warto podróże

Podróż do
serca Warmii
Jeżeli szukacie pomysłu na weekendowy, aktywny relaks lub spodziewacie się gości, którym chcecie pokazać
okolicę, polecamy niewielką zieloną
miejscowość nad przepięknym
jeziorem – Świętą Lipkę.
Koncert Bacha na kościelnych organach w murach
bazyliki przyprawia o dreszcze. Emocji dostarczają także poruszające się rzeźby będące
częścią organów oraz wspaniała, monumentalna architektura i malarstwo ścienne, a także kolumnada okalająca
bazylikę krużganki z przepięknymi
freskami. Dodatkowo malownicze
tereny są doskonałe na spacery
i wycieczki rowerowe. Kiedy
zgłodniejemy warto odwiedzić
jedną z karczm. Artystyczny,
a zarazem swojski, ludowy klimat, pyszne jedzenie oraz
serdeczna obsługa z poczuciem
humoru to ich specjalność. Zapłacisz tam gotówką, nie plastikowym pieniądzem, ale jak
zauważył zawadiacki kelner, dobrze,
że nie każą płacić talarami jak
w dawnych karczmach. Tu możesz
usiąść na ganku i zjeść na świeżym
powietrzu podziwiając widok na przepiękne
sanktuarium. W dalszą drogę ruszyć czas! Mijamy sędziwe drzewa, zieloną dolinę i przepiękne
jezioro. Kochamy wpatrywać się w zieleń po horyzont
— łąki, łany zbóż, najpiękniejsze pejzaże na świecie, ciągnąca się
żywa wystawa sztuki. Przydrożne kapliczki na tle okrągłych

snopków,
kolejna
i kolejna,
wskazują drogę przygodzie, tę właściwą. Oto jest
i Reszel. To piękne, malownicze
warmińskie miasteczko, ciche

i spokojne. Czaruje swym urokiem, któremu bliżej do wsi niż do
miasta. Piękna spacerowa trasa
wzdłuż rzeki Sajny przyciąga
wzrok, gdy wędrujemy po urokliwym moście, by zdobyć zamek.
Stoi ogromny, na kamiennym
podmurowaniu, masywny, mieni
się ceglastym pomarańczem
w promieniach słońca. Wieża jest
względnie bezpieczna nawet dla
pięcioletnich giermków. Piękny
widok rozlewa się ze szczytu.
Strzeżcie się lochów, dochodzą
stamtąd dźwięki jakby
nieszczęśnika zakuwanego
w dyby. Docieramy na
dziedziniec, a z niego do galerii
sztuki współczesnej znajdującej
się w zamczysku. Jeśli macie
ochotę na zdobycie kolejnej wieży
widokowej, polecamy Kościół Św.
Piotra i Pawła. To już będzie
wyzwanie dla prawdziwych
śmiałków! Jak mówi piosenka:
„Polska piękna jest, zwiedź ją
wzdłuż i wszerz...”.
Magdalena Kowalska

XXVII Świętolipskie Wieczory Muzyczne 2015
Bazylika mniejsza w Świętej Lipce
Koncerty odbywają się w piątki o godzinie 20.00
31 lipca

Marek Kudlicki, Wiedeń – organy
Camerata Varsowia
Dyrygent – Elżbieta Siczek

7 sierpnia

Wincent de Pol, Hamburg – organy

14 sierpnia

Renatate Lesieur, Wilno – organy

21 sierpnia

Waldemar Krawiec – organy

28 sierpnia

Koncert dla uczczenia pamięci zmarłych Ojców i Braci Świętolipskiej
Wspólnoty Jezuitów
Małgorzata Trojanowska – sopran, Wiktoria Zawistowska – alt, Mikołaj
Zgódka – tenor, Przemysław Kummer – bas, Tomasz Sulima – dyrygent,
Rafał Sulima – organy, Chór Kontrapunkt (Ełk), Ełcka Orkiestra Kameralna
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