Zrekonstruowane mury obronne
zamku biskupów che³miñskich

Sanktuarium Matki Bo¿ej Lipskiej

Zrew italizowane £azienki Lubawskie

Lubawa Jest Cittaslow!
Lubawa to 10-tysiêczne miasteczko w województwie warmiñskomazurskim. Z pomarañczowym œlimakiem identyfikuje siê
od listopada 2012 roku, kiedy oficjalnie zosta³o przyjête
do Miêdzynarodowej Sieci Miast Dobrego ¯ycia Cittaslow.

BOGATA HISTORIA MIASTA
Lubawa jest miastem z bogat¹ histori¹, o której szczególnie

nych spacerowiczów. W £azienkach znajduje siê si³ownia ze-

g³oœno i czêsto mówi siê w Jubileuszowym 2016 roku. 800 lat

wnêtrzna oraz nowo oddany do u¿ytku park linowy. Bezpoœred-

temu wódz pruski Surwabuno uda³ siê wraz z cystersem Chry-

nio z miejskim parkiem s¹siaduj¹ obiekty sportowe Oœrodka

stianem do Rzymu, gdzie z r¹k papie¿a Innocentego III przyj¹³

Sportu i Rekreacji, na terenie którego znajduje siê m.in. pe³no-

chrzest. Ca³e to wydarzenie znalaz³o potwierdzenie w bulli, któ-

wymiarowy stadion pi³karski z bie¿ni¹ lekkoatletyczn¹, korty

ra zosta³a wydana w 1216 roku. Znalaz³ siê tam termin „terra Lubavia”
(ziemia lubawska) i by³a to pierwsza
historyczna wzmianka potwierdzaj¹ca
istnienie lubawskiego grodu.
Dziœ bogat¹ historiê miasta przypominaj¹ zabytki: XIV- wieczny gotycki koœció³ pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny i œw. Anny, renesansowy
koœció³ œw. Jana Chrzciciela i Micha³a
Archanio³a wraz z kompleksem poklasztornym czy barokowy koœció³ Œw.
Barbary. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ jednak zrekonstruowane w latach 2013 – 2014 mury zamku biskupów che³miñskich. Otoczone œcie¿k¹
dydaktyczn¹ wraz z tablicami informacyjnymi s¹ doskona³ym Ÿród³em
wiedzy o mieœcie i o samej historii

tenisowe i boisko do pi³ki siatkowej.
Kolejnym chêtnie uczêszczanym miej-

Czy wiesz, ¿e:

scem jest Sanktuarium Matki Bo¿ej

Na zamku biskupów che³miñskich
w Lubawie przebywa³ wielki astronom
Miko³aj Kopernik i to w³aœnie w Lubawie
zapad³a decyzja o wydaniu drukiem
rewolucyjnego dzie³a „O Obrotach”.
I £azienki Lubawskie powsta³y
z inicjatywy dzia³acza lubawskiego
Teofila Rzepnikowskiego, który zachwycony wizyt¹ w £azienkach Królewskich
w Warszawie zapragn¹³ stworzyæ
w Lubawie podobny park.
I Biblia Gutenberga znajduj¹ca siê
w Pelplinie zosta³a zakupiona w XVI wieku przez biskupa Miko³aja Chrapickiego
dla klasztoru franciszkañskiego znajduj¹cego siê ówczeœnie w Lubawie. Œwiadczy
o tym dedykacja „Pro loco Lubaviensi”.
Faksymile Biblii Gutenberga znajduje siê
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Teofila Ruczyñskiego.
I

Lipskiej. Tam wœród zieleni mo¿na
znaleŸæ spokój i wyciszenie, a otaczaj¹ca flora nape³nia optymizmem i radoœci¹ ¿ycia.

LUDZIE TWORZ¹
TO MIASTO
Lubawa jest miastem dobrze rozwiniêtym gospodarczo z niskim bezrobociem. Zlokalizowanych jest tutaj
wiele prê¿nie dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw. Wiêkszoœæ z nich to rodzinne firmy prowadzone przez kolejne
pokolenia. Mo¿na wiêc rzec, ¿e jest
to miasto ludzi przedsiêbiorczych.
Aktywnoœæ spo³eczna przejawia siê

zamku.

na wielu p³aszczyznach. W Lubawie

ALE WKO³O JEST ZIELONO...

dzia³a oko³o 10 klubów sportowych, M³odzie¿owa Rada Miasta oraz Uniwersytet III Wieku. Przy remontowanym obecnie

W Lubawie tereny rekreacyjne pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w ¿yciu spo-

Miejskim Oœrodku Kultury kszta³c¹ siê nowe talenty muzycz-

³ecznym. Odnowiony w 2014 roku park odpowiada zdecydowa-

no – aktorskie, doceniane nie tylko w Polsce, ale równie¿ po-

nie zarówno na potrzeby tych mniej, jak i tych bardziej aktyw-

za jej granicami.
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www.cittaslowpolska.pl
www.facebook.com/cittaslowpolska

