenia Rosjan i Pru-
saków przeciw Francuzom. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku jest organizo-
wana inscenizacja bitwy pod Heislbergiem (dawniej tak nazywał się Lidzbark), 
której towarzyszą występy, pokazy, koncerty, targi rękodzieła i turniej strzelecki. 

Lato – „Wakacyjna rekreacja”
Dla amatorów rowerów wycieczka szlakiem kolejowym biegnącym 
wśród pól i lasów z pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Urozma-
iceniem są wiadukty i przydrożne kapliczki. Dwie specjalne „stacje” 
wypoczynkowe – Łaniewo (7 km) i Opin (21 km). Miejsca warte odwie-
dzenia to kościoły w Krośnie i Opinie.

Lidzbark WarmińskiLidzbark Warmiński

Piesze wędrówki

Lidzbark z lotu ptaka
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Dla duchowo spragnionych Lidzbarskie Wieczory Jazzowe i Mię-
dzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej, na poprawę humoru  Li-
dzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, a dla głodnych Festiwal „Smaki 
Warmii, Mazur i Powiśla”.

Jesień – „W zaciszu sanktuariów”
Jest ich tu wiele, m.in. Stoczek Klasztorny (misjonarz zawiesił dębie małą 
figurkę Matki Boskiej Bolesnej, która jednak zaginęła. Po licznych woj-
nach zapomniana figurka znaleziona została w połowie XVI w. przez dwie 
dziewczynki grabiące siano. W opuszczonym klasztorze był więziony kar-
dynał Stefan Wyszyński), Krosno (sanktuarium wzorowane na Świętej Lip-
ce. Kult maryjny związany ze znalezieniem w końcu XIV w. w rzece figurki 
Matki Bożej), Chwalęcin (w 1570 r. wybudowano tu kapliczkę dla Czarnego 
Krucyfiksu wykopanego w lesie nad Wałszą. Zespół pielgrzymkowy wybu-
dował Jan Krzysztof Reimers z Ornety w latach 1720-28), Glotowo (słynie 
z Kalwarii, zbudowanej na wzór jerozolimskiej za pieniądze miejscowego 
kupca, który z pielgrzymki do Ziemi Świętej wrócił z takim właśnie po-
mysłem. Jak mówi legenda, w czasie najazdu Prusów, wierni schowali na 
polu Najświętszy Sakrament. Kościół został spalony, a część mieszkańców 
zabita. Kielich z nienaruszoną hostią znaleziono po latach). 

Zima – „Czas sportów i rekreacji na śniegu”
Można korzystać z lodowiska (czynne codziennie od 15 grudnia do 31 mar-
ca, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające), wybrać się na kulig np. na 
terenach znajdujących się wokół stadnin koni, albo uprawiać narciarstwo 
biegowe korzystając z nasypu kolejowego Lidzbark Warmiński – Orneta.

PROPOZYCJA PROGRAMU 3 -DNIOWEGO POBYTU
1 dzień
Zwiedzanie miasta – kościoły, mury obronne, brama, cmentarz, oranżeria,

2 dzień
Wycieczka rowerowa (zimą narciarska) kolejowym szlakiem do Ornety. 
Popołudniu zwiedzanie Zamku Biskupów Warmińskich,

3 dzień
Latem wyjazd nad jezioro do Kłębowa, jesienią do Sanktuarium 
w Stoczku Klasztornym, zimą na Górę Krzyżową, a wiosną do SPA.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Zofia Dobosz – pierogi, serwetki – 89 767 35 50,
 ► Dorota Harbaczonek – biżuteria, filc obrazy, naszyjniki – 531 619 011,
 ► Joanna Kirzenkowska – haft, koty maskotki, szale, chusty – 511 875 363,
 ► Łucja Kuczyńska – choinki, stroiki, zioła – 600 600 128,
 ► Józef Mika – rzeźba, malarstwo – 604 251 383,
 ► Danuta Mucha – łabędzie, bombki, kosze z papieru – 798 890 987,
 ► Elżbieta Rafalska – pierogi, nalewki – 788 328 653,
 ► Janina Szwinto – obrazy – 663 545 576,
 ► Krystyna Tarnacka – artykuły różne – 607 392 382,
 ► Agnieszka Voss – naszyjniki bransoletki maskotki na szydełku – 89 767 48 41,
 ► Marta Wodzyńska – koszyki z papierowej wikliny – 794 067 695,
 ► Elżbieta Wojczulanio – anioły z drewna – 500 179 990.

INNE 
 ► Kąpielisko Miejskie przy jeziorze Wielochowskim – kąpielisko strzeżo-

ne, zjeżdżalnie dla dzieci, ścieżka ułatwiająca wjazd osobom niepełno-
sprawnym, parking, toalety i przebieralnie, wypożyczalnia sprzętu pły-
wającego, boisko do siatkówki plażowej,

 ► lodowisko – w okresie zimowym czynne codziennie,
 ► plac zabaw, ul. Poniatowskiego (park Ireny Kwinto),
 ► plac zabaw, ul. Lipowa,
 ► Stadion Miejski, ul. Bartoszycka, boiska, orliki,
 ► Skatepark, ul. Ogrodowa.

LITERATURA 
 ► Historia Lidzbarka Warmińskiego, Krzysztof Mikulski, Eugeniusz Boro-

din, tom I – 2008 rok, I część tomu II – 2011, II część tomu II – 2014,
 ► Lidzbark Warmiński, Roman Burzyński, 1972,
 ► Lidzbark Warmiński, Andrzej Rzempołuch, 1989,
 ► Rezydencja lidzbarska biskupów warmińskich, Edward Radtke, 2012,
 ► Zabytki na Warmii - od pomysłu do przemysłu, prof. dr hab. Krzysztof Mi-

kulski, Eugeniusz Brodij, Iwona Beata Kluk, 2010,
 ► Lidzbark Warmiński na dawnych kartkach i fotografiach, Eugeniusz Borodij, 

współwyd. z Lidzbark Warmiński na fotografii Tadeusz Filipowicz, 2008,
 ► Lidzbark Warmiński – fotografia, Wioletta Jaskólska 2008,
 ► Szlakiem Zamków Gotyckich, Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Go-

tyckie, 2008,
 ► Łyna Guber, Wojciech Kujawski, 2014,
 ► Dawniej Heilsberg, dzisiaj Lidzbark Warmiński, Bernadetta i Piotr Stańko, 

Janusz Procajło, 2014.

Lidzbark WarmińskiLidzbark Warmiński

Artystka ludowa
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www.lubawa.pl
www.osir.lubawa.pl
www.moklubawa.pl
www.kino.lubawa.pl
www.bibliotekalubawa. 
   neostrada.pl

Facebook: lubawa.pl

powiat iławski 
ok. 10 000 mieszkańców

prawa miejskie od 1311 roku

„Tygiel etnograficzny”
Miasto nad Sandelą, stolica 
ziemi lubawskiej. Specyficzna 
kultura ludowa, charakteryzu-
jąca się własnymi, rodzimymi 
cechami (dialekt lubawski, 
budownictwo, wierzenia oraz 
zwyczaje świąteczne, weselne 
i pogrzebowe) wyróżniały ją od 
sąsiednich Mazur, a także nie-
znacznie od ziemi chełmińskiej 
czy michałowskiej i dobrzyń-
skiej. Cechy etnograficzne tego 
regionu silnie jednak wiązały 
go z polską kulturą ludową. Jest 
więc swoistym tyglem etnogra-
ficznym. 

HISTORIA
Po raz pierwszy Lubawa wymieniona jest w 1216 roku w bulli Papieża In-
nocentego III potwierdzającej, że władca pruski Surwabuno podarował 
ziemię lubawską biskupowi Chrystianowi. Już w 1257 roku ziemia lubaw-
ska 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 Związ-
ku Pruskiego walczącego przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Gościem 
lubawskiego zamku w latach 1535-1539 był kilkakrotnie Mikołaj Kopernik.  
Od pokoju toruńskiego w 1466 roku aż do I rozbioru Polski w 1772 roku 
Lubawa należy do Polski. To czasy rozwoju szczególnie w zakresie handlu 
i rzemiosła. Zgodnie z ustaleniami traktatu tylżyckiego z 7 lutego 1807 
roku ziemia lubawska znalazła się w granicach Księstwa Warszawskie-
go. Wiek XIX to duży napływ ludności pochodzenia niemieckiego, ale 
pomimo tego zachowała swój polski charakter. Umacniały się tenden-
cje 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. Powiat ten w roku 1948 przemianowano na nowomiejski. Do 
Polski miasto powróciło na mocy traktatu wersalskiego, a polskie wojska – 
pod wodzą generała Józefa Hallera – wkroczyły do Lubawy 19 stycznia 1920 
roku. Lata międzywojenne to dobry czas dla miasta, które stało się dużym 
zapleczem usługowym dla lokalnego rolnictwa. Podczas II wojny zlokali-
zowany był tu obóz karny dla nieletnich. Przejście II Frontu Białoruskiego 
spowodowało bardzo duże zniszczenie sięgające 80% budynków.  Ocalały 
jednak budowle sakralne stanowiące obecnie istotną część miasta.       

Dziś Lubawa to silny ośrodek przemysłu meblarskiego i przetwór-
stwa spożywczego, w tym cukiernictwa.

LEGENDA
Jak biskup ściął święte drzewo
W 1209 na ziemi lubawskiej pojawił się z misją chrystianizacyjną bi-
skup 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 świę-
te miejsca. Takim miejscem był Święty Gaj, w którym rosło jedno naj-
ważniejsze, nietykalne święte drzewo. Legenda głosi, że tuż koło tego 
pogańskiego drzewa w Lipach objawiła się Matka Boska. Wierni posta-
nowili więc wybudować tu kościół. Biskup Chrystian stwierdził jednak, 
że „Nie godzi się, aby obok przybytku Matki Najświętszej owe pogań-
skie 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.

GODNE UWAGI
 ► Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny – 
wybudowany ok. 1330 r., kilkakrotnie odbudowywany po pożarach 
w XVI wieku. Murowany z cegły w stylu gotyckim, jednonawowy. 
W środku bogate wyposażenie m.in. barokowy ołtarz główny z 1723 r. 
z obrazem Matki Boskiej Różańcowej (ok. 1600 r.), barokowe ołtarze 
boczne. W kaplicy Mortęskich, przylegającej do kościoła od strony 
południowej, barokowy ołtarz z figurką patronki ziemi lubawskiej - 
Matki Boskiej Lipskiej. Rzeźba raz w roku, podczas odpustu na po-
czątku lipca, jest przenoszona do sanktuarium w Lipach,

 ► Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła – wybudowa-
ny w XVII wieku wraz z zespołem klasztornym bernardynów. W 1821 
roku 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. W posadzce prezbite-
rium płyta nagrobna fundatora klasztoru, biskupa Mikołaja Chrapic-
kiego, oraz gotycki krucyfiks przywieziony na początku XVI w. przez 
franciszkanów z ich macierzystego klasztoru,

 ► Kościół pw. św. Barbary – z ok. 1770 roku, drewniany o konstruk-
cji zrębowej z późnobarokowym wystrojem wnętrza. Postawiony na 
miejscu kaplicy św. Barbary zbudowanej z fundacji biskupa Mikołaja 
Chrapickiego (zniszczonej podczas wojen szwedzkich w 1629 r., na-
stępnie odbudowanej i spalonej w wyniku pożaru w 1724 r.),

 ► Sanktuarium w Lipach – historia kultu maryjnego według legend 
sięga XIII wieku. W 1600 r. siostry Mortęskie (Magdalena – ksieni 
chełmińskich benedyktynek, Zofia i Anna) ufundowały tu kaplicę, 
która spłonęła w 1861 r. W 1870 r. pobudowano w tym miejscu neo-
gotycki filialny kościół p.w. Nawiedzenia NMP, dziś miejsce kultu 
maryjnego ziemi lubawskiej. W 1969 r. prymas Stefan Wyszyński 
ukoronował figurkę Matki Boskiej Lipskiej. Dziś miejsce dostosowa-
ne do przyjmowania wielkich rzesz wiernych,

 ► Układ urbanistyczny miasta – bardzo czytelnie zachowany na 
starym mieście. Układ średniowiecznej sieci ulicznej zachował się 

LUBAWA

Kościół pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
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Kościół pw. św. Barbary
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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 r. kroniki piszą o drewnianym zamku w widłach rzek San-
deli i Jesionki. Choć stolicą biskupstwa była Chełmża, to od poło-
wy XIII wieku biskupi rezydowali głównie w Lubawie. Z pięknego 
zamku wzniesionego na początku XIV wieku pozostały tylko ruiny. 
Zniszczony po pożarze w 1813 r. został całkowicie rozebrany w 1826 r. 
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 
jest zainteresowania ze względu na swoją specyfikę wynikającą z et-
nograficznego położenia Ziemi Lubawskiej.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Karczma nad Sandelą 
Karczma „Nad Sandelą” położona jest w Lubawie nad rzeką Sande-
la – stąd jej nazwa. Restauracja funkcjonuje od roku 1979. Cały obiekt 
zachowuje charakter ludowej karczmy. Posiada salę konsumpcyjną na 
140 osób oraz salę bankietową. Zapewnia doskonały smak potraw oraz 
poleca wyśmienite potrawy kuchni staropolskiej. Gorąco poleca rów-
nież nowości kulinarne. Dużą popularnością cieszą się indyk pieczony 
w całości, szynka z pieca oraz pieczone prosię. Klienci zachwycają się 
smakiem dań oraz dekoracją sporządzonych potraw. Karczma bierze 
aktywny udział w wielu konkursach i festiwalach gastronomicznych, 
na których zdobyła wiele nagród kulinarnych.

Zakład Cukierniczy IRMAG 
Zakład cukierniczy IRMAG prowadzi działalność w zakresie produkcji 
spożywczej (cukierniczej). Firma założona została w 1992 r. i funkcjo-
nuje jako spółka jawna. Ma ona charakter zakładu rodzinnego. Dzia-
łalność firmy związana jest z produkcją wyrobów cukierniczych, zaś 
na asortyment produktów składają się ciasta: biszkoptowe, francu-
skie, kruche, drożdżowe, piaskowe, makowe i lodowe. Wielkość pro-
dukcji wynosi ok. 5 ton tygodniowo. Wypiek ciast oparty jest na wła-
snych recepturach, które bazują na składnikach naturalnych. Dzięki 
temu na produkowane tu wyroby jest duży popyt na rynku. Gotowe 
wyroby trafi ają na rynek lokalny (55% wielkości produkcji), regionalny 
(35%) i krajowy (10%).

Przetwórnia Owoców i Warzyw 
Przetwórnia produkuje przetwory owocowe i warzywne od ponad 50 
lat. Produkcja odbywa się na podstawie tradycyjnych receptur, wyso-
kiej jakości surowców i innowacyjnej technologii. Surowiec pochodzi 
z własnych sadów, z plantacji leżących w ekologicznie czystym regionie 
Warmii i Mazur. W ofercie znajdują się m.in.: dżemy, konfitury, powi-
dła śliwkowe, jabłko prażone, wiśnie drążone do ciast, owoce i warzywa 
pakowane aseptycznie. Firma posiada innowacyjną maszynę do pako-
wania owoców i warzyw oraz innowacyjną aseptyczną technologię. Ta 
metoda pozwala na przechowywanie owoców i warzyw z zachowaniem 
ich naturalnych cech bez dodatku konserwantów.

Pozostała baza żywieniowa
 » Restauracja „Spichlerz”,
 » Zajazd „Wichrowe Wzgórza”,
 » Restauracja „Maximus”.

BAZA NOCLEGOWA
 » Maximus, ul. Rzepnikowskiego 31/22, Lubawa,
 » Spichlerz, ul. Kupnera 14, Lubawa,
 » Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łąkowa 8, Lubawa.

WYDARZENIA
 ► styczeń – Rocznica Wyzwolenia Lubawy, 
 ► styczeń – Festiwal Punk-Rock-Reggae,
 ► luty – Halowe Zawody Lekkoatletyczne „Sobótki” dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,

 ► marzec – Lubawska Gala Sportu,
 ► marzec – Konkurs „Współczesna adaptacja legend ziemi lubawskiej”,
 ► kwiecień – Misterium Męki Pańskiej,
 ► kwiecień – Wielkanocny Konkurs na stroik i pisankę,
 ► kwiecień – Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o Laur 
Złotej Rybki,

 ► kwiecień – Rejonowy konkurs poezji,
 ► maj – Ogólnopolskie Kryterium Uliczne,
 ► maj – Mistrzostwa Lubawy w Wyścigach na Hulajnogach,
 ► maj – Mistrzostwa Lubawy w Kapslach,
 ► maj – Międzynarodowy Turniej Młodzików w zapasach w stylu 
klasycznym o Puchar Burmistrza Lubawy,

 ► maj – Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Lubawa w lekkiej 
atletyce,

 ► maj – Święto Poezji Dziecięcej,
 ► czerwiec – Dzień Motocyklisty,
 ► czerwiec – Wieczór Świętojański,
 ► czerwiec – Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji dnia kultury fizycznej,
 ► lipiec – Przegląd Zespołów Śpiewaczych,
 ► lipiec – Lubawskie Lato Kulturalne,
 ► lipiec – Marsz na Grunwald,
 ► sierpień – Bieg Uliczny „Lubawska dycha”,
 ► sierpień – Lubawskie Lato Kulturalne,

LubawaLubawa

Lubawa
www.karczma-sandela.pl
Otwarte: 10.00-20.00

Lubawa
www.lubawa.com

Otwarte: pn.-pt. 6.00-14.00

Lubawa
www.cukiernia-szczepanscy.pl
Otwarte: cały rok

Piknik w Lubawie

Fragment murów obronnych
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 ► sierpień – Dni Lubawy – Regionalne Święto Mleka,
 ► wrzesień – Pożegnanie lata,,
 ► wrzesień – Dzień motocyklisty,
 ► wrzesień – Witaminy Szkolne,
 ► październik – Jesienne Zawody Latawcowe,
 ► październik – Dni Kultury Chrześcijańskiej,
 ► październik – Koncert Zaduszkowy,
 ► listopad – Mistrzostwa Lubawy w Halowej Piłce Nożnej,
 ► listopad – Święto Odzyskania Niepodległości,
 ► grudzień – Mikołajki Miejskie,
 ► grudzień – Jarmark Świąteczny.

W OKOLICY
 ► Glaznoty – kościół ewangelicko-metodystyczny oraz ceglany wia-
dukt nieistniejącej kolei z Samborowa do Turzy Wielkiej,

 ► Jezioro Francuskie – nazwa wiąże się z utopieniem w nim przez miej-
scowych 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 pw. św. Wawrzyńca z 1761 r.,
 ► Grunwald – pole bitwy z 1410 roku – muzeum.

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerem

 ► Lubawa - Fijewo – Prątnica – Omule – Napromek – Wygoda – Gla-
znoty – Zajączki – Wiśniewo – Wałdyki – Złotowo – Lubawa. Dłu-
gość: 33 km, czas przejazdu: ok. 2,5 godz.,

 ► Lubawa - Złotowo – Lubstyn - Stegna (Lubstynek)- Lubawa. Dłu-
gość: 22 km , czas przejazdu: ok. 1,5 godz.,

 ► Lubawa - Lipy - Złotowo - Wałdyki - Grabowo - Rożental - Kazanice 
- Byszwałd – Lubawa. Długość: ok. 35 km, czas przejazdu: ok. 4 godz.

Samochodem
 ► Lubawa - Nowe Miasto Lubawskie - Lidzbark Welski - Działdowo - 
Nidzica - Olsztynek – Grunwald – Wysoka Wieś – Lubawa.

PROPOZYCJA PROGRAMU 3-DNIOWEGO POBYTU

1 dzień: „Lubawskie Kościoły”
Zwiedzenie trzech kościołów lubawskich: barokowego pw. św. Barbary, 
gotyckiego pw. Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny oraz renesan-
sowego pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła. Można wybrać 
się na spacer do Lip (ok. 2,5 km), by zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej 
Lipskiej. Dobre miejsce na piknik w otoczeniu pięknej przyrody.

2 dzień: „Historyczna Lubawa”
Zwiedzanie murów zamku biskupów chełmińskich i spacer ścieżką 
dydaktyczną wokół nich. Wizyta w Bibliotece Miejskiej im. Teofila Ru-
czyńskiego (możliwość obejrzenia faksymile Biblii Gutenberga oraz re-

liktów lubawskiego ratusza.) Wizyta w galerii w której eksponowane są 
obrazy przedstawiające historię miasta. Wizyta u sióstr szarytek, które 
opowiedzą o działalności  zakonnic w Lubawie.

3 dzień: „Lubawa rekreacyjna”
Wypoczynek w Lubawskich Łazienkach m.in. trening na siłowni ze-
wnętrznej. Potem wycieczka rowerowa i seans filmowy w Cyfrowym 
Kinie Pokój.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Edward Kościński – malarz,
 ► Teofil Ruczyński – poeta,
 ► Zbigniew Ochenkowski – rzeźbiarz w drewnie.

PRZYRODA 
 ► Łazienki Lubawskie – park miejski zrewitalizowany w 2014 r. Prze-
strzeń rekreacyjna z bogatą zielenią, stawami wodnymi oraz placem 
zabaw dla najmłodszych,

 ► Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej – miejsce kultu maryjnego oto-
czone bogatą zielenią.

LITERATURA 
 ► Słowniki Bibliograficzne ziemi lubawskiej, Jerzy Szews,
 ► Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Józef Śliwiński,
 ► Ziemia Lubawska: przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospo-
darka, Jan Falkowski,

 ► Skarby lubawskiego ratusza, Iwona Zduńska,
 ► Wybór wierszy, Teofil Ruczyński.

LubawaLubawa

Park w Lubawie

Rynek w Lubawie
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INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
ul. Zamkowa 2
tel. 89 625 03 70
e-mail:  
lot-powiatunidzickiego@op.pl

nidzica.pl 
nok.nidzica.pl,  
it.nidzica.pl
fanpage Gmina Nidzica 
Naturalnie na Mazurach 

miasto powiatowe
ok. 14 300 mieszkańców

prawa miejskie od 1381 roku

„Nidzica –  
100% Mazury”
Miasteczko ulokowane w po-
łudniowej części regionu bę-
dące swoistą bramą wjazdo-
wą na Mazury. Pełne życia 
turystycznego, a okolice to 
niezwykle malowniczy, pa-
górkowaty krajobraz, pokryty 
licznymi jeziorami, lasami, 
mokradłami i torfowiskami.

HISTORIA 
Nidzica, zwana “Bramą na Warmię i Mazury”, położona jest w połu-
dniowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto - to 
ciekawe zabytki, a okolice to niezwykle malowniczy, pagórkowaty kra-
jobraz, pokryty licznymi jeziorami, lasami, mokradłami i torfowiskami.  
Przez teren miasta przepływa rzeka Nida, od której pochodzi jego hi-
storyczna nazwa. Dzieje Nidzicy sięgają XIV wieku, wybudowany wów-
czas zamek był siedzibą administracji krzyżackiej. Jest to największy na 
Mazurach pokrzyżacki zamek o charakterze rezydencjalno-obronnym. 
Obecnie mieści się w nim Nidzicki Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi 
Nidzickiej, restauracja i hotel, pracownia rzeźby, galeria malarstwa 
i miejsko-gminna biblioteka. Z dawnej przeszłości ocalał nie tylko za-
mek, ale również resztki murów obronnych z zachowanymi częściowo 
basztami, tzw. klasztorek i kościoły na terenie gminy. W XV wieku mia-
sto kilkakrotnie przechodziło z rąk polskich w krzyżacko-pruskie i od-
wrotnie. Nidzicki ratusz wielokrotnie niszczony i przebudowywany, 
obecny kształt zyskał w 1842 roku. Nidzica była wielokrotnie w swych 
dziejach doświadczona wojnami, pożarami i epidemiami. 

Podczas plebiscytu w 1920 roku za Polską głosowało tylko 330 osób, 
choć jeszcze podczas spisu powszechnego w 1910 roku ponad 20 000 
osób zamieszkujących powiat nidzicki (2/3 ogółu mieszkańców) dekla-
rowało jako język ojczysty język polski. W okresie międzywojennym 
Nidzica była miastem przygranicznym (niedalekie Działdowo było już 
w Polsce).

Doszczętnie zniszczona w czasie pierwszej wojny światowej, odbu-
dowana i kolejny raz zniszczona po zakończeniu działań wojennych 
przez armię radziecką 1945 – do dzisiaj nie odzyskała dawnego blasku.

NIDZICA Z Nidzicy jest taka sama ilość kilometrów do Warszawy co do Trój-
miasta czy Kaliningradu.

Gmina, prowadząc szeroką działalność na rzecz ludności, była wy-
różniana tytułami: „Gmina Fair Play”, „Gmina Przyjazna Dziecku”, 
„Gmina Przyjazna Mediom i Społeczeństwu”, „Gmina Przyjazna Tury-
stom”, „Miejsce z dobrym klimatem dla Twoich inwestycji”,  była laure-
atem konkursu Grunt na Medal, zajęła I miejsce w konkursie na „Naj-
lepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2010” w kategorii: gminy i miasta do 
70 tys. mieszkańców.

LEGENDA
„Legenda o Nowaku” – podczas Potopu szwedzkiego, w 1656 roku pod 
miasto podeszły wysłane przez chana na pomoc królowi polskiemu 
liczne czambuły tatarskie. Zamknięto przed nimi bramy i z niepokojem 
oczekiwano dalszego rozwoju wydarzeń. Tymczasem jeden z młodych 
mieszczan, niejaki Nowak, zauważył przypadkiem, że nieopodal mu-
rów urzęduje sam wódz tatarski ze swoją świtą, być może omawiając 
plan zdobycia miasta. Nie zastanawiając się długo Nowak dopadł do 
najbliższej armaty, przymierzył, strzelił i... trafił. Utrata wodza spowo-
dowała ogromne poruszenie w obozie – hałas i ruch był tak wielki, że 
radcy miejscy uznali to za atak i rozkazali odnaleźć tego, który tak bez-
myślnie zdenerwował Azjatów. Kary w tamtych czasach były srogie, a że 
biedny chłop nie chciał stracić ani ręki, ani tym bardziej głowy, więc po-
stanowił się ukryć. Sprytny był i schował się tam, gdzie nikt na pewno 
by go nie szukał – w okazałej kupce świeżego, pachnącego... nawozu. Po 
jakimś czasie sprawa się wyjaśniła, Tatarzy odstąpili, a wydanego przez 
żonę Nowaka miasto przyjęło jak bohatera.

GODNE UWAGI 
 ► Zamek krzyżacki – powstał w II połowie XIV wieku. Jest największym 

pokrzyżackim zamkiem rezydencyjno-obronnym na Mazurach. Zamek 
był siedzibą wójtów – komturów, urzędów miejskich, wykorzystywany 
również jako więzienie, a przed 1945 r. mieścił się w nim sąd obwodowy. 
Obecnie jest siedzibą Nidzickiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Miejskiej, 
Muzeum Ziemi Nidzickiej, mieści się w nim także hotel, restauracja, ga-
leria malarstwa i pracownia rzeźby oraz bractwo rycerskie,

 ► Klasztorek – to gotycka budowla o charakterze obronnym. Usytuowany 
w południowo-wschodnim narożniku miasta, wchodził w skład fortyfi-
kacji. Pierwotnie wschodnia jego część spełniała rolę baszty narożnej. 
W wiekach późniejszych wykorzystywany jako szkoła dla niższego per-
sonelu kościelnego, koszary, biblioteka miejska, kino, a przed spaleniem 
w 1914 r. – jako spichlerz. Budynek został zniszczony także w 1945 r., 
a po odbudowie w latach 1967-1988 zaadaptowano go na filię Archiwum 
Państwowego,

 ► Kościół p.w. św. Wojciecha – zbudowany w XIV w. i włączony do miej-
skiego systemu obronnego w zachodniej części miasta. Zachowany dziś 
fragment murów obronnych jest widoczny przy wejściu na plebanię 
parafii katolickiej od strony kościoła. Pierwszą wzmiankę o kościele 

Nidzica

Wieża zamkowa

Zamek krzyżacki
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znajdujemy w dokumencie lokacyjnym miasta z 1381 r., lecz uroczyste 
poświęcenie przeprowadzono w 1404 r. Na skutek działań wojennych 
w 1914 r. kościół spłonął. Odbudowano go w latach 1920-1924 w pseudo-
renesansowym stylu, który zachował do tej dziś,

 ► Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Krzyża – zbudowany w latach 
1858–1860 w stylu neogotyckim, z wieżą dobudowaną w 1890 r. We-
wnątrz, drewniany strop kasetonowy, wystrój świątyni stanowi zbiór cen-
nych zabytków sztuki sakralnej z terenu południowych Mazur. To przede 
wszystkim malowane na drewnie obrazy ołtarzowe (najstarsze z XV w.) 
oraz rzeźby w drewnie, pochodzące z dawnych kościołów ewangelickich,

 ► Dawny browar – powstał w 1868 r. i pierwotnie nosił nazwę „Schloss-
brauerei Neidenburg” (Browar Zamkowy Nidzica). Po II wojnie świato-
wej mieściła się tu rozlewnia oranżady, a po remoncie w 1958 r. powstała 
Nidzicka Wytwórnia Win i Miodów Pitnych. W 1992 r. decyzją Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisany do rejestru zabytków jako 
przykład XIX–wiecznego budownictwa przemysłowego. Obecnie znaj-
duje się w rękach prywatnych i nosi nazwę Wytwórni Win i Miodów 
Pitnych w Nidzicy,

 ► Łyński Młyn – zbudowany na początku biegu rzeki Łyny. Pierwsze 
wzmianki o nim pochodzą z 1387 r. Po spiętrzeniu wody utworzono małe 
jeziorko o powierzchni 1 ha. Pierwszym właścicielem młyna był w 1387 r. 
komtur krzyżacki Johann von Baffort z Ostródy. Początkowo w młynie 
mielono zboże, później przystosowano go do przeróbki kaszy. W 1657 r. 
budynki gospodarcze młyna wykorzystywali sukiennicy z Nidzicy jako fo-
lusz (do wyrobu sukna), napędzając prasy wodą. Podczas I wojny świato-
wej zajęty był przez Rosjan. Po wojnie młyn funkcjonował jeszcze parę lat.

MUZEA
Muzeum Ziemi Nidzickiej (ul. Zamkowa 2, Nidzica) – są w nim stałe 
wystawy poświęcone historii miasta. Można zobaczyć tu m. in. ręcz-
nie malowane mazurskie kafle ludowe, starodruki, średniowieczne 
naczynia gliniane wykorzystywane do wykonania warstwy izolacji pod 
posadzką średniowiecznej kamienicy przyrynkowej (1278-1408), frag-
menty naczyń glinianych (XIV/XV w.) z badań archeologicznych pro-
wadzonych na zamku w Nidzicy.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

„Zajazd Myśliwski”
„Zajazd Myśliwski” położony jest nad samym jeziorem Omulew w miej-
scowości Wikno k. Nidzicy. To restauracja i komfortowo urządzone 
pokoje gościnne. Proponuje specjały kuchni polskiej i lokalnej, które 
spełniają oczekiwania najbardziej wybrednych smakoszy. Specjalnością 
szefa jest prosię nadziewane kaszą – pieczone na rożnie, podawane 
z zapiekaną kapustą i sosem żurawinowo-chrzanowym. Oferuje rów-
nież szeroką gamę usług, takich jak usługi cateringowe, organizację 
wszelkiego rodzaju imprez plenerowych i okolicznościowych.

„Almes” sp. z o.o.
Wytwórnia Win i Miodów Pitnych w Nidzicy powstała w 1958 r. Jej sie-
dziba mieści się w starym budynku z 1868 r., w którym przed wojną 
mieścił się browar. Obecnie produkuje wysokiej klasy miody pitne, któ-
re cieszą się dużym uznaniem w kraju i za granicą. Do produkcji wyko-
rzystuje tylko naturalne produkty, takie jak miody pszczele pochodzące 
głównie z warmińsko-mazurskich pasiek oraz dodatki ziołowo-korzen-
ne. W swojej ofercie posiada również miody pitne półtoraki, dwójniaki 
i trójniaki w opakowaniach szklanych o różnej pojemności.

Pozostałe restauracje
 » Restauracja „U Komtura” Nidzica,
 » Restauracja „Biała” Nidzica,
 » Restauracja Gościniec Nika Natać Mała, 
 » Restauracja „Pod Bażantem” Jabłonka 36a, 
 » „Karczma Pod Gołębiem” Nidzica,
 » Zajazd „Europa” Litwinki, 
 » Zajazd „Leśny” Waszulki 3,
 » Smażalnia Ryb „Sieja” Frąknowo 32b.

Inne lokale 
 » Pizzeria „Gruby Benek”, 
 » Pizzeria „Adria”, 
 » Grill House Piramida,
 » „Alternatywa” Pub”, 
 » Spichlerz Pub, 
 » Tokyo Disco Club, 
 » „Centrum Klub”,
 » Bar „Ratuszowy”, 
 » Bar „Las Vegas”,
 » Bar „Kormoran”.

BAZA NOCLEGOWA
 » Hotel U komtura, ul. Zamkowa 2, Nidzica,
 » Hotelik Kamiński, Plac Wolności 4, Nidzica,
 » Pensjonat Grave, Plac Wojciecha z Brudzewa 11, Nidzica,
 » Kwatera prywatna, ul. Marchlewskiego 20, Nidzica,
 » Kwatera prywatna Na zaciszu, ul. Dubieńska 7, Nidzica,
 » Wynajem kwater prywatnych – noclegi, ul. Marchlewskiego 11, Nidzica,
 » Agroturystyka Ranczo, Jabłonka 57 (18 km od Nidzicy),
 » Agroturystyka Pod akacjami, Bożena Karwowska, Bolejny (15 km 

od Nidzicy),
 » Agroturystyka Frajda, Jolanta Ziemska, Jabłonka 7 (18 km od Nidzicy),
 » Agroturystyka Tęczowe łowisko, Karol i Elżbieta Dąbrowscy Wólka 

Orłowska 10 (12 km od Nidzicy),
 » Agroturystyka Ostoja, Jacek Kubicki, Kamionka 21 ( 6 km od Nidzicy) ,
 » Agroturystyka Zakątek Napiwoda, Krystian Paczkowski, Napiwoda 101 

(7 km od Nidzicy) ,
 » Agroturystyka Anna Piotrowska Dobrzyń 32 (8 km od Nidzicy), 
 » Zajazd Myśliwski, Wikno 4a (16 km od Nidzicy),

NidzicaNidzica

Dawny browar

Wikno
www.zajazdmysliwski.com

Otwarte: cały rok

Wytwórnia Win i Miodów 
Pitnych, 
Nidzica
Otwarte: pn.-pt. 7.00-15.00,
sklep firmowy codziennie 
7.00-18.00
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 » Pensjonat Gawra, Wikno 12,
 » Zajazd Europa, Litwinki (2 km od Nidzicy),
 » Zajazd Leśny, Waszulki 3, (2 km od Nidzicy).

WYDARZENIA 
 ► czerwiec – Festiwal Muzyki Pozytywnej,
 ► czerwiec – Zamkowy Maraton Rockowy – ZMRock, 
 ► czerwiec – Międzynarodowy Festiwal Fantastyki,
 ► lipiec – Dni Nidzicy,
 ► lipiec – Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego,
 ► sierpień – Nidzickie Targi Rzemiosła, 
 ► sierpień – Merida Mazovia MTB (maraton rowerowy),
 ► sierpień – Inwazja ognia i muzyki (połączenie muzyki i teatru ognia),
 ► cały rok – Cykliczne Koncerty Muzyczne. 

W OKOLICY
„GARNCARSKA WIOSKA” 
Wyjątkowe miejsce edukacyjne i przyrodnicze. To Magiczne Mazury 
z zabudowaniami „Garncarskiej Wioski” (pracowania garncarska, kuź-
nia mazurska, stodoła mazurska i „Jarzębinowy Amfiteatr”), „Niezapo-
minajką” – miejscem na rozwijanie talentów dzieci i młodzieży oraz 
„Rajskim Ogrodem”. W 30 zakątkach tematycznych „Rajskiego Ogro-
du” zgromadzono kilka tysięcy gatunków roślin. To także staw, który 
wiosną jest wyjątkowo piękny z 4 tysiącami kwitnących żółtych irysów.

Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” serdecznie za-
prasza dzieci i młodzież na wiosenne zajęcia w „Garncarskiej Wiosce” 
i w „Rajskim Ogrodzie”. 

Wioska Gancarska oferuje ponadto warsztaty rzemieślnicze dla osób 
indywidualnych, rodzin i grup zorganizowanych tj.: garncarskie, z pro-
dukcji papieru czerpanego, z malowania na szkle, z malowania bombek 
oraz pokazy rzemieślnicze.

DESTYLARNIA Z. KOZUBA I SYNOWIE 
Założona w 2005 roku przez Zbigniewa Kozubę i jego dwóch sy-
nów – Macieja i Jakuba. W tej rodzinnej wytwórni powstaje przede 
wszystkim pierwsza polska whisky, a także inne szlachetne trun-
ki będące owocem połączenia kreatywności rodziny Kozubów z ich 
przywiązaniem do tradycyjnych metod produkcji. Destylarnia mieści 
się w pełnej uroku wsi Jabłonka, położonej w najczystszym regionie 
Warmii i Mazur, nad jeziorem Omulew. W sercu destylarni pracują, 
jedyne w swoim rodzaju, dwa miedziane kotły destylacyjne, każdy 
z nich o pojemności 600 litrów. W 200 litrowych beczkach spoczywa 
pierwsza w Polsce whisky ze słodu żytniego. Jednakże marka Z. Ko-
zuba i Synowie to nie tylko whisky, to także najwyższej jakości czysta 
wódka pszeniczna, destylaty owocowe, nalewki, wódki gatunkowe 
i leżakowane.

Na potrzeby prezentacji, szkoleń i degustacji powstał specjalny pa-
wilon pokazowy w formie baru utrzymanego w klimacie lat 20-tych. 

Destylarnię można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 -18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.w grupach 
od 6 osób. UWAGA! Konieczna rezerwacja! 

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe

 ► Szlak Tatarski – trasa zaprojektowana tak, aby pokonując ją można 
było poznać legendy związane z napadem Tatarów na Nidzicę, zobaczyć 
największy głaz narzutowy na Mazurach, dawny majątek ziemski w Za-
grzewie (do 1945 r. własność rodziny Franckenstein), skansen w Grze-
górzkach i odwiedzić kompleks wsi drobnoszlacheckich oraz osad 
leśnych. Szlak posiada wspaniałe korytarze widokowe orientowane na 
dominantę zamku i sylwetkę miasta,

 ► Szlak Bursztynowy – umożliwia poznanie walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych w północno – wschodniej części gminy. Prowadzi 
poprzez kompleks osad rybackich i leśnych: Wikno, Jabłonkę, Natać 
Wielką i kompleks historycznych rządowych plantacji leśnych i osad le-
śnych: Brzeźno Łyńskie, Likusy, Zimna Woda, Nadleśnictwo Koniuszyn 
i Nadleśnictwo Zimna Woda,

 ► Szlak generała Samsonowa – znajduje się w północnej części gminy. 
Prowadzi przez ciekawie usytuowane miejscowości. Na terenie tym 
zachowały się obiekty związane z działalnością wojskową: cmentarze 
wojenne z okresu I wojny światowej, fragmenty urządzeń militarnych 
z czasów II wojny (bunkry i rowy przeciwczołgowe).

PROPOZYCJA 3-DNIOWEGO POBYTU 

Wiosna
 ► 1 dzień – wizyta na nidzickim zamku,
 ► 2 dzień – wycieczka rowerowa do źródeł Łyny,
 ► 3 dzień – spacer do Tatarskiego Kamienia.

Lato
 ► 1 dzień – wizyta na nidzickim zamku,
 ► 2 dzień – wycieczka śladami I wojny światowej,
 ► 3 dzień – spotkanie z twórcą ludowym.

Jesień
 ► 1 dzień – zwiedzanie Nidzicy,
 ► 2 dzień – pobyt we Wiosce Garncarskiej – udział w warsztatach rze-

mieślniczych,
 ► 3 dzień – zwiedzanie nidzickiego zamku.

NidzicaNidzica

Stragan na pikniku

Pokazy sztuki rycerskiej

Kamionka 5
http://garncarskawioska.pl/ 
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TWÓRCY LUDOWI
 ► Jadwiga Bardyszewska – malarstwo, tel. 696 294 209,
 ► Wiesław Czumakow,
 ► Ewa Gałka – Polskie Towarzystwo na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, tel. 89 625 21 53,
 ► Marzena i Bogdan Lachowicz - malarstwo, tkanina i formy użytkowe, 

tel. 89 625 39 26,
 ► Zbigniew Modzelewski – usługi ślusarskie, tel. 89 625 77 10,
 ► Zdzisław Siedlecki, 
 ► Józef Patkowski, 
 ► Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 
 ► Artur Różański,
 ► Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska sp. z o.o. – garncarnia, 

kuźnia mazurska, tel. 666 028 992.

PRZYRODA 
 ► Źródła Rzeki Łyny – Rezerwat przyrody im. prof. R. Kobendzy, jest roz-

ległą doliną zajmującą ponad 120 ha, z licznymi bocznymi wąwozami 
i dolinkami o stromych zboczach. Dla wygody zwiedzających utworzo-
ne zostały parkingi, a ponadto zbudowano schody i pomosty ułatwiają-
ce penetrację zboczy i obserwowanie interesującego zjawiska, jakim jest 
wsteczna erozja źródliskowa (rzadkość w skali europejskiej),

 ► Koniuszanka I – Rezerwat przyrody położony 15 km na północny-
-wschód od Nidzicy, w okolicach miejscowości: Napiwoda, Moczyska 
i Koniuszyn. Obszar objęto ochroną w celu zachowania terenu, na 
którym występują zjawiska sufozji na sandrze (proces przemieszczania 
składników gleby przez wody podziemne, który prowadzi do powstawa-
nia obniżeń terenu – lejów sufozyjnych),

 ► Koniuszanka II – Rezerwat leśny o powierzchni ok. 65 ha, którego na-
zwa pochodzi od rzeki Koniuszanki przepływającej przez jego środek. 
Powstał, by chronić niezwykle malowniczy przełom rzeki wpływającej 
do jeziora Omulew oraz lasów położonych na styku strefy pojeziernej 
z Sandrem Kurpiowskim,

 ► Kamień Tatarski – największy na Mazurach głaz narzutowy pozosta-
wiony przez ustępujący lodowiec. Jego wymiary: obwód 19 m, długość 
6,5 m, szerokość 4 m, wysokość 1,8 m. Pierwotnie głaz był jeszcze więk-
szy, ale jego wymiary zmieniały się z biegiem czasu na skutek rozbijania 
głazu, w celu wyrobu kamieni młyńskich i budowlanych. Nazwa wywo-
dzi się od legendy dotyczącej obrony Nidzicy przed najazdem Tatarów.

LITERATURA 
 ► Nidzica z dziejów miasta i okolic – wydanie 1976 r. ,
 ► Nidzica dawniej i dziś – 625 lat miasta Nidzicy – wydanie 2007 r.,
 ► Historia Nidzicy i okolic pod red. Waldemara Rezmera – wydanie 2012 r.,
 ► Przyroda Ziemi Nidzickiej – wydanie 2012 r. 

Nidzica

Rynek

HISTORIA
We wczesnym średniowieczu zamieszkiwali tu Prusowie z plemienia 
Sasinów. Później, typową dla tego obszaru koleją, przeszło w ręce krzy-
żackie. 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 fortyfi-
kacje wzmocnione licznymi basztami. Do miasta prowadziły trzy bra-
my, podwójna fosa i rodzaj barbakanu. Cenną cechą było położenie na 
handlowym szlaku, dzięki czemu Nowe Miasto umocniło się jako lo-
kalne 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 zabo-
ru 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 na-
zwę 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.

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
ul. Rynek 23  
(budynek kina Harmonia)
tel.: 56 474 23 44  
56 472 96 35
e-mail: it@umnowemiasto.pl

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

miasto powiatowe 
ok. 11 000 mieszkańców

prawa miejskie od 1353 roku

„Brama Mazur” 
Spokojne i niezwykle ciekawe 
miasto, interesująca jest także 
jego bogata pod względem wi-
dokowym oraz przyrodniczym 
okolica. Przepływająca przez 
miasto rzeka Drwęca stanowi 
wymarzony szlak kajakowy, 
ponieważ daje możliwość bez-
pośredniego kontaktu z dziką 
naturą. Dla tej i wielu innych 
atrakcji z pewnością warto tu 
przyjechać.

NOWE MIASTO LUBAWSKIE
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BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

 ► 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 tra-
dycyjnymi, 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. umożliwiła produkcję wędlin w sposób tradycyjny, lecz z wy-
korzystaniem nowoczesnych urządzeń. Receptury pamiętają jeszcze 
czasy przedwojenne i oparte są na naturalnych przyprawach.

BAZA NOCLEGOWA
 » Zajazd nad Drwęcą, ul. Kopernika 1a, Nowe Miasto Lubawskie,
 » Ośrodek MOSiR, ul. Jagiellońska 20, Nowe Miasto Lubawskie,
 » Noclegi, Hanna Herbert, ul. Kościuszki 7, Nowe Miasto Lubawskie,
 » Il Cavaliere, Cristian Pedrotti, ul. Jagiellońska 5, Nowe Miasto Lubawskie,
 » Finisz, Anna Perschke, ul. Grunwaldzka 67, Nowe Miasto Lubawskie.

WYDARZENIA
 ► 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 – Biesiada Nowomiejska,
 ► wrzesień – Rodzinny Rajd Rowerowy,
 ► listopad – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
 ► grudzień – Sylwester Nowomiejski.

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 Par-
ku Krajobrazowego z siedzibą w Jeleniu.

TRASY TURYSTYCZNE
 ► W Dolinie Drwęcy – ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna rozpoczyna 
się koło mostu przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim i pro-
wadzi wzdłuż rzeki do miejscowości Mszanowo. Stanowi wspaniałe 
miejsce na rodzinne spacery i przejażdżki rowerowe po alejkach usy-
tuowanych malowniczo nad samą wodą. Długość: ok. 4 km,

Nowe Miasto LubawskieNowe Miasto Lubawskie

LEGENDY
Tunel
Po dwóch stronach Nowego Miasta stały ongiś dwa zamki, a ich właści-
cielami 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 obowiązy-
wała. 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 ist-
nieje 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 pew-
nym momencie stanął on w miejscu, gdzie dziś są ruiny klasztoru łą-
kowskiego. 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
 ► Kościół pw. św. Tomasza Apostoła, Sanktuarium Matki Bożej Łą-
kowskiej – XIV-wieczna gotycka budowla. Wewnątrz polichromie 
w stylu gotyckim, manierystycznym i barokowym, m.in. największy 
w Polsce zespół malowideł ściennych z pierwszej połowy XVII  w. 
Cennym zabytkiem jest ufundowana przez Wielkiego Mistrza Za-
konu, Konrada von Jungingena, mosiężna płyta nagrobna Kunona 
von Liebensteina, a także cudowna figura Matki Boskiej Łąkowskiej, 
przeniesiono w XIX wieku z podmiejskich Łąk,

 ► Pozostałości dawnych obwarowań wraz z bramami Brodnicką 
i Lubawską,

 ► Dawny kościół ewangelicki – zbudowany w 1912 r. został ulokowany 
na środku rynku, w miejscu średniowiecznego ratusza, który spłonął 
w 1806 r. Obecnie w budynku znajduje się kino,

 ► Ruiny klasztoru na Łąkach Bratiańskich, 
 ► Domy z XIX wieku i kamienice wokół rynku.

MUZEA
 ► Muzeum Ziemi Lubawskiej (ul. 19 Stycznia, Nowe Miasto Lubaw-
skie) - zlokalizowane w XV-wiecznej baszcie bramnej, zwanej Brod-
nicką. Do najciekawszych eksponatów zaliczyć można: model małej 
łodzi ratunkowej dla zatopionych okrętów podwodnych (opatento-
wany przez Cesarski Urząd Patentowy w 1912), zabytkowe sprzęty 
(m.in. żarna z 1740 r., opielacz do kartofli z 1880 r., piła klobzega 
z 1835 r.) oraz sztukę ludową. 

Kościół pw. św. Tomasza 
Apostoła, Sanktuarium Matki 

Bożej Łąkowskiej

Rynek

Wnętrze muzeum
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 ► Szlak Świętego Jakuba – Nowe Miasto Lubawskie leży na Szlaku Świę-
tego Jakuba (Olsztyn – Ostróda – Nowe Miasto Lubawskie – Toruń).

ATRAKCJE WEEKENDOWE SEZONU
Wiosna – weekend z przyrodą 
Duża liczba parków i rezerwatów pozwala spędzić miło weekend wśród 
zieleni. Najpiękniejsza jest przyroda wczesną wiosną, gdy po zimowym 
śnie rozkwita, nabiera kolorów i wypełnia powietrze pełną gamą za-
pachów. Warto też pomyśleć o bliższej znajomości z turystyką konną. 
Dwa ośrodki w Kurzętniku – Wiktoria i Okser – polecają naukę jazdy 
konnej, a następnie konne przejażdżki po okolicy. 

Lato – śladami Krzyżaków 
Atrakcją nowomiejskiej fary jest wykonana z mosiądzu gotycka płyta 
nagrobna ufundowana przed 1407 r. przez wielkiego mistrza zakonu 
krzyżackiego, Konrada von Jungingena. Przedstawia zakonnego rycerza 
Kunona von Liebensteina. Płyta o wymiarach 2,5 na 1,4 m przedstawia 
postać rycerza w zbroi, z tarczą i mieczem u boku. Na głowie nie ma 
hełmu. Zmarły w 1392 r. brat Kunon był wielce zasłużony dla zakonu. 
Pełnił obowiązki wielkiego komtura, a przed śmiercią sprawował wła-
dzę wójta na zamku w Bratianie. W 1343 r. na tym zamku odbyło się 
spotkanie książąt mazowieckich z wielkim mistrzem krzyżackim mają-
ce na celu ustalenie granic pomiędzy Mazowszem a Państwem Krzyżac-
kim. W Bratianie odbyła się też ostatnia przed Bitwą pod Grunwaldem 
narada najwyższych dostojników Zakonu. Legenda głosi, że zamek po-
łączony był podziemnym tunelem z leżącym po drugiej stronie Nowego 
Miasta zamkiem w Kurzętniku. Na widocznej z tego zamku szerokiej 
równinie Drwęcy zbierały się w lipcu 1410 r. wojska krzyżackie. Tu też 
przybyły wojska Władysława Jagiełły, ale król polski nie zdecydował się 
na bitwę podczas przeprawy przez Drwęcę. Ostatecznie wielka bitwa 
odbyła się na polach grunwaldzkich. Nowe Miasto Lubawskie położone 
jest na samochodowym Szlaku Grunwaldzkim.

Jesień – czas dla wędkarzy
We wrześniu i październiku odbywają się zawody spinningowe. W leżą-
cym niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego jeziorze Skarlińskm moż-
na złowić ukleję, płoć, wzdręgę, leszcza, krąpia, okonia i szczupaka. Przy 
odrobinie szczęścia późną jesienią trafić można na okazowe miętusy.

Zima – dla twardzieli 
Zimowe spływy kajakowe rzekami Drwęca i Wel (Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Lubawskiej – tel. 508 147 232).

PROPOZYCJA 3-DNIOWEGO POBYTU

1 dzień 
Zwiedzanie Nowego Miasta Lubawskiego – kościół, muzeum, rynek, 
Ogród Miniatur. Wieczorem regionalna kolacja w Zajeździe nad Drwęcą.

2 dzień
Spacer pieszy lub rajd rowerowy doliną Drwęcy – wycieczka do Kurzęt-
nika (zwiedzanie ruin zamku, podziwianie widoku doliny Drwęcy). 
Wieczorem rekreacja w kręgielni.

3 dzień 
Wycieczka samochodowa do Lidzbarka Welskiego – spacer po parku, 
zwiedzanie muzeów. 

Weekendy szczególne: 
 » czerwiec/lipiec – dni Nowego Miasta Lubawskiego,
 » 8 września – wodna procesja,
 » październik – zawody spinningowe,
 » zima – spływy kajakowe.

PRZYRODA
Rezerwaty

 ► Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny – rezerwat zajmuje 0,38 ha 
wyspy zwanej Wielką Syberią. Stanowiska storczyka – obuwika po-
spolitego,

 ► Kociołek – ścisły rezerwat o pow. 7 ha, naturalne torfowisko przejściowe,
 ► Łabędź – ścisły rezerwat na terenie którego rośnie 240 gatunków roślin,
 ► Żurawie Bagno – ścisły rezerwat o powierzchni niemal 6 ha. Natural-
ne torfowisko przejściowe i częściowe wysokie,

 ► Rzeka Drwęca – największy w kraju rezerwat przyrody. Żyje tu wiele 
ryb wędrownych m.in. łosoś, troć i certy,

 ► Jezioro Karaś – rezerwat pow. 815,5 ha (w tym 234 ha na terenie po-
wiatu nowomiejskiego). Rozległe torfowisko przejściowe. Występują 
tu rzadko spotykane ptaki: świstun, bąk, kszyk, wodnik, kropiatka, 
zielonka, gęś gęgawa, kania czarna i błotniak stawowy. Liczna popu-
lacja żurawia i łabędzia niemego,

 ► Bagno Mostki – pow. 35 ha, leży na terenie gminy Kurzętnik. Kom-
pleks torfowiska o charakterze przejściowym i miejscowo wysokim, 
z dominacją zespołu mszaru kępkowo-dolinkowego,

 ► Uroczysko Piotrowice – kompleks torfowisk i boru bagiennego 
o pow. 47 ha. Występuje tu bażyna czarna, reliktowa krzewinka przy-
pominająca wrzos, 

 ► Piekiełko nad Welem – rezerwat leśny o pow. 26 ha. Główną atrakcją 
jest przełomowy odcinek rzeki Wel – malowniczy fragment z kamie-
nistym dnem i bystrym nurtem.

PARKI KRAJOBRAZOWE
W pobliżu Nowego Miasta Lubawskiego jest pięć parków krajobra-
zowych: Pojezierza Iławskiego, Wzgórz Dylewskich, Górznieńsko-Li-
dzbarski, Brodnicki i Welski (dwa ostatnie położone są częściowo na 
terenie powiatu nowomiejskiego):

 ► Brodnicki Park Krajobrazowy – utworzony w 1985 roku. Siedzibą 
dyrekcji jest Grzmięca koło Pokrzydowa. Powierzchnia BPK wynosi 

Nowe Miasto LubawskieNowe Miasto Lubawskie

Panorama Nowego Miasta 
Lubawskiego
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16 685 ha (w kujawsko-pomorskim 12 349 ha i 4 336 ha w warmiń-
sko-mazurskim), z czego ponad 60 proc. zajmują lasy, a 8,5 proc. - 
wody. Park położony jest na terenie sześciu gmin: Brodnica, Brzozie, 
Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Biskupiec i Kurzętnik (dwie ostatnie 
wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego). Rzeźbę 
terenu kształtują równolegle przebiegające głębokie rynny subgla-
cjalne (do głębokości około 40 m), rozcinające powierzchnię sandru 
brodnickiego (rynny: Strugi Brodnickiej i Skarlanki). Na terenie Par-
ku znajduje się około 45 jezior, w większości występujących w ryn-
nach subglacjalnych, układających się w charakterystyczne równole-
głe ciągi. Sześć jezior ma powierzchnię ponad 100 hektarów: Wielkie 
Partęczyny – 324 ha, Sosno – 198 ha, Łąkorek – 162 ha, Głowińskie 
– 131 ha, Zbiczno – 128 ha i Ciche – 110 ha. Niektóre jeziora osiąga-
ją znaczne głębokości: Zbiczno – 41,6 m., Łąkorz – 30,9 m., Wielkie 
Partęczyny – 28,5 m., Bachotek – 24,3 m. Osią hydrograficzną Parku 
jest rzeka Skarlanka – atrakcyjny szlak kajakowy. Poznawanie uro-
ków Brodnickiego Parku Krajobrazowego umożliwiają liczne 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, w historycznych granicach zie-
mi chełmińskiej, na terytorium obejmującym ziemię lubawską. Zaj-
muje on powierzchnię ponad 24 tys. ha. Oś Welskiego Parku Krajo-
brazowego stanowi rzeka Wel, dla ochrony której został utworzony 
w 1995 r. Wel jest typową rzeką pojezierną o długości prawie 100 km, 
na terenie parku przepływa przez 13 większych jezior. Zarówno rze-
ka, jak i jeziora są miejscem uprawiania turystyki kajakowej, jednak 
należy pamiętać o jej zmiennym charakterze – od spokojnej, leniwie 
meandrującej do odcinków o charakterze górskim w rezerwacie 
przyrody „Piekiełko”. Na terenie parku wyznaczono prawie 300 km 
ścieżek pieszych, szlaków rowerowych, kajakowych i samochodowych, 
ostatnio zbudowano dwie wieże widokowe przy rezerwatach przyro-
dy, trzy wiaty na trasie szlaków turystycznych, odbudowano pomost 
nad j. Lidzbarskim oraz wyznaczono ścieżkę dydaktyczną w rezerwa-
cie „Piekiełko”. Flora parku jest bogata w reliktowe chronione i rzadkie 
gatunki roślin. Obecnie potwierdzono występowanie 126 gatunków 
roślin chronionych z czego 88 objętych jest ochroną ścisłą, a 38 ochro-
ną częściową. Z pośród gatunków reliktowych na szczególną uwagę 
zasługuje: brzoza niska, skalnica torfowiskowa, arnika górska, wielosił 
błękitny. Duże zróżnicowanie siedlisk Parku sprawia, że występuje tu 
40 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, niemal 200 
gatunków ptaków i 46 gatunków ssaków. Spośród fauny kręgowców 
na szczególną uwagę zasługuje: żołna gniazdująca na terenie Parku, 
bielik oraz, rybołów zalatujący na teren Parku.

Obszary chronionego krajobrazu
 » Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy, 
 » Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, 
 » Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
 » Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu. 

INNE ATRAKCJE
 ► Geocaching, czyli skrytki ze skarbami – jest to zabawa w poszuki-
wanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Chodzi o odnalezienie 
ukrytego wcześniej pojemnika i odnotowanie tego faktu na specjal-
nej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową 
kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy 
utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania,

 ► Wypożyczalnie kajaków – ul. Narutowicza 10 (tel. 604 507 012)  
i ul. Grunwaldzka 22 (tel. 693 057 572).

Nowe Miasto LubawskieNowe Miasto Lubawskie

Spływ Drwęcą
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INFORMACJA 
TURYSTYCZNA 
ul. Ratusz 1
tel. 89 519 54 77
e-mail: it@olsztynek.pl

www.olsztynek.pl

powiat olsztyński
ok. 8000 mieszkańców

prawa miejskie od 1359 roku

„Jedna wizyta nie  
wystarczy”
Mazurskie miasteczko w war-
mińskim powiecie. Znane, nie 
tylko dzieciom, z produkowa-
nych tu soków Kubuś. Powsta-
ło na ziemi Prusów podbitych 
przez rycerzy Zakonu Krzyżac-
kiego. Z miastem od XIV w. 
kojarzony jest św. Piotr (herb), 
jednak dopiero w 2011 r. Stolica 
Apostolska zatwierdziła wybór 
Świętego na patrona. W najbliż-
szej okolicy rozgrywała się wielka 
historia – od Bitwy pod Grun-
waldem, po II wojnę światową. 

HISTORIA
Niemiecka nazwa miasteczka wywodzi się od jego założyciela – komtu-
ra ostródzkiego Guntera von Hohensteina. Prawa miejskie nadał wielki 
mistrz Winrich von Kniporde. Plany założycielskie nie odbiegały od wielu 
innych miast zakładanych przez krzyżaków – w centrum spory rynek z ra-
tuszem 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 bitwa pod Tan-
nenbergiem (pierwsza była w 1410 roku). Niemcy pod dowództwem gen. 
Paula von Hindenburga rozbiły armię rosyjska gen. Aleksandra Samso-
nowa. 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 pocho-
wano 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 wło-
skich, z czego ponad 55 000 pochowano na cmentarzu w Sudwie. 

Dziś Olsztynek to ciekawe turystycznie miasteczko i ośrodek prze-
mysłu spożywczego – znane z soków Kubuś, musztardy, octu i pysznych 
jagodzianek.

OLSZTYNEK GODNE UWAGI
 ► Zrewitalizowany rynek z odwzorowaniem fundamentów średnio-

wiecznego 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 wzniesio-
na z kamieni i cegieł na planie kwadratu na wysokość trzech lub czte-
rech kondygnacji. Wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Z dawnego 
kształtu pozostało główne skrzydło od strony północnej oraz dobudo-
wane na starych fundamentach skrzydło wschodnie. W XIX w. przebu-
dowany w stylu neogotyckim i przekształcony w gimnazjum, którego 
absolwentem był m.in. Emil von Behring, pierwszy laureat nagrody 
Nobla w dziedzinie medycyny. Ostatnio zamek przeszedł gruntowną 
rewaloryzację i jest siedzibą Zespołu Szkół im. Mrongowiusza,

 ► Średniowieczny układ starego miasta z pozostałościami kamiennych 
murów obronnych,

 ► Posąg lwa – stojący przez ratuszem, kiedyś element mauzoleum upa-
miętniającego bitwę pod Tannenbergiem,

 ► Huta Szkła Artystycznego – szkło dekoracyjne i użytkowe, możliwość 
zwiedzania, dla grup szkolnych oraz osób indywidualnych prowadzone 
są lekcje teoretyczne i pokazy praktyczne. 

MUZEA
 ► Dom Mrongowiusza – powstał w drugiej połowie XVI w. przekształ-

cony z baszty murów obronnych. Tutaj przyszedł na świat Krzysztof 
Celestyn Mrongowiusz, a teraz znajduje się poświecone mu muzeum. 
Nieopodal stoi pomnik z popiersiem Mrongowiusza,

 ► Skansen – oficjalna nazwa: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park 
Etnograficzny (ul. Leśna 23). Powstał w 1913 r w Królewcu, a w 1937 r. zo-
stał przeniesiony do Olsztynka. Dziś Skansen to prawie 100 hektarów i 72 
obiekty budownictwa z Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i Małej Li-
twy. Budynki wyposażone są w zebrane po 1945 r. eksponaty prezentujące 
tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX w. W skansenie orga-
nizowanych jest wiele imprez, w tym obrazujące dawne zwyczaje i obrzędy,

 ► Salon Wystawowy MBL (ul. Zamkowa 1) – znajduje się w dawnym 
kościele zbudowanym w XIV wieku. Pożary oraz wojenne zawieruchy 
sprawiły, że uległ on prawie całkowitemu zniszczeniu. Odbudowany zo-
stał ostatecznie w latach 1974-1977 z przeznaczeniem na cele muzealne 
i wystawy. W roku 1997 wieży przywrócono miedziany hełm oraz zawie-
szono odnaleziony dzwon, który rozbrzmiewa teraz w samo południe.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Restauracja z zielonym piecem 
Choć dziś młodym może to się wydać nieprawdopodobne, istniały 
czasy bez frytek popijanych colą, jak również bez zbędnego pośpiechu. 
Nostalgia za tymi czasami skłoniła właścicielkę do otwarcia restauracji 
„Z zielonym piecem”. Motto kucharza brzmi: „nie karmimy literaturą”. 
Restauracja serwuje potrawy oparte na kuchni dawnych Prus Wschod-

Rynek

Olsztynek

Pomnik Mrongowiusza

Olsztynek
www.zielonypiec.pl

Otwarte: codziennie  
12.00–21.00
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nich, wykorzystując bogactwo tego regionu: ryby, dziczyznę, grzyby 
i owoce leśne. Ciepłą wiosną otwierany jest ogródek, a jesienią – rozpa-
lany ogień w piecu i podawana zupa z dyni.

Piekarnia – Cukiernia „Magdalenka” 
Piekarnia – Cukiernia „Magdalenka” istnieje od 1995 roku i stawia na 
najwyższą jakość produkowanych wyrobów oraz satysfakcję klientów. 
Przy produkcji używa się tylko sprawdzonych receptur i surowców bez 
dodatków konserwantów czy polepszaczy smaku. Zamówienia realizo-
wane są wg indywidualnych życzeń klientów. Firma w sprzedaży oferu-
je ponad 150 produktów piekarniczych oraz ponad 250 cukierniczych. 
Wśród licznie produkowanych chlebów: pszennych, żytnich i miesza-
nych na uwagę zasługuje chleb żytni firmowy robiony według własnej 
receptury. Dzięki swoim walorom smakowym i zdrowotnym chleb ten 
zdobył wiele nagród.

Karczma Skansen 
Karczma „Skansen” – ze względu na swoje położenie, promuje dania 
kuchni polskiej i regionalnej wśród turystów, zwiedzających skansen 
w Olsztynku. W menu znajdują się głównie dania kuchni polskiej i re-
gionalnej takie jak: rosół z kaczki, flaki, golonka w kapuście, kotlet 
schabowy z kostką, żeberka wędzone na kapuście, kaczka z jabłkami, 
confit z gęsi, gulasz z dzika z borowikami. Pstrąg, sandacz i okoń – to 
ryby regionalne, które promowane są w karczmie. Wszystkie potrawy 
przyrządzane są na miejscu – pieczenie babki ziemniaczanej, smaże-
nie placków ziemniaczanych czy lepienie pierogów. Sezonowo poda-
wane są dania dnia takie jak: botwinka z kraszonymi ziemniakami, 
szczawiowa z jajkiem, kurkowa z zacierką czy chłodnik z zielonego 
ogórka oraz naleśniki owocowe. W karczmie wypiekany jest też chleb 
i ciasta oraz sezonowo wytwarzane są przetwory warzywne i owocowe.

Zajazd Jagiełek 
Własna kuchnia, a także tradycyjne sposoby przygotowywania posił-
ków, cieszą się sympatią i uznaniem klientów. Restauracja serwuje tra-
dycyjne dania kuchni regionalnej, polskiej i litewskiej. Do dyspozycji 
gości jest sala konsumpcyjna na 160 osób, sala bankietowa oraz pokoje 
gościnne. Niepowtarzalny klimat lokalu, związany z historycznym wy-
darzeniem – odpoczynkiem króla Władysława Jagiełły po Bitwie pod 
Grunwaldem – pozwala nie tylko na zaspokojenie gustów kulinarnych, 
ale również na relaks w niesamowitej scenerii.

Wytwórnia Octu i Musztardy Octim
Wytwórnia Octu i Musztardy „OCTIM” działa od 1 kwietnia 1994 r. 
i powstała w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. Wy-
robem, w którym się specjalizuje jest ocet spirytusowy otrzymywany 
w drodze tradycyjnej, biologicznej fermentacji octowej, przechowywa-
ny w tradycyjnych kadziach modrzewiowych. Drugim z kolei jest ocet 
jabłkowy również uzyskiwany przez fermentację, z wina jabłkowego 
z polskich jabłek. Równie znane i często pojawiające się na polskich sto-
łach są musztardy. Do ich produkcji używa wyselekcjonowanej gorczy-
cy, która musi spełniać szczegółowe wymagania jakościowe. Nadrzęd-
nym celem firmy jest dostarczenie produktów wysokojakościowych, 

wyprodukowanych według tradycyjnych receptur funkcjonujących od 
kilkudziesięciu lat w naszym regionie.

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki
Gospodarstwo rybackie posiada 60-letnią tradycję. W jego skład wcho-
dzą: 83 jeziora o łącznej powierzchni 5,6 tys. ha udostępnione do węd-
kowania z łodzi, brzegu i lodu. Prowadzi hodowlę takich gatunków 
ryb jak: karp, jesiotr, sandacz, lin, jaź złota, orfa, boleń, szczupak, sieja, 
sielawa. Gospodarstwo dysponuje nowoczesną przetwórnią ryb, wy-
twarzającą produkty rybne wg norm Unii Europejskiej. Prowadzi także 
sprzedaż ryb świeżych oraz smażalnię, w której ryby z codziennej dosta-
wy i odłowów nocnych są smażone i wędzone.

Ośrodek ZHP Perkoz 
„PERKOZ” położony jest na półwyspie, pośrodku lasu nad dużym jezio-
rem Pluszne na pograniczu dwóch krain geograficzno-historycznych: 
Warmii i Mazur. Ośrodek proponuje różne formy rekreacji i wypoczyn-
ku: od harcerskich obozów, biwaków, obozów żeglarskich poprzez „zie-
lone szkoły” z programami edukacji ekologicznej po konferencje, semina-
ria, imprezy okolicznościowe. Do dyspozycji gości jest sala konferencyjna 
(60 osób), sala kominkowa, sala warsztatowa, restauracja, kawiarnia, ką-
pielisko, przystań ze sprzętem pływającym, rowery turystyczne. Kuchnia 
serwuje domowe posiłki przygotowywane na bazie lokalnych surowców.

Restauracja „Zielarnia”
Restauracja Zielarnia to niezwykły klimat wnętrza harmonizujący 
z aromatem świeżych ziół. Wykwintne potrawy, przyrządzane są we-
dług sprawdzonych receptur, wzbogaconych szczyptą fantazji zna-
komitych kucharzy. W ich autorskich kompozycjach, inspirowanych 
najnowszymi kulinarnymi trendami, odnaleźć można wpływy kuchni 
polskiej oraz regionalnej, z aromatem przypraw i ziół z mazurskich 
pól. Specjalnością szefa kuchni jest zupa ziołowa z kluseczkami, placki 
ziemniaczane z sosem z borowików oraz pstrąg w ziołach. Te wyjąt-
kowe dania urzekają nie tylko wyśmienitym smakiem i aromatem, ale 
również ciekawą kompozycją wizualną.

Zakład Cukierniczy „Jagodzianka” – Emilia Witowicz
Cukiernia „Jagodzianka” to cukiernia z tradycjami oraz swoimi sekre-
tami, a jej motto to „Smacznie i zdrowo”. Cukiernia powstała ponad 
30 lat temu, a jej klientami jest już 3 lub 4 pokolenie pierwszych na-
bywców tych łakoci. W pamięci właścicielki ta cukiernia funkcjonuje 
„od zawsze”. Po drugiej stronie ulicy zlokalizowana jest szkoła, z której 
uczniowie na przerwach przychodzili na „coś słodkiego” – i tak jest do 
dzisiaj. Cukiernia słynie głównie z jagodzianek. Receptura produkcji 
jest pilnie strzeżona. Jednak wiadomo, że smak wywodzi się z prosto-
ty, tradycyjnego przepisu na ciasto drożdżowe, które powstaje z mąki, 
drożdży i jaj – bez  żadnych dodatków tzw. ulepszaczy. Zwykłą droż-
dżówkę z jagodami może wyprodukować każda cukiernia. Fenomenem 
drożdżówek z „Jagodzianki” jest ilość jagodowego nadzienia. Oprócz 
sławetnej jagodzianki jest jeszcze jeden rarytas tzw. krokiet, do sporzą-
dzenia którego wykorzystywany jest drugi dar lasu – kurka. Kurka nie 
jest ani mrożona ani gotowana – w bułce smakuje jak prosto z lasu. 

Olsztynek
Otwarte:  
pn.-pt. 8.00-18.00, 
sobota 8.00-15.00

Olsztynek
www.octim.com.pl
Otwarte: cały rok

Olsztynek
www.karczmaskansen.pl
Otwarte: cały rok

Swaderki 
www.szwaderki.pl
Otwarte: cały rok

Waszeta 
www.perkoz.zhp.pl

Otwarte:  
w sezonie letnim codziennie

Olsztynek
www.restauracjazielarnia.pl

Otwarte: 9.00-22.00

ul. Mrongowiusza 4
11-015 Olsztynek
Tel. 513 016 468

Olsztynek
www.jagielek.indeksmedia.pl
Otwarte: codziennie  
9.00-21.00

OlsztynekOlsztynek
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Oprócz tych pyszność w zakładzie produkuje się również wyroby z ma-
linami, wiśniami, czy jeżynami. Cukiernia to mały obiekt z niewielkim 
zapleczem produkcyjnym i ilością zatrudnionych osób. Sprawia to, że 
stanowi niejako rodzinę, która wkłada całe swoje serce w to, co robi. 
Klientów traktuje jak wyjątkowych gości.

Inne restauracje
 » „Stara Księgarnia” ul. Warszawska 10,
 » „Ratuszowa” ul. Ostródzka 1,
 » „Pod Zamkiem” ul. Zamkowa 2.

BAZA NOCLEGOWA
 » Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowo „Perkoz”, Waszeta,
 » Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka”, Maróz,
 » Domy Wczasowe WAM Rewita WDW „Waplewo”, Maróz,
 » Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Kormoran”, Kołatek,
 » Ośrodek Wypoczynkowy „Wiatraki”, Marózek,
 » Zajazd Mazurski, ul. Gdańska, Olsztynek.

Obiekty turystyki wiejskiej
Dostępne na portalu olsztynek.pl w zakładce Turystyka.

WYDARZENIA
 ► marzec – Jarmark Wielkanocny,
 ► kwiecień – Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego,
 ► kwiecień – „Akcja burza” - inscenizacja historyczna,
 ► maj – Jarmark sztuki nie tylko ludowej,
 ► maj – Europejska Noc Muzeów,
 ► maj – Olsztynecka Majówka: Festyn Rodzinny „Akcja–Rekreacja”, 

Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock”, Turniej Siatkówki 
Halowej o Puchar Burmistrza Olsztynka, Otwarcie Sezonu Turystyki 
Aktywnej „Na Szlaku”,

 ► maj – Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych ,,Arlekin”,
 ► czerwiec – Skansen dzieciom,
 ► czerwiec – Ogólnopolskie Zawody Modeli Pływających, 
 ► czerwiec – Wianki Mazurskie „Noc Kupały”,
 ► czerwiec – Dni Olsztynka,
 ► lipiec – Czas drewna,
 ► lipiec – Moda z wiejskiej szafy,
 ► lipiec – Poznaj zwierzęta w skansenie,
 ► lipiec – Festiwal Piosenki Turystycznej  i Żeglarskiej w Swaderkach,
 ► lipiec – Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK,
 ► sierpień – Tajemnice ciesiołki – pokaz historycznych technik budowlanych,
 ► sierpień – Regionalne Święto Ziół,
 ► sierpień – Festyn w Witramowie,
 ► sierpień – Pożegnanie wakacji „Żegnaj lato na rok”,
 ► wrzesień – Europejskie Dni Dziedzictwa,
 ► wrzesień – Targi Chłopskie,
 ► wrzesień – Olsztyńskie Dni Nauki,
 ► październik – Smaki ziemniaka,
 ► październik – Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”,
 ► grudzień – Jarmark Wigilijny.

W OKOLICY
 ► Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce – odrestauro-

wany 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 podzi-

wiać rezerwat przyrody, 
 ► Miejsce „drugiej bitwy pod Tannenbergiem” w 1914 r. – Niemcy uczcili 

swoje zwycięstwo budową pomnika – późniejszego Mauzoleum Hin-
denburga rozebranego w 1949 roku,

 ► Cmentarz w Sudwie, gdzie podczas II wojny światowej pochowano 
55 000 jeńców z pobliskiego Stalagu IB Hohenstein.

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe

 ► Szklak Czerwony: Olsztynek – Maróz – Orzechowo. Długość: 25 km,
 ► Szlak Żółty: Olsztynek – Orzechowo – Kurki. Długość: 18 km, 
 ► Szlak Żółty: Olsztynek – Drwęck – Mielno – Olsztynek. Długość: 20 km,
 ► Szlak Czerwony: Olsztynek – Zezuty – Makruty. Długość: 15 km,
 ► Szlak Czarny: Jagiełek – Tomaszyn – Makruty. Długość: 14 km,
 ► Szlak Niebieski: dookoła jeziora Plusznego. Długość: 19 km,
 ► Szlak 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. Plusze,
 ► Rzeką Marózka – Waplewo PKP – Waplewo wieś – Swaderki – Kurki.

ATRAKCJE WEEKENDOWE WEDŁUG 
PORY ROKU
Wiosna – przyrodnicze wycieczki 
Ponad 50 proc. powierzchni gminy zajmują lasy, a 70 proc. obszary ob-
jęte ekologicznym systemem ochrony. W okolicach Olsztynka znajduje 
się kilka rezerwatów przyrody, które warto zobaczyć szczególnie wio-
sną, kiedy przyroda budzi się do życia. Ciekawym miejscem jest „Ba-
gno Nadworskie”, rezerwat o pow. 65 ha, które powstało z zarośniętego 
trzciną jeziora. Osobliwością są wyspy pływające po powierzchni oczek 
wodnych. Rezerwat jest siedliskiem wielu gadów i płazów, a wody są 
bogate w ryby oraz ślimaki. Teren rezerwatu jest ostoją ptaków, m.in. 
orła bielika, rybołowa, błotniaka stawowego, orlika krzykliwego i kani 
rudej. Bagna można oglądać jedynie w towarzystwie osoby upoważnio-
nej i dobrze znającej teren rezerwatu. Najlepszy punkt obserwacyjny 
jest z wieży widokowej przy drodze do wsi Nadrowo. Specyficzne wa-
runki naturalne sprawiły, że bardzo interesujący jest też teren rezerwa-
tu „Rzeka Drwęca”. Dzięki zróżnicowanemu spadkowi wód nurt rzeki 

OlsztynekOlsztynek

Tkaczka w skansenie

W kuźni
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przechodzi od bystrzyn o charakterze potoku górskiego w górnym bie-
gu, do prądu rzeki nizinnej. Drwęca bierze początek ze źródeł znajdu-
jących się nieopodal malowniczej wsi Drwęck. W tej części dolina rzeki 
o głębokości 30-50 m charakteryzuje się naturalnym pejzażem, przypo-
minającym krajobraz bieszczadzki.

Lato – Kajakiem i pieszo
Spływ rzeką Marózką (jez. Miszlica – jez. Maróz – wieś Swaderki i jez. 
Święte – elektrownia i zapora przy drodze Olsztynek – Kurki – jez. Kier-
noz Wielki (tu Marózka łączy się z nurtem Łyny, którą możemy dopły-
nąć przez jez. Łańskie do Olsztyna). Co roku 1 maja, w dniu beatyfikacji 
Jana Pawła II, od jeziora Miszlica do pola namiotowego „Szwagierki” 
w Swaderkach organizowany jest, rozpoczynający gminny sezon tury-
styczny, spływ kajakowy „Na szlaku”.

Latem można się wybrać na pieszą wycieczkę w okolice Drwęcka (trasa 
Olsztynek-Drwęck, ok. 23 km). Bazą wyprawy może być wieś Drwęck. 
Najpierw warto udać się pieszo około 2 km na południe. Po drodze 
zobaczymy dobrze zachowany cmentarz wojenny z 1914 r., stawy, tzw. 
pancerniaki, źródliska rzeki Drwęcy. Idąc przez las dotrzemy do jezio-
ra Wielki Omin. Wracać możemy ścieżką przez pola. Drugi kierunek 
ze wsi to Czarci Jar. Idąc brukowanym traktem ok. 700 m na zachód 
dochodzimy do pięknego jaru – przełomu rzeki Drwęcy. Kierując się 
wzdłuż Drwęcy na północ możemy zwiedzić stawy hodowlane ośrod-
ka zarybieniowego w Czarcim Jarze ciągnące się na przestrzeni 1500 m 
aż do Borowego Młyna. Okolica przypomina tereny podgórskie. W sa-
mym Drwęcku są dwa cmentarze wiejskie i ładnie urządzona posesja 
dawnego gospodarstwa agroturystycznego. W Czarcim Jarze można 
tanio kupić świeże ryby i skorzystać z grilla.

Jesienny atrakcje w skansenie 
Olsztynecki skansen to jedno z najstarszych muzeów na wolnym powie-
trzu w Polsce. Jesienią odbywa się tu wiele imprez plenerowych, m.in. 
Targi Chłopskie, Dożynki Wojewódzkie i Smaki Ziemniaka. Obiekty 
udostępnione są do zwiedzania od 15 kwietnia do 31 października.

Zimowe atrakcje w Olsztynku i okolicach 
Zimą w Olsztynku działa lodowisko Biały Orlik w kompleksie Parku 
Sportu, Kultury i Rozrywki przy ul. Behringa. Można też wziąć udział 
w kuligach organizowanych przez właścicieli agroturystyki konnej. 
Atrakcją jest też możliwość wędkowania podlodowego na wielu jezio-
rach obfitujących w liczne gatunki ryb. Przed świętami Bożego Naro-
dzenia odbywa się bardzo klimatyczny Jarmark Wigilijny.

PROPOZYCJA PROGRAMU 3 -DNIOWEGO POBYTU

1 dzień – Szlakiem wojen światowych
Zwiedzanie cmentarzy z I wojny światowej (Drwęck, Mierki, Waplewo, 
Jagiełek), oglądanie tablic poświęconych pamięci poległych (Waplewo, 
Orzechowo, Kurki, Mańki, Olsztynek - zamek krzyżacki). Warto podjąć 
próbę odnalezienia miejsca po pomniku Tannenberg-Denkmal w Olsz-

tynku. Na uwagę zasługuje też cmentarz ofiar faszyzmu w Sudwie. 
W 2015 r. ma też zostać otwarte w miejscowym ratuszu Multimedialne 
Muzeum Stalagu IB i Historii Olsztynka.

2 dzień – Szlakiem kultury
Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Salonu 
Wystawowego, Domu Mrongowiusza i zamku krzyżackiego.

3 dzień – Szlak rekreacyjno-przyrodniczy 
Spływ rzeką Marózką szlakiem św. Jana Pawła II, wizyta na łowisku spe-
cjalnym w Swaderkach, oglądanie rezerwatu Bagna Nadrowskie z wieży 
widokowej w Nadrowie, wypoczynek w parku uzdrowiskowo-wypo-
czynkowym przy Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, albo w Parku 
Sportu, Kultury i Rozrywki w Olsztynku.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Adam Ekiert – rzeźba,
 ► Henryk Majewski – rzeźba, meble spod siekiery,
 ► Andrzej Błaszczuk – rzeźba,
 ► Eugeniusz Buszko – malarstwo,
 ► Adela Kazimierczak – frywolitka,
 ► Urszula Gołębiewska – koronka,
 ► Bogusława Kruszewska – haft,
 ► Czesław Minkiewicz – rzeźba,
 ► Henryk Podliński – rzeźba,
 ► Urszula Trzcińska – haft,
 ► Tadeusz Kalbarczyk – rzeźba.

PRZYRODA 
 ► Rezerwat Bagno Nadrowskie – w celu ochrony siedliska wielu gadów 

i płazów oraz licznych gatunków ptaków,
 ► Rzeka Drwęca – płynąca wzdłuż zachodniej granicy gminy Olsztynek. 

Rezerwat utworzono w celu ochrony środowiska wodnego pstrąga, ło-
sosia, troci i certy,

 ► Ostoja bobrów na rzece Pasłęce – od jej źródeł do jez. Sarąg włącznie. 
Koryto rzeki Pasłęki wyznacza północno-wschodnią granicę gminy.

LITERATURA
 ► Olsztynek, Bogumił Kuźniewski, Olsztynek 2007,
 ► Przewodnik Turystyczny Gmina Olsztynek, Bogumił Kuźniewski, Olszty-

nek 2013,
 ► Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein, Bogumił Kuźniewski, Adam 
Suchowiecki, Olsztynek 2013,

 ► Tannenberg 1914-2014, Bogumił Kuźniewski, Olsztynek 2014.

OlsztynekOlsztynek

Salon wystawowy
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HISTORIA 
Historia miasta to ponad 6 wieków ciekawych dziejów. Ślady ludzkiej 
działalności w okolicach Pasymia sięgają o wiele wcześniej niż pierw-
sze pisane dokumenty. Odkryto i zbadano cmentarzyska i kurhany 
w Gromie, Leleszkach, Miłukach, które świadczą o siedliskach pierw-
szych mieszkańców. Znaleziono tu naczynia i prymitywne narzędzia 
pozwalające na datowanie pobytu człowieka w tych okolicach na czas 
środkowej epoki kamienia, czyli na lata 8000–4000 lat przed narodze-
niem Chrystusa. Na Półwyspie Ostrów jeziora Kalwa istniało grodzisko 
„Okrągła Góra” VI-VIII w. plemion Galindów, które uległo spaleniu, naj-
prawdopodobniej w wyniku walk plemiennych. Zapewne przeniesiono 
grodzisko w miejsce dzisiejszego miasta i powstał tutaj nowy gród, któ-
ry na mocy porozumienia z roku 1254 pomiędzy Zakonem Krzyżackim 
a biskupem Warmińskim należał do władzy biskupstwa warmińskiego. 

Od lat trzydziestych XX wieku Pasym wykorzystuje swoje walory 
przyrodnicze: lasy, jeziora i klimat na organizację wypoczynku i tury-
styki. Wybudowano wtedy między innymi skocznię narciarską oraz tor 
saneczkowy. Nad brzegami jezior: Kalwa, Leleskiego i Sasku Wielkiego 
powstały liczne ośrodki wypoczynkowe i pola biwakowe. 

Pasym to miasto czterech wież: ratusza miejskiego, kościołów i wie-
ży ciśnień. Pasym, to unikalny układ architektoniczno-urbanistyczny, 
to fragmenty murów obronnych z cegły, to fragmenty wieży obronnej.

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA 
Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Rynek 10 A
tel. 89 621 20 79

www.pasym.pl

powiat szczycieński
ok. 2500 mieszkańców

prawa miejskie od 1386 roku

„Miasto z duszą”
Urokliwe miasteczko uloko-
wane nad pięknym jeziorem, 
oaza ciszy i spokoju. Okolica 
sprzyja rekreacji i wypoczynko-
wi. Pobliskie miejscowości mają 
charakter letniskowy, a walory 
krajobrazowe – jeziora, lasy, 
czyste powietrze – przyciąga-
ją turystów. Spokój i piękna 
okolica oczarowały niejednego 
przybysza, który zaprzyjaźnił się 
z mieszkańcami i zatrzymał na 
dłużej.

GODNE UWAGI
 ► Ratusz – powstał w 1855 r. w miejscu starego budynku, spalonego 
w 1583 r. Wzorowany na zamku w Babelsbergu, został zbudowany 
w stylu neogotyckim z wieżą neorenesansową,

 ► Mury obronne – średniowieczne miasto założone na rzucie pro-
stokąta, otoczone było murami obronnymi wzniesionymi w drugiej 
połowie XV w. Fragmenty muru zachowały się przy ul. Kościuszki 
i Ogrodowej,

 ► Wieża ciśnień – z czerwonej cegły, powstała w latach 1910–1911. Jej 
kształt przywodzi na myśl kwiat na łodydze. Obok wieży w osobnym 
obiekcie funkcjonowała niegdyś łaźnia miejska,

 ► Kościół ewangelicko-augsburski – kamień węgielny pod świątynię 
wmurowano ok. 1350 r., ale budowę zakończono w 1391 r. Kościół 
miał charakter obronny. Początkowo służył katolikom, od czasu 
reformacji luteranom. Godne uwagi jest wnętrze związane z histo-
rią miasta i jego mieszkańcami. Elementami wyposażenia są m.in. 
późno manierystyczny ołtarz wykonany w 1673 r., polichromowany 
i wyzłocony w 1714 r., ambona z 1680 r., prospekt organowy z 1705 r. 
(dzieło warsztatu organmistrza Josue Mosengela z Królewca) oraz 
ławy gotyckie z XV w. i manierystyczne z XVII w.,

 ► Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – w 1863 r. utworzo-
na została w Pasymiu parafia rzymskokatolicka, zaś budowę kościoła 
rozpoczęto w 1873 r. Cegłę na jego wzniesienie dostarczył bezpłatnie 
właściciel cegielni w Słoneczniku – Langermann, wyznania ewan-
gelickiego. Kamienie na fundamenty przekazali bezpłatnie gospoda-
rze obu wyznań z Pasymia i okolicy. Langermann ofiarował również 
parafii katolickiej parcelę na założenie cmentarza. W 1876 r. biskup 
warmiński Philipp Krementz, późniejszy kardynał w Kolonii, po-
święcił nowo wybudowany kościół,

 ► Dom dla Dzieci (ul. Dworcowa 29) – dawniej część kompleksu bu-
dynków sądowych, został wybudowany w latach 1904-1908. Wznie-
siony w stylu neogotyckim połączony z dawnym aresztem, a obok 
znajduje się budynek w którym mieściły się mieszkania dla sędziów.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle”

Piekarnia „Krzyś” 
Piekarnia „Krzyś” powstała na bazie działającej od lat piekarni GS. Chleb 
w piekarni wypiekany jest na zakwasie naturalnym, a bułki na rozczy-
nach. Do wypieku używany jest piec ceramiczny opalany węglem drzew-
nym. 50% produkcji pieczywa jest dowożone do sklepów w Olsztynie.

Pozostałe restauracje
 » „Nad Kalwą”, Pasym, 
 » „Dom pod kogutem”, Tylkowo, 
 » „Witland”, Leleszki, 
 » „Kropelka u Klaudusi”, Tylkowo,

PASYM
Pasym

Mury obronne

Ratusz

Pasym
Otwarte: pn.-pt. 6.00-17.00, 
sobota 6.0014.00
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Inne 
 » Bar „U Jasnego”, Pasym, 
 » Bar „KEBABek”, Pasym, 
 » „Smażalnia ryb”, Pasym.

BAZA NOCLEGOWA
 » Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa” (całoroczny) nad jeziorem Kalwa, 
 » Ośrodek Wypoczynkowy „Posejdon” nad jeziorem Kalwa,
 » Pensjonat „Leszkiland” nad jeziorem Leleskim, Leleszki,
 » Pensjonat „Witland” nad jeziorem Leleskim, Leleszki 9b, 
 » „Dom pod Kogutem”, Tylkowo, 
 » Pensjonat „Pod dobrym Aniołem”, Krzywonoga, 
 » Pensjonat „Malwa”, Michałki.

WYDARZENIA
 ► czerwiec – Noc Świętojańska „Wianki”,
 ► lipiec – Święto Grodu,
 ► sierpień – Dożynki Gminne.

W OKOLICY
 ► Jezioro Kalwa – strefa ciszy, miejsce dobre do wędkowania,
 ► Jezioro Kośno – rezerwat przyrody, połączone jeziorem Kalwa daje 
możliwość ciekawych spływów kajakowych, 

 ► Łajs – wieś na skraju jeziora Kośno z symboliczną granicą pomiędzy 
Warmią a Mazurami (pamiątkowe tablice, krzyż),   

 ► Tylkowo – wieś z 1384 roku, zespół młyna wodnego ze spichlerzem 
i młynarzową (obecnie elektrownia wodna) z początku XX wieku, 

 ► Elganowo – barokowy dwór z XVIII wieku,
 ► Jezioro Leleskie – możliwość wędkowania i nurkowania.

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe: 

 ► „Czarci Kamień”. Długość: 20 km,
 ► „Kamień Hindenburga”. Długość: 30 km,
 ► „Kośno”. Długość: 35 km,
 ► „Kalwa”. Długość: 25 km,
 ► „Graszk”. Długość: 30 km, 
 ► „Czarny bocian”. Długość: 20 km,
 ► „Babska chata”. Długość: 35 km,
 ► „Chamedafne Północna”. Długość: 23 km,
 ► „Pajtuński młyn”. Długość: 35 km.

Kajakowe: 
 ► jezioro Kalwa, rzeka Kalwka do jeziora Kośno.

PROPOZYCJA POBYTU
Przyjazd w piątek po południu. Zakwaterowanie w ośrodku wypoczyn-
kowym lub pensjonacie nad jeziorem Kalwa. Zwiedzanie Pasymia, mia-
sta z unikalnym układem urbanistycznym, zwiedzanie kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego z odrestaurowanymi organami. W sobotę rano 
wycieczka rowerami – do wyboru wiele atrakcyjnych tras rowerowych. 
W niedzielę odpoczynek nad wodą. Późnym latem i wczesną jesienią 
wyprawa na grzybobranie, a przez cały rok wędkarstwo.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Weronika Tadaj – rysunek malarstwo – tel. 500 054 980,
 ► Marian Półtorak – wikliniarstwo, zajęcia z wikliniarstwa – tel. 504 
268 211,

 ► „PASBUD” – prace w kamieniu, piece kaflowe – ul. Kwiatowa 2, 
Pasym, tel. 661 462 852.

PRZYRODA 
Cała gmina Pasym z wyjątkiem miasta została zaliczona do Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego i Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Na tym terenie 
zlokalizowano także Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000, która 
jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biolo-
gicznej kontynentu europejskiego. 

 ► Sołtysek – rezerwat powołany dla ochrony rzadkiego reliktu glacjal-
nego chamedafne północnej (rośliny należącej do wrzosowatych), 

 ► Stawy w Tylkowie – użytek ekologiczny,
 ► Jezioro Kalwa – strefa ciszy, miejsce dobre do wędkowania,
 ► Jezioro Kośno – rezerwat przyrody. Kośno jest połączone z jez. Kal-
wa, co daje możliwość organizacji ciekawych spływów kajakowych,

 ► Jezioro Leleskie – możliwość wędkowania i nurkowania.

INNE CIEKAWOSTKI 
 ► zabytkowe organy w kościele Ewangelicko-Augsburskim,
 ► ruiny wieży obronnej w Osadzie Zamkowej Pasym.

LITERATURA 
 ► Romuald Bielenda Tryptyki pasymskie.

Zabytkowe organy  
w kościele ewangelickim

PasymPasym

Wieża obronna

Pasym z lotu ptaka

Udane łowy

Wnętrze kościoła 
Najświętszego Serca  
Pana Jezusa
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INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
Rynek 24   
tel. 89 755 00 97
e-mail: it@ugreszel.pl 

www.ugreszel.pl
www.wbp.olsztyn.pl/ 
~mbpresz/
www.mok.reszel.pl 
www.zamek-reszel.com
www.reszel.pl
www.miastoreszel.home.pl
www.reszel.net

powiat kętrzyński 
ok. 5000 mieszkańców

prawa miejskie od 1337 roku

„Piękno Warmii”
Spacer po starych ulicach mia-
sta to prawdziwa przyjemność, 
szczególnie gdy go urozmaicimy 
odpoczynkiem w kawiarni lub 
barze, które mieszczą się w mi-
janych na trasie urokliwych ka-
mieniczkach. Spragnieni splen- 
doru turyści odwiedzą niewąt-
pliwie restaurację zamkową. 
Po pokrzepieniu ciała warto 
zafundować sobie jeszcze wizytę 
w galerii sztuki współczesnej przy 
zamku, który niezmiernie lubia-
ny jest przez artystów. Przez 
wiele lat często przebywał tu 
i tworzył Franciszek Starowieyski 
– znany malarz i grafik. To do-
wodzi tylko, że w Reszlu klimat 
dla artystów od wieków jest nad 
wyraz przyjazny. 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 nazwie Resl. W wyniku działań wojennych 
ostatecznie zostało zdobyte przez Krzyżaków, którzy przekazali je 
w gestię miejscowego biskupa warmińskiego. Od momentu otrzyma-
nia praw miejskich w 1337 roku zyskiwał na znaczeniu. Po wojnach 
krzyżackich, kiedy miasto przeszło pod polski protektorat, zaczął się 
czas rozkwitu i stabilizacji. Ze szpitalem i wodociągiem był drugim 
pod względem zamożności i znaczenia miastem Warmii. Aż do wieku 
XVII, czyli do wojny ze Szwedami, mieszkańcy Reszla żyli dostatnio. 
Gdyby tylko nie te epidemie. Ostatnia fala dżumy dotarła do miasta 
w latach 1709-1710. Pochłonęła 1000 ofiar. Reszel zasłużył się dla War-
mii 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 Szmid-
tów i Szwarców pozostawili po sobie cenne pamiątki w postaci ołta-
rzy, bram w kościołach Świętej Lipki czy Bisztynka. W mieście działało 
znane kolegium jezuickie obsługujące też Święta Lipkę. Istotne było 

RESZEL 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 ko-
legium, wikarówka.

LEGENDA
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 nie-
spełnioną miłość do dwudziestoletniego młodzieńca. Proces trwał trzy 
lata i budził wiele kontrawersji. Ostateczny wyrok został zatwierdzony 
przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III i w dniu 21 sierpnia 1811 
roku czarownica spłonęła na stosie. Według przekazów ustanych, za 
podszeptem pruskiego ministra sprawiedliwości, kat przed podpale-
niem stosu udusił skazaną. Pamiątką po Barbarze jest piwnica zamko-
wa, 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
 ► Rynek średniowieczny ze studnią,
 ► Zamek biskupów warmińskich - drewnianą strażnicę krzyżacką wznie-

siono już około 1241 r., ale murowany zamek zbudowany został w latach 
1350-1401 (na planie kwadratu, z dziedzińcem wewnętrznym i krużgan-
kami). Powodem tej rozbudowy były systematyczne napady pruskiego 
plemienia Bartów, które chciało wygonić Krzyżaków ze swojej ziemi. 
Podczas przebudowy w latach 1505-1530 umocnienia dostosowano do 
broni palnej. Po I rozbiorze Polski zamku został zamieniony na wię-
zienie. W zamku więziono ostatnią w Europie kobietę, którą oskarżo-
no o uprawianie czarów i spalono na stosie. W 1822 r. przekazano za-
mek gminie ewangelickiej, która go wyremontowała. Przebudowano 
skrzydło południowe na zbór, zmieniono elewację m.in. dobudowano 
szczyt z sygnaturką. Rozebrano też krużganki, a w skrzydle wschodnim 
umieszczono szkołę. W 1931 r. zostały odbudowane wieże zamkowe, 
a w salach utworzono muzeum,

 ► Kościół farny pw. św. Piotra i Pawła – jego budowę rozpoczęto w 1348 r. 
W ołtarzu głównym znajduje się obraz patronów kościoła, autorstwa 
Antoniego Jana Blanka (1785-1844, był profesorem sztuk pięknych na 
Uniwersytecie Warszawskim, a pochodził z Warmii). Atrakcją turystycz-
ną jest 52-metrowa wieża, z której można podziwiać panoramę miasta 
i okolicy. Znajduje się na niej też zabytkowy mechanizm zegara z 1913 
r. oraz dzwony kościelne. Na ołtarzu głównym umieszczono tetragram 
z imieniem bożym JHWH,

 ► Dom Prezbiterów Warmińskich - stojąca nieopodal kościoła plebania 
z 1444 r. jest bardzo zniszczona. Obecnie została zabezpieczona i pod-
dawana jest pracom konserwatorskim. Jednym z jej gospodarzy był brat 
biskupa Ignacego Krasickiego – Marcin,

Reszel

Zamek biskupów warmińskich

Kościół farny
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 ► Gotyckie murowane mosty nad Sajną - Rybacki (przy nim była miejska 
Brama Rybacka), Niski oraz trzeci most, dziś w znacznej części obsypany 
ziemią. Ten ostatni przechodzi przez zasypaną fosę biegnącą niegdyś po 
zachodniej stronie starego miasta, a chroniła Brama Wysoka. Wszystkie 
mosty pochodzą z XIV w.,

 ► Park miejski z amfiteatrem - z lat 30 XX wieku, ale wzorowany na stylu 
rzymskim,

 ► Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego – budowla z XVIII w. Do 1963 r. 
mieścił się tu kościół pw. św. Krzyża, zwany także gimnazjalnym,

 ► Spichlerz o konstrukcji ryglowej z XVIII w.,
 ► Kolegium pojezuickie - Kolegium Jezuickie w Reszlu zaczęło działal-

ność w 1632 r. i funkcjonowało do 1772 r., kiedy to Reszel przeszedł pod 
panowanie Prus, a zakon skasowano,

 ► Ratusz – klasycystyczna budowla z 1815 r. ,
 ► Trakt pielgrzymkowy z Reszla do Świętej Lipki - drogą o długości ok. 

6 km, już od XV w. wędrowali pątnicy w „łosierach” (pielgrzymkach) do 
sanktuarium maryjnego. Po Hołdzie Pruskim trakt ten łączył katolic-
ką Warmię z protestanckimi Mazurami. W czasach biskupa Szembeka 
(1733–1735), zostały wybudowane po obu stronach drogi barokowe ka-
pliczki różańcowe. Wzdłuż alei rosną lipy, które razem z kapliczkami są 
wpisane do rejestru zabytków.

MUZEA
 ► Galeria Zamek – w gotyckich murach południowego skrzydła zam-

ku mieścił się niegdyś zbór protestancki, a dziś znajduje się galeria 
sztuki, w której swoje prace prezentują współcześni twórcy. Pre-
zentowane są tam m.in. wystawy kolekcji Warmińsko-Mazurskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Reszel od dawna upodobali 
sobie twórcy kultury, nie tylko z Polski. Zamek zaś jest miejscem 
imprez o zasięgu międzynarodowym – wystaw, spotkań, plenerów, 
konferencji. Tu tworzyli m.in. Franciszek Starowieyski, Adam Myjak, 
Teresa Pągowska, Kiejstut Bereźnicki,

 ► Galeria i pracownia Adama Myjaka, ul. Podzamcze 3, Reszel.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia – Mazury – Powiśle”

Restauracja na Zamku
Zamkowa restauracja z przytulną i romantyczną atmosferą słynie od 
lat z doskonałej kuchni. Specjalizuje się w tradycyjnych potrawach re-
gionalnych, przygotowuje również dania i napoje na wyjątkowe okazje, 
według indywidualnie zestawianych receptur. Nawet goście o bardzo 
wyrafinowanym smaku i guście nie wyjdą stąd zawiedzeni. Specjal-
nością szefa kuchni są m.in. sandacz w migdałach pieczony w całości, 
kołduny z baraniny, pierogi ruskie. Nie wypada pominąć też baru, zna-
nego 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 
Zakład piekarski to firma rodzinna. Pieczywo wyrabiane jest ręcznie, 
wyłącznie metodami tradycyjnymi, na naturalnych kwasach, bez udzia-
łu konserwantów. Wyroby rosną (garują) w wiklinowych koszach, pie-
czone 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”, 
Gospodarstwo zakupione w 1990 roku wprowadziło hodowlę kóz 
mlecznych. Na 37 ha prowadzi dwa główne kierunki: hodowlę kóz 
mlecznych, których w tej chwili jest 220 sztuk oraz wyrób serka pod-
puszczkowego. Serek kozi – Reszelski z Koziej Górki – to doskonały 
i wysokiej jakości ser podpuszczkowy dojrzewający, wyrabiany z zasto-
sowaniem jedynie tradycyjnych narzędzi i metod. Kozie mleko pozy-
skiwane jest w warunkach rodzinnego ekologicznego gospodarstwa 
hodowlanego. Gospodarstwo posiada pełen atest gospodarstwa ekolo-
gicznego. Pozyskanie mleka odbywa się metodą tradycyjną, a wielolet-
nie doświadczenie pozwala na kontynuację rodzinnej tradycji.

„Młynomag” Grodzki Młyn 
Młyn produkuje mąkę już ponad 600 lat. To jeden z najstarszych dzia-
łających młynów w Polsce. Bogata historia tego miejsca zobowiązuje. 
Dlatego firma dokłada wszelkich starań, aby produkty były najwyższej 
jakości. W ofercie znajduje się pełen asortyment mąk pszennych i żyt-
nich – zarówno workowanych, przeznaczonych do piekarń i zakładów 
przetwórczych, jak również paczkowanych. Mąka jest w 100% natural-
na – bez polepszaczy. Do produkcji stosowana jest pszenica i żyto po-
chodzące z terenu Warmii i Mazur. Rocznie na rynek regionu trafia po-
nad 12 tys. ton produktów „MŁYNOMAG”. Firma posiada certyfikat 
Systemu Bezpieczeństwa Żywności ISO 22000: 2005.

REFAMA Wytwórnia Makaronów
Wytwórnia Makaronów REFAMA, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom konsumentów, oferuje różnorodne formy makaronu: wstążka, 
nitka, świderek, kolanko z falbanką, muszelka, wstążka karbowana, 
łazanka i radiatorek.

Na jakość makaronu Anulka wpływają przede wszystkim użyte składniki. 
Dzięki zastosowaniu surowców najwyższej jakości, produkowany maka-
ron zadowala gusta nawet najbardziej wyszukanych smakoszy. Pszenica, 
z której produkowany jest makaron, pochodzi z warmińskich i mazur-
skich upraw. Od początku swojej działalności firma REFAMA kładzie 
ogromny nacisk na wysoką jakość wytwarzanego produktu. Mając na 
względzie dobro klienta, planowane jest rozszerzenie asortymentu.

Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu
Gimnazjum nr 1 prowadzi stołówkę szkolną, która zapewnia codzienne 
żywienie uczniów i pracowników. Dziennie przygotowywanych jest 135 
posiłków. W okresie ferii zimowych i wakacji szkoła organizuje obozy 
sportowe, artystyczne oraz międzynarodowe wymiany uczniów, za-
pewniając uczestnikom pełne wyżywienie. Do przygotowania posiłków 

ReszelReszel

Pracownia Prof. Myjaka

Uliczki starego miasta

Reszel
www.zamek-reszel.com
Otwarte:  
codziennie 10.00-23.00

Reszel
Otwarte: pn.-pt. 6.00-14.00

Klewno 
Otwarte: cały rok

Grodzki Młyn 
www.mlynomag.pl

Otwarte:  
pn.-pt. 8.00-16.00

ul. Chrobrego 5a
11-440 Reszel

tel. +48 89 755 00 37
http://gimnazjum1.reszel.pl
gimn1reszel@poczta.onet.pl

Reszel
Otwarte: pn.-pt. 7.00-15.00

www.refama.com.pl
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wykorzystywane są produkty wytwarzane przez miejscowych produ-
centów żywności. Z jadłospisu zostały wycofane produkty mrożone. 
Pierogi, pyzy, kopytka przygotowywane są ręcznie bezpośrednio w 
stołówce szkolnej. W tygodniowym jadłospisie uwzględnia się potrawy 
charakterystyczne dla naszego regionu. Stołówka przygotowuje potra-
wy do zbiorowego żywienia w okresie festynów, dożynek organizowa-
nych dla mieszkańców Reszla i okolic. 

SWOJSKIE WĘDLINY I WĘDZONKI, ROBERT ŁOMŻYŃSKI
W firmie produkuje się wędliny i wędzonki metodą tradycyjną z mięsa 
wieprzowego, głęboko wędzone w temperaturze powyżej 70°C w wę-
dzarni kanałowej opalanej drewnem bukowym.

Inne obiekty:
 » Restauracja „Rycerska” – Rynek 7,
 » „U Renaty” – Wyspiańskiego 3,
 » Kawiarnia „Kafejka” – Wyspiańskiego 11,
 » Pizzeria „Feniks” – Rynek 30. 

BAZA NOCLEGOWA
 » Kreativ Hotel na zamku, ul. Podzamcze 3, Reszel,
 » U Renaty, ul. Wyspiańskiego 3, Reszel,
 » Hotel Taurus, Święta Lipka,
 » Dom Pielgrzyma - Klasztor Ojców Jezuitów, Święta Lipka,
 » Ośrodek Wypoczynkowy „Watra”, Święta Lipka,
 » Wiesława i Waldemar Kaczorowscy, Święta Lipka,
 » „U Edwarda”, Edward Kacprzyk, Święta Lipka,
 » Krzysztof Gardocki, Pilec 14,
 » Bożena i Janusz Kaczmarek, Pilec 65,
 » „Młyn nad Dajną” Elżbieta i Marek Matuszewscy, Pilec 13,
 » Agroturystyka Jetje Glashouwer, Pilec 16,
 » Agroturystyka Barbara Ogłuszka, Pilec 28,
 » Dorota Badzińska, Leginy 8,
 » Agroturystyka Dariusz Rozicki, Leginy 17,
 » Agroturystyka „U Bożeny” Bożena Komar, Leginy 16,
 » „Pod dwiema tęczami” Małgorzata i Grzegorz Bejnarowicz, Łabę-

dziewo 1,
 » Agroturystyka „Eltado” Elżbieta i Tadeusz Ogłuszka, Pieckowo 7,
 » Agroturystyka Ulrike i Martin Werthmann, Widryny 47,
 » Dworek Barocco, Worpławki 8.

WYDARZENIA
 ► czerwiec – Reszelski Festiwal Piosenki,
 ► połowa lipca – Dni Reszla,
 ► lipiec – Zawody Motocrossowe,
 ► sierpień – Reszelska Noc Artystyczna – impreza nawiązuje do legendy 

o Barbarze Zdunk,
 ► sierpień/wrzesień – Festiwal Kultury Ludowej „Równianka” i dożynki 

gminne.

W OKOLICY
 ► Święta Lipka – Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 

Matki Jedności Chrześcijan – Barokowa Bazylika,
 ► 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.     

TRASY TURYSTYCZNE
Rowerowe

 ► Reszel – Święta Lipka – Kętrzyn – Gierłoż – Owczarnia – Bezławki – 
Reszel. Długość: 76 km.

Konne
 ► Jazda konna – Andrzej Dmowski – Robawy 4, gm. Reszel.

ATRAKCJE WEEKENDOWE SEZONU
Wiosna – „Spacer z motylami” 
Reszel dzięki swojej lokalizacji w pobliżu zwartych kompleksów leśnych, 
jest miejscem, które wyjątkowo polubiły motyle. I to zarówno te dzien-
ne, jak i te nocne. Wiosną często towarzyszą one spacerowiczom po re-
szelskim parku miejskim „Zielona Dolina”. Sam park też zasługuje na 
szczególną uwagę – w 2007 r. zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie 
na najpiękniejszy park w Polsce (na 170 biorących udział w rywalizacji). 
Reszelska „Zielona Dolina” położona jest w południowej i północno-
-wschodniej części miasta. Pierwsze zapiski o istnieniu parku w tym 
miejscu sięgają czasów zaborów pruskich i rządów cesarza Wilhelma II. 
Wtedy zadecydowano o zagospodarowaniu wolnej przestrzeni wąwozu 
polodowcowego, który miał pełnić funkcję rekreacyjną. W parku ozna-
czono trasę ekologiczno-dydaktyczną, przy której zainstalowano 10 tablic 
informacyjnych w trzech językach. Opisane są na nich rośliny, zwierzęta 
oraz zabytki, zamieszone zostały też informacje na temat historii miasta.

Lato – „Szlakiem zamków i pałaców” 
Propozycja wycieczki: Reszel – Drogosze (barokowy zespół pałacowo-
-parkowy należący do największych w Prusach Wschodnich) – Barciany 
(zamek krzyżacki z XIV wieku) – Kętrzyn (obronny kościół gotycki – ba-
zylika św. Jerzego, zamek krzyżacki – obecnie Muzeum Ziemi Kętrzyń-
skiej) – Ryn (zamek krzyżacki z XIV w.) – Bezławki (zamek krzyżacki 
przebudowany na kościół) – Reszel.

Jesień – „Żywność tradycyjna” 
Podróż po obiektach należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Warmia, Mazury, Powiśle znajdujących w Reszlu i okolicach. Zwiedza-
nie można rozpocząć od wizyty w gospodarstwie „Kozia górka”, potem 

ReszelReszel

Mnichowo k. Reszla
www.facebook.co/wedzonki.
lomzynski/info Zespół Reszelanie

Pieczywo regionalne
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przemieścić się do Grodzkiego Młyna, by dowiedzieć się jak powstaje 
mąka, a następnie zobaczyć jak z niej wypiekany jest chleb w Zakładzie 
Piekarskim Trzczak. Wycieczkę proponujemy zakończyć w Restauracji 
Zamkowej, gdzie polecamy sandacza w migdałach pieczonego w całości. 

Zima – „Weekendowy relaks ze sztuką” 
Pobyt w reszelskim zamku wiąże się z nieustanym obcowaniem ze sztu-
ką, która jest obecna nawet w hotelowych pokojach, bo meble są wyko-
nane przez rzeźbiarza Bolesława Marshalla. W części, gdzie kiedyś był 
protestancki zbór, obecnie mieści się Galeria Sztuki Współczesnej będąca 
częścią Muzeum Warmii i Mazur. Za zgodą właściciela obiektu można 
wspiąć się na zamkowe mury, albo zwiedzić średniowieczne lochy.

PROPOZYCJA 3-DNIOWEGO POBYTU

1 dzień
Zwiedzanie Reszla (zamek, kościół, cerkiew, mosty) i kolacja na zam-
kowej restauracji,

2 dzień 
Wizyta w miejscach związanych ze sztuką kulinarną (Młynomag, Kozia 
Górka, Trzczak, Refama). Po południu spacer po Parku Miejskim. Do-
rośli mogą spędzić wieczór w zamkowym barze na rozmowach o sztuce 
i historii,

3 dzień 
Wycieczka piesza, rowerowa lub samochodowa Pielgrzymkowym Szla-
kiem przez granicę Warmii i Mazur do Świętej Lipki.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Stanisław Pawłowski – rękodzieło drewniane,
 ► Grzegorz Jurkian – rzeźba,
 ► Bartłomiej Marshall – rzeźbiarz,
 ► Danuta Czerniawska – ceramika dekoracyjna,
 ► Sławomir Orłowski – rzeźba,
 ► Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Reszelanie”,
 ► Danuta Szewczyk, Dorota Wiśniewska – koronkarstwo,
 ► Basia Majerowska – haft gobelinowy,
 ► Fundacja Sanktuarium Świętolipskiego – różne techniki rękodzieła.

LITERATURA 
 ► Kętrzyn: z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1978, s. 111-140,
 ► Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969, s. 102-123,
 ► Dzieje Reszla: lata 1945-1991, D. Łaniec, Toruń 1997,
 ► Święta Lipka: monografia, J. Paszenda, Kraków 2008,
 ► Święta Lipka, J. Poklewski, Warszawa 1986,
 ► Miasta warmińskie w latach 1466-1772, J. Kiełbik, Olsztyn 2007.

Reszel

Reszel nocą

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA

ul. Hanki Sawickiej 1 
tel. 87 421 80 61

e-mail: rck-it@wp.pl

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

www.facebook.com/
rynmiasto

powiat giżycki
ok. 3000 mieszkańców

prawa miejskie od 1723 roku

„W Krainie Wielkich Jezior”
Niewielkie mazurskie mia-
steczko urokliwie położone na 
przesmyku między dwoma je-
ziorami: zamkniętym i objętym 
strefą ciszy jeziorem Ołów oraz 
Ryńskim, mającym połączenie 
z Wielkimi Jeziorami Mazur-
skimi. To położenie daje możli-
wość rozpoczęcia i zakończenia 
tu wielodniowego żeglowania 
po całej krainie Wielkich Jezior.

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, co w znacznym stop-
niu przyczyniło się do jego rozwoju. 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 w samym mieście proporcje et-
niczne zaczęły ulegać istotnej zmianie ze względu na rozwój państwo-
wej administracji i szkolnictwa, a także procesy gospodarcze. Państwo 
pruskie, a potem niemieckie zaczęło rozwijać także świadomą polity-
kę germanizacyjną, spychając gwarę mazurską do zamkniętych środo-
wisk wiejskich. W połowie XIX w. stosunek ludności polskiej do nie-
mieckiej 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 zasły-
nął 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. 

RYN
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 ► Wieża ciśnień z XIX w. – stoi na wzgórzu, na terenie starego ewange-
lickiego 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 Ryńskiego. Różni-
ca 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, ist-
nieje do dziś i jest interesującym przykładem średniowiecznej sztu-
ki inżynierskiej. W XIX w. został obmurowany polnym kamieniem, 
a u jego wylotu postawiono młyn wodny, dziś adaptowany na hotel 
i restaurację. Woda w dalszym ciągu płynie ryńskim kanałem i tak jak 
dawniej wypływa z szumem tuż obok młyna. Obraca nawet młyńskie 
koło, choć stanowi to już tylko turystyczną atrakcję.

MUZEA
W Ryńskim Centrum Kultury (ul. Sawickiej 1) znajdują się:

 ► Muzeum im. Albina Nowickiego – wystawione są tu ryńskie zbio-
ry muzealne. Można zobaczyć eksponaty etnograficzne pochodzące 
z okolic Rynu, zbiór kafli piecowych z XVIII-XX w., wystawy: „Ryn 
w starej fotografii” i „Piękno Rynu i okolic”, kolekcję malarstwa hra-
biego Odlanickiego Poczobutta, uroczy salonik i mazurską kuchnię 
z ręcznie malowaną mazurską ławą. Najcenniejszym eksponatem 
jest jedyna w regionie łódź dłubanka wykonana z drewna topolowe-
go, a jednocześnie jedyna w Polsce z zachowanym bocznym stabili-
zatorem. Pochodzi z przełomu XIX i XX w. i wyłowiono ją z jez. Ryń-
skiego. 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 spraw-
dzić swoją wierność. Zainteresowanie pań budzi damska bielizna ze 
słynnymi „gaciami z klapką”. Odważni natomiast mogą zejść wąski-
mi i krętymi schodami do piwnicznej niszy, gdzie spoczywa ostat-
nia mazurska czarownica, przykuta do ścian i zamurowana niegdyś 
żywcem,

 ► „Galeria z latarnią” – wystawy malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki, 
fotografii, a także rzemiosła artystycznego i twórczości ludowej.

BAZA ŻYWIENIOWA
W sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Gościniec Ryński Młyn
W Gościńcu „Ryński Młyn” odkryjesz smak pierogów różnymi sposo-
by nadzianych, wywar z ryb tutejszych i własne mięsiwa, zacne a pach-
nące. Całą familią najesz się do syta, a i piwo na metry nabędziesz. 
Zmierzajcie zatem do Rynu końmi i nogami, aby rarytasów Młynarza 
spróbować! Specjalnością kuchni są: „Kopiec mięsiw i wędlin uwę-
dzonych w kominie”, „Pierogi z mięsiwem, skwarkami polane”, „Żur 

Ryn

LEGENDY
Po zamku w Rynie często przechadza się dobry duch Białej Damy. To 
Anna – żona litewskiego księcia Witolda, który – jak głosi fama – pro-
wadząc 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 Ry-
nie żony Anny i dzieci. Wojska litewskie, pod wodzą księcia Witolda, 
walczyły jednak po stronie polskiej, więc Krzyżacy w odwecie zamu-
rowali 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 krzyżac-
ki 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. Najstarsze informacje 
o krzyżackim zamku, który dał początek osadzie i późniejszemu mia-
stu, pochodzą z kroniki Wiganda z Marburga z 1377 roku. Z inwen-
tarzy z początków XV wieku dowiadujemy się, że w pomieszczeniach 
zamkowych znajdowała się kuchnia, piekarnia, a nawet browar. Z ko-
lejnych spisów można dowiedzieć się o istnieniu w ryńskiej warow-
ni również słodowni, piwnicy, magazynu miodu, młyna zbożowego, 
prochowego, spichlerza i folusza. XVIII-wieczna, czteroskrzydłowa, 
nieregularna bryła zamkowa z wydłużonym dziedzińcem, była wyni-
kiem wielu przebudów z XVI wieku i późniejszych. Zamek przechodził 
w kolejne ręce prywatne, aż w roku 1853 kupiony został przez rejencję 
gąbińską, wyremontowany i adaptowany na więzienie. W tym czasie 
był już otynkowany. W 1881 r. zamek spłonął i w rezultacie został prze-
budowany w stylu neogotyckim z wieżyczkami i krenelażem w naro-
żach szczytów. W czasie II wojny światowej w zamku znowu funkcjo-
nowało więzienie. Po wojnie zlokalizowano tutaj magazyny i zakłady 
mechaniczne. Później w zamku mieściły się biura miejskich instytucji 
i placówki kulturalne. Zawsze kiedy zmieniali się właściciele i użyt-
kownicy zamku, zmieniał się jego wygląd oraz przeznaczenie. Obecnie 
w zamku znajduje się czterogwiazdkowy hotel,

 ► Wiatrak typu holenderskiego – z 1873 r. Ten typ wiatraka wymyślono 
w północnej Holandii w XIV w., a w XVIII w. rozpowszechnił się w Polsce. 
Postawiony na planie koła, w całości murowany, posiada okna i drewnia-
ne okiennice. Charakteryzuje się nieruchomym, zwężającym się ku górze 
korpusem, do którego umocowana jest czapa dachu z czterema śmigła-
mi. Dzięki wykorzystaniu łożysk, na których osadzony jest dach, możliwe 
jest dostosowanie obracających się śmigieł do kierunku wiejącego wia-
tru (dach porusza się na żeliwnych rolkach po żeliwnym pierścieniu). Ze 
wzgórza roztacza się rozległy widok na okolicę i leżące w dole jez. Ryńskie,

Ryn

Ryn z lotu ptaka

Zamek krzyżacki

Ryn – nabrzeże

Centrum Rynu
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Młynarza z białą kiełbasą i jajem”, „Szaszłyk z wieprza z zamkowego 
rusztu okraszony chlebem orkiszowym podany na szabli”. W tutej-
szym sklepiku znajdziesz ogromny wybór produktów regionalnych 
i podarków z Mazur. Odwiedzający Goście mogą nabyć pachnące wę-
dzonki, smakowite ryby, miody, marynowane grzyby, swojskie sery 
i łakocie, a także kubeczki, serwetki, frywolitki i damskie ozdoby. 
Dodatkowo „Ryński Młyn” posiada 8 wygodnych, komfortowo wypo-
sażonych, klimatyzowanych pokoi 2-osobowych, rozlokowanych na 
poddaszu zabytkowego młyna.

Pozostała baza żywieniowa  
 » Zajazd „Biały Młyn”, Sterławki Wlk. 

BAZA NOCLEGOWA
 » Hotel „Zamek Ryn” ****, Plac Wolności 2, Ryn,
 » Gościniec Ryński Młyn, ul. Hanki Sawickiej 3, Ryn,
 » Willa pod Zamkiem, Plac Wolności 1, Ryn,
 » Gościniec „Baszta”, Plac Wolności 6a, Ryn,
 » Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych „Zofiówka”, ul. Mazurska 19, Ryn,
 » Ośrodek Żeglarsko-Wypoczynkowy „Wichrowe Wzgórza”,  

ul. Mazurska 18, Ryn,
 » Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski „Ryn”, ul. Mazurska 1, Ryn,
 » Agropensjonat, Hermanowa Wola 8,
 » Bobrowa dolina, ul. Zamiejska 15, Ryn.

WYDARZENIA
 ► lipiec – Dni Rynu,
 ► sierpień – Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria 2,
 ► sierpień – Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem,
 ► wrzesień – Dożynki gminne.

W OKOLICY 
 ► Grodzisko 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 ręcz-
nie, repliki wielu modeli portali i pieców, płyty ścienne, kafelki i wie-
le innych ceramicznych dzieł sztuki, 

 ► Sądry – prywatne muzeum etnograficzne „Chata mazurska” – sprzę-
ty służące do codziennego życia i prac gospodarczych Mazurów,

 ► Muzeum Mazurskie w Owczarni – zbiory obejmują XIX i pierwszą 
połowę XX wieku z życia codziennego Mazurów.

TRASY TURYSTYCZNE
Żeglarskie

 ► Na nabrzeże jez. Ryńskiego w Rynie można dopłynąć prawie z każ-
dego zakątka Krainy Wielkich Jezior. Jezioro Tałty wraz z Ryńskim sta-
nowią największe i najdłuższe jezioro w okolicy (20 km) i jednocześnie 
odnogę Szlaku Wielkich Jezior, którą wpływa się niemal do centrum 
miasta. Urozmaicona linia brzegowa, liczne zatoki, półwyspy, wyspy 
i ciekawe 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.

Piesze
 ► Ścieżka spacerowo-rekreacyjna nad jez. Ołów – o długości ponad 4 km 
jest doskonałym miejscem zarówno pieszych, jak i rowerowych wę-
drówek. Można nią obejść dookoła jezioro Ołów, które ma 61 ha po-
wierzchni, stanowi strefę ciszy i jest jednym z najczystszych w okolicy. 
To ulubione miejsce płetwonurków (latem i zimą) – nie tylko ze wzglę-
du na znaczną głębokość (40 m), ale też liczne podwodne atrakcje.

ATRAKCJE WEEKENDOWE 
Wiosna 
Spacery po malowniczych trasach, wycieczki rowerowe, wędkowanie, 

Lato
Atrakcją jest plażowanie na strzeżonym kąpielisku z nowym pomo-
stem, spacery po malowniczych trasach i liczne imprezy kulturalne 
(Dni Rynu, Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria 2, Ryńskie Smalco-
wanie z Ogórczeniem, Ryńskie Regaty o Puchar 7 Cudów Mazur, Do-
żynki Gminne itp.), wędkowanie, zajęcia i zawody na strzelnicy sporto-
wej pod nadzorem instruktorów strzelectwa,

Jesień
Spacery po malowniczych trasach, wędkowanie, grzybobranie, wy-
cieczki rowerowe,

Zima 
Bojery, łowienie podlodowe, lodowisko na jeziorze lub boisku, kuligi, 
narciarstwo biegowe, kuligi z pochodniami.

PROPOZYCJA PROGRAMU 3-DNIOWEGO POBYTU
Sezon letni

 ► 1 dzień – plażowanie i kąpiel, pływanie rowerem wodnym lub łódką 
i wieczorny spacer wokół jeziora Ołów (4 km). Na zakończenie dnia 
biesiada przy ognisku w miejscu do tego wyznaczonym,

 ► 2 dzień – zwiedzanie ryńskiego zamku z przewodnikiem, spacer po 
mieście oraz wizyta w muzeum i galerii, które mieszczą się w Ryń-
skim Centrum Kultury. Po południu rejs statkiem po jeziorze Ryń-
skim. Wieczorna kolacja na tarasie restauracji z widokiem na jezioro,

 ► 3 dzień – wycieczka do miejscowości Orło (kopiec strażniczy), Sterławki 
Wielkie – (zabytkowy kościół), Jeziorko (grodzisko Galindów), powrót 
do Rynu (ok. 20 km). Udział w koncercie, wystawie, przedstawieniu te-
atralnym lub biesiadzie rycerskiej organizowanych na zamku w Rynie.

RynRyn

Ryn
www.rynskimlyn.pl
Otwarte:  
restauracja 11.00–22.00, 
sklep: 10.00–20.00

Zajazd

Ryn – plaża
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Sezon zimowy
 ► 1 dzień – zjeżdżanie na sankach z okolicznych górek, spacer lub nar-
ciarstwo biegowe wokół jeziora Ołów (4 km), biesiada przy ognisku,

 ► 2 dzień – zwiedzanie zamku z przewodnikiem, spacer po mieście 
oraz wizyta w muzeum i galerii, które mieszczą się w Ryńskim Cen-
trum Kultury. Bojery lub jeżdżenie na łyżwach na lodowisku na 
jeziorze Ryńskim lub boisku Orlik w Rynie. Zorganizowany kulig 
z wieczorną kolacją,

 ► 3 dzień – wycieczka do miejscowości Orło (kopiec strażniczy), Sterław-
ki Wielkie (zabytkowy kościół), Jeziorko (grodzisko Galindów), powrót 
do Rynu (ok. 20 km) lub Szymonka (zabytkowy kościół), kanały mazur-
skie, powrót do Rynu. Udział w koncercie, wystawie, przedstawieniu 
teatralnym lub biesiadzie rycerskiej organizowanych na zamku. Wie-
czorna kolacja z grzańcem w restauracji z widokiem na jezioro.

TWÓRCY LUDOWI
 ► Robert Littek – rzeźbiarz,
 ► Marcin Bugara – rzeźbiarz.

PRZYRODA 
 ► Kopce strażnicze – ich pochodzenie powiązanie jest z pruskim ple-
mieniem Galindów. Prawdopodobnie stanowiły rodzaj niedużych 
fortów i mogły służyć do stałej obserwacji okolicy. Są usytuowane 
w takiej odległości od siebie, że można przesyłać z nich sygnały 
świetlne lub dymne. W okolicy Rynu znajdują się trzy kopce, które są 
fantastycznymi punktami widokowymi,

 ► Kanały mazurskie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich – to hy-
drotechniczne obiekty zabytkowe i przykład rozwiązań w zakresie 
komunikacji wodnej. Spośród kilkunastu, aż cztery kanały znajdują 
się w pobliżu Rynu: Szymoński (2360 m), Mioduński (1920 m), Grun-
waldzki (470 m) i Tałcki (1062 m). 

LITERATURA 
 ► Mapa Ziemia Ryńska,
 ► Ryn i okolice – przewodnik. 

Ryn

INNE MIASTA CITTASLOW W POLSCE

1. KALETY
Województwo śląskie

Rok założenia 1951

Liczba mieszkańców ok. 8600

Leśny zakątek Śląska

2. MUROWANA GOŚLINA
Województwo wielkopolskie

Rok założenia 1389

Liczba mieszkańców ok. 10 300

Adres marzeń

3. NOWY DWÓR GDAŃSKI
Województwo pomorskie

Rok założenia 1880

Liczba mieszkańców ok. 10 200

Centrum Żuław

4. REJOWIEC FABRYCZNY 
Województwo lubelskie

Rok założenia 1962

Liczba mieszkańców ok. 4500
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TRASY TURYSTYCZNE

A oto kilka klasycznych tras turystycznych ukazujących największe atrakcje Warmii i Mazur w ujęciu 
tematycznym. Trasę taką można rozpocząć i zakończyć w dowolnym miejscu. Zapraszamy jednak do 
rozpoczynania i kończenia ich w miastach Cittaslow:

► SZLAKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA 
LIDZBARK WARMIŃSKI – Ignalin (10 czerwca 1807 r. w okolicy odbyła się bitwa znana jako „Bitwa 
pod Heilsbergiem”) – Babiak (kościół gotycki) – Krosno (barokowy zespół pielgrzymkowy) – Orneta (go-
tycki kościół i ratusz) – Pieniężno (Muzeum Misyjno– Etnograficzne Werbistów) – Pakosze (Kaplicz-
ki Warmińskie) – Braniewo (najstarsze miasto warmińskie – Bazylika Mniejsza Św. Katarzyny, Kościół 
Św. Trójcy – obecnie cerkiew greckokatolicka, Cerkiew Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego) – 
Frombork (Bazylika Archikatedralna z grobem Mikołaja Kopernika, Muzeum, Wieża Radziejowskiego, 
Kanonie) – Kadyny (Zespół Pałacowo–Folwarczny, Zespół Klasztorny Franciszkanów) – Elbląg (rewi-
talizowana starówka, Kościół Św. Mikołaja, Brama Targowa – 7 kondygnacji, Centrum Sztuki Współ-

czesnej – Galeria El) – Pasłęk (pierwsza osada holenderska w Prusach – gotycki zamek) – LIDZBARK 
WARMIŃSKI

► GOTYCKIM SZLAKIEM
RESZEL – Kętrzyn (Kościół św. Jerzego i Zamek – Muzeum) – Barciany (Zamek Krzyżacki i kościół) – 
BARTOSZYCE – LIDZBARK WARMIŃSKI – Orneta (Ratusz z XIV wieku i kościół) – DOBRE MIASTO 
– Jeziorany (kościół) – BISZTYNEK – RESZEL

► SZLAKIEM WARMIŃSKIEGO BAROKU
BISZTYNEK – Stoczek Klasztorny (barokowe sanktuarium – miejsce przetrzymywania Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego) – LIDZBARK WARMIŃSKI – Krosno (barokowy zespół pielgrzymkowy) – Chwalęcin 
(barokowy zespół pielgrzymkowy) – DOBRE MIASTO – Głotowo (barokowy kościół i Kalwaria Warmiń-
ska) – Smolajny (barokowy pałac biskupów warmińskich) – RESZEL – Święta Lipka (barokowy zespół 
pielgrzymkowy) – BISZTYNEK

► SZLAKIEM WARMIŃSKICH SANKTUARIÓW
BARCZEWO – BISKUPIEC – Święta Lipka (barokowy zespół pielgrzymkowy) – BISZTYNEK – Stoczek 
Klasztorny (barokowy zespół pielgrzymkowy) – LIDZBARK WARMIŃSKI – DOBRE MIASTO – Głoto-
wo (barokowy kościół i Kalwaria Warmińska) – Międzylesie (Kościół pw. Krzyża Św. i Matki Boskiej 
Bolesnej) – Tłokowo (Kościół Św. Jana Chrzciciela) – BARCZEWO

► 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 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA CITTASLOW
FESTIWAL POLSKICH MIAST CITTASLOW
Organizowany corocznie, w którymś z miasteczek Cittaslow na Warmii i Mazurach, w okresie wiosen-
nym jest doskonałą okazją do zaprezentowania ich potencjału. Bogaty program obejmuje m.in.: prezen-
tację miast, kiermasz wyrobów rzemieślniczych i występy zespołów muzycznych, kiermasz żywności 
naturalnej i tradycyjnej, konkursy z nagrodami, bezpłatną degustację potraw przygotowanych przez re-
stauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle. Ważną częścią Festiwalu 
jest konferencja poruszająca działania związane z ideą Cittaslow.  

NIEDZIELA CITTASLOW
Co roku, w ostatnią niedzielę września miasta należące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cit-
taslow 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 oraz dorosłych, wystawy. Zapraszamy więc w ostat-
nią niedzielę września do warmińsko-mazurskich miasteczek Cittaslow. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE
 ► www.cittaslow.org – strona Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow
 ► www.cittaslowpolska.pl – strona Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

STRONY WWW:
 ► 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.dziedzictwokulinarne.pl – Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle
 ► www.grunwald.warmia.mazury.pl – Muzeum Grunwaldzkie

SIEDZIBA BIURA POLSKIEJ KRAJOWEJ SIECI MIAST CITTASLOW:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Jakości
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 220
tel. +48 89 521 98 50, fax 89 521 98 59
e-mail: bjz@warmia.mazury.pl
www.cittaslowpolska.pl
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Marek Klimek
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