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Szanowni Państwo!
Publikacja „Smaki Ziemi Warmińskiej” pokazuje jak bogata i wyśmienita jest kuchnia warmińska, której specjałów można 
spróbować w gospodarstwach agroturystycznych położonych na terenie naszej gminy.

Historia tego regionu sprawiła, że kulinarne przysmaki to swoista mieszanka wpływów kuchni polskiej, niemieckiej i rosyjskiej, 
bowiem Warmia zamieszkiwana jest przez wiele grup etnicznych. Rdzenne korzenie obecnych mieszkańców Gminy Lidzbark 
Warmiński to regiony Kujaw, Mazowsza, Podlasia, a także przesiedleńców z Kresów Wschodnich oraz dawnych mieszkańców 
Prus Wschodnich. 

Kuchnia warmińska jest prosta i skromna. To przede wszystkim dania mączne takie jak: pierogi, kluski na parze, cepeliny. 
Kuchnia ta opiera się głównie na tym, co oferuje natura regionu: lasy, łąki i jeziora. Stoły obfitują w ryby, grzyby, owoce leśne, 
jak również w dziczyznę.

Ceniących sobie smaczną i tradycyjną kuchnię zapraszam na niezwykłą ucztę dla oczu i podniebienia. Przepisy w  niniejszej 
publikacji sięgają do staropolskich receptur, które od pokoleń były wykorzystywane przez mieszkańców regionu. 

Wierzę, że malownicze krajobrazy Gminy Lidzbark Warmiński, bogata fauna i flora oraz wielokulturowe dziedzictwo zachęcą 
Państwa do skorzystania z ofert naszych gospodarstw agroturystycznych.
Zapraszam do odwiedzenia pięknej Ziemi Warmińskiej oraz życzę smacznego!

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Sehr geehrte Damen und Herren,
die vorliegende Veröffentlichung  “Geschmäcke Ermlands” zeigt, wie reich und vorzüglich die ermländische Küche ist, deren 
Spezialitäten man in den auf dem Gebiet unserer Gemeinde gelegenen Ferienbauernhöfen ausprobieren kann. 

Die Geschichte dieser Region verursachte, dass die hiesigen kulinarischen Genüsse von der polnischen, deutschen und 
russischen Küche beeinflusst wurden, denn Ermland wird von verschiedenen ethnischen Gruppen bewohnt. Nach den Wurzeln 
der gegenwärtigen Bewohner der Gemeinde Lidzbark Warmiński ist in der Region von Kujawien, Masowien und Podlachien, 
aber auch auf dem Terrain der früheren polnischen Ostgebiete sowie des ehemaligen Ostpreußens zu suchen.

Die ermländische Küche ist einfach und bescheiden. Das sind vor allem Mehlgerichte wie Piroggen oder verschiedenartige 
Klöße. Diese Küche stützt sich hauptsächlich darauf, was die Natur der Region bietet: Wälder, Wiesen und Seen. Die Tische sind 
oft reich gedeckt mit Fischen, Pilzen, Waldfrüchten sowie Wild. 

Denjenigen, die eine schmackhafte und gutbürgerliche Küche schätzen, empfehle ich einen ungewöhnlichen Genuss für Auge 
und Gaumen. Die Kochrezepte, die in dieser Ausgabe zu finden sind, reichen bis zu altpolnischen Rezepten zurück, die von 
Generation zu Generation weitergegeben wurden. 

Ich bin davon überzeugt, dass die malerischen Landschaften der Gemeinde Lidzbark Warmiński, die reiche Tier- und Pflanzenwelt 
sowie das multikulturelle Erbe Sie dazu anspornen, die Angebote unserer Ferienbauernhöfe in Anspruch zu nehmen.
Ich lade Sie ein, unser schönes Ermland zu besuchen und wünsche Ihnen guten Appetit!
                                                                Vorsteher der Gemeinde Lidzbark Warmiński 

Smaki Ziemi 
Warmińskiej
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Warmia to kraina historyczna, leżąca w północno – wschodniej Polsce, w województwie warmińsko - mazurskim. Nazwę wzięła od 
pruskiego plemienia Warmów. Zasięgiem obejmuje 4249 km², czyli środkową i północną część Pojezierza Olsztyńskiego, północno-
-zachodnią część Pojezierza Mrągowskiego i Równinę Warmińską. Jest kojarzona zarówno z Zakonem Krzyżackim, jak i z wybitnymi 
przedstawicielami polskiej i światowej elity intelektualnej minionych wieków – z Mikołajem Kopernikiem, Marcinem Kromerem, 
Stanisławem Hozjuszem, czy Ignacym Krasickim. 

Warmia przyciąga nie tylko pięknem lasów i jezior, ale i wiekowymi budowlami świeckimi i sakralnymi ciekawie wkomponowanymi 
w urozmaicony krajobraz.

Pomimo, że Warmia w wyniku zaborów utraciła swoją niezależność, to nie zatraciła swojej tożsamości kulturowej. Warmiacy zostali 
wierni religii katolickiej do czego z pewnością przyczynił się kościół katolicki. Świadczyć o tym mogą liczne kapliczki i krzyże przy-
drożne, które na Warmii są powszechnie spotykane, natomiast nie ma ich na ewangelickich ziemiach Mazur. 
W 1945 r. Warmia została włączona do państwa polskiego. Warmiacy wskutek ucieczki przed frontem, powojennych przymusowych 
wysiedleń oraz emigracji zaczęli po wojnie migrować i zostało ich bardzo mało. Ogromną większość mieszkańców współczesnej 
Warmii stanowi ludność napływowa. Teraz Warmiakami jesteśmy my, mieszkańcy tych ziem.
Zapraszamy wszystkich do poznania naszej historii, tradycji i obyczajów, sztuki a także warmińskich smaków. 

Ermland ist ein historisches Land, welches im Nordwestlichen Teil Polens liegt, in der Woiwodschaft Ermland-Mazuren. Den Namen 
hat sie von dem preußischen Volksstamm Warmen eingeholt. Dessen Reichweite erfasst 4249 km², beziehungsweise Mittel- und 
Nordteil der Allenstein Seenplatte, nordwestlicher Teil der Sensburg Seenplatte und die Ermländische Ebene. Sie wird assoziiert 
sowohl mit dem Deutsch Orden, sowie mit herausragend Vertretern der polnischen und Welt- intellektuellen Elite der vergangen 
Jahrhunderte - wie Nikolaus Kopernikus, Martin Cromer, Stanislaus Hosius oder Ignacy Krasicki.

Ermland zieht nicht nur mit schönen Wäldern und Seen an, sondern auch mit uralten weltlichen und sakralen interessanten Gebäu-
den die in die abwechslungsreich gestaltete Landschaft eingefügt sind.
Obwohl Ermland seine Unabhängigkeit infolge von Annexionen verloren hat, hat sie ihre kulturelle Identität nicht verloren. Ermlän-
der sind der katholischen Religion treu geblieben wozu die katholische Kirche beigetragen hat. Das sieht man an den zahlreichen 
kleinen Kapellen und Wegkreuzen, die allgemein im Ermland zu finden sind, doch auf den evangelishcen Böden in Masuren sucht 
man sie vergebens.
In 1945 wurde Ermland in den polnischen Staat aufgenommen. Infolge von Flucht vor der Front, Nachkriegs- Zwangsumsiedlung 
sowie Emigration sind nach dem sehr wenige Ermländer geblieben. Die überwiegende Mehrheit der Einwohner des heutigen Erm-
landes sind Einwanderer. Jetzt sind wir Ermländer, die Einwohner dieser Böden.
Wir laden alle ein unsere Geschichte, die Tradition und die Sitten, die Kunst aber ebenfalls Ermländisch Geschmäcke kennenzulernen.

Miasto Lidzbark Warmiński powstało w miejscu, gdzie już w XIII w. znajdował się gród pogańskich Prusów – Lecbark, leżący nad 
rzekami Łyną i Symsarną. Po zdobyciu ziem Prusów przez Krzyżaków, przekazany został biskupowi warmińskiemu. W 1308 r. osada 
otrzymała prawa miejskie. Była ona stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich (ok. 1350 -1795). Miasto rozwijało się szybko 
i stało się najbogatszym i najpiękniejszym miastem Warmii. W latach 1466 – 1772 należało do Polski, do której wraz z Warmią 
powróciło w 1945r. 

Podczas I wojny światowej przez pięć dni Lidzbark był okupowany przez wojska rosyjskie. W latach 1914–1919 w jego pobliżu 
działał duży obóz jeniecki. W 1937 roku miała miejsce tak zwana „wojna różańcowa” (napad policji na młodzieżowe poczty 
sztandarowe podczas procesji Bożego Ciała). Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną miasto było zrujnowane w 80%. W 1945 
roku Lidzbark Warmiński powrócił do Polski. W 1958 roku podjęto decyzję o nieodbudowaniu z ruin Starego i Nowego Miasta, 
a  następnych dziesięcioleciach na pozostałościach lidzbarskiej Starówki wzniesiono betonowe blokowiska. Wyburzono również 
wiele cennych zabytkowych budynków, między innymi osiemnastowieczne domy w rejonie Placu Młyńskiego i ulicy Klasztornej.

Die Stadt Heilsberg entstand am Ort, wo im 
XIII Jahrhundert die Burg der heidnischen 
Preußen lag - Lecbark, an den Flüssen Alle 
und Symsarną. Nach dem das Preußische 
Land durch die die Kreuzritter eingenommen 
wurde, wurde es ist dem ermländisch Bischof 
übergeben. Im Jahr 1308 hat die Ansiedlung 
Stadtrechte erhalten. Sie war die Hauptstadt 
des Ermlandes und der Sitz der ermländisch 
Bischöfe (ca. 1350 -1795). Die Stadt entwic-
kelte sich schnell und bekam die reichste und 
schönste Stadt des Ermlandes. In den Jahren 
1466 - 1772 gehörte es zu Polen, und kam 
zusammen mit Ermland in 1945 zurück.
Während des erst Weltkrieges wurde Heils-
berg fünf Tage lag vom russischen Militär okkupiert. In den Jahren 1914-1919 funktionierte ein großes Gefangenenlager in seine 
Nähe. Im Jahr 1937 geschah war der sogenannt „Rosenkranzkrieg” (die Polizei Überfall die Fahnenstand Der Jugend während 
Fronleichnamsprozession). Nach der Befreiung durch die Rote Armee war die Stadt zu 80% ruiniert. 1945 ist Heilsberg nach Polen 
zurückgekommen. In Jahr 1958 Entscheid man die Alt- und Neustadt nicht wieder aus den Ruinen aufzubauen, und in den näch-
sten Jahrzehnten entstanden Betonplattenbausiedlung auf den Überresten der Heilsberger Altstadt. Viele kostbare Baudenkmäler 
wurden abgerissen, unter anderen Häuser aus dem 18. Jahrhundert in dem Gebiet des Mühlplatzes und der Klosterstraße.

Ciekawostki:
– To w Lidzbarku zapadła decyzja, aby królem Polski został Stanisław Leszczyński.
– W latach 1767–1795 biskupem warmińskim był Ignacy Krasicki.
– Lidzbarski zamek jest jednym z punktów Szlaku Zamków Gotyckich.
– W Lidzbarku Warmiński powstał jeden z pierwszych Domów Harcerza. 

Legenda miasta:
Legenda brzmi, że duch biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego krąży po lidzbarskim 
zamku. I niekiedy z nas się naśmiewa. Głównie podczas Biesiad Humoru i Satyry.

Wissenswertes:
– in Heilsberg fiel die Entscheidung, dass Stanisław Leszczyński König von Polen wird.
– in den Jahren 1767-1795 war Ignacy Krasicki der Ermländische Bischof.
– das Heilsberger Schloss ist eines der Wegpunkte Wanderweges gotische Schlösser.
– In Heilsberg entstand eines der Ersten Pfadfinderhäuser.

Die Legende der Stadt:
Die Legende besagt das der Geist von Ermländischen Bischof Ignacy Krasicki im Heilsberger Schloss kreist. Und ab und zu sich 
lustig macht. Meistens beim Humor und Satire Festmahl.

Lidzbark Warmiński – historyczną stolicą Warmii..Trochę o Warmii..

Kurz über Ermland…

Heilsberg - der historischen Hauptstadt 
des Ermlandes.
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Zamek Biskupów Warmińskich
Po wschodniej stronie miasta, przy ujściu Symsarny do Łyny znajduje się jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Lidzbarka 
Warmińskiego. Jest nim okazały zamek wzniesiony w XIV w. który był siedzibą biskupów warmińskich. Monumentalna budowla 
składa się z gotyckiego zamku właściwego i przedzamcza z barokowym pałacem. Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku 
Warmińskim ze względu na swą architekturę nazywany bywa „Wawelem Północy”. W jego komnatach zbudowanych w latach 
1350-1401 mieszkali m.in. Mikołaj Kopernik i jego wuj Łukasz Watzenrode, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, 
Jan Stefan Wydżga, czy Andrzej Chryzostom Załuski. Tu żył i tworzył także Ignacy Krasicki, który wokół zamku założył ogrody, a w 
sąsiedztwie zbudował oranżerię. W czasie II wojny światowej zamek przejęła administracja państwowa. Przeznaczono wówczas 
niższą kondygnację piwnic na więzienie dla rosyjskich jeńców. Od 1963 roku w zamku swoją siedzibę ma filia Muzeum Warmii i 
Mazur. Prezentowane są tam wystawy dawnego uzbrojenia, pamiątek po biskupach i malarstwa.

Bischof von Ermland Schloss
An der Ostseite der Stadt, beim Auslauf von Symsar zur Łyna (Alle)  befindet sich eins der ältesten und kostbarsten Denkmäler 
Heilsbergs. Es ist das prächtige im XIV Jh. hochgehobene Schloss das eins Sitz der ermländisch Bischöfe war. Der Monumentalbau 
besteht aus einer gotischen Burg und einer Vor Burg mit barockem Palast. Das Schloss der ermländisch Bischöfe wir aufgrund sei-
ner Architektur „Wawel Nordens“ genannt. In seinen Gemächern gebauten in 1350-1401 Jahren wohnten unteranderem Mikołaj 
Kopernik und sein Onkel Łukasz Watzenrode, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Stefan Wydżga, oder Andrzej 
Chryzostom Załuski. Hier lebte und Schuf ebenfalls Ignacy Krasicki,  der um  die Burg herum Gärten geschaffen hat, und in der 
Nachbarschaft hat er eine Orangerie gebaut. Während des zweiten Weltkrieges hat staatliche Verwaltung das Schloss übernommen. 
Damals war das niedrigere Stockwerk der Keller als Gefängnis für die russischen Kriegsgefangenen bestimmt worden. Seit 1963  
hat die Zweigniederlassung des Ermland und Masuren Museums ihren Sitz in dem Schloss. Dort werden alte Rüstungen, Bischofs 
Erinnerung und Gemälde präsentiert.

Ciekawostki: 
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”.
Gdy bp Krasicki po raz pierwszy znalazł się na zamku tak scharakteryzował jego dawnych założycieli: „Sterowni o dostatki, zbiór 
jadła, napojów, więcej piwnic, spichrzów mieli niż pokojów”. Mimo, że biskup przebywał tu przez długi czas, to jednak zamek nie 
zawsze dobrze mu służył. Jednej zimy skarżył się w liście: „Jest tu tak zimno, że ledwo utrzymać mogę pióro, w pokoju, którego 
mimo ustawicznego podtrzymywania ognia nie mogę ogrzać”. Dlatego zimą starał się opuszczać Lidzbark Warmiński.
Pewnego razu, gdy Krasicki podejmował na zamku Niemcewicza, ten zauważył, iż usługuje im bardzo brzydka służąca i zażartował: 
„Kto z brzydką grzeszy, dwa razy grzeszy, bo i Boga obraża i ludzi śmieszy”. Biskup oczywiście nie pozostał dłużny i odrzekł: „ Kto 
z brzydką grzeszy, duszę swą zbawia, bo grzesząc jednocześnie pokutę odprawia”.
Na początku lipca 2015 r. podczas remontu północno-zachodniej wieżyczki zamku biskupów warmińskich znaleziono zakorkowaną 
butelkę z browaru św. Jerzego, który działał przed wojną w tym mieście, a w niej list. Odczytano, że napisali go robotnicy remon-
tujący zamek przed 87 laty (dokładnie 4 lipca 1928 roku). Najciekawszy akapit listu brzmi tak: „Zamurowaliśmy już wiele pism, 
których musicie poszukać. Dzisiaj przybył cyrk Sohns, nasz August Grumensberg jest zazdrosny o latającego krokodyla. Murarze 
mają w Lidzbarku płacone za godzinę 94 fenigi i ich dzień pracy trwa 8 godzin. Jest to prawnie uregulowane, poza tym żyjemy 
w spokoju i wesoło, bo nic ponad przyjemności. Najważniejsze dla nas młodych są pieniądze i kobiety, bądźcie wszyscy szczęśliwi 
i pomyślcie o nas, jak znajdziecie tę kartkę”.
Dzięki temu, że w liście wymienionych zostało z imion i nazwisk dwunastu pracujących przy remoncie robotników odszukano ich 
w księgach adresowych i poznano ich historię. 

Interessantes:
Auf dem Heilsberger Schloss hat Mikołaj Kopernik an der Seite seines Onkels Bischof Łukasz Watzenrode in den Jahren 1495-1946 
und 1503-1520 die Bewegungen der Himmelskörper verfolgt. Hier hat er die Einführung in sein Hauptwerk aufgeschrieben das so 
genannte „kleiner Kommentar”.
Als der Bischof Krasicki ist zum ersten Mal auf dem Schloss war, hat er seine früheren so charakterisiert: „ Kontrollräume im Über-
fluss, Essens Vorräte, Keller und Speicher hatten sie mehr als Zimmer”. Obwohl der Bischof hier lang Zeit verbrachte, hat das Schloss 
ihm nicht immer gut dient. Einen Winter klagte er sich in einem Brief: „Es ist hier so kalt, dass ich kaum die Feder halten kann im 
Zimmer, der trotz des anhaltenden Feuers nicht warm werden will „. Deswegen bemühte es sich im Winter Heilsberg zu verlassen.
Einmal, als Krasicki Niemcewicz auf dem Schloss empfing, bemerkte dieser, das eine hässliche Dienerin sie bediente und hat ge-
scherzt: „wer mit hässlicher sündigt, sündigt zweimal, weil er Gott beleidigt und Menschen belustigt”. Das hat der Bischof selbst-
verständlich nicht auf sich sitzen lassen und hat erwidert: „Wer mit hässlicher sündigt, erlöst seine Seele erlöst, weil gleichzeitig 
sündigend die Buße abfertigt”.
Anfangs Juli 2015 während der Renovierung des nordwestlichen Türmchens der Burg fand man eine verkorkte Flasche von der 
Brauerei des hl. Georg, der vor dem Krieg  hier tätig war und in ihr ein Brief. Abgelesen wurde, dass die das Schloss vor den 87 
Jahren renovierenden Arbeiter ihn geschrieben haben (genau 4 Juli 1928). Der interessanteste Absatz des Briefes lautet: „Wir haben 
viele Schreiben eingemauert, welche ihr suchen müsst. Heute ist ein Zirkus Sohns angekommen, unser August Grumensberg ist 
eifersüchtig um das fliegende Krokodil. Maurer bekommen 94 Pfennig gezahlt in Heilsberg pro Stunde und ihr Arbeitstag dauert 8 
Stunden. Das ist rechtlich geregelt, außerdem leben wir in Ruhe und fröhlich, nichts über Vergnügen. Am wichtigsten für uns jungen 
ist Geld und Frauen, bleibt alle glücklich und denkt an uns, wenn ihr diese Karte findet”.
Dank der Vor- und Nachnamen im Brief, wurden die zwölf bei der Renovierung arbeitenden Arbeiter in Adressbüchern wiederge-
funden und ihre Geschichte wurde kennengelernt.
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Kościół farny - gotycki kościół św. Piotra i Pawła
Budowę świątyni murowanej zrealizowano w połowie XIV w. w formie trójnawowej, pięcioprzęsłowej hali. Kościół posiada skle-
pienia gwiaździste z końca XIV w. w nawie głównej i nawach bocznych oraz z XV w. w kaplicach przywieżowych. Wieża kościel-
na, początkowo niska z nadbudową drewnianą, wybudowana została w ostatnich latach XIV w. i była podwyższana w dwóch 
kolejnych wiekach. Po pożarze kościoła w 1698 (spłonął dach i wieża) i później wykonanym remoncie na dachu kościoła pojawiła 
się barokowa sygnaturka, a wieżę kościelną ozdobił hełm zakończony chorągiewką z herbem biskupa Teodora Potockiego. Kościół 
został rozbudowany w latach 1892-1896, kiedy to od strony wschodniej dobudowano trójnawowe bazylikowe prezbiterium, nową 
zakrystię i kruchty boczne. Najcenniejszym zabytkiem przechowywanym w skarbcu zakrystyjnym jest arcydzieło średniowiecznego 
złotnictwa: herma św. Idy, która powstała w 1420 roku w środowisku zapewne nadreńskim. Na uwagę zasługują również obrazy 
z XVII wieku przedstawiające Apostołów umiejscowione na bocznych ścianach świątyni. Podobnie z XVII wieku pochodzi obraz 
Matki Boskiej Różańcowej, wiszący nad wejściem do zakrystii.

Die Pfarrkirche - die gotische Kirche der hl. Peters und Paul
Der Bau des gemauerten Gotteshauses war in der hälfe vom XIV Jh. Durchgeführt worden. Die Kirche verfügt über ein Sterngewölbe 
vom Ende des XIV Jh. in dem Mittelschiff und den Seitenschiffen sowie mit dem XV Jh. in Seitenturm Kapellen. Der Kirchenturm, 
anfangs niedrig mit Holzaufbau, er wurde in den letzten Jahren des XIV Jh. erbaut und wurde in zwei folgenden Jahrhunderten 
erhöht. Nach dem Feuer der Kirche in 1698 (das Dach und Turm sind verbrannt) und der später ausgeführten Renovierung ist auf 
dem Dach der Kirche eine barocke Kirchenglöckchen aufgetaucht, den Kirchenturm hat ein Helm abgeschlossene mit Fahne mit 
dem Wappen des Bischofs Teodora Potocki geschmückt. Die Kirche ist in den 1892-1896 Jahren erweitert worden, von der Ostseite 
wurde das Presbyterium angebaut, eine neue Sakristei und die Seitenvestibül. Das kostbarstes wird im Tresorraum aufbewahrten, 
ein Meisterwerk der mittelalterlichen Goldschmiedekunst: Statue der hl. Ida, sie entstand in 1420, vermutlich in der Umgebung 
vom Niederrhein. Beachtenswert sind auch Bilder aus dem XVII Jahrhundert welche die Apostel darstellen, in den Seitlichen Seiten 
der Kirche. Man vermutet das das Bild der Mutter Jesu vom XVII Jahrhundert stand, welches überm Eingang zur Sakristei.

Legenden
Die Legende sagt, dass das Schloss Heilsbergs niemals zerstört wird, weil bei seinem Bau ein Stein benutzt wurde, in den auf eigene 
Bitte umgewandelt worden ist, aus unerfüllter Liebe leidender Preuße Przemko.

Nach anderer Legende, verurteilte einer der Bischöfe, im Mittelalter, einen Mörder zur Todesstrafe. Dieser Bischof verstarb, und sein 
Nachfolger wollte sich bei seinen Untertanen beliebt machen, hat er eine Amnestie erlassen. Es war der erste und letzte Vorfall, dass 
so ein Schwerverbrecher befreit worden war. Er wurde also aus seiner Einzelzelle hinausgeführt aus „Kammern des Vergessens” 
befindlich auf dem Boden des Turmes, auf die Bogengänge. Er hat ins Sonnenlicht geblickt, und erblindete und bald darauf ist 
er gestorben. Anscheint konnte der Himmel sich mit so einer unglücklichen Begnadigung versöhnen. Die Sache endet aber nicht 
hier. Nach einer gewissen Zeit, fingen die Burgwächter an (die Sache geschieht angeblich bis heute), in Abend- und Nacht- Zeit 
im Schlosskeller, auf den Bogengängen, in der „Kammer des Vergessens”, zwei kleine Fünkchen zu sehen. Es sind die Augen des 
Verurteilten.

Cerkiew Prawosławną 
pw. św. ap. Piotra i Pawła stanowiącą wybitne dzieło architektury protestanckiej na Warmii, wybudowaną w latach 1818-1823, 
sfinansowaną przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III., Wysoką Bramę w stylu gotyckim pochodzącą z 1352  roku oraz mury 
obronne, które powstały na początku XIV w. i otaczały miasto wieńcem fortyfikacyjnym głównie od strony północnej i zachodniej. 

Die orthodoxe Kirche des hl. ap. Peter und Paul ist ein beachtliches Werk der protestantischen Architektur in Ermland, in den 
1818-1823 Jahren erbaut, von dem preußischen König Fryderyk Wilhelm III finanziert, Hohes Tor im gotischen Stil kommt 
aus 1352 sowie die Verteidigungsmauer, die anfangs XIV Jh. Entstanden und umgaben die Stadt hauptsächlich mit dem 
Fortifikationskranz von der nördlichen und westlichen Seite.

Legenda głosi, że zamek lidzbarski nigdy nie ulegnie zniszczeniu, albowiem do jego budowy wykorzystano kamień, w który zamie-
niony został na własną prośbę, cierpiący z rozpaczy za niespełnioną miłością, Prus Przemko. 

Według innej legendy jeden z biskupów, w średniowieczu skazał mordercę na karę śmierci. Biskup ten umarł, a jego następca 
chcąc się przypodobać swoim poddanym ogłosił amnestię. Był to pierwszy i ostatni przypadek, kiedy to uwolniono tak wielkiego 
zbrodniarza. Wyprowadzono go więc z karceru („komory zapomnienia” znajdującej się na dnie wieży) na krużganki. Spojrzał on na 
światło słoneczne, oślepł i wkrótce zmarł. Widocznie niebiosa nie mogły się pogodzić z tak niefortunnego ułaskawienia. Sprawa 
nie kończy się jednak na tym. Otóż po pewnym czasie strażnicy zamku (rzecz ponoć dzieje się do dzisiaj) poczęli zauważać w porze 
wieczorowej i nocnej przesuwające się w piwnicach zamkowych, na krużgankach, w „komorze zapomnienia”, dwie małe iskierki. 
Są to oczy tego skazańca.

Legenda
Co warto zobaczyć w Lidzbarku Warmińskim?
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Ogrody biskupie w Lidzbarku Warmińskim powstały pod koniec XV wieku. Pałacyki i pawilony parkowe, które służyły za letnie 
rezydencje, zostały zniszczone w czasie wojen szwedzkich. W 1770 r. oranżerię rozbudował w stylu barokowo-klasycystycznym 
ówczesny biskup warmiński Ignacy Krasicki. Budynek jest uważany za perłę architektury czasów stanisławowskich. W Oranżerii 
znajduje się fragment malowidła ściennego za czasów Krasickiego, który przedstawia alegorię pór roku. Podczas renowacji budyn-
ku Oranżerii w roku 2013, odkryto na ścianach cenne malowidła z XVIII wieku, przedstawiające postacie ludzkie, ornamenty, oraz 
obrazujące prawdopodobnie biblijnego Tobiasza oraz anioła. Obecnie wewnątrz Oranżerii Krasickiego znajduje się także Biblioteka 
Pedagogiczna oraz sale wystawiennicze.
Ciekawostka:
Książę biskup Ignacy Krasicki z radością urządzał i pielęgnował ogród okalający siedzibę Biskupstwa Warmińskiego w Lidzbarku. 
Ogrodnictwo było wielką pasją pisarza. Z listów, które pisywał i które otrzymywał, dowiadujemy się, że z wielkim zajęciem Krasicki 
projektował promenady, gaiki, kaskady i klomby kwiatów. Nie zważając na koszty kupował fontanny, które dodać miały ogrodowi 
uroku. Rośliny ściągał z całej Europy. W jednym z listów do siostry napisał: „Przyszły mi jabłka astrakańskie, przezroczyste, i już 
się przyjęły, róż mam tylko czterdzieści dwa gatunków...” W innym wspominał: „...trzy tysiące cebulek z Londynu, Amszterdamu, 
Harlem Sardaam, Hamburga, Berlina już są w drodze, a drzew bez liku.” Podczas pobytu w Poczdamie zachwycony tamtejszym 
ogrodem pałacowym żartował „Och, ileż można by tam nakraść rzadkich krzewów i kwiatów! Ale nie warto ryzykować, z ogrod-
nikiem trudna sprawa.”
W 1773 roku  biskupa Krasickiego odwiedził  hrabia Lehendorff. Swoje wrażenia z pobytu  opisał w pamiętnikach: „Po obiedzie 
pokazał mi osobliwość Heilsbergu, wodospady oraz fontanny z vancluse, które zapewne w niczym nie ustępują fontannie 
Petrarki. Stąd poprowadził mnie uroczymi alejami do przepięknego ogrodu, pełnego wspaniałych kwietników, wodotrysków 
i wodospadów”.

Die Orangerie des Krasicki
Die Bischofsgärten sind gegen Ende des 15. Jahrhunderts in dem Heilsberg entstanden. Die Schlösschen und die Parkhalle, die 
als Sommerresidenzen dienten, sind während der schwedischen Kriege zerstört worden. In 1770 wurde die Orangerie im Stil 
Klassischen - Barock weiterentwickelt, vom damaligen ermländisch Bischof Ignacy Krasicki. Das Gebäude wird als Juwel der Ar-
chitektur der Stanisław Zeiten gehalten. In der Orangerie kann man ein Fragment des Wandgemäldes aus den Krasicki Zeiten, der 
die Allegorie der Jahreszeiten darstellt, auffinden. Während der Renovierung des Gebäudes der Orangerie in Jahr 2013, sind an 
den Wänden kostbare Gemälde aus dem 18. Jahrhundert entdeckt worden, sie darstellenden Menschengestalten, Ornamente, 
sowie wahrscheinlich den biblischen Tobias sowie ein Engel. Heute befinden sich die pädagogische Bibliothek sowie Ausstel-
lungssäle im Inneren der Orangerie des Krasicki.
Interessantes:
Herzog Bischof Ignacy Krasicki pflegt freudig den Sitz des ermländisch Bistums in Heilsberg umgebenden Garten. Der Gartenbau 
war eine große Passion des Schriftstellers. Aus den Briefen, die er schrieb und erhielt, erfahren wir, dass Krasicki die Promenaden, 
Wäldchen, Kaskaden und die Blumenbeete der Blumen mit großer Sorgfalt plante. Auf die Kosten nicht achtend kaufte er Spring-
brunnen, sie sollten dem Garten den Reiz geben. Die Pflanzen holte er von ganz Europa herunter. In einem Briefe zur seiner Schwe-
ster hat er aufgeschrieben: „Ich habe die Astrakanische Äpfel bekommen, Durchsichtige, und schon haben sie Wurzeln geschlagen, 
von den Rosen habe ich lediglich zweivierzig Arten...” in einem anderen er erinnerte sich: „... die drei Tausend Zwiebelchen sind 
schon unterwegs aus London, Amsterdam, Harlem Sardaam, Hamburg, Berlin, und Bäume in Hülle und Fülle.” während des Aufen-
thaltes in Potsdam  war mit dem dortigen Schlossgarten begeistert er spaßte: „och, wie viele seltene Sträucher und Blumen könnten 
dort gestohlen werden! Aber es ist nicht wert zu riskieren, mit dem Gärtner ist es eine schwierige Sache. „
In 1773  besuchte den Bischof Krasicki der Graf Lehendorff. Seine Eindrücke vom Aufenthalt hat er in Tagebüchern beschrieben: 
„Nach dem Mittagessen zeigt er mir Heilsberg, Wasserfälle sowie Springbrunnen aus Vancluse, die einem Petrarki Springbrunnen 
das Wasser reichen können. Danach hat er mich durch bezaubernden Alleen in den wunderschönen Garten geführt, voll von 
herrlichen Blumenbeeten, Fontänen und Wasserfälle”.

Teren gminy zaczął się kształtować już w średniowieczu a nawet częściowo w pradziejach (tj. przed podbojem krzyżackim). Więk-
szość wsi i osad istniała już w czasach dawnych Prusów. Były to pojedyncze drewniane dwory pogańskich „nobiles” lub raczej 
rzadko zabudowane osady wolnych chłopów tworzących tzw. lauksy („pulki”). Oczywiście styl zabudowy i wygląd oraz zaludnienie 
tych wsi zmieniało się wielokrotnie. Pozostałością z czasów najdawniejszych są rdzenne staropruskie nazwy, np.  Nowosady (Na-
wun - seden), Knipy (Gnypsteyn), Medyny (Medien) i inne. Przedwojenne nazewnictwo niemieckie jeszcze bardziej zbliżone było 
do staropruskich pierwowzorów.

W XIII i zwłaszcza XIV w. (tj. po podboju krzyżackim) nowi panowie: biskupi Warmii, kapituła lub wójtowie krajowi lokowali wsie 
z reguły na dawnych polach osadniczych. Tylko gdzieniegdzie powstawały zupełnie nowe istoty (np. Kraszewo, Miłogórze, Kocha-
nówka, Stryjkowo, Rogóż). W większości były to wsie „chełmińskie”, tj. lokowane na prawie niemieckim, tylko nieliczne otrzymały 
niekorzystne prawo pruskie.

W ciągu dziejów okolice miasta były często dewastowane lub wyludniane. Mieszkańcy przeżywali małe i wielkie dramaty. Niektóre 
wsie całkiem zniknęły, inne podupadły, nieliczne zrobiły pewną karierę.
Znając dzieje tych okolic, poruszając się po nich choćby ze znakomitym informatorem ks. T. Chrzanowskiego („Przewodnik po zabyt-
kowych kościołach północnej Warmii”) w każdej niemal wsi odnajdujemy coś ciekawego. Teren ten pełen jest reliktów przeszłości, 
choć często trzeba ich poszukać.

Die Geschichte der Gemeinde Heilsberg im Überblick
Das Gelände der Gemeinde hat angefangen, sich schon im Mittelalter und sogar teilweise in der Urgeschichte herauszubilden (d.h. 
vor der Deutschordenseroberung). Die Mehrheit Dörfer und die Ansiedlungen existierte in den früheren Zeiten Preußens. Es waren 
einzelnen Holz- Gutshäuser der heidnischen „nobiles“ oder spärlich eingerichteten frei Bauern Ansiedlungen bildenden sog. lauksy 
( „pulki”). Selbstverständlich wechselte der Stil der Bebauung und das Aussehen dieser Dörfer mehrmals. Die Überrest von den 
früher Auszeiten sind Alt Preußische Namen, z. B. Nowosady (Nawun - seden), Knipy (Gnypsteyn), Medyny (Medien) und andere. 
Die Deutschen Vorkriegsnamen waren noch ähnlicher zu den Alt Preußischen.

In XIII und besonders im XIV Jh. (d.h. nach der Deutschordenseroberung) neue Herren waren: Bischöfe von Ermland, Ehrenaus-
schuss oder Inlandsgemeindevorsteher platzierten die Dörfer in der Regel auf die alten Ansiedlungsfelder. Lediglich einige entstan-
den völlig neu (z. B. Kraszewo, Miłogórze, Kochanówka, Stryjkowo, Rogóż). In der Regel waren das „Chelmische” Dörfer  d.h. 
angelegt auf deutschen Recht, nur einige bekamen das nachteilige preußische Recht.

In der Geschichte wurden die Umgebungen der Stadt oftmals verwüstet oder entvölkert. Die Einwohner überlebten kleine und große 
Dramen. Manche Dörfer sind ganz verschwunden, andere sind heruntergekommen, nicht zahlreich haben die sichere Karriere gemacht.
Die Geschichten dieser Umgebungen kennend, und mit einen hervorragendem Informanten wie dem Priester Chrzanowski („Reise-
führer der historischen Kirchen nördliches Ermland”) findet man in fast jedem Dorf etwas Interessantes wieder. Dieses Gelände ist 
voll der Relikt der Vergangenheit, wenigstens oftmals man muss nach sie suchen.

Oranżeria Krasickiego Historia Gminy Lidzbark Warmiński w pigułce
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Die heutigen Zeiten..
Die Gemeinde Heilsberg ist im Herzen des historischen Ermland gelegen, an der Grenze der Masurische Seenplatte und Sępopolski 
Hochebene. Ee liegt in dem Nordteil der Woiwodschaft Ermland - Masuren ca.  50 km von der Hauptstadt der Woiwodschaft - Allen-
stein. Es ist die größte Gemeinde des Kreises Heilsbergs und es bildet 40.2% seine Oberfläche. Es Umgibt das Gebiet der Stadt Heils-
berg. Es hat eine Oberfläche von 371 km2 und ungefähr 6 880 Einwohner. Dem Gemeindeamt gehören 55 Orte und 40 Gemeinden.

Eine typisch landwirtschaftliche Gemeinde, mit ziemlich fruchtbaren Böden, mit großen Wald Flächen  und dabei räumlich sehr 
ausgedehnt. Die Tendenz der landwirtschaftliche Produktion ist die Zucht von Milchkühen, was die große Menge an Grünflächen 
begünstigt sowie hauptsächlich auf eine Getreideanbau und Mais stützende Nutzpflanzenerzeugung.

Der unbestrittene touristische Trumpf der Gemeinde ist der Mangel an Schwerindustrie, also sauberes ökologisches Gelände. Die 
Gemeinde ist Teil der „grüne Lunge Polens”. Hier kann mit einwandfreier Natur verkehren, sich für malerische Landschaft begeistern, 
in den Seen und den Flüssen angeln, Pilze und Beeren im Wald sammeln, oder das Jagdwild jagen (Wildschwein, Reh oder Hirsch). 
Liebhaber von wilden Vögeln und Tieren können hier seltene Arten beobachten.

Kleine Ermland Kapellen sind reizende sakrale Denkmäler. Als das Wappen der Gemeinde entstand, entschied man sich, dass es am 
besten durch eine kleine Kapelle vertreten, ein Denkmal das dauerhaft mit der Landlandschaft assoziierten wird. In den Gemeinden 
Heilsbergs gibt es viele dieser Denkmäler, sie werden von der Landbevölkerung mit Sorgfalt und Pflege umgeben. Die kleinen Ka-
pellen unterscheiden sich architektonisch von anderen Kapellen, eine Folge der Kulturellen Vielfalt in dieser Region.

Gmina Lidzbark Warmiński położona jest w samym sercu historycznej Warmii, na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Wzniesienia 
Sępopolskiego. Leży w północnej części województwa warmińsko – mazurskiego około 50 km od stolicy województwa - Olsztyna.  
Jest największą gminą powiatu lidzbarskiego i stanowi aż 40,2% jego powierzchni. Okala obszar miasta Lidzbark Warmiński. 
Zajmuje powierzchnię około 371 km2 i liczy około 6 880 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 55 miejscowości i 40 sołectw. 
Gmina typowo rolnicza, o dość żyznych glebach, z dużą  powierzchnią  kompleksów leśnych a przy tym przestrzennie bardzo 
rozległą. Głównym kierunkiem produkcji rolnej jest hodowla bydła mlecznego, czemu sprzyja duża ilość użytków zielonych oraz 
produkcja roślinna opierająca się głównie na uprawie zbóż i kukurydzy.

Niewątpliwym atutem turystycznym gminy jest brak przemysłu ciężkiego, a więc czysty ekologicznie teren. Gmina jest częścią 
„Zielonych Płuc Polski”. Tu można obcować z nieskazitelną przyrodą, zachwycać się malowniczymi krajobrazami, łowić ryby w jezio-
rach i rzekach, zbierać grzyby i jagody w kompleksach leśnych, czy polować na zwierzynę łowną (dzika, sarnę czy jelenia). Miłośnicy 
dzikich ptaków i zwierząt znajdą tu okazję do obserwacji rzadkich gatunków i fascynujących spotkań ze swobodnie żyjącymi 
przedstawicielami fauny. 

Kapliczki Warmińskie to niesamowicie urokliwe zabytki sakralne, oddające piękno Warmii. Ustanawiając godło herbu Gminy 
Lidzbark Warmiński, uznano, że najlepiej będzie reprezentować ją wizerunek kapliczki warmińskiej, zabytku na trwale wpisanego 
i kojarzonego z krajobrazem wiejskim dawnego biskupiego dominium. W gminie Lidzbark Warmiński występuje bardzo duża ilość 
tych zabytków, są one otaczane przez ludność wiejską ogromnym szacunkiem i opieką. Elementem wyróżniającym kapliczki Warmii 
spośród innych tego typu obiektów jest ich charakterystyczna architektura, wyrastająca z różnorodnego dziedzictwa kulturowego 
i zaszłości historycznych tego regionu.

Obecne czasy.. Atrakcje turystyczne
Touristische Attraktion
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Dla aktywnie wypoczywających w gminie Lidzbark Warmiński polecamy przejażdżki po wyznaczonych szlakach rowerowych. 
Mamy sześć takich szlaków, o łącznej długości ok. 168 km. Prowadzą one przez malowniczo położone miejscowości, leżące blisko 
jezior, lasów oraz zabytkowych kościołów i kapliczek warmińskich. 
Trasa szlaku nr 1 oznaczona kolorem czerwonym, zaczyna się od miasta Lidzbark Warmiński przez Łaniewo, Kaszuny, Miejską 
Wolę, Babiak, Bugi, Runowo, Workiejmy, Nową Wieś Wielką, Redy, Wielochowo i kończy się w Lidzbarku Warmińskim. Jest to 
najdłuższa trasa licząca 50 km.
Trasa szlaku nr 2 oznakowana kolorem żółtym i prowadzi przez: Lidzbark Warmiński, Wielochowo, Koniewo, do Lidzbarka War-
mińskiego. Długość trasy wynosi 11 km. 
Trasa szlaku nr 3 oznakowana kolorem zielonym. Jest to najkrótsza trasa o długości 9 km, po pętli przez wsie Wielochowo, Jagoty 
i Wielochowo. 
Trasa szlaku nr 4 oznakowana kolorem niebieskim, przebiega przez Lidzbark Warmiński, Koniewo, Budniki, Kotowo, Morawę, 
Napraty, Stoczek Klasztorny, Kierwiny, Sarnowo, Lidzbark Warmiński. Trasa o długości 36 km.
Trasa szlaku nr 5 oznakowana kolorem czerwonym. Trasa o długości 32 km przebiega przez miejscowości Lidzbark Warmiński, 
Łabno, Jarandowo, Kochanówka, Suryty, Blanki, Ośrodek „Świteź”, Medyny, Lidzbark Warmiński. 
Trasa szlaku nr 6 oznakowana kolorem żółtym, pokrywająca się częściowo z trasą 5, o długości 30 km. Przebiega przez Ośrodek 
„Świteź”, Kłębowo, Jarandowo, Chełm, Stryjkowo, Kochanówka, Kierz, Ośrodek „Świteź”. 
Ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym
Jest to trasa rowerowa o długości 27,86 km i szerokości 2 metrów, łączy Lidzbark Warmiński z Ornetą. Ścieżka przebiega po starym 
nasypie kolejowym linii Orneta – Lidzbark Warmiński – Stopy Samulewo, funkcjonującej w latach 1905 – 1945. Trasa rozpoczyna 
się w Lidzbarku Warmińskim, od drogi wojewódzkiej nr 513 i prowadzi wzdłuż rzeki Łyny, w rejonie wsi Długołęka i Bobrownik. 
Cały szlak biegnie wśród pól uprawnych i lasów, charakteryzujących się równinnym, na przemian z pagórkowatym ukształtowa-
niem terenu, stwarzając w ten sposób idealne warunki dla rekreacji i wypoczynku. Dodatkowym urozmaiceniem rowerowych 
wędrówek są liczne wiadukty i przydrożne kapliczki o dużych walorach historycznych i krajobrazowych. Na całej długości ścieżki 
znajdziemy tabliczki informujące o przebiegu trasy oraz okolicznych miejscach wartych zobaczenia. Po przejechaniu ok. 7 km 
dojeżdżamy do pierwszej „stacji” – Łaniewo. Znajduje się strefa wypoczynkowa dla rowerzystów, z wyznaczonym miejscem do 
grillowania, ławeczkami i stolikami. Kolejne miejsce wypoczynkowe, w okolicy 21 km, to „stacja” Opin (Gmina Orneta).

Für alle die aktiv die Gemeinde Heilsberg besichtigen möchten, empfehlen wir eine Spazierfahrt auf den ausgesteckten Fahrradwe-
gen. Wir haben sechs solche Wege, mit einer Gesamtlänge von 168 km. Sie führen durch die malerischen Orte, nahe Seen, Wälder 
sowie an historischen Kirchen und ermländische kleine Kapellen.
Strecke Nr. 1 gekennzeichnet dem der roten Farbe, fängt in der Stadt Heilsberg an, durch Łaniewo, Kaszuny, Miejską Wolę, Babiak, 
Bugi, Runowo, Workiejmy, Nową Wieś Wielką, Redy, Wielochowo und  endet in Heilsberg. Das ist die längste Strecke mit 50 km.
Strecke Nr. 2 gekennzeichnet mit gelben Farbe und führt durch: Heilsberg, Wielochowo, Koniewo, nach Heilsberg. Die Strecken-
länge beträgt 11 km.
Strecke Nr. 3 gekennzeichnet mit grüner Farbe. Das ist die kürzeste Strecke mit 9 km Länge, im Kreise durch die Dörfer Wielochowo, 
Jagoty und Wielochowo.
Strecke Nr. 4 gekennzeichnet mit blauer Farbe, sie läuft über Heilsberg, Koniewo, Budniki, Kotowo, Morawę, Napraty, Stoczek 
Klasztorny, Kierwiny, Sarnowo, Heilsberg. Die Strecke hat eine Länge von 36 km.
Strecke Nr. 5 gekennzeichnet mit roter Farbe. Die Strecke verläuft mit einer Länge von 32 km durch die Orte Heilsberg, Łabno, 
Jarandowo, Kochanówka, Suryty, Blanki, Zentrum „Świteź”, Medyny, Heilsberg.
Strecke Nr. 6 gekennzeichnet mit gelber Farbe, sie schneidet sich teilweise mit Strecke Nr. 5, mit einer Länge von 30 km. Sie läuft 
durch „Świteź”, Kłębowo, Jarandowo, Chełm, Stryjkowo, Kochanówka, Kierz wieder zu „Świteź”.
Mit dem Fahrrad den Eisenbahnweg
Das ist eine Radstrecke mit 27.86 km Länge und 2 Meter breite, er verbindet Heilsberg mit Orneta. Die Strecke geht über die alte 
Bahnstrecke zwischen Orneta - Heilsberg - Stopy Samulewo, die in den Jahren 1905 – 1945 funktionierte. Die Strecke fängt in 
Heilsberg an, von der Woiwodschaftsstraße Nr. 513 und führt entlang den Fluss Łyna (Alle), im Gebiet des Dorfes Długołęka und 
Bobrownik. Der ganze Weg führt inmitten Äcker und Wälder, abwechselnd mit Hügellandform, dadurch sind die idealen Bedin-
gungen zur Erholung gegeben. Ein zusätzliche Abwechslung sind die zahlreichen Überführungen und kleinen Kapellen. Auf ganzer 
Länge finden Sie Informationsschilder über den Streckenverlauf und umliegende Sehenswürdigkeiten. Nach dem Sie 7 km gefahren 
sind, kommen Sie an der ersten „Station” - Łaniewo. Hier finden eine Erholungszone für Radfahrer mit einem Grillplatz, Bänken und 
Sitzen. Beim ca. 21 km, die Station Opin (Gemeinde Orneta).

Strecke Green Velo
Szlak Green Velo to niemal 2000 km specjalnie wytyczonej trasy, która wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski (war-
mińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Na długości 12,6 km szlak ten wiedzie przez tereny Gminy 
Lidzbark Warmiński. Pierwszy przebiega od miejscowości Nerwiki przez Wielochowo do drogi wojewódzkiej 511. Drugi odcinek 
biegnie od Lidzbarka Warmińskiego nasypem kolejowym, przez Sarnowo i dalej w kierunku miejscowości Klajdyty. Na odcinkach 
tych  znajdują się dwa Miejsca Obsługi Rowerzystów, wyposażone w stojaki, wiaty i ławki, a także kosze na śmieci i  tablice infor-
macyjne. Jeden z nich znajduje się przy Jeziorze Wielochowskim, drugi zaś w Sarnowie. 

Strecke Green Velo
Die Strecke Green Velo das sind fast 2000 km angelegter Straße, die durch die fünf Woiwodschaften des Ostpolen führt (Ermland-
-Masuren, Podlachien, Lublin, Karpatenvorlan, Heiligkreuz). Auf der Länge von 12.6 km führt der Weg durch das Gelände der Ge-
meinde Heilsberg. Der erste läuft von dem Ort Nerwiki über Wielochowo zu einer Woiwodschaftsstraße 511. Der zweite Abschnitt 
führt vom Heilsberg dem Bahndamm, durch Scharnau und weiter in Richtung Klajdyty. Auf diesen Abschnitten finden sie wieder 
auffinden zwei Plätze für Radfahrer, mit Überdächer und Sitzbänke, aber ebenfalls Abfalleimer und Informationstafeln. Er eine finden 
Sie am See Wielochowo, der Zweite in Sarnow.12 13



Szlak kajakowy
Dla kajakarzy znakomitym szlakiem jest kręty szlak rzeki Łyny – która jest główną rzeką Warmii. Aby poznać niepowtarzalną rzeźbę 
urokliwego krajobrazu naszej gminy należy zacząć spływ z przystani kajakowej w Łaniewie a zakończyć w przystani kajakowej 
w Rogóżu. Odcinek liczy 22 km, przewidziany czas pokonania całej trasy, w zależności od sprawności uczestników, to 4-5 godzin. 
Dla mało sprawnych kajakarzy jest to dość długa trasa. Jest to jednak prosty technicznie odcinek rzeki Łyny, nadający się dla osób 
niedoświadczonych w kajakarstwie. Na trasie występuje jedna przenoska kajaków w Lidzbarku Warmińskim (około 50 metrów). 

Kajak Strecke
Für die Kajakfreunde ist der gewundene Strecke des Flusses Łyna (Alle) – es ist der Hauptfluss des Ermlandes. Um das einzigartige 
Relief der reizenden Landschaft unserer Gemeinde kennen zu lernen sollte man in Łaniewie anfangen und in Rogóżu enden. Der 
Abschnitt mist 22 km, die vorgesehende Zeit für die ganze Strecke zu bewältigen, je nach Fitness der Teilnehmer, ist 4-5 Stunden. 
Für die wenig fitten Kajak Fahrer ist dies eine ziemlich lang Strecke. Technisch gesehen ist der Abschnitt des Flusses Łyny, für uner-
fahrenen Personen des Kanusportes geeignet. Auf der Strecke muss man einmal den Kajak rüber tragen in Heilsberg (ca. 50 Meter).

Szlak drogowy
Przez Gminę przebiega Szlak Kopernikowski. Jest to najważniejszy szlak turystyczny Warmii i Mazur związany z postacią Mikołaja 
Kopernika, wybitnego astronoma, który „wstrzymał słońce i ruszył ziemię”. Szlak ten prowadzi przez pełne zabytków miejscowości 
związane z jego życiem oraz działalnością jako kanonika Kapituły Warmińskiej, lekarza, administratora, sekretarza biskupiego. Szlak 
rozpoczyna się w Olsztynie i prowadzi przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę do Fromborka. Długość odcinka położone-
go na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 237 km. 

Der Straßenweg
Durch die Gemeinde läuft die Kopernikus Strecke. Das ist der wichtigste Wanderweg von Ermland – Masuren der verbunden ist mit 
Mikołaj Kopernik (Nikolaus Kopernikus), den herausragend Astronomen, der „hat die Sonne angehalten und die Erde angetrieben”. 
Dieser Weg führt durch voll Denkmäler Orte die mit seinem Leben sowie Tätigkeit als Kanoniker, Arzt, Verwalter, Bischofssekretär 
verbunden sind. Der Weg beginnt in Allenstein und führt durch Guttstadt, Heilsberg, Ornetę nach Frauenburg. Die Länge des auf 
dem Gebiet der Woiwodschaft Ermland – Masuren gelegenen Abschnittes beträgt 237 km.

Ścieżki piesze
Szlak Doliną Symsarny tzw. szlak spacerowy czarny rozpoczyna swój bieg w Lidzbarku Warmińskim na dworcu PKS. Po przejściu 
centrum miasta, dochodząc do Hotelu Krasicki należy kierować się w stronę szkoły muzycznej. Naprzeciwko znajduje się most. Po 
przejściu kładki rozpoczynamy spacer po Dolinie Symsarna. Miejsce to jest ważnym obszarem chronionym ziemi lidzbarskiej. Szlak 
wiodący po leśnych ścieżkach jest wymarzonym miejscem dla osób lubiących ciszę, świeże powietrze, bliski kontakt z naturą i ładne 
krajobrazy. Duże wrażenie robi niemalże 30 metrowe zbocze pokryte czynnym osuwiskiem ziemnym. Po jego przejściu dochodzimy 
do rozwidlenia dróg. Kierując się w lewo zejdziemy z oznakowanego szlaku i dojdziemy aż do Ośrodka Wypoczynkowego „Zacisze 
Leśne” w miejscowości Dębiec. Skręcając na rozwidleniu w prawo, idąc raptownie w górę wychodzimy na łąkę gdzie możemy 
posłuchać koncertu żab przy tzw. Żabim Stawie. Po drodze możemy zobaczyć pomnik przyrody jakim są głazy narzutowe. Kończąc 
szlak dochodzimy na sam szczyt Góry Krzyżowej – 134 m n. p. m. Jest to wspaniały punkt widokowy na całą panoramę Lidzbarka 
Warmińskiego i okolic.
„Serpentyny w Dolinie Symsarny” odkrywają przed nami także fragment historii - na prawym biegu rzeki zachował się kamień 
z 1929 roku upamiętniający budowę drogi do Młyna Dębiec, „Smocza Jama” czyli punkt obrony przeciwlotniczej podczas II Wojny 
Światowej (tzw. pelotka) czy niedaleko usytuowany rów przeciwczołgowy.
Dolina Symsarny przyciąga nie tylko bogactwem krajobrazu – licznymi urwiskami, wzniesieniami i zakolami rzeki ale i bogactwem 
przyrody z uwagi na liczne gatunki chronionych roślin (bluszcz pospolity, bro-
daczka, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kosaciec syberyjski, orlik pospolity, 
paprotka zwyczajna czy przylaszczka pospolita), a także będącego pod ochroną 
bobra i wybudowane przez niego tamy rzeczne.

Wanderwege
Der Weg Symsarna Tal auch Schwarzer Wanderweg genannt, fängt auf dem Bus-
bahnhof Heilsberg an. Nach dem durchqueren der Stadtmitte, zum Hotel Krasicki 
gehend sollte man sich in Richtung der Musikschule richten. Nach dem überque-
ren der Brücke fangen wir unseren Wanderweg an. Dieser Ort ist ein wichtiges 
Naturschutzgebiet. Der Weg durch den Wald ist ein wunderbarer Ort durch seine 
Stille, Frischluft, für Menschen die in Tuchfühlung mit der Natur gehen möchten. 
Einen großen Eindruck macht der fast 30 Meter lange Hang mit aktiven Erdrut-
schen. Nach der Durchquerung kommen wir zur Gabelung. Wenn sie nach links 
gehen, verlassen sie den gekennzeichneten Weg und kommen zum Freizeitzent-
rum „Zacisze Leśne” im Ort Dębiec. Rechts auf der Gabelung, aufsteigend gehen 
wir auf eine Wiese hinaus wo wir uns das Frosch Konzert anhören können am 
sogenannten Froschteich. Unterwegs können wir das Naturdenkmal sehen wel-
ches die Findlinge sind. Am Ende der Strecke kommen wir zur Kreuz Gebirge 134 
m. über dem Meeresspiegel. Es ist ein guter Platz um die Heilsberger Panorama 
und Umgebung zu bewundern.
„Die Serpentine im Tal Symsarna” sie offenbaren uns die ebenfalls ein Teil der Geschichte - am rechten Flusslauf ist ein Stein von 
1929 erhalten geblieben welcher den Bau des Weges zur Mühle Dębiec Erinnert, die „Drachenhöhle” beziehungsweise der Punkt 
der Luftabwehr während des zweit Weltkrieges (sog. pelotka) oder der unweite Panzergraben.
Das Tal Symsarna zieht nicht nur mit der Vielfalt von Landschaften an - die zahlreichen Steilhänge, Erhebungen und Windungen 
des Flusses sondern auch die Vielzahl der Natur in Anbetracht der zahlreichen Arten geschützter Pflanzen (der gemeine Efeu, Mai-
glöckchen, sibirische Schwertlilie, Gemeine Akelei, gemeine Tüpfelfarn oder das Leberblümchen), und auch der unter dem Schutz 
stehende Biber und die von ihm erbauten Fluss- Dämme.
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Ścieżka spacerowa „Szlak Fortyfikacji Trójkąta Lidzbarskiego” 
Obejmuje jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych fragmentów najdłuższej i najliczniejszej linii umocnień w dawnych 
Prusach Wschodnich, na której w latach 1932 – 1937 wybudowano ponad 1 tysiąc schronów . Linię wytyczono w masywach 
leśnych na północ od Lidzbarka i Ornety. Na terenie Nadleśnictwa Orneta znajduje się najdłuższy w Polsce fragment tej linii (35 
km), składający się z blisko 250 różnego rodzaju budowli, w tym 204 schronów różnego typu. Trójkąt Lidzbarski stanowił niejako 
śródszaniec obrony Prus. Miał zatrzymać wojska polskie na tyle długo, aby umożliwić mobilizację własnych wojsk. Wiele dobrze 
zachowanych obiektów na szlaku  pozwala zapoznać się z ich konstrukcją oraz historią budowy. Szlak położony jest na terenie Nad-
leśnictwa Orneta (Gmina Orneta) i graniczy z Gminą Lidzbark Warmiński. Ścieżka wyposażona jest w 12 tablic, które umożliwiają 
indywidualne zwiedzanie. Długość ścieżki to około 1500 metrów, jej zwiedzanie zajmie około 1,5 godziny. W trakcie zwiedzania 
możemy odczuć niezwykłość  tego miejsca i poznać historie fortyfikacji Trójkąta Lidzbarskiego. 
Mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Orneta pt. „Trójkąt Lidzbarski jest dostępna w siedzibie Nadleśnictwa Orneta 
(ul. 1 Maja 26, 11-130 Orneta).

Der Spazierpfad „Dreiecks Befestigung Heilsbergs „
Umgibt einen der interessantesten und am besten erhaltenen Fragmente der längsten und zahlreichsten Befestigungslinie in den al-
ten Ostpreußen, auf der in den Jahren 1932 - 1937 man über 1 Tausend Bunker erbaut hat. Die Linie wurde in dem Forstmassiv von 
Heilsberg und Orneta angelegt. Im Forstgelände Orneta befindet sich das längste Fragment Polens dieser Linie (35 km), bestehend 
aus fast 250 allerhand Erbautes, in dem 204 verschiedenen Bunker Typen. Das Heilsberg Dreieck bildete die Mittel Verteidigungen 
der Preußen. Es sollte das polnischen Militär derart lange aufhalten, um eine Mobilmachung des eignen Militärs zu ermöglichen. 
Die vielen gut erhaltenen Objekte auf dem Weg erlauben es ihre Konstruktion sowie Geschichte des Aufbauens kennen zu lernen. 
Der Weg ist auf dem Gelände des Forstamtes Orneta (die Gemeinde Orneta) und an der Gemeinde Grenze Heilsbergs. Der Pfad ist 
mit 12 Tafeln, die die individuelle Besichtigung ermöglichen ausgestattet. De Pfad ist ca. 150 Meter lang, seine Besichtigung dauert 
1.5 Stunde. Während der Besichtigung können wir die Ungewöhnlichkeit dieses Platzes fühlen und die Geschichte der Befestigung 
des Heilsbergs Dreieckes kennenlernen.
Die Touristenkarte der Befestigung ist auf dem Gelände des Forstamtes Orneta u. d. T. „das Dreieck Lidzbarski“ ist zugänglich im 
Sitz des Forstamtes Orneta (ul. 1 Mai 26, 11-130 (Orneta) Wormditt).

Jeziora
Miłośników opalania, kąpieli i sportów wodnych zapraszamy nad jeziora z pięknymi plażami: Wielochowskie, Blanki i Symsar. 
Wędkarze również znajdą tu miejsce dla siebie. Jeziora są bardzo dobrze zarybione. Sporo jest białej ryby jak i drapieżników. 
Leszcz, płoć, wzdręga, lin i krąp to główny przyłów. Zdarzają się również amury. Z drapieżników możemy złowić szczupaka, okonia, 
sandacza oraz węgorza, którego jest tam bardzo dużo. 
Miłośników przyrody, zwłaszcza ekologów zapraszamy do wsi Łaniewo, gdzie znajduje się w lesie trudno dostępne jezioro Potar. 
Ze względu na usytuowanie i bagienne sąsiedztwo możemy podziwiać tam zwłaszcza ptaki wodno – błotne. Można spotkać łyski, 
bielika czy cyrankę. Inne z jezior – jezioro Makulin koło wsi Kochanówka wraz z otaczającym je lasem Wichrowskim, należące do 
nowego obszaru chronionego Natura 2000 „Swajnie” kusi nie tylko turystów uczęszczających po okolicznych szlakach rowerowych 
ale także wędkarzy, którzy mogą znaleźć tam mnogość różnorodnych ryb. W pobliżu zbiornik retencyjny „Babcia” oraz jezioro 
Gilgajny. 

Seen
Für Liebhaber des Sonnenbaden, des Schwimmens und Wassersportarten laden wir zu Seen mit schönen Stränden ein: Wielochow-
skie, Blanki und Symsar. Angler finden hier für sich auch einen Platz. Die Seen sind randvoll mit Fischen. Es gibt ziemlich viele weiße 
Fische und Raubfische. Brasse, Plötze, Rotfeder, Schleie und Karpfen. Manchmal kann man einen Amur fangen. Bei Raubfischen 
können wir den Hecht, Barsch, Zander sowie Aal fischen, den gibt es dort sehr viel.
Naturfreunde, besonders Ökologen laden wir ins Dorf Łaniewo ein, dort findet sich die schwer zugängliche See Potar im Wald. 
Wegen seiner Lage und Sumpfnachbarschaft können wir dort besonders Wasser- Sumpfvögel. Blesshühner, Seeadler oder Knäkente 
antreffen. Eine anderer See - der See Makulin in der Nähe des Dorfes Kochanówka mit einem umgebenen Wald Wichrowski, dem 
neuen Naturschutzgebiet gehörend zu Natur 2000. Zieht Touristen nicht nur mit umliegenden Fahrradwegen sondern auch, die 
dort eine Vielzahl an Fischen finden können.16 17



Zabytki sakralne
Nasza gmina jest atrakcją zarówno dla tych którym potrzebna jest samotność jak i dla zainteresowanych zabytkami kultury material-
nej. Zwiedzającym szczególnie polecamy zabytkowe kościoły, mające niesamowity urok, oddające piękno historyczne naszego regio-
nu –  Warmii. Warto zwiedzić czternastowieczny kościół parafialny w Blankach i kościół z drewnianą wieżą we wsi Kłębowo, kościoły 
gotyckie w Rogóżu, Kraszewie, Babiaku i Runowie, barokowy w Ignalinie oraz neogotyckie kościoły w Kochanówce i Jarandowie. 

Die sakralen Denkmäler
Unsere Gemeinde ist eine Attraktion sowohl für Leute den Alleinsein nötig ist wie und für Interessenten von Denkmälern der mate-
riellen Kultur. Den Besuchern besonders empfehlen wir die historischen, außergewöhnlichen Zauber habenden, historische Schönheit 
unserer Region zurückgebenden Kirchen. Wert ist es die aus dem 14. Jahrhundert Pfarrkirche in Blanki zu besichtigen und die Kirche 
mit Holzturm im Dorf Kłębowo, die gotische Kirche in Rogóżu, Kraszewie, Babiaku und Runow, barocke in Ignalinie sowie die neugo-
tischen Kirchen in Kochanówka und Jarandow.

Kapliczki warmińskie
Stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Warmii. Pobożni Warmiacy stawiali je od 
setek lat, by chroniły ich m.in. przed pożarami i zarazą.
Są symbolem regionu, odróżniającym nas od sąsiednich Mazur. Warmiacy stawiali je, by podkreślić swój katolicyzm. Łączą się z tra-
gicznymi losami Warmii, bo często budowano je po dramatycznych wydarzeniach: czasów wojen napoleońskich, rozbiorów, wiel-
kiej epidemii dżumy w latach 1709-1711 czy czasów I wojny światowej. Kapliczki fundowano z potrzeby serca, z pobożności, ale 
czasem też, by odczarować złe miejsca, czyli takie, w których pojawiały się duchy, upiory, zjawy. Chodziło zwykle o rozstaje dróg, 
okolice, w których umiejscowione były dziwne twory przyrody, np. wielkie głazy, czy tam, gdzie dokonano zabójstwa. Wierzono 
też, że w kapliczkach mieszkają demony zwane latawcami, będące wylatującymi i zaglądającymi na cmentarze i do wsi duszami 
niechrzczonych dzieci. Wokół kapliczek tętniło życie religijne wsi, szczególnie tam, gdzie nie było kościoła. Często umieszczano na 
nich dzwony, które zwoływały społeczność na nabożeństwa, alarmowały o pożarach, informowały o śmierci członków wspólnoty, 
ale także o porze dnia czy zebraniu wiejskim. Dzwonki obsługiwały zwykle kobiety, które wcześniej musiały przejść odpowiednie 
przeszkolenie, bo każde wydarzenie sygnalizował inny dźwięk. Na terenie gminy możemy spotkać ponad 200 kapliczek.

Die ermländisch kleinen Kapellen 
Bilden eines der sehr charakteristischen Elemente der Kulturlandschaft des Ermlandes. Die Fromm Ermländer stellten sie seit Jahr 
Hunderten auf, so dass sie sie u. a. vor Feuer und Seuchen schützten sollten.
Sie sind das Symbol, das unsere Region von den Nachbar Masuren unterscheidendet. Ermländer stellten sie um ihren Katholizi-
smus zu unterstreichen. Sie verbinden sich mit furchtbaren Schicksalen des Ermlandes, weil sie oftmals nach dramatischen Ere-
ignissen aufgebaut wurden: Zeiten des napoleonische Krieges, Plünderungen, große Pestepidemie in den Jahren 1709-1711 oder 
der Zeiten des erst Weltkrieges. Die kleine Kapelle wurden aus Bedürfnis des Herzens gestiftet, aus Frömmigkeit, manchmal auch, 
um bösen Plätze zu entzaubern, beziehungsweise solch, in denen Geister, Gespenster, oder Erscheinigungen. Es ging üblich um 
Weggabelungen der Wege, Umgebungen, in denen seltsame Geschöpfe der Natur errichtet waren, z. B. großen Felsen, oder wo 
ein Mord begangen wurde. Man glaubte auch, dass Fliegende Dämonen in den kleinen Kapellen wohnen, die herausfliegen und 
in Friedhöfen und im Dorf in Seelen nicht getaufter Kinder hineinsehen. Die kleinen Kapellen ersetzen oft die Kirche für religiöse 
Menschen. Oftmals wurden Glocken, die die Gemeinde zum Gottesdienst zusammenriefen auf sie platziert, sie warnten vor Feu-
ern, informierten Gemeinschaften über den Tod eines Mitgliedes, aber auch über die Tageszeit oder Versammlungen. Die Klingeln 
wurden von Frauen bedient, die vorher eine entsprechende Schulung durchlaufen mussten, weil jedes Ereignis anders signalisiert 
wurde. Im Gebiet der Gemeinde können wir über 200 kleine Kapelle finden.18 19



Cmentarz Rumuński w Markajmach
W 1914 r. powstał, po zwycięstwie Niemców nad Rosjanami, w bitwie pod Tannenbergiem, obóz jeniecki Heilsberg. Był najwięk-
szym obozem jenieckim dla szeregowców i podoficerów na obszarze podległym I. Kurpusowi armii niemieckiej. Jednocześnie mogło 
tu być przetrzymywanych 15 000 jeńców, których kierowano do pracy w rolnictwie i w zakładach przemysłowych regionu. Ze 
względu na trudne warunki bytowe, jeńcy poupadali na zdrowiu. Zmarłych chowano na pobliskim cmentarzu w lesie. Pochowano 
tu w sumie ponad 2,5 tysiąca osób: Rosjan, Brytyjczyków, Serbów, Rumunów, Francuzów, Włochów, Belgów, oraz Niemców. 
Aby dojechać do cmentarza należy przy drodze wyjazdowej z Lidzbarka Warmińskiego do Bartoszyc skręcić w prawo przy kamieniu 
z krzyżem i wyrytą strzałką. Droga prowadzi do Sarnowa. 400 metrów od skrętu odgałęzia się od tej drogi wąska ścieżka prowa-
dząca do lasu – oznaczona podobnym kamieniem. 

Der rumänische Friedhof in Markajmach
In 1914, nach dem Sieg der Deutschen gegen die Russen, während der Schlacht von Tannenbergiem, entstand das Gefangenen-
lager Heilsberg. Es war das größte Gefangenen Lager für Söldner und Unteroffiziere in dem Gebiet des I. Korpus der deutschen 
Armee. Gleichzeitig konnte hier 15 000 Kriegsgefangenen sein, die zur Arbeit in der Landwirtschaft und in den Industriebetrieben 
der Region gezwungen wurden. Wegen schwierigen Lebensbedingungen litten die Kriegsgefangenen an Gesundheitsproblemen. 
Die Verstorbenen wurden im nahegelegen Friedhof im Wald begraben. Man hat insgesamt ca. 2,5 Tausend Personen vergraben: 
Russen, Briten, Serben, Rumänen, Franzosen, Italiener, Belgier, sowie Deutsche.
Um zum Friedhof zukommen muss man die Ausfallstraße aus Heilsberg Richtung Bartoszyc, nach rechts abbiegen beim Stein mit 
dem Kreuz und dem geschnitzten Pfeil. Der Weg führt zu Sarnowa. 400 Meter von der Abbiegungen zweigt vom Weg eine schmaler 
Pfad der in den Wald führt - gekennzeichnet dem dergleichen Stein.

Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Izba Pamięci położona jest w miejscowości Rogóż, kilka km od Lidzbarka Warmińskiego. Można do niej dotrzeć drogą krajową nr 51 
prowadzącą z Lidzbarka Warmińskiego w kierunku Bartoszyc. Została założona w 1999 roku, na prywatnej posesji Haliny i Józefa 
Zysków. Pamiątki tam zgromadzone nawiązują do życia i działalności Komendanta Pierwszej Brygady i żołnierzy legionistów.  Izba 
Pamięci po wcześniejszym ustaleniu, w okresie maj – listopad, udostępniana jest zwiedzającym. (tel. 89 767 34 44 lub  695 407 080). 
Zwiedzanie jest bezpłatne.

Der Gedenkraum des Marschalls Józef Piłsudski 
Der Gedenkraum ist im Ort Rogóż gelegen, ein paar km von dem Heilsberg. Man kann zu ihr per Bundesstraße 51 gelangen, von 
Heilsberg in Richtung Bartoszyce. Sie ist im Jahr 1999, auf dem privaten Anwesen Haliny und Józef Zysk gegründet worden. Die dort 
angehäuften Andenken knüpfen an das Leben und Tätigkeit des Kommandanten der ersten Brigade und Legionärs. Der Gedenkraum ist 
nach vorherigen Vereinbarung, in der Zeit von Mai - November, für Besuchern zugänglich. (Tel. +48 89 767 34 44 oder +48 695 407 
080). Das Besichtigen ist unentgeltlich.
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„Zielarska Wieś Blanki”
Miejscowość Blanki leży 18 km od Lidzbarka Warmińskiego nad pięknym jeziorem Blanki. Niezwykła lokalizacja wsi zapewnia ciszę, 
spokój, czyste powietrze oraz bliski kontakt z naturą. Wieś  Blanki słynie z produktów powstałych z miejscowych ziół, głównie po-
krzywy. Do wytwarzania nalewek i syropów używane są także dziko rosnące rośliny lecznicze tj. czarny bez, sosna, mniszek lekarski. 
„Babki Zielarki” korzystają z kwiatów bzu czarnego, zielonych pączków brzozy, aronii, owoców pigwy, dzikiej róży, malin, poziomek, 
korzeni arcydzięgiela. Z tych wszystkich składników i sięgających do tradycji przepisów, powstają nalewki lecznicze o oryginalnych i 
kuszących nazwach, jak chociażby lubczykowy eliksir miłości, nalewka jubilerska z płatkami złota, starowarmińska żenicha z dzikiej 
róży na miodzie, czy eliksir Kopernika – wino z szafranem i figą na dobry żołądek i niestrawność. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje 
możliwość prezentacji  ziół polnych oraz wykonywania syropów ziołowych wraz z degustacją.

Das Kräuterdorf Blanki
Der Ort Blanki liegt 18 km von Heilsberg an dem schönen See Blanki. Die ungewöhnliche Lokalisierung des Dorfes sorgt für Stille, 
Ruhe, sauberer Luft sowie Tuchfühlung mit der Natur. Das Dorf Blanki ist berühmt für Produkt aus örtlichen Kräutern, hauptsächlich 
Brennnesseln. Für die Erzeugung der Obstwasser und Sirupe werden die ebenfalls wild wachsenden Heilpflanzen verwendet d.h. 
Schwarze Flieder, Kiefer, Löwenzahn. Die „Kräutermütter” benutzen die Blumen des Schwarzen Flieders, die grünen Knospen der 
Birke, die Schwarze Apfelbeere, Obst der Quitte, Heckenrose, Himbeeren, Walderdbeeren. Aus all diesen Bestandteilen und den 
auf Tradition zurückgreifenden Rezepten, entsteht ein Heilauszug mit den originalen und verlockenden Namen, wie auch das Elixier 
der Liebe, das Juwelierobstwasser mit Goldeblüzzen, oder Elixier Kopernika - Wein mit Safran und Feige auf den guten Magen und 
Verdauungsstörung. Nach der vorherigen Vereinbarung existiert die Möglichkeit für eine Präsentation der Feldkräuter sowie Sirupe 
Zubereitung und Degustation.

„Termy Warmińskie”
U podnóża Góry Krzyżowej w Lidzbarku Warmińskim, przy drodze krajowej nr 51, prowadzącej do polsko-rosyjskiego przejścia 
granicznego w Bezledach powstały „Termy Warmińskie”.  Termy to kompleks basenów z wodą termalną oraz tzw. infrastrukturą 
towarzyszącą, m.in. domkami wypoczynkowymi, salą konferencyjną, restauracją, kręgielnią, siłownią czy dyskoteką. Ponadto do 
dyspozycji gości jest park linowy ze ścianką wspinaczkową, boiska sportowe, korty tenisowe, tereny do paintballa, tereny do ska-
teparku, strzelnica golfowa, tężnie, bobrowy plac zabaw dla dzieci, łowiska i lodowisko.

Ermland Termen
Am Fuß des Kreuzgebirges in Heilsberg, an der Bundesstraße 51 in Richtung der Polnischen – Russischen Grenze, am Übergang 
Bezledy, ist die Ermland Terme entstanden.
Die Terme ist ein Schwimmkomplex mit Thermal Wasser sowie sog. begleitenden Infrastruktur, u. a. Ferienhäuschen, Konferen-
zraum, Restaurant, Kegelbahn, Fitnessstudio oder Diskothek. Überdies stehten den Gästen zu der Verfügung: ein Seilpark mit Klet-
terwand, die Sportsportplatz, Tennisplätze, Paintball Gelände, skatepark, der Golfschießstand, Gradierwerke, Biberkinderspielplatz, 
Angel und Eisbahn.22 23
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Tor motocrossowy
W Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wrzosowej znajduje się jeden z najlepszych i najciekawszych polskich torów motocrossowych. 
Malowniczo położony na zalesionych wzniesieniach na południowy wschód od centrum Lidzbarka Warmińskiego. Tor piaszczysty, 
lubiany przez zawodników, także dzięki dobremu przygotowaniu i utrzymaniu przez działający tam Warmiński Auto - Moto Klub. 
Poza lokalnymi zawodami, które przyciągają tłumy kibiców, obiekt gości także jedne z największych imprez w Polsce: KTM ENDURO 
RACE EXTREME - /zawody przeznaczone dla amatorów /, Mistrzostwa Polski Cross Country, Puchar Polski Cross Country. Szczegóły 
na www.wamk-lidzbarkwarminski.pl 

Motorcross Bahn
In Heilsberg an der Wrzosowej Straße finden Sie eins der besten und interessantesten polnischen Motorcross Strecken. Malerisch 
gelegen auf bewaldeten Erhebungen im Südosten von Heilsbergs.
Die Sandstrecke ist sehr beliebt bei Profis, unteranderem dank der guten Vorbereitung und Instandhaltung durch den Ermländischen 
Auto – Moto Klub. Außer lokalen Wettkämpfe, die Menschenmengen an Sportfans anziehen, werden auch andere Veranstaltungen 
ausgetragen KTM ENDURO RACE EXTREME - /bestimmten für Amateure/, die polnischen Meisterschaften der Motocross Country-, 
Motocross Country Pokal Polens-. Weite Details auf www.wamk-lidzbarkwarminski.pl
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Ciekawostki
Warto wspomnieć o miejscowości Ignalin, położonej 8 km od Lidzbarka Warmińskiego, gdzie 10 czerwca 1807 rozegrała się 
bitwa znana jako bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim (Heilsbergiem) pomiędzy wojskami francuskimi a koalicją rosyjsko-pruską. 
Uczestniczył w niej głównodowodzący cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte. Batalia jednak nie została rozstrzygnięta, choć obie 
strony odniosły duże straty po około 7-8 tys. zabitych i rannych. Obecnie we wsi istnieją pozostałości dawnych szańców na Górze 
Wiatracznej zwanej też Napoleońską. Francuzi upamiętnili tę bitwę jako jedną z największych bitew z kampanii napoleońskiej 
umieszczając nazwę Lidzbarka (Heilsberg) na Łuku Triumfalnym w Paryżu. 
Podczas wykopalisk archeologicznych w 2012 został odnaleziony pochówek francuskiego żołnierza 14 pułku Dragonów. Dragon 
poległ najprawdopodobniej 10 VI 1807 podczas bitwy pod Heilsbergiem. Jest to pierwszy odnaleziony po 1945 r. żołnierz na-
poleoński, jeden z około 4400 wszystkich poległych w Bitwie Lidzbarskiej (łączne straty obu stron wyniosły ok. 21 000 zabitych 
i rannych). Przy kompletnym szkielecie odkryto: resztki tkaniny munduru (pierwotnie ciemnozielonego), pozostałości skóry z butów 
i kasku, łuski okucia paska kasku, guziki od munduru i karbowanym otokiem charakterystycznym dla formacji dragonów, klamry od 
oporządzenia, flintpasa, pasa głównego oraz tuż obok niego skórzaną ładownicę.
W 2014 r. w Ignalinie k /Lidzbarka Warmińskiego odbył się uroczysty pogrzeb nieznanego francuskiego żołnierza 14 płk Dragonów 
armii napoleońskiej.

Interessantes
Erwähnenswert ist Ignalina, 8 km vom Heilsberg, wo 10. Juni 1807 die Schlacht von Heilsberg zwischen Französisch Truppen 
und russisch-preußischen Koalition war. Der Oberbefehlshaber des Französisch Kaiser Napoleon Bonaparte nahm teil. Der Kampf 
wurde jedoch nicht entschieden, obwohl beide Seiten große Verluste etwa 7-8 Tauschend Tote und Verwundete hatten. Zurzeit 
sind im Dorf die Reste der alten Stadtmauer von Berg Wiatraczna auch genannt Napoleonischer genannt. Die Franzosen diesen 
Kampf als einen der größten Schlachten der napoleonischen Kampagne erkannt, indem Sie den Namen Heilsberg auf dem Arc de 
Triomphe in Paris platzierten.Während der Ausgrabungen ist das Grab des französischen Soldaten wiedergefundene worden vom 
14 Dragoner Regimentes in 2012. Der Dragoner ist wahrscheinlich 10 VI 1807 gefallen, während der Schlacht von Heilsberg. Das 
ist der erste nach 1945 wiedergefundene napoleonische Soldat, einer von 4400 Gefallenen Soldaten während der Schlacht von 
Heilsberg (die Gesamtverluste beider Seiten waren ca. 21 000 getötete und verletzte). Bei dem kompletten Skelett fand man: die 
Reste des Gewebes der Uniform (ursprünglich dunkelgrün), Überreste der Haut aus den Schuhen und dem Helm, Schuppen vom 
Gürtel des Helmes, Knöpfe der Uniform und dem für die Truppengattung der Dragoner charakteristischen Band, Schnallen von der 
Ausrüstung, Hauptgürtel sowie gleich nebenan den Lederpatronengurt.In 2014 in war die festliche Beerdigung des unbekannten 
französischen Soldaten.



Agroturystyka
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Położone w malowniczych wiejskich sceneriach, wśród pól, lasów i jezior. Zapewniają ciszę, spokój, przestrzeń, czyste powietrze 
oraz bliski kontakt z naturą. Proponują wiele atrakcji m.in.: przejażdżki konne, łowienie ryb, zbieranie grzybów, wycieczki rowero-
we, spływy kajakowe oraz wiejskie biesiady przy ognisku. 
Domowa atmosfera, uśmiechnięci i życzliwi gospodarze, regionalne, domowe dania przygotowane według starych, tradycyjnych 
receptur.. Mowa o gospodarstwach agroturystycznych. Miejsca te są doskonałą okazją do odpoczynku o każdej porze roku. 

Agroturystyka to dobre jedzenie i piękne zakątki.
Zapraszamy na Warmię!

Gelegen in malerischen Dörflichen Klima, inmitten von Feldern, Wälder und Seen gelegt. Sorgen für Stille, Ruhe, sauberer Luft 
sowie Tuchfühlung mit der Natur. Sie bieten viele Attraktionen an u.a.: Reit Ausflüge, Fischfang, Pilze sammeln, Fahrradtouren, 
Paddeltouren sowie Festessen am Lagerfeuer.
Die häusliche Atmosphäre, die lächelnd und wohlwollenden Landwirte, regionale, hausgemachte nach alten traditionellen Rezep-
turen vorbereitete Gerichte. Die Rede ist von Urlaubs-Bauernhöfe. Diese Plätze sind die hervorragende Gelegenheit zu Rast um 
jede Jahreszeit.

Agrotourismus bedeutet, gutes Essen und schöne Ecken. 
Wir laden ins Ermland ein!
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Agrotourismus
Feld Bischof der polnischen Armee gen. dyw. prof. dr hab. Ta-
deusz Płoski, der in der Smolensk Flugzeugabsturz ums Leben 
kam aus einem kleinen Dorf in der Gemeinde Heilsberg ge-
nannt Medina. Das Dorf liegt ca. 4km von Heilsberg entfernt. 
Der Bischof besuchte die Schule in der Nähe von Kłębowo. Die 
Schule machten ihn im Jahr 2011 offiziell als ihren Schutzpatron. Vor der Schule errichtet man ein Skulptur des Bischofs, aus einem 
Lindenbaum gemacht, mit einer Höhe von 190 cm.

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Ta-
deusz Płoski, który zginął w katastrofie smoleńskiej, pochodził 
z małej wioski na terenie Gminy Lidzbark Warmiński o nazwie 
Medyny. Wieś leży ok. 4 km od Lidzbarka Warmińskiego. Bi-
skup uczęszczał do szkoły podstawowej w pobliskim Kłębo-
wie. Szkoła w roku 2011 oficjalnie przyjęła go na swojego 
patrona. Przed placówką postawiono rzeźbę biskupa generała 
broni, wykonaną z drzewa lipowego, o wysokości 190 cm. 



ÜBERNAchTuNg:
• Bequeme 3-4 Personenzimmer mit Bädern.
•  Geräumiger 9 Personen Appartement mit 2 Schlafzimmern, 

Wohnzimmer mit Kochnische und Bad.
• Kostenloser Wi-Fi Zugang.
• Kühlschrank und Wasserkocher im Korridor.
• Möglichkeit Bügeleisen und Haartrockner auszuleihen.
• Kostenlose eingezäunte Stellplätze.
•  Gern gesehenen sind Familien mit Kindern, wir haben einen 

Kinderstuhl zum Füttern, Baby Badewanne und Töpfchen.
•  Bei vorheriger Absprache nehmen wir Gäste mit Haustieren an.
•  Herrliche Bedingungen für Gruppenanfahrten bis zu 12 Per-

sonen.
•Rauchen ist lediglich außerhalb der Gebäude möglich.

VERpFLEguNg: 
In unserer Küche benutzten wir Produkte aus der nahen Umge-
bungen, Gewürzen aus dem Kräutergarten, eigenen Kräutertee 
Kompositionen, Eingemachtes und selbst gemachte Getränke. 
Mahlzeiten werden auf Basis natürlicher und frischer Pro-
dukte zubereitet, mit breitem Wissen zum Thema gesunder 
Ernährung und mit besonderer Sorge um die Hygiene. Wir 
verwenden keine Geschmacksverstärker (Glutamat u. ä.), und 
auf Wunsch kochen wir vegetarisch sowie Diät- Mahlzeiten. 
Mahlzeiten reichen wir auf Platten, nicht als Portionen. Für Lie-
bhaber bieten wir auch Milch direkt von der Kuh an. Frühstück 
wird von 8:00 bis 9:30, Mittagessen von 14:00 bis 16:00 
und Abendbrot von 18:00 bis 19:00 serviert. Es gibt auch die 
Möglichkeit die Essenszeiten individuellen fest zu legen.

ANgEBOT: 
Unser Urlaubs-Bauernhof liegt in dem malerischen Ort Blanki 
(Blankensee), und ist umstellt von schönen Feldern und Wäl-
dern. Unweit befindet sich ein sauber, voll von Fischen und 
Wasservögeln, großer See mit dem gleiche Namen. Die na-
hegelegenen Wälder sind ein wahres Paradies für Pilzsamm-
ler und Liebhaber des Wanderns oder Nordic Walking. Unser 
Angebot wird bestimmt bei denen Gefallen finden, die wäh-
rend der Ferien sich von dem Trubel der Stadt erholen möchten 
sowie aktiv inmitten der Natur und Seen sein wollen. Andere 
Attraktionen: Billardsaal mit kleinem Kamin, Gitarre, Mini-Bi-
bliothek, Feriengarten, Liegestühle, Platz für Grill und Lager-
feuer, Spielecke für Kinder mit Sandkasten, Planschbecken und 
Trampolin. In der direkten Nachbarschaft gibt es ein Teich mit 
Angel Möglichkeit. Strand am See Blanki in 1 km Entfernung. 
Am Objekt befindet sich ein Lebensmittelgeschäft. Möglichkeit 
Regionale Delikatessen zu kaufen: Honige aus der Nachbar-
schaftsimkerei oder Fische aus der lokalen Räucherei.

„WARMIŃSKI gOŚcINIEc”
Elżbieta Aniećko
Blanki 22, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 766 24 53, 607 229 427
e-mail: elaniecko@op.pl
www.blanki.mazury.pl

NOCLEG:
• Wygodne 3-4 osobowe pokoje z łazienkami.
•  Przestronny 9-osobowy apartament z 2 sypialniami, salo-

nem z aneksem kuchennym i łazienką.
• Bezpłatny dostęp do Wi-Fi.
• Lodówka i czajnik elektryczny na korytarzu.
• Możliwość udostępnienia żelazka i suszarki do włosów.
• Bezpłatne ogrodzone miejsca parkingowe.
•  Mile przez nas widziane są rodziny z dziećmi, posiadamy 

krzesełko do karmienia, wanienkę do kąpieli niemowląt i 
nocnik. 

•  Po wcześniejszym uzgodnieniu przyjmujemy gości ze swoimi 
pupilami. 

• Wspaniałe warunki zjazdom grupowym do 12 osób. 
• Palenie tytoniu możliwe jest tylko na zewnątrz budynku.

WYŻYWIENIE:
Nasza kuchnia oparta jest na produktach pochodzących z naj-
bliższych okolic (slow food), przyprawach z ziołowego ogród-
ka, własnych kompozycjach herbat ziołowych, przetworach i 
trunkach własnej roboty. Posiłki są przygotowywane na bazie 
naturalnych, świeżych produktów, z szeroką wiedzą na temat 
zdrowego żywienia oraz ze szczególną troską o higienę. Nie 
używamy wzmacniaczy smaku (glutaminianów, benzoesanów 
itp.), a na życzenie gotujemy posiłki wegetariańskie oraz diete-
tyczne. Posiłki podajemy na półmiskach, nie są podawane jako 
porcje. Dla chętnych mamy mleko prosto od krowy. Śniadanie 
podajemy w godzinach od 8:00 do 9:30, obiad od 14:00 do 
16:00 i kolację od 18:00 do 19:00. Istnieje możliwość indywi-
dualnego ustalenia godzin posiłków. 

OFERTA:
Warmiński Gościniec położony jest w malowniczej miejscowo-
ści Blanki, pięknie wkomponowanej w otaczające ją pola i lasy. 
Niedaleko znajduje się czyste, pełne ryb i ptactwa wodnego, 
duże jezioro o tej samej nazwie. Pobliskie kompleksy leśne to 
prawdziwy raj dla grzybiarzy i miłośników pieszych wędrówek 
czy nordic walkingu. Nasza oferta z pewnością przypadnie do 
gustu tym, którzy podczas wakacji pragną odpocząć od zgiełku 
miasta oraz aktywnie spędzić czas wśród zieleni i jezior. Inne 
atrakcje: sala bilardowa z kominkiem, gitara, mini-biblioteka, 
ogród wypoczynkowy, leżaki, miejsce grillowe i ogniskowe, 
kącik zabaw dla dzieci z piaskownicą, basenikiem i trampoliną. 
Bezpośrednie sąsiedztwo stawu z możliwością wędkowania. 
Plaża nad jeziorem Blanki w odległości 1 km. Przy obiekcie 
sklep spożywczo-przemysłowy. Możliwość zakupu regional-
nych przysmaków: miodów z sąsiedzkiej pasieki i ryb z lokalnej 
wędzarni.

Zander gebacken mit Pilzen nach 
Ermländer Art
Zutaten:
Zanderfilet,
6-8 Pilze,
1 Saure Sahne 18% Fett,
1 Esslöffel Mehl
Butter zum Beschmieren,
Salz und Pfeffer.

Zubereitung:
In ein Blech die geschnittenen und gesalzenen Zanderfiles le-
gen. Die Files mit einem mit Butter beschmierten Pergamentpa-
pier zudecken. In den Backofen für ca. 25-30 min stellen. In der 
zwischen Zeit, die Pilz Soße in der Pfanne zubereiten. Die Pilze 
klein schneiden und in die Pfanne mit etwas Butter braten. Die 
Sahne mit Mehl vermischen und zu den Pilzen gießen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Das Blech aus den Offen nehmen, das Pa-
pier abnehmen und mit der Soße übergießen, und wieder in 
den Offen stellen. Backen bis es anbräunt für ca. 15-20 min.

Backdauer:
Backen bei 160-180°C für ca. ¾ Std.

Das Rezept ist für ungefähr 1kg Zanderfile, wenn Sie mehr 
Fisch nehmen, sollte man die Produkt Menge entsprechend 
vergrößern und die Backzeit. Die Temperatur des Backofens 
sollte nicht erhöht werde. Das originale Rezept enthält Waldpil-
ze. Nicht immer ist es Saison für Pilze, deshalb kann man auch 
Champignons verwenden. Wenn die Sahne sehr dickflüssig ist, 
rühren Sie Mehl mit 2-3 Löffeln Wasser zuerst und dann die 
Sahne zu geben. Anreichen mit Salz- oder Bratkartoffeln. Dazu 
passt Rote Bete mit Zwiebeln oder Tomaten mit Schnittlauch 
und Sahne. Das Rezept habe ich von einer Vorkriegseinwohne-
rin Heilsbergs bekommen.
Elżbieta Aniećko

Sandacz pieczony z grzybami po 
warmińsku
Składniki:
filety z sandacza 
6-8 grzybów
opakowanie kwaśnej śmietany 18%
łyżka mąki
masło do posmarowania
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Do formy włożyć pokrojone, posolone filety z sandacza. Przy-
kryć papierem natłuszczonym masłem. Wstawić do piekarnika 
na ok. 25-30 minut. W tym czasie przygotować, na patelni, 
sos z grzybami. Grzyby pokroić na małe kawałki, wrzucić na 
patelnię z odrobiną masła. Podsmażyć odrobinę. Śmietanę 
wymieszać z mąką i dołożyć do grzybów. Przyprawić sos solą 
i pieprzem. Wyjąć z piekarnika formę z rybą, zdjąć papier, zalać 
sosem grzybowym, wstawić do piekarnika. Dopiec, aż do zru-
mienienia. Co trwa mniej więcej 15-20 minut.

czas pieczenia:  
Piec w piekarniku w temp.160-180 °C około 3/4 godz. 

Jest to przepis na ok. 1 kg sandacza, jeśli użyjemy więcej ryby 
należy zwiększyć ilość produktów i czas pieczenia. Nie pod-
wyższamy tylko temperatury piekarnika. Oryginalny przepis za-
wiera grzyby leśne. Nie zawsze jest na nie sezon, można użyć 
pieczarek. Jeśli śmietana jest bardzo gęsta, mąkę mieszamy 
z dwoma-trzema łyżkami wody i dopiero dodajemy do śmie-
tany. Podajemy z ziemniaczkami z wody lub podsmażonymi. 
Jako surówkę można podać buraczki z cebulką czy pomidory 
ze szczypiorkiem na śmietanie. Przepis dostałam od przedwo-
jennej mieszkanki Lidzbarka Warmińskiego.
Elżbieta Aniećko
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