maGazyn bezPłaTny
wioSna-laTo 2019

armia
W& azury
magazyn turystyczny

W

zaczaRowany

zaMeK W ReSzlu
///str. 5

\\\ Warmia & Mazury

\\\ Spis treści
3.

Odpocznij w gościnnych
murach klasztoru

4.

Warmińskie Salem

6-7.

Gdzie w duszy gra
mazurski wiatr?

10-11. To nasz dom, wolny od
kłamstwa
14.

Pięć największych jezior
Warmii i Mazur

4.

10-11.

16-17. Wojskowa stolica Polski…
18.

Gietrzwałd: Sanktuarium
Maryjne

20-21. Perła architektury
warmińskiej
24-25. Hotel na miarę twoich
potrzeb!

W

armia i Mazury to region, gdzie bogactwo przyrodnicze
walczy o palmę pierwszeństwa z zabytkami i atrakcjami
kulturalnymi. Powiedzą Państwo, że nie słyszeli o tym?
Zapewne jeszcze tu nie byliście lub znacie ten region
jedynie pobieżnie.

Zachęcam więc do zaplanowania razem z nami wypoczynku właśnie tu,
w krainie lasów i jezior. Warmię i Mazury można zwiedzać samochodem,
żaglówką, kajakiem, rowerem, a także pieszo. Można też zatrzymać się
na tydzień lub dwa nad jednym z tysiąca jezior i po prostu cieszyć się
wodą i słońcem. Amatorzy łączenia różnych form wypoczynku mogą
z kolei wybrać się na przykład na rejs żaglówką po Wielkich Jeziorach,
zawinąć do portu w Rucianem-Nidzie, skąd jest już tylko rzut kamieniem
do Leśniczówki Pranie, gdzie pisał Konstanty Ildefons Gałczyński i gdzie
obecnie jest muzeum. Zaś w sezonie letnim przed leśniczówką odbywają
się niezwykłe koncerty.
Można też wybrać się szlakiem Kopernika lub zatrzymać się w Olsztynie
i stąd robić wypady do Grunwaldu, Gietrzwałdu czy Świętej Lipki.
W samym Olsztynie też jest mnóstwo do zobaczenia, nie mówiąc już
o tym, że otoczone piętnastoma jeziorami miasto to prawdziwy unikat.
Mam nadzieję, że wydawnictwo, które przekazujemy właśnie w Państwa
ręce, będzie pomocą w zaplanowaniu czasu i trasy wypoczynku. Uważny
czytelnik dostrzeże, że każda gmina kusi autentycznymi atrakcjami.
Czasami są to piękne jeziora i urokliwe plaże, innym razem wspaniałe lasy, jeszcze innym zabytki lub wydarzenia kulturalne. Podpowiem
jeszcze, że dodatkowe informacje na temat tych miejsc znajdą Państwo
w serwisach mojemazury.pl i naszawarmia.pl. Zapraszam do lektury.
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SEKRET Smaku
TRADYCYJNYCH WĘDLIN
Zakład w Gołogórze należy do
Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Warmia, Mazury, Powiśle. Oznacza to, że kultywuje
lokalne tradycje kulinarne, a do
produkcji wędlin wykorzystuje
mięso pozyskiwane od lokalnych
rolników. To właśnie w wyjątkowej
jakości mięsa tkwi sekret smaku
wędlin z tego zakładu.
Obok tradycyjnej receptury
właściciel zakładu otwarty jest
na nowości, bo wie, że klient oczekuje dziś również czegoś nowego,
oryginalnego. Dlatego realizując
swoją pasję, czerpie inspirację
również z innych regionów Polski
oraz od samych konsumentów.
Trafić w ich gusta, to najwyższe
wyróżnienie.

Tel.: 606 779 088, 666 744 219
e-mail: biuro@zakladgologora.pl
zakladGologora
www.zakladgologora.pl
59319otbr-a

odPocznij W GoŚcinnycH
mUracH klaSzToRu
SAnkTuARIum mATkI BOżej pOkOju leży 12 kIlOmeTRów Od lIdzBARkA
wARmIńSkIegO. jeST znAne z TegO, ze Był Tu wIęzIOny pRymAS TySIąclecI,
kARdynAł STefAn wySzyńSkI. jednAk nIe TylkO TO pRzycIągA pIelgRzymów
I zwykłycH TuRySTów. mOżnA Tu nIe TylkO OddAć SIę mOdlITwIe, Ale Też
dOSkOnAle wypOcząć.

S

anktuarium Matki Pokoju, w którym
posługują Księża Marianie od 1957
roku jest jednym ze znanych ośrodków kultu religijnego nie tylko na
Warmii, ale i w całej Polsce.
Bazylika w Stoczku Klasztornym została wybudowana przez Biskupa Warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego, jako wotum wdzięczności za
podpisanie rozejmu ze Szwedami w dniu 12 września 1635 roku. W 1640 roku biskup sprowadził z
Rzymu kopię Obrazu Matki Bożej Śnieżnej (Salus
Populi Romani) z Bazyliki Santa Maria Maggiore.
W roku 1687 Obraz Matki Bożej Pokoju otrzymał
szatę ufundowaną przez kardynała Michała Radziejowskiego, bratanka króla Jana III Sobieskiego. Obraz ten został ukoronowany przez św. Jana
Pawła II 19 czerwca 1983 roku.
Miejsce uwięzienia Prymasa Tysiąclecia
Warto przypomnieć, że Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym
jest nie tylko miejscem kultu maryjnego, ale jest również miejscem internowania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
Kardynał Stefan Wyszyński był więziony w stoczkowskim klasztorze od 12
października 1953 roku do 6 października 1954 roku. Podczas uwięzienia w
stoczkowskim klasztorze Kardynał 8 grudnia 1953 roku dokonał osobistego
oddania się Matce Bożej w kaplicy więziennej. Dzisiaj można oglądać pamiątki
po tym wielkim człowieku, zgromadzone właśnie tutaj.
To niezwykłe sanktuarium znajduje się na szlaku turystyczno-pielgrzymkowym „Święte miejsca Warmii”. Jego najbardziej znane obiekty, to, poza
Stoczkiem Klasztornym: Krosno, Chwalęcin, Głotowo, Gietrzwałd i Święta
Lipka. Blisko stąd do ptasiej Ostoi
Warmińskiej (Natura 2000). Stworzono ją dla ochrony bociana białego, którego populacja osiąga tu
największą liczebność i największe
zagęszczenie w kraju. Ze Stoczka
Klasztornego niedaleko też do innych takich miejsc bogactw przyrody.
domy pielgrzyma
i wypożyczalnia rowerów
W klasztorze stoczkowskim jest
aż 105 miejsc noclegowych — w
tym 62 łóżka w samym klasztorze i 43 w domu pielgrzyma na
klasztornym dziedzińcu. W części

klasztornej znajduje się też apartament i... miejsce odosobnienia — pokój na zapleczu ołtarza.
Każdy więc znajdzie miejsce dla siebie.
Przy klasztorze jest również wypożyczalnia
rowerów. Funkcjonuje od tego roku. Za symboliczną opłatę można więc zwiedzać okolice
w ekologiczny sposób, a jest gdzie jeździć, bo
sanktuarium znajduje się na Wschodnim Szlaku Rowerowym „Green Velo”, który rozpoczyna
się nad Zalewem Wiślanym w Elblągu i przebiega przez 5 województw. W samej tylko gminie
Lidzbark Warmiński znajduje się aż 6 szlaków
rowerowych o łącznej długości 762 kilometrów.
Jeden z nich prowadzi z Lidzbarka Warmińskiego
do Stoczka Klasztornego. Nic więc dziwnego, że
w klasztorze powstała wypożyczalnia rowerów.
W Sanktuarium są też dwie jadalnie i klasztorna kuchnia, z której mogą
korzystać pielgrzymi i turyści. Potrawy są smaczne i zdrowe, a ponadto tanie.
Kojąca cisza klasztornych murów
Turyści i pielgrzymi, którzy tu przybywają — grupowo, rodzinnie, czy indywidualnie — mogą poznać historię tego miejsca, zaopatrzyć się w pamiątki,
książki itp. Największym zainteresowaniem cieszą się publikacje związane z
historią sanktuarium i postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W klasztornym kiosku można też kupić pismo „Matka Pokoju”, w którym między innymi
publikowane są relacje ze stoczkowskich uroczystości, ciekawe artykuły o
tematyce religijnej oraz listy do przyjaciół sanktuarium.
Od wielu lat Stoczek Klasztorny jest też miejscem plenerów malarskich.
Jego szczególna atmosfera i piękne otoczenie służą artystom. W miejscu
tym, poza nabożeństwami, odbywają się także koncerty, występy chórów
itp. wydarzenia.
Liczba pielgrzymów i turystów rośnie z roku na rok. Najliczniej sanktuarium
stoczkowskie jest odwiedzane latem i w weekendy. Tak więc jeśli chcecie
poczuć spokój klasztoru, warto wybrać się w tygodniu. Wtedy mury napełnia kojąca cisza, a spacery po klasztornym ogrodzie, tym samym, którego
ścieżkami spacerował Kardynał Wyszyński, dają ukojenie.

zgROmAdzenIe kSIęży mARIAnów
STOczek klASzTORny 30, 11-106 kIwITy
Tel.: +48 89 766 09 11
e-mAIl: mARIAnIe@STOczek.pl
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Warmińskie

Salem

21 sierpnia 1811 roku w Reszlu, mieście wówczas położonym w Prusach
(dziś Warmia), spłonął ostatni stos w dziejach Europy. Zginęła na nim
Barbara Zdunk. Sędziowie oskarżający kobietę o podpalenie miasta byli
wobec niej bezlitośni.

T

rudno powiedzieć nawet dlaczego. Wszak w tamtym czasie,
na mocy pruskiego prawa, nie karało się już za czarnoksięstwo. Ale spalenie na stosie wciąż było tradycyjną karą dla
wiedźm. Sama Barbara Zdunk najprawdopodobniej była niewinna. Mówi się także, że cierpiała na zaburzenia psychiczne.

Ofiara herezji?
Czarownice były uznawane za pomocnice diabła. Te wierzenia pojawiły
się mniej więcej w V wieku n.e., w momencie, gdy Germanie przyjęli chrześcijaństwo. A już od VI wieku rozpoczęły się pierwsze procesy czarownic.
Kościół katolicki bronił się przed germańskimi zabobonami dość długo,
bo do końca VIII wieku. Ale już w 785 roku ogłosił, że karze podlegają
wszyscy posądzeni o czary. A w 906 roku kościelne władze uznały wiarę
w czary za herezję. Szczyt wiary w czarownicy i polowania na nie przypada
na okres między XV a XVIII wiekiem.
Na ziemiach polskich pierwszy proces przeciwko czarownicy miał
miejsce w okolicach Poznania w 1511 roku, a więc dokładnie trzy wieki
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przed egzekucją wykonaną na mieszkance Reszla Barbarze Zdunk. W tym
czasie spłonęło kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt „czarownic”. Szacunki są bardzo różne. Jest ok. 10 tysięcy udokumentowanych
procesów, ale odbyło się też wiele samosądów. A tych nikt nie zapisywał
w jakichkolwiek kronikach.
A Barbara? Jej przypadek przeszedł do historii, bo był ostatnim udokumentowanym tego typu zdarzeniem w Europie. Jej problemy wzięły się z...
nieodwzajemnionego uczucia do Jakoba Austera, parobka młodszego od
niej o 16 lat. Jak głoszą kroniki miejskie, w nocy z 16 na 17 września 1807
roku miała podpalić dom, w którym nocował jej ukochany. Od budynku,
w którym spał Jakob, zajęło się sześć kolejnych. W wyniku wielkiego pożaru zginęły dwie osoby. Winną okrzyknięto Barbarę.
Jak było naprawdę?
Nieszczęśliwie zakochaną kobietę oskarżono o wzniecenie pożaru za
pomocą czarów. Sąd miejski skazał ją na śmierć na stosie. Ale cała sprawa
wywołała wiele kontrowersji. Niewykluczone też, że Barbara Zdunk była

upośledzona umysłowo, a Reszel w rzeczywistości podpalili polscy żołnierze armii
napoleońskiej.
Sprawą Barbary zajmowali się sędziowie
chyba wszystkich instancji sądownictwa
pruskiego, aż po samego króla Fryderyka
Wilhelma III Pruskiego, który miał zatwierdzić wyrok. Oskarżona cały proces spędziła w areszcie. W tym okresie przechodziła
kolejne upokorzenia, włącznie z wykorzystywaniem przez dozorców
więziennych do świadczenia nierządu obywatelom Reszla. W więzieniu
urodziła dwoje dzieci, z których jedno zmarło. 21 sierpnia 1811 roku, została
spalona na stosie —ostatnim w Europie. Według niektórych źródeł, kat,
przed podłożeniem ognia, udusił ofiarę, by nie cierpiała.

Reszel należy
do sieci miast
Cittaslow.

Marek Szymański

fot. Andrzej Lewandowski

Kim była ostatnia czarownica?
Barbara przyszła na świat w okolicach Bartoszyc, w rodzinie pastucha
Urbana. Kiedy skończyła dziewięć lat, opuściła dom rodzinny, zaczęła
pracować. Dziesięć lat później wdała się podobno w romans z pewnym
żołnierzem, jednak nie została jego żoną. Poślubił ją niebawem inny żołnierz — Sdunk, z którym rozstała się po niespełna dwóch miesiącach.
Potem miała wielu kochanków, a jednym z nich był parobek Jakob. To ta
miłość doprowadziła do tragedii, a w konsekwencji do wykonania wyroku.
Proces Barbary Zdunk jest wykorzystywany w promocji miasta i gminy
Reszel. Pierwszy raz Barbara Zdunk „powróciła” do Reszla w 1981 roku,
kiedy podczas Reszeliady jej rolę odtworzyła Ewa Lewandowska. W 2004
roku spektakl pt. „Barbara Zdunk — ostatnia czarownica” w reszelskim
amfiteatrze wystawiła grupa taneczna Reszka, natomiast w dwusetną
rocznicę śmierci Barbary przed reszelskim zamkiem można było zobaczyć plenerowe widowisko nawiązujące do procesu i spalenia na stosie
ostatniej czarownicy w Europie. Inscenizacja wywołała wtedy spore
zamieszanie za sprawą minister ds. równego traktowania Elżbiety Radziszewskiej. Pani minister napisała nawet pismo do burmistrza Reszla,

w którym wyraziła swoje zaniepokojenie
przesłaniem płynącym rzekomo z inscenizacji. Organizatorzy nie ugięli się wtedy,
jednak w kolejnych latach Warmińskiego
Salem już nie było. Dopiero w 2015 roku
impreza powróciła i na stałe zadomowiła
się w kalendarzu kulturalnym powiatu kętrzyńskiego.

Warmińskie Salem to stały element kalendarza
imprez w Reszlu

Zaczarowany Zamek w Reszlu
Nie masz pomysłu na ciekawy weekend? Masz ochotę przenieść się w
średniowieczny klimat? Specjalnie na Ciebie czekają komnaty gościnne
reszelskiego zamku. Tam historia łączy się ze współczesnym komfortem.

T

o jedno z najbardziej urokliwych
miejsc nie tylko na mapie Polski,
ale i całej Europy. Obowiązkowe
„must have” na turystycznej mapie Warmii i Mazur. Ma nie tylko
niepowtarzalny klimat, ale przede wszystkim
wyjątkową historię. Zamek w Reszlu to atrakcyjne miejsce dla małych i dużych turystów. Nic
dziwnego: to miejsce niebywałe i niespotykane.
Został przystosowany do komfortowego przyjmowania gości w taki sposób, że zachowano
magię i niepowtarzalny urok starego zamczyska. Z dbałością pozostawiono gołe cegły, surowe mury dochodzące do siedmiu metrów grubości
i powstrzymano się od nowoczesnych akcentów. Wszystko to sprawia, że
goście intensywnie chłoną średniowieczny klimat tego miejsca i nie tylko
w wyobraźni przenoszą się w dawne czasy.
Zamek jest masywną budowlą ze strzelistą neogotycką wieżyczką,
okrągłą basztą i bramą prowadzącą na dziedziniec. Pierwsza krzyżacka
strażnica stanęła tu już w 1241 r. następnie była to siedziba biskupów
warmińskich. Dziś do zamku zaglądają wszyscy spragnieni wrażeń, których
próżno szukać we współczesnych obiektach hotelowych. Tym bardziej, że
to miejsce dysponuje komnatami gościnnymi oraz stałą wystawą średniowiecznych narzędzi tortur.
Komnaty gościnne są przestronne i dopasowane nawet do najbardziej
wymagających gości. Do ich dyspozycji pozostają pokoje typu Duplex (z
antresolą), wielopoziomowe pokoje typu apartament i superior oraz ro55019otbr-b

dzinny pokój typu Studio. Goście mogą zabrać
ze sobą czworonożnych przyjaciół i nie muszą
się martwić o dodatkowe opłaty. Meble są zaprojektowane i wykonane ręcznie przez znanego
artystę rzeźbiarza Bolesława Marschalla.
Komnat jest dwadzieścia. To sprawia, że miejsce zachowuje kameralny, intymny charakter.
Noc spędzona w zamku to wyjątkowe przeżycie.
Zapewnia adrenalinę, niesamowite doznania i
niezwykłe wspomnienia.
Pokoje są szykowne i zabytkowe, ale przede
wszystkim zapewniają komfort i wygodę. Wszystkie pokoje oferują łazienkę z prysznicem lub wanną, telewizję satelitarną i dostęp do szybkiej
sieci internetowej.
Komnaty gościnne otwierają swoje podwoje dla każdego, kto chce niebanalnie spędzić czas, poznać historię i zapewnić sobie niezapomniane przeżycia.
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fot. Arkadiusz popławski

RucIAne-nIdA \\\ Warmia & Mazury

rUciane-niDa

TuTaj uSłySzySz

jak w duSzy GRa mazuRSki wiaTR
nA pOcząTku SzlAku wIelkIcH jezIOR mAzuRSkIcH, nIejAkO
zAguBIOne w pOTężnycH OSTępAcH puSzczy pISkIej, leży uROklIwe
mIASTeczkO RucIAne-nIdA – jednA z nAjBARdzIej znAnycH mIejScOwOścI
TuRySTycznycH nA mAzuRAcH.

M

iasteczko położone jest nad jeziorami Nidzkim i Guzianką
Wielką – akwenem, który poprzez jezioro Guzianka Mała i
Śluzę Guzianka połączony jest z jeziorem Bełdany. Te z kolei przez Kanał Nidzki łączy się z Jeziorem Nidzkim, które
wg National Geografic otwiera listę 10 najpiękniejszych
jezior w Polsce. Opisywane jest jako niezwykłe i magiczne oraz jedno z
najbardziej dzikich i nieokiełznanych jezior w Polsce. Jest ciche i spokojne,
co jest konsekwencją wprowadzonej, w większej jego części, strefy ciszy.
Nad brzegiem Jeziora Nidzkiego, otoczone zewsząd Puszczą Piską, ukryte jest wyjątkowe i niespotykane nigdzie indziej miejsce. Leśniczówka
Pranie. Dawno temu panującą tu wszechobecną ciszą i pięknem przyrody
zachwycił się poeta Konstanty Ildefons Gałczyński. Tu tworzył swoje najpiękniejsze dzieła. Dziś mieści się tu Muzeum im.K.I.Gałczyńskiego. Pranie
nadal zachwyca. Nie tylko przyrodą i ciszą. Zachwyca poezją i muzyką.
Zachwyca sztuką i przede wszystkim klimatem stworzonym przez jego
gospodarzy - Jagienkę i Wojciecha Kassów. Od wielu, wielu lat odbywają
się tu koncerty muzyki poważnej, piosenki literackiej, wystawy, spotkania
autorskie. Do leśniczówki dostać się można zarówno lądem, jak i od strony
wody. U jej stóp znajduje się pomost i strome schody, z których rozciąga
się olśniewająca panorama jeziora Nidzkiego.
W Rucianem-Nidzie wzdłuż rzeki Nidki i brzegu jeziora Nidzkiego biegnie
malownicza promenada spacerowa – pięknie oświetlona, ze ścieżkami
pieszo-rowerowymi, ciągiem pieszo-jezdnym oraz pomostami pływającymi, przeznaczonymi także do cumowania małych łodzi, rekreacji
i wędkowania.
Walory naturalne - wielkie kompleksy leśne oraz liczne jeziora stworzyły
w gminie wyśmienite warunki do rozwoju turystyki i sportów wodnych.
Ruciane-Nida jest ważnym punktem w żegludze mazurskiej. Bez problemu można dopłynąć stąd do Mikołajek, Giżycka czy Węgorzewa. Zapaleni
żeglarze będą zachwyceni licznymi akwenami. Nad jeziorami: Nidzkim,
Bełdany i Guzianka Wielka znajduje się kilkanaście ośrodków turystycznych, plaż i przystani żeglarskich – m.in. Port „U Faryja” czy ośrodek wypoczynkowy „Pod Dębem”, który położony bezpośrednio nad jeziorem
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Nidzkim, zawdzięcza swą nazwę pomnikowi przyrody - ok. 420-letniemu
dębowi rosnącemu w malowniczej scenerii rezerwatu przyrody.
Dużą atrakcją turystyczną gminy jest śluza „Guzianka”, łącząca jezioro
Bełdany z jeziorem Guzianka Mała. Śluza wybudowana w 1879 roku stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się kilkaset jednostek pływających dziennie. Obiekt
jest obecnie w złym stanie technicznym, w związku z czym rozpoczęto
prace przy budowie Śluzy Guzianka II – potężnej inwestycji, polegającej
na budowie i przebudowie infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z
budową i remontem śluzy Guzianka II. Szlak żeglugowy Wielkich Jezior
Mazurskich jest bez wątpienia motorem rozwoju mazurskich miejscowości i nieporównywalną w skali kraju atrakcją dla miłośników żeglarstwa,
stąd też istotne jest dbanie o jego infrastrukturę i rozwój. Realizacja
przedsięwzięcia przyczyni się do zachowania w dobrym stanie zasobów
kulturowych i naturalnych regionu, i jednocześnie efektywniejszego ich
wykorzystania jako potencjału środowiskowego, a także zwiększy walory
turystyczne regionu.
Przez tereny gminy przepływa najpiękniejsza z mazurskich rzek - czarowna Krutynia. Spływy kajakowe szlakiem wodnym Krutynia, zasłużenie opisywanym jako jeden z najpiękniejszych szlaków na europejskich
nizinach, stanowią fascynujące przeżycie. Trasa przebiega przez liczne
jeziora oraz rezerwaty krajobrazowe, wodne i leśne. Krutynia płynie leniwie i spokojnie, umożliwiając tym samym podziwianie barwnych i często
wciąż jeszcze dziewiczych zakątków. Rzeczne brzegi są porośnięte przez
stare sosny i dęby, a w mijanych po drodze miejscowościach zobaczyć
można tradycyjne chaty mazurskie oraz takie cuda natury, jak wielkie
pola nenufarów i rezerwaty przyrody: Sosny Królewskiej, Czapli Siwej
i Pływających Wysp. W wiosce o podobnie brzmiącej nazwie: Krutyń
oferowane są spływy kajakowe tradycyjnymi kajakami, a także łódkami
płaskodennymi w staro-mazurskim stylu tzw. pychówkami. Ciekawostką
jest, iż na wakacje przyjeżdżał Karol Wojtyła, późniejszy papież i święty
Jan Paweł II, który Krutynię przepłynął niejednokrotnie.
9719piwp-a

Śluza Guzianka
larsko-Rzeźbiarski „Kolonia Artystów” w Rucianem-Nidzie. Tu artyści
z całego kraju wykonują rzeźby i obrazy, a odwiedzający plener goście
mają możliwość obserwowania całego procesu powstawania ich dzieł.
Z roku na rok na popularności zyskują aktywne formy wypoczynku,
także zimą. W Rucianem-Nidzie i okolicach kwitnie bowiem narciarstwo
biegowe. Choć Mazury od dość dawna okazywały się atrakcyjne dla zwolenników narciarstwa biegowego, oficjalnie wyznaczonych i oznakowanych tras było niestety niewiele. Od kilku lat sytuacja uległa zmianie,
gdyż miejscowe władze poczyniły starania, żeby stworzyć małe mazurskie
imperium narciarstwa biegowego. Wykorzystując potencjał tkwiący w
we władczym pięknie Puszczy Piskiej i sąsiedztwie malowniczych jezior,
utworzone zostały szlaki narciarskie dla biegaczy na różnych poziomach.
Coś dla siebie znajdą tutaj zarówno absolutnie początkujący, jak również
zaawansowani biegacze. Można wybierać spośród wielu przepięknych i
najbardziej znanych na Mazurach tras oraz korzystać z wypożyczalni
sprzętu narciarskiego.
Gmina Ruciane-Nida jest więc miejscem, obfitującym nie tylko w nieskazitelną przyrodę i czyste powietrze, ale również w działalność człowieka - imprezy okolicznościowe, które gromadzą ludzi o wyjątkowych
osobowościach, inspirujących, z pasją. Podróż po malowniczych wioskach, błyszczące w słońcu taﬂe jezior, krystalicznie czysta woda w rzece,
szumiące władczo lasy i bory Puszczy Piskiej – to wszystko zamienia się
w podróż do własnego ja. Pozwala odnaleźć w sobie ciszę i harmonię,
uchwycić w locie muśnięcie skrzydeł ptaka, posłuchać, jak w duszy gra
mazurski wiatr. To wyjątkowy zakątek Polski, który raz odwiedzony na
zawsze pozostawia ślad w sercu.
Kornelia dawid, zyw

fot. Agnieszka Olszak

fot. Agnieszka Olszak

Pobyt w Rucianem-Nidzie to nie tylko odpoczynek na wodą, bo ta historyczna kraina ma do zaoferowania o wiele więcej. W miasteczku znajduje
się zabytkowa, XIX-wieczna wyłuszczarnia nasion im. Zdzisława Borońskiego – żywe Muzeum. Zbudowana została w 1890 roku i była największym
tego typu obiektem w Prusach Wschodnich. Zabytkowa Wyłuszczarnia
Nasion w Rucianem-Nidzie tętni życiem przez cały rok. Zimą pełni swoją
podstawową funkcję - wyłuszcza nasiona z szyszek - a w sezonie turystycznym przemienia się w obiekt turystyczny.
Warto także odwiedzić okoliczne miejscowości, w których nie brak atrakcji. W położonym nieopodal Wojnowie, nad Jeziorem Duś, znajduje się zespół klasztorny: cerkiew prawosławna oraz żeński klasztor starowierców z
maleńką molenną, zbudowany w połowie XIX wieku przez pierwszych starowierców, którzy przybyli na Mazury w 1830 roku. Klasztor pozostaje obecnie
w rękach prywatnych, a każdy zwiedzający jest tu serdecznie witany.
Warto wstąpić na teren Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, gdzie
wraz z przewodnikiem można udać się do jedynego w Polsce miejsca hodowli bobrów i obejrzeć te zwierzęta. Wjeżdżając w głąb puszczy można
przekroczyć na szosie wjazd do tej części lasu, w której żyją koniki polskie
- jedyna rodzima, pierwotna rasa koni, wywodzącą się bezpośrednio od
dzikich tarpanów. W Popielnie hodowla koników polskich prowadzona jest
w dwóch systemach utrzymania: rezerwatowym i stajennym.
Można też zajrzeć do Izby Regionalnej w pobliskich Wejsunach. Zgromadzono w niej dawne przedmioty codziennego użytku, a także druki. Wśród
eksponatów znajdują się m. in. niemiecka mapa z XIX wieku, drewniana
wędka do zimowych połowów, Biblie i fotografie.
To nie wszystko! Odwiedzając te piękne okolice warto zaplanować
swój pobyt tak, by móc podziwiać wyjątkowe wydarzenie artystyczne
– odbywający się cyklicznie pod koniec lipca Ogólnopolski Plener Ma-
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fot. Archiwum prywatne

Podczas tygodniowego pleneru grupa kilkunastu artystów z całego kraju, wykonuje rzeźby i obrazy w zadanym temacie, a odwiedzający plener
goście mają możliwość obserwowania całego procesu powstawania dzieł.
Zwieńczeniem jest poplenerowa wystawa w centrum miasta. Prace, po
każdej edycji, pozostają na miejscu, tam gdzie powstały i współtworzą
kulturalną przestrzeń miejscowości. Z myślą o mieszkańcach i turystach.
Wydarzenie to już na stałe wpisało się w kulturalny kalendarz imprez na
Mazurach, w gminie Ruciane-Nida

fot. M. Dąbrowski

fot. Archiwum prywatne

d kilku już lat, w tym samym czasie, w Rucianem-Nidzie zjawiają się artyści z różnych stron Polski i zostawiają po sobie
ślad – rzeźby oraz obrazy. „KOLONIA ARTYSTÓW”, bo tak zwą
się plenery rzeźbiarsko-malarskie, to już tradycja. Tradycja niezwykła, gdyż każda edycja tego wydarzenia niesie ze
sobą nowe dzieła będące ozdobą miasta. Pomysłodawcą i organizatorem
cyklicznego przedsięwzięcia jest Piotr Bogdaszewski, artysta-rzeźbiarz
z Rucianego-Nidy, realizujący przedsięwzięcie dzięki współpracy z miejscowym Domem Kultury. Nazwa pleneru nie jest przypadkowa, nawiązuje
bowiem do licznych kolonii artystycznych, powstających w XIX wieku na
naszych terenach. Mazury szczególnie inspirowały twórców z różnych
dziedzin sztuki. Zamysłem organizatorów było to, by impreza wskrzesiła
tradycję bytowania artystów plastyków w malowniczych mazurskich miejscowościach, a jej celem jest integracja artystów i możliwość wymiany
ich doświadczeń, oraz zainteresowanie mieszkańców rzeźbą, malarstwem
i rozwojem osobistym. Spotkanie z kulturą skierowane jest do różnych
grup wiekowych, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
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FaRyj iV
W 2017 roku zbudowaliśmy i zwodowaliśmy największy i najszybszy katamaran
pasażerski na Mazurach. Dwupokładowy, nowoczesny i komfortowy statek
może zabrać na pokład aż 250 pasażerów. „Faryj IV” pływa na trasie:
Ruciane-Nida – Jezioro Śniardwy – Mikołajki.
zapraszamy na rejsy katamaranem FaRyj iV oraz statkami FaRyj ii i FaRyj iii
po Wielkich jeziorach Mazurskich. oferujemy rejsy po jeziorach:
p Nidzkim p Guzianka Wielka
p Śniardwy p Mikołajki p Bełdany
Regularne rejsy odbywają się w okresie od 1 maja do 30 września.
Organizujemy również indywidualną ofertę podróży po akwenach Mazur.

Port „u Faryja” Rejsy Statkami
12-220 Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 6g
tel: (+48) 87 423 10 06
kom: (+48) 507 556 117 lub (+48) 503 325 655
e-mail: faryj@faryj.pl
9819piwp-a-K
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To nasz dom,
wolny od kłamstwa
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Wojciech Kass

fot. M. Dąbrowski

— Jako społeczeństwo nie funkcjonujemy już w kulturze podszytej duchem, a w
kulturze ze wszech miar komercyjnej i kiczowatej. Będącej jedynie towarem na
rynku. W Praniu podchodzimy do tego inaczej. Koncerty i spotkania są rodzajem
misteriów. Ci, którzy przyjeżdżają, a jest ich duża grupa, są przekonani, że
wypełniają się tu poważnymi wartościami i treściami — przekonuje Wojciech Kass,
dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

— Odpalił pan właśnie papierosa. To dość częste przy rozmowie z
artystami. Sztuka lubi tytoń?
— I tak, i nie. Kiedyś pisarze czy poeci faktycznie z reguły palili bardzo
często. Nie szukając daleko, w Praniu wciąż znajduje się słynna popielniczka, w której gasił papierosy Gałczyński. Jego córka, Kira, wspominała
o tym, jak niedopałki wręcz wysypywały się z niej na obrus, gdy tworzył
Konstanty. Wielu twórcom wydaje się, że po rzuceniu będą mieli problemy ze skupieniem. Raczej się mylą. Większa świadomość o szkodliwości
papierosów sprawiła, że ewidentnie nie są już „w modzie”.
— Pan jednak nie rzucił.
— Wraz z żoną palimy, lecz tylko okresowo, gdy przychodzi sezon artystyczny. Wcześniej paliliśmy więcej. Zmieniliśmy jednak podejście, kiedy
umierał zawsze nam życzliwy Mieczysław Rakowski (premier PRL w latach
1988-1989 - przyp. red.), który zmarł przez nowotwór płuc. Przyznaję jednak, nie tak łatwo rozstać się z tytoniem. Wbrew pozorom jest coś pięknego
w sytuacji, gdy wychodzi się zapalić przed leśniczówkę. Człowiek patrzy
w oczy jeziora, a wciągając dym ma wrażenie, że wraz z nim do płuc trafia
cały ten cudowny krajobraz.
— Pranie ewidentnie przyciąga artystów. Jaką magię ma w sobie,
że związał z nim swe losy sam Gałczyński, pan i wielu innych
twórców?
— Są miejsca, które mają genius loci (duch opiekuńczy - przyp. red.). Niektórzy określają je jako magiczne, urokliwe, bajkowe... To jednak wyłącznie
słowa-wytrychy. Są na ustach każdego. Żyjemy w czasach, gdy mianem
magicznego ludzie określają zupę pomidorową czy dyskotekę. Przy Praniu
takich słów używać nie ma sensu.
— Jeśli nie magia, to co jest tym pierwiastkiem?
— Dla Gałczyńskiego Pranie było miejscem ucieczki od stalinowskiej stolicy, dusznej ideologicznie. W tych 3 latach komunizmu w Polsce, jeszcze
za czasów Stalina, opuszczał Warszawę i krył się w Praniu, pośród natury. Było to jego miejsce izolacji od tego wielkiego kagańca nakładanego
kulturze, społeczeństwu. Odzyskiwał tu siły, poczucie wolności. Dla nas
obecnie Pranie jest po prostu domem. Domem bez kłamstwa. Publiczność,
która przyjeżdża, wie, że nie zostanie tu oszukana. Nie będzie jej wciśnięty
żaden artystyczny banał.
— W Praniu sięgacie po twórczość wysokich lotów. Muzyka poważna, piosenki literackie, wystawy, spotkania autorskie, recytacje
poezji... W obecnym, zdominowanym przez kiczowatość świecie,
jest w ogóle dla kogo to organizować?
— Celne pytanie. Angielski poeta, Thomas Eliot, przewidział pewną rzecz:
ludzie będą wyli z braku, nie mogąc jednocześnie uzmysłowić sobie, czym
jest ów brak. A jest nim „metafizyczna dziura” spowodowana brakiem duchowych wartości. Nie funkcjonujemy już w kulturze podszytej duchem,
a w kulturze ze wszech miar komercyjnej i właśnie kiczowatej. Będącej
jedynie towarem na rynku. W Praniu podchodzimy do tego inaczej, koncerty i spotkania są rodzajem misteriów. Ci, którzy przyjeżdżają, a jest ich
duża grupa, są przekonani, że wypełniają się tu poważnymi wartościami
i treściami.
— Skupmy się na panu. Niedawno obchodził pan piękny jubileusz.
20 lat kierowania Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
— Ten czas minął bardzo szybko. Jak pisał Miłosz: krótkie dni, krótkie
noce, krótkie lata. Nie były łatwe, lecz podołaliśmy temu wyzwaniu wspól-

nie z moją żoną - Jagienką. Gdy patrzę wstecz, to chciałbym, by te minione
chwile się powtórzyły.
— Jak dokładnie wyglądał pierwszy dzień w Praniu?
— Przyjechaliśmy dokładnie 6 września. Jadąc słyszeliśmy w radiu cały
czas wieści o pogrzebie księżnej Diany. Żona jechała z Poznania, z niemal
tirem dobytku. Mnie samochodem dostawczym przywiózł kolega z Sopotu.
Pogoda tak jak i teraz - słotna, deszczowa. Cały dobytek wyładowaliśmy
na podwórcu. Gdy wszedłem do budynku „administracyjnego”, gdzie otrzymaliśmy dwa pokoje, powitał nas pan będący... typowym przedstawicielem
epoki sprzed 1989 roku. Koszulka bez rękawów, na głowie berecik z antenką,
w prawej dłoni puszka z piwem, a w kąciku ust papieros. Pierwsze słowa,
które tu usłyszałem, brzmiały: „Czego”?
— Mało gorące powitanie.
— Zatem mu tłumaczę, pokazuję pismo, że otrzymaliśmy tu przydział, że
będziemy pracowali... Na co on odpowiedział krótko, że remont potrwa jeszcze minimum tydzień. Pojawił się problem. Nie mieliśmy gdzie zamieszkać.
Na „muzealnej górce” królowały jeszcze wówczas nietoperze, kuny i myszy.
Szukając wyjścia z sytuacji rozpaliliśmy grilla, by coś zjeść. I pojawił się sąsiad, Mieczysław Rakowski. Przyszedł, przedstawił się i przywitał z wielką
kulturą. Po chwili zapytał: „Co robi tu ten cygański obóz”? Opowiedzieliśmy
mu sytuację. Usiadł z nami, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, wypił piwo, zjadł
kiełbasę i poszedł. Nie minęło pół godziny, a do furtki podjeżdża samochodem. Rzuca klucze na turystyczny stolik (do dziś pamiętam ten dźwięk) i
mówi: „Wyjeżdżam do Warszawy. Mój dom jest do Państwa dyspozycji”.
— Rzadko spotykane zaufanie.
— Tak, wspaniały ludzki gest. Od tego momentu zaczęła się wieloletnia zażyłość sąsiedzka. Zainterweniował zresztą także w dwóch bardzo poważnych
sprawach w Praniu. Naturalnie z pożytkiem. Nie chcę mówić o konkretach.
Wystarczy rzec, że był bardzo pomocnym sąsiadem.
— Jakim cudem w ogóle znaleźliście się w Praniu? Poznań i Gdynia
nie leżą zbyt blisko.
— Były dwa powody. Pośredni - Czesław Miłosz. I bezpośredni... Eros (w
mitologii greckiej bóg miłości i namiętności - przyp. red.).
— To znaczy?
— W 1996 roku ukazała się moja książka o śladach Miłosza na Wybrzeżu.
W związku m.in. z tą publikacją zaprosił mnie starszy kustosz muzeum w
Suwałkach, by pokazać suwalskie ślady Miłosza. Wtedy również dowiedziałem się od niego, że leśniczówkę w Praniu opuszcza Kira Gałczyńska
wraz z mężem i nie mają konkretnego pomysłu co dalej, bo były kłopoty z
obsadzeniem jej stanowiska. Po nocnej naradzie powiedzieliśmy od razu, że
jesteśmy zainteresowani.
— Mamy Miłosza. Gdzie w tym wszystkim Eros?
— Choć wówczas jeszcze Jagienka nie była moją żoną, to wiedzieliśmy, że
chcemy budować wspólne życie. Nie było znaczenia gdzie dokładnie. Mazury
były dla nas ziemią nieznaną. Jedynie żona kiedyś tu była, przepływając
niedaleko pod żaglami. Gdyby w tym czasie ktoś zadzwonił, że zwalnia się
bacówka w Bieszczadach czy jakaś posada kustosza na Dolnym Śląsku - i
tak byśmy ją najprawdopodobniej przyjęli. Bardzo się jednak cieszę, że los
posłał nas na Mazury. Bardzo szybko pozyskały moje serce.
— Nie tylko sztuka, ale i miejsce zmienia ludzi. Jak zmieniło pana?
— Całkowicie. Nazwa - Pranie - zobowiązuje. Pierwsze dwa lata czułem jak
zmieniam skórę. W tym czasie odciąłem się od wcześniejszego Wojciecha
Kassa. Stałem się nowym człowiekiem. Podkreśleniem tego była jedna z
sytuacji: wziąłem wszystkie stare rękopisy, dramaty, wiersze, niedokończone próby literackie... i paliłem nimi w kominku przez całą noc. Zaczynałem
nowy rozdział.
— Jaka jest główna różnica między obecnym Praniem, a tym z 1997
roku?
— Zmiany zaszły na każdym metrze kwadratowym. Zdecydowanie rozszerzyliśmy zakres naszej działalności. I nie chodzi nawet bezpośrednio o
Pranie, w którym powstało wiele nowych elementów. Na nasze barki złożono
również opiekę m.in. nad muzeum Michała Kajki w Ogródku.
— Jaki moment, w ciągu tych dwóch dekad, był najtrudniejszy?
— Na pewno czas reformy administracyjnej z 1999 roku, gdy zmniejszono liczbę województw. Wcześniej podlegaliśmy Suwałkom, po zmianach
przejęło nas starostwo powiatowe w Piszu. Wszystkie struktury musiały się
przeorganizować. Dla placówek takich jak nasza wiązało się to z ogromnymi
problemami w finansowaniu. Był czas, gdy nie otrzymywaliśmy żadnej pensji.
Udało się nam jednak to przetrwać.
— Braki finansowe to dość częsty problem w dziedzinie kultury.
— Tak. W podobnym czasie otrzymaliśmy telefon z Muzeum Okręgowego w
Suwałkach, że nie ma pieniędzy, by kontynuować słynny cykl koncertów pt.

„Muzyka u Gałczyńskiego”. Inicjatywa powstała ok. 1982 r. Zdążyła wrosnąć
w prański krajobraz i zadomowić w świadomości odbiorców, nie wyobrażałem sobie więc, by te koncerty zostały zaniechane.
— Koncerty wciąż się odbywają, więc znaleźliście receptę.
— Wielokrotnie doświadczyłem tego, że jeśli życie przynosi problem,
to jednocześnie daje i możliwość do jego przezwyciężenia. Na jednym z
koncertów pojawiła się Hanna Gronkiewicz-Waltz, wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego. Usiadła skromnie i słuchała. Nie podszedłem
do niej, jednak zrobiłem jej zdjęcie. Niby koniec historii. Po wspomnianym
telefonie, szukając rozwiązania, wywoływałem zdjęcia. Gdy ją zobaczyłem,
to pomyślałem, że to ostatnia deska ratunku. Napisałem list, dość prywatny. Jako człowiek, nie jako żaden dyrektor. Byłem przekonany, że jakiś
sekretarz uzna go za kolejną żebraninę i zwyczajnie wyrzuci. Po 7 dniach
zadzwoniła do nas naczelnik działu finansowego NBP. Od razu stwierdziła:
„Nie wiem co pan zrobił, ale pani prezes powiedziała, że środki muszą się
znaleźć”. Od tamtej pory mocno się doszkoliliśmy w pozyskiwaniu środków.
I chyba idzie nam świetnie, bo dzięki wszystkim napisanym wnioskom,
programom, mamy możliwość finansowania sezonów artystycznych
i szerokiej działalności edukacyjnej oraz wydawniczej. Pranie wciąż się
rozwija, wciąż tętni życiem.
— Skąd wziął się wasz fenomen? Niby dotykacie pewnej niszy
artystycznej, ale na frekwencję nie możecie narzekać.
— Udało się zgromadzić przy Praniu niesamowitą publiczność. I nie
chodzi tylko o jej liczebność. Niekiedy na poboczach drogi prowadzącej
do Prania ustanawia się 2-kilometrowy sznur parkujących na poboczach
samochodów. My tam nie schodzimy ze wzgórza, bo strach to zobaczyć...
To oczywiście cieszy. Najbardziej jednak raduje to, jaka dokładnie jest ta
publiczność. Występujący tu artyści zawsze z uznaniem podkreślają, że
publiczność w Praniu jest uważna, skupiona, inteligentna. Scena może
być największa z możliwych, ale bez ludzkich emocji wkoło niej, pozostaje
jedynie dekorum. Ludzie przyjeżdżają tu z najróżniejszych stron Polski.
Często nawet ze swoimi leżakami i krzesełkami, a wśród nich jest wielu
naszych darczyńców, dobroczyńców i osób zwyczajnie nam życzliwych,
bez których „prański tabor” byłoby pchać dużo trudniej.
— Czują się jak w domu?
— Zdecydowanie. Wzajemnie wychodzimy sobie naprzeciw, za co wielki
ukłon w ich stronę. Jestem dumny, że mamy taką publiczność.
— Gdyby miał pan okazję porozmawiać z Wojciechem Kassem
sprzed 20 lat, co by mu pan powiedział?
— Powiedziałbym mu bez zastanowienia: „Warto”. Człowiek jest istotą
wielopiętrową. Popkultura obecnie tego kompletnie nie widzi. Jest płaska,
jednowymiarowa. Pranie umożliwiło mi odkrycie i jednocześnie zdobycie
kilku dodatkowych pięter własnej osobowości.
— Jakie „jutro” czeka Pranie?
— Planów jest dużo. Przed odejściem chciałbym dokonać tu zwłaszcza
jednej rzeczy: gruntownej modernizacji ekspozycji. Myślę, że zdołamy tego
dokonać w ciągu 3 lat. Wówczas będę mógł przekazać leśniczówkę w stanie
niemal doskonałym na ręce przyszłości.
— Co konkretnie należy do tych planów?
— Ekspozycja ma prawie 40 lat i nie przystaje do XXI wieku. Wielu zwiedzających nie wchodzi do muzeum. Siada na ławce i medytuje krajobraz,
biorąc przy tym często dzieła Gałczyńskiego do ręki. Gdy zapraszamy ich
do środka, to odpowiadają: „Byliśmy tu 5 razy, wystarczy nam chłonięcie
piękna tego miejsca”. Nowe możliwości technologiczne pozwolą jednak
jeszcze bardziej rozbudzić w nich ciekawość. Będzie można pooglądać
filmy o Gałczyńskim, posłuchać jego poezji w wykonaniu najlepszych aktorów, a i samego Gałczyńskiego, gdyż wykonywane przez niego wiersze
zachowały się w radiowych archiwach. Będzie można posłuchać i utworów
muzycznych, które uwielbiał. Listę takowych przygotowała dla nas Kira
Gałczyńska. To oczywiście ledwie garść zmian, które zajdą.
— A gdy praca zostanie już wykonana... Nie będzie żal opuścić
tego miejsca?
— Jest czas pracy i spoczynku. Oczywiście, że będzie żal, ale taka jest
kolej rzeczy. Trzeba pamiętać, że dla nas Pranie nie jest tylko miejscem
pracy, ale i życia. Tu przecież mieszkamy. Dlatego ten korzeń egzystencji
głębiej jest przez nas zapuszczony. Ludzie dziwią się czasem, widząc mnie
chodzącego z wiadrem i zbierającego papierki czy puszki pozostawione
przez turystów. Zżyliśmy się z tym miejscem. Cieszę się, że azyl mógł tu
znaleźć nie tylko Gałczyński, nie tylko sztuka, w tym przede wszystkim
muzyka i poezja, ale i nasze wspólne z Jagienką życie. A więc istnienie,
wobec którego nie można postępować dowolnie, na rympał.
Rozmawiał Kamil Kierzkowski
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leTni Sezon aRTySTyczny
W LeŚnicZÓWce Pranie 2019

p 8 CzeRWCa, Godz. 17.00 – wernisaż wystawy plenerowej „Kronika
olsztyńska w fotograﬁi Marka Truszkowskiego”
Kronika olsztyńska K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Andrzeja MASTALERZA
i Agaty PIOTROWSKIEJ
Wstęp wolny
p 29 CzeRWCa, Godz. 17.30 – inauguracja XXii Sezonu artystycznego
Gala przyznania ogólnopolskiej nagrody im. K. i. Gałczyńskiego
oRFeuSz za najlepszy tom poetycki roku (www.nagroda-orfeusz.pl)
Laudacje nominowanych tomików: Janusz DRZEWUCKI, Antoni LIBERA,
Jarosław ŁAWSKI, Bronisław MAJ, Marek ZAGAŃCZYK.
Promocja wydawnictwa „Pranie. Książka do pisania” (Austeria).
Oprawa artystyczna: Piotr MACHALICA i trio TANGO ATTACK (Grzegorz Bożewicz - bandoneon, Piotr Malicki - gitara, Hadrian Tabęcki - fortepian)
Patronat nad inauguracją: Starosta powiatu piskiego.
Wstęp wolny
p 7, 14 i 21, 28 liPCa oRaz 4, 11, 18 SieRPnia, Godz. 12.00 – zabawy
z zieloną Gęsią
Teatralno-plastyczno-literackie zajęcia dla dzieci. Prowadzenie: Grażyna Nalewajek.
Bilety: 10 zł
p 13 liPCa, Godz. 18.00 – program poetycko-muzyczny „Kobieta
i mężczyzna czyli powiedz mi jak mnie kochasz”
Wystąpią: Dariusz JAKUBOWSKI, Katarzyna THOMAS (sopran), Piotr SZAFRANIEC (fortepian).
W programie: tematy miłosne w poezji m.in. W. Szekspira, E. Dickinson, Ch.
Baudelaire’a, K. I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, W. Szymborskiej oraz
muzyka M. Legranda, G. Gershwina, M. Grechuty, E.Satie, G. Pucciniego, R.
Straussa
Bilety: 30 zł
p 14 liPCa, Godz. 17.00 – XXXVi edycja koncertów „Muzyka
u Gałczyńskiego”
Poezja K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Agaty BUZEK
Muzyka: Ignacy LISIECKI – fortepian (utwory F. Chopina i L. van Beethovena).
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18)
p 20 liPCa, Godz. 18.00 – „WaŻne PioSenKi” – koncert zespołu Raz
dWa TRzy
Bilety: 60 zł
p 21 liPCa, Godz. 17.00 – XXXVi edycja koncertów „Muzyka
u Gałczyńskiego”
„Kronika olsztyńska” K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Włodzimierza GALICKIEGO. Muzyka: Artur MODRZEJEWSKI - saksofon, klarnet, Adam PRZYBYLSKI - kontrabas, Jacek PIETRZAK – trąbka (utwory:J. S. Bacha, W.A. Mozarta,
O. Messiaena i A. Modrzejewskiego)
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18)

p 27 liPCa, Godz. 18.00 – spektakl muzyczny „Konie naRoWiSTe”
– pieśni Włodzimierza WySoCKieGo
Scenariusz i reżyseria: Jerzy SATANOWSKI.
Wystąpią: Artur ŻMIJEWSKI, Mirosław BAKA, Artur BARCIŚ, Mirosław CZYŻYKIEWICZ, Arkadiusz BRYKALSKI, Mariusz KILIAN, Beata LERACH, Anna
OZNER, Margita ŚLIZOWSKA, Magdalena PIOTROWSKA oraz zespół muzyczny
KAMELEON SEPTET pod kierunkiem Hadriana Tabęckiego.
Bilety: 70 zł
p 28 liPCa, Godz. 17.00 – XXXVi edycja koncertów „Muzyka
u Gałczyńskiego”
Poezja K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Artura ŻMIJEWSKIEGO
Muzyka: Joanna RADZISZEWSKA-SOJKA - sopran, Gajusz KĘSKA – fortepian
(arie z oper W.A. Mozarta, J. Straussa, operetki F. Lehara, pieśni F. Obrados,
J. Rodrigo, W.A. Mozarta, J. Brahmsa i F. Chopina).
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18)

p 3 SieRPnia, Godz. 18.00 – „KoBieTa do zjedzenia” – recital
Magdaleny SMalaRy
Bilety: 30 zł
p 4 SieRPnia, Godz. 17.00 – XXXVi edycja koncertów „Muzyka
u Gałczyńskiego”
Poezja poetów Konstelacji Toposu: P. Dakowicza, W. Gawłowskiego, A. Glenia,
J. Jakubowskiego, W. Kassa, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Nowaczewskiego w interpretacji Andrzeja MASTALERZA.
Muzyka: DUO ARDENTE: Aleksandra Lelek – wiolonczela, Maciej Zimka –
akordeon (utwory J. S. Bacha, A.F. Servaisa, C. Saint-Saensa).
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18)
p 10 SieRPnia, Godz. 18.00 – koncert Pizzolla niGHT. TanGo de
BuenoS aiReS
Wystąpią: KAYAH - wokal, Daniel OLBRYCHSKI - recytacje
SAWARS TANGO PROJEKT pod kierunkiem Sebastiana Wypycha W programie:
poezja iberoamerykańska oraz tanga m.in. A. Pizzolli, C. Gardela, J. Petresburskiego, W. Szpilmana, H. Warsa.
Bilety: 70 zł
p 12 SieRPnia, Godz. 17.00 – XXXVi edycja koncertów „Muzyka
u Gałczyńskiego”
Poezja K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Magdaleny CIELECKIEJ.
Muzyka: Bartłomiej WĄSIK – fortepian.
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18)
p 17 SieRPnia, Godz. 18.00 – „oSieCKa Po MĘSKu” – recital Marcina
januSzKieWiCza
Bilety: 40 zł
p 18 SieRPnia, Godz. 17.00 – XXXVi edycja koncertów „Muzyka
u Gałczyńskiego”
Poemat „Bal u Salomona” K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Andrzeja PIECZYŃSKIEGO.
Muzyka: Maciej KUCHARSKI – fortepian.
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18)

Organizatorzy: Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie Muzeum K. I. Gałczyńskiego
Muzeum K. I. Gałczyńskiego, czynne w lipcu i w sierpniu codziennie w godz. 9.30 – 17.00, tel./fax: 87 425 62 48, www.lesniczowkapranie.art.pl
Bilety do nabycia w Muzeum w Praniu. Rezerwacja biletów: pranie.rezerwacjabiletow@gmail.com (odbiór najpóźniej w dniu koncertu do godz. 17.00)
Donatorzy i partnerzy:
Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ze środków pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie realizowane
przy wsparciu finansowym
samorządu województwa
warmińsko-mazurskiego

Powiat Pisz
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JEZIORA WARMII I MAZUR\\\ Warmia & Mazury

Pięć największych
jezior Warmii i Mazur

Fot. Sławomir Kędzierski

Fot. Sławomir Kędzierski

Piotr Tysarczyk.pl wikipedia.org/wiki/Mamry

Fot. Anna Zduńczyk

Jezioro Niegocin
Śniardwy
To największe jezioro w Polsce, ma powierzchnię 114 km kw. Leży w obTo jedno z najpopularniejszych wśród turystów mazurskich jezior. Leżą nad
rębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w południowej części Krainy
nim miedzy innymi Giżycko, Wilkasy i Rydzewo.
Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Pisy.
Niegocin to trzecie pod względem rozmiarów jezioro na Mazurach. Powierzchnia: 2 tysiące hektarów, głębokość do 39,7 metra. Długość linii brzePoprzez cieśninę zwaną „Przeczką” Śniardwy połączone są z jeziorami
gowej: 35 kilometrów.
Bełdany i Mikołajskim, a krótkim kanalikiem z jeziorem Łuknajno. Jezioro
jest bardzo płytkie. Największa głębia wynosi do 23,4 m, a średnia głęMiejscowości turystyczne położone nad Niegocinem: Giżycko, Bystry, Grajwo,
bokość nie przekracza dziesięciu, a w wielu miejscach i trzech metrów.
Kąp, Ruda, Rydzewo, Bogaczewo, Strzelce, Wilkasy. Przez Niegocin biegnie
Liczne głazy, ukryte tuż pod powierzchnią wody (20 do 30 cm pod lustrem
szlak żeglarski z Giżycka do Mikołajek, Węgorzewa, Rucianego-Nidy i do Pisza.
wody) w większości nieoznaczone, stwarzają spore niebezpieczeństwo naW 2011 roku w Giżycku zbudowano nowoczesny port żaglowy tzw. ekomarinę.
wigacyjne. Najwięcej kamieni znajduje się w części południowej i wschodW Giżycku na Niegocinie znajduje się port Żeglugi Mazurskiej. Statkiem można
niej; kryją się często tuż pod powierzchnią wody.
stad dopłynąć do Mikołajek, Rucianego Nida i Węgorzewa lub odbyć rejs po
Niegocinie, i jeziorach Dobskim i Kisjano.
Na płytkim, dużym jeziorze, przy nagłej zmianie pogody, gdy wzrasta siła
wiatru, a ma on się gdzie rozpędzić, dosłownie
Na północy Niegocin łączy się Kanałem Łuczańw ciągu kilku minut podnosi się wysoka, półtoskim lub Niegociński z jeziorem Kisajno. Na połurametrowa, stroma fala. Nagła zmiana pogody
dniu z Niegocina przez jezioro Boczne i Kanał Kula
może zaskoczyć nawet doświadczonego i znamożna dopłynąć do jeziora Tałty i dalej na jezioro
jącego jezioro żeglarza. Charakterystyczną
Mikołajskie i Śniardwy.
W Niegocinie żyje 16 gatunków ryb. Przeważają
cechą dużych, nagrzanych powierzchni wód są
leszcze, płocie, węgorze, sandacze i szczupaki.
tzw. białe szkwały.
Najpiękniej wyglądają Śniardwy o świcie,
gdy lekka mgła unosi się nad wodą. Często nie
Jezioro Mamry Północne
widać wtedy brzegu i odnosi się wrażenie, że
otwiera się przed nami bezmiar morskich wód.
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyNad Śniardwami jest mnóstwo atrakcyjnych pól
spami, o urozmaiconej konfiguracji dna, z licznymi
Jezioro Śniardwy, widok z półwyspu Szeroki Ostrów
namiotowych, ośrodków i portów.
głęboczkami i wypłyceniami. Obrzeża niskie, często
Na jeziorze znajduje się 8 wysp oraz liczne
podmokłe, bagniste, odcinki północno-wschodnich
zatoki. Najbardziej znaną wyspą jest Czarci
i środkowa część północnych wyższe, miejscami
Ostrów i oddzielona od niej wąskim przesmystrome. Jezioro nie jest samodzielnym jeziorem
kiem Pajęcza Wyspa. Najpiękniejszym miejscem
tylko elementem kompleksu jezior także zwanego
na całym południu Wielkich Jezior jest wyspa
Mamry, co niekiedy wywołuje nieco zamieszania.
Kaczor, leżąca w przejściu między Śniardwami
Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 2504,4 ha.
a jeziorem Seksty. Nie ma możliwości dojechaJezioro ma 7,6 km długości i 5,2 km szerokości. Najnia tu samochodem, gdyż z lądem łączy wyspę
większa głębia ma 43,8 m, ale średnia głębokość
długa i wąska kładka z bali.
nie przekracza 10 metrów i jezioro jest na większości powierzchni stosunkowo płytkie.
Do pozostałych jezior kompleksu Mamr można
Dargin
dopłynąć przez jezioro Kirsajty (na jezioro Dargin)
Największe z jezior kompleksu Mamr. PoJezioro Dargin
lub przez Kalską Bramkę (na jezioro Święcajty).
wierzchnia 30,3 km kw., długość 10,1 km, szerokość 5,6 km. Długość linii brzegowej 37,6 km.
Jezioro Kisajno
Maksymalna głębokość 37,6 m, średnia —10,6
m. Przez jezioro Dargin przechodzi szlak wodny
Jezioro tranzytowe pomiędzy Mamrami i Niegoz Giżycka do Węgorzewa.
cinem. Jezioro Kisajno zajmuje południową część
Dargin łączy się od południa z jeziorem Kisajno
zespołu jeziora Mamry. Powierzchnia 18,96 km kw.,
i dalej Niegocinem, od zachodu z jeziorem Ładługość 8,5 km, szerokość do 3 km, głębokość do 25
bap i dalej z jeziorem Dobskim, a od północny
m. Linia brzegowa: 50 kilometrów. W południowej
z jeziorem Kirsajty i dalej Mamrami. Na północczęści jeziora znajduje się kilkanaście wysp z licznym brzegu jeziora Dargin znajduje się też wejnymi gatunkami ptaków wodnych. Wszystkie wyspy
ście do Kanału Sztynorckiego, którym możemy
są ścisłymi rezerwatami. Nie wolno tam cumować.
dopłynąć do jeziora Sztynorckiego i Sztynortu.
W Kisajnie występują: leszcze, płocie szczupaki,
Niegocin: widok z portu w Giżycku
Na wschód od wejścia do Kanału Sztynorckiego
okonie. Od północy Kisajno graniczy z jeziorem Darznajduje się duża grupa Głazów Sztynorckich
gin. Stamtąd przez jezioro Kirsajty wiedzie szlak na
ukrytych tuż pod powierzchnią jeziora. Głazy
Mamry, do Węgorzewa czy Sztynortu. Szlak wiedzie
są oznakowane.
wschodnia stroną Kisajna.
Na półwyspie Fuleda od strony jeziora DobKisajno żeglarzom służy jako jezioro tranzytowe
skiego znajduje się rezerwat geologiczny głapomiędzy Niegocinem i Mamrami. Stąd w południozów narzutowych. Natomiast na wschodnim
wej i wschodniej części latem panuje tam spory
brzegu półwyspu dzielącego Dargin od Mamr
ruch. Znacznie mniej żeglarzy zapuszcza się na
leży rezerwat torfowiskowy Mokre.
zachodnia część Kisajna. A jest ona wyjątkowo
Miejscowości położone nad Jeziorem Dargin:
urokliwa. Prowadzi tam tzw. Łabędzi Szlak. Szlak
Kirsajty, Nowy Harsz, Pieczarki, Poganty, Róg
zaczyna się w przesmyku między półwyspem
Pierkunowski, Skłodowo i Sztynort.
Mały Ostrów, a wyspą Duży Ostrów.
Jezioro Kisajno
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Zapraszamy do wypożyczalni motorówkiolsztyn.pl,
w której wypożyczysz rewelacyjne motorówki bez patentu!
Majówka, wakacje, weekend, wieczór panieński, kawalerski, urodziny, komunie,
zaręczyny, sesje zdjęciowe, prezent dla najbliższych - zaskocz wszystkich!
Spełniaj swoje marzenia na naszych motorówkach bez patentu
już od 120 złotych za godzinę. Jesteśmy codziennie w Olsztynie przy jeziorze Ukiel,
na plaży pod hotelem Omega.

Zarezerwuj swój rejs już dziś!

Rezerwacje
pod numerem telefonu:

509 325 151

Motorówkiolsztyn.pl
- wynajem bez patentu
Olsztyn - Ukiel

motorówkiolsztyn.pl
www.motorowkiolsztyn.pl
55319otbr-a-K
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ORZYSZ \\\ Warmia & Mazury

WOJSKOWA STOLICA POLSKI
MIEŚCI SIĘ W ORZYSZU
– WĘDKARSKIM SERCU MAZUR
NAZWA „ORZYSZ” WIĘKSZOŚCI KOJARZY SIĘ Z MALOWNICZO POŁOŻONYM MIASTECZKIEM
NA MAZURACH ORAZ Z WOJSKIEM I FUNKCJONUJĄCYM DO KOŃCA LAT 80. XX WIEKU
7 ODDZIAŁEM DYSCYPLINARNYM, NAZYWANYM POTOCZNIE JEDNOSTKĄ KARNĄ.

P

Orzysz zaprasza do siebie także żądnych sportowych wrażeń utrzymanych w militarnym charakterze. 17 sierpnia obędzie się dziewiąta
edycja Biegu Tygrysa, morderczego biegu z przeszkodami, uznawanego za jedno z najtrudniejszych tego typu wydarzeń w Polsce, którego
najdłuższe trasy mierzą aż 30 kilometrów. Bieg Tygrysa jest wyjątkowy
pod wieloma względami. Tylko tu uczestnicy mają możliwość rywalizacji na terenie niedostępnego na co dzień poligonu wojskowego oraz
współzawodnictwa w międzynarodowym składzie, na trasach przygotowanych przez wojskowych ekspertów.
Zapraszamy do Orzysza, gdzie na łonie natury, pośród jezior i lasów
zasmakujesz wojskowych wrażeń.
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Mariusz Kraśnicki

Mariusz Kraśnicki

Mariusz Kraśnicki

Maciej Wrotniak

o dziś dzień wojsko odgrywa ważną rolę z życiu miasta.
To tu znajduje się słynny orzyski poligon, jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Tu też od 2017 roku
stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO, w skład której wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Nic więc dziwnego, że od kilku lat Orzysz
promuje się jako Wojskowa Stolica Polski.
Od dwóch lat w Orzyszu organizowana jest Walka Czołgów, wydarzenie jakiego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce, mające na celu
pokazanie społeczeństwu możliwości współczesnego wojska. Kilkudziesięciominutowa bitwa wojsk pancernych, pokazy dynamiczne
i statyczne sprzętu wojskowego, to tylko niektóre z atrakcji, które także w tym roku, 13 lipca zobaczyć będzie można na poligonie w Orzyszu.
W całkowicie bezpłatnym wydarzeniu, otwartym dla każdego, naprzeciw siebie staną między innymi czołgi Abrams, Leopard i PT-91 Twardy.

9619piwp-a

Łukasz Szymański

Łukasz Nikołajuk

karzy za jedno z najpiękniejszych i najbardziej przyjaznych wędkarzom
w kraju.
Od tego roku jezioro Orzysz jeszcze bardziej otwiera się na wędkarzy,
bowiem dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy orzyskim samorządem, a Polskim Związkiem Wędkarskim, na jeziorze Orzysz miłośnicy wędkowania nie zobaczą już rybackich sieci. Już dziś do Orzysza
przyjeżdżają najlepsi wędkarze w kraju, a na wodach jeziora organizowane są najważniejsze wędkarskie imprezy w Polsce.
Sportowe jezioro, na którym każdy łowić może rekordowe okazy, z najważniejszymi wędkarskimi imprezami, to wystarczające argumenty, by
stwierdzić, że Orzysz to Wędkarskie Serce Mazur.

B. Chojęta

Orzysz to także nadal dziewicza i nieskazitelna mazurska przyroda.
Jeziora i lasy stanowią prawie 50% powierzchni gminy. Przyroda zachowała m.in. część największego torfowiska niskiego na Pojezierzu
Mazurskim o nazwie Bagna Nietlickie, gdzie spotkać można prawdziwe
królestwo ptaków, a także Rezerwat Jeziorko oraz Jezioro Zdedy, z ciekawymi i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.
Ziemia Orzyska, oprócz malowniczych terenów, oferuje także bogatą
gamę różnorodnych form wypoczynku. Rzeka Orzysza zwana Amazonką Mazur to niepowtarzalne miejsce do przeżycia wyjątkowej podróży
kajakiem.
Doskonałym miejscem do uprawiania wędkarstwa jest natomiast
Jezioro Orzysz, zajmujące powierzchnię 1070 ha, uznawane przez węd-

9619piwp-B
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GieTrZWaŁD:
SankTuaRium maRyjne
gIeTRzwAłd nA wARmII nAleży dO nAjSłynnIejSzycH mIejSc
pIelgRzymkOwycH w pOlSce. ROcznIe OdwIedzA gO BlISkO 1 mln TuRySTów

W

1877 roku dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i
Barbarze Samulowskiej pokazała się na klonie Matka Boska. Przemówiła do nich po polsku. Barbara Samulowska
została po latach zakonnicą i przez wiele lat pracowała
na misji w Gwatemali.

Z daleka Gietrzwałd wygląda bardzo malowniczo. W zieleni tonie zarówno kościół, jak i domki o murach z czerwonej cegły. Zewsząd ciągną
pielgrzymki, przed wojną nazywane z warmińska łosierami.
W centrum tej dużej gminnej wsi stoi dom, w którym przed wojną Andrzej Samulowski, współtwórca „Gazety Olsztyńskiej”, założył polską
księgarnię. Przed budynkiem możemy obejrzeć jego popiersie.
Naprzeciwko widać kościół parafialny p. w. Najświętszej Maryi Panny
i Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wewnątrz jest m.in. obraz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem z 1505 r.
Z kościoła idziemy zadrzewioną drogą w kierunku cudownego źródełka,
z którego pielgrzymi czerpią wodę w nadziei uleczenia swoich chorób.
Opiekunowie tutejszego sanktuarium, księża kanonicy regularni laterańscy od lat odnotowują takie przypadki. Warto obejrzeć również Drogę
Krzyżową, dzieło współczesne. W sklepiku przy Domu Pielgrzyma możemy
kupić dewocjonalia.
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Fot. Andrzej Stachurski

Gietrzwałd, położony w połowie drogi
między Olsztynem i Ostródą,
na skraju południowej Warmii,
to miejsce objawień Matki Bożej,
które trwały od 27 czerwca
do 16 września 1877 roku i do tej pory
jako jedyne na ziemiach polskich
zostały oficjalnie uznane przez
władzę kościelną.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

Miejsce szczególnie uświęcone
obecnością Maryi i wielkim do Niej
nabożeństwem, trwającym
od XVI wieku, gdy w kościele pojawił
się słynący łaskami cudowny obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem.
10 września 1967 roku koronowany
papieskimi koronami przez
ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Polski.

11-036 Gietrzwałd, ul. Kościelna 4
tel. (+48 89) 512-31-02, fax 512-34-06

Gotycki kościół parafialny
w Gietrzwałdzie z XV wieku,
pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
ustanowiony 2 lutego 1970 roku
przez Ojca Świętego Pawła VI
Bazyliką Mniejszą.

e-mail: biuro@sanktuariummaryjne.pl
www.sanktuariummaryjne.pl
58619OTBR-A-k
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Orneta –perła

architektury warmińskiej
Orneta tO zabytkOwe miastO O niezwykłej histOrii. ze względu na malOwnicze
pOłOżenie, Ocalałe Obiekty architektury i urbanistyki najwyższej klasy
w skali regiOnu uważana jest za jednO z piękniejszych miast warmii.
W mieście – w samym centrum – rzuca się w oczy nie tylko kościół farny,
jeden z najpiękniejszych kościołów gotyckich w Polsce (XIV w.) ratusz miejski,
który od połowy XIV w. przetrwał wszystkie kataklizmy, ale także kamieniczki
mieszczańskie usytuowane wokół ratusza, które były wielokrotnie przebudowywane. Dziś stoją przy rynku domy z wieków XVII i XVIII z podcieniami na
parterze, z nowymi elewacjami o pięknych, bajkowych kolorach.
Fot. Honorota Wójcik

czasy. Orneta potrafi zauroczyć, gdyż miasto zachowało prawie w całości
swą historyczną zabudowę, co znalazło również odzwierciedlenie w filmach
realizowanych w mieście i okolicy, m.in.: „ Wenecji” Jana Jakuba Kolskiego,
„Róży” Wojciecha Smarzowskiego, „W imieniu diabła” Barbary Sass-Zdort,
„Papuszy” Joanny i Krzysztofa Krauze czy „Niewinnych” Anne Fontaine. Do
spacerów zachęcają również uliczki znajdujące się poza Starym Miastem
z pięknymi, niepowtarzalnymi budynkami – „pałacykami”. Zmęczeni zwiedzaniem miasta turyści mogą odpocząć na orneckich, zacisznych skwerach
oraz nad miejskim Jeziorem Mieczowym.
Orneta, tak jak Kraków, posiadała swoje sukiennice
i swojego smoka
Ornecki smok – był to potwór pożerający nie tylko zwierzęta. Jak głosi legenda, ofiarą jego padały również kobiety i dzieci. Wielu rycerzy, którzy próbowali
uwolnić miasto od tej klęski, ginęło w walce, aż wreszcie jednemu z nich,
św. Jerzemu, udało się smoka zabić. Reminiscencje tej legendy znalazły się
w herbie miasta. Orneta należy obok Braniewa i Lidzbarka Warmińskiego do
miast, w których rezydowali biskupi warmińscy. Przez miasto przebiega Szlak
Kopernikowski. Orneta należy również do Sieci Miast Dobrego Życia – Sieci
Miast Cittaslow. Okolice Ornety także warte są odwiedzenia, gdyż obfitują
w wiele zabytkowych kościołów, jak choćby sanktuarium w Krośnie oraz
sanktuarium w Chwalęcinie.

WIOSNA I LATO W ORNECIE
Dzień Wolnej Sztuki 27.04.2019 r.
Lokalne minimuzeum zlokalizowane w podziemiach miejskiego ratusza
po raz drugi przystępuje do ogólnopolskiej akcji pn. Dzień Wolnej Sztuki.
W godzinach 12.00 – 14.00 Galeria Dziedzictwa Ornety włączy się w ruch
slowart udostępniając odwiedzającym 5 obiektów do oglądania w skupieniu
i świadomości. W tym roku akcji towarzyszy miłość jako temat przewodni.
W zbiorach muzeum zaprezentowane zostaną m.in.: rzeźba Mikołaja Kopernika, znaczek heraldyczny Ornety czy trąbka sygnałowa dróżnika.
rowerowa majówka 3.05.2019 r.
Rodzinny piknik integracyjny na łonie natury cieszący się z roku na rok coraz
większą popularnością. Na mieszkańców Gminy Orneta po wspólnej wyprawie rowerowej czekać będą konkursy, rodzinne gry i zabawy oraz ognisko
z kiełbaskami.
Spacerem po Starym Mieście
Bez pośpiechu, w pełnym skupieniu, można zwiedzać zabytkowy, malowniczy, najładniejszy na Warmii rynek; ten sam, który oglądał kiedyś Mikołaj
Kopernik, podążając do Fromborka. Spacerując uliczkami Starego Miasta
możemy podziwiać piękne, często misternie zdobione kamieniczki, wieżyczki,
arkady wokół rynku. Detale architektoniczne kamieniczek wzbudzają podziw.
Stylowe latarnie dodają uroku zabytkowemu śródmieściu i uliczkom starówki. Na środku Rynku znajduje się gotycki ratusz z XIV wieku, obudowany
charakterystycznymi domami budnymi, w wieżyczce ratusza zawieszono najstarszy na Warmii, oraz jeden z najstarszych zachowanych w Polsce – dzwon,
pochodzący z 1384 roku. Będąc w Ornecie, koniecznie należy wstąpić do jedynego w swoim rodzaju gotyckiego kościoła farnego z XIV wieku z niezwykle
bogatym wystrojem wnętrza, w którym olśniewa pięknie odrestaurowany
ołtarz główny. Na zewnątrz kościoła załamania dachowe kaplic posiadają
charakterystyczne, daleko wysunięte stylizowane żygacze wody. Wędrując
wąskimi uliczkami, przy których stoją kilkusetletnie kamieniczki, zwiedzając
zabytkowe budowle, możemy z łatwością przenieść się myślami w tamte
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Festiwal Gier planszowych „ planszowisko” 04.05.2019 r.
Rodzinna zabawa, spryt, logiczne myślenie oraz kształtowanie wyobraźni.
Planszowisko zaprasza wszystkich miłośników dobrej zabawy do mistrzostw
gry w kapsle, turnieju szachowego oraz gier wielkoformatowych (działania
w ramach projektu Aktywna Rodzina współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ornecka gra miejska 05.05.2019 r.
Śladami smoka wyruszymy wraz z Miejskim Domem Kultury na wędrówkę ulicami Ornety. Do realizacji gry miejskiej przyłączy się Młodzieżowa
Rada Miejska.
Ornecka Noc Muzeów 11.05.2019 r.
Z 11 na 12 maja 2019 r. wystartuje 5 edycja Orneckiej Nocy Muzeów. W programie przewidziano szereg atrakcji. Planowany jest koncert muzyki jazzowej na ulicach Starego Miasta, warsztaty oraz popularnonaukowe seanse
pod sztucznym niebem Astronomicznego Laboratorium Mobilnego dzięki
6019lwwl-A -P

staraniom Orneckiego Stowarzyszenia „Agrorelaks”. Sala sesyjna Urzędu
Miejskiego zamieni się w pomieszczenie wystawiennicze. Zostaną tam zgromadzone najnowsze eksponaty lotnicze wydobyte z dna jeziora Wuksniki
w gminie Miłakowo podczas akcji pn. „LIM 2” przeprowadzonej przez członków sekcji nurkowej stowarzyszenia Reduta Orneta. Nie zabraknie wystawy
starych, zabytkowych aparatów i kamer z kolekcji prywatnej Mirosława Naszkierskiego – to nie koniec planowanych atrakcji na majową Noc.
Fot. Honorota Wójcik

Wernisaż wystawy „La Famme” 28.06.2019 r.
W tym roku w galerii Art. Nova w Ornecie zagości kolekcja „La famme – kobieta inspiracją w sztuce” ze zbiorów Dariusza Matyjasa reprezentującego
Mazurską Fundację Sztuki Art Progress. Pojawią się litografie dzieł wielkich
mistrzów, m.in. Chagala czy Picassa, jak również autorów z Polski: Starowieyskiego, Beksińskiego i wielu innych. Będzie to przegląd różnych kierunków
sztuki i technik graficznych ukazujących indywidualne style artystów, a przede wszystkim zmysłową i tajemniczą naturę płci pięknej.
Kolorowy Festiwal Młodości 29.06.2019 r.
Doskonała zabawa z użyciem kolorowych proszków holi, konfetti, balonów
z wodą przy dźwiękach muzyki, a to wszystko na placu przy MDK w Ornecie.
Fot. Honorota Wójcik

Dni Ornety 12-14.07.2019 r.
W ramach obchodów, w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Ornety, swoją
obecnością, już po raz drugi, Dni Ornety zaszczyci wykonawca muzycznego
nurtu disco polo Zenon Martyniuk z Zespołem Akcent, uświetniając część
artystyczną święta Ornety.

XI Warmińska Motomajówka 12.05.2019 r.
Jak co roku motocykliści niemalże ze wszystkich stron Polski przyjadą do
Ornety, by w motocyklowym korowodzie udać się do pobliskiego Krosna na
XI Motomajówkę organizowaną przez Warmiński Klub Motocyklowy „Drager”
Orneta. Zlot rozpocznie uroczysta msza święta z poświęceniem jednośladów.
70-lecie MKS „Błękitni” w Ornecie 24-26.05.2019 r.
Na okres 24-26 maja 2019 r. przypadną również obchody 70-lecia MKS „Błękitni”. Zaplanowano mecze z reprezentacją TVP, Oldboys Błękitni Orneta,
Oldboys Legia Warszawa, Oldboys Olimpia Elbląg. Meczom towarzyszyć będą:
Dziecięcy Turniej Ligi Mistrzów, w którym weźmie udział 16 drużyn dziecięcych z terenu całego województwa, spartakiada osób niepełnosprawnych
pn. Błękitna Siła, konkurs plastyczny oraz fotograficzny skierowany do dzieci
i młodzieży. Obchody jubileuszu klubu zwieńczy uroczysta gala, na której
spotkają się byli oraz obecni działacze klubu, zawodnicy, sponsorzy oraz
sympatycy Błękitnych.
Dzień Dziecka 01.06.2019 r.
Blok zabaw animacyjnych z okazji Dnia Dziecka, Wojewódzki Konkurs Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Smokoryki” oraz kreatywność i integracja środowiska to Klockowa Orneta – element projektu Aktywna Rodzina współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy Warmiński Wielobój Spadochronowy
Spektakularnym widowiskiem podczas tegorocznych Dni Ornety 2019 będzie realizacja projektu, pn. Pierwszy Warmiński Wielobój Spadochronowy
Driel – Oosterbeek. Imprezę współorganizują Urząd Miejski w Ornecie, stowarzyszenie Reduta Orneta, Pathfinder Polska, Gh Ostpreussen. Wydarzenie skoncentrowane będzie wokół epizodów bojowych lądowania polskiej
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod Arnhem w Holandii w 1944 r.
Elitarne spadochronowe grupy rekonstrukcyjne oraz stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej biorące udział w orneckim evencie przećwiczą elementy,
które później odtworzą we wrześniu w Holandii. Impreza ta zaplanowana jest
na terenie dawnego lotniska, dawnej strzelnicy lotniczej oraz przy Jeziorze
Mieczowym w Ornecie w dniach 12-14 lipca 2019 r. W ramach tego projektu
zorganizowane zostaną skoki spadochronowe szkolno-treningowe, obrona
zrzutowiska, przebicie się sił powietrznodesantowych do miasta z przeprowadzeniem walk z niemieckimi oddziałami, pokaz oraz zawody strzeleckie
z broni palnej – historycznej, która używana była przez polskich spadochroniarzy, a także nocny epizod forsowania rzeki Ren, w rolę którego „wcieli się”
miejskie Jezioro Mieczowe.
Przestrzeń Sztuki 21.07.2019 r.
21 lipca 2019 roku odbędzie się kolejny koncert pn. Przestrzeń Sztuki.
Przemiła atmosfera przy dźwiękach muzyki w centrum miasta – na placu
przy miejskim ratuszu.
Nie zabraknie też atrakcji dla aktywnych miłośników ekologicznego spędzania
czasu wolnego – dla nich młodzież z Młodzieżowej Rady Miejskiej przygotuje
warsztaty recyklingu, animacje, gry i zabawy.

Mistrzostwa Polski w Motocrossie 08-09.06.2019 r.
Stowarzyszenie Motoklub Orneta tym razem podjęło się organizacji II rundy
mistrzostw Polski MX. Sympatyków sportu zapraszamy w czerwcu na tor
motocrossowy w Ornecie.

IX Cyklada Warmińska 25.08.2019 r.
Rodzinna wycieczka rowerowa połączona z piknikiem na łonie natury.
Msza święta w sanktuarium w Krośnie oraz gry, konkursy i zabawa na
świeżym powietrzu.

II Warmiński Piknik Myśliwski, 291 rocznica konsekracji kościoła
pw. Krzyża Świętego w Chwalęcinie 16.06.2019 r.
Już po raz drugi Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża w Chwalęcinie
uroczystą mszą św. uczci 291 rocznicę konsekracji tamtejszego sanktuarium.
Wydarzenie zostanie połączone z II Warmińskim Piknikiem Myśliwskim zorganizowanym we współpracy parafii z kołami łowieckimi z gminy Orneta.

Podwórkowe wspomnienia 30-31.08.2019 r.
Działanie skierowane do mieszkańców Ornety polegające na odświeżeniu
starych zabaw podwórkowych, zakończone wspólną zabawą taneczną (działania w ramach projektu Aktywna Rodzina współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z Europejskiego Funduszu Społecznego).
6019lwwl-B -P
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ŚWiĘTa LiPka 2019

U

ROk pO wIelkIcH juBIleuSzAcH kOlejne ROcznIce

biegły rok, 2018, był dla Świętolipskiego Sanktuarium Matki
Jedności Chrześcijan czasem istotnych rocznic, spośród
których na czoło wysuwało się 50-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej, której
11.08.1968 r. dokonał Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał
Wyszyński, a współkoronatorem był ówczesny Metropolita Krakowski ks.
kardynał Karol Wojtyła. W tej wielkiej uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski. Do tej najistotniejszej
rocznicy dołączało się m.in. 400-lecie oddania Świętej Lipki pod opiekę
króla polskiego i jego następców i 125. rocznica ukończenia szkoły muzycznej w Świętej Lipce przez Feliksa Nowowiejskiego. Z tej racji zaistniało
w minionym roku wiele wydarzeń, spośród których siedem miało zasięg
przynajmniej ogólnopolski:
1. Wpisanie Sanktuarium na listę pomników historii przez Prezydenta
RP i Premiera Rządu RP.
2. Ofiarowanie naszemu Sanktuarium przez Prezydenta RP jako jedynej
świątyni w Polsce ﬂagi państwowej w Dniu Flagi RP.
3. Transmisja Mszy św. z naszego Sanktuarium przez Telewizję Polonia.
4. Transmisja głównej uroczystości jubileuszowej przez TVP Info.
5. Emisja znaczka pocztowego z obrazem Matki Bożej Świętolipskiej
przez Pocztę Polską.
6. Przyznanie naszemu Sanktuarium Odznaki Honorowej Ministra Sportu
i Turystyki „Za zasługi dla Turystyki”.
7. Reportaż z przygotowań do koncertu i koncert kolęd z naszego Sanktuarium emitowany przez Telewizję Polsat.
W maju bieżącego roku będziemy przeżywać kolejne jubileusze: 50-lecie przybycia ze stałą posługą do Świętej Lipki śp. brata Waldemara
Strzyżewskiego, organisty, który po stu kilkudziesięciu latach ożywił
świętolipskie organy, uruchomiając ich figury, a także 50-lecie wizyty w
naszym Sanktuarium ówczesnego przełożonego generalnego naszego
Zakonu Jezuitów, kandydata na ołtarze, sługi Bożego o. Pedra Arrupe,
który m.in. otworzył i poświęcił Świętolipskie Muzeum. Wtedy mieściło
się ono na jednej z empor świętolipskiej bazyliki; dziś natomiast w siedmiu
salach budynku obsługi ruchu turystycznego. W dwu salach na parterze
znajdziemy dwie stałe ekspozycje. Pierwsza z nich jako jedyna w tym
regionie poświęcona jest archeologii i ikonografii biblijnej, z eksponatami
od czasów prehistorycznych poprzez epokę żelaza, brązu, okres rzymski i
bizantyjski. Znajdziemy tam m.in. fragmenty kartonażu mumii egipskiej z
XIII w. przed Chrystusem oraz trzy oryginalne lampki oliwne z Palestyny
z czasów ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Druga ekspozycja poświę-
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cona jest historii Świętolipskiego Sanktuarium. Umieszczono tam m.in.
gotycki krzyż ofiarowany naszemu Sanktuarium przed czterema wiekami
przez Stefana Sadorskiego, sekretarza króla Zygmunta III Wazy, oraz tkany
złotą nicią ornat Marysieńki Sobieskiej, żony króla Jana III Sobieskiego. Na
poddaszu znajdują się cztery kolejne stałe ekspozycje. Pierwsza z nich to
osobisty księgozbiór św. Jana Pawła II. Jest to jedyna na świecie tego typu
stała ekspozycja. W kolejnych salach można zapoznać się z eksponatami
przybliżającymi dzieje jezuitów w Polsce i na świecie, podziwiać dary z
terenów misyjnych oraz zobaczyć, jak kiedyś żyli tutejsi mieszkańcy. Jest
tam także miejsce na czasowe wystawy. W tym roku jedna z nich przybliża
dzieje powiatu kętrzyńskiego, inne wprowadzą nas w świat ikon.
W tym roku tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja (26.05) odbędzie się
uroczystość odpustowa nawiedzenia nMP. W czerwcu rozpoczną się
XXXI już Świętolipskie Wieczory Muzyczne. W niedzielę 11.08.2019 przeżywać będziemy uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej. W środę,
14 sierpnia przybędą do nas chorzy i osoby starsze, a w czwartek, 15
sierpnia odbędzie się doroczny odpust Wniebowzięcia nMP.
Jeżeli szukacie pomysłu na weekendowy, aktywny relaks lub spodziewacie się gości, którym chcecie pokazać okolicę, polecam tę niewielką, zieloną miejscowość nad przepięknym jeziorem. 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 jej specjalności. Tu możesz usiąść na ganku i zjeść
na świeżym powietrzu, podziwiając widok na przepiękne sanktuarium.
Ruszając w dalszą drogę, mijamy sędziwe drzewa, zielone doliny i przepiękne jeziora. 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.
Bardzo serdecznie zapraszamy do tego wyjątkowego miejsca w kolejnym
istotnym dla nas roku. Szczegółowe informacje umieszczamy sukcesywnie na stronie naszego Sanktuarium: www.swlipka.pl.
Ks. aleksander jacyniak Sj
61719otbr-a-K

UZDROWISKOGOLDAP.PL

GOŁDAP – MAZURSKI ZDRÓJ

JEDYNE UZDROWISKO NA WARMII I MAZURACH

Zapraszamy do korzystania z całorocznych minitężni oraz groty solnej w pijalni wód mineralnych i leczniczych.

Przebywając przy tężniach leczymy przede wszystkim: górne
drogi oddechowe, zatoki, rozedmę płuc, nadciśnienie tętnicze, alergię,
nerwicę wegetatywną, depresję, stres, czy ogólne wyczerpanie organizmu. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują
wzrost odporności organizmu poprzez działanie bakteriobójcze.
Woda lecznicza – 0,6% chlorkowo-sodowa, fluorkowa. Woda jest czerpana z utworów jury dolnej z głębokości 646 m odwiertem Gołdap Zdrój
1. Suma głównych składników mineralnych rozpuszczonych: 5970,97
mg/dm3. Woda posiada świadectwo potwierdzające jej właściwości lecznicze i przydatność do kuracji pitnej, wydane na podstawie wymagań zawartych w obowiązujących przepisach Ministerstwa Zdrowia.
Woda mineralna – 1226,45 mg/dm3 rozpuszczonych składników mineralnych, ze znaczną zawartością sodu i chlorków oraz fluorków. Woda jest czerpana
z utworów kredy górnej
z głębokości 426 m
odwiertem Gołdap
Zdrój 2.
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CENNIK

Czwarte w Polsce co do wielkości tężnie solankowe, o długości 220 i wysokości 8 m. Doprowadzone do tężni solanki, wydobywane z głębokości 646 metrów, spływając po gałązkach tarniny, pod wpływem słońca
i wiatru wytwarzają wokół tężni mikroklimat o dużej zawartości jodu,
bromu, magnezu, wapnia, potasu, sodu i fluoru. Powstały aerozol odznacza się szczególnymi walorami zdrowotnymi – jego cząsteczki
wnikają do organizmu poprzez błony śluzowe układu oddechowego oraz
skórę.

GROTA SOLNA – SEANS 45-MINUTOWY
Bilet normalny – 10 zł/os. Bilet ulgowy (dzieci powyżej 7 lat) – 5 zł/os.
Karnet* (10 wejść) – 80 zł/szt.
Zakup powyżej 10 karnetów – 50 zł/szt.

MINITĘŻNIA – CZAS PRZEBYWANIA DO JEDNEJ GODZINY
Bilet normalny – 5 zł/os. Bilet ulgowy (dzieci powyżej 7lat) – 2,50 zł/os.
Karnet* (10 wejść) – 40 zł/szt.
* Do wykorzystania w ciągu 30 dni od dnia zakupu.
WODA
Woda w kubku plastikowym – 2 zł
(w cenie dwa rodzaje wody bez limitu w trakcie jednej wizyty)

PUNKT WIDOKOWY NA TĘŻNI SOLANKOWEJ
Bilet normalny – 4 zł/os. Bilet ulgowy (dzieci powyżej 7 lat) – 2 zł/os.
Dzieci do lat 7 wstęp do groty solnej, minitężni i na punkt widokowy – bezpłatny.

Zapraszamy na pyszną kawę i do stoiska z pamiątkami.

PIJALNIA WÓD I TĘŻNIE, GOŁDAP, PROMENADA ZDROJOWA 20, PIJALNIA – TEL. 887 800 300

14819OCWO-A

Mazurskie tężnie solankowe

Grota solna - jej głównym celem jest odtworzenie w sztucznych warunkach nadmorskiego lub powstałego w naturalnych grotach solnych
mikroklimatu.
Inhalacja w grocie solnej wspomaga leczenie:
• stanów zapalnych górnych dróg oddechowych, zatok, płuc i oskrzeli,
• schorzeń dermatologicznych (zapalenie skóry, łuszczyca),
• niedoczynności tarczycy,
• chorób układu krwionośnego,
• stanów pozawałowych, wyrównania ciśnienia tętniczego,
• schorzeń przewodu pokarmowego,
• otyłości,
• zmniejsza chrapanie i poprawia sen.
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MORĄG \\\ Warmia & Mazury

Hotel na miarę
Twoich poTrzeb!

Warmia i mazury to region turystyczny, W którym jest
Wiele hoteli, jezior, lasóW, atrakcji. jednak jest miejsce,
które łączy W sobie to Wszystko – tailor hotel sport & conference.
Coś smacznego
Gdy już zwiedzimy okolice i skorzystamy ze wszystkich atrakcji, na miejscu czeka na gości restauracja. Hotelowa kuchnia to głównie pasja oraz
wieloletnie doświadczenie. Karta dań bazuje na własnych pomysłach oraz
oczekiwaniach i gustach wielbicieli dobrej kuchni, w której króluje bogactwo smaków i aromatów. W menu nie brakuje smakołyków, których nie
sposób wymienić, ale nawet najbardziej wymagający smakosze znajdą coś
dla siebie, m.in. stek z polędwicy wołowej serwowany z pieczonymi ziemniaczkami, warzywami i sosem rozmarynowym czy pierś z kaczki serwowana w sosie z czarnej porzeczki, z zasmażanymi buraczkami i ziemniakami.
Do tego kusi piwniczka z winami, gdzie można znaleźć produkty z winnic
m.in. takich krajów jak: Gruzja, Hiszpania, Włochy, Chile.

Blisko przyrody i historii
Tailor Hotel Sport & Conference położony jest na malowniczych Mazurach Zachodnich, w Morągu w powiecie ostródzkim. Obiekt znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Skiertąg, jednego z najpopularniejszych w tym rejonie miejsc rekreacji i wypoczynku. Oprócz pobliskiego
parku, warto wybrać się na spacer po morąskim rynku z odbudowanym
gotyckim ratuszem, w którym mieści się Informacja Turystyczna. Na
uwagę zasługuje także renesansowy pałac Dohnów, kirkut – zabytkowy
cmentarz żydowski czy też zamek krzyżacki. Na południowo-zachodnim
krańcu Morąga znajduje się Rozlewisko Morąskie, które powstało na terenie
osuszonego w 1867 r. Jeziora Morąskiego. Jest to ekosystem bagienny
z licznymi gatunkami roślin wodno-błotnych oraz miejsce gniazdowania
ponad 150 gatunków ptaków! Istny raj dla ornitologów! W sezonie letnim
w okolicy odbywa się mnóstwo imprez, koncertów, festiwali, zawodów
sportowych i wiele innych wydarzeń, w których warto wziąć udział. Piękna
przyroda Mazur Zachodnich oraz malownicze miasteczka zachęcają do
jednodniowych wycieczek po okolicy. Piękne zabytki, spokój, niesamowity
klimat i dużo zieleni. Nowo wyremontowany hotel przy ul. Żeromskiego
38 w Morągu to propozycja dla najbardziej wymagających osób, które
cenią sobie wygodę, atrakcje i bliskość przyrody, a do tego chcą aktywnie spędzić urlop lub w podróży służbowej mieć chwilę relaksu. Tailor
Hotel Sport & Conference posiada w swojej ofercie 48 komfortowych
pokoi jednoosobowych, dwuosobowych i rodzinnych, czyli z możliwością
dostawienia dostawki lub łóżeczka dziecięcego, i to bezpłatnie. Oprócz
wygodnych łóżek na wyposażeniu każdego pokoju znajdują się: telewizor
(polskie i zagraniczne kanały), Wi-Fi, zestaw powitalny, lodówka, suszarka
do włosów, szlafrok, kapcie i woda mineralna.

Na każdą okazję
Oprócz usług hotelowych w ofercie znajduje się również organizacja imprez okolicznościowych, co przy doskonałej kuchni stanowi idealne połączenie. W Tailor Hotel Sport & Conference można zorganizować wesela,
chrzciny, komunie, urodziny dla dorosłych i dzieci, wieczory panieńskie
i kawalerskie, konferencje, szkolenia, eventy firmowe, spotkania wigilijne,
pobyty grupowe, imprezy plenerowe.
Dla miłośników sportu
Tailor Hotel Sport & Conference to również atrakcyjny obiekt dla lubiących sport, ale co ważne, także dla klubów sportowych. Jest to świetne
miejsce szczególnie dla piłkarzy, którzy znajdą w bezpośrednim sąsiedztwie
dostęp do kompleksu sportowego, obejmującego zespół boisk i bieżni lekkoatletycznej. Goście mają także możliwość skorzystania z hali sportowej
oraz basenu z siłownią, które funkcjonują na terenie naszego miasta i zarządzane są przez współpracujące z hotelem placówki.

Czas wolny
Tailor Hotel Sport & Conference proponuje również swoim gościom
relaks w saunie czy wannie z hydromasażem W budynku znajduje się
restauracja, a do tego przestronna sala konferencyjna, grill, patio oraz
miejsce na ognisko, które są idealne do organizacji imprez rodzinnych i firmowych. Aktywni mogą skorzystać z siłowni, w hotelu można wynająć
rowery, kijki do nordic walking lub gokarty. Także najmłodsi znajdą coś
dla siebie. Z myślą o nich przygotowano pokój zabaw, pokój gier PS4 i plac
zabaw. Wypożyczalnia samochodów.
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Posiadamy 48 komfortowych Pokoi:
•Jednoosobowe •Dwuosobowe DBL
•Dwuosobowe TWIN
•Pokoje rodzinne
- możliwość dokupienia dostawki
- możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego (bezpłatnie)
wyPosażenie Podstawowe:
•TV (kanały polskie i zagraniczne) •WI-FI •Zestaw powitalny
•Lodówka •Suszarka do włosów •Szlafrok i kapcie •Woda mineralna
restaUracJa taiLor
Kuchnia w Tailor Hotel Sport & Conference to głównie pasja oraz
wieloletnie doświadczenie. Karta dań bazuje na własnych pomysłach
oraz oczekiwaniach i gustach wielbicieli dobrej kuchni, w której
króluje bogactwo smaków i aromatów. W naszej restauracji znajdą
Państwo wina z różnych zakątków świata, takich jak: Gruzja, Chile,
Włochy, Hiszpania. Posiadamy także bar z szerokim wyborem napoi
i alkoholi.
atrakcJe hoteLowe
•Sauna •Wanna z hydromasażem
•W hotelu znajdują się restauracja, przestronna sala konferencyjna,
grill, patio oraz miejsce na ognisko, które są idealne do organizacji
imprez okolicznościowych
•Siłownia
•Wypożyczalnia samochodów
•Wynajem rowerów, kijków do nordic walking, gokartów
•Pokój zabaw dla dzieci •Pokój gier PS4
•Plac zabaw dla dzieci
okoLiczne atrakcJe
•Jezioro Skiertąg (150 metrów)
•Dostęp do parku i terenów leśnych
•Kompleks sportowy (boiska, bieżnia lekkoatletyczna)
•Basen z siłownią
•Zabytki miasta Morąg (gotycki ratusz i kościół, pałac Dohnów,
zamek krzyżacki)
orGanizUJemy:
•Wesela, chrzciny, komunie
•Urodziny dla dorosłych i dzieci,
•Wieczory panieńskie i kawalerskie
•Konferencje, szkolenia, eventy firmowe
•Spotkania wigilijne, pobyty grupowe •Imprezy plenerowe

dane kontaktowe
Morąg, ul. Żeromskiego 38
tel. +48 89 652 19 00, 538 895 787
e-mail: restauracja@tailorhotel.pl, recepcja@tailorhotel.pl
www.tailorhotel.pl
godziny otwarcia restauracji:
niedziela-czwartek 13:00-20:00, piątek-sobota 13:00-22:00
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LIDZBARK WARMIŃSKI \\\ Warmia & Mazury

Takie wydarzenia tylko

w Lidzbarku Warmińskim
Nadchodzi „Czas na ser”
Lidzbark Warmiński 31.05.- 2.06 Dziedziniec Hotelu Krasicki
Hasło „Czas na ser” jest rozpoznawalne w całej Polsce i na stałe zadomowiło się w kalendarzu imprez promujących tradycyjne serowarstwo.
Warmia jest naturalnym wyborem do promocji zdrowej żywności. Będzie
smacznie i bardzo naturalnie. Najlepsze receptury i niespotykane dodatki takie jak zioła i przyprawy sprawią że wystawcy oferują wyjątkową
żywność.
Szukając pomysłu na spędzenie weekendu warto zapoznać się z cyklicznym wydarzeniem odbywającym się w Lidzbarku Warmińskim. Dziewiąta
edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych
„Czas na ser” to możliwość poznania bogactwa smaku naturalnych wyrobów z różnych regionów Polski. Festiwal odbywać się będzie w dniach 31
maja – 2 czerwca 2019. Pierwszy dzień przeznaczony jest dla serowarów,
dwa kolejne dni to otwarta formuła festiwalu w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Będzie można spróbować różnych gatunków serów
wytwarzanych przez lokalnych producentów na małą skalę. To również
doskonała okazja do rozmów z serowarami i uzyskanie informacji u źródła.
Warto spróbować jak smakuje prawdziwa wieś i ser wykonany z dbałością
i dużą dawką cierpliwości.
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W trakcie Festiwalu odbywają się Warsztaty Smaku, które są doskonałą
okazją na poznanie bogactwa gatunków serów i ich właściwości smakowych. Tylko wtedy można poznać aromat sera i „triki” na wydobycie jego
najlepszych cech. Doświadczeni i renomowani kucharze wskażą jak używać serów i wzbogacać własną kuchnie o ciekawe pomysły na potrawy z
dodatkiem serów tradycyjnych. Wydarzenie przeznaczone jest dla całych
rodzin. Oprócz stoisk organizatorzy zapewniają również inne atrakcje tak
aby każdy gość festiwalu „Czas na ser” był zadowolony.
Jak co roku gwarantowana jest wyśmienita atmosfera zarówno dla wystawców jak i zwiedzających. Piękna lokalizacja Lidzbarka Warmińskiego
oraz otoczenie Zamku Biskupów Warmińskich zachęca do zwiedzania
miasteczka oraz zapoznawania się z kulturą Warmii. To długi weekend
więc pobyt można zaplanować na dłuższy czas i korzystać z wszystkich
atrakcji jakie oferuje Ogólnopolski Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych „Czas na ser” i Lidzbark Warmiński. To święto wytwórców serów
tradycyjnych warto więc poznać pasję tych osób i cieszyć się naturalnymi
smakami. Piękne krajobrazy i zabytki sprawią, że wszystko będzie smakowało lepiej a kto raz spróbuje tradycyjnych serów to zakocha się w ich
smaku i będzie wracał na Festiwal co roku.

XIII Bitwa pod Heilsbergiem
Napoleony Kultury to festiwal łączący tradycję z historią. W ramach
wydarzenia każdy może przenieść się w czasie do początków XIX wieku
i poczuć się jak żołnierz epoki napoleońskiej podczas zwiedzania obozu
wojskowego i podziwiania samej potyczki. To także niepowtarzalna okazja
zamienić słówko z samym Napoleonem Bonaparte.
Festiwalowy weekend to moc atrakcji dla całych rodzin, dzieci mogą
zwiedzać wojskowe obozowisko, zobaczyć sztab dowodzenia i tam spotkać Napoleona. Obozowi towarzyszą także wystawcy i rzemieślnicy m.in.
kaletnicy, filcownicy, kowale, cieśle czy garncarze. Zanim rozegra się właściwa bitwa, warto zapoznać się z obozem wojskowym Francuzów, Rosjan i
Prusaków. Przed główną rekonstrukcją widzowie będą mieli okazję uczestniczenia w zwiedzaniu obozu oraz pokazie musztry w wykonaniu przybyłych rekonstruktorów. Natomiast w przeddzień rekonstrukcji w Zamku
Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się prezentacja
nowego nabytku Muzeum Warmińskiego, obrazu „Bitwa pod Heilsbergiem”
autorstwa Antona Hoffmanna, którą poprowadzi dr Sławomir Skowronek.
Następnie zaplanowana jest prelekcja dr Tomasza Strzeżyka o tytule
„Napoleon na Warmii”. Główną atrakcją jest rekonstrukcja bitwy pod
Heilsbergiem. Na specjalnie przygotowanych na tę okoliczność polach
przy ul. Kąpielowej ściera się około 200 rekonstruktorów, a ich liczba rośnie z roku na rok, pojawiają się w różnych formacjach: piechoty, konnicy i
artylerii. Widowisko rok rocznie przyciąga coraz większe tłumy turystów,
chętnych sprawdzić czy w tym roku znów Francuzi zajmą Heilsberg, czy
jednak Rosjanie z Prusakami utrzymają pozycję, udział w wydarzeniach
festiwalowych jest bezpłatny
TeRMiny: 07-09.06.2019 r.
ORGANIZATOR: Lidzbarski Dom Kultury, ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 26 88, e-mail: heilsberg.ldk@gmail.com, sekretariatldk@gmail.com, www.lidzbarskidomkultury.pl

nAjwAżnIejSze ImpRezy
2019 ROku
w lIdzBARku wARmIńSkIm
28 kwietnia

II Festiwal Biegowy im. Mikołaja
Kopernika

1 maja

Majówka Miejska

1-3 maja

Warmia Rower Fest

9 maja

XII Memoriał Andrzeja Grubby

1-2 czerwca

Festiwal Serów Farmerskich
i Tradycyjnych „Czas na ser”

23-26 maja

Rajd „Szwedzi i Przyjaciele”

7-9 czerwca

Bitwa pod Heilsbergiem

15 czerwca

Letni Festiwal Mniejszości Niemieckiej
„Sommerfest”

28-30 czerwca

Festiwal Kina Niezależnego

29 czerwca-31 sierpnia

Lidzbarskie Wieczory Jazzowe

19 lipca

Koncert charytatywny Joannitów

21 lipca

Festiwal Kultury Myśliwskiej

9-11 sierpnia

Dni Lidzbarka Warmińskiego

15-18 sierpnia

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

14 września

5 PKO Bieg Charytatywny

29 września

VIII Lidzbarski Bieg Przełajowy
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SZCZYTNO
MIASTO, DO KTÓREGO
CHCE SIĘ WRACAĆ
SZCZYTNO TO MIASTO POŁOŻONE W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM. JEGO UNIKATOWY W SKALI
WOJEWÓDZTWA I CAŁEGO KRAJU CHARAKTER SPRAWIA, ŻE STANOWI ONO WIZYTÓWKĘ MAZUR,
DO KTÓREJ CHĘTNIE ŚCIĄGAJĄ TURYŚCI. MIASTO OTACZA WYJĄTKOWA PRZYRODA,
JEZIORA ZACHĘCAJĄCE DO KĄPIELI, LEŚNE ŚCIEŻKI ZAPRASZAJĄCE DO DŁUŻSZYCH SPACERÓW
I ODETCHNIĘCIA PEŁNĄ PIERSIĄ Z DALA OD WIELKOMIEJSKIEGO SMOGU I ZGIEŁKU.
W SAMYM CENTRUM MIASTA ZNAJDUJĄ SIĘ DWA JEZIORA – DOMOWE MAŁE
I DOMOWE DUŻE, NA KTÓRYCH LATEM ZABIELI SIĘ OD ŻAGLI,
JAK W PIOSENCE „WRÓĆMY NA JEZIORA” AUTORSTWA KRZYSZTOFA KLENCZONA.
Krzysztofa Klenczona, którego muzyka wciąż rozbrzmiewa na szczycieńskich ulicach i uliczkach. To stąd wyruszył w świat gitarzysta Niebiesko-Czarnych, lider zespołów Pięciolinie i Czerwone Gitary. Jedna z legend
polskiego bigbitu, której przeboje, takie jak „Matura” czy „Kwiaty we włosach”, zna każdy dorosły Polak.
Szczytno to oprócz wyjątkowej przyrody także wiele atrakcji turystycznych znajdujących się w samym mieście. Tuż obok miejskiego ratusza obejrzeć można ruiny krzyżackiego zamku znanego z kart powieści „Krzyżacy”
Henryka Sienkiewicza. Ruiny, które już niebawem odzyskają blask dzięki
projektowi ich rewitalizacji, który tchnie nowe życie w wiekowe mury.

W mieście odwiedzić można również Muzeum Warmii i Mazur z wyjątkową
wystawą słynnych mazurskich kafli, dziewiętnastowieczną chatę mazurską
czy zabytkowe kościoły.
Do odwiedzenia najważniejszych i najbardziej charakterystycznych
miejsc Szczytna zachęcają mazurskie pofajdoki, które na każdym kroku
towarzyszą wędrującym ulicami miasta. Rozsiane w całym mieście postaci od lat wywołują uśmiech na twarzach, nie tylko tych najmłodszych,
zwiedzających. Wraz z mazurskimi pofajdokami można poznać nie tylko
najważniejsze miejsca w Szczytnie takie jak Wyższa Szkoła Policji czy plaża
miejska, ale przede wszystkim historię miasta.

Panorama Szczytna od strony Jeziora Domowego Małego
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Plaża miejska
w Szczytnie

4819SZWS-A

Dni i Noce Szczytna

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

Święto Mazurskiego Kartoflaka
Odwiedzenie miasta ułatwia bliskość Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Jest to jedyne w regionie
lotnisko, które dzieli od Szczytna
piętnaście minut jazdy samochodem. Dla turystów chcących odwiedzić miasto to idealny wybór łączący oszczędność czasu i wygodę.
Szczytno to jednak nie tylko turystyka i historia, to również kultura na wysokim poziomie. Latem
w mieście każdy znajdzie imprezę
dla siebie. Bogactwo wydarzeń
sportowych, koncertów i imprez
o charakterze folklorystycznym
i historycznym wyznacza tempo
życia miasta w najgorętszych
miesiącach roku. Maraton Juranda i szczycieński Triathlon Cross
Szczytno to imprezy, które są rozpoznawalne nie tylko w regionie,
ale też w całej Polsce. Dni i Noce
Szczytna to jedna z największych
i najbardziej spektakularnych
imprez w województwie, w trakcie której odbywają się koncerty
gwiazd polskiej i światowej estrady.

Amatorzy tradycyjnej kuchni od lat
na początku sierpnia przyjeżdżają
do Szczytna na Święto Mazurskiego Kartoflaka. Cykl imprez Letnie
Granie to miesiące pełne wydarzeń,
spośród których każdy wybierze coś
dla siebie.

Przyjazd Juranda ze Spychowa
Pomnik Krzysztofa Klenczona

Najważniejsze wydarzenia
z cyklu Letnie Granie:
25-26 maja
XXX Maraton Juranda
Miejsce: plac Juranda
13-14 lipca
Triathlon Cross Szczytno 2019
Miejsce: plaża miejska
19-21 lipca
Dni i Noce Szczytna 2019
Piątek:
Nowator, Dejw, DANZEL, PlayBoys
Sobota:
Żuki, Krzysztof Cugowski, LemOn
Niedziela:
Frajda, Rock&Roni, Harlem,
Patrycja Markowska

Ruiny zamku krzyżackiego po rewitalizacji

Mazurski pofajdok

Koncertom towarzyszyć będą m.in.
mityng lekkoatletyczny, Jarmark
Jurandowy, wesołe miasteczko, występy artystyczne dzieci
i młodzieży, występy zespołów
ludowych, aleja rękodzielników,

wioska rycerska.
Miejsce: plac Juranda
3 sierpnia
XII Święto Mazurskiego Kartoflaka
Mazurski Jazz Jarmark
Miejsce: plac Juranda
4819SZWS-B
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Wypoczynek na Mazurach

Mazury o każdej porze roku…

W

Krainie Tysiąca Jezior, nad samym brzegiem największego w
Polsce jeziora Śniardwy powstała w 2016 roku Marina Śniardwy
Resort & Spa. To właśnie miłość
do Mazur, walory przyrodnicze i pasja do sportu
zainspirowały nas do tego, aby w małej miejscowości Nowe Guty stworzyć ten wypoczynkowy
kompleks. Tu znajdą Państwo miejsce dające
wytchnienie od codzienności. Marina Śniardwy

Resort & Spa to kameralny obiekt, położony w
urokliwej, zielonej okolicy. Czeka tu na Państwa
piaszczysta plaża, komfortowe pokoje, restauracja serwująca regionalne dania, bar Fish &
Chips, strefa relaksu a także wypożyczalnia
sprzętu wodnego.

towo urządzonych domków holenderskich
zapewnia rodzinom doskonałe warunki
do wypoczynku. Goście mają do dyspozycji plac
zabaw, miejsce na wspólne ognisko, plażę, restaurację , bar Fish & Chips, strefę relaksu oraz
wypożyczalnię sprzętu wodnego.

W ślad za Mariną Śniardwy Resort & Spa w
roku 2017 powstał Camping Marina, usytuowany na wzgórzu za obiektem. 14 komfor-

Naszym Gościom oferujemy aktywny wypoczynek nad jeziorem, relaks i wspaniale spędzony
czas, który na długo pozostanie w pamięci.

Marina Śniardwy resort & sPa
NoWe GuTy 36,
12-250 oRzySz, Tel. 48 602 480 448
rezerwacje:
rezerwacje@marinasniardwy.pl
KontaKt: kontakt@marinasniardwy.pl
10219piwp-a

Mini ZOO
„NASZA ZAGRODA”
Mini ZOO
W tym miejscu, stworzonym z myślą
o najmłodszych, istnieje możliwość
bliskiego kontaktu ze zwierzętami.
Można przyjrzeć się im z bliska,
pogłaskać i zaprzyjaźnić.

Agroturystyka
Oferta gospodarstwa jest kierowana
do osób chcących w trakcie wypoczynku
obcować z naturą w sercu Mazur
oraz posmakować domowej kuchni
opartej na włąsnych produktach.
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Polska Wieś 14, Mrągowo
pon.-sob. 9:00-18:00
niedziela 11:00-18:00
7419MRWM-A

Wycieczki
Idealne miejsce na edukacyjną szkolną
wycieczkę, podczas której uniowie mogą
nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu nauk
przyrodniczych, ale także rozwijać
wyobraźnię i kreatywność.

Imprezy
NASZA ZAGRODA to idealne miejsce
na przyjęcie okolicznościowe, imprezę
firmową czy obiad rodzinny na ponad
40 osób. Jesteśmy elastyczni i otwarci
na nowe wyzwania kulinarne i organizacyjne.

tel. 89 741 73 17
kom. 785 604 496
www.zoonaszazagroda.pl

TO JUŻ XII REGIONALNA WYSTAWA
PRZYRODNICZO-ŁOWIECKA
W NADLEŚNICTWIE JEDWABNO
JUŻ PO RAZ XII NADLEŚNICTWO JEDWABNO, REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE ORAZ ZARZĄD OKRĘGOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W OLSZTYNIE ZAPRASZAJĄ
NA WYSTAWĘ NAJCIEKAWSZYCH TROFEÓW ŁOWIECKICH Z SEZONU 2018/2019.
Gratka nie tylko dla myśliwych
Gwoździem programu będzie oczywiście bogata ekspozycja najciekawszych trofeów łowieckich pozyskanych w sezonie 2018/2019 w okręgu
mazurskim, jednak na tym nie koniec. Wszyscy miłośnicy naszych czworonożnych towarzyszy będą mogli przyjrzeć się pracy psów myśliwskich,
które zaprezentują swoje umiejętności wykorzystywane podczas pracy
z myśliwym. Nie sposób zapomnieć, że prócz psów do polowań wykorzystywane są ptaki drapieżne. Wobec tego do atrakcji należy zaliczyć profesjonalny pokaz sokolnictwa. Nie zabraknie też niespodzianek, które na
tę chwilę pozostawiamy w tajemnicy...
W czasie wystawy będzie można podziwiać, ale także zakupić artykuły
wykonane z poroża oraz dzieła lokalnego rzeźbiarza. Pojawi się również
pszczelarz, który zdradzi nam kilka tajemnic o pracy w pasiece i pszczołach. Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwać będzie grupa ratunkowa
Autrimpus, która prowadzić będzie również pokazy pierwszej pomocy.
Z myślą o najmłodszych przewidziano wiele ciekawych atrakcji, rozrywek
i konkursów. Pociechy i ich rodzice będę mogli przespacerować się po ścieżce edukacyjnej, a na koniec zregenerować siły przy ognisku i ciepłej zupie.
Zapraszamy!
Wystawa jest imprezą otwartą dla wszystkich, serdecznie zapraszamy
do Jedwabna 25 maja 2019 r. Otwarcie wystawy o godzinie 11:00.

Nadleśnictwo Jedwabno
ul. 1 Maja 3
12-122 Jedwabno

Kontakt
tel. (89) 621 30 05
e-mail: jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl
www.jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl/
61419otbr-a
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