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Od lat do Mràgowa ciàgnà rzesze turystów po to, by odpoczàç w otoczeniu bujnej przyrody wÊród
lasów i jezior, zabawiç si´ przy muzyce country, obejrzeç Mazurskà Noc Kabaretowà, pos∏uchaç
polskich piosenek kresowych lub pojeêdziç na nartach.
Mamy nadziej´, ˝e po obejrzeniu tego folderu zdecydujà si´ Paƒstwo na odwiedzenie naszego miasta.
Serdecznie zapraszamy

O

LEGENDA O HERBIE MRÑGOWA

sada Mràgowo i jej okolice by∏y otoczone g´stymi lasami, jednak by∏y to okolice ma∏o
zamieszkane. LudnoÊç zajmowa∏a si´ hodowlà byd∏a a tak˝e rybo∏ówstwem i bartnictwem. W lasach
napotkaç mo˝na by∏o wiele gatunków zwierzàt, g∏ównie niedêwiedzie brunatne i wilki, które wyrzàdza∏y
mnóstwo strat atakujàc owce i kozy, czasami nawet krowy i konie, wskutek czego gospodarze nie byli
w stanie wy˝ywiç swoich rodzin oraz p∏aciç podatków. Osadnicy, którzy zajmowali si´ bartnictwem, próbowa
li chroniç swoje barcie zawieszajàc je wysoko na drzewach, jednak i tam by∏y one niszczone przez niedêwiedzie,
które miód wyjada∏y. Szczególnie dawa∏a si´ we znaki mieszkaƒcom du˝a niedêwiedzica, która atakowa∏a zwierz´ta
domowe i nie ba∏a si´ podchodziç do osady nawet w dzieƒ. Próby jej upolowania nie przynosi∏y ˝adnych
tów. Gdy 20 lutego 1444 roku osada uzyska∏a prawa miejskie, utworzono urzàd burmistrza oraz zatrudniono
stra˝nika porzàdku. Stra˝nik ten wytypowa∏ najm∏odszych i najsilniejszych m´˝czyzn, którzy pod jego wodzà
mieli zabiç dokuczliwà niedêwiedzic´. Planem stra˝nika by∏o spojenie niedêwiedzicy miodem zmieszanym
ze spirytusem. Jednak plan ten nie powiód∏ si´. Ch´ç spróbowania wódki by∏a u Êmia∏ków silniejsza ni˝
ch´ç pozbycia si´ niedêwiedzicy. Od tej pory wódka ta nosi∏a nazw´ „niedêwiedziówki”.
W koƒcu zdenerwowany burmistrz zwróci∏ si´ o pomoc do wojska, obiecujàc wysokà nagrod´ za trofeum
myÊliwskie. Wojsko szybko zorganizowa∏o ob∏aw´ na niedêwiedzic´, którà wytropiono na bagnach jeziora
Czarnego. Gdy zacz´to strzelaç, o∏owiane kule trafi∏y w tylnà lewà ∏ap´ zwierz´cia, które wydajàc skowyt zacz´∏o
uciekaç w kierunku K´trzyna. Ledwie ˝ywà niedêwiedzic´ ˝o∏nierze znaleêli w zaroÊlach, zabili jà i odci´li postrzelonà
∏ap´. Trofeum zanieÊli do Mràgowa i pokazali burmistrzowi jako dowód pomyÊlnego wywiàzania si´ z umowy. Burmistrz
kaza∏ powiesiç ∏ap´ nad drzwiami magistratu na znak, ˝e groêne zwierz´
zosta∏o pokonane. W ten oto sposób powsta∏ herb Mràgowa.
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ojezierze Mràgowskie zosta∏o ukszta∏towane podczas ostat
niego zlodowacenia. Wzgórza, pagórki i leÊne wàwozy okolic Jeziora
Czarnego obfitujà w ma∏o znane gatunki roÊlin cieniolubnych. WÊród
nich mo˝na znaleêç du˝e g∏azy narzutowe, cz´sto ze znakami wyrytymi
przez pierwszych mieszkaƒców tych ziem.
W Park u S∏ow ack ieg o zob ac zyç mo˝n a najs tars zà w tych okoli
cach sos n´ wid las tà. Nad wschodn im brzeg iem Jez ior a Czos,
w pob li˝ u „êród e∏k a mi∏oÊ ci”, roÊ nie niz inn a kos od rzew in a. Przy
ulic y Brzozowej roÊnie lipa o k∏´biastym pniu i konarach, uznana za
pomnik przyrody.
W okolicach Mràgowa natrafià Paƒstwo tak˝e na ginàce ju˝ sosny
wejm utk i oraz inn e rzadk ie gat unk i roÊ lin, zwier zàt wodn ych
i làdowych.
W 1920 roku dla upami´tnienia wygranego przez Niemców
plebiscytu w Prusach Wschodnich przy koÊciele ewangelickim
posadzono tzw. "Dàb plebiscytowy". Przy wie˝y koÊcielnej, od strony
plebanii roÊnie pi´kny cis - drzewo rzadko wyst´pujàce w Polsce,
obj´te ochronà gatunkowà. Naprzeciwko ratusza rosnà niezwyk∏e
d´by piramidalne. W roku 2003 zosta∏y uznane za pomniki przyrody.
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eren, na którym powsta∏o Mràgowo, okreÊlano mianem Galindia, pochodzàcym od
nazwy staropruskiego plemienia, zamieszkujàcego kiedyÊ niemal ca∏à obecnà Ziemi´ Mràgowskà.
Niedokoƒczone badania archeologiczne, prowadzone w latach trzydziestych XX wieku przez
archeologów z Uniwersytetu Królewieckiego, potwierdzi∏y opini´, ˝e pierwsza osada znajdowa∏a
si´ na wyspie Jeziora Czos, czyli „Na Ostrowiu” (obecnie jest to pó∏wysep).
Od poczàtku istnienia zarówno osada, jak i wi´ksza cz´Êç Galindii, podlega∏y w∏adzy w Szestnie.
Tam mieÊci∏a si´ siedziba wójta-prokuratora krzy˝ackiego pe∏niàcego funkcj´ administratora
z ramienia komtura ba∏gijskiego.
Brak wiarygodnych êróde∏ uniemo˝liwia wyjaÊnienie w sposób autorytatywny pierwotnej
nazwy miasta. Niemiecka nazwa Sensburg (albo Segensburg) przyj´∏a si´ podczas lokacji. LudnoÊç
polska, przybywajàca w okolice Mràgowa z Mazowsza, u˝ywa∏a spolszczonej odmiany tej nazwy –
˚àdêbork lub Zàdzbork. Na kilku odciskach piecz´ci miejskich, które zachowa∏y si´ do naszych
czasów, widnieje napis: „Sigillum Magis Civitatis Sensburgensis” oraz data „Anno 1348” nad
lub pod znak iem ∏ap y niedêw ied zicy. Jej wprowadzenie prawd op od obn ie jest zas ∏ug à
mràgowskiego burmistrza, Gottlieba Drobnickiego (Bogumi∏a Drobnickiego), który badajàc po
amatorsku dzieje Mràgowa, doszuka∏ si´ w êród∏ach historycznych, a mo˝e bardziej w poda
niach i legendach, potwierdzenia roku 1348 jako daty za∏o˝enia miasta, uto˝samiajàc za∏o˝enie
osady z budowà stra˝nicy mi´dzy Jeziorem Czos i Jeziorkiem Magistrackim.
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Nie zachowa∏ si´ dokument lokacyjny, co nie pozwala okreÊliç dok∏adnej daty za∏o˝enia miasta. W latach 1404-1407
komtur ba∏gijski Johann von Sayn lokowa∏ miasto na prawie che∏miƒskim, a wielki mistrz krzy˝acki Konrad von Jungin
gen nada∏ miejscowoÊci prawa miejskie. Na proÊb´ mieszkaƒców 20 lutego 1444 roku Konrad von Erlichskansen odnowi∏
pierwotny przywilej lokacyjny miasta Mràgowa; data ta przyj´ta zosta∏a jako data nadania praw miejskich.
Mràgowo, podobnie jak wiele miast by∏ych Prus Wschodnich prze˝ywa∏o wzloty i upadki. Niszczone by∏o przez
Litwinów, trawione przez liczne po˝ary, dziesiàtkowane przez epidemie i inne kataklizmy. Jednak nadanie praw miej
skich umo˝liwia∏o prowadzenie swobodnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
W 1754 roku zbudowano nowy koÊció∏. Od 1770 do 1792 roku w mieÊcie przebywa∏ 9 pu∏k boÊniaków, któremu
zawdzi´cza nazw´ do dziÊ istniejàca stra˝nica przy ratuszu. W 1812 roku przez miasto przemaszerowa∏y idàce na
Rosj´ wojska Napoleona.
Ratusz jest centralnym punktem mràgowskiego rynku. Zbudowany zosta∏ w 1825 r. i by∏ oznakà rozwoju miasta.
Wyremontowany w latach 90. jest dziÊ wizytówkà miasta, mieÊci si´ tu Oddzia∏ Muzeum Warmii i Mazur, swojà
siedzib´ majà tu te˝ organizacje spo∏eczne. Za stra˝nicà znajduje si´ budynek banku PKO S.A. - ju˝ w 1820 r. by∏ tu
pierwszy miejski bank. Centrum Mràgowa to przede wszystkim zabytkowe kamieniczki, po∏o˝one przy brukowanych
ulicach, które odzwierciedlajà klimat dawnego mazurskiego miasteczka. Jednym z najstarszych dobrze zachowanych
budynków jest kamienica przy ul. Ma∏y Rynek, w której mieÊci si´ apteka „Pod Or∏em”, za∏o˝ona w 1819 r. przez
aptekarza Graape. Na ulicy Roosevelta, wzd∏u˝ szeregu kamienic sà pozosta∏oÊci po starym spichlerzu.
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1818 roku Mràgowo sta∏o si´ siedzibà powiatu. Pierwszym starostà (landratem) by∏ kapitan w stanie spoczynku,
August LyÊniewski. Nowe starostwo mieÊci∏o si´ w jednym z budynków przy rynku. Niestety, budynek ten zosta∏ zniszczony przez
po˝ar. Zachowany dokument z roku 1816 zawiera informacj´, ˝e miasto zamieszkiwa∏o 1500 osób. Wzrasta∏o zapotrzebowanie
mieszkaƒców miasta i okolicznych wsi na nowe instytucje oraz placówki us∏ugowe.
PomyÊlny rozwój Mràgowa przerwa∏ wielki po˝ar, który zniszczy∏ ponad po∏ow´ zabudowaƒ. Dzi´ki zaciàganym przez
rzemieÊlników i w∏adze miasta po˝yczkom z banku w Królewcu rozpocz´to odbudow´ i rozbudow´ miasta w kierunku pó∏noc
nym. W 1825 roku oddano do u˝ytku ratusz i nowà szko∏´ przy ulicy KoÊcielnej. Powiatowe miasto, pomimo trudnoÊci, rozrasta∏o
si´ i w 1837 roku liczy∏o 2302 mieszkaƒców.
W latach pi´çdziesiàtych, na rzeczce Dajna ∏àczàcej Jeziora Czos i Czarne, zbudowano m∏yn o znaczeniu regionalnym oraz
liczne magazyny zbo˝owe rozmieszczone w ró˝nych punktach miasta. W 1898 roku przy ulicy Królewieckiej wzniesiono sàd
wed∏ug projektu architekta K. Kakowskiego, a póêniej gmach wi´zienny. W XIX wieku znacznie powi´kszy∏a si´ liczba
ludnoÊci, dzi´ki nap∏ywowi ˚ydów i Filiponów (rosyjskich starowierów) z Wojnowa i Olecka. Mieszka∏o ju˝ kilkanaÊcie
rodzin Holendrów sprowadzonych do prac melioracyjnych i obs∏ugi urzàdzeƒ wodnych. Przybywa∏a te˝ z sàsiedniej
Warmii ludnoÊç wyznania katolickiego. W 1860 roku rozpocz´to budow´ koÊcio∏a katolickiego. W latach 1892-1896
koÊció∏ rozbudowano, wzniesiono tak˝e wie˝´.
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a˝nym wydarzeniem w ˝yciu miasta by∏o otwarcie w 1897 roku kolei wàskotorowej ∏àczàcej Mràgowo z K´trzynem, a póêniej
z Rynem, w 1898 zaÊ linii kolejowych biegnàcych do Biskupca i Rucianego. W 1889 roku ulice miasta zosta∏y oÊwietlone lampami gazowymi.
W roku 1900 by∏y ju˝ wodociàgi.
Burmistrz miasta Herman Jaenike dba∏ o estetyczny wyglàd Mràgowa. Jego imieniem nazwano wzgórze z wie˝à Bismarcka, wokó∏ którego
rozciàga∏ si´ pi´kny park. W 1905 roku nad Jeziorem Juno wybudowano ma∏y amfiteatr, a w okolicznym lesie wiele budynków o charakterze rekreacyjnym.
Las, a w∏aÊciwie park, oÊwietla∏y kolorowe lampiony, by∏y pi´kne Êcie˝ki spacerowe, place zabaw, restauracja, a w latach trzydziestych – sana
torium. Nad brzegiem Jeziora Juno oraz w parku odbywa∏y si´ imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe.
W latach 1912-1913 oddano do u˝ytku szpital oraz gmach starostwa (obecnie Urzàd Miejski, Starostwo Powiatowe i Urzàd Gminy Mràgowo).
27 stycznia 1945 roku Mràgowo zaj´li ˝o∏nierze II Frontu Bia∏oruskiego Armii Radzieckiej. W∏adza stopniowo by∏a przekazywana administracji
polskiej. W lipcu 1945 roku urzàd burmistrza objà∏ polski repatriant z Wileƒszczyzny, Feliks Guis. Przywraca∏ on miasto do ˝ycia wspólnie
z pierwszym starostà, Czes∏awem Krzewiƒskim.
Miejsce wyje˝d˝ajàcych autochtonów lub osób, które zgin´∏y w czasie dzia∏aƒ wojennych, zacz´li zajmowaç Polacy z Kurpiowszczyzny, woje
wództw centralnej Polski oraz repatrianci z dawnych Kresów Wschodnich. Dzi´ki wysi∏kowi mieszkaƒców odbudowano miasto. Powsta∏y nowe
zak∏ady przemys∏owe i du˝e osiedla mieszkaniowe.
Wspó∏czesna nazwa: Mràgowo nadana zosta∏a dla upami´tnienia postaci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855) – pastora
i j´zykoznawcy, badacza gwary mazurskiej i kaszubskiej, obroƒcy j´zyka polskiego na Warmii i Mazurach.
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ràgowo jest atrakcyjnà miejscowoÊcià równie˝ zimà. Na Górze
Czterech Wiatrów po∏o˝onej nad Jeziorem Czos dzia∏ajà dwa wyciàgi narciar
skie (orczyk), które dzi´ki sztucznemu doÊnie˝aniu i oÊwietleniu pozwalajà nar
ciarzom na bia∏e szaleƒstwo do póênych godzin wieczornych. Do dyspozycji jest
pi´ç tras zjazdowych o ró˝nym stopniu trudnoÊci. Znajdujà si´ tutaj równie˝
wypo˝yczalnie sprz´tu narciarskiego i snowboardowego. Na stoku jest te˝
trasa igielitowa oraz trasy biegowe, tor saneczkowy. Powsta∏o równie˝
lodowisko.
OÊrodek Narciarski Góra Czterech Wiatrów oferuje atrakcje
nie tylko zimà, ale równie˝ latem. Dzia∏a tu wypo˝yczalnia
rowerów górskich, miejskich, quadów, sprz´tu wodnego.
Przenocowaç mo˝na w schronisku G4W.
Dojazd na Gór´ Czterech Wiatrów: trasa Mràgowo
– Miko∏ajki, drugi skr´t w lewo pod wiadukt
kolejowy, miejsce oznakowane.
OÊrodek Narciarski Góra Czterech Wiatrów
Miejski Las 11
11-700 Mràgowo
www.gora4w.com.pl
tel.(089) 741 29 24, tel. kom. 506 141 528
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ezioro Czos idealnie nadaje si´ do uprawiania sportów wodnych. Uczniowie Szko∏y
Mistrzostwa Sportowego oraz zawodnicy Klubu Sportowego „Baza Mràgowo”
nale˝à do najlepszych ˝eglarzy w kraju i na Êwiecie.
SpoÊród nich wywodzà si´ mistrzowie krajowi oraz mi´dzynarodowi w ˝eglarstwie,
windsurfingu i bojerach.
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ràgowo ju˝ od ponad 25 lat zwiàzane jest z Piknikiem Country. Jest on naj
bardziej znanym mràgowskim festiwalem. Na to muzyczne Êwi´to country przyje˝d˝a
corocznie kilkadziesiàt tysi´cy fanów i turystów, którzy na kilka dni zmieniajà oblicze miasta.
Kowbojskie stroje, motocykle, samochody terenowe, muzyka i wspania∏a pogoda stwarzajà
niezapomnianà atmosfer´.
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po∏owie sierpnia w Mràgowie odbywa si´ Festiwal Kultury Kresowej.
Ca∏e miasto rozbrzmiewa wówczas muzykà, a ulicami przechodzi barwny korowód
uczestników festiwalu w strojach ludowych. W festiwalu tym biorà udzia∏ soliÊci,
zespo∏y dzieci´ce, podwórkowe kapele, chóry i zespo∏y taneczne z Litwy, ¸otwy,
Bia∏orusi, Ukrainy. Organizowane sà plenery malarskie, wystawy fotograficzne,
wiec zor y poe tyck ie, kierm as ze i deg us tac je kres ow ych pot raw. Impreza jest
transmitowana przez TVP 2.
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azurska Noc Kabaretowa jest organizowana w mràgowskim
amfiteatrze od 1999 r. Na scenie mràgowskiego amfiteatru prezentujà si´
najlepsze polskie kabarety oraz znani wykonawcy muzyki rozrywkowej.
Impreza jest transmitowana przez TVP 2.
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ràgowskie Towarzystwo Jazzowe zaprasza na koncerty
jazzowe z udzia∏em najlepszych polskich i zagranicznych muzyków.
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d 1983 roku w ostatni weekend lipca, w Mràgowie odbywa si´ najwi´kszy w Ârodkowej i Wschodniej Europie Mi´dzynarodowy Festiwal
Muzyki Country „Piknik Country Mràgowo”. Koncerty odbywajà si´ w amfiteatrze nad jeziorem Czos oraz w centrum miasta w ramach „Pikniku
w MieÊcie”. Corocznie festiwal sprowadza do miasta rzesze mi∏oÊników tego rodzaju muzyki i przede wszystkim dobrej zabawy, którzy na kilka dni
zmieniajà oblicze miasta. Piknik Country w MieÊcie to szereg imprez towarzyszàcych Mi´dzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Country: wyst´py
zespo∏ów country, koncerty gwiazd, wyst´py zepo∏ów tanecznych, konkursy, wystawy, maraton p∏ywacki oraz Parada Country - czyli wielki niedzielny
pokaz pojazdów w stylu country.
Kilkudniowa zabawa zmienia spokojne na co dzieƒ uliczki miasta. Muzyka, barwne stroje i taniec towarzyszà turystom i mieszkaƒcom od rana do
póênych godzin nocnych.
Od lipca 2008 roku goÊcie mogà poczuç piknikowy klimat Dzikiego Zachodu w Miasteczku Westernowym Mrongoville. To odwzorowane
miasteczko z drugiej po∏owy XIX wieku przyciàga do siebie najdzielniejszych kowbojów i najpi´kniejsze kobiety.
Na goÊci czeka wspania∏a zabawa, niezapomniane prze˝ycia i wiele atrakcji dla wszystkich. W Wiosce Indiaƒskiej mo˝na zapoznaç si´
z zwyczajami kultury indiaƒskiej, nauczyç si´ strzelania z ∏uku i rzutów w∏ócznià do tarczy. Na Rancho Farmera mo˝na pojeêdziç konno lub bryczkà,
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na najm∏odszych czekajà konkursy farmerskie! Warto te˝ zajrzeç do biura Sheriffa z aresztem, obejrzeç zabytkowà lokomotyw´, wstàpiç do sklepiku
z pamiàtkami, a w Saloonie i Mexico Barze spróbowaç prawdziwej kuchni Dzikego Zachodu i kowbojskich trunków. Smak suszonej wo∏owiny,
popitej tequilà na d∏ugo pozostanie w pami´ci. Gwarantowana jest Êwietna zabawa i du˝o humoru!
Piknik Country i Miasteczko Westernowe Mrongoville to Turystyczny Produkt 2008 roku. Ten presti˝owy Certyfikat przyzna∏a Polska Organizacja
Turystyczna.
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