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POBYT W HOTELU         
DLA DWÓCH OSÓB

GRUNWALD

Z okazji 600-lecia bitwy pod
Grunwaldem w lipcu czeka nas
wielkie widowisko. 5
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MAZURY CUD NATURY

Przekonaj się, że Warmia
i Mazury to cudowny region
i oddaj swój głos.  9

PRZEWODNIK

Na Warmii i Mazurach nie ma
nieciekawych miejsc, sprawdź 
to w każdym powiecie. 16



Oddajemy w Państwa
ręce niezwykłe
wydawnictwo. Od

podszewki, z perspektywy
każdego powiatu, pokazu-
jemy nasz niezwykły re-
gion – Warmię i Mazury.
Spędzając u nas lato, mają
Państwo gwarancję obco-
wania z niezwykłą przy-
rodą. Tu naprawdę można
odpocząć od zgiełku 
miasta, nacieszyć oczy
soczystą zielenią traw,
pooddychać zdrowym,
leśnym powietrzem. Naj-
lepiej zrobić to podczas
wycieczek pieszych,
rowerowych czy konnych.
Podczas takich wędrówek

można oko w oko spotkać
się z łosiem, dzikiem czy
niezwykle rzadkimi
gatunkami ptaków, których
nie zobaczą Państwo
nigdzie indziej. Miłośnicy
aktywnego wypoczynku
powinni też obowiązkowo
wsiąść do kajaka czy na
żaglówkę, by w pełni na-
cieszyć się rzekami i jezio-
rami Warmii i Mazur.
Przygotowaliśmy też dla
Państwa przewodnik po
największych imprezach,
jakie odbywają się
w naszym regionie. Czy za-
tem warto jechać na
Warmię i Mazury? Oczy-
wiście, że warto!

— Pochodzi Pan
z Lidzbarka Warmińskiego,
pracuje w Olsztynie. Nie
korciło Pana nigdy, by
opuścić Warmię i Mazury?
— Warmia i Mazury to
region, w którym warto
żyć i warto odpoczywać.
Jako mieszkańcy Warmii
i Mazur mamy świado-
mość, że żyjemy
w wyjątkowym miejscu
na ziemi. Ale naj-
ważniejsze, że tę
wyjątkowość zna i ceni
coraz więcej turystów, nie
tylko z Polski, ale także
z Europy i ze świata. Nie
ma bowiem drugiego
miejsca o tak ciekawych
tradycjach i historii, z tak
piękną przyrodą, lasami,
jeziorami.
— Warmia i Mazury to
jeden z ostatnich regionów,
gdzie w głuszy można
rozbić namiot...
— Turystyka z namiotem
nad jeziorem powoli
zanika, choć ciągle mamy
mnóstwo miejsc i możli-
wości do takiego rodzaju
spędzania wolnego czasu.
Dzisiejsza turystyka
wymaga ogromnych
przedsięwzięć inwesty-
cyjnych, także w ochronę
środowiska, infrastruk-
turę, bezpieczeństwo,
a nawet kierunki kształ-
cenia, zorientowane 
na potrzeby rynku pracy.
Sprzyjają jej szybkie,
nowoczesne systemy ko-
munikacji, by turysta 
na Śląsku czy po drugiej
stronie globu, siedząc
przed komputerem, mógł
zarezerwować u nas
wczasy czy hotel 
na weekend. Tak w XXI
wieku rozumiem otwar-
cie Warmii i Mazur na
świat i korzystanie 
ze zdobyczy cywilizacji.
Pod tym kątem też za-
planowaliśmy nasz
rozwój.
— Mazury to też cudowny
region.
— Równolegle z inwesty-
cjami trwa międzynaro-
dowa kampania promu-
jąca nasze uroki
w konkursie „New7Won-
ders”, w którym Wielkie
Jeziora Mazurskie są je-
dynym polskim kandy-
datem. Przyroda to nasz
skarb i wizytówka re-
gionu, która co roku przy-
ciąga miliony turystów.

Zadbaliśmy nie tylko
o ochronę jezior, budowę
nowoczesnej i ekolo-
gicznej infrastruktury 
turystycznej, bez-
pieczeństwo żeglarzy
i wodniaków, ale także
o znaczące polepszenie
środowiska naturalnego.
— Ale na jeziorach cuda
się nie kończą?
— Region to nie tylko
Kraina Wielkich Jezior
Mazurskich. Perełką za-
chodniej części woje-
wództwa jest Kanał El-
bląski — architekto-
niczny i techniczny
unikat na skalę światową,
który stanie się rozwo-
jową żyłą złota dla gmin
położonych wokół niego.
Staramy się także
o polepszenie stanu ko-
ryta Kanału i realizujemy
projekt „Pętla Żuław”,
który ma połączyć drogi
śródlądowe, deltę Wisły
i Zalew Wiślany. Trwają
prace nad uruchomie-
niem Międzynarodowej
Drogi Wodnej E-70. 
Dzięki temu w przyszło-
ści na Warmię i Mazury
będzie można dotrzeć
z zachodniej Europy
drogą wodną i na
przykład przepłynąć
jachtem z Antwerpii
przez Berlin, Elbląg aż 
do Kłajpedy. Przez Kanał
i Zalew Wiślany przepły-
wają tysiące wodniaków,
a wielu wędkarzy spędza
tu weekendy. Wszystkie
te działania podejmujemy
we współpracy z innymi
samorządami, z myślą
o turystach, których prze-
cież nie obchodzą granice
między województwami,
powiatami czy gminami.
Chcą tylko ciekawie
i bezpiecznie odpocząć.
— Podsumowując, warto
spędzać lato u nas?
— Warto! Warmia
i Mazury są coraz lepiej
przygotowane na wizyty
nawet najbardziej wyma-
gających turystów.
Nieważne, jak lubimy
wypoczywać — na
żaglach, w siodle, w ka-
jaku czy pod namiotem,
poszukując oryginalnych
wnętrz i architektury,
smaków czy zapachów,
oglądając wschody czy
zachody słońca — u nas
zawsze doskonale się
wypoczywa. 

Jedziemy 
na Warmię i Mazury

GRUNWALD
POLA GRUNWALDZKIE ZNÓW STANĄ
SIĘ MIEJSCEM WIELKIEJ BITWY, A TY
MOŻESZ BYĆ JEJ UCZESTNIKIEM. 

STR.5

DZIEDZICTWO KULINARNE
WARMII, MAZUR I POWIŚLA
NIEPOWTARZALNA KUCHNIA –
PREZENTACJA CZŁONKÓW SIECI ORAZ
KALENDARZ IMPREZ KULINARNYCH

STR.12
TU ZNAJDZIESZ DOKŁADNE INFORMACJE, JAK PORUSZAĆ SIĘ PO WARMII I MAZURACH,
GDZIE WARTO ZAJRZEĆ, CO WARTO ZJEŚĆ, GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ I JAKIE IMPREZY
OFERUJE REGION.

MAZURY CUD NATURY
I TY MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO TEGO,
BY WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE
ZOSTAŁY JEDNYM Z SIEDMIU NOWYCH
CUDÓW ŚWIATA

STR.9

JACEK PROTAS

Marszałek
Województwa
Warmińsko-
-Mazurskiego

POWIAT OLSZTYŃSKI STR. 16
POWIAT OSTRÓDZKI STR. 19
mala ojczyzna miłośników reggae
POWIAT NIDZICKI STR. 22
POWIAT GIŻYCKI STR. 23
W rota do Wielkich Jezior Mazurskich

POWIAT MRĄGOWSKI STR. 25
Polska stolica country 
i kultury kresowej

POWIAT IŁAWSKI STR. 26
POWIAT SZCZYCIEŃSKI STR. 27
POWIAT GOŁDAPSKI STR. 29
POWIAT ELBLĄSKI STR. 30
POWIAT EŁCKI STR. 31
POWIAT LIDZBARSKI STR. 32
POWIAT KĘTRZYŃSKI STR. 33
POWIAT WĘGORZEWSKI STR. 33
miejsce debiutu niejednej 
gwiazdy rocka

POWIAT DZIAŁDOWSKI STR. 34
POWIAT NOWOMIEJSKI STR. 34
POWIAT BARTOSZYCKI STR. 35
POWIAT BRANIEWSKI STR. 35

POWIAT OLECKI STR. 36
polski patent na „Przystanek Alaska“
POWIAT PISKI STR. 36
POWIAT BRODNICKI STR. 37
ZNANI POLECAJĄ STR. 39

PRZEWODNIK
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26 czerwca
koncert Suzanne Vegi w Olsztynie

Fotomotif Festival w Olsztynie

1-3 lipca
Śpiewajmy Poezję w Olsztynie

3 lipca
Warmiński Kiermasz Tradycji,
Dialogu i Zabawy

8-11 lipca
Seven Festival music & more
w Węgorzewie

  9-10 lipca
Międzynarodowy Festiwal
Olsztyńskie Noce
Bluesowe

Giżycki Tydzień Żeglarski

16-17 lipca

17 lipca
Mazurska Noc Kabaretowa
w Mrągowie

coco
kiedykiedy
gdziegdzie?

27 czerwca
-2 lipca

16-25 lipca

17 lipca
Bitwa pod
Grunwaldem

Festiwal
Piosenki 
Inteligentnej
„Bez Lipy“
w Olsztynie



coco
kiedykiedy
gdziegdzie?
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23-25 lipca
Piknik Country w Mrągowie

30 lipca 
-1 sierpnia
XXXII Festiwal Szantowy 
w Mikołajkach

31 lipca-1 sierpnia
Festiwal Kultury Średniowiecza
„Masuria“ w Rynie

6-8 
sierpnia
Festiwal Kultury
Kresowej 
w Mrągowie

9 sierpnia
Koncert grupy
Tiamat w Olsztynie

11
sierpnia
Letnia Sesja
Śmiechoterapii 
w Olsztynie

12-15 sierpnia
Ostróda Reggae Festival

13-15 sierpnia
Złota Tarka w Iławie

13-15 sierpnia
Olsztyńska Trzydniówka Teatralna

Wieczory
Humoru 
i Satyry 
w Lidzbarku
Warmińskim

18-21 sierpnia

20-22 sierpnia 
Festiwal Podróżniczy Strefa
Przyrody

28 lipca
Gala operowa
w Olsztynie

19-25 lipca
Międzynarodowe Olsztyńskie
Dni Folkloru „Warmia“
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W tym roku wyjątkowa inscenizacja bitwy 
pod Grunwaldem, bo od 15 lipca 1410 mija
dokładnie 600 lat. Na Polach Grunwaldzkich
pojawić się może nawet 100 tysięcy widzów.
Warto zostać jednym z nich.

Grunwald 
600 lat później



„Bogurodzica
dziewica, 
Bogiem 

sławiena
Maryja, 

u twego syna
Gospodzina

matko
zwolena

Maryja!…” 

Już w sobotę, 17 lipca
o godz. 14 najstarsza
polska pieśń religijna

zagrzewać będzie do walki
chorągwie rycerskie ze
wszystkich stron Europy
m.in. Finlandii, Holandii,
Włoch, Litwy, Niemiec. Tej
bitwy nie trzeba obsta-
wiać… Po raz trzynasty
(nie licząc walki w 1410
roku) bitwę pod Grunwal-
dem wygrają „nasi”. Jak
twierdzi Henryk
Kacprzyk, wójt gminy
Grunwald, chętnych do
odgrywania roli prze-
granych Krzyżaków pod-
czas inscenizacji jest od
kilku lat jak na lekarstwo.
— Cóż, każdy chce być po
stronie tych, co triumfują
— żartuje wójt. — A może
Europejczycy coraz
bardziej doceniają naszą 
historię?
Tak naprawdę problem 
z równomiernym rozłoże-
niem wojsk łączy się 
z trudnościami w organi-
zacji imprezy.
— Gdy 13 lat temu zaczy-
naliśmy organizować ins-
cenizację, mieliśmy prob-
lem ze skompletowaniem
wojsk polskich, bo były
skupione wokół Gniewa,
który miał swoją imprezę
— mówi Jacek Szymański,
współorganizator ins-
cenizacji, przedstawiciel
ruchu rycerskiego. —
Przygotowanie do imprezy
trwa cały rok, ale jak to
zwykle bywa, wielu ryce-
rzy zgłasza się w ostatniej
chwili. I wówczas nie ma
wyjścia — to my, organiza-
torzy, decydujemy, po
której stronie wezmą
udział w walce.

Z rycerstwa się 
nie wyrasta
Artyleria, łucznicy, strzelcy, a także rzemieślnicy, przekupki,
kuglarze, bardowie… Już 17 lipca Pola Grunwaldzkie
wypełnią tysiące miłośników epoki średniowiecza. Dni
Grunwaldu to nie tylko promowanie historii, ale również
spotkanie towarzyskie ludzi o podobnych pasjach.

Choć to tylko inscenizacja,
rany zdarzają się prawdziwe

Podczas bitwy na Polach Grunwaldzkich będzie można podziwiać w akcji 1500 rycerzy. 
Wśród nich nie zabraknie łuczników

100
TYSIĘCY 
WIDZÓW

W TYM ROKU NA POLACH
GRUNWALDZKICH MOŻE 
SIĘ POJAWIĆ NAWET 
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  Jak zostałem królem
 — Wymyśliłeś imprezę, to

będziesz królem Jagiełłą —
usłyszał w 1998 roku Szymański.
— Wsadzili mnie na konia i tak
już zostało. Przynajmniej mam
najlepsze miejsce widokowe na
polu — żartuje.

To Jacek Szymański i grupa
paru innych miłośników ryce-
rstwa i średniowiecza namówili
włodarzy gminy Grunwald do or-
ganizacji tej imprezy.

— Kilkanaście lat temu, w cza-
sach studenckich, mieliśmy
marzenia, aby promować historię
w nietypowy sposób — wspomina
Jacek. — Na rynku jednak
niewiele było materiałów histo-
riograficznych, dotyczących śred-
niowiecza i rycerstwa. Dopiero
otwarcie archiwów spowodowało,
że źródeł wiedzy przybyło. Na

początku lat 90. nastąpił
prawdziwy boom na kulty-
wowanie tradycji rycers-
kich. Internet ułatwiał nam
wymianę informacji, możliwość
dyskusji. Dlaczego nie odtworzyć
największej bitwy Wschodu z Za-
chodem? — pomyśleliśmy.

Od trzech lat organizatorzy do-
bili do wysokiej średniej świa-
towej. Imreza jest świetnie zorga-
nizowana, z rozmachem i zgodnie
z prawdą historyczną. W obozach
rycerskich do sobotniej walki
przygotowywać się będzie prawie
półtora tysiąca wojowników. Pod-
czas pierwszej inscenizacji było
ich 220. W tym roku obchodzimy
600 rocznicę prawdziwej bitwy
pod Grunwaldem. Dlatego też na
Polach Grunwaldzkich może po-
jawić się nawet 100 tys. widzów.

14 LIPCA (ŚRODA)

10-20 — Jarmark Średniowieczny: 
Obóz Rycerski – Osada Rzemieślnicza
15-17 — Turniej gier planszowych:
Obóz Rycerski – Plac Turniejowy
17-19 — Turniej Łuczniczy: 
Obóz Rycerski – Plac Turniejowy
19-22 — Grunwaldzki Turniej Miecza Długiego:
Obóz Rycerski – Plac Turniejowy
22-24 — Grunwaldzki Turniej Drużynowy „5” –
eliminacje polskie: Obóz Rycerski – Plac Turniejowy

15 LIPCA (CZWARTEK)

10-20 — Jarmark Średniowieczny: 
Obóz Rycerski – Osada Rzemieślnicza
10-12 — Próba inscenizacji Bitwy: Pole bitwy
11-13 — Turniej Bojowy Martina – eliminacje:
Obóz Rycerski – Plac Turniejowy
15-17.30 — UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE
– „Grunwaldzkie Wici”: Trybuna na Wzgórzu 
Pomnikowym, Wzgórze Pomnikowe
19-21 — Konny Turniej Rycerski: Obóz Rycerski –
Plan Turniejowy
21-23 — „Msza koronacyjna Mozarta w 600.
rocznicę obchodów zwycięstwa wojsk Polski i Litwy
pod Grunwaldem”: katedra św. Jakuba w Olsztynie

16 LIPCA (PIĄTEK)

10-22 — Jarmark Średniowieczny: 
Obóz Rycerski – Osada Rzemieślnicza
11-16 — Turnieje, gry i zabawy u rycerzy: 
Obóz Rycerski – Plac Turniejowy
16-17 — VI Grunwaldzkie Spotkania 
z Folklorem: Scena festynowa
17-19 — Próba inscenizacji Bitwy: Pole bitwy
18-22 — Koncerty muzyki folkowej i muzyki
dawnej: Obóz Rycerski – Scena u rycerzy
22-24 — Wspólna zabawa na powietrzu: 
Scena festynowa
22-24 — Kino plenerowe „Krzyżacy”:
Wzgórze Pomnikowe przy amfiteatrze
22.30-24 — Festiwal Ognia:
Obóz Rycerski – Plac Turniejowy
18-21 — Uroczysty Koncert Grunwaldzki
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

17 LIPCA (SOBOTA)

9-10 — Uroczysta Sesja Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z udziałem Rady Powiatu Ostródzkiego i Rady Gminy
Grunwald: Obóz Harcerski 
11-13 — Polowa Msza Święta: Obóz harcerski – am-
fiteatr
17-19 — Grunwaldzki Apel – zgodny z ceremoniałem
wojskowym: Wzgórze Pomnikowe
13-14 — Wyjście rycerstwa w pole: Obóz rycerski –
Pole Bitwy

14-15 — Inscenizacja Bitwy Grunwaldzkiej 
15-16.30 — Koncert Orkiestr Ochotniczych Straży
Pożarnych: Pole Bitwy
16.30-17 — Pokaz lotów samolotów wojskowych 
17-18 — Występ Centralnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego: Scena festynowa
18-19 — Festiwal Muzyki Folkowej: Scena festynowa
19-21 — Występy Zespołów Artystycznych: 
Scena festynowa
21-22 — Występ Gwiazdy Wieczoru - ARMIA:
Scena festynowa
22-24 — Festiwal Ognia: Obóz Rycerski – Plac

Turniejowy
22-24 — Kino plenerowe „Bursztynowy las”: Wzgórze
Pomnikowe – przy amfiteatrze

18 LIPCA (NIEDZIELA)

10-15 — Jarmark Średniowieczny: 
Obóz Rycerski – Osada Rzemieślnicza

SYMBOLICZNE WYJŚCIE WOJSK NA MALBORK

PROGRAM DNI 
GRUNWALDZKICH
Program tegorocznych Dni Grunwaldu

obejmuje m.in. Grunwaldzkie Wici, czyli
przybycie króla Władysława Jagiełły oraz
Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingena wraz
z chorągwiami konnymi na Pola Grunwaldu,
średniowieczny festyn i jarmark w osadzie

rzemieślniczej, turniej rycerski oraz Festiwal
Ognia. Inscenizacja bitwy rozpocznie się

17 lipca o godz. 14.

Jacek Szymański po raz kolejny będzie dowodził
w walce chorągwiami polsko-litewskimi.

Dowódcy wojsk krzyżackich co roku mają nadzieję, że bitwa
zakończy się inaczej niż 600 lat temu.

Jednym
z najtrudniejszych
momentów 
w odtwarzaniu roli
Urlich von
Jungingena jest
scena jego śmierci.

7GRUNWALD



Z okazji 600. rocznicy znakomitego zwycięstwa wojsk
polsko-litewskich nad zakonem krzyżackim firma
Cobi wydała wyjątkowe klocki grunwaldzkie.

Można z nich zbudować namiot
polsko-litewski (z figurkami
króla Władysława Jagiełły

oraz przybocznego rycerza), namiot
krzyżacki (z Wielkim Mistrzem Ul-
richem von Jungingenem i heroldem

cesarskim) oraz imponujący gród 
(z figurkami Janusza I Starszego,
Księcia Mazowsza, bojara litewskiego
oraz piechurów: polskiego
i litewskiego). Składanie klocków to
wyśmienita zabawa dla całej rodziny.

Te wspaniałe zestawy klocków
mogą stać się Państwa własnością. 
Aby je zdobyć, wystarczy wziąć
udział w naszym konkursie i pra-
widłowo odpowiedzieć na pytania
związane z bitwą pod Grunwal-
dem:

1. Jak się nazywał słynny polski 
rycerz, biorący udział  w bitwie pod
Grunwaldem, do dziś uznawany 
za wzór cnót rycerskich?

2. Kiedy rozpoczęły się prace remon-
towe na Polach Grunwaldzkich,
związane z 600. rocznicą bitwy?

3. W którym roku powstał zespół
pomnikowy na Polach Grunwaldz-
kich zbudowany według projektu
Jerzego Bandury i Witolda Cęc-
kiewicza?

Prawidłowe odpowiedzi można
przesłać do 10 lipca 2010 roku
pocztą na adres: Wydawca Olsztyn,
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn lub
mailem (na adres poczta@naszolsz-
tyniak.pl, w tytule e-maila wpisując
słowa ,,Grunwald – konkurs”).

Konkurs
grunwaldzki

Zapraszamy
do wspólnej

zabawy!

więcej o Grunwaldzie: www.grunwald2010.warmia.mazury.pl

8 GRUNWALD

Regulamin dostępny na naszolsztyniak.pl
i na grunwald2010.warmia.mazury.pl
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Mazury

Natury
Cud

I TY MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ
DO TEGO, BY WIELKIE JEZIORA
MAZURSKIE ZOSTAŁY JEDNYM
Z SIEDMIU NOWYCH CUDÓW
ŚWIATA

fot. Wojciech Wójcik
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Za nami pierwszy etap plebiscytu. 
Do końca 2008 roku internauci z całego
świata oddawali swoje głosy na ponad
400 zgłoszonych nominacji z 224 
krajów. Do kolejnego etapu konkursu
przeszło 261 propozycji z 222 państw.
W tym nasze rodzime Mazurskie
Jeziora oraz Puszcza Białowieska.
Druga tura eliminacji trwała 
od 1 stycznia do 21 lipca 2009 roku.
Mazurskie Jeziora znalazły się wśród 
28 finalistów. Teraz każdy z nas może
przyczynić się do tego, by Mazurskie
Jeziora zostały jednym z Siedmiu
Nowych Cudów Natury. 

Jak to zrobić:

Zagłosuj przez internet:
1.Wejdź na stronę
www.new7wonders.com.

2. W górnym menu strony
najedź myszką na VOTE7.
Pojawią się dwa napisy:
"Login" i "Register". Kliknij
w Register.

3. Wpisz swoje dane:
Username: nazwę
użytkownika (np. zulugula)
Password: hasło (dowolne)
Confirm password: wpisz
dokładnie takie samo hasło
jak wcześniej
First (given) name: imię
Last (family) name:
nazwisko
Gender: płeć (female: ko-
bieta, male: mężczyzna)
Birthday: data urodzenia
(miesiąc - dzień - rok)
Country: kraj (np. Poland:
Polska)
Language: język 
(np. en: angielski - język

obsługi na stronie).
Zaznacz koniecznie "Terms
and Conditions" (zgoda na
zasady konkursu). Bez tego
głos będzie nieważny!
Na końcu przepisz kod
literowy z obrazka i kliknij
na guzik "CREATE NEW
ACCOUNT".

4. Na podany przez Ciebie
adres mailowy przyjdzie
mail z adresu
info@vote7.com Adres
poczty elektronicznej jest
chroniony przed robotami
spamującymi. W przeglą-
darce musi być włączona
obsługa JavaScript, żeby go
zobaczyć,  z wiadomością
pod tytułem: Acount de-
tails for (username) at
Vote7.
Otwórz wiadomość. Otrzy-
masz informację o nazwie
użytkownika utworzonego
przez Ciebie nowego konta

w serwisie konkursu 
i podane przez Ciebie
hasło. Aby oddać głos,
należy kliknąć na link lub
skopiować do nowego
okna przeglądarki interne-
towej.

5. Wyświetli się profil 
twojego konta w serwisie
konkursu. Po prawej
stronie będzie baner
zachecający do zagłosowa-
nia w konkursie 
na Nowe 7 Cudów Natury
(kliknij: VOTE NOW!).

6. Wyświetli się 28 
miniaturek kandydatów 
z pustymi kółeczkami 
z boku. Klikamy na "Ma-
surian Lake District" i inne 
6 propozycji.

7. Po wybraniu wszystkich
7 kandydatów, naciśnij
CONTINUE TO STEP 2.

8. TWÓJ GŁOS ZOSTAŁ
ODDANY! Organizator
składa Ci gratulacje 
i przypomina, na kogo 
oddałeś/aś głos.
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Zagłosuj 
przez 
telefon:

Zagłosuj 
sms-em:

1. Należy wybrać specjalny 
numer telefonu: 
+ 44 87 218 400 07.
Jest to numer telefonu
komórkowego w Wielkiej Bry-
tanii.
2. Należy wysłuchać informacji
przygotowanej przez 
organizatora.
3. Po wysłuchaniu informacji 
i specjalnym sygnale, należy
wybrać tonowo kod
kandydata.
Kodem przyznanym dla Mazurs-
kich Jezior jest: 7719.
4. Po usłyszeniu podziękowań 
od operatora – głos zostanie
prawidłowo oddany. Nie ma
ograniczeń w ilości oddanych
głosów przez telefon.
Koszt połączenia z numerem 
+44 87 218 400 07 jest liczony
jako połączenie międzynarodowe
na tel. komórkowy w Szwajcarii. 

Zapoznaj się z cennikiem swo-
jego operatora telefonu. Jeśli
procedura głosowania odbędzie
się poprawnie, czas połączenia
wynosi około 1 minuty.

23 maja 2009
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
GŁOSOWANIA W PARLAMENCIE
RP

Na Mazury głosowali: 
Donald Tusk, Premier RP, 
Bronisław Komorowski,
Marszałek Sejmu RP, 
ministrowie, posłowie, 
dziennikarze.

Wojewódzki konkurs 
dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i organi-

zacji młodzieżowych na
kampanię promocyjną.
Promocja Mazur podczas 
Mistrzostw Świata WRC 
w Mikołajkach.

Pokaz sukien wykonanych na
szydełku Mazury Cud Natury
Suknie pokazywały miss
i wicemiss konkursów naj-
piękniejszych Polek w regionie
i kraju.

Akcja mikołajkowa z policją. 
Kierowcy otrzymywali gadżety
promujące Mazury Cud

Natury. Bezpiecznie 
na lodzie. Marszałek woje-
wództwa warmińsko-
mazurskiego, policja oraz
Związek Wędkarzy Polskich
promowali i rozdawali 
tzw. kolce asekuracyjne 
dla wędkarzy.

Prezentacja finalisty
„New7Wonders of Nature“
odbyła się na Międzynaro-
dowych Targach Turysty-
cznych JANTUR 2010 w Kali-
ningradzie, w Izbie
Przemysłowo-Handlowej 

w Magdeburgu, na Targach
BioFach 2010 w Norymberdze,
na Międzynarodowych 
Targach Turystycznych 
FITUR w Madrycie.
Do poparcia Mazur
zachęcała m.in. Polska Organi-
zacja Turystyczna podczas
Międzynarodowych Targów
Turystycznych ITB 2010 
w Berlinie.

Mazury Cud Natury
towarzyszyło też otwarcie
trasy szynobusu z Olsztyna 
do Ełku.

AKCJE PROMOCYJNE GŁOSOWANIA NA MAZURY CUD NATURY

PIERWOTNIE
ZGŁOSZONO 

400 
KANDYDATÓW

MAZURY
ZNALAZŁY SIĘ
W GRONIE  

28 
FINALISTÓW

Aby zagłosować na Mazury,
wystarczy wysłać SMS-a na nu-
mer 7155, wpisując w treści:
MAZURY (zapisane wielkimi lub
małymi literami). Koszt SMS-a
wynosi 1zł netto (całkowity koszt
to 1,22 zł).
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Województwo
warmińsko-
mazurskie 
jako pierwsze
w Polsce przys-

tąpiło do Europejskiej Sieci Re-
gionalnego Dziedzictwa Kuli-
narnego; pełne członkostwo
uzyskało 21 października 2005
roku pod nazwą Dziedzictwo
Kulinarne Warmia Mazury Po-
wiśle. Obecnie do regionalnej
sieci należy 94 członków, wśród
nich są m.in.: restauracja, kaw-
iarnia Staromiejska w Olsztynie,
Karczma Warmińska w Gie-
trzwałdzie, Gospoda ,,Maria-
szek“, w Ostródzie, Karczma nad
Sandelą w Lubawie czy Zajazd
,,Piękna Góra“ w Gołdapi.
Restauracje i producenci posi-
adający certyfikat Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego, ofer-

ują lokalne i regionalne produkty
i potrawy, promują lokalne
zwyczaje i regionalną, trady-
cyjną kulturę jedzenia.

Polecamy przede wszystkim producentów żywności oraz restauracje zrzeszone 
w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

ka lenda rz imprezka lenda rz imprez

Warmia, Mazury i Powiśle
kuszą smakiem

94

Do wyrobu boczku nie stosuje
się wypełniaczy, barwników,
aromatów ani polifosfo-
ranów.  Wędzenie odbywa się
w tradycyjnej wędzarni na
drewnie olchowym,
bukowym lub dębowym
w ciągu kilkunastu godzin

Festiwal
Kultury
Łowieckiej 
3 lipca, Węgorzewo
W PROGRAMIE:
konkursy na najlepszą potrawę
mięsną z dzika, najlepszą 
domową potrawę z dzika oraz
konkurs nalewek myśliwskich.
Restauratorzy będą też 
serwować danie dnia: gulasz 
z dzika.

Święto
Mazurskiego
Kartoflaka
7 sierpnia, Szczytno
W PROGRAMIE:
konkursy na najlepszą babkę
ziemniaczaną oraz na najlepszą
potrawę z ziemniaka (danie
główne). Publiczność będzie
mogła wziąć udział w konkursie
na najlepszą babkę ziemni-
aczaną.

Festiwal
Pogranicza
Kartaczewo

8 sierpnia, Gołdap
W PROGRAMIE:
konkurs „Mistrz Kartaczy“ oraz
konkurs dla publiczności - „Mistrz
kartaczy — kartacze domowe“

Regionalne
Święto Gęsi 
10-11 lipca, 
Biskupiec Pomorski

W PROGRAMIE:
konkursy na najlepszą czerninę 
z gęsi oraz najlepszą potrawę
z gęsi (gęś domowa)

Kartacze, Bar Jędruś  w Gołdapi
— I miejsce w roku 2009

Zapraszamy na cykl 20 imprez, promujących
żywność opartą na lokalnych surowcach.

Ziemniaki gotowane w maślance
ze zsiadłym mlekiem, zajazd
Tusinek w Rozogach — I miejsce 
za danie główne w 2009 roku

Warmińska
Uczta
Pierogowa
14 sierpnia, Biskupiec
W PROGRAMIE:
konkurs „Mistrz Pierogów“ 
oraz konkurs dla publiczności 
„Najlepsze pierogi domowe“

Najlepsza potrawa zeszłorocznej
edycji — nadziewane szyjki gęsie.
Gospodarstwo Agroturystyczne
Kalinówka na Wzgórzach
Dylewskich

CZŁONKÓW LICZY
OBECNIE SIEĆ 
DZIEDZICTWA 
KULINARNEGO WARMIA
MAZURY POWIŚLE
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Europejska Sieć
Dziedzictwa
Kulinarnego

o imprezach czytaj także na stronie
www.produktregionalny.warmia.mazury.pl

Pomysł powołania Europejskiej
Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego powstał w Szwecji 
i na duńskiej wyspie Bornholm 
w 1995 roku. 

Projekt ten szybko spotkał
się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony przed-

siębiorców i władz samorzą-
dowych w tych regionach, a także
ze strony innych regionów 
europejskich, których ambicją
było zaoferowanie mieszkańcom
i turystom regionalnej żywności.
Do Europejskiej Sieci Regional-
nego Dziedzictwa Kulinarnego
należą regiony z różnych części
Europy realizujące działania,
które mają na celu promocję
i poprawę jakości regionalnej ży-
wności oraz wzmocnienie region-
alnej tożsamości. W obrębie
każdego regionu istnieje regio-
nalna sieć, zrzeszająca producen-
tów uczestniczących w sieci.
Członkami Europejskiej Sieci Re-
gionalnego Dziedzictwa Kuli-
narnego w regionach są wybrane
gospodarstwa, producenci, za-

kłady przetwórstwa żywności
i restauracje, podkreślające
swoje powiązania z regionem.
Producenci muszą spełniać kry-
teria dla produktów i potraw uz-
nanych za żywność lokalnego
pochodzenia. Regionalne Dzie-
dzictwo Kulinarne jest ideą pro-
mującą produkcję i sprzedaż
lokalnej i regionalnej żywności.
Służyć to ma spełnianiu życzeń
konsumentów, zwiększaniu
współpracy pomiędzy lokalnymi
producentami żywności, restau-
racjami i regionami, a także wy-
mianie wiedzy pomiędzy regio-
nami członkowskimi. Ważne jest
również promowanie rozwoju ży-
wności, do produkcji której wy-
korzystywane są lokalne zasoby
surowcowe. Obecnie w Europe-
jskiej Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego zrzeszone są 24 regiony
z 9 państw europejskich. Z Polski
oprócz województwa war-
mińsko-mazurskiego do sieci
należą województwa: opolskie,
zachodniopomorskie, wielkopol-
skie, pomorskie, mazowieckie
i świętokrzyskie.

Święto Chleba
25 września, Elbląg

W PROGRAMIE:
impreza o charakterze jarmarku,
którego motywem przewodnim
jest chleb. Promuje wyroby
piekarnicze oraz ludzi, dzięki
którym na naszych stołach po-
jawia się chleb.

Jarmark
Wigilijny
19 grudnia, Olsztynek

W PROGRAMIE:
prezentacja i sprzedaż prezen-
tów oraz produktów na stół
świąteczny (wiejskie wędliny,
pierogi, ciasta), kiermasz
choinek, rękodzieła 
ludowego oraz konkursy: 
na szopkę oraz najładniejszą 
ozdobę choinkową oraz stroik

Festiwal „Smaki
Warmii, Mazur 
i Powiśla“
4-5 września, 
Olsztyn, Olsztynek

W PROGRAMIE:
prezentacja i sprzedaż najlepszych
produktów regionalnych, 
surowców, produktów trady-
cyjnych, potraw oraz żywności
ekologicznej

Święto Mleka 

15 sierpnia, Olecko

W PROGRAMIE:
konkurs „Na najlepsze danie
na bazie mleka“ oraz
konkurs dla pub-
liczności „Na naj-
lepszy deser na
bazie mleka“  

Surowe mleko krowie 
wlać do naczyń. 
Naczynia przykryć

czystym płótnem lnianym 
lub bawełnianym. Pozostawić
w pomieszczeniu o tempera-
turze pokojowej 18-20°C do
momentu zsiadnięcia się. Pro-
ces ten zachodzi od kilkunastu

do 48 godzin. Po
skrzepnięciu
wynieść do

pomieszczenia chłodnego lub
wstawić do lodówki (temper-
atura nie powinna przekraczać
6°C). Po schłodzeniu zsiadłe
mleko na tyle zgęstnieje, że
można je kroić. Produkt,
oprócz doskonałego smaku, ma
także inne walory: doskonale
gasi pragnienie, wpływa na
poprawę przyswajalności bia-
łek i wapnia, reguluje przemia-
nę materii, wspomaga leczenie
chorób cywilizacyjnych i wpły-
wa na obniżenie poziomu cho-
lesterolu we krwi. Czas prze-

chowywania mleka
to maksymalnie 4 dni.

Przepis 
na zsiadłe mleko

Zsiadłego mleka można
spróbować w zajeździe
Tusinek, położonym 
przy wjeździe na Mazury, 
w miejscowości Rozogi.
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ZALEW WIŚLANYZALEW WIŚLANY

NOGAT

ELBLĄ
G

GDAŃSK

BRANIEWO

RYCHLIKI

ZIELONY GRĄD

PASŁĘK

ELBLĄG

KANAŁ 

JAGIELOŃSKI

MARZEWO

J.SAMBRÓD

J.DRUŻNO

MAŁDYTY

J. RUDA WODA

J. BARTĘŻEK

J. NARIE

J. ILIŃSKIE

FRAGMNENT
JEZIORAKA

J. DAUBY
J. KARNICKIE

J. PAUZEŃSKIE

RZ. DRWĘCA

W
ARSZAW

A

OLSZTYN

J. SZELĄG WIELKI

KĄTY

BUCZYNIEC

OLEŚNICA

JELENIE

CAŁUNY

ŚLUZA MIŁOMŁYN

ŚLUZA ZIELONA

ŚLUZA OSTRÓDA

ŚLUZA MAŁA RUŚ

OSTRÓDA

MIŁOMŁYN

MORĄG

  Po Kanale Elbląskim
turyści pływają od 150
lat. Spędzenie nawet
11 godzin na
pokładzie statku to
okazja, by obcować
z dziką przyrodą Żuław
i Mazur Zachodnich,
jak i by skorzystać
z oryginalnych
urządzeń
hydrotechnicznych:
pochylni i śluz.

Od początku maja do
końca września codziennie
kursują po kanale w obie
strony statki wycieczkowe.
I tak już od końca XIX
wieku. Projekt kanału, 
autorstwa holenderskiego
inżyniera Jakoba Georga
Steenke, powstał już
w 1825 roku. Jego budowa
rozpoczęła się jednak do-
piero dwadzieścia lat póź-
niej, a kolejne odcinki uru-
chamiano do 1873 r.
Najbardziej znany z nich —
pomiędzy Ostródą i Elblą-
giem — liczy 82 km. Jed-
nak nie trzeba pokonywać
całej trasy. Możemy skrócić
wycieczkę i wsiąść na sta-
tek (albo z niego wysiąść)
na jednej z trzech przystani
pomiędzy Elblągiem
i Ostródą: w Buczyńcu,
Małdytach albo Miłomły-
nie. Kanał ma też odgałę-
zienia, które łączą Ostródę
ze Starymi Jabłonkami (17
km) oraz Miłomłyn z Iławą
(31 km).

Elbląg: kto
pierwszy
na górny
pokład!

Aby jednak w pełni
docenić kunszt bu-

downiczych sprzed półtora
wieku, najlepiej wyruszyć
z Elbląga w „górę” kanału.
Startujemy o godz 8.00.
Statek zabiera do 65
pasażerów — z tym, że 
na górnym, odsłoniętym
pokładzie mieści się ich
35. Pozostali muszą się
zadowolić pokładem dol-
nym.Drużno:

lornetki 
w ruch!
Wpływamy na jezioro

Drużno (ok. 7 km),
stanowiące wraz z przy-
ległymi moczarami rezer-
wat ptaków. Jezioro było

jeszcze kilkaset lat temu
zatoką morską. Dziś Druż-
no to zarastający płytki
zbiornik, stwarzający do-
skonałe warunki do by-
towania ptakom wodnym
i błotnym. Sprawia wraże-
nie tropikalnego rozlewis-
ka, a samych ptaków jest tu
— 210 gatunków. Na pokła-
dzie w ruch idą lornetki
i aparaty fotograficzne.

Całuny
Nowe:
płyniemy 
po trawie!
Wysoka grobla

z kanałem  góruje nad
otoczeniem. Żeby pokonać
tę różnicę poziomów,
wybudowano pięć
pochylni. Statki wpływają
na specjalne, poruszające
się po szynach platformy.
Te ostatnie są następnie
wciągane na pochylnię za
pomocą kołowrotów,

napędzanych wodą 
z wyższej części kanału.
Przeciągnięcie naszego
statku przez jedną 
z pochylni wymagało prze-
lania — bagatela! — 
50 tys. ton wody. Pierwsza

pochylnia — Całuny Nowe,
ma długość 450 m
i pozwala na pokonanie
różnicy poziomów
wynoszącej 13 m. Kolejne:
Jelenie, Oleśnica, Kąty
i Buczyniec — mają od 350
do 550 m długości i wcią-
gają statki od 18 do 24,5 m
w pionie. Opis nie odda
wrażenia, jakie towarzyszy
podróżowaniu wielkim
statkiem pod górę po
lądzie.

Miłomłyn:
schylić
głowy!

Tutaj część pasażerów
wysiada. Tych, którzy

udają się dalej, czeka na-
groda w postaci kolejnych
wrażeń. Niebawem docie-
ramy do jeziora Ruda
Woda, Dalej, przez jezioro
Ilińsk, szlak doprowadza
nas do Miłomłyna. Tutaj
śluzowanie. Śluza pozwala
obniżyć poziom kanału
o 2,8 m. Przed nami ostat-
nie 15 km. Na ostatnim od-
cinku nad kanałem prze-
rzuconych jest kilka
niskich mostów  — nie
wyżej niż 3 metry nad lus-
trem wody. Nasz statek
pokonuje je, obniżając
nadbudówkę, a my —
pochylając głowy. 

Statkiem 
po trawie

Podczas rejsu po kanale można obcować 
z dziką przyrodą i podziwiać XIX-wieczne
urządzenia hydrologiczne.

W okolicach Miłomłyna
ćwiczymy mięśnie szyi, bo
wielokrotnie musimy schylać
głowy

Największą chyba atrakcją
rejsu po Kanale Ostródzko-
Elbląskim jest pływanie po
trawie. 



SMS-y o treści 
NOLWM.LITERA
ODPOWIEDZI
( A, B lub C) 
prosimy przesyłać 
pod numer 7268.
Wśród autorów
prawidłowych
odpowiedzi wyłonimy 
jedną osobę, która 
wraz z rodziną spędzi
tydzień 
w malowniczo
położonym kurorcie 
na Warmii 
i Mazurach.

WYGRAJ TYGODNIOWY 

POBYT W HOTELU ANDERS

DLA DWÓCH OSÓB!

PYTANIE KONKURSOWE:

KTÓRY Z TRZECH PONIŻEJ

WYMIENIONYCH REGIONÓW

OKREŚLA SIĘ JAKO KRAINA

TYSIĄCA JEZIOR?

A: KURPIE
B: PODLASIE
C: WARMIA I MAZURY

KONKURS KONKURS TRWA
DO 30 CZERWCA 2010

Regulamin dostępny na naszolsztyniak.pl
i na hotelanders.com.pl
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POWIAT
OLSZTYŃSKI

Olsztyn to miasto Kopernika 
i sześciu szkół wyższych. 
Miasto piętnastu jezior, 
w jednej piątej porośnięte
lasem. To wreszcie stolica
Warmii i Mazur — największe 
w regionie, prawie 180-
tysięczne miasto. Olsztyn jest
też stolicą pełnego atrakcji
powiatu usianego 155

jeziorami, terenu, który 
w 36 proc. porastają lasy. 
Na powiat olsztyński (2840 km2)
składają się gminy miejsko-
-wiejskie: Barczewo, Biskupiec,
Dobre Miasto, Jeziorany i
Olsztynek oraz siedem gmin
wiejskich (Dywity, Gietrzwałd,
Jonkowo, Kolno, Purda,
Stawiguda, Świątki). Olsztyn —

zielone miasto. Zwarty
kompleks Lasu Miejskiego
zajmuje aż 1050 ha — to
największy w Europie las na
terenie miasta. Lasy w Olsztynie
zajmują w sumie ponad 
21 proc. powierzchni miasta.
Kolejne 6,5 proc. przypada na
parki, skwery, zieleńce i trzy
ponadstuletnie cmentarze.

OLSZTYN
JEST STOLICĄ
WARMII I MAZUR

Ogólnopolskie Spotkania
Zamkowe „Śpiewajmy
Poezję” to doroczny
konkurs młodych
wykonawców poezji
śpiewanej, połączony
z występami uznanych
artystów. Koncerty
odbywają się zwyczajowo
na przełomie czerwca
i lipca na dziedzińcu
zamku w Olsztynie.

Śpiewajmy
poezję Jeden z najlepiej zachowanych gotyckich (XIV w.)

zamków w Polsce. Siedziba Mikołaja Kopernika,
który w latach 1516—21 był administratorem
dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Największa
sala zamku to dawny refektarz ze sklepieniem
kryształowym z ok. 1520 roku.

Zamek kapituły 
warmińskiej w Olsztynie

Olsztyńskie Lato Artystyczne

Spływ
Łyną
Górny bieg Łyny to wspa-
niałe lasy i jeziora, dwa
przełomy pozwalające zas-
makować emocji typowych
dla spływów rzekami
górskimi oraz przepiękne
rozlewiska zamieszkałe
przez niezliczone gatunki
ptactwa. Trasa od Olsztyna
ma wybitne walory krajoz-
nawcze, można też ją
nazwać szlakiem gotyckich
zamków i kościołów. 
W pobliżu Olsztyna na
trasie elektrownie wodne
Wadąg oraz Brąswałd.

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie mieści się
w zamku. Do dziś na
ścianie krużganka po-
została unikatowa pamiątka
po pobycie Kopernika —
własnoręcznie wykonana

doświadczalna tablica
astronomiczna,
a w zbiorach prze-
chowywany jest
inkunabuł medyczny,
z którego korzystał 
astronom.

To najdłuższy festiwal
w Europie. Cykl imprez
trwa od połowy czerwca
do połowy września
każdego roku. Atrakcje
kulturalne zaplanowano
niemal na każdy dzień.
W programie m.in. kon-
certy gwiazd, np. Suzanne

Vegi, Małgorzaty
Walewskiej, Festiwal 
Olsztyńskie Noce Blue-
sowe, Festiwal Piosenki
Inteligentnej „Bez lipy“,
Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna, dni folkloru,
kabarety i wiele wiele
więcej.

Podczas OLA
atrakcje dla
siebie znajdą
nie tylko
miłośnicy
różnych
gatunków
muzyki, ale
też teatru 
czy kabaretu



Największe z nich — Jezioro Krzywe (412 ha)
— stwarza dobre warunki do uprawiania
sportów wodnych.

Największy 
kampus

Inne olsztyńskie kościoły:
kościół pw. św. Józefa
(1912—1913) to znakomity
przykład stylu neoro-
mańskiego. 
Neogotycki kościół pw. 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa ze swoją 

83-metrową wieżą jest 
jednym z najwyższych 
kościołów w Polsce. 
Warto również zobaczyć
neogotyckie kościoły:
ewangelicko-augsburski
i garnizownowy — oba
w sąsiedztwie zamku.

Ale nie tylko z pociągu
można obejrzeć wiadukty,
zwane olsztyńskimi
Stańczykami. 
To jeden z najczęściej foto-
grafowanych punktów 
miasta. Zwłaszcza jeśli
zwrócimy się w kierunku
starówki, będziemy mieć
wyjątkowy widok na zamek.

Najlepiej zachowany i największy średniowieczny
kościół w regionie. Wybudowany w XIV wieku. Latem
odbywają się w nim Olsztyńskie Koncerty Organowe.

JEZIORA
ZAJMUJĄ PONAD8%

Bazylika konkatedralna 
św. Jakuba w Olsztynie

POWIERZCHNI MIASTA

Przepiękne lasy w okoli-
cach Łańska i Plusek

obfitują w grzyby, jagody,
orzechy i dziką zwierzynę.

Znajdziemy tam wiele
malowniczych i spoko-
jnych tras rowerowych.
6 km od Plusek leży Orze-
chowo — opuszczona wieś,
w której zostały tylko koś-
ciół i leśniczówka. Między
jez. Łańsk a wsią Ruś us-
tanowiono rezerwat przy-
rody Las Warmiński.

Wiadukty 
kolejowe 
w przełomie
Łyny 
w Olsztynie

DOBRZE ZJEŚĆ
Półmisek
Warmiaka
Jeżeli zgłodniejesz, zapraszamy
Cię na „Półmisek Warmiaka“ 
do regionalnej restauracji
Warmianka w Osadzie
Warmińskiej w Guzowym
Piecu.
A w nim kiszka 
ziemniaczna, 
trzy rodzaje 
pierogów, 
babka 
ziemniaczana, 
golonka, 
żeberka, 
ziemniaczki pieczone 
oraz zestaw surówek. 

WIĘCEJ O SMAKOWITYCH
PROPOZYCJACH OSADY
WARMIŃSKIEJ NA
www.OSADAWARMINSKA.pl

15 JEZIOR
W OLSZTYNIE

PO DRODZE
Strusiolandia
Jest gospoda Pod Strusiem,
minizoo ze strusiami i końmi 
w roli głównej, przejażdżki
zaprzęgami konnymi, ogniska,
noclegi.

www.strusiolandia.pl

Olsztyńskie Kortowo 
ze swoją powierzchnią
422 ha to największe
miasteczko studenckie 
w Polsce. Położone nad
jeziorem i w pobliżu lasu
skupia większość insty-
tucji Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. Wysoka

Brama...
...i olsztyńskie mury
miejskie to jedne z naj-
bardziej charakterysty-
cznych punktów Olsztyna.
Jedyna zachowana
z trzech XIV-wiecznych
bram, które znajdowały
się w murach obronnych
otaczających miasto. 
Ze średniowiecznego 
obwarowania pozostały
również resztki murów
przy katedrze św. Jakuba,
przy ulicy Asnyka,
Okopowej i przy zamku.

Bliźniacze trzyarkadowe
konstrukcje powstały pod
koniec XIX w. Ich wysokość
sprawia, że pasażerowie
przejeżdżających
pociągów mają okazję
podziwiać niemal całą
panoramę miasta.

Do niedawna łańskie lasy były
niedostępne dla turystów.
Warto skorzystać z tego, że
teraz te piękne tereny może
podziwiać każdy z nas.

Leży 4 km od Olsztyna, przy trasie na Ostródę. Leśny
ogród botaniczny, w którym zgromadzono ponad tysiąc
gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych z całego
świata.

Leśne Arboretum
w Kudypach

36%
POWIERZCHNI
POWIATU

LASY
STANOWIĄ

Łańskie lasy

STRUSIOLANDIA
BUKWAŁD
(13 km 
od Olsztyna) 
tel. 89 514 07 09

17POWIAT OLSZTYŃSKI
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Kapliczki warmińskie
Przydrożne kapliczki to bardzo charakterystyczny element
warmińskiego krajobrazu. Można je spotkać nawet w środku
lasu. Najstarsza istniejąca kapliczka pochodzi z 1601 roku
i stoi w Dobrągu. Stowarzyszenie Dom Warmiński szacuje
liczbę kapliczek na 1600. Sanktuarium 

w Gietrzwałdzie

Gietrzwałd jest położony
w połowie drogi między
Ostródą a Olsztynem.
Słynny z powodu
mających tu miejsce
objawień Najświętszej
Maryi Panny, które do
tej pory jako jedyne 
na ziemiach polskich
zostały oficjalnie uznane
przez władze kościelne.

Skansen 
w Olsztynku

Kolegiata 
w Dobrym Mieście

Gotycki
Biskupiec

Muzeum Budownictwa Ludowego zgro-
madziło ponad 50 obiektów budownictwa 
ludowego i technik z terenu: Warmii, Mazur,
Powiśla, Barcji, Sambii i Litwy. Jest też park
małych zwierząt. Na terenie skansenu odby-
wają się koncerty.

Średniowieczny gotycki
układ przestrzenny
starego miasta wpisano 
do rejestru zabytków.
W Biskupcu warto
zobaczyć XIX-wieczne
kamieniczki przy Flori-
ańskiej, Pionierów
i Mazurskim Przedmieś-
ciu, stary ratusz oraz
wielokrotnie przebu-
dowywany kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela.

Drugie co do wielkości planetarium w Polsce znajduje
się przy al. Piłsudskiego, blisko centrum Olsztyna.
Nieopodal, w starej wieży ciśnień działa obserwatorium
astronomiczne.

Niedaleko Klebarka
Wielkiego, w miejscowości
Silice znajduje się unika-
towe, piętrowe
skrzyżowanie dwóch
kanałów wodnych: Wik-
torii i Elżbiety, z syste-
mem zabytkowych
urządzeń hydrotech-
nicznych.

Kolegiata Najświętszego
Zbawiciela i Wszystkich
Świętych to druga co do
wielkości świątynia
Warmii (posiada tytuł

bazyliki mniejszej). Goty-
cki kościół powstał w XIV
w. Wewnątrz m.in. rzeźba
Madonny z XV w. i późno-
barokowy ołtarz.

Wiatrak
w Bęsi
We wsi Bęsia (gm. Kolno),
przy trasie z Biskupca 
do Reszla, stoi zabytkowy
wiatrak typu holenderskiego
z początku XIX wieku.

Skrzyżowanie
kanałów 
w Silicach

Planetarium 
i obserwatorium 
astronomiczne w Olsztynie
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Do dyspozycji naszych gości
pozostaje a quapark z basenem
pływackim, mniejszymi basenami

z hydromasażem, wannami jacuzzi,
różnego rodzaju saunami, basenem
do aquafitness i licznymi atrakcjami 
dla dzieci i dorosłych oraz kręgielnia 
„Dario Bowling”, gdzie znajduje się
8 profesjonalnych torów do gry w kręgle,
stoły bilardowe i do snookera, automaty
do gry oraz restauracja, bar i parkiet
taneczny.  

KRĘGIELNIA DARIO BOWLING 
OSTRÓDA
ul. JANA PAWŁA II 9/19
tel. 89 642 30 77 LUB 78
www.DARIOBOWLING.pl
INFO@DARIOBOWLING.PL

ZAPRASZA:

KRĘGIELNIA (możliwość nauki gry 
z trenerem dla zawodników 
i amatorów – po wcześniejszym
poinformowaniu recepcji kręgielni)

bilard

snooker

restauracja

bar

dyskoteki (piątek, sobota),
karaoke (każdy czwartek)

darmowy internet WiFi 
(w całym lokalu)

Zapraszamy do Ostródy — PERŁY MAZUR!

HOTEL PLATINUM****
ul. WYSZYŃSKIEGO 11A
14-100 OSTRÓDA 
tel. + 48 89 642 36 00
fax +48 89 642 36 92 

ZATRZYMAJ SIĘ

Ostróda to
miasto, które
żal opuszczać
po jednym
dniu. Warto
wybrać więc
wygodne
noclegi dla całej
rodziny.

KRĘGIELNIA DARIO BOWLING OSTRÓDA

Również wieczorem nie można się nudzić.
Wystarczy zdecydować się na partyjkę
bilarda albo, zwłaszcza jeśli jesteśmy 
w większym gronie, kręgli.

Hotel
przygotowany
jest na przyjęcie
gości w każdym
wieku, nawet
tych
najmłodszych

Basen w Ostródzie jest dobrym sposobem
na niepogodę 

W hotelu czeka
nas nie tylko
relaks, ale i chwila
dla urody

Zapraszamy do Hotelu Platinum w Ostródzie na Mazu
rac

h**** 

*
*
*
*
**

*****
*

noclegi w komfortowych pokojach 
i apartamentach

wyśmienite posiłki serwowane 
przez restaurację „Pod Żurawiami”

zabiegi na twarz i ciało w Platinum SPA

nowoczesne sale 
konferencyjno-bankietowe

pakiety i programy pobytowe 
z licznymi atrakcjami

recepcja@HOTELPLATINUM.pl
www.HOTELPLATINUM.pl 



siatkówki plażowej
w Starych JabłonkachŚwięto

To wydarzenie, której nie mogą
przegapić fani siatkówki plażowej,
ale nie tylko. Prestiżowy turniej
siatkówki plażowej należący do
cyklu World Tour to impreza, dzięki
której nawet nieprzekonani do
siatkówki mogą ją pokochać.

Brazylijczycy Ricardo i Emanuel niemalże co roku zajmują
miejsce na najwyższym podium.

Jak co roku zjeżdżają
tu najlepsi zawodnicy

z całego świata. Prym
wiodą Brazylijczycy, któ-

rzy pokochali tę imprezę,
a ich z kolei pokochali ki-
bice, a zwłaszcza kibicki.
Podczas turnieju siatkówki
plażowej wszystkie try-

buny są wypełnione. Kto
był tam chociaż raz, nie
będzie pytał, dlaczego. Kto
nie był, koniecznie powi-
nien się o tym przekonać.
W tym roku Mazury Open
wejdzie do cyklu Grand
Slam, turniejów o naj-
wyższej randze, w którym
wystartują 32 najwyżej
sklasyfikowane pary 
w rankingu FIVB (Między-
narodowa Federacja Piłki
Siatkowej).

4-8 VIII 2010

600
TYSIĘCY
DOLARÓW

PULA NAGRÓD 
W TURNIEJU

Podczas imprez siatkarskich
w Starych Jabłonkach można
nacieszyć oczy nie tylko
sportowymi atrakcjami

więcej informacji na
www.worldtour.pl
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POWIAT 
OSTRÓDZKI
Pięć jezior i molo liczące
prawie 700 m2 to
atrakcje Ostródy. To
jedno z najstarszych
miast Pojezierza
Mazurskiego, a na
pewno największe na
Mazurach Zachodnich.
Dziś Ostróda jest 33-
tysięcznym miastem
powiatowym. Oprócz
gmin miejskich
(Miłomłyn, Morąg,
Miłakowo) w skład
powiatu wchodzą

gminy wiejskie:
Dąbrówno, Grunwald,
Łukta, Małdyty. Obszar
powiatu ostródzkiego
o powierzchni ponad
176 tys. ha obejmuje
malowniczo położone
tereny. Tu nie można
się nudzić — można
wędkować, plażować,
pływać, grać w tenisa,
zwiedzać zabytki,
a także płynąć statkiem
po trawie trasą
jedynego w świecie
kanału.

fot. Urząd Miasta Ostróda

„MAZURY CUD NATURY”
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
jest nominowana w prestiżowym
światowym konkursie
7 NOWYCH CUDÓW NATURY
Zapraszamy do głosowania na
www.mazurycudnatury.org



W Starych Jabłonkach
miłość do piłki udziela się
wszystkim, dlatego po
dwóch stronach siatki stają
też artyści: piosenkarze,
aktorzy, sportowcy in nych

dyscyplin. Organizatorzy
nie zapominają też o kibi-
cach. Oni również mogą
spróbować swoich sił
w przygotowanych dla nich
konkursach siatkarskich.
Z myślą o nich Hotel An-
ders przygotowuje też to,
z czego słynie, czyli pyszne
dania. Podczas Mazury

Grand Slam Swatch
FIVB World Tour gotują

najlepsi kucharze

z Klubu Szefów Kuchni.
Pod wodzą Kurta Schellera
dania kuchni greckiej,
włoskiej, polskiej czy fran-
cuskiej serwują m.in.
Karol Okrasa, Teo Vafidis,
Giancarlo Russo czy Dar-
iusz Struciński, szef
kuchni Hotelu Anders. 
Imprezę uświetniają też
gwiazdy muzyki rozryw-
kowej, zarówno z regionu,
jak i te najbardziej znane
w Polsce.

W Starych Jabłonkach rywalizują najlepsi siatkarze plażowi
świata. Wielu z nich ma tu stałe grono fanów i fanek.
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Gwiazdy sportu można
zobaczyć nie tylko na boisku,
ale i na trybunach. Tu jeden 
z najlepszych tenistów świata.

To jeden z powodów, dla
których imprezy siatkarskie
w Starych Jabłonkach lubią
też ci, którzy nie interesują
się sportem.

Miłość do sitkówki jest
zaraźliwa. Co roku zarażają
się nią gwiazdy sportu, filmu,
muzyki. Jedną z „ofiar“ jest
Przemysław Saleta.

Ostródzkie święto
reggae w tym roku
odbędzie się w dniach
13-15 sierpnia.

Liczący 800 m wyciąg
nart wodnych znajduje
się na Jeziorze Drwę-

ckim. Konstrukcja składa się
z pali umocowanych do dna
jeziora, do których zamocow-
ano pylony z kratownicy. Na
nich została rozpięta sieć lin,

do których podpina się nar-
ciarza. System silników
napędzających wyciąg jest
sterowany elektronicznie
z brzegu. Jest to bezpieczny
i wygodny sposób jazdy na
nartach wodnych, dzięki
temu, że płynie się po stałej

trasie. Na brzegu znajduje
się zaplecze dla narciarzy
z przebieralnią, natryskami
i wypożyczalnią sprzętu.
Cały czas nad bezpieczeńst-
wem korzystających
z wyciągu czuwa instruktor
i ratownik.

Jeśli nie stać cię na podróż na
Jamajkę, skocz do Ostródy.
Ostróda Reggae Festiwal to

najbardziej znaczący polski festi-
wal muzyki reggae. Od 10 lat Os-
tróda tętni życiem w zielono-
-żółto-czerwonych barwach.
Przyjazna atmosfera, znane
gwiazdy i interesujący nowi
artyści przyciągają tysiące fanów
muzyki korzeni już nie tylko
z Polski, ale i całej Europy. Wśród
największych dotychcza-
sowych gwiazd imprezy
trzeba

wymienić m.in. I Jah Mana,
Maxa Romeo, Misty in Roots,
Steel Pulse, Yellowmana,
Twinkle Brothers, Generala
Levy czy Overproof Sound
System. Festiwal odbywa
się na terenie byłej jed-
nostki wojskowej — na
ul. Czarnieckiego. Plac
festiwalu tętni
dziesiątkami stoisk z pro-
duktami związanymi z kulturą

reggae, stając się
miejscem bogatej

międzynarodowej
wymiany dóbr
i myśli.

Ostróda Reggae Festival

Najdłuższy w Polsce
wyciąg nart wodnych

Grunwald
Grunwald najlepiej odwiedzić
podczas inscenizacji wielkiej bitwy
sprzed 600 lat. Piszemy o niej 
na str. 5.



Cmentarz 
w Orłowie
Cmentarz wojenny w Orłowie jest
największym na Mazurach cmen-
tarzem wojskowym. 23 sierpnia 1914
roku toczyły się najbardziej zacięte

boje bitwy pod Tannenbergiem.
Spoczęło tu 1101 żołnierzy wojsk
carskich i 326 żołnierzy i oficerów
armii niemieckiej. Takich cmentarzy
jest w okolicy kilkanaście. 

Warto zobaczyć też największy cmentarz
wojskowy na Mazurach

NIDZICA
Powiat nidzicki
położony jest
w południowej 
części województwa
warmińsko-
-mazurskiego,
geograficznie 

należy do obszaru Pojezierza
Warmińsko-Mazurskiego. Jego
powierzchnia wynosi 961 km2.
W skład powiatu nidzickiego
wchodzą cztery gminy: jedna
miejsko-wiejska, tj. Nidzica, i trzy
wiejskie: Janowiec Kościelny,

Janowo i Kozłowo. W gminach
tych mieszka łącznie około 36 tys.
mieszkańców. Powiat nidzicki
należy do obszaru Zielonych Płuc
Polski. Obszar ten to mało
spotykany w skali europejskiej
pagórkowaty krajobraz, pokryty
licznymi polodowcowymi
jeziorami, lasami obfitującymi
w runo leśne i dziką zwierzynę.

Miasto Nidzica,
zwane bramą na
Warmię i Mazury,

prawa miejskie otrzymało
w 1381 roku z rąk Wiel-
kiego Mistrza Winryka von
Kniprode. Krzyżacy, wyko-
rzystując bagniste tereny
doliny Nidy, wybudowali
na wzgórzu zamek o cha-
rakterze rezydencjonalno-
obronnym, który do dzisiaj
góruje nad miastem i przy-
pomina o burzliwych dzie-
jach. Zamek posiada trzy

kondygnacje. Na parterze
znajdowały się pomie-
szczenia gospodarcze, 
pie-rwsze piętro pełniło
funkcję reprezentacyjną,
na drugim umieszczono
magazyny oraz ganek
obronny, który łączył się
z podobnymi w skrzydłach
bocznych. Po stronie
wschodniej stanęły dwie
wieże i budynek z 16-
metrową wieżą bramną. 
12 lipca 1410 r. zmierza-
jące na Grunwald wojsko

polskie zajęło go bez walki.
Podczas potopu
szwedzkiego w 1656 r.
warownię próbowali
zdobyć Mazowszanie,
którzy chcąc wystraszyć
obrońców, przebrali się za
Tatarów, znanych
z wielkiego okrucieństwa.
Mimo to zamku nie udało
im się zdobyć.    W XIX
wieku zniszczyły go woj-
ska napoleońskie. Przeby-
wali w nim Francuzi pod
dowództwem gen. Neya,

oddziały gen. Zajączka
i płk. Żytowieckiego. Za-
mek od całkowitej ruiny
uratował Ferdynand Tymo-
teusz Gregorovius, radca
sądowy. W latach 1828-
1830 odbudowano twierdzę
i przeznaczono na siedzibę
sądu, mieszkania pry-
watne. W piwnicach zaś
umieszczono więzienie.
W 1945 roku zamek został
zniszczony przez Rosjan.
Jego odbudowę zakończono
w 1965 roku. 

W pobliżu wsi Łyna,
niezwykle malowniczym za-
kątku, znajduje się rezer-
wat „Źródła rzeki Łyny”. 
To  urocza, rozległa dolina
z bocznymi wąwozami, 
na terenie której zachodzi
zjawisko erozji wstecznej.
To tu swój początek bierze
rzeka Łyna. Jak głosi le-
genda, Łyna to córka Króla

Tysiąca Jezior, który w za-
mian za odzyskanie wol-
ności ofiarował rybakowi
swą najmłodszą córkę 
za żonę. Pewnego razu
drzewo przygniotło jej
męża. Aby go uratować,
wykradła swojemu ojcu 
życiodajny kwiat. Za to król
tysiąca jezior zmienił ją
w rzekę Łynę.

Obok tej malowniczo
położonej wsi możemy

oglądać fragmenty olszty-
neckiego systemu obron-
nego budowanego od 1938
roku. Mieszkańcy wsi
wykonali tablice informa-
cyjne, dzięki którym
można łatwo trafić do

bunkrów i zapory przeciw-
czołgowej. W 1944 roku ol-
sztynecki system obronny
włączono do wewnętrznej
linii obrony Prus Wschod-
nich. Do dziś możemy
oglądać bardzo dużo
schronów rozrzuconych 
po lasach.

Rezerwat Koniuszanka

W rezerwacie Koniuszanka zobaczyć można niezwykle
rzadko występujący na tych terenach proces sufozji, 
czyli proces mechanicznego rozmywania, wymywania 
i odprowadzania cząstek stałych przez wody podziemne. 

Źródła Łyny

Bolejny
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Dzięki wyjątkowo dogod-
nym warunkom do up-
rawiania żeglarstwa,

wielu wodnym przystaniom
i cyklicznym imprezom rega-
towym Giżycko określane jest
mianem Wodniackiej Stolicy Pol-
ski. Otaczające tereny to wyma-
rzone miejsca do uprawiania
wszelkich form turystyki akty-
wnej: żeglowania, wędkowania,
windsurfingu, kitingu, nurkowa-
nia, rejsów statkami, spływów
kajakowych, wycieczek
rowerowych i pieszych, jazdy
konnej czy też sportów ekstre-
malnych. Z ofertą turystyczną
Giżycka można zapoznać się na
stronie miasta www.gizycko.pl
oraz na stronie Centrum Pro-
mocji i Informacji Turystycznej
www.gizycko.turystyka.pl.
Niewątpliwie największą i bardzo
oryginalną atrakcją jest
Twierdza Boyen. To jeden z naj-
lepiej zachowanych zabytków 
architektury obronnej XIX w.
w Polsce. W pobliżu fortyfikacji
znajduje się Wzgórze św.
Brunona, domniemane miejsce
męczeńskiej śmierci misjonarza,
gdzie w roku 2009 odbyły się

centralne obchody 1000-lecia
śmierci świętego, oficjalnego
patrona miasta. Wzgórze to
wspaniały punkt widokowy
i ulubione miejsce spacerowe
mieszkańców oraz turystów.
Giżycko było gospodarzem
niezwykłego przedsięwzięcia, 
jesienią 2006 roku przyjechały
bowiem do nas uczestniczki
Konkursu Miss World. Naj-
piękniejsze kobiety świata zaży-
wały wielu atrakcji: pływały
jachtami, motorówkami
i skuterami wodnymi, nurkowały,
jeździły quadami i samochodami
terenowymi, bawiły się na kon-
certach szantowych. Były
również loty balonami, jazda
konna, przejażdżki bryczkami,
wieczory kuchni regionalnej,
spotkanie z Galindami – staro-
pruskim plemieniem zamieszku-
jącym teren dawnych Mazur,
i „zdobywanie”
Twierdzy Boyen.

POWIAT
GIŻYCKI
Giżycko to największe miasto
na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich, leżące na wąskim
przesmyku pomiędzy jeziorami
Niegocin i Kisajno. 30-tysięczne
Giżycko jest jednocześnie
głównym ośrodkiem
wczasowo-turystycznym
Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich. Tu właśnie
przyroda olśniewa swym
bogactwem, a czysta woda
i zdrowe powietrze są zachętą
do spędzenia cudownych
chwil.

Giżycko
stolica Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich

14%
POWIATU
GIŻYCKIEGO
ZAJMUJĄ
WODY

„MAZURY CUD NATURY”
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
jest nominowana w prestiżowym
światowym konkursie
7 NOWYCH CUDÓW NATURY
Zapraszamy do głosowania na
www.mazurycudnatury.org

Piękno Mazur dostrzega cały świat.
Wielkie Jeziora Mazurskie pre-
tendują do miana jednego ze świa-
towych 7 Cudów Natury („New 7
Wonders of Nature“) w międzynaro-
dowym konkursie szwajcarskiej fun-
dacji New7Wonders. Pokonując 261.
miejsc na całym świecie, Mazury
jako jedyny przedstawiciel Polski
dostał się do finału i grona 28. na-
jpiękniejszych miejsc na świecie.
Wielkie Jeziora Mazurskie zostały
docenione nie tylko przez inter-
nautów, ale również przez ekspertów.
O zwycięstwo w finale rywalizujemy
z tak magicznymi miejscami, jak
Amazonka, Wyspy Galapagos,
Malediwy, czy Kilimandżaro. A smak
prawdziwych Mazur można poznać
tylko w Giżycku!
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Giżycko to mekka
prawdziwych żeglarzy!
Fot. Archiwum PZŻN w Giżycku

Podczas wizyty Miss World
w Giżycku w 2006 roku. 
Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Giżycku

Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z KALENDARZA 
IMPREZ 
W GIŻYCKU 2010
czerwiec 2010
23 czerwca NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
26-27 czerwca DNI KULTURY
UKRAIŃSKIEJ

lipiec 2010
niedziele Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej
9-11 lipca PROJEKT PLAŻA z TVN
10 lipca JARMARK ŚW. BRUNONA
16-25 lipca GIŻYCKI TYDZIEŃ
ŻEGLARSKI 2010:
16-17 lipca FESTIWAL „SZANTY 
W GIŻYCKU”
17-18 lipca Regaty BOATSHOW
CUP 2010

23 lipca Giżyckie
Regaty Łodzi
Turystycznych
25 lipca Giżyckie
Regaty Kobiet
25 lipca WIELKIE
ŚWIĘTO WODY
23-24 lipca JAZZ
NAD NIEGOCINEM
IM. GRZEGORZA
BRUDKO

29 lipca-1 sierpnia
MIĘDZYNARODOWY ZLOT
MOTOCYKLOWY parada motocykli
30 lipca-1 sierpnia Mistrzostwa
Polski w Siatkówce Plażowej
Kobiet SIMPLUS CUP

sierpień 2010
niedziele Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej
6-7 sierpnia MAZURY HIP-HOP
FESTIWAL Giżycko 2010
7-8 sierpnia AIR SHOW MAZURY
pokazy lotnicze nad jeziorem
Niegocin
12-15 sierpnia Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Jachtów
Kabinowych
21-22 sierpnia ŚWIĘTO TWIERDZY
BOYEN
27-29 sierpnia Europejski
Weekend Piłkarski Giżycko 
Cup 2010
28 sierpnia KABARETY 
„Wesoły Autobus – kabaret 
na kółkach”

wrzesień 2010
16-18 września KONKURS
ORKIESTR REPREZENTACYJNYCH
WOJSKA POLSKIEGO

XIX-wieczna Twierdza Boyen
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Ryńska podróż
w wieki ciemne

Ryn to miasteczko
położone nad
jeziorami: Ryńskim 
i Ołów. W centrum
znajduje się zamek,
który został
wzniesiony około
1337 roku. Zamek
ryński pełnił funkcje
obronne, ale też
zapewniał
Krzyżakom
żywność. Dzisiaj
zapewnia atrakcje
turystom.

Na zadaszonym
dziedzińcu Zamku
położonym w Rynie

nad Jeziorami Mazurskimi
odbywają się największe
imprezy estradowe i spek-
takle. Największą z nich 
jest Festiwal Kultury Śred-
niowiecza „Masuria“, który
w tym roku potrwa 
od 31 lipca do 1 sierpnia.
Hotel ZAMEK RYN  i całe 
miasteczko przez trzy dni
gościć będą niezliczone
drużyny rycerskie z Polski
i z zagranicy,

które, biwakując wokół
zamczyska, będą także
prezentować swój kunszt
rycerski.  Niezwykłą
atrakcją będą występy ze-
społów muzyki dawnej
i nauka tańca średnio-
wiecznego. W lipcu i sierp-
niu zapraszamy rodziców
z dziećmi na pobyty waka-
cyjne pt. Wakacje z Księżną
Anną. W programie
przewidziano wiele
atrakcji m.in.: wszyscy
przebierają się
w stroje z epoki

średniowiecza i biorą udział
w zabawach średnio-
wiecznych, turniejach 
rycerskich i wielu innych
wakacyjnych pomysłach.
Informacje na
www.zamekryn.pl
Również podczas wakacji
w każdy czwartek będzie
można wybrać się na Bie-
siadę Rycerską, a w każdą
niedzielę na Concerto
Castello. W gotyckich
wnętrzach zamku kompozy-
cje muzyki dawnej, epoki
renesansu i baroku brzmią

niezwykle efektownie. Pani
Maria Czubaszek  napisała
spektakl „Przepraszam, czy
tu straszy?”, którego akcja
rozgrywa się na zamku
w Rynie. Reżyserii podjął
się Piotr Szwedes, który 
gra także jedną z postaci. 
Spektakl odbędzie się 
25 lipca i 15 sierpnia.

Biesady Zamkowe  to 3-godzinna zabawa, spotkanie
z Krzyżakami przy uroczystej kolacji na dziedzińcu
zamkowym. Goście przebierają się w stroje z epoki 
za rycerzy, damy i paziów. Pokazy walk rycerskich
i konkursy dla gości, nauka starych tańców, a wszystko
przy muzyce z czasów średniowiecza.

W zabytkowych wnętrzach
znalazły się: restauracja,
winiarnia, basen i sauny,
gabinet masażu.
W Zbrojowni znajdują się
kręgielnia, sala bilardowa,
sala fitness, strzelnica, a na
zewnątrz kort tenisowy, plac
zabaw dla
dzieci, Karczma
Rycerska, plaża nad jeziorem
Ołów i przystań żeglarska
nad Jeziorem Ryńskim.

Festiwal Kultury
Średniowiecznej „Masuria“
ściąga do Rynu miłośników
zabaw rycerskich

Jedną z największych
atrakcji „Masurii“ jest
bitwa o Ryn, podczas której
Krzyżacy próbują zdobyć
miasto z lądu i z wody

Podczas wizyty na zamku 
w Rynie można z bliska
podziwiać męstwo rycerzy,
chętnie sięgających 
po miecze

1337
ZAMEK TĘTNI ŻYCIEM
OD ROKU

więcej informacji na www.zamekryn.pl

HOTEL ZAMEK - RYN****   11-520 RYN, PLAC WOLNOŚCI 2, TEL. 87 429 70 00, www.zamekryn.pl
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MRĄGOWO

Jedną z imprez, dzięki której niemal każdy w Polsce słyszał 
o Mrągowie, jest Festiwal Kultury Kresowej

Grzechem jest przyjechać do
Mrągowa i nie posmakować
żeglarstwa 

W Mrągowie nie
brakuje atrakcji.
Wakacje to
idealny czas 
na odwiedze-
nie tej na co
dzień spokojnej
mazurskiej
miejscowościMiłośnicy westernu i muzyki

country muszą pojawić się
w Mrongoville obowiązkowo.
Tylko tu można spotkać Indian,
kowbojów i przeżyć przygodę życia

Jezioro Czos jest wspaniałą scenerią dla koncertów i występów
kabaretowych, których w sezonie letnim nie brakuje
w Mrągowie

Mrągowo to miasto kolorów.
Wita swoich gości błękitem
jezior, siłą zieleni i kobiercami
kwiatów. XIX-wieczny rynek 
z ratuszem i muzeum, bruko-
wane uliczki, malownicze

kamienice i promenada nad
jeziorem Czos – oto serce tego
mazurskiego miasta. 
Stąd jest wszędzie blisko 
– nad Wielkie Jeziora
Mazurskie i do stolicy.

więcej informacji na www.mragowo.pl, www.wyrzezbionemiasto.pl, www.it.mragowo.pl, www.mrongoville.pl,

Mrągowo 
- festiwalowe miasto

Mazurska Noc Kabare-
towa, Piknik Country, Fes-
tiwal Kultury Kresowej
rozsławiły miasto w kraju 
i za granicą. To miasto
ludzi aktywnych i twór-

czych. Co roku odbywają
się tu koncerty muzyki
jazzowej, piosenki ak-
torskiej, przeglądy plastyki
nieprofesjonalnej oraz
rękodzieła artystycznego.

Mrągowo ma dla swoich
gości wiele niespodzianek:
lokalną kuchnię, spływy
Krutynią i Dajną, rejsy po
jeziorze Czos, dziewicze
lasy pobliskiego

Mazurskiego Parku
Krajobrazowego. 
Ponadto czeka 
park linowy
 (www.linapark.com),

quady, psie zaprzęgi.
Świetna zabawa i dużo hu-
moru gwarantowane! 
W Mrągowie można
odpocząć od monotonnej
codzienności, wziąć udział
w polowaniu, grzybobra-

niu, wędkowaniu. Warto
też pożeglować, wybrać się
na przejażdżkę bryczką.
Trasy konne, piesze,
rowerowe sprzyjają aktyw-
nemu poznawaniu miasta
i okolic. Także zimą miasto
nie zasypia — zaprasza 
turystów na narciarskie
wyciągi na Górze 
Czterech Wiatrów
(www.gora4w.com.pl),
skute lodem jeziora kuszą
miłośników icesurfingu,
icekitingu i bojerów.
W ofercie Mrągowa są  
także kuligi w mazurskiej
zimowej scenerii.

Westernowe
miasto
Niezapomniane atrakcje

czekają, w jedynym
w tej części Polski, Mia-
steczku – Westernowym
Mrongoville (www.mron-
goville.pl). Tutaj czeka na
Państwa wspaniała zabawa.
W Wiosce Indiańskiej
można zapoznać się
ze zwyczajami kultury in-
diańskiej, podziwiać jej
wyroby, nauczyć się strze-
lania z łuku i rzutów

włócznią do tarczy. Na Ran-
cho Farmera można spró-
bować jazdy konnej, prze-
jechać się bryczką,   wziąć
udział w konkursach far-
merskich! Ponadto warto
zajrzeć do biura Sheriffa,
w którym jest też areszt,
obejrzeć zabytkową loko-
motywę, cmentarz, gdzie
spoczywają najgroźniejsi
bandyci Dzikiego Zachodu,
czy wstąpić do sklepiku
z pamiątkami, gdzie wydru-
kują Twój list gończy!
W Saloonie i Mexico Barze
można spróbować kuchni
Dzikiego Zachodu
i kowbojskich trunków.

Atrakcje dla aktywnych

Mrągowo warto
odwiedzić o każdej
porze roku. Nudzić 
nie będą się tu ani
miłośnicy sportów
wodnych, ani zimo-
wych



Tutaj znajduje się
najłgębsze rynnowe
jezioro w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich – Tałty.
Łączy się ono z Jeziorem
Mikołajskim. W czasach
krzyżackich były to dwa
oddzielne jeziora
połączone strumieniem.
W Mikołajkach jest też
przystań Żeglugi
Mazurskiej. Nie bez
powodu Mikołajki są
nazywane żeglarską stolicą
Polski. 

IŁAWA

Iława jest
przepięknym
miastem położonym
na południowym
krańcu Jezioraka –
najdłuższego
i szóstego co do
wielkości akwenu
w Polsce.
Iława to niezwykle
atrakcyjne miejsce
dla miłośników
pieszych
i rowerowych
wycieczek. Miasto
daje początek
kilkunastu szlakom,
które ułatwią
dotarcie do wielu
interesujących miejsc
o każdej porze roku.

Mikołajki warto odwiedzić
nie tylko z lądu, ale i z wody.
Najlepiej z burty żaglówki.
Jezioro kochają żeglarze,
zwłaszcza regatowi

Mikołajki
Klasztor starowierców 
w Wojnowie

Ferma jeleniowatych 
w Kosewie

W klasztorze można podzi-
wiać wspaniałe ikony. Naj-
starsza i najcenniejsza z nich
pochodzi z XVI wieku. W cen-
trum wsi znajduje się kap-
lica starowierców, zwana
molenną, a nieco dalej cer-
kiew prawosławna z 1922 r. 

Piecki

Jeśli odwiedzimy Piecki
w sierpniu,  koniecznie
powinniśmy wziąć udział
w Biesiadzie Weselnej

Wieś   u wrót  Mazur-
skiego Parku Krajo-

brazowego – okolica,
w której można znaleźć
wiele ośrodków, kempingów
oraz kwater agroturysty-
cznych. Podczas pobytu
w Pieckach warto odwiedzić
zbiory ceramiki Walentego
i Marii Dermackich –
kolekcji sztuki ludowej
ukazującej życie codzienne
polskiej wsi. Atrakcją jest
coroczna sierpniowa Bie-
siada Weselna zapoznająca
turystów z tradycyjnymi
obrzędami weselnymi. Spacer wśród oswo-

jonych jeleni, w stadzie
liczącym około 200 sztuk,
pasącym się na pięknie
położonych pastwiskach
nad jeziorem Kuc to nie-
wątpliwa atrakcja. Wizyta
u oswojonych danieli, mu-
flonów oraz saren ucieszy

przede wszystkim dzie-
ciaki. Uwagę zwraca też
du-ża kolekcja poroży.
Możliwość urządzenia 
ogniska lub pikniku. Ferma
jeleniowatych prowadzona
jest przez Instytut
Parazytologii PAN.

Iława leży na
południowym krańcu
Jezioraka. Sycona jest
powietrzem, jakie wiatr
przynosi tu z rozległego
akwenu.

Jeziorak, jedno z najczyst-
szych jezior w regionie, to
wspaniałe miejsce dla
wszystkich osób poszukują-
cych niezapomnianych
wrażeń. Liczne półwyspy
i zatoki dają nieograni-
czone możliwości
znalezienia atrakcyjnego
miejsca dla zapalonych
wodniaków. Duża popu-
larność wyznaczonych tu
tras kajakowych i żeglar-
skich miała wpływ na

ulokowanie w Iławie
i okolicach stanic wodnych,
wypożyczalni sprzętu wod-
nego, ośrodków wypoczyn-
kowych, pensjonatów
i hoteli.
Jeziorak to nie tylko raj dla
wodniaków. W granicach
miasta znajduje się wiele
niezwykle uroczych
i zacisznych miejsc stwo-
rzonych dla miłośników
wędkarstwa. Niejeden węd-
karz przeżył tu swoją naj-

większą wędkarską przy-
godę. Tutejsze lasy to
z kolei najbardziej przy-
jazne miejsce dla amatorów
myślistwa i grzybobrania.
Bezpośrednie okolice
Iławy należą do jednych
z nielicznych regionów
w kraju, które stwarzają
dogodne warunki do ob-
serwacji ptaków wodno-
błotnych. Tutejsze lasy
i jeziora są ostoją ptaków
o randze europejskiej.

Iławę i okolice można
podziwiać z pokładu
tramwaju wodnego

„Ilavia”. Rejsy spacerowe
po najdłuższym jeziorze
w Polsce organizowane są
przy bulwarze Jana Pawła
II, w samym centrum
Iławy, tuż przy nowoczes-
nej galerii handlowej. Ist-
nieje również możliwość
wypłynięcia na Jeziorak
wynajętym jachtem ze
sternikiem i opłynięcia
Wielkiej Żuławy – naj-
większej wyspy śródlą-
dowej w Europie. To jedna
z 16 różnej wielkości wysp
znajdujących się na naj-
dłuższym jeziorze
w Polsce.

Dzięki doskonałym
połączeniom komunika-
cyjnym podróż do Iławy
jest krótka i przyjemna.
Przez miasto przebiega
droga krajowa nr 16,
niedaleko stąd znajduje
się droga nr 7. 
Iława jest również
ważnym węzłem kole-
jowym kraju. Pociągiem,
oszczędzając czas, można
tu dojechać z każdego za-
kątka Polski.
W centrum Iławy, tuż
przy ratuszu miejskim,
będącym jednym z wielu
interesujących zabytków
na terenie miasta,
funkcjonuje strefa
bezpłatnego internetu.Jeziorak

Jedziemy do Iławy!

Nie możesz
tego 
przegapić!

Festiwal Jeziorak
Szanty
— 23-25 lipca 2010 roku
XL Międzynarodowy
Festiwal Jazzu
Tradycyjnego Old Jazz
Meeting „Złota Tarka“
— 13-15 sierpnia
XII Iławska Fama Rock
Festiwal
— 27-28 sierpnia
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Ztą melodią na ustach
można zwiedzać
Szczytno szlakiem

mazurskich Pofajdoków.
Te małe figurki, które
obecnie są uosobieniem
mądrości ludowej i hu-
moru, można spotkać 
na ulicach miasta i wraz
z nimi poznawać jego za-
bytki i historię. Niegdyś
Pofajdokiem na Warmii

i Mazurach nazywano
młodzieńca „postrze-
lonego i roztrzepanego”,
ale zawsze z uśmiechem
ofiarowującego swoją po-
moc. 
Szczycieńskie Pofajdoki
zapraszają na swoje tere-
ny wszystkich żądnych
przygód… jednak uważaj-
cie – nie tak łatwo zdradzą
wam swoją tajemnicę!!! 

SZCZYTNO

www.e-szczytno.eu

Szczytno to licząca blisko 26
tys. mieszkańców, otoczo na
lasami i czystymi jeziorami
stolica powiatu. Ze względu
na swoje położenie w najbar-
dziej wysuniętej na południe
części regionu bywa nazywa-

ne Południową Bramą Mazur.
Miasto i jego okolice stanowią
wizytówkę specyficznej urody
całej krainy i jej dziedzictwa
historyczno–kulturowego. 
Jak w soczewce skupiają się tu
bowiem najbardziej

charakterystyczne dla ziem
polodowcowych formy kra-
jobrazu, fauna i flora. W cen-
trum miasta znajdują się dwa
jeziora: Domowe Duże 
i Domowe Małe, oraz ruiny
zamku krzyżackiego. 

mniała baba pofajdoka roz dwo trzi
wsadziła go na prosioka roz dwo trzi
prosiak lato jek szaluny
bo ma łagun zakyncuny roz dwo trzi 

(tekst pieśni mazurskiej)

Ponadto to właśnie w ich
towarzystwie z ławeczki
online z centrum miasta
można przesłać pozdrowienia
w najdalszy zakątek świata 
www.
lawka.e-szczytno.eu

III EDYCJA
ŚWIĘTA
MAZURSKIEGO
KARTOFLAKA
7 sierpnia 2010 r., 
plac Juranda

REGIONALNY KONKURS 
KULINARNY
— Pokaz kunsztu kulinarnego
Bożeny Dykiel –  głównego
kucharza imprezy.
Dodatkowe atrakcje:
Jarmark Mazurski, 
Warsztaty Rzemiosła
Dawnego, występy 
zespołów folkowych 
i folklorystycznych.
Gwiazda wieczoru 
– BRATHANKI.

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy“

Publikacja sfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

�

Święto
Mazurskiego
Kartoflaka

Od roku 2008 w pier-
wszą sobotę sierp-
nia obchodzone jest

w Szczytnie Święto
Mazurskiego Kartoflaka.
To wydarzenie, którego
głównym celem jest przy-
bliżanie i kultywowanie
mazurskiej tradycji kuli-
narnej, współczesnej 
sztuki folklorystycznej
oraz zanikającego
rzemiosła regionu, a tym
samym stanowi wyjątkową
okazję do zaprezentowania
regionalnego przysmaku,
czyli mazurskiego
kartoflaka. Ziemniaki –
obok ryb, grzybów i ziół
leśnych – stanowiły jeden
z głównych składników
tradycyjnej kuchni
mazurskiej. Kartoflak to
najpopularniejszy na tych
terenach sposób na ich
smakowite przyrządzenie.
Miliony kalorii – ale jakie
pyszne! 
Na szczęście w regionie
istnieją fantastyczne
warunki do ich spalania!

Kilka wskazówek dla tych, którzy
czują już smak mazurskiego
kartoflaka:

0,5 kg ziemniaków, 2 jaja, 1/8 l mleka, 
1 duża cebula, 50 g boczku, 50 g
kiełbasy
Przyprawy: majeranek, tymianek,

bazylia, sól, pieprz
Utrzeć kartofle, pokroić w kostkę
kiełbasę, boczek oraz cebulę.
Zmiksować jajka i mleko, dodać skrojone
w kostkę kawałki kiełbasy, boczku oraz
cebulę. Doprawić wedle gustu. 
Zalać formę do pieczenia. 
Piekarnik rozgrzać i piec w temp. 180 °C
przez 2 godz.

Tajemnice PofajdokówPROMOCJA
MAZURSKIEGO
POFAJDOKA
6-11 lipca 2010 roku
podczas Tygodnia 
Ekologii w Szczytnie 

Atrakcje: 
gry i zabawy terenowe „Szla-
kiem Mazurskiego Pofajdoka”
— stoiska promocyjne
mazurskiego Pofajdoka, darmo-
we komiksy z jego przygodami, 
przewodniki…
Dodatkowo można 
zabrać  swojego Pofajdoka 
na pamiątkę do domu!!!
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J.Gielądzkie

J.Lampeckie

J.Lampasz

J.Kujno

J.Dłużec

J.Białe

J.Gant

J.Tejsowo

J.Krawienko

Babięcka Struga

K
rytynia

J.Zyzdrój Wielki

J.Zyzdrój Mały

J.Spychowskie

J.Kierwik

J.Uplik

J.Zdróżno

J.Mokre

SORKWITY

GRABOWO

BIEŃKI

BABIĘTA

SPYCHOWO

ZGON

Rzeka mazurskich lasów
Tu zaczyna się naj-

piękniejszy mazurski
szlak wodny — rzeka

Krutynia, który liczy
102 km. Połowa to jeziora
otoczone rozległymi lasami.
Pokonanie Krutyni kaja-
kiem to najlepszy sposób na
poznanie mazurskiej przy-

rody. Nadleśnictwo Mrą-
gowo w okolicach Sorkwit
udostępnia dwie leśne
ścieżki dydaktyczne. 
Pierwsza znajduje się
w dawnym parku,
w pobliżu neogotyckiego
pałacu z 1850 roku.
Zobaczymy tam piękne

stare drzewa, nawet 250-
letnie: aleję jesionową,
dęby, buki, sosny, graby,
świerki i modrzewie.
Ciekawostką są po-
zostałości XIX-wiecznych
winnic i grobowiec właści-
cieli pałacu. Druga ścieżka
prowadzi wzdłuż Jeziora

Lampackiego obok wą-
wozów. W miejscowości
Borowe warto zajść do
leśnej izby edukacyjnej,
w której zobaczymy okazy
flory i fauny Mazur, budki
dla ptaków oraz narzędzia
używane dawniej do pracy
w lesie.

Mazury zwane są Krainą
Tysiąca Jezior, ale są też
krainą lasów, które
stanowią 30 proc.
powierzchni regionu 
i należą do
najpiękniejszych 
w kraju, a nawet 
w Europie. Co ważne,
lasów przybywa. Po
wojnie było ich tylko 
20 proc. We wszystkich
cennych przyrodniczo
fragmentach lasu 
nie prowadzi się cięć, 
a lasy pełnią funkcje
turystyczne 
i rekreacyjne.

Przepływając przez
lasy Nadleśnictwa
Strzałowo

odwiedzamy najdziksze za-
kątki Puszczy Piskiej.
Pierwszą wsią na trasie są
Babięta, gdzie obejrzymy
rozlewisko młyńskie, most
i tamę. Za śluzą „Lalka”
przenosimy się na teren
Nadleśnictwa Spychowo,
by za chwilę wrócić w lasy
Strzałowa. Na jeziorze
Uplik wita nas rezerwat
przyrody „Czaplisko –
Ławny Lasek”, gdzie 
gniazduje czapla siwa. 
Za mostem wpływamy na
wielkie Jezioro Mokre

z pięcioma wyspami. 
Mijamy rezerwaty
„Królewska Sosna” i „Za-
kręt”. Tu ma początek mal-
ownicza część szlaku.
Rzeka jest płytka, szeroka,
o łatwo dostępnych brze-
gach. We wsi Krutyń ma
początek wiele szlaków
pieszych, z pomnikami
przyrody, jak np. sławna
„Zakochana para”, sple-
cione sosna i dąb,
zrośnięte ze sobą dęby
„Bracia Syjamscy” czy
„Mazurski Dąb Bartny”.
Na terenie Nadleśnictwa
Strzałowo są aż 174 pom-
niki przyrody!

Bagna
mokradła 
i martwe
drzewa
Kiedyś martwe drzewa 
i gałęzie oznaczały złe
gospodarowanie. Teraz
na 1 ha lasu kilka takich
musi się znajdować.
Leśnicy nie usuwają
drzew dziuplastych,
martwych, by mogły
z nich korzystać gatunki
związane z próchnie-
jącym drewnem: owady,
drobnoustroje, grzyby.
Chroni się strefy
gniazdowania rzadkich
ptaków. Bielików mamy
15 razy więcej niż przed
wojną! Leśnicy z Puszczy
Piskiej jako pierwsi
podjęli akcję odtwarzania
mokradeł osuszonych
dawniej, za co dostali
„Lidera Polskiej Ekologii”,
„Green Apple Awards”...
Dzięki takim działaniom
nasza Puszcza Piska
mimo tego, że stale
dostarcza nam drewna
jednocześnie jest tak
wartościowa, że w 100%
stanowi obszar Natura
2000!

więcej informacji o regionie   na www.olsztyn.lasy.gov.pl, w zakładce „Odsyłacze“

Ryś ze Spychowa

Leśne wrota szlaku Krutyni — Nadleśnictwo Mrągowo

Krutynią przez puszczę
— Nadleśnictwo Strzałowo

Ryś niegdyś zamieszkiwał licznie
Puszczę Piską. To bardzo dzikie i
wrażliwe zwierzę zostało prawie zu-
pełnie wyparte przez ludzi. Do akcji
ratowania rysi włączyły się Lasy
Państwowe oraz WWF Polska. W
Nadleśnictwie Spychowo prowadzi się
reintrodukcję  rysi poprzez wsiedlanie
nowych osobników w niedostępne za-
kątki puszczy.

— OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
— MUZEUM LEŚNE
— LEŚNA ŚCIEŻKA „NIEDŹWIEDZI KĄT“

W POLSCE
LASÓW
CIĄGLE
PRZYBYWA
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Charakter tego
miejsca najlepiej
oddaje hasło promo-

cyjne Gołdapi: kraina łow-
ców przygód. Wykorzys-
tuje się tu turystyczne
walory nie tylko mazurs-
kich jezior czy utworzo-
nego w 1998 roku Parku
Krajobrazowego Puszczy
Romnickiej, ale i podgoł-
dapskiego pasma  Szes-
kich Wzgórz. Na stokach
Pięknej Góry zainsta-
lowano dwa nowoczesne
wyciągi narciarskie, kolej
krzesełkową i betonowy
ponadkilometrowy cało-

roczny tor saneczkowy.
Strudzonemu turyście
polecamy nowoczesne
Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjne z nowoczes-
nym basenem oraz halą
sportową.
Spragnieni spokoju mogą
skorzystać z pobytu
w gospodarstwach agrotu-
rystycznych. Tylko godzi-
na drogi dzieli nas stąd do
Litwy, dwie godziny do
Bałtyku w obwodzie 
kaliningradzkim FR. 
Kontakty z Rosjanami zza
miedzy ułatwia tutejsze
przejście graniczne. 

POWIAT
GOŁDAPSKI
Gołdap jest jedynym
uzdrowiskiem w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim.
Najważniejszymi argumen-
tami, które o tym zadecydo-
wały, są m.in.: najczystsze
powietrze w Polsce oraz
niepowtarzalne otoczenie
geograficzno-przyrodnicze.

OGołdapi mówi się, że
w aspekcie turystycznym
ma wszystko. I rzeczy-

wiście: to tu znajdują się na-
jwyższe wzniesienia Mazur
Garbatych, tu znajduje się le-
gendarna Puszcza Romicka,
nie-gdysiejszy rewir łowiecki
cesa-rza Wilhelma II, tu można
odbyć bezkrwawe safari w ho-
dowli dzikich zwierząt, tu wre-
szcie można oddychać najczyst-
szym w Polsce powietrzem. Są
też unikalne zabytki, choćby 
najwyższe w Polsce zabytkowe
mosty w Stańczykach czy pira-
mida Farenheidów w Rapie.
Wyjątkową ciekawostką są po-
zostałości po umocnieniach da-
wnej kwatery wojsk Luftwaffe,
gdzie znajdują się resztki
hamowni do silników rakiet V-2.

Niebagatelne znacze-
nie dla rozwoju tu-
tejszego uzdrowiska,

może mieć wysoka jakość
tutejszych wód grun-
towych, które na większych
głębokościach mają cechy
wód mineralnych.
Na początku 2010 roku
gmina Gołdap otrzymała
środki zewnętrzne na in-
westycje uzdrowiskowe,

m.in. na budowę tężni
w strefie „A” nad jeziorem
Gołdap, przebudowę plaży
miejskiej i przebudowę
rynku miejskiego. W sana-
toryjnej strefie „A” nadal
istnieją możliwości zain-
westowania w działalność
uzdrowiskową.
Kontakt: 
Urząd Miejski w Gołdapi
www.goldap.pl

Gołdap jest uzdrowiskiem klimatyczno-borowinowym
o profilu leczniczym, obejmującym schorzenia narządów
ruchu, reumatyczne, stany pourazowe oraz niektóre
choroby układu oddechowego i nerwowego, a także
choroby kobiece.

Uzdrowisko 
Gołdap

Centrum Promocji Regionu Gołdap przy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap www.frrg.pl

Wizualizacja komputerowa
tężni, które będą  się znajdowały
w strefie uzdrowiskowej „A“ tuż
nad brzegiem jeziora Gołdap

Kraina łowców
przygód

W gołdapskim
sanatorium
naprawdę
można
wypocząć.
Otarczają je
bujne lasy,
w których żyje
wiele
gatunków
dzikich
zwierząt 

Stańczyki
Mosty należą do naj-
wyższych w Polsce. Mają
180 m długości i 36,5 m
wysokość. Najpierw
wybudowano most 
południowy (lata 1912-14,
ukończony w 1917 r.),
a później, w 1918 r. most
północny. Budowle są
równoległe i przypomi-
nają rzymskie akwedukty
w Pont du Gard. 
Do niedawna wykorzysty-
wane były przez entuz-
jastów sportów ekstremal-
nych do skoków na
bungee. Obecnie teren
jest własnością prywatną
(wstęp jest płatny),
a skoki zostały zakazane.     



POWIAT
ELBLĄSKI

O atrakcyjności powiatu elbląskiego
stanowi bliskość dużych portowych
metropolii i dostęp do Morza Bał-
tyckiego przez Zalew Wiślany i port
w Elblągu. Zachowane dziedzictwo
kulturowe, bogata historia, unika-
towe stanowiska archeologiczne,
wybitne walory krajoznawcze
z zachowanymi naturalnymi krajo-

brazami, znaczna ilość lasów i wód
powierzchniowych nie pozwolą się
nikomu nudzić. Tu znajduje się
najniższy punkt Polski. Niewątpliwie
największą atrakcją powiatu na skalę
europejską jest Kanał Elbląski. To
najdłuższy kanał żeglowny w Polsce
o niespotykanych rozwiązaniach
budowy hydrotechnicznej.

Zalew 
Wiślany
Ten wielki akwen

morskich wód
wewnętrznych

stanowi dużą atrakcję dla
żeglarzy. To znakomite
miejsce dla tych śródlą-
dowych żeglarzy, którzy
mają już dosyć pływania
po śródlądziu i myślą o
wyjściu na szersze wody.
Zalew Wiślany to dobre
przedszkole morskiej
żeglugi. „Zakorkowanie”
jezior mazurskich
spowodowało widoczny
wzrost zainteresowania
tym akwenem, tym
bardziej że został on ot-
warty dla żeglarzy śródlą-
dowych stosunkowo
niedawno. To także piasz-
czyste plaże, hotele, 
gościńce i gospodarstwa
agroturystyczne, które
oferują całoroczne
atrakcje dla turystów.

Jadąc na południe od
Mierzei Wiślanej
trafimy na wielkie ob-

szary Żuław. To specy-
ficzny płaski teren, którego
średnia wysokość wynosi
+- 0,0 m n.p.m. Na ob-
szarze tym, tylko w zlewni
jeziora Drużno, jest aż 181

km2 terenu depresyjnego.
W Raczkach Elbląskich,
znajduje się najniżej
położony punkt w Polsce:
1,8 m p.p.m. Żuławy to
także wielka ilość urzą-
dzeń hydrotechnicznych,
w tym mosty, śluzy, kanały,
przepompownie.

Jezioro
Drużno
Na nizinach ziemi el-

bląskiej niepow-
tarzalnym zjawis-

kiem jest rezerwat jeziora
Drużno, zaliczany do rezer-
watów o randze międzynar-
odowej. Ta prawdziwa
przyrodnicza perła „usa-

dowiła” się w odległości za-
ledwie kilku kilometrów na
południe od Elbląga. Wys-
tępuje tu około 180 gatun-
ków ptactwa błotnego i wo-
dnego. Jest miejscem
lęgowym i ostoją rzadko
występujących gatunków.
Jezioro stanowi raj dla wę-
dkarzy i podglądaczy przy-
rody. Ciekawym świata tu-
rystom zdecydowanie
przybliża go Kanał Elblą-
ski przecinający jezioro.

Tereny wokół Zalewu
Wiślanego natura obdarzyła
pięknymi krajobrazami
i unikalną przyrodą.
Utworzono tu Park
Krajobrazowy Wysoczyzny
Elbląskiej. 

Park 
Krajobrazowy
Wysoczyzny 
Elbląskiej

Tradycyjne święto miasta,
które w tym roku odbę-
dzie się 25-27 czerwca na
elbląskim Starym Mieście.
Atrakcją Dni Elbląga będą
koncerty gwiazd na
Wyspie Spichrzów, gdzie
będziemy mogli zobaczyć

m.in.: Patrycję Markowską,
Blenders, Danzela, Comę,
The glennSKii's. Elbląskim
wydarzeniem muzycznym
stanie się niewątpliwie
koncert Genesis Classic -
Ray Wilson & The Berlin
Symphony Ensemble.

Deprecjacja Depresji
Wieczór kabaretowy w El-
blągu V Deprecjacja De-
presji 2010 – „Ale Kanał”
to przedsięwzięcie, które
w zabawny sposób pro-
muje unikatowy walor geo-
graficzny regionu – na-
jniżej położony punkt
w Polsce. W związku ze
150. rocznicą powstania
Kanału Elbląskiego
tegorocznym hasłem prze-

wodnim festiwalu będzie
„Ale Kanał”.

Żuławy i największa 
depresja w Polsce

Na Zalewie Wiślanym
żeglarze często rywalizują 
w regatach

Dni Elbląga to okazja do
wysłuchania i zobaczenia 
na żywo największych gwiazd
muzyki rozrywkowej 

Pruska
Holandia,
czyli 
Pasłęk

Wtym urokliwym
mieście zacho-
wały się liczne

zabytki z okolic XIV
wieku. To między innymi
bramy miejskie – Wysoka
i Młyńska, kościół gotycki
pw. św. Bartłomieja, goty-
cki ratusz i krzyżacki za-
mek. Mieszkało tu wielu
Holendrów sprowadzo-
nych przez Krzyżaków
w celu uporządkowania
gospodarki wodnej i rolnej
na terenie Żuław. Stąd
tradycyjna nazwa miasta –
Pruska Holandia.

Dni Elbląga
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MIASTO 
EŁK

Jedyne, 
co ogranicza, 
to niebo

Ełk to stolica Mazur, która łączy
w sobie wszystko, co w tej
pięknej krainie najlepszego.
Jezioro na wyciągnięcie ręki – to
właśnie ono w okresie letnim
jest centrum życia miasta.
Zajmując ponad połowę
powierzchni Ełku, oferuje
turystom niezliczone atrakcje –
poczynając od szerokiej gamy
sportów wodnych, poprzez
imprezy rozrywkowe przy
promenadzie dla całej rodziny.

To także niepowtarzalna
okazja na głęboki oddech
i chwilę odpoczynku od prob-
lemów dnia codziennego 
na łonie natury.

Tegoroczne lato jest bardzo szczególne
i dlatego też obfitować będzie
w wyjątkowe i niepowtarzalne imprezy.
Upływa bowiem pod znakiem obchodów
585-lecia istnienia miasta. Z tej okazji
podczas uroczystych obchodów
rocznicy przedstawione zostanie histo-
ryczne widowisko pt. „Skarb
Jaćwingów”. Inscenizacja nie tylko
opisuje losy Ełku na przestrzeni
dziejów, ale także porusza temat
licznych legend związanych z miastem.
Obchodom 585. urodzin Ełku to-
warzyszyć będzie kolejna odsłona
Międzynarodowego Folklorystycznego
Festiwalu Dzieci i Młodzieży TĘCZA,
na którym zaprezentują się zespoły z ta-
kich krajów jak Litwa, Sri Lanka czy
Chiny. 
Kolejną atrakcją jest odbywające się co
roku Mazurskie Lato Muzyczne – Ełk
2010. Organizatorzy przewidzieli wys-
tępy wielu zespołów, reprezentujących
rozmaite gatunki muzyczne – będziemy
mieli okazję usłyszeć m.in. Krzysztofa
Krawczyka, Andrzeja Piasecznego,
Stachurskiego, Patrycję Markowską, ze-
spół IRA czy Lomagos Band – który gra
muzykę cygańską w nowoczesnych, jaz-
zowych aranżacjach. Miłośników
bardziej klasycznych brzmień za-
praszamy na cykl Koncertów Kameral-
nych, a amatorów mocniejszych
dźwięków na Festiwal Gitarowy „Fusion
Reaktor”. 

Ełk to miasto pełne oryginalności
i kreatywnych pomysłów – odwiedzają-
cym nas gościom proponujemy równie
niecodzienny repertuar imprez, czego
doskonałym przykładem jest Festiwal
Ogień i Woda – unikalne połączenie ży-
wiołów. W czasie festiwalu niebo
rozświetlać będą fantastyczne pokazy
pirotechniczne, a na wodzie odbywać
się będą maratony kajakarskie
i pływackie. Ulice obejmą we władanie
tancerze ognia oraz kuglarze, odbywać
się będą plenerowe prezentacje
teatralne, podczas gdy na scenie podzi-
wiać będzie można największe gwiazdy
polskiej estrady – Kayah czy Braci.
Wakacje bez uśmiechu to jak wakacje
bez wodnych szaleństw – każdemu
odwiedzającemu Ełk gwarantujemy
zarówno jedno, jak i drugie. MazUrskie
LATo KAbaretowe, czyli popularna
MULATKA, to impreza, która od lat
cieszy się niesłabnącym zaintere-
sowaniem i popularnością. To właśnie
tu swoje pierwsze kroki stawiały takie

gwiazdy kabaretu jak Grzegorz Halama,
Ani Mru Mru, Mumio, Kuzyni czy Noł
Nejm. MULATKA daje widzom
gwarancję świetnej zabawy, a młodym
artystom – niepowtarzalną szansę na za-
istnienie w świecie polskiego kabaretu.

Mówi się, że jedyne, co ogranicza, to niebo
(sky is the limit) – Ełk jest znakomitym
odstępstwem od tej zasady. Najlepszym 
na to dowodem są odbywające się
w mieście Mazurskie Zawody Balonowe.
W tym roku do Ełku przyjedzie aż 50 ekip
balonowych oraz 4 załogi sterowców. 
Nim balony wzniosą się w przestworza,
ulicami Ełku przejdzie specjalna parada,
której towarzyszyć będą energetyczne
dźwięki muzyki latynoskiej.
Ełk – letnia stolica Mazur – to „najkrótsze”
miasto w tej krainie, ale też najbardziej
zapadające w pamięć. Nawet gdyby
wakacje trwały cały rok, wciąż brakłoby
czasu na to, by doświadczyć tego
wszystkiego, co
oferuje Ełk. Nie
trać więc
czasu –
przyjedź
do nas
już dziś!

Ełk to stolica Mazur. Będąc
więc w naszym regionie,
grzechem byłoby
nieodwiedzenie go. 

Wszystkim, którzy lubią się pośmiać, 
z pewnością przypadnie do gustu MULATKA,
czyli ełcki sposób na kabaret. fot. A. Żukowska

fot. A. Stachurski

fot. A. Jaszkowska

fot. T. Jaszkowski

31POWIAT EŁCKI



Coroczny, ogólnopol-
ski przegląd kabare-
towy odbywa się 

od 1976 roku. Patronem
wieczorów jest książę po-
etów polskich — Ignacy
Krasicki, a mottem jego
słowa: „Prawdziwa cnota
krytyk się nie boi i śmiech
niekiedy może być nauką”.
Główną nagrodą konkursu
jest Złota Szpilka.

Wojska Napoleona
zbliżają się 
do Lidzbarka

Warmińskiego. Prusacy
i Rosjanie budują umoc-
nienia, aby się bronić. Co
roku na początku czerwca
dochodzi do wielkiego
starcia. 200 rekonstruk-
torów z Polski, Białorusi
i Rosji weźmie udział
w inscenizacji bitwy pod
Heilsbergiem — wielkiej
batalii Napoleona z 1807
roku. Podczas widowiska
będzie można zobaczyć

piechotę, artylerię oraz
kawalerię. 

DOBRZE ZJEŚĆ
Domowa 
kuchnia
Specjalnością „Starówki“ jest
pyszna domowa kuchnia.
W restauracji znajdą Państwo
szeroki wybór potraw, począ-
wszy od dań takich jak pizza,

a skończywszy na bardziej
wyszukanych, np. świeże ryby
i owoce morza. Jako jedyny
lokal w mieście oferujemy
trunki regionalne: piwa
niepasteryzowane, pszeniczne
oraz warmińskie miody pitne.
Lokal należy do grupy „Lokali
bez papierosa“ oraz do grupy
„Lokal przyjazny dzieciom“.

www.restauracja-starowka.pl

Lidzbark Warmiński od 1350 roku
do XIX wieku był stolicą Warmii
i dawniej jej największym
miastem. Był ważnym centrum
wiary i kultury w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, często dlatego
też nazywano miasto Perłą
Warmii. Bogactwem powiatu
lidzbarskiego są dobre gleby,
łagodny klimat, zasoby wód,

różnorodność świata roślinnego
i zwierzęcego. Niewiele zmieniony
krajobraz naturalny pozwolił 
na utworzenie obszarów prawnie
chronionych, m.in. Rezerwatu
Bobrów na rzece Pasłęce.
Osobliwością przyrodniczą jest
także Użytek Ekologiczny Ptactwa
w Bartnikach, położony 2 km od
gminy Kiwity.

POWIAT
LIDZBARSKI

Zamek 
w Lidzbarku Warmińskim

Bitwa pod 
Heilsbergiem

Obiekt przypo-
mina warownię
krzyżacką i to
nie tylko
z zewnątrz. Na

reprezentacyjnym piętrze
do dzisiaj można tu oglą-
dać: kaplicę, wielki i mały
refektarz, kapitularz, salę
audiencyjną i komnaty

biskupie. Umieszczono
w nich ciekawe ekspozycje
poświęcone biskupom
warmińskim, w szczegól-
ności Ignacemu Krasic-
kiemu i sztuce od XIV do
XX wieku. Sale posiadają
przepiękne sklepienia
gwiaździste oraz gotyckie
i renesansowe portale.

Kościół pw. św.
Piotra i Pawła
Parafia powstała około XIII
wieku. Ostatnim biskupem,
który zarządzał diecezją
z Lidzbarka Warmińskiego, był
biskup Ignacy Krasicki, wielki
książę poetów polskich. Parafia
była pierwszą katedrą
bezwieżową. Ciekawostki kryją
też nawy z epitafiami. Jedno
z nich poświęcone jest matce
biskupa Jana Dantyszka. 

Lidzbarski zamek był dawniej
siedzibą biskupów
warmińskich

Jedną z atrakcji zamku są
krużganki, po których
spacerował Ignacy Krasicki

18-21 sierpnia w Lidzbarku
będzie dużo śmiechu, bo
przyjadą najlepsi kabareciarze
z Polski

Co roku w czerwcu
w Lidzbarku Warmińskim
czas cofa się do epoki
Napoleona

Przez długi czas Lidzbark Warmiński był 
pod panowaniem biskupów warmińskich.
W mieście znajduje się należący do nich
zamek, który za dużą wartość artystyczną
i historyczną w skali światowej uznany został
za pomnik historii. 

Lidzbarskie Wieczory
Humoru i Satyry

Piotr Szwedes co roku
zaprasza wybitnych
artystów sceny

i estrady do swojego
rodzinnego miasta
Lidzbarka Warmińskiego
na niezwykły koncert

charytatywny, z którego
dochód przeznaczony jest
na cele charytatywne.
Każdy z artystów przywozi
ze sobą gadżet, który jest
licytowany i powiększa
dochód z koncertu. 
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Gwiazdozbiór Piotra Szwedesa
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Mamerki 

Kwatera Główna
Niemieckich Wojsk
Lądowych to zespół

najlepiej zachowanych
w Polsce poniemieckich
bunkrów (choć mniej
znany niż Wilczy Szaniec
w Gierłoży). W latach
1940-1944 zbudowano dla
potrzeb 40 najwyższych
generałów i feldmarszał-
ków, 1500 oficerów
i żołnierzy Wehrmachtu
około 250 obiektów, w tym
30 schronów żelbeto-
nowych, które nieznisz-
czone zachowały się do
naszych czasów. Niemcy
nie zdążyli ich wysadzić
i opuścili je w 1945 roku
bez walki. 
Najważniejszą atrakcją
Mamerek jest bunkier gi-
gant. Jego ściany i stropy
mają grubość aż siedmiu
metrów.Zbudowany w 1398

roku na miejscu
drewnianego zamku

spalonego przez Litwinów.
W pierwszej połowie
XVIII w. zamek przebu-
dowano w stylu
barokowym. W połowie
XIX w. obiekt zaadap-
towano na sąd i więzienie.
Po zniszczeniach w czasie
II wojny światowej odbu-
dowany i przeznaczony 
na cele kulturalne. Dziś
obiekt jest niedostępny dla
publiczności.

Wilczy Szaniec 
w Gierłoży
9 km od Kętrzyna leżą
ruiny wojennej kwatery
Hitlera, który stąd w latach
1941–44 kierował
działaniami wojennymi. 
To tutaj 20 lipca 1944 roku
dokonano nieudanego
zamachu na Hitlera. 

Tutejszy klasztor
wybudowany
w końcu XVII wieku

to obiekt zaliczany do naj-
wspanialszych okazów
późnego baroku w Polsce.
W fasadzie świątyni wid-
nieje stylizowana kamien-
na lipa z figurą Matki
Boskiej, stanowiąca sym-
bol sanktuarium. Ręcznie
kuta brama prowadząca 
na dziedziniec to dzieło
Jana Schwartza z Reszla.
Kościół ma kształt trójna-
wowej bazyliki. W nawie

głównej, w ołtarzu znaj-
duje się obraz Matki Bożej
namalowany w 1640 roku
przez Flamandczyka
Bartłomieja Pensa.
Również w nawie głównej,
po lewej stronie, stoi
rzeźbiony pień lipy z figurą
Matki Boskiej. Organy,
jedne z najcenniejszych na
Warmii i Mazurach, zbu-
dował Jan Mosengel
z Królewca. W sezonie let-
nim cyklicznie organi-
zowane są tu koncerty
muzyki organowej. 

Jezioro Mamry
Po Śniardwach to

drugi największy
zbiornik w Polsce.

Tak naprawdę składa się
z aż sześciu połączonych
ze sobą jezior, których
powierzchnia w sumie
wynosi aż 104 km2. Znaj-
dują się na nich 33 wyspy
— część z nich (na jez.
Mamry i Kisajno) tworzy
rezerwat ornitologiczny.
Wody Mamr mają I klasę
czystości. Przez jezioro

prowadzi trasa
żeglugowa
z Węgorzewa
przez Giżyc-
ko, Mikołaj-
ki do Pisza
i Rucianego-
Nidy (tzw.
Szlak Wielkich
Jezior Mazurs-
kich). Po Mamrach
wiedzie też malowniczy
szlak kajakowy z Giżycka
do Węgorzewa (25 km).

To tu leży północny kraniec Szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro
Mamry to drugie największe
jezioro w Polsce. Z północnej
części Mamr wypływa rzeka
Węgorapa, nad którą leży
Węgorzewo — malownicze
miasteczko przy granicy
z obwodem kaliningradzkim

(Rosja). Już w 1335 roku
stał w tym miejscu zamek
krzyżacki. Dziś Węgo-
rzewo to blisko 12-
tysięczne miasto powia-
towe. Oprócz Węgorzewa,
w skład powiatu (693 km2)
wchodzą dwie gminy
wiejskie: Budry i Pozezdrze.

POWIAT WĘGORZEWSKI

POWIAT 
KĘTRZYŃSKI

Zamek krzyżacki w Węgorzewie

Zamek biskupów
warmińskich w Reszlu

Warto przemierzyć kajakiem wyjątkowo czyste wody Mamr
i Kisajna. Z Węgorzewa wiedzie Szlak Wielkich Jezior
Mazurskich.

Dawny zamek krzyżacki niestety można oglądać tylko 
z zewnątrz. Obiekt jest zamknięty dla zwiedzających

W  skład powiatu wchodzą
miasta: Kętrzyn, Korsze,
Reszel, oraz gminy wiejskie:
Barciany, Kętrzyn, Srokowo.

Zbudowany w latach 1350-1401 na planie kwadratu
z dziedzińcem wewnętrznym i krużgankami.
Początkowo pełnił funkcję fortecy nadgranicznej
zwróconej przeciwko Litwie. Zachowała się część
średniowiecznych obwarowań. Do dziś nad zamkiem
góruje baszta usytuowana w północno-zachodnim
narożniku murów.

Międzynarodowy
Jarmark Folkloru
Największa taka impreza 
w regionie. W programie:
kiermasz, pokaz rzemiosł,
międzynarodowy festiwal
zespołów folkorystycznych.

Święta
Lipka

Kanał
Mazurski
Na przełomie XVIII i XIX
wieku opracowano projekt
zespołu kanałów łączących
Śniardwy z Niegocinem
i Pregołą. Większość tego
projektu zrealizowano

(Szlak Wielkich Jezior
Mazurskich). Kanał
Mazurski z kolei miał
połączyć Mamry z Łyną.
Wybudowano blisko 52 km
kanału (22 km na terenie
Polski). Różnicę poziomów
między Mamrami a Łyną
zniwelowano za pomocą
śluz i jazów. 
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Powiat nowomiejski
leży na pograniczu
Pojezierza Chełmińskie-
go, Pojezierza Iławskie-
go, Garbu Lubawskiego
i Pojezierza Dobrzyń-
skiego. W jego skład
wchodzą: miasto Nowe
Miasto Lubawskie i gmi-
ny wiejskie: Biskupiec,
Mszanowo, Kurzętnik 
i Grodziczno. Powiat
nowomiejski w znacz-
nej części znajduje się
w dorzeczu rzeki
Drwęcy.

Rzeka Drwęca 
to największy 
w kraju rezerwat
przyrody. Występuje
tu wiele gatunków
ryb wędrownych,
m.in. łososia, troci 
i certy.

Jego najstarsza część,
prezbiterium,
pochodzi z XIV wieku. 

Do najcenniejszych
zabytków kościoła należą:
XVII-wieczna chorągiew
nagrobna Jana Pawła 
Działyńskiego, malowana
na jedwabiu, XIV-wieczna
mosiężna płyta nagrobna
starosty bratiańskiego

Kuno von Liebensteina,
późnorenesansowy na-
grobek Mikołaja 
Działyńskiego oraz 
XV-wieczne Dźwiganie
krzyża i Chrystus na
krzyżu. W prezbiterium
znajdują się też najstarsze
na Pomorzu freski
pochodzące z początku 
XIV wieku.

Na jeziorze Karaś
występują rzadkie
ptaki: świstun, bąk,

kszyk, wodnik, kropiatka,
zielonka, gęś gęgawa, ka-
nia czarna i błotniak sta-
wowy. Bardzo liczna jest
populacja żurawia
i łabędzia niemego.
Brodnicki Park Krajobra-
zowy zajmuje obszar
16 685 ha, w tym 
na terenie powiatu
nowomiejskiego znajduje
się 4336 ha. Na terenie
parku znajduje się 
60 jezior, z czego 
6 o powierzchni ponad 
100 ha. Na terenie parku
występuje wiele rzadkich
i chronionych roślin.
Spośród 130 gatunków
ptaków największymi 
osobliwościami są m.in.:
bielik, orlik krzykliwy, bo-
cian czarny, kania ruda,
żuraw i bąk.

W skład powiatu wchodzi 6 gmin:
miejska Działdowo, miejsko-wiejska
Lidzbark oraz 4 gminy wiejskie:
Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica
i Rybno. Ok. 29% powierzchni powiatu
stanowią lasy i grunty leśne.

Długość szlaku
Dąbrowa Wielka-
Drwęca to  98,5 km

(średni spadek -0,91
promila, kilka odcinków
o spadku 4,1 promila).
Rzeka przepływa przez 10
jezior, a w jej dolinie wys-
tępują liczne mokradła
i starorzecza stwarzające
korzystne warunki dla by-
towania zwierząt i ptaków.
W okolicach Ciborza Wel
tworzy zakole i zmienia
kierunek na północno-za-
chodni. Następnie mean-
drując, przepływa przez
Lidzbark pod 10 mostami.
Wypływając z Jeziora
Lidzbarskiego, płynie
przez Kurojady i Chełsty.
Tam przyjmuje charakter
wartkiego górskiego po-
toku, w którym występują
takie ryby jak: pstrąg po-
tokowy, lipień i troć
wędrowna. Dopływając do
granicy Welskiego Parku
Krajobrazowego, rzeka
rozdwaja się, tworząc
odnogę zwaną Bałwanką,
wpadającą do Jeziora
Tylickiego (Jezioro Fab-
ryczne). W okolicy Bra-
tiana Wel kończy bieg
i wpada do Drwęcy.

Spływ 
kajakowy
rzeką Wel

Zamek 
w Działdowie
Został wzniesiony w latach
1344-1391. Od strony
podjazdu stały dwie wieże –
okrągła, na ośmiobocznej
podstawie i masywna,
czworoboczna, obok bramy.
Do dziś zachowało się
południowo-zachodnie
skrzydło zamku — Dom
Duży.

Jeśli komuś
tak
spodobała się
inscenizacja
bitwy pod
Grunwaldem,
że chciałby ją
przeżyć
jeszcze raz,
powinien
wybrać się 
do Działdowa

666 urodziny Działdowa
Działdowska 
Biesiada Rycerska

14.08.2010 r. na terenie Ze-
społu Boisk Sportowych
przy ul. Świerkowej.
W programie mprezy
m.in. występy artystyczne,
pokazy walk rycerskich,
konkursy i quizy z nagro-
dami o tematyce histo-
rycznej z akcentem na
wydarzenia dotyczące ju-

bileuszu 600-lecia bitwy
pod Grunwaldem, zabawy
i gry dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Bazylika mniejsza 
św. Tomasza 
Apostoła 

Bratian
Warto zobaczyć ruiny zamku,
kuźnię, młyn i dawny dwór
Kurzętnik. Ruiny są
pozostałością zamku
krzyżackiego z XIII
wieku. Obecny jego stan jest
efektem walk w XVIII wieku
na tych terenach.
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Pominąć Bartoszyce
podczas wędrówek po
Warmii i Mazurach to
tak, jak być w Rzymie
i nie zobaczyć papieża!
A warto tu nadmienić,
że sam papież Jan
Paweł II, jeszcze jako
metropolita krakowski,
kilkakrotnie odwiedzał
Bartoszyce i kleryków
odbywających tu
służbę wojskową,
również w okresie
służby późniejszego
księdza Jerzego

Popiełuszki. Podążając
śladami Ojca Świętego,
trzeba koniecznie wziąć
udział w spływie
kajakowym po rzece
Łynie. Ta najbardziej
malownicza rzeka
Warmii i Mazur właśnie
w okolicach Bartoszyc
jest najatrakcyjniejsza
dla turystyki kajakowej,
a swoimi meandrami
podkreśla jeszcze
urodę blisko
siedemsetletniego
miasta. 

Żywkowo
Żywkowo nazywane jest
Stolicą Bocianów. Do tej
składającej się z dziewię-
ciu gospodarstw i za-
mieszkanej przez 25 osób
wsi co roku przylatuje
około 100 bocianów. Od-
latuje około 200. To naj-
większa kolonia bociana
białego w Polsce i jedna
z największych w Eu-
ropie. We wsi na
drzewach, dachach i słu-
pach znajduje się ponad
50 gniazd i platform pod
gniazda. Co roku zajętych
jest od 35 do 40 z nich,
w rekordowych latach za-
jęte są wszystkie gniazda.
W sezonie klekot bociani
rozlega się we wsi co
parę minut, a bociany co
chwila startują bądź lą-
dują. Ruch jak na lot-
nisku. W Żywkowie życie
bocianów można podglą-
dać z wieży widokowej
w gospodarstwie
należącego do Polskiego
Towarzystwa Ochrony
Ptaków. Aby przypatrzeć
się bocianom na polowa-
niu, należy wyjść poza
wioskę. W tym celu
została wytyczona
ścieżka edukacyjna
pomiędzy Żywkowem
a Toprzynami.

Łyna należy do naj-
piękniejszych
szlaków kajakowych

Warmii i Mazur. Płynie
z południowego zachodu
na północny wschód przez
Bartoszyce do Sępopola,
skąd bardziej zdecy-
dowanie ku granicy
państwa. Turystów przy-
ciąga piękna przyroda me-
andrującej rzeki, którą
można podziwiać podczas
spływów, a także
różnorodny charakter
każdego z odcinków rzeki,
od łagodnego nurtu po jej
górski charakter. W ostat-
nich latach na terenie

powiatu w profesjonalny
sposób przygotowano
brzegi Łyny na potrzeby
turystów, aby mogli zatrzy-
mać się i odpocząć. Płynąc
rekreacyjnie z Bartoszyc
do Sępopola, na trasę
przeznaczyć należy od 3 
do 4 godzin. Tyle samo zaj-
muje spływ z Sępopola do
Stopek, natomiast dalsza
trasa do granicy z Obwo-
dem Kaliningradzkim 
Federacji Rosyjskiej to
kolejne 2 godziny. Po obu
stronach rzeki rozciągają
się malownicze widoki.
Trasa rozciąga się na dłu-
gości ok. 23 km.

We Fromborku nie ma
zamku. Funkcję obronną
powierzono Wzgórzu
Katedralnemu. Wokół
gotyckiej katedry ciągną się
XIV-wieczne mury obronne.

Kompleks zabudowy
Wzgórza Katedralnego 
to najwyższej klasy
światowy zabytek. 
Tu pochowany jest Mikołaj
Kopernik.

Spływ kajakowy
rzeką Łyną

ZOO 
w Braniewie

Wzgórze katedralne
we Fromborku

Łyna prze-
istacza się ze
spokojnej,
szerokiej rzeki
w górski
potok

Powiat braniewski leży
nad Zalewem Wiślanym 
i graniczy z Rosją. Tędy
przebiega główny dro-
gowy i kolejowy trakt
komunikacyjny
z Europy do obwodu
kaliningradzkiego
i państw nadbałtyckich.
Ten region od wieków
znany był ze swoich
walorów
krajobrazowych.
Spotkać tu można
okazałe pomniki
przyrody oraz szereg
obszarów chronio-
nych, w tym cztery
rezerwaty przyrody.
Tereny rozciągające się
wzdłuż przepły-
wających przez powiat
Pasłęki i Wałszy
stanowią część
Zielonych Płuc Polski. To
tu znajduje się też naj-
starsze miasto warmiń-
skie – Braniewo. 

Położenie regionu nad
Zalewem Wiślanym
sprzyja rozwojowi

żeglarstwa i sportów wod-
nych.
Ten piękny akwen jest jed-
nym z najważniejszych
walorów turystycznych
okolicy.
Rolę głównego ośrodka
odgrywa tu Frombork,
w którym mieści się port
pasażerski i rybacki.
Cyklicznie odbywają się tu
Międzynarodowe Regaty
o Bursztyn Miasta
Kopernika. Tegoroczne

startują 6 sierpnia i potr-
wają do 8 sierpnia. A już
we wrześniu kolejne re-
gaty — Fromborska Je-
sień, w dniach 3-5 wrześ-
nia. Rywalizacji
towarzyszą występy
artystyczne, koncerty
szantowe i pokazy 
sztucznych ogni. Przez
całe lato kursują stąd
statki i wodoloty turysty-
czne do Krynicy Morskiej
i Królewca. Tegoroczny
Międzynarodowy Zlot
Żeglarski na Zalewie
Wiślanym zahaczy również

o Frombork. 23 lipca
odbędą się regaty z From-
borka i z Kaliningradu do
Bałtijska, a następnego
dnia wszyscy uczestnicy
będą się ścigać na trasie
z Bałtijska do Fromborka.
Zalew Wiślany nazywany
jest przez brać żeglarską
„morskim przedszkolem”.
Wraz z częścią rosyjską,
Zalewem Kaliningradzkim,
jest większy od trzydziestu
największych jezior
w Polsce! 
Walory żeglarskie zalewu
są dopiero odkrywane. 

Regaty żeglarskie

Braniewo słynie z naj-
mniejszego w Polsce ogrodu
zoologicznego. To małe, 
autentyczne zoo z egzoty-
cznymi zwierzętami. 
Ogród znajduje się na tere-
nie dawnej fosy miejskiej,
niemal w centrum miasta. 
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Ziemia piska jest jed-
nym z najczystszych
regionów Polski,

położonym w obrębie
Zielonych Płuc Polski.
Nieskażone środowisko
naturalne, zróżnicowany
krajobraz z pięknymi kom-
pleksami leśnymi, rzekami
i oczywiście jeziorami —
oto największe atuty
powiatu. 
Pisz jest 27-tysięcznym 
miastem powiatowym.
W skład powiatu wchodzą
gminy miejsko-wiejskie:
Pisz, Biała Piska, Orzysz,
Ruciane-Nida. Powierzch-
nia powiatu to 1776 km2.
Jeśli ktoś chce uciec
z zadymionych i zabie-
ganych miast, może walić
do powiatu piskiego... jak
w dym.
Największą atrakcją jest
Puszcza Piska —
największy kompleks leśny
na Mazurach. Jest pokryta
w większości drzwostanem
sosnowym, choć 
nie zawsze tak było. Jeśli
o puszczy mowa, nie
można zapomnieć
o zbójnikach. Rozmaici
łotrzykowie i hultaje żyli
w puszczy tak długo, jak
sięga pamięć ludzka. Gęsty
las, liczne bagna i jeziora
dawały wspaniałe
schronienie zbójnikom,
którzy często przybywali
z południa, z Puszczy
Kurpiowskiej. Straż leśna
miała prawo zabić zbójnika
na miejscu. Odcięta
trupowi ręka wystarczała,
aby zainkasować sporą na-
grodę. Współcześnie
Puszcza Piska pełna jest
miejsc magicznych. Na
wielkiej polanie w Puszczy
Piskiej, przeciętej przez
nurt rzeki Krutyni,
rozłożyła się wieś Woj-
nowo. Zbudowali ją staro-
obrzędowcy, zwani często
filiponami, którzy przybyli
tu jako emigranci religijni
z Rosji. 
Ciekawość przybyszów
budzi klasztor żeński 
z XIX w. i cerkiew z XX w.
Warto odwiedzić także
Park Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie. Z kolei
miłośnicy poezji
odwiedzają leśniczówkę
Pranie — miejsce licznych
wydarzeń kulturalnych.
Odbywają się tu przed-
stawienia, koncerty
i spotkania autorskie.

POWIAT
OLECKI

POWIAT
PISKI

Powiat olecki ma
873,83 km2

powierzchni. Leży na
wschodnich krańcach
Pojezierza Mazurskiego
na szlaku łączącym
Dolinę Wielkich 
Jezior Mazurskich
z Pojezierzem
Suwalsko-
-Augustowskim 
Tworzą go: gmina
wiejsko-miejska
i miasto Olecko 
oraz gminy wiejskie: 
Kowale Oleckie,
Świętajno, Wieliczki.

19-22 lipca
„Przystanek Olecko” został zainspirowany emisją na antenie
TVP2 serialu „Przystanek Alaska”. „Przystanek Olecko” jest
festiwalem, gdzie każdy może znaleźć właściwą dla siebie formę
aktywności, ma szansę na poszerzanie własnej wrażliwości
i otwartości na drugiego człowieka, przyrodę, przestrzeń. 

Przystanek Olecko
Obiekt obronny istniał tu już w czasach
staropruskich. W czasach krzyżackich
zbudowano w tym miejscu pałacyk
myśliwski dla dostojników zakonu. His-
toria mówi, że w 1560 r. spotkał się tu
książę Albrecht z królem Zygmuntem
Augustem. Przypuszczać można, że za-
meczek powstał na miejscu starej bu-
dowli warownej, o czym świadczy plan
miasta Olecka z XVIII w. W późniejszym
rejestrze budowli i zabytków wschodnio-
pruskich istniał zapis rozpoczęcia
w 1654 r. budowy okazałego zamku. Za-
mek z połowy XVII w. widział i opisywał
w 1748 r. August Hermann Lucanus. In-
westorem oleckiego zamku siedziby
starostów książęcych był Fryderyk Wil-
helm (1640-1680). W XVIII w. zamek za-
czął podupadać, a w 1822 r. spłonął
całkowicie i nie został już odbudowany.
Pod koniec XIX w. ruiny zamku zostały
usunięte, a na ich miejscu stanął
w 1897 r. neogotycki budynek starostwa
powiatowego. W czasie robót wykopa-
liskowych prowadzonych w latach 80. 
XX wieku od strony południowej bu-

dynku starostwa odsłonięto fragmenty
konstrukcji dawnego zamku z wyraźnie
widoczną basztą narożną.

Zamek w Olecku

Okolice Olecka przecina gęsta sieć strumieni łączących liczne jeziora. Działalność lodowca pozostawiła w gminie Olecko ślady w postaci 15 jezior.
Większość z nich należy do wód otwartych i posiada charakter rynnowy. Od północnego zachodu otaczają gminę obszary leśne Puszczy Boreckiej,
która kryje w sobie rzadkie okazy roślin i zwierząt. Obfitość wód i lasów, walory turystyczno-krajoznawcze regionu oraz położenie na ważnych
szlakach komunikacyjnych podnoszą atrakcyjność gminy. Występują tu tereny pagórkowate.

Nad jeziorem Olecko Wielkie znajduje się plaża miejska ze skocznią i drewnianym
molo. Te autentyczne z ok. 1930 roku nie zachowały się, ale w 2004 roku
odbudowano je na podstawie dawnych fotografii. 
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BRODNICA

Brama Mazur 100
CZYSTYCH
JEZIOR

W POWIECIE
ZNAJDUJE SIĘ

PONAD

Brodnica, niespełna 30-
tysięczne miasto, leżące
nad rzeką Drwęcą, to
jedno z najpiękniejszych
miast Polski. Brodnica leży
na północno-wschodnich
krańcach województwa
kujawsko-pomorskiego,
na przepięknym
Pojezierzu Brodnickim,
w obszarze Zielonych Płuc
Polski. W obrębie miasta
znajduje się jezioro Niskie
Brodno, a w najbliższej
okolicy ponad 100
pięknych i czystych jezior.
Dzięki położeniu miasta,
turyści określają Brodnicę
mianem Bramy Mazur.
Każdy, kto choć raz
odwiedził to miasto, wie
doskonale, że w Brodnicy
wspaniale się odpoczywa,
dobrze mieszka i robi
udane interesy.

Brodnica to miasto zieleni.
Urokliwe parki i jezioro
Niskie Brodno, leżące

w obrębie miasta, oraz nowo-
czesna baza rekreacyjno-

sportowa sprawiają, że w Brod-
nicy można aktywnie wypoczy-
wać, pozostając w bliskim kon-
takcie z przyrodą. W okolicach
miasta działa kilkadziesiąt

gospodarstw agroturystycznych
i kilkanaście ośrodków
wypoczynkowych. 
Położone nad jeziorami, których
na Pojezierzu Brodnickim znaj-

duje się ponad 100, oferują
naukę  jazdy konnej, wędko-
wanie, organizację spływów 
kajakowych i wypożyczalnie
sprzętu wodnego.

Miasto poszczycić się
może wieloma znakami
i tytułami potwierdzają-
cymi fakt, że jest jednym
z najprężniej rozwijają-
cych się ośrodków w kraju.
Brodnica jako pierwsze
miasto w Polsce uzyskała
znak Zielonych Płuc Polski
oraz tytuł Gmina Przy-
jazna Środowisku.
Miasto liczy sobie ponad
710 lat. Na jego terenie za-
chowało się dużo
zabytkowych obiektów na
czele z wieżą krzyżackiego
zamku. Do najcen-
niejszych zabytków należą:
krzyżacki zamek zbu-
dowany w latach 1305-
1339 – obecnie siedziba
muzeum, kościół farny pw.
św. Katarzyny wzniesiony
w latach 1285-1370, koś-
ciół i klasztor poreforma-
cki – zbudowany w 1751
roku, starówka z rynkiem
o unikatowym trójkątnym
kształcie i wieżą ratus-
zową z końca XIV wieku
oraz bramy: Chełmińska
i Mazurska, spichrze
i Pałac Anny Wazówny.

Ewenementem Brodnicy jest jej rynek na planie trójkątaWieża krzyżacka należy do najstarszych zabytków miasta

W mieście nie brakuje atrakcyjnych
miejsc spacerowych

Brodnica to miasto o ponad
700-letniej tradycji. Warto
tu zobaczyć m.in. kościół
farny 

BAZA HOTELOWA
Hotel „Magnat” – tel. (056) 49-826-66
Hotel „Bosman” – tel. (056) 49-843-37
Hotel “Zajazd Europa” – tel. (056)49-430-81
Hotel „Wieża pod bocianem” – tel. (056) 49-543-80
Hotel „Centrum” – tel. (056) 49-820-05 

AKTYWNY WYPOCZYNEK
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, ul. Królowej 

Jadwigi 1, tel. (056)498-34-72
Pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa na 600
miejsc siedzących, kręgielnia, korty tenisowe, zespół boisk
sportowych, sauna, sale do fitness, siłownia 
Basen Miejski – ul. Matejki 5, tel. 49-878-51
Kino „Świt”, ul. Mostowa 3, tel. – (056)49-823-57
Muzeum w Brodnicy, ul. Św. Jakuba 1, tel. (056) 49-505-74
Muzeum - Galeria Brama, ul. Mały Rynek 4, tel. (056) 49-
505-70

Miejska Informacja Turystyczna, ul. Zamkowa, tel. 56 49 844 48
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Na Mazury jechać warto

Krzysztof Krawczyk,
piosenkarz
Bardzo chciałbym wybu-
dować swój parostatek
i go mieć. Pływałbym po
jeziorach. Na Mazurach
byłem pięciokrotnie — na
wynajętej żaglówce.
Przeżyliśmy dużą burzę
i wiele wspaniałych chwil.
A kiedyś nawet — kilka lat
temu — był ze mną zakon-
nik młody i fajny.
Odprawił w kokpicie mszę
na środku jeziora. Była
niedziela, chcieliśmy

płynąć do kościółka, a on
mówi: przecież ja
odprawię mszę, bo mam
wszystko, co jest
potrzebne. Miał ze sobą
zestaw misjonarza... Już
chyba nigdy nie przeżyję
takich wspaniałych chwil.
A potem moja żona
smażyła placki kartoflane
— też na środku jeziora.
Łódki zaczęły do nas pod-
pływać, czy my czasem
nie chcemy sprzedać kilku
sztuk. Bo zapach się uno-
sił i nęcił żeglarzy. Ale

nie, nie mieliśmy dużo
placków, więc wszyscy
odpływali z kwitkiem. 

Krzysztof Daukszewicz,
satyryk
— Dla mnie wszystko jest
Warmią i Mazurami. Od
Giżycka do Nidzicy, od Ol-
sztyna do Bartoszyc... Żad-
nej granicy nie widzę,

a cenię te ziemie bardzo.
Dlaczego? Tu się urodzi-
łem, tu też inaczej żyję niż
w Warszawie. Nie należę
do ludzi, którzy potrafią
leżeć brzuchem do góry
i patrzeć w sufit. Jestem

człowiekiem aktywnym od
rana do nocy. Na Warmii
i Mazurach jeżdżę jednak
wolniej samochodem,
chodzę też wolniej. Po
prostu tu przestaję się
spieszyć. 

Janusz Panasewicz, wokalista Lady Pank
— Za Oleckiem tęsknię zawsze i często przyjeżdżam.
Tęsknota jest tak wielka, że nie mógłbym odpuścić sobie
podróży w rodzinne strony. Zresztą nie tylko w Olecku
bywam tak często. Na Mazurach bywam tu i ówdzie — to
jest dla mnie zwyczajne i naturalne. To tutaj się urodzi-
łem, tu chodziłem do szkoły, tu miałem pierwszych
kumpli. Tutaj też cały czas mieszka moja mama. Olecko
i Mazury to moje dzieciństwo. 

Jan Pietrzak, satyryk
— Jest co chwalić, bo Mazury
mają szczególny klimat. Ciągnie
mnie połączenie lasów Puszczy
Piskiej z wodą. Ale ze wszystkich
mazurskich plusów oczywiście
korzystałem! Żeby nie było, że ja
już taki dziadek jestem, co siedzi
i nic nie robi. Z rybami szło mi
jednak najsłabiej, bo nie
pasjonuję się zarzucaniem wędki

i wpatrywaniem się w nieru-
chomy spławik. Synowie zresztą
zawsze mieli mi to za złe, że nie
chcę z nimi ryb łowić. Tak, to
moja słaba strona. Ale wszystkie
pozostałe rodzaje sportów — ro-
wery, żaglówki, pływanie żabką,
długie spacery, zwiedzanie okolic
— mam opanowane. Miejscowi
nawet nie wiedzą, ile skarbów
mają pod nosem. 

To moja ziemia
obiecana

Ciągnie mnie do Puszczy Piskiej Mazury to moje
dzieciństwo

To moje
małe
ojczyzny

Bywam tu często

Parostatkiem  
po Mazurach Zygmunt Malanowicz, aktor

— Zamieszkałem tutaj, gdy
miałem sześć lat. Przy-
jechaliśmy do Olsztyna
w 1945 roku
z Wileńszczyzny. Olsztyn
był wtedy tak zwaną
ziemią obiecaną. Do tej
pory w Olsztynie mieszka
moja siostra. Czasami
u niej bywam, ale niestety
rzadko, bo jestem zajęty
i często bywam za granicą.
Prędzej siostra do mnie
przyjeżdża, bo jej łatwiej
jest wyrwać się do
Warszawy. Ale Olsztyn
bardzo miło wspominam
i trochę tęsknię. Wracam

na Warmię wspomnie-
niami, ogarnia mnie 
nostalgia za dzieciństwem
i krainą pełną jezior.

Wszystko jest
Warmią i Mazurami

Olga Lipińska, satyryk
— Mazury to moja
ojczyzna! Byłam wszędzie,
m.in. w Copacabana, więc
znam świat. I Mazury
wygrywają z każdym za-
kątkiem świata. Szkoda mi
czasu jechać do Grecji,
Tunezji i diabli wiedzą
dokąd. Mnie to nie intere-
suje. Mazury mają piękną,
soczystą przyrodę, lasy,
jeziora. Przyjechałam tu,
jak miałam osiemnaście
lat, więc ponad czter-
dzieści lat temu. Przybil-
iśmy tu grupą —
teatrzykiem studenckim 
— z Agnieszką Osiecką
i moim przyszłym mężem.
Ale tak właściwie przy-
wiózł nas tu pisarz Igor
Newerly — jego syn był
naszym kolegą. Wpadłam
w ten klimat. Zachwycili
mnie też ludzie, którzy byli
niezwykle serdeczni. Prze-
cież my kiedyś koszmarnie
nie mieliśmy pieniędzy!
Braliśmy ze sobą pięćset
złotych i przez dwa
miesiące dawaliśmy sobie
radę. 

Michał Bajor, piosenkarz
Bardzo lubię Warmię
i Mazury. Bywam tu
często, bo tu swoje do-
mostwa ma wielu fantasty-
cznych artystów. Jedyne,

co mnie męczy, to komary.
Smaruję się specjalnymi
maściami jak wszyscy, jem
witaminę B, palę ognisko,
świeczki i modlę się, aby
mnie nie pokąsały. 
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Kora, wokalistka Maanamu

— Przyjeżdżam na Warmię
od trzynastego roku życia.
Tu mieszka moja ciotka,
więc pobyt tutaj to jest coś
więcej dla mnie niż tylko
przyroda. Olsztyn jest dla
mnie miastem szczegól-
nym. Ja się tu bardzo do-
brze czuję. Mam tutaj zna-
jomych autochtonów 
i moją siostrę, która — tak
jak ja — jest z urodzenia
krakowianką. Mój kilku-
miesięczny pobyt w roku
na Warmii — i co roku —
to ważna część mojego ży-

cia. To nie tylko pływanie
w jeziorze i leżenie na
tarasie.
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Zamienił pan film na literaturę...
pisaną śląską gwarą. 
— Bo ja kocham Śląsk! Tu się
urodziłem, tu mieszkam
i jestem Ślązakiem. Na Śląsku
też doszedłem do tego, do czego
doszedłem, więc od mojej ziemi
nigdy plecami się nie odwrócę.
„Piątą stronę świata” pisałem,
aby pobudzić pamięć. Chciałem
napisać scenariusz, więc się
wprawiałem. 

Tylko wprawiałem?
— To była końcówka lat
sześćdziesiątych — miałem ro-
bić filmy śląskie, odizolowałem

się i zastanawialiśmy się, czym
jest Śląsk. Musiałem wszystko
wykombinować, nazwać
i znaleźć oryginalną formę.
Żeby pobudzić wyobraźnię,
postanowiłem opisać historię
swojej rodziny. Kupiłem więc
śliczną niemiecką maszynę do
pisania za 130 dolarów.
Siadłem, pisałem i znaj-
dowałem w tym przyjemność.
I właśnie wtedy narodził się
pomysł na mój pierwszy film
śląski. Złapałem wiatr w żagle
i stałem się bardzo czynnym za-
wodowo reżyserem. Oczywiście
nie robiłem filmów tylko

o Śląsku. Ten temat pojawia się
tylko w części mojej twórczości.
Artyści się rodzą tam, gdzie się
rodzą, a potem pracują tam,
gdzie pracują. Ja urodziłem się
na Śląsku, ale jako reżyser
mogę rejestrować wszystko
i pracować wszędzie. Tak też
było. Były Niemcy, Rosja... 

A Warmia i Mazury?
— Oj, nie byłem częstym goś-
ciem nad jeziorami. Często
odwiedzałem Kraków
i Warszawę, bo tam ciągną mnie
obowiązki. W stolicy i we
Wrocławiu były wytwórnie fil-
mowe, więc musiałem wybierać
te kierunki. 

A wakacje? 
— Zawsze trzymałem się
południa. Mam swoje Beskidy
i nic mi  więcej do szczęścia nie
potrzeba. Ale zdarzyło się kilka
razy, że pracowałem też na

Warmii i Mazurach. Raz nawet
zastępowałem reżysera, który
zachorował przy kręceniu
znanego serialu młodzieżowego
„Szaleństwa Majki Skowron”.
Wtedy mogłem szerzej poznać
okolicę, która jest przepiękna.
Nie bez powodu mówi się, że
Warmia i Mazury to jeden
z piękniejszych zakątków
w Polsce, a nawet w Europie.
Ale ja całym sercem jestem
z południa, więc na północ —
mimo tych cudów krajobrazu
— mi daleko. Dla mnie
terenem rekreacyjnym są
ukochane przeze mnie Beskidy.
Tam mam swój dom let-
niskowy, tam wypoczywam
i oddycham pełną piersią. Na
co dzień mieszkam w Katow-
icach i do gór mam
pięćdziesiąt kilometrów.
Wyprawa na Warmię i Mazury
zajęłaby mi cały dzień. Ale
jechać zawsze warto.

Na Mazury jechać warto

Warmia i Mazury to jeden z najpiękniej-
szych zakątków w Polsce, a nawet Europie
— zachwala Kazimierz Kutz 

Maryla Rodowicz,
piosenkarka

— Ja sobie życia bez
Mazur nie wyobrażam.
Corocznie jeżdżę, aby
odpocząć. Mam nawet
marzenie, aby osiąść
między jeziorami na stałe.
Ostatnie parę lat jeżdżę
w okolice Ełku. Tam jest
taki wspaniały półwysep
i pensjonat prowadzony
przez moją znajomą. Ciąg-
nie mnie w te strony, bo
nie ma tu turystów. Jest
wielki, zielony teren
i niewiele osób w zasięgu
wzroku. Wcześniej jeźdz-
iłam do Nart koło Jed-
wabna, ale tam przychodz-

iły całe wycieczki, żeby
mnie oglądać. Każdy
chciał zrobić sobie ze mną
zdjęcie i wziąć autograf.
Dlatego postanowiłam
szukać głuszy. Atrakcją są
dla mnie lasy i jeziora. Ale
nie tylko. Łowię również
ryby. Zakładam robaki 
na haczyk i zarzucam
wędkę. Patrzę na spławik
i tak mija mi czas. Nie
płynę jednak łódką na
środek jeziora, aby tam
posiedzieć, bo boję się
wody. Siadam z wędką 
na brzegu i delektuję się
ciszą. Tak jest bezpiecznie
i przyjemnie. Łatwiej
znaleźć cień, gdy słońce
praży.

Doda, piosenkarka

— Całe życie jeździłam do
Mrągowa na Piknik Coun-
try! To były moje najlep-
sze wakacje w życiu. Ni-
estety, w pewnym
momencie stałam się 
osobą bardzo popularną
i nie mogę już jeździć,
a szkoda... Przez wiele lat
bywałam tam jako młody

hipis ze swoją paczką.
Siadaliśmy tam nad
jeziorem, graliśmy na gi-
tarze, śpiewaliśmy i zbie-
raliśmy kasę. Było miło.
Koleżanka grała na gi-
tarze, a ja śpiewałam.
Przed nami stał kapelusik.
To był superświetny
pomysł na to, żeby nie
wyłudzać kasy od rodzi-
ców.

— Nie bez powodu mówi się, 
że Warmia i Mazury to jeden 
z piękniejszych zakątków w Polsce, 
a nawet w Europie — przyznaje
Kazimierz Kutz, reżyser i polityk.

Życia sobie bez nich
nie wyobrażam

Olsztyn   jest dla
mnie miastem
szczególnym

To były najlepsze
wakacje w życiu

Artur Rojek, 
wokalista Myslovitz

— Mazury to miejsce,
gdzie mógłbym mieć
domek letniskowy! Uwiel-
biam miejsca, gdzie jest
pełno lasów i jezior. I jeżeli
trafia się nam koncert
u was, to ja się z tego
bardzo cieszę. Warmia
i Mazury to miejsce,
w którym wypoczywam. 
To też miejsce, w którym
dobrze się czuję i gdzie spo-
tykam wspaniałych ludzi.

Mógłbym mieć 
tu domek


