
Warmia
To region idealny 
dla rowerzystów,  
kajakarzy i żeglarzy.  
A także dla osób pragnących 
spokojnie odetchnąć 
od miejskiego zgiełku

Leżąca w dorzeczu środ-
kowej Łyny i Pasłęki War-
mia to urozmaicona pa-

górkowa kraina pełna uro-
czych miasteczek oraz nie-
wielkich jezior – w stolicy 
regionu, Olsztynie, znajdziemy 
ich aż szesnaście. Największe 
i najbardziej znane jest jezio-
ro Ukiel. U jego brzegów od-
bywają się koncerty i festiwa-
le przyciągające tłumy widzów. 
W okolicy jest również wiele 
miejscowości, gdzie można 
znaleźć spokój i wyciszenie. 

MiasTeczko 
ObjAwień 

Między Olsztynem a Ostró-
dą znajduje się Gietrzwałd. 
Zajmuje on miejsce szczególne 
wśród wielu sanktuariów ma-
ryjnych w Polsce. To właśnie 
tutaj, w lecie 1877 roku, mia-
ły miejsca objawienia maryjne. 
Jedyne na naszych terenach, 
które oficjalnie zostały uzna-
ne przez władze kościelne. 
Głównymi wizjonerkami były: 
13-letnia Justyna Szafryńska 
i 12-letnia Barbara Samulow-
ska. Według świadków Matka 
Boska przemówiła po polsku.

Na północ od Olsztyna znaj-
dziemy dawną stolicę regionu 
– Lidzbark Warmiński. Jest 
jednym z głównych przystan-
ków na szlaku rowerowym 
Green Velo. Miłośnicy dwóch 
kółek chętnie tu przyjadą zo-
baczyć eksperymentalne udo-
godnienia: fluorescencyjną 
ścieżkę rowerową świecącą w 
nocy oraz przejście dla pie-
szych sprawiające wrażenie 
trójwymiarowości. Można po-

wiedzieć, że od zawsze atmos-
fera miasta sprzyjała innowa-
cjom naukowym, gdyż miesz-
kał w nim i prowadził badania 
astronomiczne Mikołaj Koper-
nik. Lidzbark Warmiński był 
także siedzibą biskupstwa. Po 
władzach kościelnych pozostał 
wspaniały Zamek Biskupów. 
Jednym z jego mieszkańców 
był biskup Ignacy Krasicki. 
Znany bajkopisarz był też pro-
jektantem. W czasie urzędo-
wania w Lidzbarku Warmiń-
skim stworzył tak niesamowi-
te kompozycje kwiatów, drzew 
i krzewów, że porównywano 
je do najpiękniejszych wło-
skich parków. Dziś po kaska-
dach i fontannach nie ma w 
miasteczku wprawdzie śladu, 
ale są plany, by je zrekonstru-
ować. Wody do ich stworzenia 
na pewno nie zabraknie, bo 
Lidzbark Warmiński jest po-
łożony w widłach dwóch rzek 
– Łyny i Symsarny.

Niczym mAłA
Wenecja 

Znajdujące się w miastecz-
ku liczne mostki i kładki przy-
wodzą na myśl Wenecję. Tym 
bardziej, że po Łynie możemy 
popływać statkiem przypomi-
nającym gondolę. Ale to nie 
jedyny powód, dlaczego mia-
steczko kojarzy się z Włocha-
mi. Lidzbark Warmiński na-
leży do zapoczątkowanego w 
Italii ruchu Cittaslow. Można 
ten zwrot przetłumaczyć jako 
Miasta Niespieszne. Niespiesz-
nie i spokojnie życie toczy się 
na całej Warmii. Wprost ide-
alnie na urlop.    MP

PrzydaTne info
 D Do Lidzbarku Warmińskiego można dojechać busem  

z Olsztyna. Jedzie się około godziny. Bilet kosztuje 9 zł.
 D  Do Gietrzwałdu dotrzemy także busem z Olsztyna. 

Droga zajmie pół godziny. Cena biletu to 5 złotych.
 D Nocleg w Olsztynie kosztuje około 65 złotych  

za osobę, a w Lidzbarku Warmińskim około 50 zł.  
Konieczne są rezerwacje w czasie imprez i festiwali. 

 D Nocując w jednym z 18 hoteli w Olsztynie, dostaniemy 
20 proc. zniżki do miejskich atrakcji. Informacje na:  
www.visit.olsztyn.eu pod hasłem „Nocujesz - Zyskujesz”.

Na Warmii nie brakuje restauracji z jedzeniem 
tradycyjnym, takich jak Cudne Manowce (w Olsztynie), 
Karczma Warmińska (w Gietrzwałdzie). Można w nich 
zjeść zupę karmuszkę (z kapustą, fasolą i prze-
cierem pomidorowym) podawaną z grzankami, 
dzyndzałki warmińskie (pierogi przypominające 
sakiewki z wołowiną w środku), półgęsek, klopsy 
z leszcza, a także kiszki i babki ziemniaczane. 
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12 km na południe od Lidzbar- 
ka Warmińskiego znajduje  
się „zielarska wieś” Blanki.  
Od kilku lat działa tu prężnie grupa 
kobiet nazywających siebie Babki 
Zielarki. prowadzą one warsztaty 
rozpoznawania i wykorzystywania  
ziół w codziennej kuchni, a także 
uczą, jak przygotować wyborną 
nalewkę czy syropy z czarnego  
bzu lub mniszka lekarskiego. panie  
w swoich daniach wykorzystują  
też pokrzywę. Na bazie tego chwa-
stu można zjeść cały obiad: zupę 
pokrzywową, naleśniki z pokrzywą, 
a na deser tort... z pokrzywą. Wię-
cej na: www.zielarskawiesblanki.pl

Zielarska  
wieś Blanki

GdZie skosZtujemy 

kuchni regionalnej?

BYLIŚMY,
POLECAMY!

W Lidzbarku Warmińskim rzeka Łyna  
oddziela zamek od XIV-wiecznej Kolegiaty 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Do połowy 
XIX wieku miasto było stolicą Warmii i jej naj-
większym miastem. teraz spokojną atmosfe-
rą przyciąga turystów, kajakarzy i wędkarzy.

EE W Lidzbarku 
Warmińskim możemy 
wybrać się na prze-
jażdżkę stateczkiem. 
Łodzie wypływają  
spod Zamku Biskupów 
o godzinie 13 i 14. 
Pływają do końca 
września. Cena  
wycieczki to 25 zł  
za osobę.

EE W Gietrzwałdzie  
obok miejsca objawień 
stoi Figura Matki Bo-
skiej. Wierni przycho-
dzą tam się modlić  
i dziękować za łaski.

EI Wybudowany w Lidzbar-
ku w latach 1350–1401 
Zamek Biskupów Warmiń-
skich jest jednym z naj-
cenniejszych polskich  
zabytków architektury.
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