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Witamy na Mazurach!
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Wielkie
Jeziora
Mazurskie
to
jeden
z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i turystycznie
regionów Polski. To tu właśnie natura ukazuje
nam swe bogactwo w pełnej krasie, a czysta woda
i powietrze zachęcają do spędzenia każdej wolnej chwili
pośród przyrody. Jest to zarazem największy w Polsce
zespół akwenów śródlądowych połączonych licznymi
kanałami i rzekami, które tworzą niepowtarzalnej
urody szlak wodny rozciągający się od Węgorzewa
na północy, po Pisz i Ruciane-Nidę na południu. Centrum
tej krainy stanowi powiat giżycki, posiadający na swym
obszarze ponad 110 jezior, w tym najbardziej znany
kompleks jez. Niegocin i Kisajno. Latem stanowią
one oazę dla miłośników wszelkich form wypoczynku
na wodzie. Rejsy „białą ﬂotą” stwarzają unikalną
okazję poznania uroków „Łabędziego Szlaku”, czy
też Wyspy Kormoranów. Ów tradycyjny szlak wodny
to zarazem interesująca oferta dla miłośników kajaków
przemierzających historyczną trasę wielkich mistrzów
krzyżackich z Rynu do Giżycka.
Kurs na Giżycko warto obrać nie tylko w sezonie
letnim. Jesień to wspaniały okres na wędkowanie,
a także doskonały czas dla wypraw na grzyby.
Nietrudno znaleźć tu borowika, koźlaka, maślaka, rydza.
Dla wielu przecież las jest najpiękniejszy właśnie wczesną
jesienią, kiedy to mieni się atrakcyjnymi barwami,
a szelest liści pod butami wprawia w stan cudownego
odprężenia. Jednak Wielkie Jeziora Mazurskie to
także zima. Sam spacer po zamarzniętej taﬂi jeziora
pozostaje dla wielu niezapomnianym przeżyciem,
a krystalicznie czyste powietrze zachęca do przyjazdu.
Jest to czas niezapomnianych kuligów i śnieżnych
bitew zakończonych ogniskami, piknikami i wieczorami
przy kominku.
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Woda - ¿agle - wiatr
Jeziora Kisajno i Niegocin są miejscem rozgrywania
najważniejszych
krajowych
zawodów
żeglarskich
rangi
mistrzowskiej: Mistrzostw Polski Jachtów Kabinowych, Mistrzostw
Polski Katamaranów, Mistrzostwa Polski DZ, Eliminacji Pucharu
Polski Jachtów Kabinowych, Mistrzostw Polski Kobiet, Pucharu Polski
Żeglarzy Niepełnosprawnych, czy też Otwartych Akademickich
Mistrzostw Polski Jachtów Turystycznych. Mniej zainteresowani
rywalizacją sportową bez problemu znajdą swoją zatokę, a przy niej
„tę keję wymarzoną w snach”. Głównym ośrodkiem, a jednocześnie
centralnym portem północnej części Wielkich Jezior Mazurskich jest
Giżycko. Miasto położone na przesmyku pomiędzy Jeziorem Niegocin
i Kisajno stanowi idealny punkt wyjścia Twojego rejsu. Można go
zapoczątkować w jednym z licznych portów zlokalizowanych
nad Niegocinem, Tajtami, wokół zatoki Tracz i południowego brzegu
Kisajna. Potencjał Giżycka i pobliskich Wilkas, Pięknej Góry i Bystrego
to ponad 1200 miejsc cumowniczych w 20 portach i przystaniach!
Sezon letni to także szeroka oferta szkoleń dla miłośników deski
z żaglem. Okoliczne zatoki, a także jeziora położone poza systemem
wielkich jezior, jak choćby Jezioro Gołdopiwo w rejonie Kruklanek,
to idealne wręcz akweny oferujące optymalne warunki do szkolenia
i rekreacji.
Opuszczając bezpieczne brzegi Giżycka możemy udać się przez
serce Giżycka liczącym 2130 metrów długości Kanałem Łuczańskim.
Przeprawa przez Kisajno, a zwłaszcza rejs Łabędzim Szlakiem dostarczy
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z pewnością niezapomnianych wrażeń. Wpływając
na otwarte wody jeziora Dargin znajdujemy
wymarzone warunki do żeglowania. Udając się
w kierunku zachodnim wpływamy na Jezioro Dobskie.
Akwen ten to jeden z nielicznych w Polsce i jedyny
na Mazurach przykład jeziora żeglownego tworzącego
w całości rezerwat. Główną atrakcją turystyczną tego
akwenu są dwie wyspy. Wyspa Gilma to miejsce
pogańskiego kultu, z kolei Wysoki Ostrów znany bardziej
jako Wyspa Kormoranów, to jedna z najliczniejszych
na Mazurach kolonii kormorana. Kiedy wybieramy
żeglugę na południe od Giżycka, rozpościerają się przed
nami wody Niegocina. Wybierając brzeg południowowschodni wpływamy na „Małą Pętlę Mazurską”
i wody rynnowych Jezior Wojnowo i Buwełno.
Położone nad ich brzegami Kleszczewo, Przykop
i Marcinowa Wola oferują bogatą bazę agroturystyczną
i gastronomiczną. Zwolennicy dalszej przeprawy
w kierunku południowym wybiorą zapewne szlak
południowo-wschodni, prowadzący wodami Jeziora
Bocznego, Jagodnego i Szymoneckiego. Akweny te to
swoista rynna będąca przedłużeniem Jeziora Niegocin.
Po drodze mijamy Rydzewo i Bogaczewo, oferujące
wyśmienite warunki do noclegu i uzupełnienia
zapasów. Kontynuując żeglugę tym akwenem mijamy
„Mazurski Równik” w rejonie Przesmyku Kula, miejsce
„rytualnych” chrztów żeglarskich. Opuszczając jezioro
Szymoneckie, udajemy się na najdłuższą przeprawę
mazurskimi kanałami. Pokonując kolejno rozdzielony
Jeziorem Szymon Kanał Mioduński, Kanał Lelecki,
Jezioro Tałtowisko i Kanał Tacki, przedostajemy się
na Jezioro Tałty, a skąd już tylko przysłowiowy skok
do Rynu. Jezioro Ryńskie oferuje doskonałe warunki
do żeglowania i szkolenia, a do najatrakcyjniejszych
jego fragmentów zaliczyć należy zatoki Rominek
i Mrówczyńską. U podnóża zamku komturów ryńskich
będziemy mogli zakończyć nasz wspólny rejs.
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Skarby przyrody

Mazury to nie tylko kraina „tysiąca jezior”. Charakterystycznym elementem krajobrazu
regionu są liczne bory mieszane, bagna i torfowiska. Zachowanie naturalnego charakteru tych
obszarów stworzyło optymalne warunki do występowania w nich dużej różnorodności ptaków
i roślin. Sprzyjające warunki siedliskowe sprowadzają rokrocznie tysiące żurawi, czapli siwych,
mew śmieszek i kormoranów. Łącznie stwierdzono występowanie 262 gatunków ptaków,
w tym orła bielika, orlika krzykliwego, rybołowa, bąka, cietrzewia, kropiatki, derkacza, rybitwy
czarnokropiatki i wodniczki. Aby uchronić najpiękniejsze zakątki Wielkich Jezior Mazurskich, ich
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najcenniejsze fragmenty objęte zostały ochroną.
Na szczególną uwagę zasługuje kompleks Puszcza
Borecka, zlokalizowany na terenie gminy Kruklanki,
stanowiący jedyną w regionie pozostałość lasu
pierwotnego. Najwartościowsze fragmenty liczącej
250 km2 puszczy objęto ochroną. Na terenie puszczy
istnieją 4 rezerwaty o łącznej powierzchni ponad
650 ha. Atrakcję turystyczną stanowi Stacja Hodowli
Żubrów w Wolisku, których liczbę określa się obecnie
na około 60 sztuk. Niezapomniane wrażenia pozostawi
wizyta w Rezerwacie Bagna Nietlickie, Stawińskie Łąki
oraz Głazowisko Fuledzki Róg.
Wspaniałe otoczenie przyrodnicze stanowi
idealną bazę dla wszelkich form turystyki aktywnej.
Ścieżki rowerowe i piesze zachęcają do urządzania
spacerów, wycieczek, czy też uprawiania joggingu.
Miłośnicy jazdy konnej mają do dyspozycji liczne
ośrodki jeździeckie oferujące szeroką gamę usług.
Amatorów turystyki kajakowej usatysfakcjonują nie
tylko jeziora i kanały, ale także mało znane uroki doliny
Sapiny. Malowniczo położone wśród lasów i jezior pola
namiotowe to idealne miejsce dla osób ceniących sobie
spokój, osobisty kontakt z przyrodą i długie leśne
spacery. Drogi zacienione są szpalerem starodrzewu,
a wędrowanie nimi (szczególnie, kiedy upał daje się
mocno we znaki) to naprawdę duża przyjemność. Łąki
i pola położone w pagórkowatym krajobrazie stanowią
idealne środowisko dla miłośników kilkudniowych
rajdów konnych. Chcący poznać granice swojej
wytrzymałości ﬁzycznej i psychicznej mogą zapuścić
się w najtrudniej dostępne fragmenty Puszczy
Boreckiej, czy też Bagien Nietlickich.
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Tyrystyka aktywna
Spośród wszystkich form aktywnego wypoczynku
w powiecie giżyckim na szczególną uwagę zasługują
możliwości uprawiania turystyki rowerowej. Od wielu lat
funkcjonują liczne trasy rowerowe, spośród których do
najciekawszych należy zaliczyć pętlę wokół jez. Mamry
i Niegocin, trasę po Puszczy Boreckiej, czy też szlak
grodzisk staropruskich. Łącznie ponad 600 km
oznakowanych szlaków rowerowych, na trasach których
podziwiać można nie tylko piękne panoramy i krajobrazy,
ale także atrakcje regionu, zaś otaczająca nas wówczas
cisza i spokój pozwalają na chwilę zapomnieć o problemach
codzienności. Na takie wycieczki warto zabrać kamerę
czy aparat fotograﬁczny, aby utrwalić piękno krainy
oraz wspaniały świat roślinności i zamieszkujących ją
zwierząt.
Mazurskie jeziora to jednak nie tylko wyzwanie
i cel corocznych pielgrzymek rzesz żeglarzy. Środowisko
wodne oferuje cały szereg innego typu doznań ekstremalnych. Miłośnicy wiatru we włosach
i poczucia prędkości zasiąść mogą za sterem ślizgaczy lub skuterów wodnych. Miłośnicy jeszcze
bliższego kontaktu z żywiołem spróbować mogą swoich sił i umiejętności szusując na nartach
wodnych z prędkością prawdziwego zjazdowca. Znudzeni windsurﬁngiem mogą sięgnąć po
zupełnie nowe doświadczenie zamieniając żagiel na spadochron, który pozwoli im się wzbić
ponad fale i zagwarantuje jedyne w swoim rodzaju przeżycia. Komu spadochron się spodoba
nie musi ani go zdejmować, a tym bardziej wychodzić z
wody, aby podczepiając się pod
motorówkę sięgnąć po chwile niezapomnianych
wrażeń lotu nad jeziorami. Tak
oczarowany perspektywą Mazur z lotu ptaka
możesz pójść jego śladem
i zanurkować. Akweny mazurskie
to idealne środowisko dla
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wszystkich, którzy posmakować chcą podwodnej
przygody. Zróżnicowany charakter jezior gwarantuje
optymalne warunki nie tylko do szkolenia. Także
bardziej wymagających pociągną wciąż tajemnicze
i nie do końca rozpoznane tonie mazurskich jezior.
Nienasyceni i rządni jeszcze silniejszych wrażeń
mogą się zanurzyć w jedynym w swoim rodzaju
klimacie skutych grubą powierzchnią lodu jezior.
Mniej wymagający, a rządni szczypty adrenaliny
mogą spróbować swoich sił próbując utrzymać się na
ciągniętym przez motorówkę kole, materacu, czy też
bananie! Nie zawsze jednak źródłem emocji muszą
być prędkość, wysokość i ryk silników. Szlaki kajakowe
wiodące jeziorami z Giżycka do Rynu lub Marcinowej
Woli, albo wciąż dzikie nurty rzeki Sapiny, to nie lada
wyzwanie dla każdego kajakarza, test umiejętności
i wytrzymałości nagrodzony możliwością obcowania
z wspaniałym środowiskiem przyrodniczym. Namiętne,
pełne energii i jakże barwne wieczorne opowieści przy
ognisku i „małym jasnym” potwierdzają, że nawet
z pozoru spokojna wyprawa z wędką może być
źródłem niezapomnianych wspomnień. Zimą sam
spacer po zamarzniętej taﬂi jeziora pozostaje dla wielu
niezapomnianym przeżyciem, a co dopiero mknąć po
nim psim zaprzęgiem, skuterem, czy też samochodem!
Miłośnicy łyżew i ekstremalnego wysiłku mogą
spróbować swoich sił w maratonie łyżwiarskim. Zimą
jeziora są także rajem dla wędkarzy podlodowych,
a otaczający krajobraz jest źródłem niezapomnianych
doznań estetycznych.
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Dziedzictwo historyczne
Wielkie Jeziora Mazurskie to jednak nie tylko rozległe
jeziora i krajobrazy, to także interesująca, stosunkowo słabo znana
historia i bogate dziedzictwo kultur pogranicza. Ponad 600-letnie
funkcjonowanie na styku kultury niemieckiej, polskiej i litewskiej,
protestantyzmu i katolicyzmu, wielość nacji i grup etnicznych
na trwałe odcisnęło się na wizerunku regionu. Widomym świadectwem
naszej bogatej przeszłości są zabytki kultury materialnej
i duchowej.
Zamierzchłe dzieje naszego regionu ukazują współczesnym
cmentarzyska i grodziska Prusów m.in.: „Góra Strażnicza” w Orle,
„Święta Góra” w Staświnach, „Góra Zamkowa” w Jeziorku, a także
domniemane miejsce męczeńskiej śmierci (w 1009 r.) św. Brunona
z Kwerfurtu w pobliżu Giżycka, upamiętnione żeliwnym krzyżem
ustawionym na wzniesieniu. Pozostałością po okresie panowania
krzyżackiego są zamki w Rynie i Giżycku.
Charakterystycznym elementem architektury mazurskiej są
małe kościoły wiejskie budowane głównie w XVI - XVII stuleciu.
Najstarszym z nich jest kościół w Miłkach z końca XV w., przebudowany
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po pożarze w 1669 r. z ołtarzem i emporą organową
z końca XVII w. Równie wartościowymi obiektami
są: wybudowany ok. roku 1580 kościół w Rydzewie,
wykonany z kamienia tłuczonego i cegły, noszący cechy
gotyku i baroku, świątynie w Wydminach, Zelkach,
Sterławkach Wielkich i Dobie oraz neoklasycystyczny
kościół ewangelicki w Giżycku, wybudowany w 1827
r. prawdopodobnie wg projektu Karla Friedricha
Schinkla.
Na uwagę zasługują także tradycyjne
kamienice miejskie z przełomu wieków w Giżycku,
zaś charakterystyczny układ przestrzenny małego
miasteczka mazurskiego z parterową zabudową
zachował się w Rynie oraz Wydminach.
Funkcjonowanie
na
pograniczu
państw
pozostawiło spuściznę w postaci licznych obiektów
militarnych. Atrakcją na skalę ogólnopolską jest
Twierdza Boyen w Giżycku. Obiekt z drugiej połowy
XIX w. stanowi unikalny przykład artyleryjskiego fortu
zaporowego – Festy, łączącego w sobie elementy
narysu bastionowego i poligonalnego. Miłośników
architektury militaris z pewnością zainteresują
stanowiska obronne Mazurskiej Pozycji Jeziornej
i Giżyckiej Pozycji Polowej, rozwinięte w końcu lat
30-tych w Giżycki Rejon Umocniony, a zwłaszcza
punkty oporu Marcinowa Wola, Przykop, Siedliska
i Kruklanki. Spośród zabytków techniki na uwagę
zasługuje unikalny most obrotowy w Giżycku - jeden
z dwóch w Europie nadal czynnych mostów obrotowych.
Ta unikalna konstrukcja z końca XIX w. otwierana
jest wciąż przez jednego operatora korzystającego
z systemu dźwigni i przekładni.
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Imprezy kulturalne

Interesującym
uzupełnieniem
walorów
turystycznych
i
źródłem
niezapomnianych
przeżyć
jest
oferta
kulturalna naszego powiatu. Zwłaszcza
w sezonie letnim gwarantuje ona dużą liczbę
zróżnicowanych w charakterze imprez, które
urozmaicić mogą Twój pobyt na Mazurach.
Połączeniem aktywności i familijnej zabawy
jest już lutowe Zdobywanie Twierdzy
Boyen. W maju twierdza zaprasza z kolei
na tradycyjne Biegi Rodzinne. Kontynuację
stanowią
cykliczne
festyny
letnie
organizowane przez lokalne ośrodki kultury,
a także tradycyjne już Dni Giżycka, Dni Rynu
oraz Dni Kultury Ukraińskiej. Widocznym
śladem naszego bogactwa kulturowego są
liczne imprezy folklorystyczne: „Majówka
Rydzewska”, „Noc Świętojańska” w Giżycku,
Miłkach i Wydminach, czy też jedyna
w swoim rodzaju „Nicz na Iwana Kupała”
w Kruklankach. Miłośnicy folkloru nie ominą
też giżyckiego „Jarmarku św. Brunona”
oraz Wydmińskiego Jarmarku Twórców
Ludowych.
Wszystkich
rozmiłowanych
w poezji przyciągają unikalne klimaty
spotkań w wiatraku w Grądzkich. Jednak
tym, co wyróżnia Mazury latem są
rozchodzące się po lustrach jezior nuty
niemal wszystkich gatunków muzyki.
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W kolejne wakacyjne weekendy w amﬁteatrze Twierdzy
Boyen, na plażach Giżycka, Wilkas, Rynu, Wydmin
i Kruklanek bawimy się na koncertach znanych grup
krajowych i zagranicznych oraz festiwalach, takich
jak największa impreza szantowa w Polsce „Szanty
w Giżycku”, Giżycka Noc Kabaretowa, Mazurski HipHop Festiwal, Mazurska Fiesta Jazzowa, czy też
na Festiwalu Pieśni Warmii i Mazur. Zwolenników
poważniejszej nuty usatysfakcjonują mające 30-letnią
tradycję Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej
i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku, czy
też Jesienne Koncerty Muzyki Cerkiewnej, po czym
wszyscy spotykają się na cyklicznym Dancingu pod
Gwiazdami. Walory obiektów militarnych docenili
miłośnicy historycznych pojazdów, czego widomym
dowodem są coroczne zloty miłośników motocykli
ciężkich i historycznych. Coraz częściej ich śladem
podążają zwolennicy „4 kółek”. Okoliczne nieużytki,
byłe poligony i tereny podmokłe dają okazję
do sprawdzenia swoich pojazdów i umiejętności
za kierownicą. Na innych czekają oferowane przez
lokalnych
organizatorów
quady
i
samochody
terenowe.

13

gizycko folder_w3.indd 13

2007-08-13 15:44:37

Powiat Giżycki
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Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
11-500 Giżycko, ul. Wyzwolenia 2
tel. +48 87 428 52 65, tel./fax +48 87 428 57 60
www.gizycko.turystyka.pl
e-mail: infogizycko@post.pl
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