
Przewodnik opracowany przez uczniów                     

z klasy IIIA.  

Został wykorzystany podczas prezentacji projektu 

„Swoje już znacie, cudze pochwalcie”. 

Należy również dodać, że klasa IIIA   

                                      

wygrała. 



 

1.CZYM JEST WARMIA? 

1.1. WARMIA 

WARMIA-kraina historyczna w obecnym województwie   warmińsko-mazurskim. Nazwę wzięła się od pruskiego plemienia Warmów. Powierzchnia 

Warmii  wynosi 4249 km
2
. Stolicą Warmii jest Olsztyn. 

Warmia jest unikatowym obszarem, z korzystnym położeniem geograficznym, bogatą przyrodą, z krajobrazem łączącym ze sobą tereny nizinne i 

górzyste. Bogata oferta kulturalna, wspaniałe warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych zadowolą każdego. 

 

 

 

2.WARMIA-KRAINA JEZIOR, RZEK I LASÓW 

2.1. JEZIORA I RZEKI 

Liczne jeziora Warmii są niezastąpionym miejscem letniego wypoczynku, ale mają także duże znaczenie gospodarcze i turystyczne. Mieszczą się tutaj 

kąpieliska i miejsca rekreacyjne.  Warmia  jest rejonem szczególnie atrakcyjnym dla żeglarzy, bowiem łączące się jeziora tworzą wiele ciekawych tras 

żeglarskich. Natomiast rzeki    dostarczają wiele satysfakcji wędkarzom i amatorom kajakarstwa.  Dużą popularnością wśród urlopowiczów i 

amatorów sportów wodnych cieszy się Pojezierze Olsztyńskie. Warmia jest również wspaniałym miejscem dla wędkarzy. 



2.2. NIEKTÓRE SZLAKI KAJAKOWE WARMII: 

-szlak Marózką i Łyną do Olsztyna (długość 56,5 km) 

-szlak rzeką Łyną w gminie Dobre Miasto (długość 40 km) – szlak jest efektem pracy Warsztatu Przyrodniczego Królowa Warmii - Łyna 

-szlak rzeką Łyną przez jeziora i rezerwat „Las Warmiński” do Olsztyna. 

 

Niewiele zmieniony krajobraz Warmii  naturalny i występowanie obszarów  o walorach przyrodniczych zasługujących na uwagę, pozwoliły na 

utworzenie obszarów prawnie chronionych. Ciekawostką przyrodniczą powiatu lidzbarskiego jest częściowy  rezerwat „Ostoja bobrów na rzece 

Pasłęce”.  Po obu stronach rzeki znajduje się duża ilość bujnej roślinności-krzewów i drzew a także bardzo wysoki stan czystości rzeki.   

 



2.3 LASY I WALORY KRAJOBRAZU 

Jesienią lasy Warmii pysznią się paletą złota i czerwieni. Właśnie o tej porze roku można znaleźć tam najwięcej grzybów. 

Szlaki rowerowe umożliwiają turyście zarówno rowerowemu jak i pieszemu, bezpieczne poruszanie się po tym terenie. Długość i trudność szlaków 

pozwalają na wybór szlaku odpowiedniego do możliwości każdego turysty. Każda pora roku   ukazuje nowe oblicze tego regionu.  Na trasie spotkać 

można wszystkie ważne zabytki i obszary chronione ze względu na walory krajobrazowe czy przyrodnicze. Pokonanie wyznaczonych tras wymaga 

dobrej kondycji fizycznej, gdyż niektóre odcinki mogą być, zwłaszcza po intensywnych opadach trudne do przebycia. Dlatego przygotowana 

propozycja, doprowadziła do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru orneckiego. Na Warmii jest ponad 50 szlaków rowerowych. 

III Wazy, Michał Radziejowski). 

To tu na Zamku Lidzbarskim Mikołaj Kopernik przebywający u boku swego wuja biskupa Łukasza Watzenrode w latach 1495-1946 i 1503-1520 

śledził ruchy ciał niebieskich. To tu napisał wstęp do swego głównego dzieła tzw. „Mały komentarzyk”. 

 

 

3.4. MUZEA 



Większość zapewne uważa, że muzea to nudna forma rozrywki w dzisiejszych czasach. Jednak muzea Warmii zaprzeczają tej myśli. 

NAJCIEKAWSZE MUZEA WARMII: 

-Muzeum Warmii i Mazur – Olsztyn (na zamku) 

-Muzeum Mikołaja Kopernika – Frombork (pałac biskupi) 

 

-Muzeum Warmińskie – Lidzbark Warmiński (na zamku) 

-Muzeum Budownictwa Ludowego – Olsztynek; jest to jeden z największych skansenów w kraju. Prezentuje on zabytki architektury i sztuki ludowej z 

terenu Warmii, Mazur i Powiśla. 

 

Ponadto w Gierłożu  znajduje się park miniatur Warmii i Mazur. Mieści się tam min. 

-kapliczka warmińska z Trękus 

-Wysoka Brama z Olsztyna 

-Zamek z Lidzbarka Warmińskiego 



*Zamek w Lidzbarku Warmińskim 

-Szlaki kajakowe, 

-Szlaki rowerowe. 

3.3. Perła Lidzbarka Warmińskiego 

Po wschodniej stronie Lidzbarka Warmińskiego, wśród zadrzewionych wzgórz morenowych znajduje się jeden z najstarszych i najcenniejszych 

zabytków miasta. Jest nim okazały zamek gotycki, położony w rozwidleniu rzeki Łyny i jej dopływu Symsarny, pełniący przez długie lata funkcję 

rezydencji biskupów warmińskich (od zbudowania do 1795 r.). 

Został on wzniesiony w latach 1350-1401 przez biskupów Jana I z Miśni, Jana II Stryprocka i Henryka Sorboma. Bryłę zamku stanowią cztery 

skrzydła zamykające wewnętrzny dziedziniec otoczony dwukondygnacyjnymi krużgankami, które do złudzenia przypominają krużganki wawelskie - 

stąd zamek lidzbarski nazywany jest "Wawelem Północy". 

 

Uwagę zwiedzających zwracają fragmenty malowideł z końca XIV wieku Deesis - Adoracja Boga i Ukrzyżowania oraz szczątkowy poczet biskupów 

warmińskich (XV wiek). Dawna siedziba biskupów warmińskich jest jedną z najświetniejszych i najlepiej zachowanych budowli obronnych z okresu 

średniowiecza w Polsce. W 1963 roku uznany został za pomnik historii najwyższej klasy "0" (w Polsce takich zabytków mamy około 65 np. Wawel, 

Frombork, Malbork itp.). Jego mury gościły wiele znakomitych postaci (min. biskupi: Wacław Leszczyński, Jan Stefan Wydżga, Teodor Potocki, 

Ignacy Krasicki,, kardynałowie: Stanisław Hozjusz, Andrzej Batory, Jan Olbracht Waza - syn króla Zygmunta 

2.4. NIEKTÓRE SZLAKI                                                 ROWEROWE WARMII: 

-szlak 2 – Olsztyn-Gasiorowo (długość 24 km) 

-szlak 6 – Olsztyn-Stare Jabłonki ( długość 45 km) 

-szlak 8 – Barczewo-Barczewko (długość 32 km) 



-szlak 15 – Dobre Miasto-Bukwałd (długość 47 km) 

-szlak 18 – Dywity-Gady       (długość 27 km) 

-szlak 20 – Gietrzwałd-Wory (długość 15 km) 

-szlak „7 cudów natury, 7 cudów kultury”- gmina Biskupiec. 

3.WARMIA-KULTURA I ZABYTKI 

3.1. ZABYTKI 

Ziemie Warmii mają niezwykle bogatą historię. Pomimo wielu wojen i klęsk żywiołowych powiat lidzbarski posiada mnóstwo zabytków świadczących 

o bogatej historii tych ziem. Tereny te pomimo upadku miast i wsi, licznych przemian ustrojowych, nadal wyróżniają się od pozostałych ziem polskich, 

urzekają swym bogactwem i pięknem krajobrazu, dziedzictwem kulturowym, charakterystyczną zabudową, licznymi zabytkami i miejscami 

historycznymi. Osobliwości kulturowe, zabytki i miejsca godne obejrzenia to: 

-Zamek Lidzbarski z XIV wieku - rezydencja biskupów i książąt,  często nazywany "Wawelem Północy", 

-oranżeria (Pałacyk letni) - zbudowany w XVIII wieku przez Teodora Potockiego a rozbudowany przez Ignacego Krasickiego w Lidzbarku 

Warmińskim, 

 

-gotycki ratusz z 1375 roku - usytuowany w centrum miasta Ornety z najstarszym dzwonem na barokowej wieży, jedyny tego rodzaju na Warmii, 

-kościół katolicki św. Jana Chrzciciela (Orneta), 

-kościół św. Piotra i Pawła oraz Michała Archanioła z II połowy XIV wieku (Lidzbark Warmiński), 

-kościół św. Apostołów Piotra i Pawła z zakrystią i kruchtą oraz wieżą z XIV wieku, 

-wysoka Brama - późnogotycka dwu-basztowa z 1352 roku, największy tego typu obiekt na Warmii. Była miejscem ostrej wymiany ognia podczas 

oblężenia w 1520 roku. Na pamiątkę tamtych wydarzeń wmurowano w ściany bastionu kamienne kule, 



 

-Brama Górna nazywana Wysoką Bramą-zbudowana w Olsztynie w XIV w. Jest jedyną bramą pozostałą z trzech, które znajdowały się w murach 

obronnych miasta. 

-Sanktuarium Maryjne- pod koniec XIX wieku w Gietrzwałdzie dwóm dziewczynkom objawiła się Matka Boska. Od tego czasu miejsce to otoczone 

jest kultem. Chętnie odwiedzają je pielgrzymi, przybywający, by pomodlić się w kościele i zaczerpnąć uzdrawiającej wody z cudownego źródełka. 

3.2. TURYSTYKA I  WYPOCZYNEK 

Posiadane zasoby pozwalają rozwijać turystykę oraz służą aktywnemu wypoczynkowi oraz długim wędrówkom po pięknych lasach i ścieżkach 

biegnących wzdłuż rzek. Przez te tereny przebiega min.: 

-Szlak Kopernikowski - czerwony - łączący miasta związane z działalnością wielkiego astronoma - Mikołaja Kopernika. Prowadzi on z Olsztyna do 

Fromborka. 

-Szlak niebieski jest fragmentem szlaku międzynarodowego, 

-Szlak Czarny - typowo spacerowy, dzięki któremu można zobaczyć najciekawsze zakątki, 



-Szlak Niebieski - międzynarodowy, 

-tor motocrossowy  w  kierunku Kiwit - najlepszy w kraju, 

-zlewnia jeziora Tonka (183 ha), 

-słynna Góra Krzyżowa w Lidzbarku Warmińskim. Latem na stokach rozgrywane są zawody w kolarstwie górskim, zaś zimą tor ten jest 

wykorzystywany przez narciarzy biegowych. Na pn. wsch. powstał także tor saneczkowy, funkcjonuje tu także skocznia narciarska. 

 

 

 

 

-Szlak bojowy wojsk generała Jana Henryka Dąbrowskiego. 

(na lewo, w dole) Na zdjęciu Generał Jan  Henryk Dąbrowski 



 Szlak bojowy pochodzi z czasów wojen napoleońskich - prowadzi od  strony Mrągowa, Dobrego Miasta przez Łaniewo, Lidzbark Warmiński, 

Górowo Iławeckie i dalej za granicę Prawdzinsk, Bagrationowsk. Prowadzi w kierunku Ełku, trzykrotnie przekracza granicę państwową z Rosją. 

 

-Szlak Zamków Gotyckich - obejmuje zamki gotyckie biskupie, kapitulne, pokrzyżackie. Prowadzi przez Bytów, Malbork, Sztum, Kwidzyn, 

Grudziądz, Brodnicę, Ostródę, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn. Ma 642 km i jest szlakiem samochodowym. 

Obejmuje min.: 

*Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie 

 


