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Ten rok jest rokiem Mikołaja
Kopernika. Podążaj śladem
wielkiego astronoma i odkryj
Warmię i Mazury.
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Nie chcesz się nudzić na
urlopie? Przyjedź do nas! Na
Warmii i Mazurach atrakcje
znajdziesz na ziemi, w wodzie
i w powietrzu.

KALENDARIUM  14-16

Wiosną i latem gwiazdy świecą
najjaśniej. Sprawdź, jakich
imprez w tym roku przegapić
nie można.
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Niech chcesz się nudzić na
urlopie? Przyjedź do nas! Na
Warmii i Mazurach atrakcje
znajdziesz na ziemi, w wodzie
i w powietrzu.

KALENDARIUM  14-16

Wiosną i latem gwiazdy świecą
najjaśniej. Sprawdź, jakich
imprez w tym roku przegapić
nie można.

Tegoroczna zima sprawiła, że
bardziej niż zwykle jesteśmy
spragnieni słońca, wypoczynku

i obcowania z naturą. Zapraszamy do
zaspokojenia tych tęsknot na Warmii
i Mazurach. Powodów, by właśnie
w tym roku odwiedzić nasz region,
nie brakuje. Pierwszy z nich został
zapisany wysoko w gwiazdach. A kto
spojrzał w niebo i wywrócił świat do
góry nogami? Nie kto inny jak Miko-
łaj Kopernik. Zapraszamy do odwie-
dzenia Warmii śladem największego
z polskich astronomów, którego po-
stać na trwałe wpisana jest w historię
regionu. Mikołaj Kopernik wiele lat

spędził w Olsztynie, ale to niejedyny
powód, by zatrzymać się w stolicy
Warmii i Mazur. W tym roku miasto
obchodzi 660-lecie, więc jeśli jeszcze
go nie znacie, najwyższy czas nadro-
bić zaległości. Ale atrakcyjność War-
mia i Mazur nie ogranicza się tylko
do miast i zabytków. Do prawdziwego
odpoczynku potrzeba czystego po-
wietrza, krystalicznie czystej wody
i odrobiny adrenaliny. To wszystko
również znajdziecie w naszym regio-
nie. Nasze jeziora już dawno poko-
chali żeglarze i nurkowie nie tylko
z całej Polski, ale i z Europy, a w na-
szych lasach zakochali się piechurzy,

rowerzyści. I jeszcze jeden powód do
miłości na Warmii i Mazurach. To
dwie największe imprezy sportowe
w Polsce w tym roku. Mistrzostwa
Świata w Siatkówce Plażowej, pod-
czas których spotkacie najlepszych
zawodników świata, i nie mniej osła-
wiona ekipa kierowców na 70. Raj-
dzie Polski. Ostatniej z tych imprez
na pewno przegapić nie mogą fani
Roberta Kubicy. Ale powody do od-
wiedzenia Warmii i Mazur można
mnożyć i mnożyć. Atrakcje można by
przyporządkować każdej literze alfa-
betu. Spróbujcie sami i podzielcie się
z nami swoimi opiniami.

Powody miłości do mnożenia
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NA WODĘ!
Żeglujesz? Nurkujesz? Wiosłujesz? A może pływasz
wpław? Przyjedź na Warmię i Mazury, a stwierdzisz, że
jesteś w raju 6-7

ODKRYJ NIEZNANE
Świat można oglądać z okien samochodu, ale
żeby go poznać, trzeba dotrzeć do mniej
znanych miejsc. A to najlepiej zrobić pieszo,
konno lub na rowerze 10

JAK PTAK
Człowiek zawsze marzył o lataniu, a jeśli latać, to tylko nad
pięknymi widokami Warmii i Mazur 11

W POLSKĘ!
Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk —  te miasta trzeba
odwiedzić, by móc powiedzieć, że zna się Polskę 12-13

DZIEJE SIĘ
Wiosna i lato to czas koncertów i festiwali. Specjalnie dla
was przygotowaliśmy listę tych najważniejszych 14-16

ŚLADEM ASTRONOMA
Najsłynniejszy mieszkaniec Warmii? Kopernik oczywiście!
Poznaj nasz region z twórcą teorii heliocentrycznej 4



PERŁY WARMII I MAZUR 3
Na Warmii i Mazurach warto
zwrócić uwagę na
średniowieczne zamki. Można
je zwiedzić m.in. w Olsztynie
(obecnie mieści się tam
Muzeum Warmii i Mazur),
Nidzicy, Ostródzie i Kętrzynie.
Warto zwrócić także uwagę 
na wyjątkowe zamki w Rynie,
Lidzbarku Warmińskim
i Giżycku, gdzie mieszczą 
się obecnie hotele.

W Olsztynie
Olsztyński zamek jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich (XIV w.)

zamków w Polsce. Największa sala zamku to dawny refektarz ze skle-
pieniem kryształowym z ok. 1520 roku.

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Olsztyna jest Wysoka
Brama. To jedyna z trzech XIV-wiecznych bram, które znajdowały się w mu-
rach obronnych otaczających miasto. Ze średniowiecznego obwarowania po-
zostały również resztki murów przy katedrze św. Jakuba, przy ulicy Asnyka,
Okopowej i przy zamku. Koniecznie trzeba zajrzeć też do bazyliki konkatedral-
nej św. Jakuba. To najlepiej zachowany i największy średniowieczny kościół
w regionie. Wybudowany w XIV wieku.

U biskupów

Pod względem zabytków
ważne miejsce w regio-

nie zajmują też Lidzbark
Warmiński i Elbląg.
W pierwszym z tych miast
koniecznie trzeba zobaczyć
zamek biskupów warmiń-
skich, który za dużą war-
tość artystyczną i histo-
ryczną w skali światowej
uznany został za pomnik
historii. Obiekt przypo-
mina warownię krzyżacką
i to nie tylko z zewnątrz.
Na reprezentacyjnym pięt-

rze do dzisiaj można tu
oglądać: kaplicę, wielki
i mały refektarz, kapitu-
larz, salę audiencyjną
i komnaty biskupie.
Umieszczono w nich cie-
kawe ekspozycje poświę-
cone biskupom warmiń-
skim, w szczególności
Ignacemu Krasickiemu
i sztuce od XIV do XX
wieku. Sale posiadają prze-
piękne sklepienia gwiaź-
dziste oraz gotyckie i rene-
sansowe portale.

Ogromne zróżnicowanie krajobrazu Elbląga
i okolic umożliwia uprawianie różnych

form wypoczynku. Elbląg jest atrakcyjną bazą
wypadową dla turystów. Jest świetnym przy-
stankiem w drodze na Mazury lub do miejsco-
wości położonych nad morzem, na Mierzei Wi-
ślanej. Na turystów czeka starówka elbląska
z historycznym układem urbanistycznym, pod-
zamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym,

z charakterystyczną dla El-
bląga Ścieżką Ko-

ścielną, z zespołem
zrekonstruowa-

nych ka-
mieniczek. 

Techniczny
ewenement
Na uwagę zasługuje

także Kanał Elbląski
— techniczny ewenement
w skali światowej (został
zaprojektowany w XIX
wieku, funkcjonuje do dzi-
siaj). Kanał łączy kilka za-
chodniomazurskich jezior
z Zalewem Wiślanym.
100-metrową różnicę po-
ziomów wody pokonuje
przy pomocy śluz i po-
chylni. Te ostatnie są szy-
nowymi urządzeniami wy-
ciągowymi napędzanymi
mechanicznie siłą prze-
pływu wody.

Bliżej Gdańska



ŚLADEM KOPERNIKA4
Nie odkryłeś jeszcze Kopernika? 
Zrób to w tym roku!
Olsztyński czy toruński? Spór

o Mikołaja Kopernika trwa
od lat. W tym roku,

roku wielkiego
astronoma, trzeba
odwiedzić Warmię
i Mazury, przez
które przebiega
Szlak
Kopernikowski.

Szlak Koperni-
kowski mie-
rzy 232 km.

Tablice pojawiają
się już
w Olsztynku, na-
stępnie szlak wie-
dzie przez
Olsztyn, Dobre
Miasto, Lidzbark

Warmiński, Ornetę,
Pieniężno, Braniewo
i Frombork. Później

opuszcza Warmię, pro-
wadząc przez Tolkmicko do
Elbląga. Trasę wskazują
drogowskazy w kolorze
brązowym z charaktery-
stycznym wizerunkiem
astrolabium. Ponadto na
szlaku w ciekawych

miejscowościach ustawiono 40
tablic informacyjnych. Na każdej
umieszczono mapkę okolicy, opis
atrakcji samej miejscowości oraz
ciekawych obiektów w jej po-
bliżu.

Ręką astronoma
Największym miastem na szlaku
Mikołaja Kopernika jest Olsztyn.
To na olsztyńskim zamku astro-
nom pełnił funkcję administra-
tora. Obecnie mieści się tam Mu-
zeum Warmii i Mazur ze stałą
ekspozycją poświęconą najsłyn-
niejszemu mieszkańcowi tych
murów. Do zwiedzania udostęp-
niono komnatę wielkiego astro-
noma. Zachowała się też jedyna
w swoim rodzaju pamiątka po
Koperniku — fragmenty własno-
ręcznie wykonanej przez niego
słonecznej tablicy doświadczal-
nej. To jedyny instrument badaw-
czy astronoma, który przetrwał
do naszych czasów.

Pamiątki sprzed wieków
W drodze do Fromborka warto zaj-
rzeć też do Dobrego Miasta, Lidz-
barka Warmińskiego, Ornety i Pie-
niężna — w tych miejscowościach

Kopernik bywał kilkakrotnie, do
dziś zachowało się wiele pochodzą-
cych sprzed wieków miejsc. Wśród
nich z pewnością wyróżniają się
kolegiata w Dobrym Mieście i za-
mek biskupów warmińskich
w Lidzbarku Warmińskim.

Frombork u stóp
We Fromborku Mikołaj Kopernik
spędził blisko 30 lat. Rezydował
na Wzgórzu Katedralnym, na któ-
rym króluje wyniosła XIV-
wieczna katedra. Dziś Wzgórze

Katedralne we Fromborku to za-
bytek najwyższej klasy. Mimo że
wielokrotnie było niszczone
i przebudowywane, zachowało
podstawowe elementy średnio-
wiecznego założenia architekto-
nicznego. Na Wzgórzu Katedral-
nym warto zajrzeć do wyjątkowej
gotyckiej archikatedry, wybudo-
wanej w drugiej połowie XIV
wieku. Uwagę przykuwa również
Szpital św. Ducha, czyli zespół
poszpitalny z kaplicą św. Anny,
wybudowany w XV wieku.

Olsztyńskie
Planetarium

i Obserwatorium
Astronomiczne należy do

najnowocześniejszych w Polsce. Podczas
wizyty na Warmii i Mazurach trzeba je
odwiedzić koniecznie, bo takiej wycieczki
pozazdrościłby wam sam Mikołaj
Kopernik.

Olsztyńskie Planetarium od blisko
czterdziestu lat stanowi jedną z głów-
nych atrakcji turystycznych Olsztyna.

Od samego początku w swej ofercie zacho-
wuje równowagę pomiędzy edukacją i roz-
rywką: znajdziemy tu zatem seanse popu-
larne, gdzie główny nacisk kładziony jest na
wizualną atrakcyjność przekazu oraz seanse
edukacyjne, gdzie podstawą jest prezentacja
w przystępny sposób i w widowiskowej for-
mie wiedzy astronomicznej, stanowiącej ele-
ment szkolnych programów nauczania.
W dniu 539 urodzin Mikołaja Kopernika, 19

lutego 2012 roku
w Olsztyńskim Planeta-
rium zainaugurowano
nowoczesny, cyfrowy sys-
tem projekcyjny. Dwa
projektory wideo wyposa-
żone w odpowiednią optykę
pokrywają obrazem, liczącym
łącznie 16 milionów pikseli, całą
kopułę sali projekcyjnej. Obraz otaczający
widza dookoła sterowany jest na żywo za po-
mocą oprogramowania, które pozwala na za-
prezentowanie gwieździstego nieba, zacho-
dzących na nim zjawisk widzianych
w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na
Ziemi lub w kosmosie. Możemy oglądać
obiekty bliskiego i dalekiego wszechświata
nawigując pośród planet, gwiazd i mgławic.
System projekcyjny działa także jako projek-
tor filmów wykonanych w technice fulldome,
które znajdują się w ofercie Planetarium.

Musisz zobaczyć!
„Kaluoka'hina — zaczarowana rafa”. Bezkres
oceanów naszej planety chroni niewyobra-
żalne tajemnice. Jedną z najcenniej-
szych z nich jest „Kaluoka'hina —
zaczarowana rafa”, której magia
chroni ją przed znalezieniem przez
ludzi. Mieszkańcy Kaluoka'hina-
wiodą spokojny żywot... do czasu,
gdy wybucha wulkan, i czar
pryska. Aby przywrócić magię Ka-
luoka'hina, należy zgodnie ze sta-
rożytną legendą, dotknąć
księżyca. Ale jak ryby mia-
łyby dotknąć księżyca? Jest to
tylko jedna z intrygujących za-
gadek, jaką przyjdzie rozwiązać
Jake’owi i Małemu, mieszkań-
com zaczarowanej rafy.

„Świat zmysłów” to ekspozycja
całkowicie interaktywna. Ponad
30 stanowisk prezentuje najprze-
różniejsze zagadki i ciekawostki
związane z działaniem podsta-
wowych zmysłów człowieka:
wzroku, słuchu, węchu i dotyku.
Samodzielnie sprawdzimy, jak
zbudowane jest nasze oko i co
sprawia, że widzimy. Dowiemy
się też, co to mono, a co stereo
i dlaczego możemy rozróżniać
zapachy.

Sięgnij gwiazd! 
Planetarium i obserwatorium zapraszają

Kalendarium imprez
w Olsztyńskim Planetarium
i Obserwatorium 
Astronomicznym:

6.05–6.06 — wystawa BZ WBK Press
Photo w Planetarium

12.04-3.05 — wystawa fotogramów o tematyce
kosmicznej RCNK oraz emisje filmów: „Nasz Gaga-
rin”, „Historia kosmicznych startów” oraz „Kon-
stantin Ciołkowski. Obywatel Wszechświata”

28.05 — Europejska Noc Muzeów

4.06-30.09 — wystawa „Świat zmysłów” w Ob-
serwatorium Astronomicznym

21.06 — Letni Piknik Astronomiczny na placu
przed Obserwatorium Astronomicznym

13.08 — Noc spadających
gwiazd „Perseidy i inne

roje meteorów” w Obser-
watorium Astronomicznym

27.08 —  Opozycja Nep-
tuna w Obserwatorium
Astronomicznym

15.08.-30.10 — „Woda” — wy-
stawa interaktywna oraz wy-
stawa plakatów o tematyce
woda w Planetarium

15-18.10 — II Ogól-
nopolski Przegląd

Scenografii Cyfrowej
i Efektów Specjalnych
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WYPOCZYWAJ AKTYWNIE6

Most obrotowy w środku miasta,
kanały, dla przyrodników piękne
rezerwaty, dla historyków baro-

kowy pałac w Sztynorcie. Tam też dla
wszystkich jedyne na jeziorach szanty —
to atrakcje tego szlaku z Giżycka do Miko-
łajek.

Do Węgorzewa przez Sztynort
Ruszamy w Giżycku nad jeziorem Nie-
gocin. Wpływamy na Kanał Giżycki,
który przecina zachodnią część miasta
i łączy Niegocin z jeziorem Kisajno. Już
po pierwszych 200 metrach czeka żegla-
rzy pierwsza atrakcja, czyli most obro-
towy. 
— To jest niesamowite wrażenie, że
w środku miasta stoisz na wodzie pod
mostem — mówi Krzysztof, żeglarz
z Olsztyna. — Po dwóch stronach ulicy
przechodzą piesi. A ty pod nimi czekasz
na prawo przepłynięcia.
Ci, którzy mają silniki, płyną, inni wio-
słują lub ciągną łódź na burłaku. Po
2,43 km męczarni można wreszcie opu-
ścić kanał i rozpocząć prawdziwe żeglo-
wanie po jeziorze Kisajno. Po lewej stro-

nie mijamy liczne wyspy: Duży Ostrów,
Sosnowy Ostrów, Górny Ostrów, Kiermuza
i Dębowa Górka. Gdy zaczyna się szlak
boczny do Fuledy, z prawej burty widać
wieś Pierkunowo z rezerwatem torfowi-
skowym.
Żeglując dalej, warto zwrócić uwagę na
półwyspy Królewski Róg i Fuledzki Róg,
które wrzynają się pomiędzy jeziora: Ki-
sajno, Dargin, Łabap i Dobskie. Tam też
jest rezerwat głazowiskowy.
Mniej więcej na 14 km trasy docieramy
do Fuledzkiego Rogu. Tam znajduje się
most drogowy łączący wyspę Kirsajty
z lądem.
— Na ten most trzeba uważać — ostrze-
gają doświadczeni żeglarze. — Mało kto
jest w stanie przepłynąć pod nim bez
składania masztu. Lepiej więc już wcześ-
niej zwolnić.
Z lewej strony nad niewielkim Jeziorem
Sztynorckim w miejscowości Sztynort
znajduje się duży barokowy pałac. To at-
rakcja dla miłośników historii i architek-
tury. Nie można jej nie obejrzeć.
Ze Sztynortu można popłynąć do Węgo-
rzewa.

Kanałami do Mikołajek
Ale z Giżycka można popłynąć też do
Mikołajek. A po przepłynięciu niespełna
9 km dotrzemy do cieśniny łączącej Nie-
gocin z Jeziorem Bocznym. Na zachod-
nim brzegu można dostrzec wieś Boga-
czewo, na wschodnim wieś Rydzewo.
Żeglarze znają dobrze znajdującą się tu
„Gospodę pod czarnym łabędziem”.
— Chwilę później zaczyna się kanał
Kula łączący Jezioro Boczne z Jagod-
nym — mówi Krzysztof, żeglarz
z Olsztyna. — Wszyscy, którzy lubią za-
pisywać sukcesy, powinni być szczę-
śliwi na tym szlaku. Tutaj pokonają na-
prawdę sporo jezior.
Dopiero co skończył się kanał Kula,
a już zaczyna się Kanał Szymoński. Ten
łączy południową część Jeziora Jagod-
nego (zwaną nawet Jeziorem Szymo-
neckim) z jeziorem Szymon.
— Nad kanałem przebiega most drogowy
na trasie samochodowej Giżycko-Mi-
kołajki i Mikołajki-Ryn, więc jest
szansa, żeby zmienić środek lo-
komocji — żartuje pan Wojciech,
żeglarz z Olsztyna.

Z Kanału Szymońskiego wypływa się na
jezioro... Szymon. 
— Szymonów możemy tu nie spotkać, ale
ptactwo i owszem — przyznaje Anna
z Olsztyna. — Jezioro otoczone gęstymi
szuwarami, więc stanowi doskonałe sied-
lisko dla ptaków wodnych.
Żeglarze niezbyt długo nacieszą się pły-
waniem po otwartym jeziorze. Kanał Mio-
duński łączy Szymon z niewielkim jezio-
rem Kotek Wielki. A to jezioro kolejnym
kanałem, tym razem Leleckim, łączy się
z jeziorem Tałtowisko.
— I wreszcie ostatni kanał prowadzi
wreszcie do dużego jeziora — mówi Grze-
gorz z Olsztyna. — Za Kanałem Tałckim,
zwanym też Tałteńskim, czekają Tałty. Je-
zioro ma powierzchnię 1160 ha, a w naj-
głębszym miejscu do dna są 44 m. Tutaj
znajduje się też rozwidlenie szlaków. Na
tym etapie można jeszcze zweryfikować

plany i ustalić, dokąd chce się płynąć.
— Można skręcić w prawo i popłynąć

do Rynu. Ale wybierając drogę
na lewo, dotrze się  Mikołajek
— tłumaczą obeznani z trasą że-
glarze. — Tutaj też podobno
jest najgłębiej.

Z lewej burty można spojrzeć
na wieś Tałty. Z prawej na

Olszowy Róg. To najwyższe
wzniesienie w okolicy. Jeśli

ktoś ma więc ochotę zo-
baczyć jezioro z in-
nej perspektywy,
powinien zakotwi-
czyć i wdrapać się
na wysokość 155 m
n.p.m. Tam znajduje
się punkt widokowy.
— Z jeziora Tałty
wpływamy na Je-

zioro Mikołajskie i już
jesteśmy w domu, czyli
w porcie — mówi pan
Jacek. — Wioska że-
glarska na pewno zrobi
wrażenie. Tu jest po
prostu przepięknie.
A jak jeszcze przypły-
nie się tu na weekend,

można i zaliczyć regaty.

Żeglarzom Wielkich Jezior Mazurskich przedstawiać nie trzeba. Tych, którzy jeszcze ich nie
pokonali, odsyłamy do Giżycka po łódź, a dalej do Węgorzewa czy Mikołajek.

Stopy wody pod kilem
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Jeziora są doskonałym
miejscem dla miłośników
nurkowania. Praktycznie
przy każdym z jezior znaj-
duje się baza nurkowa.
Gdzie jednak najciekawiej
jest się zanurzyć? Jezioro
Mamry oferuje podwodny
tor przeszkód, na którym
ustawione są dzwon nur-
kowy, tunele, wraki jach-
tów oraz platforma do szli-
fowania umiejętności

nurkowych. Można też zaj-
rzeć do wraku statku Ara-
bella (33 m). Jezioro Pi-
łakno znajduje się
w okolicach Mrągowa. Jest
głębokie na 56 m, widocz-
ność sięga nawet do 8 m.
Jest to jedno z najgłęb-
szych jezior Pojezierza Ma-
zurskiego. Jezioro Narie
ma niezwykle ciekawe
i urozmaicone dno, z licz-
nymi pagórkami, głębokimi

rynnami i schodzącymi aż
na 44 metry studniami. Je-
zioro Wuksniki ma strome
brzegi. Woda jest czysta
i przejrzysta przez cały
rok. Dno piaszczyste, po-

rośnięte podwodnymi łą-
kami. Duże szczupaki spo-
tyka się tu praktycznie na
każdym nurkowaniu. Sporo
raków. Maksymalna głębo-
kość to aż 68 metrów.

Spływy kajakowe

Brak odgłosów cywilizacji i kontakt z naturą
w dzikiej postaci to walory spływów kajako-
wych. Warmia i Mazury mają wiele miejsc,

gdzie można wiosłować i odpoczywać. Najpopularniej-
sze są spływy Krutynią — to jeden z najłatwiejszych
i najpiękniejszych nizinnych szlaków kajakowych Eu-
ropy. Płynąć można też rzeką Marózką, którą niegdyś
pływał Karol Wojtyła. Rzeka ta wytycza granicę mię-
dzy Warmią a Mazurami. Płynąc jej lewym brzegiem,
jesteśmy na Warmii, a prawym na Mazurach. Cieka-
wie przedstawiają się też spływy Łyną, Drwęcą, Pa-
słęką, Kośną, Omulewem, Kanałem Augustowskim
i Kanałem Elbląskim. 

Narty
wodne
Coraz częściej spotykamy nar-

ciarzy wodnych na mazur-
skich jeziorach. Tu warunki

do uprawiania tego ekstremalnego
sportu są najlepsze w Polsce. Sport
ten dostarcza wiele radości i za-
bawy każdemu, kto ma w sobie
żyłkę szaleństwa. Na narty lepiej
wybrać się do Ostródy nad Jezioro
Drwęckie. Podczepiamy się pod
800-metrowy wyciąg i jedziemy! 

Warmińskie i mazurskie jeziora to nie tylko raj dla żeglarzy. Warto
również pokonać je kajakiem lub dać nura w najczystszą w Polsce toń. 

Nurkowanie
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Ciepłe promienie słońca, radosny śpiew ptaków
wśród szumiących drzew oraz zapach polnych
kwiatów zwiastują nadchodzące lato… Stare Jab-
łonki to jedna z piękniejszych mazurskich wsi, po-
łożona wśród legendarnych majestatycznych Lasów
Taborskich, nad jeziorem Szeląg Mały, bogata w po-
mniki przyrody oraz pełna zaskakujących miejsc i
ciekawych opowieści. Zapraszamy na Mazury. 

MÓWIMY PO ROSYJSKU!
W programie m.in.: 
• muzyka na żywo – na tarasie przy restauracji 

z widokiem na jezioro, 
• Miniklub z Małpim Gajem dla dzieci z opiekunką

– gry i zabawy dla najmłodszych, 
• spacer z przewodnikiem po okolicznych zabyt-

kach przyrody i Lesie Taborskim, 
• spacer wodny po jeziorze – rejsy po jeziorze 

ze sternikiem, 
• fitness – profesjonalne zajęcia aerobowe dla do-

rosłych,
• korzystanie z basenu, saun i siłowni, 
• warsztaty rękodzieła artystycznego, 
• kulinarna zabawa dla najmłodszych – „Pieczenie

Jaszczurów”,
• dyskoteka z DJ’-em w Klubie Nocnym.

Cena pobytu:
• os. dorosła w pokoju 2-os.: 250 zł/doba
• os. dorosła w pokoju 1-os.: 300 zł/doba
• dziecko 7-12 lat: 150 zł/doba, jako druga lub

trzecia osoba w pokoju
• dziecko 0-6 lat: BEZPŁATNIE*

* Dot. jednego dziecka w pełnopłatnym pokoju 
rodziców, drugie dziecko dodatkowo płatne 
90 zł/doba. 

RABATY:
• Przy 3-4 noclegach w pokoju cena za dobę - 10%

rabatu.
• Przy 5 i więcej noclegach w pokoju cena za dobę

- 20 % rabatu.
• Pobyt w Mazurskich Chatach ze śniadaniami i

obiadokolacjami – 20% rabatu.

Za dodatkową opłatą: 
zabiegi SPA, kręgielnia, bilard, boisko do squash,
korty tenisowe, wypożyczalnia rowerów, wypoży-
czalnia sprzętu wodnego, park linowy

na Mazurach

Hotel ZAMEK RYN**** znajduje się w samym sercu Mazur, w otocze-
niu przejrzystych jezior i czarownych wysepek, wśród nieskalanej
cywilizacją dzikiej przyrody tego najczystszego z regionów P olski.
Położony na wzgórzu, wśród drzew pamiętających dawne legendy
i historie, pozwala cofnąć się w czasy rycerskie, z dala od zgiełku
miasta i codziennego pośpiechu. 
Wśród wielu atrakcji, które chcielibyśmy Państwu zaproponować,
szczególnie polecamy niezapomnianie biesiady rycerskie, tur nieje
bowlingowe, wycieczki rowerowe, pr zechadzki trasą spacerową
wokół jeziora Ołów czy też  rejsy statkiem po Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. 
Po dniach pełnych rozrywki serdecznie zapraszamy na lampkę wy-
bornego wina do zamkowej Winiarni lub na chwilę relaksu do SPA
Księżnej Anny. Wtedy też otwierają się dr zwi do naszego kasyna.
Możliwość wyciszenia zapewnia największy w Polsce, zadaszony Dzie-
dziniec, którego unikatowy klimat zbudowany został dzięki wyjąt-
kowemu wystrojowi oraz płynącej z otaczających go ścian,
nastrojowej muzyce.
Ponadto przy odrobinie szczęścia mają Państwo także szansę na
sprawdzenie autentyczności legend o białej damie, która od wie-
ków wędruje nocami po zamkowych korytarzach. Mieszkańcy Rynu
wierzą, iż jest to księżna Anna…
Latem zapraszamy wszystkich Gości  na spotkanie z kulturą podczas
drugiej edycji Mazurskiego Festiwalu Filmowego lub też na Festiwal
Kultury Średniowiecza MASURIA 2013.
Ryńskie festiwale słyną z  wyjątkowo różnorodnych programów ar-
tystycznych, w których  każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. 
Z zamkiem wiążą się jeszcze inne niesamowite legendy i opowieści.
Mamy nadzieję, że zechcą je Państwo odkryć osobiście. 

Zapraszamy.
www.zamekryn.pl

Przygod
na Zamku w  Rynie

57613oxbx-a-w

Majówka

Kontakt:
Recepcja Hotelu Anders, 

tel. 89 642 70 00, -01 
lub e-mail: recepcja@hotelanders.pl

Majówka
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Usytuowany w sercu Warmii Lidzbark Warmiński, ze względu na swoje położenie i przebogatą his-
torię, nazywany był i jest Perłą Warmii. Znajdujący się w centrum miasta Hotel Krasicki**** oferuje
wiele możliwości wypoczynku. 
Wybór pakietów pozwala na zaplanowanie udanego urlopu. Pierwszą okazją do dłuższego wypo-
czynku, jest długi majowy weekend. Już od 26.04 do 5.05 zapraszamy na „Wielkie Lidzbarskie pik-
nikowanie” z Hotelem Krasicki. Rodzinne zawody kajakowe czy turniej piłki nożnej, sprzyjają
zacieśnianiu się rodzinnych więzów. Codzienne zajęcia ruchowe, warsztaty wizażu i masażu spot-
kanie z astronomem, zwiedzanie Przedzamcza oraz wiele innych punktów programu animacyjnego
podczas majówki już od 720 zł/os.  
Wakacje zachęcają do odwiedzenia Lidzbarka Warmińskiego i dają możliwość wyboru pakietu wed-
ług zainteresowań i upodobań. Różnorodny program „Wakacji na Warmii u Krasickiego” obowią-
zujący w Hotelu Krasicki do 1.09, zadowoli zarówno miłośników sportu, jak i historyków amatorów
czy satyryków. Podczas wakacji Rodziców gościmy już od 720 zł/os., natomiast Pociechy w wieku
4-12 lat w cenie od 390 zł/os. Maluchy poniżej 4 lat goszczone są w Hotelu Krasicki bezpłatnie, za-
równo podczas letniego wypoczynku, jak i każdego innego pakietu. 

Bogata oferta pakietów Hotelu Krasicki to, oprócz majówki i wakacji, także: 
• Pakiet Święto Pani Czekolady, obowiązujący w terminie 5-7.04; 
• „Noc muzeów – noc historii” (17-19.05); 
• „Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych”, 7-9.06; 
• Truskawkowy Raj, od 14 do 16 czerwca. 

57613oxbx-a-w

Jedziemy
NA WARMIĘ I MAZURY

Jedziemy



10 WYPOCZYWAJ AKTYWNIE

Zajrzyj w każdy 
zakamarek
Rowerowa historia

Rower daje wolność. Po-
zwala opuścić główne
drogi asfaltowe, po któ-
rych mkną sznury samo-
chodów i wybrać mniej
uczęszczane, ale zdecydo-
wanie bardziej malowni-
cze trasy. Jeśli wybiera-
cie się na urlop na
Warmię i Mazury, ko-
niecznie zabierzcie ze
sobą rowery i wraz z całą
rodziną cieszcie się pięk-
nymi krajobrazami re-
gionu. Jakie szlaki rowe-
rowe szczególnie
polecamy? Doświadczeni
rowerzyści mogą wybrać
trasę nad Zalewem Wiśla-
nym, która w wojewódz-
twie warmińsko-mazur-
skim ma ponad 90 km
i przebiega m.in. przez
Elbląg, Kadyny, Tolk-
micko, Frombork, aż do
Braniewa. Warta uwagi
jest również 38-kilomet-
rowa Pętla Wojnowska
w okolicach Rucianego-
Nidy, która biegnie
w okolicach jezior —
Nidzkiego i Bełdany,
przez Wojnowo i Park
Dzikich Zwierząt w Ka-
dzidłowie. Miłośnicy
przyrody powinni wybrać
szlaki w okolicach Lidz-
barka Welskiego (znaj-
dują się tam „Jar Bry-
nicy” oraz pomnik
przyrody „Dąb Rzeczpos-
politej”) oraz Krutyni
(szlak rowerowy biegnie
na terenie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego).
Miłośników historii nato-
miast może zaintereso-
wać szlak w okolicach Gi-
życka, który
przebiega m.in. przez oko-
lice pałacu w Sztynorcie,
Wilczy Szaniec w Gierłoży
czy byłą kwaterę Him-
mlera w Pozezdrzu.
Polecamy też szlaki w oko-
licach Olsztyna. Na rowe-
rze można zwiedzić wtedy
tak piękne miejsca jak
Gietrzwałd, Stare Jab-
łonki, Stara Kaletka czy

Kaborno.

Wydeptać ścieżki
Turystom o silnych no-
gach, którzy chcą dotrzeć
do naprawdę niedostęp-
nych miejsc, polecamy
z kolei turystykę pieszą.
Wyruszyć możecie z do-
wolnego miejsca w regio-
nie i dostosować trasę do
swoich możliwości i ocze-
kiwań. Na Warmii i Mazu-
rach nie brakuje urokli-
wych miejsc. Sami
zdecydujcie, czy podczas
wyprawy chcecie podzi-
wiać zabytki kultury mate-
rialnej, piękno przyrody
czy obcować z dzikimi
zwierzętami. 
Zwykły spacer łatwo zmie-
nisz w wycieczkę nordic
walking. Wystarczy, że za-
bierzesz ze sobą kijki. Z ta-
kim wyposażeniem żadne
wzniesienie czy leśna
ścieżka nie będą nie do po-
konania.

Wakacje w siodle
Każdy, kogo interesuje jeź-
dziectwo, na Warmii i Ma-
zurach znajdzie propozycję
idealną dla siebie. Można
uczyć się jazdy, a także
wziąć udział w różnorod-
nych rajdach konnych —
jednodniowych, ale też ty-
godniowych. Trasy rajdów
są dość łatwe, wymagają
od jeźdźców umiejętności
samodzielnego „oporzą-
dzania konia” (czyszcze-
nia, karmienia i pojenia
oraz siodłania), prowadze-
nia konia w ręku, jazdy
w trzech podstawowych
chodach, średniej kondycji
fizycznej, odrobiny zdro-
wego rozsądku i dużo do-
brego humoru. Konie cze-
kają na jeźdźców m.in.
w Olsztynie, Elblągu,
Ostródzie, Galinach,
Barczewku,
Kurkach.
Ci, którzy
nie chcą
wsiąść na konia,
mogą prze-
jechać
się

bryczką. Ta odprężająca
rozrywka jest też świet-
nym sposobem na pozna-
nie malowniczych okolic. 

Im trudniej, tym lepiej
Wolicie konie mecha-
niczne? Niestraszne wam
błoto i inne niedogodności?
Wybierzcie się na prze-
jażdżkę quadem. Te czte-
rokołowe maszyny z łatwo-
ścią pokonują jazdę po
błocie, piachu czy po gó-
rzystych terenach. Quady
nie są skomplikowanymi
pojazdami, a ich podsta-
wowa obsługa nie wymaga
długotrwałej nauki i szcze-
gólnych umiejętności. Kil-
kudniowe eskapady prowa-
dzone przez przewodnika
poprzedza krótki instruk-
taż i rozgrzewka na torze.
Spragnieni przygody? Po-
szaleć można m.in. w Ełku,
Rynie, Mikołajkach, Orzy-
szu, Olecku i Gołdapi.

Elegancja przy dołku
A może coś

z przeciw-
nego bie-
guna?

Koszulki
polo, ka-

mi-

zelki, kaszkiety i ręka-
wiczki. Golf to nie tylko
wyjątkowy sport, ale styl
życia. Ze względu na swój
szczególny charakter, bez-
względne przestrzeganie
zasad fair play, etykietę
i tradycję, uczy przede
wszystkim pokory i cierpli-
wości. W Naterkach koło
Gietrzwałdu znajduje się
15-dołkowe pole golfowe,
które zaspokoi oczekiwania
nawet najbardziej wyma-
gających golfistów. Grać
można również w Pasłęku,
gdzie znajduje się 18-doł-
kowe pole golfowe. Takie
same warunki znajdziecie
też w Sile pod Olsztynem.
Miejsc, gdzie można chwy-
cić za kij jest jednak więcej
i wciąż powstają kolejne.

Skacz, biegaj, turlaj się
Na Warmii i Mazurach po-
wstaje też coraz więcej
parków rozrywki. Najpo-
pularniejsze z nich to parki
linowe. Zmaganie się
z własnym strachem i gim-
nastyka kilka-kilkanaście
metrów nad ziemią dostar-
czają sporej dawki emocji
i zadowolenia. Zabawa
w parku linowym kształ-
tuje psychikę poprzez
naukę przełamywania
strachu i rozwija spraw-
ność fizyczną. Ale w par-
kach rozrywki znajdziemy

też paintball czy zor-
bing. Zabawa pole-

gająca na staczaniu
się ze zbocza lub
spływaniu rwącą

rzeką w na-
dmuchiwa-
nej, wyko-
nanej
z materiałów

odpornych na
uszkodzenia po-

dwójnej kuli
„zorba”. 

Chcesz poznać Warmię i Mazury
najdokładniej jak się da? Na środek
lokomocji wybierz własne nogi,
rower, quada lub konia. To
gwarancja, że urlop na Warmii
i Mazurach będzie niezapomniany.
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Odlatujemy
Lot samolotem to nie-
zwykłe przeżycie, które
daje poczucie wolności.
Unosząc się w powietrzu,
kilkadziesiąt metrów nad
ziemią, można mieć nie-
powtarzalną szansę na
najpiękniejsze widoki
w okolicy. Przygoda
idealna dla osób, które
marzą o lataniu i chcą
poczuć, jak to jest, być
tam w górze. Latać można
samolotem, szybowcem,
motolotnią i paralotnią.
Wybór zależy tylko od na-
szych upodobań. Gdzie od-
lecimy? Zapraszają lot-
niska m.in. w Olsztynie,
Elblągu, Gryźlinach, Mrą-
gowie, Kętrzynie.

W tandemie czy solo?
A może tak, będąc wysoko
w powietrzu, opuścić sa-
molot? Adrenalina, emocje
i wspaniałe wspomnienia,
jakich dostarczy skok ze
spadochronem, nie dadzą
się z niczym porównać.
Skakać w tandemie może
niemal każdy. A każdy, kto
tego spróbował, po wylądo-
waniu na ziemi oddycha
z ulgą, a chwilę później już
myśli o tym, by znów zna-

leźć się
w przestwo-

rzach. Ros-
nący stale ape-

tyt na
podniebną przy-

godę sprawia, że
chcemy więcej

i więcej... Czas na samotny
skok? Wystarczy przejść
kurs spadochronowy i ska-
kać w pojedynkę. Skacze
się zazwyczaj z najwyższej
możliwej wysokości, z ja-
kiej wykonuje się skoki

w Pol-
sce, czyli

4000 m. Taka
wysokość za-

pewnia maksy-
malny czas swobod-

nego spadania, nawet do
60 sekund z prędko-
ścią 200 km/h. Na

skoki zapra-
szają m.in.

Olsztyn, Elbląg,
Gryźliny i Kętrzyn.

W balonie
Można też inaczej.

Loty balonem przeżywają
prawdziwy renesans. Ich
popularność rośnie z roku
na rok. Każdy, kto tego do-
świadczył, rozumie, co

w tym fascynuje. Warmia
i Mazury są jednym z naj-
piękniejszych i najdzik-
szych regionów Polski. Ale
by zobaczyć tak dużą prze-
strzeń, wyjątkowość
i piękno mazurskiego eko-
logicznego regionu, należy
wzbić się w powietrze. Wi-
dok z lotu ptaka na ma-
zurską ziemię zapiera
dech. Lasy, zielone łąki,
błękitne jeziora, rzeki
i dzika przyroda stwarzają
wspaniałe doznania. A po-
wolny lot balonem spra-
wia, że mamy wystarcza-
jąco dużo czasu, by
delektować się tą prze-
strzenią. Balony najczę-
ściej startują z Ełku, Gi-
życka i Mrągowa.

Wolni     
jak ptaki

Uwielbiasz oglądać zdjęcia z lotu ptaka? A może czas, 
by samemu takie wykonać. Lot nad Warmią
i Mazurami nie tylko dostarczy
wrażeń artystycznych, ale
i dreszczyku emocji. 
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www.fortress-poland.pl

Ponad 20 lat w branży doświadczenie      Do 6 miesięcy kompletne zlecenie

• drewniane 
domy szkieletowe

• prefabrykowane 
połacie dachowe
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Wstolicy mieści się
wiele muzeów
i galerii sztuki —

tak państwowych, jak
i prywatnych. Największe
galerie to Zachęta i Cen-
trum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski. Naj-
większe warszawskie mu-
zea to: Muzeum Narodowe,
Zamek Królewski, Pałac
w Wilanowie, Muzeum
Historyczne m.st. War-
szawy i otwarte w 2004
roku Muzeum Powstania
Warszawskiego. W marcu
2010 roku, z okazji Roku
Chopinowskiego, zostało
otwarte po pracach reno-
wacyjnych Muzeum Fryde-
ryka Chopina. Myli się ten,
kto myśli, że wszystkie
warszawskie muzea są
utrzymane w podniosłym
i poważnym nastroju.
W Warszawie znajdą coś
dla siebie również amato-
rzy lżejszej rozrywki. To tu
znajduje się jedyne w Eu-
ropie Muzeum Karykatur
czy Muzeum Motoryzacji
z autem Elvisa Presleya na
czele. 

Odkrywamy 

Polskę
Chociaż Warmia i Mazury są niewątpliwie
piękne, również i w innych regionach
Polski znajdziecie prawdziwe perły.

Warszawa

Pierniki astronoma

Skoro mamy Rok Koperni-
kowski, warto zajrzeć do

miasta, w którym urodził się
wielki astronom, czyli do Toru-
nia. Tu zwiedza się przede
wszystkim najstarsze części

miasta. Wędrówkę najlepiej roz-
począć od Rynku Staromiej-
skiego z największym w Polsce
gotyckim ratuszem z XIV
wieku. Sam ratusz można zwie-
dzać, mieści się tam Muzeum

Okręgowe ze zbiorami sztuki
gotyckiej. Zabytkiem godnym
uwagi jest również kamienica
Pod Gwiazdą — piękny baro-
kowy dom mieszczański, który
w swych pomieszczeniach

skrywa muzeum Zbiory Sztuki
Orientu. Bezpieczeństwa
miasta strzegły kiedyś baszty.
Obecnie turyści podziwiają naj-
sławniejszą z nich — Krzywą
Wieżę. Nie zapominajmy też

o Domu Mikołaja Kopernika,
rzekomym miejscu, w którym
urodził się wielki astronom.
Oprócz kopernikanów znajduje
się tam również makieta rene-
sansowego Torunia. 

Pierwsza
stolica

Gniezno to jeden z naj-
starszych ośrodków

miejskich państwa pol-
skiego i pierwsza stolica
Polski. To tu znajdują się
relikwie pierwszego pol-
skiego świętego — bis-
kupa Wojciecha, do któ-
rych w 1000 roku
pielgrzymował m.in. Ce-
sarz Otton III. Miasto
warto odwiedzić cho-
ciażby dla bardzo cennej
katedry ze słynnymi ro-
mańskimi Drzwiami
Gnieznieńskimi. Wszyst-
kich zainteresowanych
historią miasta odsyłamy
do Muzeum Początków
Państwa Polskiego, które
prezentuje eksponaty do-
tyczące najdawniejszych
dziejów Gniezna i Wielko-
polski. Ponadto Muzeum
Archidiecezji Gnieznień-
skiej, uznawane za jedno
z najbogatszych, w swoich
zbiorach ma m.in. złoty
kielich św. Wojciecha.

To miasto znane ze swojej
burzliwej historii i cie-

kawych zabytków. To właś-
nie w tym mieście spoczy-
wają pierwsi władcy Polski,
to tu najprawdopodobniej
odbył się chrzest Polski.
Najstarszą częścią Poznania
jest wyspa Ostrów Tumski
z gotycką archikatedrą św.
Piotra i Pawła na czele. Jeśli
znajdziecie się w Poznaniu
koło południa, koniecznie
biegnijcie na Stary Rynek,
by zobaczyć stukające się
głowami koziołki — symbol
miasta. Warto przy okazji
przyjrzeć się niezwykle uro-
dziwemu ratuszowi, który
jest doskonale zachowanym
zabytkiem epoki renesansu.
Od ratusza, który zajmuje
centralny punkt starówki,
odchodzi wiele malowni-
czych uliczek, z historyczną,
doskonale zachowaną zabu-
dową. Warto się wśród nich
zgubić, by poczuć praw-
dziwy klimat Poznania.

Wśród jednych z takich uli-
czek ukryta jest kolegiata
parafii farnej pod wezwa-
niem Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy i św. Marii
Magdaleny — jest jednym
z najcenniejszych zabytków
sztuki baroku w Polsce.
Oprócz zabytków ciekawie
prezentują się muzea poz-
nańskie. Obok Muzeum His-
torii Miasta Poznania, za-
wierającego dzieje miasta,
mamy na przykład taki ory-
ginał jak Muzeum Instru-
mentów Muzycznych z in-
strumentami ze wszystkich
zakątków świata czy też
Wielkopolskie Muzeum
Wojskowe z pokaźną ilością
mundurów i broni. Ponadto
w Poznaniu znajdują się
również Muzeum Naro-
dowe, Muzeum Archeolo-
giczne oraz rozsławiony na
całą Polskę Stary Browar,
w którym nie tylko zrobimy
zakupy, ale również odwie-
dzimy galerie sztuki. 

Poznań
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Kiedy już dotrzemy do
Gdańska, warto mię-

dzy meczami wygospodaro-
wać sobie trochę czasu na
zwiedzanie. Miasto Hewe-
liusza i Neptuna co roku
odwiedzają rzesze turys-
tów. Piękna, malownicza
starówka z zapierającymi

dech w piersiach kamieni-
cami zrobi wrażenie na
każdym. Z kolei Sopot na-
zywany jest letnią stolicą
Polski. Niezależnie od pory
roku idealne miejsce na
wypoczynek, zabawę w jed-
nym z 250 pubów i klubów
muzycznych, a także pod-

reperowanie stanu zdro-
wia. I nie zapominajmy
o Gdyni. To miasto stwo-
rzone przed zaledwie 60
laty z polskich marzeń
o dostępie do morza. Gdy-
nia to żeglarska stolica Pol-
ski i gospodarz wielu pres-
tiżowych imprez.

Neptun czeka

Tytuł Europejskiej Sto-
licy Kultury 2016 poka-

zuje, że mamy do czynienia
z miastem nietuzinkowym.
Wrocław odznacza się nie-
powtarzalnym i oryginal-
nym stylem architektonicz-
nym. Uroku miastu
z pewnością dodają kolo-
rowe i stylowe kamieniczki.
Jest to największe tego
typu skupisko zabytkowego
budownictwa w Polsce oraz
jedno z największych w Eu-
ropie. Wrocław ma czwartą
największą liczbę mostów
(i kładek) w Europie, pla-
suje się za We-
necją, Amster-
damem
i Petersbur-
giem. Jako
jedno
z nie-
licz-
nych

miast w Europie ma zacho-
waną i stale wypełnioną
wodą fosę miejską. Wroc-
ławski ratusz jest jednym
z najstarszych w Polsce. Na
wysokiej wieży mieszczą
się najstarszy w Polsce
dzwon zegarowy i najstar-
szy, z 1368, zegar wieżowy.
We Wrocławiu znajduje się
kilkanaście znaczących

obiektów

muzealnych. Należą do
nich Muzeum Narodowe
we Wrocławiu, zawierające
między innymi zbiory prze-
niesione ze Lwowa i Ki-
jowa, jedyne w Polsce Mu-
zeum Architektury,
restytuowane w 1995 Mu-
zeum Książąt Lubomir-
skich we Wrocławiu i Mu-
zeum Sztuki
Mieszczańskiej w Ratuszu.
Do atrakcji kulturalnych
należy też zaliczyć Pano-
ramę Racławicką — ro-
tundę, będącą oddziałem

Muzeum Narodo-
wego, w której
mieści się panora-
miczne malowidło

o wymiarach:
120x15 metrów

przedstawiające
bitwę pod Rac-

ławicami z 4
kwietnia 1794.

Wrocław
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MISTRZOSTWA OLSZTYNA W TRIATHLONIE

19 maja
Olsztyn

Mistrz świata zawodów triathlonowych Ironman Michael
Raelert weźmie udział w Elemental Triathlon Olsztyn
2013. Będzie to pierwsza wizyta Raelerta w Polsce, który
w olsztyńskich zawodach wystartuje na dystansie olim-
pijskim. Elemental Triathlon Olsztyn to impreza spor-
towa adresowana zarówno dla wyczynowców, jak i amato-
rów. Zawody odbędą się na dwóch dystansach:
olimpijskim (pływanie — 1,5 km, jazda na rowerze — 40
km, bieg — 10 km) oraz dystansie super sprint (pływanie
— 0,2 km, jazda na rowerze — 8 km, bieg — 2 km).

Niekwestionowaną gwiazdą pikniku będzie rosyjska pi-
lotka Swietłana Kapanina, siedmiokrotna mistrzyni
świata w akrobacji lotniczej, ale to nie koniec atrakcyj-
nych statków powietrznych, które pojawią się w Gryźli-
nach. 
— Po raz pierwszy w historii naszej imprezy będziemy
współpracować z Marynarką Wojenną, co zaowocuje
przylotem dwóch śmigłowców Brygady Lotnictwa MW —
mówi Jakub Woźniak, zarządzający lądowiskiem w Gryź-
linach. 
W pokazie statycznym widzowie zobaczą amerykański
śmigłowiec pokładowy Kaman SH-2G i śmigłowiec ra-
towniczy W-3RM, czyli popularną „Anakondę”. 
Kolejne niezwykłe statki powietrzne, które zobaczymy
w Gryźlinach, to lekkie samoloty sportowe Carbon Cub
SS. Żeby wzbić się w niebo, potrzebują zaledwie 20 do 30
metrów rozbiegu! Podobnie jest z lądowaniem!

40. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA
ZAMKOWE „ŚPIEWAJMY POEZJĘ”

27 czerwca-3 lipca
Olsztyn

To największe wydarzenie poświęcone poezji
śpiewanej w roku. Od 40 lat na olsztyńskim za-

mku spotykają się zarówno młodzi wyko-
nawcy poezji śpiewanej, jak uznani artyści.
Wielu znanych, którzy dziś występują na

dziedzińcu zamku w roli gwiazd, kilka czy kil-
kanaście lat temu debiutowało właśnie w tym

miejscu. Z okazji jubileuszu z pewnością nie
zabraknie wspomnień i jak co roku nie za-

braknie mądrych tekstów i wspaniałych dźwięków,
które odbijając się od zamkowych murów, tworzą niepo-
wtarzalny klimat.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE PLAŻOWEJ

1-7 lipca
Stare Jabłonki

Piaszczyste boiska w Starych Jabłon-
kach gościć będą najlepszych zawodni-
ków i zawodniczki, którzy rywalizować będą
o medale mistrzostw świata. Mała miejscowość
pod Ostródą już od 15 lat na stałe wpisała się do
międzynarodowego kalendarza tej dyscypliny sportu.
W tym roku zmagania będą miały wyjątkowy charakter
— w Starych Jabłonkach odbędą się bowiem mistrzostwa
świata. Do rywalizacji stanie 192 najlepszych zawodni-
ków, którzy rywalizować będą nie tylko o medale, ale
również o nagrody pieniężne z pulą 1 mln USD. Zmaga-
nia sportowców są oczywiście najważniejsze, ale nie bra-
kuje także licznych atrakcji w postaci koncertów, wyda-
rzeń kulinarnych czy warsztatów zachęcających do
aktywności fizycznej.

To jeden z najstarszych festiwali bluesowych w Polsce,
istnieje jest od 1984 roku i od lat tworzy muzyczną
historię bluesowego grania. Festiwal skupia co roku pol-
ską czołówkę bluesową oraz gości z Europy i USA. Dzięki
licznym koncertom dźwięki instrumentów wypełniają
miasto — na trzy dni Olsztyn staje się polską
stolicą muzyki bluesowej.
Bilety: 25 zł, karnet 40 zł

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

7 lipca
Olsztyn

Buena Vista Social Club to kwintesencja
latynoskiej muzyki, dziedzictwo kultu-

ralne Kuby, marka znana dziś na ca-
łym świecie. Przyjdź, zobacz i po-

słuchaj! Daj się porwać
gorącym rytmom kulto-

wego „Chan, Chan”,
wzrusz się

przy
cudownym
bolero „Silen-
cio”! Z zespołem wy-
stąpią pierwsza dama muzyki
kubańskiej — Omara Portuondo i wy-
bitny gitarzysta Elidas Ochoa.
Bilety: 60 zł

co
kiedy
gdzie?

Na Warmii i Mazurach nie
można narzekać na nudę! 
Oto największe imprezy
najbliższych miesięcy. 

Tu trzeba być!

Warmia 
i Mazury

VI RODZINNY PIKNIK LOTNICZY 

23 czerwca
Gryźliny

40. OGÓLNOPOLSKIE 
SPOTKANIA ZAMKOWE 
„ŚPIEWAJMY POEZJĘ”

27 czerwca-3 lipca
Olsztyn

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
„OLSZTYŃSKIE NOCE BLUESOWE”

5-6 lipca
Olsztyn
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INSCENIZACJA BITWY POD GRUNWALDEM 

12-14 lipca
Pola Grunwaldzkie

Ponad 600 lat po wielkiej bitwie wojska polsko-litewskie
oraz zakonu krzyżackiego znów spotkają się na Polach
Gruwaldzkich. W ciągu kilku dni (od 12 do 14 lipca) za-
planowano m.in. turnieje rycerskie, koncerty, wykłady
czy wystawy. Inscenizacja bitwy 13 lipca.

„Olsztyn przedwczoraj, wczoraj i dziś” to hasło tegorocz-
nych Dni Jakubowych, które skupiają w sobie mieszankę
nowoczesności i tradycji. Święto miasta łączy jarmark
kupiecki z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi skie-
rowanymi do różnych grup wiekowych. Podczas jubileu-
szowych Dni Jakubowych odbędzie się wielka parada
historyczna. Do Olsztyna zjadą rekonstruktorzy, którzy
przypomną najważniejsze wydarzenia z dziejów
Olsztyna. 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
OLD JAZZ MEETING „ZŁOTA TARKA” 

„Złota Tarka” to największy festiwal jazzowy w Polsce
kultywujący jazz tradycyjny. Nad Jeziorakiem usłyszymy
wspaniałych muzyków, wyposażonych w trąbki, kontra-
basy, gitary i inne instrumenty, nieodłącznie kojarzące
się z jazzem.

Głównym mottem imprezy są słowa Ignacego
Krasickiego „Prawdziwa cnota krytyk się nie
boi“ i „Śmiech niekiedy może być nauką”.
W Lidzbarku Warmińskim początek drogi arty-
stycznej miały najbardziej popularne kabarety.
Wybierając się na tę imprezę, koniecznie za-
opatrzcie się w chusteczki, bo efektem ubocz-
nym obcowania z kabaretem może być ból brzu-
cha, trudności ze złapaniem oddechu i cieknące

od śmiechu łzy.

VI MAZURSKIE MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
BALONOWE

Już przed rokiem Olsztyn stał się balonową stolicą Pol-
ski. W tym roku szansa na powtórkę z atrakcji, a także
kolejne doznania.  Przed rokiem w zawodach wystarto-
wało 40 załóg balonowych. Podobnie jak przed rokiem
zawodnicy wystartują z lotniska Aeroklubu Warmińsko-
Mazurskiego. Tradycyjnie też uczestnicy zawodów zo-
staną powitani Wielką Paradą Baloniarzy.

70. RAJD POLSKI

13-15 września
Mikołajki
Od 13 do 15 września na mazurskich
szutrach najlepsi zawodnicy powal-
czą o punkty nie tylko w klasy-
fikacji mistrzostw Polski, ale
również Europy. W tym
roku rajd odbywa się po
raz 70, a na liście star-
towej same gwiazdy
polskiego i europej-
skiego automobilizmu,
a wśród nich Robert
Kubica.

DNI JAKUBOWE

25-28 lipca
Olsztyn

9-11 sierpnia
Iława

WIECZORY HUMORU I SATYRY

14-17 sierpnia
Lidzbark Warmiński

31 sierpnia-1 września
Olsztyn

co
kiedy
gdzie?
Warmia 
i Mazury



ORANGE WARSAW FESTIVAL 

Orange Warsaw Festival gości w stolicy od 2008 roku.
Jest to największe wydarzenie muzyczne roku w Warsza-
wie. Na scenie pojawią się nie tylko polskie gwiazdy, ale i
te światowego formatu. Wśród gwiazd tegorocznej edycji
pojawią się: Beyoncé, The Offspring, Cypress Hill oraz
Fatboy Slim. Już wkrótce poznamy pełną listę zaproszo-
nych gwiazd.
Bilety 98-240 zł.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY MALTA

24 czerwca – 7 lipca
Poznań

To jedno z największych wydarzeń artystycznych Europy
Środkowo-Wschodniej. Na festiwalu prezentowane są
międzynarodowe programy teatralne, muzyczne, ta-
neczne i filmowe. Wśród zespołów, które zobaczymy tym
roku są: Atoms For Peace oraz Kraftwerk. W tym roku
Malta startuje pod hasłem „Oh Man, Oh Machine”, bę-

dzie to okazja do zasta-
nowienia się nad re-

lacją między
człowiekiem a
maszyną.
Bilety na kon-
certy: 189-220 zł.

HEINEKEN OPEN’ER FESTIVAL

3-6 lipca 
Gdynia

Heineken Open’er Festival to cztery dni muzycznej uczty.
Artyści światowej sławy zjeżdżają się do Gdyni już od
2003 roku. Koncerty odbywają się jednocześnie na dwóch
scenach. Na dużej prezentują się główne gwiazdy festi-
walu, a na małej artyści mniej komercyjni. W tym roku
na Open’erze pojawią się m.in. ALT-J, Animal Collective,
Arctic Monkeys, Blur, Devendra Banhart, Disclosure,
Editors, Hey, Kendrick Lamar, Kings of Leon, Maria Pe-

szek, Modest Mouse, Nick Cave & The
Bad Seeds, Queens of The

Stone Age, Skunk
Anansie oraz Tame
Impala.
Bilety: 189-550 zł.

OFF FESTIVAL

Off Festival to święto muzyki alternatywnej. Jego pomy-
słodawcą i organizatorem jest Artur Rojek. Początkowo
festiwal odbywał się w Mysłowicach, skąd pochodzi były
lider Myslovic. W 2010 roku festiwal przeniesiono do Ka-
towic. W tym roku Off Festival odbędzie się w dniach 2-4
sierpnia. Na scenie wystąpią: A Band Of Buriers, Aluna-
georgi, Bisz/B. O. K Band, Bonders, Deerhunter, Girsl
Against Boys, Goat, Godspeed You! Black Emperor, Jans
Lekman, Labyrinth Ear, Laurel Halo, Merchandise,
Metz, Micachu, My Bloody Valentine, Mykki Blanco, Pat-
rick Wolf, Skalpel, Super Girl & Romantic Boys, The Ha-
xan Cloak, The Pop Group, The Walkmen, Thee Oh Sees
oraz Tres. B
Bilety: 40-190 zł.

Coke Live Music Festival odbywa się od 2006 roku w
sierpniu, w Krakowie. Festiwal cieszy się dużą popular-
nością, ciągle przybywa gwiazd i publiczności.
W tym roku festiwal potrwa dwa dni: 9-10 sierpnia. 10
sierpnia na scenie pojawi się główna gwiazda tegorocz-
nego festiwalu — Florence and The Machine. Na listę po-
zostałych gwiazd musimy
jeszcze poczekać. Organi-
zatorzy nie zdradzili na

razie więcej szczegó-
łów.

Bilety: 155-275 zł.
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co
kiedy
gdzie?
Polska

25-26 maja
Warszawa

2-4 sierpnia, Katowice

COKE LIVE MUSIC FESTIVAL

9-10 sierpnia
Kraków




