
38 39

55

Pustniki

Stary Gieląd

Sorkwity

Bałowo

Bagienice Małe

Mrągowo

Aleja przy ogródkach działkowych 
„Stokrotka” w kierunku na Laso-
wiec

GPSN53 52.579 E21 17.754

Marcinkowo

Szlak wiedzie w prawo w stronę 
zabudowań. Na szczycie wzniesie-
nia we wsi jedziemy prosto trzy-
mając się lewej strony. Droga bru-
kowana i żwirowa. Dojazd do as-
faltowej szosy. 

Szlak skręca w lewo i prowadzi as-
faltem do Sorkwit zachodnim 
brzegiem j. Gielądzkiego. 

Wieś o charakterze ulicówki, po 
lewej stronie widać zabudowania 
XIX w. dworku. Przy zjeździe  
teren rekreacyjny z wiatą.

Skrzyżowanie dróg we wsi. 
W prawo droga asfaltowa do 
Choszczewa, szlak prowadzi as-
faltem do Sorkwit (zgodnie z dro-
gowskazem). 

Szlak skręca w lewo do wsi Gązwa 
(kierunkowskaz). Drogą asfaltową 
przejeżdżamy pod murowanym 
wiaduktem kolejowym. Po lewej 
za wiaduktem nad jeziorem ma-
lowniczo położony zabytkowy Ko-
ściół ewangelicki z oryginalnym 
wyposażeniem      . Warto go 
zwiedzić! Nad jeziorem jest plaża 
z pomostem, gdzie można odpo-
cząć. 

We wsi są sklepy spożywcze      
oraz restauracja  w Stanicy 
Wodnej PTTKu.
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Wjazd na teren zalesiony. Szlak 
skręca w prawo              , w głąb 
lasu, w jedną z gruntowych dróg. 
Początkowy odcinek (podjazd) 
piaszczysty. Rozwidlenie dróg le-
śnych (Y). Szlak wiedzie lewą 
odnogą. Leśna droga gruntowa. 
SkrzySkrzyżowanie dróg leśnych. Szlak 
wjeżdża na drogę   20, którą je-
dziemy aż do Bagienic Małych. 
Wyjazd z lasu, szlak wiedzie 
drogą wśród pól i łąk. W oddali 
widać wieś. 

Droga szutrowa. Drewniany budy-
nek kościoła po lewej. Za kościo-
łem na skrzyżowaniu (T) szlak wie-
dzie w prawo. Wjazd na asfalt. 
Szlak prowadzi prosto. Wzniesie-
nie przed tablicą wjazdową do wsi 
Marcinkowo. Przejazd kolejo

     W Marcinkowie przy przystan-
ku autobusowym drogą asfalto-
wą należy jechać prosto w kierun-
ku "Ogrodów Pokazowych 
& Motylarni". 

Jest to najbardziej pachnące i ko-
lorowe miejsce na Mazurach. 
Wszystko za sprawą połączenia 
wielu gatunków roślin w różne 
ogrodowe style, tematy ogrodni-
cze oraz dzięki motylom mazur-
skich łąk, które latają swobodnie 
pośród zwiedzających. 

Wizyta tu to nie tylko spotkanie 
z przyrodą, ale również edukacja 
na łonie natury poprzez zabawę. 
Ogród dysponuje placem zabaw 
dla dzieci.

     Będąc w Marcinkowie warto od-
wiedzić Mazurską Izbę Regional-
ną przy Agroturystyce „Pod 
Świerkiem“.

W Izbie prezentowane są  mazur-
skie przedmioty codziennego 
użytku z dawnych lat, między 
innym stare: meble,  odzież, na-
czynia, dokumenty, fotografie 
i książki. Eksponaty gromadzone 
są od lat, pochodzą w większości 
z Marcinkowa, Mrągowa i pobli-
skich miejscowości oraz z domu 
obecnych właścicieli po byłych 
gospodarzach. 

Wieś założona przez Krzyżaków 
w 1422 roku. Istniał tu niegdyś 
młyn należący do Zakonu. Wsku-
tek wojny trzynastoletniej wieś 
została całkowicie zniszczona 
i wyludniona. W 1536 r. zamiesz-
kana była przez Polaków i Niem
ców. W centrum wsi znajduje się 
plac ze sklepem 

Po przejechaniu na drugą stronę 
przejazdu kolejowego skręcamy 
w lewo i kierujemy się ścieżką 
pieszo - rowerową w kierunku os. 
Mazurskiego i dalej do j. Sołty-
skiego.

Następnie drogą asfaltową pod 
wiaduktem obwodnicy przejeż-
dżamy na jej druga stronę. Przed 
końcem ściany dźwiękochłonnej 
skręcamy w lewo, drogą szutrową 
równolegle do drogi krajowej, 
stopniowo się od niej oddalając. 
PPo drodze mijamy po prawej nie-
wielki lasek z cmentarzykiem. 
Najprawdopodobniej w tym miej-
scu został pochowany pierwszy 
starosta dawnego powiatu mrą-
gowskiego (w połowie XIX wieku) 
oraz jeden z mrągowskich burmi
strzów. Dojeżdżamy do nasypu 
kolejowego i następnie wzdłuż 
niego ul. Torową do przejazdu ko-
lejowego przez drogę nr 16. 

Droga asfaltowa prowadzi 
wzdłuż brzegów j. Gielądzkiego. 
Przejazd pod wiaduktem kolejo-
wym o stalowej konstrukcji 
z końca XIX wieku. Linia kolejo-
wa do Mrągowa została zbudo-
wana w 1898 roku. Skrzyżowanie 
(T) z trasą krajową nr 16. Szlak 
prowadzi w lewo. Uwaga! Na od-
cinku 300 m zalecana ostrożność 
rowerzystów, ze wskazaniem na 
skorzystanie z chodnika, który 
znajduje się po prawej stronie 
jezdni. Dojeżdżamy do skrzyżo
wania dróg (+).

Jedną z  atrakcji jest neogotycki 
pałac. W czasie I wojny światowej 
spalony, odbudowany w latach 
20-tych XX w. dokładnie według 
pierwowzoru. Przetrwał II wojnę 
światową. Obecnie wraz z par-
kiem jest własnością prywatną.

Klucz do kościoła można pobrać 
w budynku parafii.

Ogrody Pokazowe

Szutr w Lasach Sorkwickich

Jezioro Gielądzkie

40

Mapa na stronie www.it.mragowo.pl

Obiekt w programie

Obiekt w programie

Ogrody Pokazowe & Motylarnia  
Marcinkowo 33A
tel. +48 508 069 261
e-mail: ogrody@arsson.pl
www.ogrodymarkiewicz.pl
termin otwarcia: kwiecień - paź-
dziernik
godz. otw.: pon - sob 9.00 - 18.00
niedz. i święta 10.00 - 15.00
bilety:
> 3 - bezpłatnie, 3 -15 lat - 5zł, < 
15 lat - 8zł
 

Mazurska Izba Regionalna
Marcinkowo 31
tel. +48 500 309 582
e-mail: jhellis@wp.pl
www.agro-podswierkiem.jasky.pl
godz. otw.: po uzgodnieniu tel.
bilebilety:
dorośli - 5 zł
dzieci - 3 zł
 

Lasy Sorkwickie
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Nasyp kolejki wąskotorowej w Popowie

Ruiny zamku krzyżackiego w Szestnie
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Mrągowo > Ekomarina > Mrongoville > Popowo > Szestno > 
Kiersztanowo > Polska Wieś > Mrągowo

W 1898 roku oddano do użytku 
odcinek do Kętrzyna. Pociąg do-
starczał miejscowej cukrowni 
buraki z całej okolicy, jak również 
kupcy z Mrągowa przywozili 
towary do swoich sklepów.

Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, 
jedziemy pod wiaduktem obwod-
nicy Mrągowa, skręcamy w prawo 
kierując się asfaltem do Popowa 
Salęckiego.

Dojeżdżamy do osiedla bloków, 
szlak wiedzie prosto. Dojeżdżamy 
do szosy w kierunku Mrągowo – 
Kętrzyn (trasa nr 591) i skręcamy 
w prawo. 

Skrzyżowanie (Y) z drogą do Mły-
nowa. Skręcamy najpierw 
w prawo w kierunku Młynowa, by 
po paru metrach skręcić w lewo. 
Wjeżdżamy na drogę szutrową. 
Jest to ponownie nasyp wąsko-
torówki. Dojeżdżamy do skrzyżo
wania dróg gruntowych, skręca-
my w prawo i jedziemy dalej nasy-
pem.

Mostek nad rzeką Dajną blisko Eko-
mariny

* brak proporcji pomiędzy odległością a wysokością.

GPS N53 52.553 E21 18.884

 Mrągowo

 Park rozrywki Mrongoville 
w stylu country.

Przez Ekomarinę      udajemy się 
w lewo, wzdłuż boisk sportowych 
do asfaltu ul. Jaszczurcza Góra. 
Skręcamy w lewo. Po kilku me-
trach dojeżdżamy do ul. Giżyckiej, 
skręcamy w prawo, przejeżdżamy 
przez ulicę i kierujemy się do Mia-
steczka Westernowego Mron-
goville. Po przejechaniu ul. Giżyc-
kiej skręcamy w lewo, jedziemy 
w dół drogą wyłożoną kostka bru-
kową prowadzącą do Mrogoville. 
Jest to stary nasyp kolejki wą-
skotorow

Charakterystyka trasy
krajobraz: łąki, pola
nawierzchnia: 54,5 % szutr,  
45,5% asfalt 
trudność: średnia
rower: górski
cczas średni: 2,5 h

Atrakcje dla rodzin
Mrągowo: Ekomarina
Mrongoville
Mini Zoo

Zabytki
Szestno:
gotycki kościół
ruiny zamku

Trasa dla całej rodziny. Prowadzi morenowymi pagórkami wokół 
doliny rynnowej j. Juno. Warto zatrzymać się w Szestnie, gdzie 
można zobaczyć ruiny zamku krzyżackiego oraz kościół gotycki 
z oryginalnym wyposażeniem. W Polskiej Wsi wskazane jest 
znaleźć chwilę na Mini Zoo, w którym można zobaczyć wiele 
gatunków zwierząt, domowych jak i dzikich.

Popowo Salęckie
DojeDojeżdżamy do skrzyżowania (+) 
z drogą asfaltową. Jedziemy na 
wprost. Za skrzyżowaniem docie-
ramy do lekkiego wzniesienia wy-
brukowanego tzw. „kocimi 
łbami”. Szutrem jedziemy w kie-
runku widocznego w oddali lasku. 
Po prawej stronie widać j. Salęt. 
W miejscu gdzie zaczyna się las 
mijamy po lewej stronie wiejski 
cmentarz ewangelicki. 

Dojeżdżamy do skrzyżowania (+) 
dróg gruntowych, skręcamy 
w lewo w kierunku wsi. Klucz do kościoła można pobrać 

w sklepie spożywczym          po dru-
giej stronie ulicy.

We wsi docieramy do skrzyżowa-
nia (+) z drogą do Wyszemborka. 
Skręcamy w lewo na drogę grun-
tową pomiędzy blokami mieszkal-
nych. Przejeżdżamy nad rzeczką 
Młynówką. Za nią zaczyna się 
stromy podjazd. Odnoga drogi 
gruntowej w lewo, szlak wiedzie 
prosto w kierunku widocznej 
w oddali drogi asfaltowej kierun-
ku Mrągowo – Reszel.

Uwaga! Dojeżdżamy do szosy nr 
591 w kierunku na Św. Lipkę, skrę-
camy w prawo. W lewo natomiast 
w dole widać piękną aleję w kie-
runku Mrągowa.

Wracając do drogi głównej po 
prawej stronie znajduję się ko-
ściół gotycki z oryginalnym póź-
norenesansowym i barokowym 
wyposażeniem

    Szestno

Po lewej stronie drogi przy re-
stauracji    możemy zwiedzić 
ruiny zamku krzyżackiego.

Był to jedyny zamek na terenie 
obecnego powiatu mrągowskie-
go. By odnaleźć niewielkie ruiny 
należy zjechać w dół obok Restau-
racji (dawny młyn wodny) nad 
rzeczką Młynówką. Zamek zbudo-
wano w XIV w., a w ruinę popadł 
na początku XIX w. 

Docieramy do skrzyżowania (Y) 
dróg gruntowych i skręcamy 
w lewo. Dojeżdżamy do skrzyżo-
wania (Y) dróg gruntowych. Szlak 
wiedzie prosto drogą ułożoną 
z płyt betonowych w kierunku wi-
docznego w oddali kościoła 
w Szestnie.

Wokół jeziora Juno
20 km
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Wokół jeziora Juno

Jedziemy wzdłuż lasu do Polskiej 
Wsi. Z drogi rozciąga się wspania-
ły widok na rynnowe j. Juno i pa-
górki morenowe. Juno jest czę-
ścią Wielkiej Rynny Mrągow-
skiej

Docieramy do rozwidlenia dróg 
przed lasem (V), szlak biegnie 
w lewo, początek szutrowego 
podjazdu. 

Punkt styku szlaków

Punkt styku szlaków

Punkt styku szlaków
ul. Kormoranów

Zjeżdżamy z asfaltu w kierunku 
Kiersztanowa (droga gruntowa). 
Po drodze w oddali możemy po-
dziwiać wspaniały widok: j. Juno 
z pagórkowatym terenem 
w oddali. 

Wieś jest malowniczo położona 
w dolinie między dwoma jeziora-
mi: Juno i Kiersztanowskim.

Kiersztanowo 

Dojazd do szosy, szlak prowadzi 
asfaltem prosto i dalej w lewo. 
Sklep spożywczy      .

   Warto skręcić w prawo do Mini 
Zoo     , w którym można zobaczyć 
wiele gatunków zwierząt, zarów-
no domowych jak i dzikich. 
Powrót na szlak.

Mini Zoo, Polska Wieś 15
tel. +48 89 741 73 17
e-mail: bacamwo@wp.pl
www.naszazagroda.republika.pl
godz. otw: pon - sob 9.00 - 20.00, 
nd i święta: 14.00 - 20.00
bilebilety: dorośli 10zł, dzieci 8 zł

Obiekt w programie

Polska Wieś 

    Na końcu wsi na zakręcie rozcią-
ga się wspaniały widok na Juno 
oraz w oddali masywną gotycką 
wieżę kościoła w Szestnie (zdj. na-
główkowe opisu szlaku).

Jedziemy na dół. Na skrzyżowa-
niu (T) skręcamy w lewo („kocie 
łby”). Na wprost skrzyżowania na 
prywatnej posesji widać niewiel-
ki pagórek otoczony drzewami. 
Jest to prawdopodobnie pozo-
stałość po pogańskich Prusach. 
Restauracja w Agroturystyce 
„Błękitny Anioł”

Skrzyżowanie (T) w centrum wsi, 
szlak wiedzie w lewo. Rozwidle-
nie dróg (W), szlak skręca w lewo 
równolegle do widocznego na 
lewo j. Juno. Jadąc w prawo do-
tarlibyśmy do Gizewa

Przejeżdżamy mostem nad rzeką 
Dajną (szlak kajakowy). Przed 
mostem po lewej sklep   , po 
prawej pomnik upamiętniający 
założenie wsi.

Jedziemy drogą gruntową, po 
lewej stronie mijamy zabudowa-
nia. Docieramy do skrzyżowania 
(T) dróg gruntowych, szlak wie-
dzie w lewo, natomiast po prawej 
stronie widać wjazd do lasu.

Szlak wiedzie asfaltem prosto. 
Cmentarz komunalny po prawej. 
Zjeżdżamy drogą asfaltową w dół.  
Stąd jedziemy ścieżką pieszo – ro-
werową ul. Młodkowskiego.

Na skrzyżowaniu obok stacji paliw 
przechodzimy na drugą stronę 
ulicy i jedziemy w kierunku j. Czos.

 Mrągowo
Mostek nad rzeką Dajną blisko Eko-
mariny

GPS N53 52.553 E21 18.884

Mapa na stronie www.it.mragowo.pl
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Freski oraz organy świętolipskie

W lesie niedaleko Świętej Lipki 
znajduje się zabytkowy słup gra-
niczny z 1750 r. (za restauracją 
"Błękitny Anioł"        ). 

Rozdziela on Mazury i Warmię, 
czyli dawne Prusy Książęce od 
Prus Królewskich.

Porządek mszy świętych:
Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 9.50, 12.00, 18.00

Prezentacje organów świętolip-
skich:
Niedziele i święta: 10.00, 12.30, 13.30, 
15.30, 16.30
Dni powszednie:  9.30, 10.30, 11.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
W soboty po południu prezentacje mogą 
być odwołane, jeżeli w Bazylice ma miej-
sce ślub.

W bazylice możemy podziwiać 
barokowe organy z ruchomymi 
figurkami, wykonane w 1721 r. 
Krótki koncert oraz robiący duże 
wrażenie pokaz ruchomych figur 
ozdabiających instrument 
odbywa się latem co godzinę. Na 
ołtarołtarzu głównym znajduje się 
obraz Matki Boskiej Świętolip-
skiej, która jest głównym celem 
pielgrzymkowej podróży.

Zespół architektoniczny posiada 
zachowaną w stanie prawie nie 
zmienionym bogatą i różnorodną 
dekorację: rzeźby w kamieniu 
i drewnie, malarstwo ścienne 
i obrazy na płótnie, wyroby złotni-
cze i snycerskie oraz dzieła arty-
stycznego kowalstwa i ślusar-
stwa. Na kościelny dziedziniec 
wchodzi się przez barokową 
bramę triumfalną z pierwszej 
połowy XVIII wieku.

W skład kompleksu klasztornego 
nazywanego perłą baroku wcho-
dzi bazylika, krużganki i dom za-
konny ojców Jezuitów, kustoszy 
zabytku niezwykłej wartości. 

Sanktuarium Maryjne na skraju Warmii już od średniowiecza 
przyciągające pielgrzymów nie tylko z regionu, ale nawet 
z dalekich stron Polski. Nazywane jest często Częstochową 
Północy.

Sanktuarium Maryjne

Święta Lipka

Sezon letni (maj - wrzesień)

26

33
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przeszłości i tradycji Polaków za-
mieszkałych na byłych Kresach. W 
festiwalu biorą udział polskie ze-
społy folklorystyczne, chóry 
i kapele oraz indywidualni twórcy 
ruchu artystycznego z Litwy, Bia-
łorusi, Ukrainy, Łotw

Najbardziej znanym festiwalem 
jest Piknik Country, który 
odbywa się od 1983 roku, zawsze 
w ostatni weekend lipca. Co roku 
na to muzyczne święto do Mrągo-
wa przyjeżdżają tysiące fanów. 
W nawiązaniu do westernowej 
tradycjitradycji miasta funkcjonuje Mia-
steczko Westernowe Mrongo-
ville. Jest to Park Rozrywki 
w stylu Dzikiego Zachodu. 

Festiwal Kultury Kresowej orga-
nizowany jest od 1995 roku. Jest 
prezentacją artystycznej

Nową propozycją jest Mazurska 
Gala Muzyki Tanecznej „Disco 
pod Żaglami”. Dwudniowa im-
preza odbywa się w połowie 
sierpnia od 2013 roku. Na scenie 
mrągowskiego amfiteatru wystę-
pują największe gwiazdy muzyki 
tanecznej z rodzimego i świato-
wego rynku muzycznego.  Impre-
za gwarantuje zabawę w rytmach 
disco do samego rana.

Mrągowo to rowerowa stolica 
Mazur. Przez miejscowość prze-
biega 5 szlaków o łącznej długości 
prawie 300 km.

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
Centrum Kultury i Turystyki
ul. Warszawska 26
tel. +48 89 743 34 50
e-mail: bilety@ckit.mragowo.pl
www.ckit.mragowo.pl

Muzeum Warmii i Mazur oddział 
w Mrągowie
ul. Ratuszowa 5
tel. +48 89 741 28 12
e-mail: mragowo@muzeum.olsztyn.pl
www.mragowo.muzeum.olsztyn.pl

Quady Paintball Segway
ul. Andersa 18
tel. +48 506 78 00 08, 
+ 48 505 94 20 05
e-mail: info@quady-mragowo.pl
www.quady-mragowo.pl
wwwww.quadymazury.com

Mrągowskie Stowarzyszenie 
Młodzieży, ul. Słoneczna 51
tel. +48 501558555
e-mail: msm.mragowo@gmail.com

Muzeum Sprzętu Wojskowego 
ul. Przemysłowa 11c
tel. +48 502 540 381
e-mail: info@muzeum.mragowo.pl
www.muzeum.mragowo.pl
godgodz. otw. dni powszednie od 8.00 - 
17.00, w soboty od 8.00 - 14.00. W pozo-
stałych godzinach po uzgodnieniu te-
lefonicznym.
bilety:
Bilet normalny: 8 zł
Bilet grupowy i ulgowy dla dzieci do 
lat 13: 5 zł
Bilet grupowy z przejażdżką transpor-
terem PTS-M: 20 zł
Grupa minimum 20 osób.
Przewodnik obcojęzyczny: 50 zł
Parking dla samochodów i autokarów 
jest bezpłatny.
Jedyne muzeum o tematyce mili-
tarnej na Warmii i Mazurach. Ko-
lekcja liczy około 50 pojazdów 
i jest sukcesywnie rozwijana. Po-
jazdy są wyeksponowane na 
wolnym powietrzu, można je 
obejrzeć z bliska, do wielu z nich 
można wejść. Istnieje możliwość 
zorganizowania przejażdżki czoł-
giem czy transporterem opance-
rzonym. W muzeum można zoba-
czyć głównie pojazdy, które były 
wykorzystywane przez armie 
byłego Układu Warszawskiego. 
Perełką jest idealnie zachowany 
czołg T-34, znany z filmu „Czterej 
pancerni i pies”.

Obiekt w programie

Obiekt w programie

Ekomarina
JestJest to specjalnie przygotowany 
teren do rodzinnej zabawy. 
Bogaty w różnorodne urządzenia 
rekreacyjne plac zabaw, zestawy 
wspinaczkowe i stoły do ping – 
ponga oraz boiska do piłki plażo-
wej i koszykowej zapewnią nieza-
pomniane wrażenia z wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu. Rekre-
acyjny kompleks położony jest 
nad brzegiem j. Czos przy plaży 
miejskiej z wypożyczalniami 
sprzętu wodnego.

Muzeum mieści się w zabytko-
wym ratuszu w centrum miasta. 
Placówka gromadzi pamiątki 
przeszłości regionu, powiatu 
i miasta Mrągowa z zakresu ar-
cheologii, etnografii, numizmaty-
ki, historii, piśmiennictwa, sztuki 
współczesnej i ludowej.

Propozycja dla osób szukających 
aktywnych form wypoczynku. 
Gwarantuje dobrą zabawę, adre-
nalinę i niezapomniane chwilę w 
Mrągowie.

Tor motocrossowy
ZnajdujęZnajduję się przy ulicy Przemysło-
wej nieopodal tzw. zwalonego 
mostu w Mrągowie. Szutrowy 
obiekt posiada kilometrową trasę 
dla samochodów ze zmienną kon-
figuracją oraz homologowany tor 
motocrossowy. Oba tory przepla
tają się ze sobą co stanowi o jego 
atrakcyjności a zarazem pokazuje 
jak można wykorzystać prze-
strzeń. Obiektem zarządza Mrą-
gowskie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, które prowadzi także 
naukę dla początkujących kier
ców motocyklowych i samocho-
dowych.

Informacja turystyczna

Mrągowo, Warszawska 26
tel. +48 89 741 80 38
e-mail: info@it.mragowo.pl
www.it.mragowo.pl

Mazurska Noc Kabaretowa 
otwiera sezon letnich festiwali.  
Impreza jest organizowana 
w mrągowskim amfiteatrze od 
1999 r. Kabareton Gwiazd gości 
cieszące się uznaniem polskie ka-
barety oraz najlepszych wyko-
nawców muzyki rozrywkowej. Nic 
więc dziwnego, że każdego roku 
podczas Mazurskiej Nocy Kabare-
towej widownia Festiwalowego 
Amfiteatru jest wypełniona po 
brzegi.

Mrągowo jest położone malowniczo nad j. Czos. Znane jest 
jako Festiwalowe Miasto. Największe koncerty odbywają się 
w Amfiteatrze nad jeziorem. Jest to jeden z największych 
tego typu obiektów w Polsce. 

Mrągowo

Festiwalowe Miasto
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Pętla Bełdany.
Punkt styku szlaków

Wnętrze kościoła ewangelickiego

Kirkut w Mikołajkach

W sezonie letnim Mikołajki prze-
obrażają się w centrum turystycz-
ne z rozbrzmiewającą muzyką 
szantową. To raj dla wodniaków, 
żeglarzy i ludzi pragnących ak-
tywnie wypoczywać na jeziorach.

Koncerty odbywają się zazwyczaj 
na Pl. Wolności w centrum miasta 
oraz w Wiosce Żeglarskiej nad je-
ziorem. Imprezy, z których słyną 
Mikołajki to m.in. Regaty Żeglar-
skie, w tym Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy, Dni Mikołajek, 
podczas, których odbywa się wo-
dowanie Króla Sielaw, Przegląd 
Italo-Polo Disco, Cover Day oraz 
oczywiście Festiwal Szantowy

Rajd Polski. Mikołajki bazą jedne-
go z najstarszych rajdów na świe-
cie zostały w 2005 roku. Tym 
samym polski klasyk został prze-
niesiony z południa kraju na szu-
trowe drogi Mazur. Wszystko po 
to, aby zawody zdobyły rangę 
strzostw świata. Impreza wzboga-
ca ofertę miasta, tym samym co 
roku przyciągając na Mazury miło-
śników sportów motorowych. 
Rajd Polski pozostanie na naszym 
terenie do 2025 roku to efekt 
podpisanego porozumienia po
między Gminą Mikołajki a Polskim 
Związkiem Motorowym. Umowa 
jest gwarantem, że najstarszy w 
Polsce i drugi po Monte Carlo rajd 
na świecie przez dekadę będzie 
odbywał się na mazurskich szu-
trach.

Stolica żeglarstwa jest obecnie 
jednym z najczęściej odwiedza-
nych ośrodków turystycznych na 
Mazurach. Królują tu sporty 
wodne.   

Mikołajki, Plac Wolności 3
tel. +48 87 421 68 50
e-mail: it@mikolajki.pl
Czynna sezonowo

Centrum Kultury „Kłobuk”
Kolejowa 6
tel. +48 87 421 98 71, 87 421 61 46
e-mail: klobuk@mikolajki.pl
www.ckklobuk.plMuzeum Reformacji Polskiej

Pl. Kościelny
tel. +48 87 421 68 10
godz. otw. 9.00 - 17.00
bilety:
norm. 5 zł
ulg. 3 złulg. 3 zł

Informacja turystyczna

Ciekawym zabytkiem jest klasy-
cystyczny kościół ewangelicki z 
1840 - 42 r. Wystrój wnętrza jest 
skromny, jak w większości świą-
tyń ewangelickich, ale bardzo ele-
gancki. Ambona umieszczona nie-
typowo, bo zamiast ołtarza. 
Uwagę zwraca sklepienie koleb-
kowe ozdobione kasetonami, 
drewniane empory. Wieżę wybu-
dowano w 1880 r

W sezonie letnim można wejść na 
wieżę kościoła św. Mikołaja, 
skąd rozciąga się wspaniały 
widok, nie tylko na miasto, ale 
także j. Śniardwy.

     Kirkut to jedyna pozostałość 
po żydowskich mieszkańcach 
miasta. Jest to jeden z nielicznych 
zachowanych obecnie cmentarzy 
tego typu w obecnym wojewódz-
twie warmińsko - mazurskim.  
Znajduje się przy ul. Dybowskiej.

Niedaleko znajduje się kościół 
katolicki z początku XX w., w 
którym wisi malowidło przedsta-
wiające Cud w Gietrzwałdzie. 

Na Placu Wolności stoi fontanna z 
symbolem miasta czyli Królem 
Sielaw. Kamienice reprezentują 
różne style architektoniczne. Naj-
bardziej okazałym budynkiem 
jest dawny ratusz z 1888 r. (obec-
nie hotel Mazur). Rynek w XVIII 
w. pełnił rolę wojskowego placu 
ćwiczeń. Z rynku biegnie najdłuż-
sza ulica Mikołajek (2,5 km) obsa-
dzona lipami - ul. Kajki.

Miasto podczas obydwu wojen 
światowych nie ucierpiało znacz-
nie, więc większość zabudowy 
jest przedwojenna. 

Przy kościele znajduje się 
Muzeum Reformacji Polskiej. 
Zgromadzone tu starodruki przy-
pominają o wierze dawnych Ma-
zurów

Przez wieki była to mała wieś ry-
backa. Dopiero od początku XX 
wieku miasto zasłynęło jako cen-
trum turystyczne Mazur. I tak jest 
po dzień dzisiejszy!

Mikołajki otrzymały prawa miej-
skie w 1726r. Ożywienie gospo-
darcze i rozwój turystyczny nastą-
piły po uruchomieniu połączeń ka-
nałowych i otwarciu stałych linii 
statków pasażerskich (od 1843r.). 
W 1911 r. Mikołajki uzyskały połą
czenie kolejowe z Olsztynem 
przez Mrągowo i Ełkiem przez 
Orzysz.

W początkowym okresie istniała 
w tym miejscu osada rybacka, 
której mieszkańcy zajmowali się 
rybołówstwem, tkactwem, wyrę-
bem i spławem drewna. Pierwsza 
informacja z wymienioną nazwą 
wsi kościelnej – Niklasdorf, po-
chodzi z 1444 r. Nazwa wywodzi 
się od świętego Mikołaja, opieku-
na żeglarzy i przejść wodnych. 

Wenecja Północy, Stolica Żeglarzy tak bywają nazywane Mi-
kołajki. Miasto położone jest malowniczo w przesmyku j. Mi-
kołajskiego i Tałt, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, na 
zboczu wzgórza ciągnącego się wzdłuż jeziora. To jeden z 
największych ośrodków żeglarskich w Polsce. Przez całe 
lato, aż do późnej jesieni urzeka widokiem białych i koloro-
wych żagli.  

Mikołajki

Miasto spięte mostami

Imprezy

Spacerem po Mikołajkach
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Wnętrze zabytkowego kościoła w Szestnie

Pięknie rzeźbiona balustrada z amboną

Scena górna to płaskorzeźba  
przedstawiająca ukrzyżowanie. 
Wyżej ukazany jest Jezus jako Pan 
Świata z insygniami władzy.
Ołtarz wieńczy pelikan. W sztuce 
ptak ten jest symbolem miłości 
Chrystusa.

W drewnianej oprawie ołtarza 
zwracają uwagę dwie rzeźbione 
głowy. Przedstawiają one Marci-
na Lutra - po prawej, a po lewej 
stronie - króla Szwecji Gustawa 
Adolfa. 

Pod emporą znajduje się epita-
fium Fabiana von Lehndorf, 
który zmarł w 1650 r. Tablica na-
grobna to płaskorzeźba ze sceną 
Zmartwychwstania Chrystusa. 
Strażników grobu przedstawił ar-
tysta w mundurach i z uzbroje
niem żołnierzy wojny trzydziesto-
letniej. Krzyżacy zbudowali zamek cegla-

ny w latach 60-tych XIV w. Był on 
od 1525 do 1751 r. siedzibą staro-
stów. Po roku 1815 zamek, 
będący własnością królewską, 
został rozebrany. Dziś można po-
dziwiać malownicze ruiny, z płn. 
ścianą przypominającą maczugę 
Herkulesa.

Zamek zbudowano w zakolu rzeki 
Młynówki, której wody spiętrzo-
no tak, że od północy powstało 
spore rozlewisko. Jadąc do Kę-
trzyna do dzisiaj można rozpo-
znać pozostałości po dwóch je-
ziorkach.

Zamek był niewielki i niezbyt sta-
rannie ufortyfikowany. Mur zam-
kowy tworzył kwadrat o bokach 
25x25 m.

Do zamku przynależał młyn 
wodny usytuowany obok niego. 
Jest tu obecnie Restauracja Sta-
ropolska

Po stronie wschodniej założenia 
zbudowano bramę z wieżą 
bramną służącą też do podnosze-
nia i opuszczania mostu zwodzo-
nego przez rzeczkę. Wejście do 
zamku znajdowało się po stronie 
tzw. przedzamcza, z którego póź
niej powstał majątek folwarczny, 
a obecnie dworek. 

Od wschodu i zachodu zbudowa-
no mury, pomiędzy którymi pro-
stopadle do nich dom mieszkalny 
(25x10m) stanowiący ochronę od 
południa. Pod budynkiem znajdo-
wały się dwie piwnice, do których 
jeszcze niedawno można było 
zejść krętymi schodkami prowa-
dzącymi od dziedzińca.

Ruiny zamku znajdują się przy 
drodze krajowej nr 591 po dru-
giej stronie ulicy od kościoła. 
Prowadzą do niego schodki, 
przechodzi się obok Restauracji.

Balustrada schodów przyozdo-
biona jest scenami z życia Jezusa, 
czasza ambony zaś płaskorzeźba-
mi czterech ewangelistów. Na 
baldachimie wieńczącym ambonę 
ukazany jest Chrystus wśród apo-
stołó

Ambona pochodzi z 1625 roku. 
Została ona ufundowana jako 
pierwsza rzecz nowego wyposa-
żenia kościoła. Należy przypusz-
czać, podobnie jak i w przypadku 
ołtarza, że jest o wiele starsza, a w 
roku 1626 została odnowiona. 
Ambona ma kształt pięciokąta 
i ukazuje w przegrodach czterech 
ewangelistów wyrzeźbionych 
w drewnie.

Kościół nie posiada sklepienia, 
jest drewniany malowany strop 
z XVII w. naśladujacy kasetony.

W latach 80-tych kościół otrzymał 
relikwie drzewa Krzyża Święte-
go. Obok w ramce znajduje się 
dokument watykański z 1862 r, 
stwierdzający jego autentycz-
ność

Parafia rzymskokatolicka Świę-
tego Krzyża, Szestno 50
tel. +48 89 741 37 15
Zwiedzający mogą pobrać klucze 
w sklepie spożywczym     naprze-
ciwko kościoła.

W kościele na szczególną uwagę 
zasługuje ołtarz główny z 1647r., 
którego całość stanowią dwie 
podstawowe sceny.

Scena główna przedstawia Marię 
w otoczeniu apostołów św. Piotra 
i św. Pawła.  Charakterystyczne 
fałdy szat wskazują na to, iż 
figury te powstały w ostatnich 
latach XV wieku. Na średnio-
wieczne pochodzenie wskazuje 
taktakże wysokie czoło Marii, czyli 
ówczesny ideał urody kobiecej.  
Zostały uratowane z pożaru 
w 1618 roku.

Został wzniesiony w XV wieku. 
W latach 1525-1980 parafia lute-
rańska, obecnie katolicka. Świąty-
nia została zniszczona w wyniku 
pożaru w 1618 roku. Do 1639 
roku odbudowana w obecnym 
kształcie o charakterze obron
nym. Wieża to najstarsza część 
kościoła. Mury pierwszej kondy-
gnacji o grubości 2 metrów i nie-
wielkie otwory okienne miały 
ochraniać obrońców. Przepiękne 
architektoniczne szczegóły 
w stylu romańskim znajdujące się 
w górnej kondygnacji po stronie 
południowej wieży są unikalne na 
terenie Mazur. Budowla zwień-
czona jest krzyżem jerozolim-
skim.

Szestno położone jest 5 km od Mrągowa, przy drodze Mrą-
gowo - Kętrzyn. Jest to jedna z najstarszych miejscowości 
Ziemi Mrągowskiej. Można tu zobaczyć ruiny zamku, jedyne-
go w Powiecie Mrągowskim oraz kościół gotycki z oryginal-
nym XVII-wiecznym wyposażeniem.

Szestno

Kościół gotycki

Kościół gotycki oraz ruiny zamku
Ruiny zamku krzyżackiego
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Szczególnie cenne fragmenty 
terenu Parku, osobliwości flory-
styczne i faunistyczne chronione 
są w formie 11 rezerwatów przy-
rody

Niezwykle cennymi są rezerwaty 
obejmujące ochroną Krutynię 
w górnym i dolnym biegu – „Kru-
tynia” i „Krutynia Dolna”, które 
chronią meandry rzeczne Krutyni 
oraz siedliska rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt.

zdj. W. Bzura

Przyrodę Puszczy Piskiej przybliży 
zwiedzającym Muzeum Przyrody 
Mazurskiego Parku Krajobrazo-
wego w Krutyni.

Ochroną rezerwatową w rezerwa-
cie „Jezioro Lisiny” objęta jest 
rzadko występująca roślina 
wodna – kłoć wiechowata. Rezer-
watem chroniącym różne ekosys-
temy leśne, torfowiskowo - 
wodne jest „Pierwos”.

Rezerwaty „Królewska Sosna” i 
„Strzałowo” chronią dorodne 
drzewostany sosnowe o strzeli-
stych, gonnych pniach osiągają-
cych 33 m wysokości. 

Siedziba MPK i Muzeum Przyro-
dy, Krutyń 66
tel. +48 89 742 14 05
www.mazurskipark.pl

Muzeum Regionalne
Piecki, ul. Zwycięstwa 48
tel. +48 89 742 22 70
694 459 849
e-mail: goksirpegaz@wp.pl
www.piecki.com
bilebilety: dorośli 5zł, dzieci 3zł, 
>6 lat bezpłatnie
termin otwarcia 1.05 - 30.09
godz. otw.: pon - sob 10.00-18.00 

Informacja turystyczna

Piecki, ul. Zwycięstwa 6
tel. +48 89 742 22 70
e-mail: it. piecki@wp.pl
www.piecki.com.pl

Przez puszczę płynie najsłynniej-
sza i najdłuższa mazurska rzeka - 
Krutynia.

„Zakręt” i „Królewska Sosna” 
utworzone dla ochrony jeziorek 
leśnych z pływającymi wyspami 
torfowiskowymi oraz osobliwo-
ściami roślinnymi, jak owadożer-
na rosiczka.
Rezerwatami ornitologicznymi są 
utworzone dla ochrony czapli 
siwej „Czaplisko-Ławny Lasek” 
i „Czapliniec”. 

Rzeźby wykonane zostały przez 
znaną na całym świecie twórczy-
nię sztuki ludowej Władysławę 
Prucnal.  Kolekcja stworzona zo-
stała przez Walentynę i Marię 
Dermackie. Początek tworzenia 
zbioru datuje się na 1958 r., kiedy 
to Walentyna Sapieha Dermacka 
osiadła na stałe w Pieckach. Wie-
loletnia przyjaźń ze znaną rzeź-
biarką ceramiczną - Władysławą 
Prucnal zaowocowała zbiorem 
dzieł artystki.  Figurki tworzone 
były na podstawie scenariuszy 
i szkiców Walentyny Sapieha-Der-
mackiej, która pisała również 
o nich wiersze. Cały zbiór dotyczy 
życia dawnej wsi. Cykle połączone 
są ze sobą tematycznie. Poza tym 
kolekcję uzupełniają rzeźby auto-
rów pochodzących z Warmii 
i Mazur i innych regionów Polski. 
Jest to jedyna w Europie tak duża 
kolekcja prac jednej artystki ludo-
wej.

W Pieckach przy ul. Zwycięstwa 
znajduje się oryginalny, drewnia-
ny mazurski dom z 1846 r. Przed 
nim znajduje się kopia rzeźbione-
go Chrystusa ze Świętej Lipki. 
Dom jest własnością prywatną.

Niedaleko Urzędu Gminy w lasku 
znajduje się cmentarz ewange-
licki, na którym pochowany jest 
ojciec pisarza niemieckiego 
Ernsta Wiecherta - Martin Emil 
Wiechert.

Nad j. Wągiel do dyspozycji jest 
kompleks rekreacyjny z m. in. 
plażą, pomostem, placem zabaw, 
wiaty z ławkami.

W najbogatszym przyrodniczo 
fragmencie Puszczy utworzono 
Mazurski Park Krajobrazowy. 
Jest to jeden z najstarszych i naj-
większych parków krajobrazo-
wych w Polsce.

Położony jest na terenie trzech 
powiatów: mrągowskiego, piskie-
go i szczycieńskiego. Zajmuje 
teren Krainy Wielkich Jezior Ma-
zurskich, w części zachodniej Po-
jezierze Mrągowskie, a w połu-
dniowej Równinę Mazurską.

Puszcza Piska jest drugim, co do wielkości kompleksem 
leśnym w Europie. Liczne bagna oraz mokradła, zatopione 
w niej niczym perły jeziora, meandrujące rzeki, różnorod-
ność gatunków roślin i zwierząt tworzą niepowtarzalny urok 
leśnej krainy.

Nie lada gratka dla sympatyków sztuki ludowej. Unikalna 
kolekcja ukazuje historię i tradycję wsi. Zbiór składa się 
z kilku tysięcy figurek, zbieranym kilkadziesiąt lat! 

Puszcza Piska Muzeum Regionalne

Mazurski Park Krajobrazowy

Rezerwaty nad Krutynią

Piecki

 6 16 16
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Obiekt w programie

Mieszkańcy Sorkwit na ołtarzy głównym

Unikalny anioł chrzcielny z Sorkwit

Stacja udostępniona jest zwie-
dzającym  w terminie od 1 maja 
do 31 sierpnia, codziennie (o-
prócz poniedziałków), w godz. 
10.00 – 17.00.
Bilety do nabycia u przewodni-
ków. Grupy zorganizowane pro-
szone są o wcześniejszą rezerwa-
cję terminu.

- bilet normalny; dorośli indywidual-
nie 15 zł
- bilet normalny; dorośli grupy zorga-
nizowane (20-50 osób), studenci, ren-
ciści i emeryci 12 zł
- bilet ulgowy; dzieci i młodzież szkol-
na indywidualnie 7 zł
- bilet ulgowy; dzieci i młodzież szkol-
na grupy zorganizowane (20 - 50 
osób) 6 zł
- organizacja ogniska - 50 zł
Dzieci poniżej 3 lat, piloci, opiekuno-
wie grup są zwolnieni z opłat

Ferma Jeleniowtych
Stacja Badawcza IP PAN
Kosewo Górne 7
tel. +48 89 742 43 80
e-mail: kosewopan@kosewopan.pl
www.kosewopan.pl

Parafia Ewangelicko-Augsbur-
ska, Sorkwity, ul. Plażowa 1
tel. +48 89 742 81 78

We wnętrzu uwagę zwraca 
ołtarz i jedno z najbardziej 
oryginalnych przedstawień 
Wniebowstąpienia - z umiesz-
czonego na suficie obłoku wy-
stają tylko nogi Jezusa. Część 
centralna przedstawia Golgotę, 
w którą wkomponowano ele-
menty charakterystyczne dla 
Sorkwit: postacie rybaków, 
pałac właścicieli Sorkwit i patro-
nów kościoła.

Jest to XVIII-wieczny zabytek z 
bogatym wyposażeniem, który 
od czasu zbudowania nie uległ 
większym zmianom.

Poza tym w kościele znajdują się 
zabytki z XVII i XVIII w.: barokowa 
ambona, anioł chrzcielny z 

1701 r., późnorenesansowa loża 
patronacka z ok. 1615 r., baro-
kowy krucyfiks, konfesjonał z 
1702 r. i organy z 1875 r.

Obok kościoła znajduje się pa-
miątkowy obelisk ku czci Jana Go-
erke’ego, urodzonego w 1750 
syna pastora. Jako lekarz założył 
służbę zdrowia w wojsku pruskim. 

Klucz do kościoła można pobrać 
w parafii po drugiej stronie ulicy 

Muzeum dysponuje bogatą kolek-
cją poroży jeleniowatych. Ekspo-
zycja obrazuje szereg zagadnień z 
nimi związanych (rozwój, typy, 
anomalie).

Główną atrakcją jest  obserwacja 
zwierząt w warunkach natural-
nych. Zwiedzający mają okazję 
spacerować wśród stad danieli, 
jeleni oraz muflonów. Przewodni-
cy przekazują w trakcie wycieczki 
ciekawe informacje na temat bio-
logii, ekologii oraz zachowania je-
leniowatych.

Badania dotyczą głównie chorób 
pasożytniczych zwierząt dziko ży-
jących. Prowadzone są także 
prace zmierzające do doskonale-
nia chowu fermowego jeleniowa-
tych. Utrzymywane są dwa gatun-
ki jeleni (szlachetny oraz sika 
bowskiego) oraz daniele – łącznie 
około 500 sztuk.

Stacja Badawcza w Kosewie 
Górnym działa od 1984 roku. 
Ferma spełnia funkcję doświad-
czalną. Stanowi bazę terenową 
umożliwiającą prowadzenie 
badań parazytologicznych.

Jest to wspaniała atrakcja dla rodzin z dziećmi i wszystkich, 
którzy pasjonują się przyrodą. Można tu przespacerować się 
wśród jeleniowatych, a nawet ich pogłaskać! Do Fermy 
należy zjechać 1 km ze szlaku żółtego.

Sorkwity to niewielka miejscowość przy drodze krajowej nr 
16 leżąca między j. Gielądzkim i Lampackim. Słynie jako po-
czątek szlaku kajakowego Krutyni oraz z neogotyckiego 
Pałacu. Najbardziej znanym zabytkiem jest jednak kościół 
ewangelicki z oryginalnymi dziełami sztuki jak: anioł 
chrzcielny, ołtarz główny czy niezwykłe przedstawienie 
wniebowzięcia Jezusa.

Ferma Jeleniowatych Kościół ewangelicki 

Kosewo Górne

Bilety

Obelisk Jana Goerkego

Cennik

Sorkwity
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Mazury Convention Bureau
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tel. +48 89 741 80 39, info@it.mragowo.pl
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Wagabunda ***
Mikołajki, ul. Leśna 2
tel. + 48 87 421 60 18
e-mail: wagabunda-mikolajki-
@wagabunda-mikolajki.pl
www.wagabunda-mikolajki.pl

Kemping „Cezar” ***
Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 1
tel. +48 512 376 405
+48 89 741 25 33
wwwmazury.info.pl/cezar

Kemping „Ostoja Stara Baśń” ***
Mrągowo, Kosewo 90
ttel. +48 89 742 45 21
www.starabasn.obitur.pl

Kemping „Kama” ****
Mikołajki, Tałty 36
tel. +48 87 421 65 75
www.kama.mazury.pl

Stanica wodna "Cierzpięty" **
Piecki, Cierzpięty 50Piecki, Cierzpięty 50
tel. +48 89 742 01 23
www.stanicawodna.mazury.pl

Miejsca postojowe dla caravanin-
gowców na Mazurach znajdują się 
głównie poza miastami. Próżno 
szukać ich w gąszczu mazurskich 
ulic. Zatrzymując się na noc miło-
śnicy tego sposobu zwiedzania 
mają możliwość skorzystania 
z płatnej oferty kempingów, po-
siadających w zależności od stan-
dardu od jednej do  czterech 
gwiazdek lub z tzw. wildspotów, 
czyli dzikich miejsc noclegowych. 
Niestety te drugie mimo, że ogra-
niczają koszty podróży nie 
starczają żadnych udogodnień. 

Dodatkowo zawsze warto zabrać 
ze sobą rowery!

Kawalerka, a czasem nawet luk-
susowe M3, jednym słowem dom 
na kółkach, tak w skrócie można 
opisać samochody kempingowe. 
Kampery to idealne rozwiązanie 
dla osób lubiących niezależność. 
Dają możliwość podróżowania 
bezbez wyznaczonego wcześniej 
planu i konieczności rezerwacji 
miejsc noclegowych.

Z roku na rok zwiększa się liczba turystów odkrywających 
Mazury na czterech kółkach. Wszystko dlatego, że Kraina 
Wielkich Jezior Mazurskich może poszczycić się 
jednymi z najlepszych w kraju miejscami kempingowymi po-
łożonymi w cieniu nieskazitelnej natury, w pobliżu szumu 
lasów i jezior. A do samego podróżowania wystarczy mapa, 
dobry samochód i zapas benzyny!

Kempingowe Mazury

zdj. M. Modzelewski

Kempingi Ziemi Mrągowskiej


