
Województwo Warmińsko Mazurskie 

 

 

 
Województwo warmińsko-mazurskie -  jednostka podziału 
administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-
wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa 
jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², i liczy 1,45 mln mieszkańców. 

 

Ciekawostki 
 Najwyższym budynkiem na Warmii i Mazurach jest wieża Katedry pw. św. Mikołaja 

w Elblągu (95 metrów). Można zobaczyć z niej Gdańsk.  

 Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się punkt, gdzie schodzą 

się trzy granice państwowe: Polski, Litwy i Rosji. Jest to także najbardziej wysunięty 

na północny-wschód punkt naszego województwa.  

Nazwa województwa Województwo warmińsko-mazurskie 

Stolica Olsztyn 

Powierzchnia 24 173,17 km² 

Mniejszości narodowe  Białorusini,Ukraińcy,Niemcy,Romowie,Litwini,Tatarzy,Rosjanie    

Gwara/Język Gwara mazurska\ 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn


 Kanał Ostródzko-Elbląski, który powstał w połowie XIX wieku, to atrakcja na skalę 

światową. Dzięki pięciu pochylniom statki mogą poruszać się po szynach.  

 W województwie warmińsko-mazurskim spalono ostatnią „czarownicę” w Europie. 

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło 21 sierpnia 1811 na wzgórzu szubienicznym 

przy drodze z Reszla do Korsz.  

 Gdy budowano Wolfsschanze (Wilczy Szaniec) – kwaterę głównego wodza III Rzeszy 

ubytki w drzewostanie uzupełniano atrapami z rur. Aby rury wyglądały bardziej 

„naturalnie”, pokrywano je igielitową siatką, która miała imitować liście.  

 Papież Pius II (sprawował urząd papieża w latach 1458-1464), czyli Eneasz Sylwiusz 

Piccolomini wywodził się z Warmii.  

 Z 18 zrealizowanych odcinków "Stawki większej niż życie" aż 5 kręcono w Olsztynie.  

 Emil Adolf von Behring - twórca immunologii, laureat pierwszej Nagrody Nobla z 

dziedziny medycyny (1901) urodził się 15 marca 1854 w Ławicach koło Iławy 

(niegdyś miejscowość ta nosiła nazwę Hansdorf).  

 Największe siedlisko bocianów w Polsce znajduje się w województwie warmińsko-

mazurskim we wsi Żywkowo, w powiecie bartoszyckim.  

 Jeszcze 100 lat temu na Warmii wigilia była mięsna. Szemel, czyli jeździec na 

upozorowanym koniu, odwiedzał dzieci. Nie odprawiano pasterki nocą.  

 W Starych Kiejkutach znajduje się Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadu. 

 

STRÓJ LUDOWY WARMIŃSKO-MAZURSKI: 

Strój kobiecy 
Kobieta lub dziewczynka ubrana jest w białą ozdobną bluzkę, suto 
marszczoną spódnicę i kamizelkę w takim samym kolorze co spódnica. Na 
nogach ma czarne wiązane buty do połowy łydki. Niektóre kobiety mają na 
głowie ozdobne czepce, na spódnicach fartuchy, a mężczyźni niebieskie 
sukmany. 

 
 
Strój męski 
Mężczyzna lub chłopiec ubrany jest w białą koszulę, czerwoną kamizelkę i 
białe spodnie wpuszczone w długie czarne buty. Na głowie ma słomkowy 
kapelusz. 

 

 

LEGENDY I PODANIA: 

 

Legenda o Królu Sielaw 
... dawno, dawno temu wodami mazurskich jezior władał Król Sielaw - 
ogromna ryba w złotej koronie na głowie, najsilniejszy i najsprytniejszy ze 
wszystkich stworzeń wodnych. Gdy rozpoczął się napływ rzeszy 
osadników na te tereny, na jeziorach zaroiło się od wielkich łodzi 
rybackich, których sieci wyciągały z toni ogromne ilości ryb. I wtedy to 
bogowie pruscy wezwali do siebie Króla Sielaw i nakazali mu, aby 
zahamował nienasyconą chciwość ludzi. Król wypłynął na jeziora i 
rozpoczął swoją wojnę z rybakami. Wywracał łodzie, rozrywał sieci, aż 
przestraszeni rybacy zaprzestali wypływania na połowy. Nastały ciężkie 
czasy dla mieszkańców Mikołajek. Głód zaczął zaglądać do ich domów, a 
wielu rybaków poszło szukać zajęcia tam, gdzie nie sięgała władza 
sielawowego króla. Wtedy to żona jednego z nich przypomniała sobie o 



starym , pruskim zwyczaju składania ofiar dla przebłagania bogów. Gdy w ciemną pochmurną noc w głębi puszczy złożyła ofiarę, 
na moment rozproszyły się chmury, a blask księżyca padł na kamień ofiarny, gdzie błysnęło małe żelazne kółko. Kobieta chwyciła 
je, zaniosła do domu i oddała mężowi. Mąż, który poza rybactwem parał się także kowalstwem, zabrał się zaraz do pracy . Przez 
długie tygodnie w tajemnicy wykuwał w swojej kuźni ogromna sieć z żelaznych kół. 
 
Gdy zakończył dzieło, wraz z synami wypłynął na jezioro i zarzucił sieć. Po paru chwilach woda rozkołysała się, białe bryzgi piany 
uniosły się wkoło - w sieci szamotała się ogromna, srebrna ryba z koroną na głowie. Ludzkim głosem poprosiła rybaka, by darował 
jej życie, a w zamian za to sieci napełnią się rybami, jak nigdy dotąd. Rybak zamocował sieć z Królem Sielaw na mieliźnie i 
wyruszył na połów. Sieci rzeczywiście napełniły się, a sprytny rybak przypłynął do Mikołajek i sprzedał cały połów, otrzymując za 
każdą rybę srebrną monetę.. Następnego dnia zrobił to samo. Wieczorem rozochocony, z mieszkiem pełnym monet, poszedł do 
karczmy, gdzie przy piwie rozwiązał mu się język i wyjawił swoją tajemnicę... 
 
Nazajutrz, gdy tylko wzeszło słońce na jezioro wypłynęły wszystkie mikołajskie łodzie i skierowały się na Śniardwy. Tam rybacy 
znaleźli mieliznę, a na niej Króla Sielaw. Przyciągnęli go do Mikołajek i zaczęli się zastanawiać, co zrobić ze zdobyczą. Wówczas 
Król odezwał się ponownie ludzkim głosem, prosząc ich o darowanie życia i obiecując już na zawsze obfite połowy w swoim 
królestwie. Rybacy po naradzie postanowili darować życie władcy jezior, ale aby mieć go zawsze na oku, przytwierdzili go 
żelaznym łańcuchem do przęsła mostu... 

Legenda o Galindzie z Wyspy Miłości -Piękna dziewczyna z fontanny to Galinda, córka 

zamożnego rybaka. Rybak wraz z żoną i dwunastoma córkami mieszkał na Wyspie 

Miłości na jeziorze Niegocin. Kiedy urodziła się im trzynasta córka, przepięknej urody, 

rodzice postanowili, że to właśnie ona pozostanie na wyspie i odziedziczy majątek.  

Jednak gdy Galinda dorosła, zakochała się w młodzieńcu z lądu i młodzi postanowili się 

pobrać i zamieszkać poza jeziorem. Ojciec, dowiedziawszy się o tym, wpadł we 

wściekłość i poszedł po radę do starej czarownicy. Czarownica udała się na miejsce 

schadzek zakochanych. Zamieniła się w Galindę i czekała na młodzieńca. Gdy ten 

przybył, z radości ucałował ukochaną, a gdy tylko jej dotknął - zamienił się w żabę. Gdy 

Galinda przyszła na miejsce spotkań, nie zastała ukochanego, więc czekała cierpliwie. Po 

wielu godzinach, znużona, postanowiła się wykąpać w jeziorze. Kiedy wychodziła na 

brzeg, usłyszała rechot żab. Jedna z nich rechotała nad wyraz głośno. Galinda 

zaciekawiona tym, wzięła żabkę na ręce i w spojrzeniu poznała swego ukochanego. Była tak zszokowana tym 

widokiem, że zastygła w bezruchu i tak trwa po dziś dzień z ukochanym w dłoniach.  

Legenda o giżyckim herbie - Pewnego zimnego i deszczowego dnia, 

pruski książę, który sprawował wówczas władzę nad Mazurami, 

wybrał się na polowanie. Polowanie trwało długo i było bardzo obfite 

w zwierzynę. Kiedy książę był już znużony i przemoknięty trafił w 

lasy w pobliżu Nowej Wsi. Zobaczywszy zabudowania, książę 

pośpieszył do pobliskiej karczmy aby się ogrzać i posilić. 

Karczmarka, widząc któż do nich zawitał, wyszukała ozdobny 

błękitny talerz, na którym podała posiłek. A były to trzy pięknie 

wypieczone, dorodne leszcze. Książę zjadł ze smakiem cały obiad, ale 

musiał być bardzo głodny bo bardzo posmakowały mu mazurskie 

ościste leszcze. Po powrocie do siebie książę aby uczcić pamięć pobytu w Nowej Wsi i tutejszą gościnność, 

nadał osadzie prawa miejskie, a herbem ustanowił trzy leszcze na błękitnej tarczy. Wówczas to miasto 

zostało nazwane Lec. Ponad pół wieku temu nazwę zmieniono na Giżycko, lecz herb a w nim trzy leszcze 

pozostały. 

Łyna i Kirsna 

W dawnych czasach na terenach Prus, pojawiły się nieliczne osady 

słowiańskie. W jednej z takich osad, żyło małżeństwo z dwoma córkami. 

W jednej z takich osad, żyło małżeństwo z dwoma córkami. Starsza, 

imieniem Łyna, miała jasne włosy i błękitne oczy, z wyglądu 

przypominała swoją matkę Warmię. Młodsza córka Kirsna, miała 

ciemne oczy i czarne jak noc włosy. Z urody podobna była do swego 

ojca Mazura. 

  

     

http://www.polskatradycja.pl/folklor-regionalny/legendy/legendy-warminskie-mazurskie/88-lyna-i-kirsna.html


  Kuchnia regionalna 

  
Dzyndzałki (albo dybdzalki)- niewielkie pierogi z mięsnym farszem. 
W zależności od zasobności portfela był on przygotowywany z baraniny lub 
z wołowiny. W niebogatym regionie warmińsko-mazurskim królowała 
zdecydowanie wołowina. To, co decydowało o charakterystycznym smaku, 
to użycie do mięsa przypraw - czosnku oraz majeranku. Dzyndzałki 
przypominają przez to litewskie kołduny - do tego, podobnie jak kołduny, 
podaje się je często   rosole lub w barszczu.  

 
Farszynki- jedna z bardzo wielu potraw ziemniaczanych, obecnych we 
wschodniej części Polski. Nieco przypomina kartacze - to także 
ziemniaczane ciasto, nadziewane mielonym mięsem. W odróżnieniu od 
kartaczy, ciasto przygotowuje się z ugotowanych ziemniaków, które 
następnie mieli się przez maszynkę do mielenia mięsa. Do tego kartacze są 
gotowane, a Farszynki - smażone.  
 
 
 

Brukowiec mazurski- ciasto przypominające piernik, ale o bardzo 

specyficznym kształcie. Z ciasta gospodynie lepiły małe kuleczki, z których 
następnie układały w foremce większy kształt. Dzięki temu powierzchnia ciasta 
przypominała kostkę brukową. Do tego, w biedniejszych regionach, do 
produkcji ciasta - podobnie jak w przypadku fefernuszek - używano nie miodu, 
a słodkiego syropu buraczanego. 
 
 
 

Znane postacie 
 
    Iwona Szymańska-Pavlović urodziła się 2 listopada 1963 roku w Olsztynie. Od najmłodszych 

lat uczęszczała na lekcje tańca w stolicy Warmii. Zdobyła najwyższe laury w tym sporcie. Jest 
trzykrotną mistrzynią Polski w 10 tańcach, dwukrotną mistrzynią Polski w tańcach 
latynoamerykańskich oraz wicemistrzynią Polski w tańcach standardowych (z ówczesnym 
mężem, a obecnym partnerem biznesowym - Arkadiuszem Pavlović). 
   Jako trenerka wielu par tanecznych w swoim trenerskim dorobku posiada tytuły Mistrza Polski 
Młodzików, Młodzieży, Par Amatorskich i Mistrza Polski Par Zawodowych. Jest sędzią 
międzynarodowym - posiada uprawnienia sędziowskie dwóch tanecznych organizacji 
międzynarodowych: amatorskiej IDSF i zawodowej WDC. 
 

 
 Piotr Bałtroczyk urodził się 4 grudnia 1961 roku w Olsztynie. Szerszej publiczności dał się poznać jako 

prowadzący program "Zwyczajni-niezwyczajni". Znany jest z bardzo intensywnej działalności estradowej, co 
wcale nie oznacza, że zaniedbuje twórczość własną. W 2001 wydał tomik wierszy "Krawiectwo miarowe. 
Samouczek". W 2006 roku rozpoczął współpracę z telewizją Polsat, w której prowadził program Piotr 
Bałtroczyk przedstawia, nagrodzony na IX Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku 2008. Od 2008 roku 
prowadzi program Piotr Bałtroczyk na żywo, który jest kontynuacją poprzedniego programu.  
 
Aneta Florczyk urodziła się 26 lutego 1982 roku w w małej miejscowości leżącej nieopodal 

Malborka. Wydawałoby się, że dziewczyna mieszkająca w takim miejscu nie ma żadnych perspektyw na 
przyszłość... Jedynym zajęciem dla młodzieży mieszkającej w okolicy były dyskoteki w pobliskiej wiosce. Aneta już 
w wieku 16 lat postanowiła wyrwać się stamtąd za wszelką cenę. Życie na wsi nie było jej powołaniem. Zanim 
trafiła na siłownię, próbowała swoich sił w strzelectwie. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że Aneta nie ma zbyt 
dobrych predyspozycji do uprawiania sportów siłowych. Jednak jej upór i determinacja spowodowały, że na wyniki 
nie trzeba było długo czekać. W wieku 16 lat, ważąc ok. 60 kg, Aneta rozpoczęła swoje pierwsze starty w trójboju 
siłowym i wyciskaniu na ławce.  

 
 Izabela Trojanowska (z domu Schuetz) urodzia się 22 kwietnia 1955 w Olsztynie. Pierwszy wielki sukces 

sceniczny odniosła w 1971 na Festiwalu Pieśni Sakralnej Sacrosong w Chorzowie jako członkini chóru, gdzie 
wygrała nagrodę im. Maksymiliana Kolbego, którą wręczył kardynał Karol Wojtyła! W 1980 rozpoczęła karierę 
rockową śpiewając z Budką Suflera. Zaśpiewała kilka piosenek, które stały się przebojami: Wszystko czego 
dziś chcę, Tyle samo prawd co kłamstw, Tydzień łez oraz Jestem twoim grzechem. W 1982 nagrała z 
Tadeuszem Nalepą płytę Pożegnalny cyrk, która zawierała utwory silnie krytykujące stan wojenny (płyta ta 
czekała na wydanie 10 lat!)  
 
 



Miasto wojewódzkie Olsztyn  
 

Olsztyn miasto na prawach powiatu , stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Leży w 

południowej części Warmii, historycznej krainy będącej w latach 1466–1772 lennem 

Rzeczypospolitej. Olsztyn leży 87 km od granicy z Rosją, 131 km od Kaliningradu i 408 km od 

stolicy Litwy. Olsztyn podzielony jest na 23 osiedla – jednostki pomocnicze gminy. Stanowią 

one najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Do zakresu ich działania należą 

sprawy publiczne o zasięgu lokalnym.  

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OLSZTYNA 

Zamek Kapituły Warmińskiej. Imponujący gotycki zamek stanowi godną 

wizytówkę Olsztyna już od ponad sześciu wieków. Warto go odwiedzić, by 

spędzić choć chwilę w tych samych komnatach, co Mikołaj Kopernik lub 

zobaczyć panoramę miasta z zamkowej wieży. 

 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Z Olsztyna łatwo się przenieść prosto do 

gwiazd! Największe w regionie planetarium zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt 

projekcyjny. Z kolei na obserwacje Słońca i nocnego nieba „na żywo” zaprasza pobliskie 

obserwatorium astronomiczne. 

 

 

 



Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła 
Najstarszy i najbardziej okazały kościół w mieście. W 1991 r. w zabytkowych, 

gotyckich murach świątyni mszę odprawił papież Jan Paweł II. Latem 

odbywają się tu Olsztyńskie Koncerty Organowe. Monumentalny kościół św. 

Jakuba wznosi się w sercu olsztyńskiego Starego Miasta. Ukończono go na 

przełomie XIV i XV w. po dziesięcioleciach budowy, która rozpoczęła się wraz 

z założeniem Olsztyna. Jest najstarszą budowlą sakralną w mieście, a także 

unikatowym zabytkiem w skali całego regionu. 

15 jezior  

W jakim innym miejscu, w granicach miasta znajduje się 

kilkanaście jezior? Tylko w Olsztynie! Przyroda, jak nigdzie 

indziej, wkomponowuje się tu w miejski krajobraz. A czy może być 

coś lepszego na Warmii i Mazurach niż odpoczynek nad wodą i na 

wodzie? 

 

Las Miejski 

Największy w Europie 

kompleks leśny znajdujący 

się w granicach miasta 

zajmuje blisko 15 proc. 

powierzchni Olsztyna. Pozwala to na bliski kontakt z naturą już kilka 

kroków od centrum miasta. Las Miejski to miejsce zachęcające do 

rekreacji, poprzecinane ścieżkami rowerowymi i pieszymi szlakami 

turystycznymi. 

 

 

Mikołaj Kopernik 

Choć znany astronom spędził w Olsztynie zaledwie kilka lat, znacząco 

wpłynął na losy miasta. Bronił go przed Krzyżakami, prowadził tu 

obserwacje astronomiczne i napisał rozprawę o reformie pieniądza. Dziś 

chętnie pozuje do zdjęć – ze wszystkimi, którzy 

znajdą chwilę, by posiedzieć z nim na ławeczce. 

 

Wysoka Brama 

Kiedyś broniła wstępu do miasta, dzisiaj jest otwarta na zwiedzających. To 

ozdoba starówki, jedna z najstarszych budowli w mieście i najlepiej zachowany 

element gotyckich fortyfikacji Olsztyna.  

  



ATRAKCJE TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA 

 

Pola Grunwaldu to miejsce jednej z największych 

bitew średniowiecznej Europy. Położone są one 2 km na 

południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy 

Stębarkiem, Ł odwigowem i Ulnowem. 

 

15 lipca 1410 r. siły polsko-litewskie (w liczbie ok. 29 tys.) 

pod dowództwem króla Władysława Jagiełły odniosły 

zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi wspieranymi przez 

rycerzy z zachodniej Europy (ok. 21 tys.), dowodzonymi 

przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. 

 

Zdarzenie to zostało upamiętnione na monumentalnym obrazie Jana Matejki, a także w dziełach literackich i 

filmowych (np. powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza i jej ekranizacja w reżyserii Aleksandra Forda). 

 

Pamiątkami po bitwie są pozostałości wzniesionej w 1413 r. Kaplicy Najświętszej Marii Panny oraz kopiec 

Jagiełły, usypany na miejscu, z którego polski monarcha miał dowodzić wojskami. 

 

Obecnie na polu bitwy znajduje się Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego oraz Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem. Corocznie w lipcu, w ramach obchodów Dni Grunwaldu, organizowane są tutaj wielkie 

widowiska batalistyczno-kostiumowe, których główną atrakcja jest inscenizacja bitwy grunwaldzkiej, 

będąca największym tego typu przedsięwzięciem w Europie. Ponadto odbywają się turnieje rycerskie, 

jarmark średniowieczny, koncerty. 

 

Sanktuarium Maryjne Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa 

w Krośnie 
 

Oddalone o 3,5 km od Ornety Krosno w powiecie lidzbarskim 

każdego roku odwiedzają tysiące pielgrzymów. Do wsi ściąga ich 

tutejsze sanktuarium maryjne. 

 

Kościół, wzorowany na świątyni w Świętej Lipce, zaczął 

powstawać w 1715 r., jego budowa trwała do 1720 r., a 

wyposażanie do 1759 r. Barokową, bogato zdobioną budowlę, 

otoczono murem, w którego załamaniach wzniesiono kaplice. 

 

Istnienie sanktuarium jest związane z kultem maryjnym, którego 

źródłem były legendy dotyczące cudownej figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Według jednej z nich, 

dzieci znalazły tę figurkę w płynącej przez wieś Drwęcy Warmińskiej. Po tym jak zabrały ją do domu, 

figurka w tajemniczy sposób wróciła na swoje miejsce. Taki scenariusz miał powtarzać się kilka razy, nawet 

gdy w zamkniętej skrzyni zakopywano ją pod ziemią 

 

Na pamiątkę tych wydarzeń ok. 1400 r. zbudowano drewnianą kapliczkę, którą w 1593 r. zastąpiono 

murowaną. Przechowywano w nich figurkę, która niestety nie zachowała się do dzisiaj – zniknęła w 1945 r. 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Początki zbiorów prezentowanych w muzeum 

sięgają lat 60-tych XX w., kiedy to grupa pasjonatów zaczęła gromadzić eksponaty związane z kulturą 

ludową. Placówka powstała w 1991 r. i mieści się w XVIII-wiecznym, zabytkowym budynku o charakterze 

podmiejskiego dworku. 



 

Muzeum gromadzi przedmioty z terenów Warmii i Mazur 

oraz ze stron ojczystych obecnych mieszkańców regionu. 

Są to rzeczy codziennego użytku, ubiory, sprzęty używane 

w gospodarstwie, akcesoria obrzędowe, wytwory sztuki 

ludowej. Obok eksponatów etnograficznych muzeum 

kolekcjonuje także zabytki historyczne i archeologiczne. 

 

W ramach placówki funkcjonuje Park Etnograficzny, na 

który składają się obiekty budownictwa mazurskiego z XIX 

i XX w.: trzy drewniane chałupy z podcieniami, murowany 

dom mieszkalny, budynek gospodarczy, remiza strażacka i 

kuźnia. 

 

 

Piramida w Rapie jest jednym z najbardziej 

tajemniczych zabytków w regionie. Powstała w 1811 r. jako 

grobowiec rodu von Farenheidów. Wielu badaczy tych ziem 

uważa, że pomysłodawcą jej budowy był Friedrich von 

Farenheid, który pasjonował się kulturą egipską. Wysokość 

piramidy, zbudowanej na planie kwadratu o boku 10,4 m, 

wynosi 15,9 m. Jej wewnętrzne sklepienie jest nachylone 

pod kątem takim samym, jak w piramidach egipskich. 

Celem budowy grobowca - piramidy było stworzenie 

warunków sprzyjających mumifikacji ciała.   

Piramida mazurska: 

 ma wysokość 15,9m 

 podstawa kwadratowa 10,4 x 10,4m 

 trzy otwory wentylacyjne 

 trumny ułożone na płaskim podłożu 

 kąt pochylenia ścian zewnętrznych 68-70° (wewnętrznych 51°52' - jak w piramidach egipskich) 

 

 

Wilczy Szaniec (niem. Wolfsschanze) to najbardziej znany w 

Polsce kompleks fortyfikacji niemieckich z okresu II wojny 

światowej. W latach 1941–1944 mieściła się tutaj kwatera główna 

Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych. Wódz III 

Rzeszy przebywał w Wilczym Szańcu przez około 800 dni – z 

przerwami od 24 czerwca 1941 r. do 20 listopada 1944 r. Oprócz tego 

urzędowali tu najważniejsi dygnitarze nazistów oraz gościły głowy 

sprzymierzonych z nimi państw. Tutaj podejmowano najważniejsze 

decyzje dotyczące przebiegu wojny, a 20 lipca 1944 r. Claus von 

Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu na życie Hitlera 

(opowiada o tym m.in. hollywoodzki film „Walkiria” z Tomem 

Cruise w roli głównej). 

 

Wilczy Szaniec położony jest w lesie koło Gierłoży, 8 km na wschód od Kętrzyna. Budowę kompleksu 

rozpoczęto pod koniec 1940 r. i prowadzono praktycznie do 1944 r. Na powierzchni 250 ha wzniesiono 

około 80 obiektów o konstrukcji trwałej i 100 baraków drewnianych. Najsolidniejsze ze schronów miały 

ściany grubości 4-6 m, a stropy – do 8 m. W skład rozbudowanej infrastruktury wchodziły m.in. dwa 

lotniska, dworzec kolejowy, elektrownia, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągowe i ciepłownicze, dwie 

centrale dalekopisowe. Kwatera była otoczona polem minowym i starannie maskowana. Załoga Wilczego 

Szańca liczyła 2100-2200 osób, wśród nich było zaledwie 20 kobiet. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej 

w styczniu 1945 r. większość obiektów na terenie kwatery została wysadzona przez niemieckich saperów. 



 

 

Brama Targowa w Elblągu, powstała w 1319 roku. Była niegdyś 

wcielona w nieistniejące już mury obronne miasta i 

stanowiła element miejskiego systemu fortyfikacji. W 

1420 dobudowano jej górną część i przedbramie o 

dwóch basztach. Przetrwało ono do 1775 roku. 

Wówczas mieszkańcy Elbląga sfinansowali budowę 

barokowego hełmu na szczycie Bramy Targowej. 

Powstał także taras widokowy, a szczyt bramy 

wzbogacono o tarczę zegara. 

Z budowlą wiąże się lokalna legenda o Piekarczyku. 

W 1531 roku jeden z oddziałów krzyżackich planował 

podbić Elbląg. Armia została w porę zauważona przez 

dzielnego czeladnika piekarskiego. Szybko postanowił 

przeciąć linę, która podtrzymywała bronę zawieszoną w Bramie Targowej. 

Ocalił miasto blokując przejście przed Krzyżakami. Na cześć tej postaci, 

przed zabytkiem postawiono pomnik przedstawiający piekarczyka, wykonany przez Waldemara 

Grabowieckiego. 

 

Twierdza Boyen to jedno z najlepiej zachowanych w kraju założeń 

obronnych z XIX w. Zajmuje powierzchnię ok. 100 ha, ma kształt 

nieregularnej sześcioramiennej gwiazdy i otoczona jest kamienno-

ceglanym tzw. murem Carnota o długości 2,3 km i wysokości ok. 5 m. 

 

Twierdza powstała w latach 1843-1855 na 

przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i 

Kisajno. Miała za zadanie blokować strategiczny szlak komunikacyjny w razie 

ataku ze wschodu. Używaną do dziś nazwę otrzymała na cześć gen. Hermanna 

von Boyena, jednego z inicjatorów jej budowy. 

 

 

 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – Park Etnograficzny. 
Placówka powstała w 1909 r. jako Muzeum Wsi w 

Królewcu, ówczesnej stolicy Prus Wschodnich. Do 1913 r. 

wybudowano tam około 20 rekonstrukcji budowli z XVIII-

XIX w., pochodzących z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej 

Litwy. 

Na terenie Parku (96 ha) zgromadzono około 70 obiektów 

dużej i małej architektury wiejskiej o różnych funkcjach i 

konstrukcji. Są wśród nich: budynki mieszkalne, sakralne 

(m.in.: drewniany kościół i wieża kościelna), gospodarcze i 

przemysłowe (np. młyn wodny, wiatraki, olejarnia, kuźnia, 

wędzarnia, garncarnia). 

Uzupełnieniem ekspozycji są: hodowla zwierząt domowych 

(m.in. konie, kozy, owce), przydomowe ogrody i tradycyjne 

zasiewy, a także stanowiska archeologiczne. 

 

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Zamek biskupów 

warmińskich należy do najlepiej zachowanych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Z powodu dużej 

wartości historycznej i artystycznej został uznany za pomnik kultury o randze światowej. 

Wzniesiony został na miejscu niewielkiego grodu pruskiego, przy ujściu Symsarny do Łyny. Budowę 

zamku rozpoczęto w latach 1350-1355, za urzędowania biskupa Jana z Miśni. 



Od końca XVI w. warownia stopniowo zatracała obronny 

charakter i przekształcała się w okazały dwór. Do 1795 r. 

pełniła funkcję siedziby biskupów warmińskich, a jego 

rezydentami byli tacy wybitni przedstawiciele kultury polskiej, 

jak: Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, 

Marcin Kromer oraz Ignacy Krasicki. 

Od wyjazdu tego ostatniego w 1794 r. budowla niszczała. 

Pomimo uszkodzeń wojennych (1807 r.) i dewastacji (1812 r.) 

szczęśliwie jednak ocalała. Pierwsze prace konserwatorskie 

rozpoczęto w 1927 r. Ukończono je w latach 80. ubiegłego 

wieku. 

 

 

 

 

Zamek w Reszlu powstawał w latach 1350-1400, 

jego budowę zainicjował biskup Jan z Miśni, a 

kontynuowali jego dwaj następcy. W późniejszych 

latach bywał tu Mikołaj Kopernik. Po bitwie pod 

Grunwaldem zamek na krótko zajęły wojska Jagiełły. W 

czasie wojny trzynastoletniej plądrowali go najemnicy 

obu stron. Na mocy II pokoju toruńskiego Reszel wraz z 

całą Warmią został przyłączony do Polski. W 1505 r. 

biskup Łukasz Watzenrode rozpoczął wznoszenie 

zewnętrznych murów obronnych z bastejami. Częstym 

gościem biskupa był jego bratanek, sekretarz i lekarz – 

Mikołaj Kopernik. Podczas ostatniej wojny z Zakonem (1519-21) zamek oparł się szturmom. Potem tracił 

na znaczeniu militarnym, a kolejne modernizacje (1594-97) zaadaptowały go na rezydencję biskupią. Po I 

rozbiorze Polski władze pruskie w 1780 r. urządziły w nim więzienie. Dwa pożary w 1806 i 1807 r. 

doszczętnie zniszczyły budowlę. O podpalenie posądzono Barbarę Zdunk, którą skazano na spalenie na 

stosie. Była to ostatnia taka egzekucja w Europie. 

 

 

 

Zamek w Nidzicy góruje nad starym traktem 

wiodącym z Mazowsza w kierunku Ostródy i Olsztyna. 

Budowla usytuowana jest na niewielkim wzgórzu, 

nieopodal rzeki Nidy. Jej wznoszenie rozpoczęto po 1370 r., 

opierając się na założeniach stylu gotyckiego. Wybudowana 

z czerwonej cegły, na planie prostokąta, stanowi jedno z 

bardziej spektakularnych dzieł architektury militarnej 

zakonu krzyżackiego. 

Zamek tworzy mały dziedziniec zamknięty czterema 

skrzydłami. W skrzydle zachodnim mieściła się główna 

kondygnacja reprezentacyjna, nakryta sklepieniami 

gwiaździstymi. Środkową część piętra zajmował refektarz, 

od północy zaś ulokowano izbę zarządcy zamku. W jednej z sal do dziś zachowały się freski z przełomu 

XIV i XV w. Wspaniale zachowany zamek został uszkodzony podczas działań wojennych I wojny 

światowej i w 1945 r. Dziś stanowi stały punkt na mapie turystycznej Warmii i Mazur. Aktualnie w zamku 

mieści się Muzeum Ziemi Nidzickiej, Nidzicki Ośrodek Kultury, siedziba bractwa rycerskiego, 

 

 



Warowny zespół katedralny we Fromborku. Jedyna dobrze zachowana średniowieczna 

warownia katedralna na świecie. Pomimo 

wielokrotnej przebudowy zachowała walory 

architektoniczne i w 1994 r. została uznana za pomnik 

historii. Miejsce życia i pracy Mikołaja Kopernika, 

który tutaj tworzył epokowe dzieło „O obrotach sfer 

niebieskich”.  

Zespół katedralny założono na planie wydłużonego 

prostokąta (163 × 80 m) na skarpie nad Zalewem 

Wiślanym, po przeniesieniu siedziby biskupa 

warmińskiego z Braniewa do Fromborka. 

Poszczególne budowle powstawały głównie w XIV w. 

Mury obwodowe z basztami w XV i XVI w. 

umocniono bastejami, wieżą bramną i przedbramiem. 

Katedrę Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła wznoszono od ok. 1330 do 1388 r. Jest ona jedną z 

największych i najpiękniejszych gotyckich budowli sakralnych w północno-wschodniej Europie. 

 

Obecnie w Wieży Radziejowskiego mieści się planetarium. Wisi w niej też wahadło Foucaulta 

uwidaczniające ruch wirowy Ziemi. Z położonego na wysokości 70 m n.p.m. tarasu rozpościera się widok 

na miasto i okolice.  

 

Ełcka Kolej Wąskotorowa. Niespieszna podróż po 

malowniczych zakątkach Mazur w wagonie ciągniętym przez 

gwiżdżącą i posapującą ciuchcię, to atrakcja jedyna w swoim 

rodzaju. Ostatnia czynna w regionie linia kolei wąskotorowej 

liczy sobie już wiek i jest żywym zabytkiem dawnej techniki. 

Wybudowano ją w latach 1910-1913, na zlecenie ówczesnego 

starosty ełckiego Carla Suermondta. Główna trasa biegnie z 

Ełku do Turowa, przez Regielnicę, Laski Małe, Sypitki, 

Pisanicę i Kalinowo. Jej odgałęzienie wiedzie z Lasek Małych 

do wsi Zawady-Tworki nad Jez. Rajgrodzkim.  

Unikatowy na skalę światową Kanał 

Elbląski. Kanał Ostródzko-Elbląski, zwany również 

„Elbląskim”, jest unikalnym systemem wodnym łączącym 

zachodniomazurskie (oberlandzkie) jeziora z Zalewem 

Wiślanym. Jego oryginalność polega na pokonywaniu 100-

metrowej, prawie naturalnie występującej w tym regionie, 

różnicy poziomów wody przy pomocy zespołu 5 pochylni. 

Pochylnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi 

napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Ten 

światowej klasy cud sztuki hydrotechnicznej zaprojektowany 

został przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba Steenke w 

drugiej ćwierci XIX w., za panowania króla Fryderyka Wilhelma III, a wybudowany za czasów króla 

Fryderyka Wilhelma IV, w celu gospodarczego połączenia wodnego Prus Wschodnich z Bałtykiem. Kanał 

wiele lat czekał na rozpoczęcie budowy, która ostatecznie ruszyła z końcem października 1844 r. 

Parki krajobrazowe. Najbardziej cenne przyrodniczo tereny regionu zostały objęte ochroną w 

granicach parków krajobrazowych. Pięć z nich leży w województwie warmińsko-mazurskim w całości, a 

trzy częściowo. Najstarszym i największym spośród wszystkich jest Mazurski Park Krajobrazowy, 

obejmujący m.in. jezioro Śniardwy i duże połacie Puszczy Piskiej. We wszystkich parkach możesz obcować 

z dziką naturą, poznawać unikatową faunę i florę oraz – oczywiście – podziwiać niezapomniane krajobrazy:  



 Brodnicki Park Krajobrazowy 

 Mazurski Park Krajobrazowy 

 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej 

 Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich 

 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

 Park Krajobrazowy Pojezierza Ilawskiego 

 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblaskiej 

 Welski Park Krajobrazowy 

Na terenie Warmii i Mazur utworzono ponad sto rezerwatów przyrody: faunistycznych, florystycznych, 

leśnych, torfowiskowych, wodnych, krajobrazowych, jak również pojedyncze: stepowy, geologiczny i 

przyrody nieożywionej. Dostosowując się do warunków udostępniania poszczególnych z nich turystom, 

możesz dzięki nim poznawać rzadkie gatunki roślin i zwierząt, cenne przyrodniczo formacje roślinne i inne 

walory środowiska naturalnego 

Wśród ponad dwóch i pół tysiąca pomników przyrody na Warmii i Mazurach najliczniejsze są 

pojedyncze drzewa różnych gatunków, imponujące wiekiem i rozmiarami. Jednym z najstarszych drzew w 

kraju jest „Dąb im. Jana Bażyńskiego” w Kadynach nad Zalewem Wiślanym. Jego wiek szacuje się na ok. 

700 lat, a obwód pnia wynosi 990 cm. 

Warmia i Mazury to najbardziej obfitujący w jeziora region Polski. 

Akwenów o powierzchni powyżej 1 ha znajdziesz tutaj ponad 3000. 

Wszystkie zajmują łącznie powyżej 5,5 proc. obszaru województwa, a 

w najbogatszej w nie Krainie Wielkich Jezior Mazurskich wskaźnik 

ten sięga 20 proc. Tutaj też rozciągają się kompleksy dwóch 

największych jezior w kraju: Śniardw i Mamr. Najdłuższym jeziorem w 

Polsce jest Jeziorak (27 km) na Pojezierzu Iławskim. Najgłębsze jezioro 

regionu (i siódme w kraju) to Wuksniki (ok. 68 m). Jedynym w swoim 

rodzaju zbiornikiem wodnym jest Zalew Wiślany, łączący się 

bezpośrednio z Morzem Bałtyckim. 

Mezoregion w centralnej części makroregionu Pojezierza Mazurskiego. 

Rozciąga się na powierzchni ok. 1,73 tys. km kw., z czego 20 proc. 

zajmują jeziora, w tym dwa największe w Polsce (Śniardwy i zespół 

Mamr). Wyjątkowość regionu sprawiła, że znalazł się on w finale 

prowadzonego w latach 2008-11 światowego plebiscytu na Nowe 7 

Cudów Natury, ostatecznie plasując się w pierwszej czternastce miejsc, 

które zyskały 

największe uznanie 

głosujących. 

Największy w kraju 

zespół połączonych 

kanałami dużych jezior 

ma łączną powierzchnię 302 km kw. i zwierciadło na 

poziomie 116 m n.p.m. Stanowi raj dla żeglarzy, kursują po 

nim również statki pasażerskie. Wody z niego są 

odprowadzane zarówno na północ (Węgorapą do Pregoły), 

jak i na południe (Pisą i Narwią do Wisły). Akweny dzielą 

się na trzy grupy, obejmujące łącznie 24 jeziora. Centralną 

miejscowością regionu jest Giżycko, na jego północnym skraju leży Węgorzewo, a na zachodnim, na 

pograniczu Niziny Sępopolskiej i Pojezierza Mrągowskiego, Kętrzyn. Pozostałe miasta: Ryn, Mikołajki i 

Orzysz. 

Przygotowanie: Linda V.M.A., Klaudia K. z kl. Ib, Monika B. z kl. IIIb, opiekun SKE: Katarzyna Brom 
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