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Słyszysz „Mazury”,
myślisz „jeziora”.
Słyszysz „Wielkie

Jeziora Mazurskie”, my-
ślisz „Cud Natury”. Oba
skojarzenia są słuszne,
bo to z jezior przede
wszystkim słynie nasz
region i te nasze wspa-
niałe jeziora mają szansę
zostać uznane za jeden
z siedmiu nowych cudów
natury. Ale to, czy tak się
stanie, zależy od nas
wszystkich. Jeszcze
tylko do 11 listopada
można na nie głosować,
do czego zachęcamy na
str. 3-5. Zachęcamy też
do osobistego poznania

naszych jezior, które są
atrakcyjne nie tylko la-
tem. Jeśli nie próbowali-
ście jeszcze nurkowania
pod lodem lub latania na
bojerach, czas to nadro-
bić. Najlepiej właśnie na
Mazurach, bo u nas nie
można się nudzić także
zimą. Nie wierzycie? Ko-
niecznie sprawdźcie, ja-
kie atrakcje czekają na
Was w naszym regionie.
My wierzymy, że cała
Warmia i Mazury, a nie
tylko jeziora, są cu-
downe. Spędźcie u nas
jesień i zimę i przekonaj-
cie się o tym sami. Za-
praszamy! 

Region 
Cudów

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

STR.3-5

ZIMA DZIECI 
WYBIERASZ SIĘ NA WARMIĘ 
I MAZURY Z DZIECKIEM?
ZAPEWNIAMY, BĘDZIE ZACHWYCONE!

STR.31-32
TU ZNAJDZIESZ DOKŁADNE INFORMACJE, JAK PORUSZAĆ SIĘ PO WARMII I MAZURACH,
GDZIE WARTO ZAJRZEĆ, CO WARTO ZJEŚĆ, GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ I JAKICH ATRAKCJI NIE
MOŻNA ODPUŚCIĆ
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PRZEWODNIK

Prezydent Lech Wałęsa:
— W dzisiejszych czasach, gdy świat jest na wyciągnięcie
ręki, nie zapominajmy o tym, co mamy u siebie. Wpisanie
Mazur na listę cudów natury będzie okazją do promocji
tego pięknego miejsca na całym świecie.

Prezydent Bronisław Komorowski:
— Głosujmy na dumę całej Polski — głosujmy na Mazury!
Od każdego z nas zależy, czy w konkursie na 7 Nowych Cu-
dów Natury — w gronie zwycięzców znajdą się NASZE
Wielkie Jeziora Mazurskie! Jesteśmy o krok od sukcesu. Gło-
sujcie na Mazury!

Prezydent Aleksander Kwaśniewski:
— Polska jest krajem sukcesu. Mamy atuty: ludzi, miejsca
i osiągnięcia, z których jesteśmy dumni. Mazury to jedno
z takich miejsc. Prawdziwa perła w koronie! Cud natury!
Odkrywajcie Mazury i głosujcie na nie.

Papież Benedykt XVI:
— Ojciec Święty wspiera wysiłki akcji, mając na uwadze, jak
wiele znaczyło piękno tego regionu dla Jego umiłowanego
błogosławionego Poprzednika na Stolicy Piotrowej. Jego
Świątobliwość Benedykt XVI otacza wdzięczną modlitwą
wszystkich, którym leży na sercu dobro, piękno i sława Ma-
zur, i z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Wspierają
Mazury
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GŁOSUJ
NA MAZURY  
CUD NATURY
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Tylko dni pozostały do
zakończenia światowego
konkursu Fundacji
New7Wonders i ogłoszenia
listy 7 Nowych Cudów
Natury. Wciąż można
głosować na jedynego
polskiego kandydata —
mazurskie jeziora!

Plebiscyt na 7
Nowych Cudów
Natury stwo-
rzyła szwaj-
carska Funda-

cja „New7Wonders”,
założona w 2001 roku
przez szwajcarskiego po-
dróżnika Bernarda We-
bera. Do końca 2008 roku
internauci z całego świata
oddawali swoje głosy na
ponad 400 zgłoszonych no-
minacji z 224 krajów. Do
kolejnego etapu konkursu
przeszło 261 propozycji
z 222 państw. W zaszczyt-
nym gronie znalazły się
również mazurskie jeziora.

W drugiej turze polski
kandydat znalazł się na
pierwszym miejscu w ka-
tegorii „krajobrazy i for-
macje polodowcowe”. Do
półfinału konkursu wspól-
nie z Mazurami przeszło
70 innych kandydatów, na-
stępnie grono ekspertów
wybrało 28 finalistów. Tym
samym Mazury zostały
uznane za jedno z najpięk-
niejszych miejsc na świe-
cie i jedno z pięciu naj-
piękniejszych miejsc
w Europie. Laureatów
konkursu na 7 Nowych Cu-
dów Natury poznamy 11
listopada 2011 roku. 

O konkursie 
słów kilka…

Wfinale ogólnoświa-
towego konkursu
znalazło się 28

najpiękniejszych miejsc
z każdego zakątka na glo-
bie. Można głosować na
Amazonię (Ameryka Połu-
dniowa), Wodospad Anio-
łów (Wenezuela), Zatokę
Fundy (Kanada), Czarny
Las (Niemcy), Wyspę Bu
Tinah (Zjednoczone Emi-
raty Arabskie), Moherowe
Klify (Irlandia), Morze
Martwe (Izrael, Jordania,
Palestyna), Park El Yun-
que (Puerto Rico), Wyspy
Galapagos (Ekwador),
Wielki Kanion Kolorado
(Ameryka Północna),
Wielką Rafę Koralową
(Australia, Papua Nowa

Gwinea), Zatokę Halong
(Wietnam), Wodospady
Iguazu (Argentyna, Brazy-
lia), Jaskinie Jeita (Li-
ban), Wyspy Jeju (Korea
Południowa), Kiliman-
dżaro (Tanzania), Park
Komodo (Indonezja), Ar-
chipelag Malediwy (Male-
diwy), Górę Matterhorn
(Włochy, Szwajcaria), Za-
tokę Milforda (Nowa Ze-
landia), Wulkany Błotne
(Azerbejdżan), Podziemną
Rzekę Puerto Princesa
(Filipiny), Lasy Sundar-
bans (Indie, Bangladesz),
Górę Stołową (RPA),
Skałę Uluru (Australia),
Wezuwiusza (Włochy),
Górę Yushan (Chińskie
Tajpej). 

Konkurenci 
z całego świata…

Oddali
głos na
Mazury
Wpromocję Mazur włą-

czyły się ważne osobis-
tości z różnych dzie-

dzin codziennego życia. Wśród
nich są m.in. kardynał Stani-
sław Dziwisz, kosmonauta Mi-
rosław Hermaszewski, byli pre-
zydenci RP — Lech Wałęsa
i Aleksander Kwaśniewski, re-
żyser Andrzej Wajda, muzycy —
Leszek Możdżer, Robert Ran-
dolph, sportowcy — Marcin
Gortat, Krzysztof Hołowczyc,
czy ekonomista i polityk Marek
Belka. Podczas lipcowego
otwarcia nowoczesnego i naj-
większego na Mazurach ekolo-
gicznego portu nad jeziorem
Niegocin, kampanię poparł
także Bronisław Komorowski,
prezydent RP. Podobnie zresztą
jak premier Donald Tusk, wizy-
tujący nasz region. O walorach
i pięknie mazurskich jezior
w swoim liście przekonywał
niedawno również papież Bene-
dykt XVI (kampanię poparł
wcześniej Episkopat Polski).
W połowie września 2011 roku
odbył się natomiast Światowy
Dzień Głosowania na Wielkie
Jeziora Mazurskie. Na Mazury
głosowali parlamentarzyści,
przedstawiciele rządu, ucznio-
wie oraz Polacy w kraju i za
granicą.
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ZNALAZŁY SIĘ
W GRONIE 

28
NAJPIĘKNIEJSZYCH
MIEJSC NA ŚWIECIE

UZNANO JE
JEDNYM Z

5
NAJŁADNIEJSZYCH
MIEJSC W EUROPIE

SĄ  JEDYNYM
POLSKIM KANDYDATEM — FINALISTĄ

PRESTIŻOWEGO KONKURSU
NEW7WONDERS OF NATURE

MAZURY 
CUD 

NATURY
DO 11.11.2011 R.

TRWA ŚWIATOWE
GŁOSOWANIE

BĄDŹ CUDOTWÓRCĄ!
GŁOSUJ NA CUD!

POKONAŁY PRZESZŁO

400
KANDYDATÓW
Z CAŁEGO ŚWIATA

Jak
oddać
głos?
W INTERNECIE: 
zapraszamy na stronę
www.MazuryCudNatury.org
— tam można znaleźć
instrukcję głosowania po
polsku i link do strony, na
której można oddać swój
głos.

ZA POMOCĄ SMS-A:
wystarczy wysłać sms-a na
numer 7155, wpisując
w treści: Mazury; koszt
sms-a to 1 zł netto
(całkowity koszt to 1,23 zł).
By zagłosować, wystarczy
kilka sekund, oddajemy
swój głos tylko i wyłącznie
na Mazury, można też
głosować bez ograniczeń —
nawet z jednego telefonu.

Zapraszamy także na
www.MazuryCudNatury.tv
i www.7CudowMazur.pl.
Polub nas także na
Facebooku (hasło: Mazury
Cud Natury, Masuria 
— The Wonder Of Nature)

Informacje o akcji na stronach:
www.MazuryCudNatury.org 
www.warmia.mazury.pl. 
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Minusowych temperatur
nie boją się również
wędkarze, którzy je-

dynie przez kilka miesięcy
w roku mogą spróbować swoich
sił w łowieniu ryb na lodzie.
Często spędzają tam nawet po
kilka godzin. Zimowa odmiana
wędkarstwa zdecydowanie różni
się od tej „tradycyjnej”. Coraz
częściej właściciele ośrodków
wypoczynkowych zapewniają
wędkarzom amatorom specjalny
sprzęt do połowów. Złowione
przysmaki lądują później na
biesiadnych stołach… 

REGIONALNY
PRZYSMAK
PROSTO SPOD
LODU…

Na Warmii i Mazurach
wypoczywasz cały rok!  
Chcesz poznać uroki prawdziwej zimy? Zapomnij o górach i staniu 
w korkach na dojazdówkach, a później na szlakach narciarskich. Wybierz
Warmię i Mazury, a nie będziesz narzekać na nudę i brak adrenaliny.

Ucieczka 
od codziennego
zgiełku

„Dzikie” zakątki
Warmii i Mazur
są gwarancją

ciszy i spokoju, idealnym
miejscem do wypoczynku.
Ale turyści nie mogą też
narzekać na nudę — w re-
gionie można znaleźć
mnóstwo zimowych
atrakcji. Popularne są zi-
mowe kuligi z pochodni-

ami czy wspólne biesiad-
owanie na świeżym powi-
etrzu przy ognisku. Coraz
większą popularnością
cieszą się również prze-
jażdżki psimi zaprzęgami,
które organizowane są pod
Baniami Mazurskimi. Tam
turyści zapoznają się pon-
adto z zasadami życia
z naturą. 

Kąpiel w lodowatej
wodzie? Brr! Ale jeśli macie
odwagę i ochotę, na
Warmii i Mazurach okazji
do takich wyczynów nie
brakuje

Zimy na Warmii i Mazu-
rach nie boją się morsy,
czyli amatorzy zi-
mowych kąpieli wod-
nych. Popularne jest też

nurkowanie pod lodem, które
znacznie różni się od nurkowania

w okresie letnim. Chętnych jest
wielu, zwłaszcza że woda w tym
okresie nie jest zmącona przez
plażowiczów. Na szlakach ka-
jakowych często można spotkać też
kajakarzy, którym niestraszny jest
mróz.

Kto nie zdecyduje się na wejście
do lodowatej wody, może skorzys-
tać z krytych basenów, zjeżdżalni
lub zrelaksować się w jednym
z licznych salonów odnowy biolo -
gicznej. 

dla twardzieli…
Tylko
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Jeziora mazurskie
słyną w całej Polsce
z atrakcji
żeglarskich. Ale
i bojerowców czeka
tu prawdziwa
frajda

Doskonała alternatywa dla łódek to
osiągające zawrotne prędkości bojery.
Pierwsze szlify na „ślizgach” można
zdobyć na specjalnych kursach, na których
poznamy również historię tej dyscypliny
sportu. Jest o czym słuchać — bojerowcy
z Warmii i Mazur należą bowiem do
światowej czołówki!

Bojerowy raj
dla żeglarzy

Amatorzy nar-
ciarstwa i sa-
neczkarstwa
z Warmii
i Mazur nie

muszą już pokonywać se-
tek kilometrów, by posza-
leć na górskich stokach.

W różnych częściach re-
gionu istnieje bowiem
odpowiednia infrastruk-
tura do uprawiania tych
dyscyplin sportu. Na zi-
mowe szaleństwa mo-
żemy wybrać się do Mrą-
gowa (Góra Czterech
Wiatrów), Dylewa
(Wzgórza Dylewskie),
Gołdapi (Piękna Góra),

Elbląga (Góra Chrob-
rego) oraz podolsztyń-
skiej Rusi. Urokliwe
leśne trasy przygotowane
są ponadto dla miłośni-
ków nart biegowych. Dla
wszystkich chętnych
spragnionych sportowej
rywalizacji organizowane
są zawody z atrakcyj-
nymi nagrodami.  

Nie trzeba 
jechać w góry... 
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Rezerwat przy-
rody Las War-
miński leży za

opłotkami Olsztyna.
Łatwo tam dotrzemy,
kierując się na wieś
Ruś i Jezioro Łań-
skie. Rezerwat utwo-
rzono w 1982 r. Zaj-
muje powierzchnię
1656 ha, a wraz z je-

ziorami — 1803

ha. Na tym obszarze
znajdują się m.im.
lasy liściaste, mie-
szane, bory, odcinek
Łyny, jeziora Ustrych,
Galik, Jełguń i Oczko.                    
Do najcenniejszych
drzewostanów mo-
żemy zaliczyć te sos-
nowe. Wiek niektó-
rych sosen sięga 200
lat. Stare są również
dęby, niektóre egzem-

plarze liczą 350
lat. Naj-

bar-

dziej znany jest Dąb
Napoleona, o którym
legenda głosi, że to
pod nim nocował ce-
sarz Francuzów. Bo-
gata i prawnie chro-
niona jest również
roślinność, która two-
rzy poszycie lasu.
Wśród nich jest lilia

złotogłów czy widłak,
które trafiły nawet na
znaczki pocztowe.
W Lesie Warmińskim
żyją też różne ssaki
i ptaki, w tym wspa-
niały jeleń europejski
o pięknym porożu
i wilk, orlik krzykliwy,
bocian czarny.

Narciarze mają tu do dyspozycji trzy trasy zjazdowe, każda
o 280 m długości. Wyciąg jest sztucznie naśnieżany oraz
oświetlony. Miłośnicy białego szaleństwa mogą korzystać

z wyciągu od godz. 9 do 21. Na strudzonych narciarzy czekają ciepłe
posiłki, a początkujący amatorzy zjazdów mogą liczyć na pomoc in-
struktorów.

Szus    w małej Szwajcarii

Muzeum Budownictwa
Ludowego zgromadziło
ponad 50 obiektów
budownictwa ludowego
i technik z terenu: Warmii,
Mazur, Powiśla, Barcji,
Sambrii i Litwy. Jest też
park małych zwierząt. Jeśli
chcecie się przenieść
w przeszłość i sprawdzić
się w roli mieszkańców

dawnej wsi,
koniecznie musicie

odwiedzić
skansen.

POWIAT 
OLSZTYŃSKI
Nie wiesz, czym różni się
Warmia od Mazur? 
Po wizycie w powiecie
olsztyńskim nie będziesz
mieć wątpliwości, 
w której krainie się
znajdujesz. A przy okazji
wypoczniesz aktywnie.

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.

Jeden z najlepiej zachowanych gotyckich
(XIV w.) zamków w Polsce. Siedziba Mi-
kołaja Kopernika, który w latach 1516-

1521 był administratorem dóbr ziemskich ka-
pituły warmińskiej. W zamku zatrzymał się
również zafascynowany postacią astronoma
cesarz Francuzów — Napoleon Bonaparte.
Największa sala zamku to dawny refektarz ze
sklepieniem kryształowym z ok. 1520 roku.

Zamek kapituły
warmińskiej w Olsztynie

Rezerwat 
Las Warmiński

SKANSEN
W OLSZTYNKU Leżąca nad Łyną wieś

ma charakter typowo
podgórski. Częściowo
zachowana drewniana
zabudowa z końca XIX
w. W pobliżu mieści się
wyciąg narciarski
Kartasiówka.



Przy ulicy Zyndrama
z Maszkowic w Olszty-
nie znajduje się jeden
z najcenniejszych za-
bytków Olsztyna. Są

tacy, którzy uważają, że wręcz
najcenniejszy. Wartość histo-
ryczna tego domu przedpogrze-
bowego — po hebrajsku Bet Ta-
hara — wynika z kilku powodów.
Po pierwsze niewiele tego typu
budowli przetrwało II wojnę
światową, a w Olsztynie ślady po

żydowskich mieszkańcach
miasta prawie znikły.

Drugim powodem
jest to, że autorem
projektu, według
którego wznie-

siono w 1912 roku dom, jest
Erich Mendelsohn (1887-1953),
urodzony w Olsztynie architekt,
jeden z najwybitniejszych i najo-
ryginalniejszych w pierwszej po-
łowie XX wieku. Po trzecie nie-
pozorna fasada kryje prawdziwy
skarb, jakim jest sala pożegnań,
częściowo odtworzona przez
konserwatorów. Jej strzeliste
sklepienie pokrywają orientalne
barwne wzory. Obecnie obiekt
jest własnością Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego, która udostępniła go Sto-
warzyszeniu „Borussia” z prze-
znaczeniem na Centrum Dialogu
Międzykulturowego oraz mu-
zeum architekta.

Sanktuarium Maryjne
w Gietrzwałdzie

Gietrzwałd należy do
najsłynniejszych
miejsc pielgrzymko-

wych w Polsce. Rocznie od-
wiedza go blisko 1 mln turys-
tów. Zaczęło się w 1877 roku,
gdy dwóm dziewczynkom po-
kazała się na klonie Matka
Boska. Przemówiła do nich po

polsku. Jedna z nich, Barbara
Samulowska, została po la-
tach zakonnicą i przez wiele
lat pracowała na misji
w Gwatemali.
Z kościoła warto przejść za-
drzewioną drogą w kierunku
cudownego źródełka, z któ-
rego pielgrzymi czerpią wodę

w nadziei uleczenia swoich
chorób. Opiekunowie tutej-
szego sanktuarium, księża ka-
nonicy regularni laterańscy,
od lat odnotowują takie przy-

padki. Warto obejrzeć rów-
nież Drogę Krzyżową, dzieło
współczesne. W sklepiku przy
Domu Pielgrzyma możemy
kupić dewocjonalia, a w gale-
rii sztuki w Gminnym
Ośrodku Kultury pamiątki
z Warmii, m.in. dzieła sztuki,
książki, foldery i widokówki. 

Głotowo słynie z kalwarii zbudowanej
na wzór jerozolimskiej. Powstała
w XIX za pieniądze miejscowego

kupca — Johannesa Mertena, który z pielg-
rzymki do Ziemi Świętej wrócił z kamykami,
które znalazł na Drodze Krzyżowej w Jerozo-
limie i zabrał jako relikwie. Zostały umiesz-
czone w kaplicach — stacjach. Kalwarię bu-
dowano w latach 1878-1893 na obszarze 7
hektarów. Zadbano nawet o to, aby wiernie
odwzorować długość i nachylenie Drogi
Krzyżowej z Jerozolimy. W sumie w Głoto-
wie jest 14 stacji Drogi Krzyżowej oraz ka-
plica Pana Jezusa w Ogrójcu i grota Matki
Bożej z Lourdes ze źródłem.

Warmińska 
Jerozolima 
w Głotowie

Żydowski dom przedpogrzebowy w Olsztynie

Erich Mendelsohn 
był jednym
z najwybitniejszych
architektów na
świecie.  Dlaczego?
Sprawdźcie sami!

Sanktuarium w Gietrzwałdzie to
nie tylko ważne miejsce kultu
Maryjnego, ale również cenny
zabytek architektury
warmińskiej
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tauracyjnej. Kuchnia hotelu HP Park ma  swo-
ich  wielbicieli, są to rodziny korzystające
z niedzielnego „Grand Buffet”, bogatej oferty
przystawek, sałat, dań gorących, deserów oraz
menu przygotowanego specjalnie dla dzieci.

Imprezy/Bale
Profesjonalnie przygotowane  imprezy to do-
mena hotelu HP Park. Organizowane  są tu
wyjazdy integracyjne pracowników firm,
wesela nawet  do 180 osób  w wyjątkowej
scenerii lub mniejsze, kameralne przy-
jęcia rodzinne w salach bankietowych.

Po sukcesie balu sylwestrowego
2010, w tym roku również 
organizowany jest bal
z atrakcjami na 150 par. 

Hotel Park jest doskonale zlokali-
zowany. Znajduje się przy trasie
Warszawa-Olsztyn, w pobliżu

uniwersyteckiego miasteczka Kortowo
z Centrum Konferencyjnym, pola golfo-
wego Mazury Golf & Country Club,
a także Starego Miasta pełnego zabyt-
ków, pubów i kafejek. Jest to doskonałe
miejsce wypadowe do wszelkich atrakcji
oferowanych przez miasto. Jednakże
w hotelu gość również nie będzie się nu-
dził. Hotel oferuje  99 komfortowo wypo-
sażonych pokoi, w tym 50 klasy Superior,
boisko do gry w koszykówkę, ścieżkę
zdrowia, rowery oraz  nordic walking.

Dla rodziny
Z myślą o osobach podróżujących ro-
dzinnie przygotowano specjalną ofertę.

Hotel proponuje
zestaw rodzinny,

który składa się
z pokoi połączonych

wewnętrznymi drzwiami
z dwiema łazienkami.

W tym zestawie rodzice mają
do dyspozycji sypialnię z dużym,

wygodnym łóżkiem, dzieci nato-
miast sypialnię z dwoma łóżkami poje-
dynczymi oraz słodką niespodzianką. 

Dla firmy
Firmy, które skorzystały z oferty Ho-
telu Park, doceniają profesjonalizm
tego miejsca w organizacji spotkań biz-
nesowych. Nowa — 400 mkw. — profes-
jonalnie wyposażona powierzchnia
konferencyjna umożliwia organizację
targów, konferencji i szkoleń  nawet do
300 osób. Obiekt zapewnia  stały do-
stęp do Internetu oraz duży bezpłatny
parking dla uczestników konferencji. 

Dla smakoszy
Restauracja hotelowa z pięknym letnim
tarasem ugości nawet  200 osób jedno-
cześnie. Atrakcją śniadań serwowanych
w formie bufetu jest  Live cooking —
naleśniki, omlety i dania z jaj przygoto-
wywane przez kucharza na indywi-
dualne życzenie gości w Sali res-

Hotel Park 
dla biznesu, dla rodziny, 
na imprezę

Hotel HP Park
ul. Warszawska 119,
10-701 Olsztyn 
tel. 89 524 06 04
fax. 89 524 00 77
www.hotelpark.pl
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WYGRAJ POBYT 
WEEKENDOWY 
Z PAKIETEM SPA 
W HOTELU KRASICKI 
DLA DWÓCH OSÓB

Aby wziąć udział w
konkursie, wystarczy
wysłać sms-a o treści
NO pod numer 7248. Koszt
sms-a to 2 zł + VAT. Na
odpowiedzi czekamy 
do 14 listopada. Do
wygrania weekendowy
pobyt z pakietem SPA dla
dwóch osób w hotelu
Krasicki w Lidzbarku
Warmińskim.

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO KONKURSU. NA SMS-Y CHĘTNYCH
CZEKAMY OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 14 LISTOPADA (DO
KOŃCA DNIA). NASTĘPNIE WSZYSCY ZAREJESTROWANI
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ PYTANIE KONKURSOWE
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KONKURS
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POWIAT
OSTRÓDZKI

Zagłada 
Gilgenburga
To w okolicach Gilgen-

burga, czyli dzisiej-
szego Dąbrówna obozował
w 1410 król Władysław Ja-
giełło, prowadząc hufce na
bitwę. Przetrwały tylko
fragmenty średniowiecz-
nych murów obronnych
i dawna baszta obronna,
obecnie dzwonnica.

Do korzystania z letnich atrakcji Ostródy nikogo nie
trzeba przekonywać, ale i zimą jest tu co robić.
Czekają na was stoki narciarskie, zamarznięte
jeziora i zabytki, których nie można pominąć
podczas pobytu na Warmii i Mazurach.

Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylew-
skich na pewno nie

rozczaruje miłośników
przyrody. Jego charakte-
rystyczna rzeźba to część
polodowcowego łańcucha
zwanego Garbem Lubaw-
skim. Tu jest też najwyż-
sze wzniesienie pojezie-
rza mazurskiego – Góra
Dylewska, która wznosi
się na wysokość 312 m
n.p.m. W pobliskiej wsi
Wygoda znajduje się góra
Czubatka z wyciągiem
i stokiem narciarskim.

Wzgórza
Dylewskie

Dziś w pałacu Dohnów
w Morągu mieści się
oddział Muzeum Warmii
i Mazur z bogatą ekspozycją
malarstwa holenderskiego
(XVII i XVIII wieku). To
najcenniejsza tego typu
kolekcja w północno-
wschodniej Polsce. Mieści
się tu również muzeum
pamięci Johanna Gottfrieda
Herdera — wielkiego
filozofa urodzonego
w Morągu. 

Wzgórza Dylewskie słyną też z rezerwatu Jeziora
Francuskiego. To najwyżej położone z mazurskich

jezior, bo usytuowane jest na 248 m n.p.m. Na brzegach
występuje relikt epoki lodowcowej — wierzba borówko-
listna i owadożerna rosiczka okrągłolistna. A nazwa? Po-
dobno w tym jeziorze żołnierzy Napoleona utopili miejs-
cowi chłopi.

Około 30 km na zachód od Gołdapi,
w okolicach Żabina i Rapy, znajduje się
unika-towy grobowiec w kształcie piramidy.
Wy-budował ją w 1812 roku zrozpaczony
oj-ciec Friedrich von Farenheid, po śmierci
trzyletniej córeczki Ninette. Charakterys-
tyczną cechą budowli jest kształt, przypo-
minający starożytne egipskie piramidy. 

Piramida 
mazurska

Stańczyki to miejsco-
wość położona na
wschód od Gołdapi.

Słynie z monumentalnych
wiaduktów, rozpiętych
między stromymi zbocza-
mi głębokiego wąwozu.
Wiadukty w Stańczykach
to zabytek sztuki inżynier-

skiej tłumnie odwiedzany
przez turystów. Zostały
wybudowane w 1926 roku
na trasie linii kolejowej
Gołdap–Żytkiejmy, po któ-
rej pociąg kursował do
1944 roku. Wysokość wia-
duktów wynosi 31,5 m,
a długość 150 m.

Wiadukty w Stańczykach

Powiat gołdapski to
jeden z najpiękniejszych
zakątków Mazur. Czyste
powietrze, dużo jezior
i lasów sprzyjają
uprawianiu turystyki
wodnej, pieszej czy
rowerowej, a w zimie
narciarskiej. 

POWIAT
GOŁDAPSKI

Jezioro żołnierzy Napoleona

Atrakcją okolic Miłomłyna
jest głazowisko koło leśni-

czówki Napromek. Na ob-
szarze około 4 arów znaj-
duje się ponad 40 głazów.
Największy — granit
szary z różowym odcie-
niem ma 6,6 metra szero-
kości i prawie metr wyso-
kości.

Tajemnicze
głazy

Mazurskie
Zakopane

Piękna Góra
w Gołdapi to,
jak sama nazwa
wskazuje,
oprócz szusowa-

nia na nartach niezapom-
niane widoki. Walory este-
tyczne i rekreacyjne tego
miejsca przyciągają wielu
turystów, pomimo że Goł-
dap położona jest daleko
od mazurskich kurortów.
Do Pięknej Góry od cen-
trum Gołdapi jest tylko
2,5 km. Działa tu kolejka
krzesełkowa, jedyna taka
na północy Polski. Długość
kolejki wynosi 764 metry.
Pośrednią stację usytuo-
wano na najwyższym
punkcie góry. Dalej została
przewieszona nad głębo-
kim wąwozem i pod krze-

sełkami otworzy się 20-
metrowa przepaść, pod-
wyższająca poziom adre-
naliny. Kolejka czynna jest
przez cały rok. Na miejscu
wypożyczalnia nart, sanek
i desek snowboardowych.
Długość stoku wynosi 500
metrów, różnica poziomów
50 metrów. Stok oceniany
jako średnio trudny, naj-
bardziej stromy w górnej
partii. Obok leży drugi, ła-
twiejszy, o długości 350
metrów. Stoki są oświet-
lane i sztucznie naśnie-
żane, więc nie trzeba się
martwić niesprzyjającymi
prognozami pogody. Na
Pięknej Górze mieści się
także całoroczny tor sa-
neczkowy, jeden z lepszych
Europie.

Uzdrowisko
w kwaterze
Luftwaffe

WGołdapi znaj-
duje się jedyne
w wojewódz-

twie warmińsko-ma-
zurskim uzdrowisko.
Z właściwości błot bo-
rowinowych i najczyst-
szego w Polsce powiet-
rza korzystają
cierpiący na schorzenia
narządów ruchu,
układu oddechowego
i nerwowego, reuma-
tyzm, a także niektóre
choroby kobiece. Część
budynków zajmowa-
nych przez sanatorium
należała w czasie
wojny do kompleksu
kwatery Naczelnego
Dowództwa Wojsk Lot-
niczych (Luftwaffe).

Pałac 
Dohnów 
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Miejscowość Siemiany nad Jeziora-
kiem stanowi jeden z najpiękniej-
szych zakątków Warmii i Mazur.

Tu znajdziecie Państwo to, czego potrze-
buje każdy amator podróży, żeglarstwa,
wędkarstwa oraz aktywnego wypoczynku.
Tu skosztujecie wspaniałej staropolskiej
kuchni, przygotowanej wyłącznie z natu-
ralnych składników. Zasmakujecie skar-
bów jeziora Jeziorak - hitem kulinarnym
jest sandacz  pieczony na kurkach i wę-
gorz po szlachecku. Właściciele według
swojego przepisu przygotowują pyszne
wędliny, dania natomiast przyrządza jeden
z najlepszych kucharzy w kraju.

Pensjonat kipi oryginalnymi pomysłami.
Pokoje urządzone są w różnych
stylach, m.in. carskim, hiszpańskim, me-
ksykańskim, indyjskim. Stylowe wnętrza
sali biesiadnej, kominek, drewniane meble
powodują, że atmosfera jest ciepła, do-
mowa i chce się tam być. Przekonało się
o tym już wielu artystów, którzy odwiedzili
Cykadę. Bywa tam Stanisław Soyka, Tade-
usz Drozda, Artur Andrus, Maria Seweryn
oraz Mirosław Zbrojewicz (filomowy
„Grucha“ z filmu „Chłopaki nie płaczą“).
Pensjonat „Cykada“ jest otwarty dla gości
z każdego zakątka kraju i świata. 

— całoroczny wypoczynek, 
imprezy integracyjne, 
romantyczne weekendy

Pensjonat 
Cykada 

ODWIEDZAJĄ NAS GWIAZDY!

CIEKAWA OFERTA SYLWESTROWA

PENSJONAT CYKADA
tel. 502 061 578

14-216 Sieminy 900
www.cykada-siemiany.pl

Wpołożonej nad jezio-
rem Silm Kamionce

znajduje się jeden z trzech
funkcjonujących na świe-
cie ośrodków szkolenio-
wych dla kapitanów i pilo-

tów statków. Na jeziorze
odtworzono, w skali 1:24,
wybrane porty, kanały,
rzeki i inne miejsca, które
mogłyby być uciążliwe
przy manewrowaniu. Na
akwenach tych pływają
wykonane w tej samej
skali modele statków wy-
posażone w symulatory
systemów okrętowych.

POWIAT
IŁAWSKI

Jezioro Jeziorak ma
27,5 km długości, co
stawia je w czołówce

wszystkich polskich jezior.
Ma 3,5 tys. ha powierzchni,
a w najgłębszym miejscu
12 m. Jego linia brzegowa
jest bardzo urozmaicona.
Niemałą atrakcję stanowi
kilkanaście wysp znajdują-
cych się na jeziorze. Jedną
z nich jest największa śród-
lądowa wyspa w Europie —
Wielka Żuława, inaczej
zwana Wielkim Ostrowem,
o powierzchni 86 ha (znaj-
duje się tu miejsce staropru-
skiego grodu z ok. X-XI
wieku). Na wyspie kręcono
najważniejsze sceny do filmu
„Gniazdo” w reżyserii Jana
Rybkowskiego z Wojciechem
Pszoniakiem w roli Mieszka
I. Jeziorak nadaje się dosko-
nale do lotów na bojerach.
Liczne w okolicy inne jeziora
i wspaniałe lasy chronione
są w Parku Krajobrazowym
Pojezierza Iławskiego.

Wodny świat
w miniaturze

Neobarokowy ratusz
zbudowany został w la-

tach 1910-1912. To okazały
gmach, zbudowany z kilku
uzupełniających się części.
Po zniszczeniach wojen-
nych ratusz częściowo od-
budowano i adaptowano na
halę targową. W 1995 roku
budynek przeszedł kapi-
talny remont i zaczął pełnić
funkcje Urzędu Miejskiego
Iławy.

Cerkiew 
św. Jana
Teologa

Iławska cerkiew grec-
kokatolicka zbudo-
wana została w 1899

roku. Jak na sakralny bu-
dynek stojący nieco ponad
100 lat wygląda dość no-
wocześnie. Po przebudo-
wie i zwiększeniu po-
wierzchni użytkowej
budynek włączono do sieci
obiektów gazowni. Od roku
1987 (po przebudowie) to
ciekawe miejsce było ga-
rażem i warsztatem auto-
busowym należącym do
znajdującej się tuż obok
zajezdni komunikacji miej-
skiej. Po 1989 roku, zmia-
nie praw i postulatów kon-
serwatorskich w 1992
roku, budynek ponownie
zaczął pełnić funkcje sa-
kralne, a w 1993 roku cer-
kiew wpisano do rejestru
zabytków.

Szymbark słynie z ruin
zamku gotyckiego ka-
pituły pomezańskiej

z drugiej połowy XIV
wieku. W 1945 roku zamek
został spalony przez Armię
Czerwoną. W ostatnich la-

tach częściowo go
odbudowano.

Zachowały się mury z 10
wieżami.
Zamek położony jest w ma-
lowniczym miejscu i po-
siada imponujące rozmiary.
Ciekawostką jest legenda
mówiąca o tunelu znajdują-

cym się pod Jeziorem
Szymbarskim. Ma on

łączyć zamek
z Iławą.

Jeziorak 
— najdłuższe
jezioro w Polsce

Urząd w hali targowej

Podwodny tunel
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Powiat nowomiejski zajmuje południowo-
zachodnie krańce województwa. Poza leżącymi
obok siebie Nowym Miastem Lubawskim
i Kurzętnikiem, na ziemiach tych rozsianych jest
wiele perełek architektury — zwłaszcza
w okolicach Biskupca Pomorskiego.

POWIAT
NOWOMIEJSKI

Tę wieś powinni odwie-
dzić wszyscy zainte-
resowani architek-

turą sakralną. We wsi
znajdują się dwa kościoły
katolickie: XIV- i XIX-
wieczny. Będąc tu, warto
zwrócić również uwagę na
pozostałości średniowiecz-
nych murów obronnych.
Ale to nie wszystkie zabytki
w gminie. Niezwykle efek-
townym  zabytkiem jest od-
nowiony XVIII-wieczny ko-
ściół św. Mikołaja
w Szwarcenowie. 

Warto zobaczyć
gotycką bazy-
likę mniejszą

św. Tomasza Apostoła
w Nowym Mieście Lu-
bawskim. Wewnątrz ko-
ścioła z XIII-XV wieku
znajdują się m.in. figura
Matki Bożej Łąkowskiej,
malowidła gotyckie, ba-
rokowe, gotycka grupa
Dźwiganie Krzyża, go-
tycki nagrobek Kunona
von Liebensteina, ka-
plica Działyńskich, re-
nesansowe i barokowe
ołtarze, późnogotycki
tryptyk. Wielką rzadko-
ścią jest chorągiew ża-
łobna Pawła Jana Dzia-
łyńskiego (zm. 1643),
także wojewody cheł-
mińskiego.

Bazylika
nowomiejska

Biskupiec
Pomorski

Muzeum Lokalne
w Łąkorzu

Godne polecenia są: 200-
letnia chata, zabytkowa
kuźnia, XIX-wieczny
holenderski wiatrak,
skansen maszyn
rolniczych oraz kolekcja
zabytków etnograficznych
(tel. 509 980 320)

Wgminie Bisku-
piec znajduje się
kilka zespołów

dworsko-parkowych (Bie-
lice, Cachówki, Lipinki,
Łąkorek, Ostrowite
i Wardęgowo). W Słup-
nicy trzeba zobaczyć 
grodzisko wyżynne,
tzw. „Twierdzę krzy-
żacką”. Najbardziej efek-

towny zabytkek to pałac
w Czachówkach (obecnie
Zespół Szkół Rolniczych).

Dworki i pałace

POWIAT DZIAŁDOWSKI TO POŁUDNIOWE GRANICE
NASZEGO WOJEWÓDZTWA. ŁĄCZY W SOBIE WPŁYWY
MAZOWIECKIE Z MAZURSKIMI. O TYM, KTÓRE SĄ
CIEKAWSZE MUSICIE PRZEKONAĆ SIĘ OSOBIŚCIE
PODCZAS WIZYTY W DZIAŁDOWIE I OKOLICACH. 

POWIAT
DZIAŁDOWSKI

Starówka 
z klimatem
Działdowo to jedyne

miasto na Mazu-
rach, jakie po I woj-

nie światowej znalazło się
w granicach Polski. Niepo-
wtarzalny klimat Działdowa
można smakować, spaceru-
jąc po starówce. Wąskie,
często jeszcze brukowane,
oświetlone stylowymi lam-

pami uliczki zachowały
czternastowieczny układ.
Zabudowane są ładnymi ka-
mienicami pochodzącymi
z XVIII i XIX w., spośród
których część ma unika-
towy charakter. W sercu
starego miasta znajduje się
rynek z centralnie położo-
nym ratuszem.

Zamek 
w Działdowie

Warownia wznie-
siona przez Krzy-
żaków w latach

1344-1391 jako jedna z po-
łudniowych strażnic pań-
stwa zakonnego. Budowla
powstała wokół dziedzińca
na planie kwadratu o boku
46 m, otoczona murem
i fosą. Od strony podjazdu
stały dwie wieże, zamek
posiadał własne zaplecze
gospodarcze — młyn, bro-
war i folusz. Podczas po-
topu szwedzkiego był przez

kilka miesięcy siedzibą
króla szwedzkiego Karola
X Gustawa. Do czasów
współczesnych zachowała
się jedna część — Dom
Wielki, m.in. dawny refek-
tarz, kaplica. Próbę czasu
przetrwały także piwnice
ze sklepieniami krzyżo-
wymi oraz piwnice
skrzydła południowo-za-
chodniego, na których wy-
budowano nową część,
która jest siedzibą Urzędu
Miasta.

SZPITAL Z PAPIEŻEM

Miejscem o ciekawej historii
jest dawny szpital znajdu-
jący się przy ul. Wolności.
Pod koniec lat 60. minio-
nego wieku w budynku
tym przebywał ówczesny
metropolita krakowski kar-
dynał Karol Wojtyła. Odwie-
dził leżącego w szpitalu
swojego przyjaciela księdza

Mariana Jaworskiego, który
w wypadku kolejowym pod
Działdowem stracił rękę.
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POWIAT
NIDZICKI

Powiat nidzicki leży w zachodniej części Mazur
i jest częścią „Zielonych Płuc” Polski. Pagórkowaty
krajobraz, szemrzące rzeki i duże kompleksy leśne
zachęcają do odpoczynku i długich spacerów. Są tu
33 jeziora zaliczane do jednych z najpiękniejszych
na Mazurach. 

Nidzica, zwana
„Bramą na Warmię
i Mazury”, prawa

miejskie otrzymała w 1381
roku z rąk Wielkiego Mist-
rza Winryka von Kniprode.
Krzyżacy, wykorzystując
bagniste tereny doliny
Nidy, wybudowali na wzgó-
rzu zamek o charakterze
rezydencjonalno-obron-

nym, który do dzisiaj gó-
ruje nad miastem i przypo-
mina o burzliwych dzie-
jach. Dobrze utrzymana,
zadbana krzyżacka warow-
nia służy obecnie jako
miejskie centrum biznesu,
kultury i rozrywki. Mieści
się tu muzeum, galeria,
pracownia rzeźby, bractwo
rycerskie, ośrodek kultury.

Zbudowany w XIV
w. i włączony do
miejskiego sys-

temu obronnego, w za-
chodniej części miasta.
Pierwszą wzmiankę
o kościele znajdujemy
w dokumencie lokacyj-
nym miasta z 1381 roku,
a uroczyste poświęcenie
przeprowadzono w 1404
roku. W 1664 roku
w wyniku pożaru spło-
nął, później został odbu-
dowany. Kolejny raz
przebudowano go
w XVIII w. W 1804 r. po-
nownie spłonął. W 1807
roku Francuzi urządzili
w nim piekarnię polową.
Do czasu odbudowy,
przez 12 lat nabożeń-
stwa odbywały się w ra-
tuszowej sali. Na skutek
działań wojennych
w 1914 roku ponownie
spłonął. Odbudowano go
w latach 1920–1924.

Zamek w Nidzicy

Z Tatarami na nartach

Kościół 
św. Wojciecha
w Nidzicy

Największą atrakcją po-
wiatu nidzickiego są

jego walory przyrodnicze.
Do ich poznawania znako-
micie służą szlaki rowe-
rowe, po których z powo-
dzeniem można szusować
na biegówkach. Łączna
długość tras to ćwierć ty-
siąca kilometrów! Szlak

Tatarski prowadzi po
miejscach związanych
z napadem Tatarów na Ni-
dzicę. Szlak Bursztynowy
poprowadzi przez miejsca
godne uwagi ze względów
historycznych, jak i przy-
rodniczych. Atrakcją jest
też szlak generała Samso-
nowa, który liczy 80 km. 

KAMIEŃ TATARSKI
Nazwa wywodzi się z le-
gendy, która głosi, że
podczas oblężenia miasta
przez Tatarów, mieszczanin
dostrzegł z murów nidzic-
kiego zamku ucztującego
przy głazie tatarskiego wo-
dza. Ustawił armatę,
wystrzelił i zabił Chana.  

POWIATEŁCKI
Historia nie była łaskawa dla ziemi ełckiej — nie
ma tu wiele dobrze zachowanych
średniowiecznych zabytków. Są za to rzeczy,
których nie znajdziemy nigdzie indziej, m.in. kolej
wąskotorowa i Muzeum Kropli Wody.

Muzeum Kropli Wody
Z 1895 roku pochodzi jeden z najwyższych budynków
w Ełku — wieża ciśnień. Działała do lat 70., kiedy to
w Ełku powstał nowocześniejszy system wodociągowy.
Dziś w wieży ciśnień mieści się Muzeum Kropli Wody,
w którym możemy poznać dawne maszyny
pompujące, przedmioty codziennego użytku sprzed
kilkudziesięciu lat oraz obejrzeć galerię historycznych
fotografii Ełku z początku XX wieku.

Straduny
Malowniczo położona

wieś w gminie Ełk.
Znajdziemy tu jeden z naj-
starszych w okolicy kościo-
łów, który prawdopodobnie
był częścią krzyżackiego
zespołu zamkowego. Ko-
ściół, wybudowany w la-
tach 40. XVIII wieku, ma
wystrój barokowy. We-
wnątrz organy z XVIII
wieku, płyty nagrobne
miejscowych rodów szla-
checkich z XVI i XVII
wieku oraz obraz Ukrzyżo-
wanie wykazujący wpływy
szkoły Albrechta Dürera.
Na ścianie kościoła znaj-

duje się reper pochodzący
z okresu Królestwa Prus.
We wsi znajdziemy także
zabudowania XIX-wiecz-
nego folwarku, pozostało-
ści parku krajobrazowego
oraz stary młyn wodny nad
sztucznym spiętrzeniem
rzeki Ełk.

Ełk został w dużej
części zniszczony
podczas I wojny

światowej. Mimo to, do
naszych czasów dotrwało
kilka zabytków z XIX wie-
ku. Jednym z ciekawszych
jest neogotycka katedra
św. Wojciecha — wybudo-
wana w 1893 roku, odno-
wiona w latach 50. i 90.
XX wieku. Wyposażenie
wnętrza częściowo gotyc-
kie. W katedrze znajduje
się przywieziona z Fatimy
figura Matki Bożej, którą
w 1991 roku w Olsztynie
koronował papież Jan Pa-
weł II. Od 1994 kościół
jest Sanktuarium Diecez-
jalnym MB Fatimskiej. 

XIX-wieczne
kościoły

W Ostrymkole (gm.
Prostki) stoi najstarszy
drewniany kościół w woje-
wództwie. Wybudowano
go w 1667 roku. Wew-
nątrz m.in. barokowy oł-
tarz i dziesięciogłosowe
organy z 1799 roku.

Najstarszy kościół
drewniany 

Ełcka Kolej
Wąskotorowa 

EKW jest jedną z nie-
licznych kolei tego
typu na terenie Pol-

ski, która działa do dziś.
Jej głównym zadaniem był
przewóz mieszkańców oko-
licznych wsi do Ełku, cza-
sem transportowano nią
również towary. Jej dzia-
łalności nie przerwała ani
II wojna światowa, ani
zmiana przynależności
państwowej — aż do lat 90.
XX wieku nadal służyła
jako regionalne źródło
transportu. W 1992 ełcka
kolej została uznana za za-
bytek. Dziś można się nią
wybrać na przejażdżkę tu-
rystyczną — co ciekawe,
w użyciu są i składy współ-

czesne, i zabytkowe. Ełcka
ciuchcia ma swoją stację
w pobliżu głównej stacji
kolejowej. Jest tam też nie-
wielkie muzeum kolei wą-
skotorowej.



We Fromborku nie
ma zamku. Funk-
cję obronną powie-

rzono więc Wzgórzu Kated-
ralnemu. Wokół gotyckiej
katedry ciągną się XIV-
wieczne mury
obronne z bramami

i basztami. Kompleks zabu-
dowy Wzgórza Katedral-
nego zaliczany jest do naj-
wyższej klasy światowych
zabytków. Można go do-
strzec z odległości kilku-

nastu kilomet-
rów. Na
szczęście, po
II wojnie
światowej
kompleks po-
został w nie-

mal nienaruszonym stanie.
W jednej z wież mieszkał
i pracował Mikołaj Koper-
nik. Właśnie tu dokonał
swego wieko-
pomnego odkry-
cia — „wstrzy-
mał Słońce,
ruszył Ziemię”.
Tutaj też znaj-
duje się
miejsce jego
pochówku. 

16 PRZEWODNIK PO WARMII I MAZURACH

Powiat braniewski leży
nad Zalewem
Wiślanym i graniczy
z Rosją. To tu znajduje
się najstarsze miasto
warmińskie —
Braniewo oraz lokalny
klejnot architektury
i sztuki — Frombork,
miejsce życia, pracy
i śmierci Mikołaja
Kopernika.

Wzgórze Katedralne we Fromborku

POWIAT
BRANIEWSKI

Muzeum najwybit-
niejszego astrono-
ma składa się

z kilku obiektów. Wieża Ko-
pernika to najstarszy ele-
ment fortyfikacji Wzgórza
Katedralnego. Powstała
przed 1400 rokiem. Sto
cztery lata później wieża
była własnością Mikołaja
Kopernika. Najwyższą z ko-
lei budowlą Wzgórza Ka-
tedralnego jest dzwonnica
zwana Wieżą Radziejow-
skiego. W jej przyziemiu
mieści się planeta r ium. Na
wyższych kondygnacjach
prezentowane są wystawy
sztuki współczesnej.
W dzwonnicy zawieszone
jest Wahadło Foucaulta. Na
wysokości 70 m n.p.m.
znajduje się taras wido-

kowy, z którego można po-
dziwiać panoramę okolic
Fromborka. Serce muzeum
mieści się w dawnym pa-
łacu biskupim. Możemy tu
oglądać witraże frombor-
skie i braniewskie, a także
poznawać życie i dzieło Ko-
pernika oraz zgłębiać zna-
czenie astronomii w nawi-
gacji i geodezji. Najnowszą
pasją muzealników jest his-
toria medycyny.

Muzeum Mikołaja
KopernikaZoo 

w Braniewie

Braniewo słynie z naj-
mniejszego w Polsce
ogrodu zoologicznego.
Nie jest to przy tym nic
w rodzaju mnożących się
ostatnio w kraju zagród
z danielami i dzikami. To
małe, autentyczne zoo
z egzotycznymi
zwierzętami. Ogród
Zoologiczno-Botaniczny
znajduje się na terenie
dawnej fosy miejskiej.

Ponad 18 lat w branży doświadczenie
Do 6 miesięcy kompletne zlecenie

www.fortress-poland.pl

- drewniane domy 
szkieletowe

- prefabrykowane 
połacie dachowe

FORTRESS POLAND Sp. z o.o. 12-100 Szczytno, Korpele, tel./fax (89)624-43-86

POWIAT
SZCZYCIEŃSKI

Wielbicieli twórczości
Krzysztofa Klenczona
do przyjazdu do
Szczytna zachęcać nie
trzeba. Ale legenda
polskiego Lennona to
niejedyny magnes
tego miasta.

Wieża ciśnień 
w kształcie kwiatu
WPasymiu można podziwiać wieżę ciśnień z 1911

roku. Zbudowano ją z cegły w latach 1910-11. Ar-
chitekt nadał jej formę kwiatu otulającego łodygę

i zakończył stożkowym dachem z latarenką na szczycie.
Do wieży dostawiono niewielki budynek, w którym mie-
ściła się miejska łaźnia.

Coś dla fanów
nurkowania

Jezioro Świętajno jest
jednym z najpopular-
niejszych akwenów

nurkowych na Mazurach.
Miłośnicy tego sportu ce-
nią przede wszystkim
przejrzystość wody. Cieszą
się też popularnością z po-
wodu podwodnych łąk,
które tworzy kilka gatun-
ków ramienic. Zanurkować
warto również pod lodem.

Miasto
polskiego
Johna
Lennona

Tak mówi się o Szczytnie.
Dlaczego? To było rodzinne
miasto Krzysztofa
Klenczona, gitarzysty
i wokalisty Czerwonych
Gitar. Teraz przed
miejscowym domem
kultury stanął jego pomnik. 

Historia 
i ryby
Jezioro Kalwa słynie nie

tylko z ryb. Na półwys-
pie Ostrów można odnaleźć
ślady średniowiecznego
grodziska. Archeolodzy od-
kryli, że w momencie istnie-
nia warowni poziom jeziora
był o dwa metry wyższy.
Dowiedziono też, że osada
została spalona, a miesz-
kańcy musieli uciec, pozos-
tawiając cały dobytek.

W Małszewku można
podziwiać spichlerz
z początków XX wieku, ale nie
tylko. Jest tam również dwór
szlachecki położony na
północnym brzegu Jeziora
Małszewskiego. Jest to jeden
z najstarszych majątków na
tych ziemiach, a jego początki
sięgają średniowiecza.
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POWIAT
MRĄGOWSKI

Ziemia mrągowska zamyka od
zachodu Wielkie Jeziora Mazurskie.
To tu leżą słynne Mikołajki, które
także zimą są znakomitą bazą
wypadową dla żeglarstwa
lodowego. Za to w pobliżu
Mrągowa można poszaleć na
nartach. W okolicy znajdziemy
także kilka ciekawych zabytków.

Wieżę dla
upamiętnienia
kanclerza
Bismarcka
postawiono na
Wzgórzu Jaenike
(dziś park im.
Sikorskiego)
w Mrągowie
w 1906 roku.
Wieża ma 23
metry wysokości,
na jej szczycie
znajduje się taras
widokowy. 

Sądry leżą przy drodze Mrągowo-Ryn, 14 km od
Mrągowa. Muzeum znajduje się w domu Krystyny
i Ditmara Dickti. Wewnątrz można zobaczyć mazurskie
pamiątki i sprzęty domowe. W stodole i oborze można
z kolei obejrzeć sprzęty używane kiedyś w mazurskich
gospodarstwach.

Muzeum Chata
Mazurska w Sądrach

Kościół 
ewangelicki 
w Mrągowie

Klasycystyczny kościół
ewangelicko-augsburski Świętej
Trójcy projektu Karla Friedricha
Schinkla z 1842 roku, z drew-
nianymi emporami, sklepieniem
kolebkowym z kasetonami oraz
wieżą z 1880 roku.

To projekt zrealizowany
w Mrągowie razem

z artystami z Akademii
Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Jego efektem są
rzeźby w parku przy je-
ziorku Magistrackim oraz
przy fontannie z syrenką
na placu Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Mrągo-
wie.

Mrągowo —
wyrzeźbione
miasto

Pałac w Sorkwitach

Neogotycki pałac z zespołem
parkowym powstał w latach
1850-56 na przesmyku
pomiędzy jeziorami Gielądzkim i
Lampackim, jako siedziba
pruskiego rodu szlacheckiego
von Mirbach, a następnie
spokrewnionego z nimi rodu
von Paleske. Po wojnie majątek
przejął miejscowy PGR,
następnie zakłady w Ursusie
utworzyły tu ośrodek
wypoczynkowy. Dziś kompleks
znajduje się w rękach
prywatnych — mieści się tu
hotel z restauracją.

Białe
szaleństwo 

Chcesz poszaleć
na śniegu?
Góra Czterech
Wiatrów to ko-
lejny na Mazu-

rach ośrodek narciarski.
Położona jest na półwys-
pie nad jeziorem Czos,
bardzo blisko Mrągowa.
Na górze znajduje się
pełne zaplecze: restaura-
cja z barem, toalety
(także dla niepełnospraw-
nych), miejsca nocle-
gowe, punkt opieki me-
dycznej. W ośrodku
działają dwie wypożyczal-
nie sprzętu narciarskiego
oraz snowboardowego
oferujące również serwis
narciarski. Do dyspozycji
gości są m.in.: tzw. ośla
łączka, biegowe trasy
narciarskie oraz lodowi-

sko (przy odpowiednich
warunkach pogodowych)
oraz snowpark dla snow-
boardzistów. Dla narcia-
rzy przygotowano dwa
wyciągi orczykowe (290
i 270 metrów) oraz pięć
tras zjazdowych o różnym
stopniu trudności, po-
cząwszy od dwóch zielo-
nych, poprzez niebieską,
czerwoną, a kończąc na
czarnej. W sumie długość
tras wynosi około 2000
metrów. Stoki są oświet-
lone i mogą być sztucznie
naśnieżane. Unikalne wa-
runki klimatyczne i moż-
liwość czerpania wody
bezpośrednio z jeziora po-
zwalają na utrzymanie
warunków śniegowych od
pierwszych dni grudnia
nawet do końca kwietnia. 

Wybudowany w 1734
roku, przebudowy-

wany, w 1945 roku spalony
przez żołnierzy Armii
Czerwonej, po wojnie od-
budowany. Wewnątrz znaj-
duje się kruchta północna
– salowa i absyda z 1753 r.
Za ołtarzem płyta nagrob-
kowa z XVIII wieku. Ko-
ściół zwiedzić można po
wcześniejszym uzgodnie-
niu z pastorem 

(tel. 89 741 30 44).

Panorama
Mrągowa

Kościół św. Trójcy
w Mikołajkach
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Doskonałe miejsce do uprawiania
joggingu, marszu i marszobiegu
oraz szalenie popularnego w Polsce

nordic walkingu. Tor ma ponad 2,5 km
długości i powierzchnię szutrową, co jest
dodatkowym atutem przy różnego rodzaju
aktywnościach biegowych.
Tor czynny jest w okresie wiosenno-je-
siennym codziennie w godz. 8.00-20.00,
wejście furtką przy bramie nr 8.
Tor zlokalizowany jest w Prawdowie, przy
drodze do Starych Sadów (10 min drogi
pieszo z centrum miasta)
w bezpośrednim są-
siedztwie Hotelu 

Gołębiewski.

Na Torze można organizować różnego ro-
dzaju imprezy samochodowe, po wcześ-
niejszym uzgodnieniu terminu i warunków
z Urzędem Miasta i Gminy 
w Mikołajkach, tel. 509-525-440,
e-mail: stella@mikolajki.pl

Nawierzchnia: szuter; dłu-
gość toru: ok. 2,5 km; szero-
kość: 12 m; ilość zakrętów
prawych: 4; ilość zakrętów
lewych: 10; możliwe kie-
runki jazdy: prawy, lewy;
najdłuższa prosta: 400 m;
mostek: konstrukcja ka-
mienno-betonowa.

Tor Mikołajki jako jedyny obiekt w Polsce
gościł takich mistrzów kierownicy jak: 
Sebastian Loeb, Mikko Hirvonen, Dani
Sordo, Petter Solberg czy Jari Matti 
Latvala!

Trzygwiazdkowy Hotel Robert‘s Port 
na Mazurach

Komfortowy Hotel 
w Mikołajkach

Położony nad brzegiem Jeziora Mikołajskiego; Restauracja serwująca wykwintne
dania; Przestronne pokoje i apartamenty dwuosobowe oraz apartamenty willowe;
Basen wewnętrzny i zewnętrzny, jacuzzi oraz sauna; Nowoczesny kompleks SPA
z ofertą ponad 70 zabiegów; Bogata oferta atrakcji dodatkowych; Szeroki wybór

ciekawych pakietów pobytowych w korzystnej cenie 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Trzygwiazdkowy
HOTEL RO-
BERT’S PORT - ma-

lowniczo położony nad brze-
giem jeziora Tałty, wśród
mazurskiej przyrody, tylko 4 km
od Mikołajek.  
Aby zapewnić naszym Gościom
idealne warunki do pracy i odpo-
czynku, codziennie dbamy o za-
pewnienie rodzinnej atmosfery.
Przygotowaliśmy 200 miejsc noc-
legowych w 86 wygodnych poko-
jach hotelowych z łazienkami 
(z prysznicem), panoramicznym
telewizorem z 10 programami
SAT TV, telefonem, lodówką, bal-
konem i widokiem na jezioro lub
mazurski krajobraz. 
Od wiosny 2012 roku zapraszamy
do korzystania z krytego basenu,
jacuzzi, brodziku dla dzieci, saun
i siedmiu nowocześnie wyposażo-
nych gabinetów SPA. Otwarcie
nowej, czterogwiazdkowej części

hotelu wraz ze strefą
SPA planowane jest na

koniec maja 2012 roku.
Na dzieci czeka Klub Malucha

– sala zabaw dla dzieci ze stałą
opieką animatora. Tam odbywają
się warsztaty kulinarne, pla-
styczne, muzyczne, konkursy, po-
ranki bajkowe, słodkie podwie-
czorki. 
U nas można zorganizować szko-
lenie nie tylko w sali szkoleniowej
(mamy 3 sale dla 90 - 200 osób
wyposażone w sprzęt audiowi-
zualny), ale także na pokładzie
statku pasażerskiego.
Jesteśmy właścicielem jednej
z największych flot statków pasa-
żerskich na Mazurach (6 statków
dla 12 – 250 osób). Pływamy szla-
kiem Wielkich Jezior Mazurskich
– w ofercie kolacje bankietowe,
uroczystości rodzinne, dancingi
albo wyjątkowe przyjęcia weselne
na wodzie.

Zapraszamy do Mikołajek na Wielofunkcyjny Tor Sportowy „Mikołajki“

HOTEL ROBERT'S PORT ***
Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki,

Tel.+ 48 87 429 84 00, 
e-mail: recepcja@hotel-port.pl

www.hotel-port.pl

Hotel Amax, 
Aleja Spacerowa 7, 
11-730 Mikołajki

Tel. +48 87 421 90 00, 
e-mail: recepcja@hotel-amax.pl,

www.hotel-amax.pl
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Pagórki porośnięte zagajnikami, duża
przestrzeń, mnóstwo zieleni. Dla osób, które
marzą o tym, by odpocząć od natłoku
codziennych spraw, uciec od miejskiego
pędu gdzieś daleko od drogi, nie ma lepszego
miejsca niż Mazurskie Siedlisko Kruklin.

Zimą czeka tu na Gości niepowtarzalny
klimat urządzonego przez artystyczną
duszę miejsca, a także szereg atrakcji. Kuligi, narty

biegowe, sanki, łyżwy oraz...jacuzzi z ciepłymi bąbelkami,
z którego można podziwiać uroki krajobrazu.
Gdy dodać do tego zapach świerku i piernika, smak szam-
pana, Siedlisko okazuje się idealnym miejscem do spędzenia
świąt Bożego Narodzenia i sylwestra. 
Niesamowity klimat sprawia, że nie chce się opuszczać tego
wiejskiego zakątka. Tym bardziej że w pięknej, przestronnej
restauracji skosztować można znakomitych potraw — za-
równo lekkich międzynarodowych, jak i tradycyjnych staro-
polskich. 
Siedlisko to jednak doskonałe miejsce nie tylko na obiad czy
kolację, ale także na większe imprezy. Począwszy od szkoleń,
konferencji, poprzez przyjęcia okolicznościowe, zabawy,
bale, aż do wystawnych wesel.
Tęskniący za klimatem mazurskiej wsi znajdą dla sie-
bie miejsce tuż przy kominku. Zachwyceni będą też na
pewno pokojami, w których królują autorskie, ręcznie
wykonane i malowane meble. Każdy przytulny, nie-
zwykły i oryginalny. Poza artystycznymi apartamen-
tami są także eleganckie, urządzone z nie mniejszym
gustem pokoje.
Klimat odosobnienia oraz komfortowe warunki do peł-
nego wypoczynku, relaksu znaleźć można właśnie
w Mazurskim Siedlisku Kruklin. A wszystko to w nieu-
stającym kontakcie z przyrodą. 

Wyszukany
mazurski zakątek

MAZURSKIE SIEDLISKO KRUKLIN
11-500 Giżycko, Kruklin 47

tel.: 87 734 12 00
e-mail: recepcja@mazurskiesiedliskokruklin.pl

www.mazurskiesiedliskokruklin.pl

OFERTA ŚWIĄTECZNA
Pachnące świerkiem, srebrem oszronione,
piernikowo-cytrusowe święta Bożego Narodzenia

Termin:  23-26.12.2011 
Koszt pakietu:
810 zł osoba dorosła w pokoju 2-osobowym
405 zł dziecko

OFERTA SYLWESTROWA
Niezapomniane chwile z kuligiem, ogniskiem i pokazem
fajerwerków. Bal Sylwestrowy z wykwintnym menu,
doskonałą muzyką oraz mnóstwem niespodzianek.

Termin: 30.12.2011-1.01.2012
Koszt pakietu:
780 zł osoba dorosła w pok. 2-osobowym
390 zł dziecko
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Powiat giżycki leży w samym sercu
Wielkich Jezior Mazurskich. To
idealne miejsce na uprawianie
żeglarstwa lodowego, ale nie tylko
— znajdziemy tu także całoroczny
stok narciarski oraz kilka
unikatowych zabytków, jak
Twierdza Boyen czy zamek w Rynie.

Wielkie Jeziora Mazurskie to idealne miejsce do
uprawiania żeglarstwa lodowego. Latanie na bojerach
to piękny sport, który gwarantuje solidną dawkę
adrenaliny. Przy gładkim lodzie już wiatr o prędkości 4
m/s pozwala na rozpędzenie ślizgu do prędkości  ok.
100 km/h. Centra bojerowe znajdziemy m.in. w Giżycku,
Rydzewie i Wilkasach.

A może
bojery?

POWIAT GIŻYCKI

Na narty 
do Okrągłego

Zamek 
w Rynie

Nie tylko w górach
można poszaleć na
desce czy nartach.

W Okrągłem koło Wydmin
funkcjonuje Morenowa
Stacja Narciarska z całym
potrzebnym zapleczem —
wypożyczalnią i serwisem
sprzętu, restauracją i pen-
sjonatem. Stok jest w razie
potrzeby sztucznie naśnie-
żany, działają na nim trzy
wyciągi orczykowe, które
obsługują cztery trasy
zjazdowe. Jest też niety-
powa atrakcja —

działający przy pobliskim
gospodarstwie ekologicz-
nym zwierzyniec, który
można zwiedzać z paki
specjalnie przygotowa-
nego samochodu
terenowego. Ciekawostka
— Okrągłe jest jedynym
miejscem na Mazurach,
gdzie na desce można jeź-
dzić także, gdy nie ma
śniegu. To specjalna deska
z hamulcem hydraulicz-
nym, na której możne
zjeżdżać po praktycznie
każdej nawierzchni.

Nawet jeśli zima zawiedzie, w
Okrągłem i tak będzie można
pojeździć na desce. To jedyne takie
miejsce na Mazurach.

Jeden z najpięk-
niejszych polskich
zamków. Zbudo-
wany w drugiej
połowie XIV

wieku na wzniesieniu po-
między Jeziorem Ryńskim
i Ołowskim. U schyłku

XIV wieku komturem na
zamku był Konrad von
Wallenrode, który zainspi-
rował Adama Mickiewicza
do napisania poematu
„Konrad Wallenrod”.
W połowie XIX wieku za-
mek został przebudowany

na więzienie. Zachowały
się liczne fragmenty pier-
wotnego założenia, m.in.
wieża z klatką schodową
i sklepienia piwniczne.
Obecnie w zamku znajduje
się centrum kongresowo-
wypoczynkowe.

Twierdza Boyen w Giżycku
Pochodząca z połowy

XIX wieku twierdza
jest doskonale zachowa-
nym przykładem pruskiej
szkoły fortyfikacyjnej. Po-
łożona na wąskim prze-
smyku pomiędzy dwoma
dużymi jeziorami, stano-
wiła główne ogniwo w łań-
cuchu umocnień zamyka-
jących od wschodu dostęp

na teren państwa pru-
skiego. Otoczona jest wa-
łem ziemnym, który w naj-
wyższym punkcie wznosi
się na 33 metry. W twier-
dzy znajdują się schroni-
sko młodzieżowe, muzeum,
galeria, klub starych moto-
cykli, klub płetwonurków.
Wokół twierdzy krzyżują
się ścieżki spacerowe.

Panorama z wieży ciśnień
W Giżycku wznosi się 25-metrowa neogotycka wieża ciśnień z przełomu XIX i XX
wieku, która jest otwarta dla turystów. Na górze znajduje się kawiarenka oraz plat-
forma widokowa z lunetami.

WIATRAK I HYDROTECHNIKA W RYNIE
Wiatrak holenderski, na planie koła, pochodzący
z 1873 roku jest jednym z nielicznych, jakie ocalały
w regionie. W Rynie można oglądać też XIX-wieczną
wieżę ciśnień, restauruje się też stary młyn. Do
ciekawostek miasta należy podziemny 200-metrowy
kanał łączący jeziora Ołów i Ryńskie — zbudowany
w średniowieczu, służył do napędzania młyna.

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA
ZBAWICIELA 
W WYDMINACH

Zbudowany w połowie
XVI w., przebudowany
w 1857 roku.
Wewnątrz m.in. ołtarz
z 1719 roku.
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Olecko w pełni
wykorzystuje
walory pięknego

położenia nad Jeziorem
Oleckim Wielkim. Na
końcu  molo warto
obejrzeć wysoką, drew-
nianą skocznię, której
konstrukcja pochodzi
z początku lat 30. XX

wieku. Mówi się też, że
na dnie jeziora od 1914
roku leży gdzieś pan-
cerna kasa miejska
i wrak niemieckiego sa-
molotu. Wokół jeziora
można się przejść edu-
kacyjną „Wiewiórczą
ścieżką”.

POWIAT
OLECKI

WOdojach można
podziwiać nie-
zwykłe drzewo.

Pochodzi ze Skandynawii
i jest kuzynem jarzębiny.
Oficjalnie nazywa się ja-
rząbem szwedzkim.
Osiąga do 20 metrów wy-
sokości. Ma ciemnozie-
lone liście, od dołu po-
kryte meszkiem
i podobnie jak jarzębina
czerwone grona owoców.

Powstaniec
w Dunajku

Cmentarzysko 
kurhanowe 
w Czerwonym
Dworze 

To wieś, której histo-
ria sięga 1560 roku.
W Dunajku osiadł

uczestnik powstania listo-
padowego – Sieniawski,
którego syn Karol Emilian
urodził się tu w 1843 roku.
Był znanym w swoim cza-
sie pedagogiem i pisa-
rzem. W Dunajku znajduje
się zabytkowy zespół
dworski. Dworek położony
jest na końcu wsi, kilometr
od szosy Olecko–Giżycko.

To coś dla miłośników.
Archeolodzy z Uniwersytetu
Warszawskiego od wielu lat na
terenie Nadleśnictwa Czerwony
Dwór prowadzili badania
cmentarzyska kurhanowego
z okresu późnorzymskiego
związanego z plemieniem
Sudowów.

Ślady dawnej
świetności

Na terenie Mazur
można wciąż odna-
leźć wiele pałaców

i dworów, których gęsta
sieć pokrywała przed laty
te obszary. Jednym z nich
jest zespół dworsko-par-
kowy w Niemstach w gmi-
nie Świętajno. W latach
dwudziestych XX wieku
należał do rodziny Mid-
dendorf. Z tamtych lat za-
chowały się zabudowania
i układ podwórza gospo-
darczego z rządcówką.
Dworek jest odnowiony. Pomnik mauzoleum

Pomnik w oleckim parku
pochodzi z 1927 roku, był
poświęcony żołnierzom
niemieckim poległym
w czasie bitew w okoli-
cach Olecka w 1914 roku.
Monument, drugi pod
względem wielkości
w Prusach Wschodnich,
konstrukcją nawiązuje do
zamków krzyżackich. 

Wśród 
Mazur 
Garbatych

POWIAT PISKI

Szczuczyn to miasto założone przez Stanisława
Antoniego Szczukę. Powstało według barokowych
wzorców i planów francuskiego architekta de Flenierca.
Do dziś pozostał charakterystyczny układ ulic, typowy
dla miast baroku. 

Leśniczówką Pranie był zauroczony wielki polski po-
eta Konstanty Ildefons Gałczyński. Miejsce spodo-
bało się pisarzowi do tego stopnia, że wracał tutaj

z Warszawy przez kolejne lata. W roku 1980 utworzono tu
na cześć poety Muzeum Gałczyńskiego. Odbywają się tu
imprezy i koncerty. 

Grupa głazów, która
znajduje się w lesie po-

między Kumieliskiem
a Długim Kątem, była
miejscem kultu pruskich
Galindów. Niemieccy bada-

cze określali to miejsce jako
Pogański Sąd. To kamienny
krąg o średnicy 20 m, po-
środku którego miał ponoć
znajdować się ołtarz ofiarny
w formie płaskiego głazu. 

Tajemnicze miejsce kultu

U poety 
w Ogródku

To właśnie
w Ogródku miesz-
kał Michał Kajka,

prosty cieśla, a zarazem
najbardziej znany mazur-
ski poeta i obrońca rdzen-
nej mowy. W Muzeum
Kajki w Ogródku, w miej-
scu, gdzie przez osiem-
dziesiąt lat pracował cie-
śla-poeta, można oglądać
kancjonały, czasopisma
i kalendarze, w których

drukowano jego utwory.
Są też kopie rękopisów
i książkowe wydania wier-
szy Kajki, a także narzę-
dzia ciesielskie i meble,
które wykonał artysta.

Szwed 
na Mazurach

Poezja w leśniczówce Powiat piski to raj dla
wrażliwców. Wabi przyrodą 
i poezją w mistrzowskich
interpretacjach.

Francuskie miasto
na Mazurach



23PRZEWODNIK PO WARMII I MAZURACH

Niecałe 10 km od
Kętrzyna, w pobliżu
wsi Gierłoż leży

Wilczy Szaniec — jedna z
tajnych głównych kwater
Hitlera. Kompleks ponad
80 obiektów (w tym wielu
bunkrów) wysadzono pod-
czas odwrotu wojsk III

Rzeszy. Mimo że znisz-
czony, Wilczy Szaniec jest
zabezpieczony i dostępny
dla każdego przeciętnego
turysty. W samym Kętrzy-
nie za to można znaleźć
(przy rondzie Solidarno-
ści) schrony obrony prze-
ciwlotniczej.

ŚLADY
DRUGIEJ
WOJNY

Budowę bazyliki
kolegiackiej św.
Jerzego w Kęt-
rzynie rozpo-
częto pod ko-

niec XIV w. To najlepiej
zachowany kościół obron-
ny na Mazurach. Po poża-
rze w 1500 r., podczas od-
budowy w charakterys-
tyczny sposób skrzywiono

główną oś obiektu: ze środ-
ka nawy głównej widać
tylko dwa okna prezbite-
rium. Warto zwrócić
uwagę na kryształowe
sklepienie (1515), XVI-
wieczną ambonę oraz or-
gany z początku XVIII
w. (przebudowane w XX
w.). Zaraz obok bazyliki
znajduje się kościół św.

Jana — dawna kaplica
cmentarna, w której od
1546 roku mieściła się pro-
testancka Szkoła Wielka.
Ukończył ją m.in. Woj-
ciech Kętrzyński.

Gotycki Reszel
Reszel to miasto,

w którym zachował
się XIV-wieczny

krzyżacki zamek. Obiekt
ulegał pożarom, wielokrot-
nie go przebudowywano,
pełnił różne funkcje —
dziś mieści się w nim ho-
tel. Również z XIV wieku
pochodzi kościół farny św.

Piotra i Pawła, jednak jego
hełm i wyposażenie datuje
się na pierwszą połowę
XIX w. Znajdziemy tu
także trzy gotyckie mosty,
pozostałości murów obron-
nych, a z XVIII wieku —
cerkiew Przemienienia
Pańskiego oraz spichlerz
o konstrukcji ryglowej.

Powiat kętrzyński to północne
pogranicze. Ale nie należy ulegać
wrażeniu, że to opustoszałe
rubieże. Znajdziemy tu wiele
ciekawych miejsc do zwiedzania —
od znakomicie zachowanych
średniowiecznych zamków po
wyjątkowy w regionie park
miniatur.

POWIATKĘTRZYŃSKI

Zabytki
w miniaturze

Zaraz obok Wilczego
Szańca znajduje się Park
Miniatur Warmii i Mazur,
a w nim dziesiątki
pieczołowicie
odtworzonych w skali
1:25 najciekawszych
zabytków regionu.
W parku także szereg
atrakcji dla dzieci i całych
rodzin.

Jedyny taki 
kościół obronny

Początki kultu Matki
Boskiej w tym miejscu
sięgają XIV w., kiedy to
przy drodze z Kętrzyna
do Reszla miała
zawisnąć wykonana
przez skazańca rzeźba
NMP, której
przypisywano liczne
cuda. 

Budowę istniejącej bazy-
liki rozpoczęto w latach 80.
XVII wieku. Trójnawowy
barokowy kościół otoczony
czworokątnym krużgan-
kiem jest wyjątkowo bo-
gato udekorowany — doty-
czy to zarówno
XVIII-wiecznych głów-
nego i ośmiu bocznych
ołtarzy, fresków na skle-
pieniu, jak i 40-głosowych
organów z ruchomymi fi-
gurami. To jedyny taki in-
strument na Warmii i Ma-
zurach.

Do atrakcji Barcian należą XIV-
wieczne zamek krzyżacki (obecnie
w rękach prywatnych) oraz gotyc-
ki kościół jednonawowy. W koście-
le warto zwrócić uwagę na XVII-
wieczny ołtarz oraz pochodzące
z XVIII w. organy. Do 1945 roku
stała przed nim pruska baba —
figura wojownika. 

Barciany

Bazylika 
w Św. Lipce



Wjego zbiorach
znajdziemy przed-
mioty codzien-

nego użytku, sprzęt gospo-
darczy, tkaniny i odzież,
akcesoria obrzędowe czy
sztuka ludowa. Z muzeum
sąsiaduje Park Etnogra-
ficzny nad Węgorapą. Eks-
ponowane są tu przykłady
tradycyjnego budownictwa
mazurskiego — drewniane
chaty, drewniana remiza,

szachulcowa kuźnia oraz
murowany dom. Natknąć
się można też na tajemni-
cze pruskie baby ka-
mienne.
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Miłośnicy obiektów mi-
litarnych uzbrojeni

w latarki mogą badać nie-
zniszczone przez wojnę
bunkry polowej kwatery
Naczelnego Dowództwa
Wehrmachtu „Anna”
w Mamerkach, a w Pozez-
drzu kwaterę Himmlera.

W Mamerkach można po-
dziwiać w całości to, czego
ruiny zobaczymy w Wil-
czym Szańcu w Gierłoży.
Na jednym z ciężkich
schronów o sześciometro-
wej grubości stropu stoi
wieża, z której rozpościera
się wspaniały widok na j.
Mamry. Nad jego brzegiem
stała willa, w której zbie-
rali się zamachowcy na
Hitlera...

Mamerki 
i Pozezdrze

Muzeum Kultury
Ludowej w Węgorzewie

Jego fundamenty pochodzą jeszcze z XVI w. W parku
i w okolicy rośnie 160 dębów. Najstarsze z nich zostały
zasadzone ok. 1600 roku. Na cyplu między jeziorami
Sztynorckim a Łabap znajdują się ruiny grobowca
hrabiowskiej rodziny Lehndorffów.

Pałac Lehndorffów 
w Sztynorcie Dużym

To jeden z najbar-
dziej tajemni-
czych obiektów

na Mazurach.  Ta nie-
zwykła ciekawostka hy-
drotechniczna to 22 km
odcinek (po polskiej
stronie), który
miał m.in. połączyć
okoliczne jeziora z Bał-
tykiem. Niestety nigdy
nie został ukończony.
Biegnie od j. Mamry
przez Rydzówkę, za
granicę z Rosją. 

Powiat węgorzewski przedstawia
krajobraz Mazur nietkniętych
cywilizacją. To rozległe przestrzenie
jezior i lasów oraz rezerwaty
obfitujące w rzadkie okazy flory
i fauny.

Wspaniałe dwory i dworki można
podziwiać nie tylko na
Lubelszczyźnie czy w Małopolsce.
Nie brakuje ich również na Warmii
i Mazurach. Perełki znajdują się
również w powiecie bartoszyckim.

POWIAT 
WĘGORZEWSKI

POWIAT 
BARTOSZYCKI

Kanał
Mazurski

Muzeum Kultury Ludowej
warto odwiedzić bez względu
na wiek, by poczuć się jak
dziecko i to dziecko z
przeszłości

Historia położonego
w północnej części
województwa war-

mińsko-mazurskiego ma-
jątku ziemskiego w Gali-
nach sięga czasów średnio-
wiecza. Przez wiele lat był
jedną z ważniejszych sie-
dzib rodowych. Po II woj-
nie światowej obiekt jed-

nak został całkowicie zde-
wastowany. Dopiero
w 1995 roku rozpoczęła się
gruntowna renowacja, któ-
rej efekty widoczne są
dziś. Obecnie majątek
obejmuje zespół pałacowo-
parkowy i folwark ze stad-
niną koni, pensjonatem
i gospodą.

To najstarszy świecki
budynek w Bartoszy-
cach. Brama zbu-

dowana około 1468 roku była
kiedyś elementem murów,
które broniły Bartoszyc.
Brama przetrwała zajęcie
miasta przez Armię Czer-
woną w 1945 roku. Wnętrze
Bramy wielokrotnie przebu-
dowywane i tynkowane ma
współczesny wygląd. Obiekt
nie jest wykorzystywany tu-
rystycznie. W XIX wieku
mieściło się tu więzienie.

Kościół św. Jana
Ewangelisty
i Matki Boskiej

Częstochowskiej jest naj-
starszym zabytkiem
w Bartoszycach. Jego bu-
dowę przypuszczalnie roz-
poczęto w 1332 r., wraz
z lokacją miasta Barten-
stein. W środku znajdują
się czynne organy z 1661
roku. Ołtarz składa się
z dwóch części. Większość
elementów pochodzi
z ołtarza, który pierwotnie
znajdował się w prywatnej
kaplicy rodu von Dönhoff
w pałacu w Drogoszach. 

Brama
Lidzbarska

Kościół farny
z XIV wieku

Dawny zespół pała-
cowo-parkowy poło-
żony jest 4 km na

południowy zachód od
Bartoszyc. Park rozciąga
się od drogi w kierunku
północnym, pałac położony
jest na skraju, między par-
kiem a kompleksem gospo-
darczym. Po 1945 roku pa-
łac był długo własnością
Urzędu Gminy w Bartoszy-
cach, przez jakiś czas była
tu szkoła podstawowa, po-
tem świetlica i mieszkania.

Od 1993 r. pałac jest włas-
nością prywatną. Właści-
ciele są kolekcjonerami
„staroci”, które częściowo
eksponują we wnętrzach
i w przypałacowym parku.
Przeprowadzili kapitalny
remont pałacu, rewalory-
zację parku, zadbali o naj-
bliższe otoczenie. W 2000 r.
pałac w Osiece otrzymał
nagrodę w konkursie „Za-
bytek zadbany” zorganizo-
wanym przez Generalnego
Konserwatora Zabytków.

Pałac w Osiece

Zespół Pałacowy Galiny
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Orneta to jedno z naj-
piękniejszych mias-
teczek Warmii. Ze

względu na stosunkowo
małe zniszczenia wojenne,
na starym mieście zacho-
wał się dawny układ ulic
z prostokątnym rynkiem
w centrum. Swoje piękno
zawdzięcza podcienionym
kamieniczkom, znajdują-
cym się wokół gotyckiego
ratusza z XIV w. z najstar-
szym dzwonem na Warmii.
Inną gotycką perełką Or-
nety jest obudowany kapli-

cami kościół św. Jana
z XIV w. Na zewnątrz wy-
różnia się fryzem z tera-
koty, w którym umiesz-
czono maski kobiet
i mężczyzn.

POWIAT
LIDZBARSKI

Tereny powiatu lidzbarskiego urzekają krajobrazami.
Malowniczo położone tereny, poprzecinane krętymi
rzekami, nieskażone przemysłem powietrze, a także
bogactwo obiektów historycznych oraz osobliwości
kulturowe stwarzają wspaniałe warunki do rekreacji
i wypoczynku.

Zamek 
w Lidzbarku
Warmińskim

Wśród zadrze-
wionych
wzgórz mo-
renowych
w centrum

Lidzbarka stoi dumnie Wa-
wel Północy, jak nazywany
jest zamek biskupów war-
mińskich. Należy do najle-
piej zachowanych zamków
w Polsce. Monolit z czer-
wonej cegły z wieżami
w narożach wzniesiono
w XIV wieku. Bryłę zamku
stanowią cztery skrzydła
zamykające wewnętrzny
dziedziniec otoczony dwu-
kondygnacyjnymi kruż-
gankami, które do złudze-
nia przypominają wawel-
skie. Przez ponad 400 lat
stanowił główną siedzibę
biskupów warmińskich.
W wiekach XVII i XVIII
przeistoczył się w najważ-
niejszy dwór Warmii. Ksią-
żęta biskupi byli mecena-
sami sztuk, utrzymywali
bibliotekę, galerię malar-
stwa i grafiki oraz teatr.
Lidzbarski zamek stanowił

regionalny katolicki ośro-
dek życia umysłowego
i kulturalnego konkurujący
z protestanckim dworem
elektorskim w Królewcu.
W latach 1466-1772 War-
mia należała do Rzeczy-
pospolitej, a biskupi zasia-
dali w polskim senacie.
Zamek można zwiedzać 
od piwnic aż po górne kon-
dygnacje. Pięknie prezen-
tuje się dziedziniec oko-
lony na poziomie parteru
i pierwszego piętra kruż-
gankami. Najciekawsze po-
mieszczenia  znajdują się
na piętrze. Większość sal
ma wspaniałe sklepienia
gwiaździste. Trasa zwie-
dzania wiedzie przez ka-
plicę zamkową, wielki re-
fektarz, kaplicę domową,
loch więzienny, salę au-
diencyjną, zamkowy kre-
dens, refektarz i kapitu-
larz. Na ścianach wielu sal
zachowało się sporo orygi-
nalnych malowideł i poli-
chromii.

U księcia poetów Lidzbark Warmiński
przez 400 lat, aż do
XIX wieku, był sto-

licą Warmii i dawniej jej
największym miastem. Był
ważnym centrum wiary i
kultury w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, przez co
miasto często nazywane
jest Perłą Warmii. Lidz-
bark znajduje się na
„Szlaku Kopernikowskim”,
który biegnie przez
miejsca związane z poby-
tem i pracą słynnego
astronoma. Oprócz Koper-
nika, innym sławnym

mieszkańcem miasta był
Ignacy Krasicki. Perła
Warmii leży na przełomie
dwóch rzek — Łyny i Sym-
sarny. Piękna dolina oto-
czona jest malowniczymi
wzgórzami. Pejzaże, które
można tu podziwiać, do
złudzenia przypominają
krajobrazy górskich szla-
ków. Szczególnie niezwy-
kłym miejscem jest prze-
łom rzeki Symsarny.
Piękne widoki można po-
dziwiać z turystycznej
ścieżki, która prowadzi
wzdłuż rzeki.

Ostoja bobrów na Pasłęce
Owartości przyrodniczej opi-

sywanego rezerwatu na Pa-
słęce stanowią nie tylko bobry.
Ten mający ponad 200 km dłu-
gości rezerwat jest bardzo inte-
resujący i zróżnicowany pod
względem krajobrazowym. Za-
wiera dzikie, przełomowe od-
cinki rzeki, ponadto odcinki ni-

zinne, gdzie rzeka leniwie pły-
nie między łąkami i torfowis-
kami, oraz piękne, chronione
przed nadmierną presją tury-
styczną jeziora. W rezerwacie
występują też: wydra, norka
amerykańska, zimorodek,
pluszcz, bielik, orlik krzykliwy,
żuraw, sarna, dzik, jeleń.

Gotycka perełka
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Katedra św. Mikołaja
znajduje się
w sercu Elbląga.

XV wiek dał kościołowi
wygląd późnogotyckiej
świątyni halowej, zwień-
czonej sklepieniem gwieź-
dzistym. Od strony rzeki
upiększono kościół trzema
wieżami, z których środ-
kowa otrzymała renesan-
sowy hełm i zmieściła
w sobie siedem dzwonów.
Góruje ona nad Elblągiem
i jest też najwyższym bu-
dynkiem Warmii i Mazur.
Ma 95 metrów wysokości. 

Taras widokowy w bramie

Brama stanowi frag-
ment dawnych for-
tyfikacji miejskich

z XIV wieku. Budowla sta-
nowiła w przeszłości frag-
ment nieistniejących już
murów obronnych El-
bląga. Obecnie, po remon-
cie przeprowadzonym
w 2006 roku, na jednym
z najwyższych pięter po-
wstał taras widokowy,
z którego można podziwiać
panoramę elbląskiego Sta-
rego Miasta. Można stąd
również obejrzeć główną
arterię starego Elbląga
i ulicę Stary Rynek.

POWIAT
ELBLĄSKI

Statkiem po trawie

Widok  na całą okolicę

Kanał Elbląski pro-
wadzi przez dwie
krainy geograficzne

– Żuławy Wiślane i Poje-
zierze Iławskie. To uni-
kalny system wodny łą-
czący kilka
zachodniomazurskich je-
zior z Zalewem Wiślanym.
Jego oryginalność polega
na pokonywaniu przez sta-
tek naturalnie występują-
cej w tym regionie 100-
metrowej różnicy
poziomów wody. Nic mu
nie straszne — daje radę
właśnie dzięki syste-
mowi śluz i pochylni.
Kanał Elbląski znalazł się

na liście Siedmiu Cudów
Polski — obok Kopalni Soli
w Wieliczce, zamku w Mal-
borku i katedry na Wawelu.
Kanał liczy 83,3 km. Odci-
nek jezioro Drużno-śluza
Miłomłyn ma długość 52
km, odcinek Miłomłyn-
Iława długość 32,2 km.
Cały rejs trwa 11 godzin.
Można podczas niego zoba-
czyć m.in. jezioro Drużno,
które jest doskonałym
schronieniem i miejscem
lęgowym. Łącznie odnoto-
wano tam 210 gatunków
ptaków, co stanowi około
50 proc. składu awiofauny
Polski.

Największa
siedziba
Krzyżaków

WMalborku warto
zobaczyć najwięk-
szy zamek krzy-

żacki w Europie. Imponu-
jący system murów i fos
okala najstarszy człon kom-
pleksu, zwanego Zam kiem
Wysokim. Później powstały
Zamek Średni i Podzamcze,
zwane też Zam kiem Niskim.
Od 1961 r. mieści się tu
muzeum, w którego licz-

nych ekspozycjach sta-
łych i czasowych zob-
razowano przemiany
architektoniczne sa-
mego zamku, a także bo-
gatą historię regionu. Na
uwa-gę zasługują też ko-
lekcje: bursztynu, milita-
riów, porcelany i fajansów.

Eldorado 
dla badaczy
Starówka Elbląga to

miejsce, które powinien
odwiedzić każdy turysta.
W wyniku działań wojen-
nych II wojny światowej
Stare Miasto, które urodą
nie ustępowało starówce
gdańskiej, zostało znisz-
czone w 65 procentach. Od
kilkunastu lat prowadzona
jest rekonstrukcja sta-
rówki. Kamieniczki nawią-
zują do dawnego stylu. Te-
ren Starego Miasta to
eldorado dla badaczy prze-
szłości, największy poligon
architektoniczny w Euro-
pie. Wydobyte przez ar-
cheologów przedmioty lub
ich fragmenty trafiają do
elbląskiego muzeum.

W XIII-wiecznym kościele
pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny
w Elblągu mieści się obecnie
centrum sztuki współczesnej
— Galeria EL. Kościół został
mocno zniszczony podczas
II wojny światowej. We
wnętrzu zachowały się płyty
nagrobne z epitafiami, które
przypominają o zasługach
dla miasta przedstawicieli
rodów szlacheckich
i kupieckich, patrycjuszy
miejskich, osób
duchownych. To właśnie
tutaj odbyło się pierwsze
w świecie Biennale Form
Przestrzennych w 1965
roku.

GALERIA 
W KOŚCIELE
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MŁYN KLEKOTKI resort & spa
Klekotki, 14-407 Godkowo        

tel. (55) 249 00 00
e-mail: recepcja@hotelmlynklekotki.pl
www.hotelmlynklekotki.pl

ZAPRASZAMY DO NASZEJ WINIARNI
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OBECNIE W RANKINGU 
PROWADZĄ:
- Węgorzewo 
- Ostróda 
- Węgorzewo i okolice
- Giżycko
- Sztynort
- Jezioro Mamry
- Jezioro Drwęckie

WYBIERZ 7 CUDÓW MAZUR
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Do 11 listopada 2011 roku
trwa światowy konkurs na
siedem Nowych Cudów Natury.
Mazury znalazły się w gronie
28 najpiękniejszych miejsc na
Ziemi. O tym, że Mazury są
wspaniałe, wie już chyba
każdy. Które miejsca według
Was są jednak najpiękniejsze?
Na stronie
www.7CudowMazur.pl można
wybrać siedem miejsc, które
podobają się Wam szczególnie.
Może to miejscowości
kojarzące się z wakacjami,
z ciekawym zabytkiem albo
miejsce sentymentalne —
gdzie znaleźliście miłość życia,

spędziliście wspaniały czas
we dwoje lub stało się tam
coś ważnego?

Pokaż swoje
najpiękniejsze 
miejsca 
na Mazurach!

— wybrać maksymalnie siedem 
najpiękniejszych miejsc Mazur

— zaznaczyć je na naszej
specjalnej mapie

Miejsca można pokazać swoim
znajomym, używając specjalnej
aplikacji na Facebooku. Jeśli
posiadacie telefon iPhone lub iPad,
możecie pobrać bezpłatną aplikację
na te urządzenia i gdy tylko
będziecie na Mazurach, kliknąć,
a GPS sam naniesie namiar Waszych
Cudów. 
Możecie też dodać swoje własne 
zdjęcie tego miejsca i opisać je
własnymi słowami. 

Na stronie www.7CudowMazur.pl można:
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Warmia
dla najmłodszych
i Mazury

Zimą na Warmii i Mazurach
najmłodsi mogą odpocząć 

od codziennego zgiełku 
i odwiedzić niezwykłe miejsca.

Park dzikich zwierząt
w Kadzidłowie
Park znajduje się na te-

renie Puszczy Piskiej.
Większość zwierząt jest

zaprzyjaźnionych z człowie-
kiem, dlatego też możliwe jest
wejście do niektórych gatun-
ków na ich obszerne wybiegi,
a nawet karmienie, głaskanie
i podziwianie z bliska. Ze
względu na rozległość terenu

i jego charakter, zwiedzanie
parku odbywa się tylko
z przewodnikami, którzy opo-
wiadają o poszczególnych
zwierzętach, ich biologii, zwy-
czajach oraz potrzebie
ochrony. Na terenie parku
można zobaczyć m.in. tar-
pany, daniele, wilki, wilki
skandynawskie, łosie i jelenie.

W Puszczy Boreckiej,
w powiecie giżyckim,
znajduje się leśniczówka.
Obok niej, w specjalnej
zagrodzie z platformą
widokową, można
obserwować zazwyczaj kilka
z 60-70 żubrów,
mieszkających na terenie
puszczy.

Rezerwat
żubrów 
w Wolisku

W góry… 
na Mazury

Warmińsko-mazurskie 
to region pełen
niespodzianek. Warto tu
przyjechać o każdej porze
roku, aby zwiedzać,
odpoczywać i… wrócić 
za rok.

WIĘCEJ NA STRONACH:
www.warmia.mazury.pl
www.mazury.travel

Na Warmii i Mazurach
można także… poszu-
sować. Na narciarzy

czekają wyciągi w Orzyszu
(Stacja Okrągłe), Mrągowie
(Góra Czterech Wiatrów),
Rusi (w pobliżu Olsztyna),
Gołdapi (Piękna Góra), El-
blągu (Góra Chrobrego) oraz
na Wzgórzach Dylewskich.
W Gołdapi najmłodsi mogą
skorzystać także z toru sa-
neczkowego.

WIĘCEJ NA:
www.kadzidlowo.pl



32 PRZEWODNIK PO WARMII I MAZURACH

Warmia
dla najmłodszych
i Mazury

Chcesz zobaczyć, w
jaki sposób przygo-
tować się do polar-

nej wyprawy, jak zająć się
psem husky i dlaczego tak
ważne jest dbanie o nie-
ocenioną mazurską przy-
rodę? Zapraszamy do Re-
publiki Ściborskiej —
niezwykłego miejsca, po-
łożonego w najdzikszym
rejonie Mazur Garbatych.
W osadzie znajduje się
m.in. hodowla psów za-
przęgowych, chata ma-
szera i Muzeum Kultury
Indiańskiej.

Kraina, zwana Mazurskim Edenem,
nawiązuje do plemienia Galindów,
które przed wiekami zamieszki-

wało obszar Wielkich Jezior Mazurskich.
20-hektarowa kraina mieści się na pół-
wyspie nad jeziorem Bełdany (w pobliżu
wioski Iznota). 
W krainie Galindów można znaleźć m.in.
bursztynową komnatę, można wziąć
udział w biesiadach i ucztach. Na turys-
tów czekają także m.in. rejsy statkiem,
inscenizacja napadu Galindów, poszuki-
wanie bursztynu i spływy kajakowe.

WIĘCEJ NA: www.galindia.com.pl

Kraina
historycznego
plemienia
Galindów

Szlak zamków
gotyckich

Na Warmii i Mazu-
rach warto zwró-
cić uwagę na

średniowieczne zamki.
Można je zwiedzić m.in.
w Olsztynie (obecnie
mieści się tam Muzeum
Warmii i Mazur), Ni-
dzicy, Ostródzie, Lidz-
barku Warmińskim i
Kętrzynie. Warto zwró-
cić także uwagę na XIV-
wieczny zamek krzy-
żacki w Rynie — mieści
się tam obecnie hotel,
który można zwiedzić
wraz z przewodnikiem.

WIĘCEJ INFORMACJI:
szlak.zamkigotyckie.org.pl

Co warto zobaczyć na Warmii i
Mazurach? Zapraszamy na trasy
narciarskie, na Szlak Zamków
Gotyckich i do Krainy Galindów. A po
atrakcjach turystycznych i
rekreacyjnych warto się posilić.
Regionalna kuchnia oferuje swe
specjały w wielu ciekawych karczmach
i zajazdach, a najlepsze z nich
oznaczone są specjalnymi tablicami. WIĘCEJ NA: 

www.biegnacy-wilk.pl

Republika
Ściborska


