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KATAMARAN "FARYJ IV" 
 

 
 

W tym sezonie na Wielkich Jeziorach Mazurskich rozpoczęły rejsy pierwsze pasażerskie 

katamarany. Armatorzy zbudowali nowe statki z powodu rekordowo rosnącego ruchu 

turystycznego. 

 

W tym roku został zbudowany  i zwodowany największy i najszybszy katamaran pasażerski 

na Mazurach. Jego budowa trwała tylko 5 miesięcy. Dwupokładowy, nowoczesny  

i komfortowy statek może zabrać na pokład aż 250 pasażerów.  Otwarty górny pokład  

i przeszklony dolny zapewnią turystom swobodę w oglądaniu panoramy mazurskich jezior. 

Na niższym znajduje się bar, a na rufie stojaki na rowery i miejsce do przewożenia kajaków. 

Długość  statku to 39 m, szerokość 6,8 m. Od 13 czerwca 2017 pływa  trasie: Ruciane-Nida - 

Jezioro Śniardwy - Mikołajki. 

 

Więcej informacji na stronie: www.faryj.pl 
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Z SMARTFONEM  PO  GREEN  VELO 

 

 
 

Coraz bardziej popularny wschodni Szlak Rowerowy Green Velo liczący łącznie blisko 2000 

km, a w samym regionie Warmii i Mazury 397 km, został niedawno dodany do zasobów 

regionalnej aplikacji my-guide, która pozwala na zaplanowanie podróży i zwiedzanie regionu. 

Warmińsko-mazurski odcinek szlaku można w całości przebyć, korzystając z pomocy tej 

aplikacji. Użytkownik jest prowadzony trasą rowerową od miasta do miasta, a w każdym  

z nich, po rozwinięciu udostępnianej przez aplikację funkcji „w pobliżu”, może poznawać 

informacje na temat wszystkich atrakcji znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie szlaku. 

Co więcej, jeżeli zaplanujemy podróż odpowiednio wcześniej, wcale nie musimy wyciągać 

telefonu z kieszeni czy plecaka, gdyż po założeniu słuchawek aplikacja sama odtworzy 

przewodnik audio, kiedy tylko turysta zbliży się wystarczająco do danej atrakcji. Jeżeli 

określonej atrakcji nie ma jeszcze w aplikacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

zarejestrowany użytkownik sam ją opisał i dodał do swojego własnego, unikalnego projektu 

wycieczki. Dzięki połączeniu z Facebookiem, Twitterem i Google+, daną atrakcję i wycieczkę 

można udostępnić znajomym. 

Pozostaje zatem pobrać aplikację na swojego smartfona (ze sklepów Google Play, App Store 

lub Windows Store) i ruszyć szlakiem Green Velo na rowerową wyprawę po Warmii  

i Mazurach. 

www.greenvelo.pl 

www.my-guide.warmia.mazury.pl 

http://www.greenvelo.pl/
http://www.my-guide.warmia.mazury.pl/
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INSCENIZACJA  BITWY  POD  GRUNWALDEM 

 

 
 

Co roku około 15 lipca w rocznicę zwycięstwa króla Władysława Jagiełły nad Krzyżakami na 

Polach Grunwaldu odbywają się uroczystości rocznicowe pod nazwą Dni Grunwaldu.  

W bieżącym roku uroczystości odbędą się w dniach 14-16 lipca 2017r. Inscenizacja Bitwy 

Grunwaldzkiej w wykonaniu około 1250 odtwórców historycznych odbędzie się 15 lipca 

(sobota) o godzinie 15.00. Stylowy obóz rycerski, który czynny będzie do zwiedzania już od 

12 lipca zamieszka około 4500 rycerzy wraz z rodzinami. Obok obozu w stylowych 

średniowiecznych kramach około 100 ,,średniowiecznych rzemieślników”  wykonywało 

będzie produkty na wzór średniowieczny, kuło miecze i zbroje, tkało tkaniny, warzyło strawę 

według receptur średniowiecznych itp. Oprócz tego, że można się przyjrzeć ich pracy to 

można też te produkty kupić. Obóz rycerski , miasteczko rzemieślników średniowiecznych, 

inscenizacja bitwy grunwaldzkiej w sposób poglądowy przyczyni się do przybliżenia epoki 

średniowiecza oraz życia rycerskiego.  

 

Więcej informacji na stronie: www.grunwald1410.pl 
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REGIONALNY  FESTIWAL  POGRANICZA  „KARTACZEWO” 
 

 
 

W Gołdapi kilkanaście lat temu powstało „Światowe Centrum Smakoszy Kartaczy” ze swoją 

sztandarowa imprezą „Kartaczewo”. 

Co to jest kartacz? To potrawa mająca owalny (w przekroju okrągły) kształt o długości 

najczęściej ok. 10 cm. Robi się je z surowych ziemniaków z niewielkim dodatkiem 

ziemniaków gotowanych, a nadziewa gotowaną wieprzowiną (często mieszaną z wołowiną)  

z dodatkiem cebuli i przyprawami (koniecznie majeranek i czosnek). Najczęściej podaje się je 

ze skwarkami z boczku i cebulą. To spora ilość kalorii, ale ile przyjemności. 

Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” ma już wieloletnią tradycję i jest wspaniałą okazją do 

skosztowania najlepszych kartaczy w regionie. Zjawiają się tu amatorzy tego kulinarnego 

smakołyku z całej Polski i nie tylko. A kucharze zawodowi i gospodynie domowe prezentują 

swoje kulinarne umiejętności w ich przyrządzaniu. Ilu kucharzy tyle smaków. Podczas 

Kartaczewa zgromadzeni mieszkańcy i turyści pochłaniają ponad 10.000 kartaczy. 

Najważniejszym punktem Kartaczewa są jednak  zawsze „Mistrzostwa Świata w jedzeniu 

kartaczy” rozgrywane w trzech kategoriach: dzieci, kobiet i mężczyzn. Aby zostać mistrzem 

świata trzeba było w ostatnim roku w kategorii mężczyzn zjeść dwa kartacze w 57 sekund 

(nie jest to rekord świata) a w kategorii kobiet jednego w 17 sekund. Festiwal to również 

stoiska z potrawami regionalnymi, sztuką i rzemiosłem artystycznym. Choć w Gołdapi królują 

bezwzględnie kartacze to warto (już poza Kartaczewem) skosztować dań z jelenia czy 
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lokalnych miodów. Festiwal Pogranicza KARTACZEWO odbywa się tradycyjnie w pierwszą 

niedzielę sierpnia co oznacza, że w tym roku warto zawitać do Gołdapi 6 sierpnia.  

 

Więcej informacji na stronie: www.kultura.mazury.pl 
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PODRÓŻE  MUZYCZNE  PO WARMII  I  MAZURACH 

 

 

Muzyka w pięknym krajobrazie czy w szacownych zabytkach może być ich dopełnieniem, ale 

może też być celem podróży na Warmię i Mazury. Podróży śladem festiwali, pięknych 

instrumentów i ciekawych wykonań. Liczne imprezy muzyczne zaspokoją gusty miłośników 

różnego rodzaju muzyki, od jazzu przez szanty po muzykę klasyczną. 

Zacznijmy od muzyki klasycznej. W bieżącym roku jubileusz pięćdziesięciolecia obchodzi 

jeden z najstarszych w Polsce – Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku. W potężnym 

wnętrzu fromborskiej archikatedry zabrzmią, jak co roku, dwa wspaniałe instrumenty – 

organy zbudowane w latach 30 ubiegłego wieku i umieszczone w starym, pochodzącym  

z XVII w. prospekcie w nawie głównej oraz przy prezbiterium. Informacje o koncertach  

i cenach biletów znaleźć można na stronie: www.katedra-frombork.pl . 

Warmia i Mazury obfitują w dobre instrumenty w kościołach. Powstały one zazwyczaj  

w końcu XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Festiwale i koncerty organowe 

odbywają się w kilku miejscowościach regionu. Dużą popularność zyskały Świętolipskie 
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Wieczory Muzyczne wykonywane na słynnych pięknie brzmiących i dostojnie wyglądających 

organach z 1905 roku. Popularnością i wieloletnią tradycja cieszą się Olsztyńskie Koncerty 

Organowe wykonywane na dwóch instrumentach olsztyńskiej archikatedry – wspaniałym 

nowym (z 2007 roku) w nawie głównej  i zabytkowych organach chóru kapłańskiego z lat 70 

XIX w. Oba te instrumenty łączy postać wybitnego Warmiaka, znanego kompozytora Feliksa 

Nowowiejskiego (uwaga - ciekawostka: 7 lutego br. przypadała 140 rocznica urodzin 

kompozytora). W Świętej Lipce późniejszy twórca „Roty”, marsza  „Pod sztandarem pokoju”, 

opery „Legenda Bałtyku” czy oratorium „Quo Vadis” pobierał nauki w szkole organistowskiej, 

a w Olsztynie był przez dwa lata organistą w kościele św. Jakuba (dziś katedra) i tu zaczęła się 

jego kariera zawodowa. 

www.swlipka.org.pl 

www.organfestival.pl 

Gdy wymienimy jeszcze festiwal muzyki organowej i kameralnej w Giżycku, koncerty 

organowe w Pasymiu, festiwal organowy w Pasłęku i sporadyczne koncerty w innych 

miejscach, gdy dodamy do tego koncerty muzyki klasycznej w zabytkach Warmii i Mazur, to 

miłośnicy Bacha, Mozarta, Nowowiejskiego  i wielu innych twórców będą mieli wiele okazji 

do fascynujących przeżyć estetycznych. 

W roku 2017 już po raz 25-ty w piętnastu miastach i miasteczkach Warmii i Mazur wystąpi ze 

swoimi koncertami zespół Pro Musica Antiqua, który stanowi nie tylko zespół kameralny. 

Ideą zespołu jest spajanie artystów we wspólnym wypełnieniu przesłania, którego istotą jest 

przedstawianie najbardziej wartościowych utworów stworzonych przez dawnych  

i współczesnych kompozytorów. Koncerty odbywają się w zabytkowych wnętrzach zamków, 

pałaców oraz kościołów; mają też dodatkową wartość – pozwalają odkryć piękno tych 

obiektów, są również doskonałą formą wypoczynku oraz możliwością odbycia lekcji budzącej 

świadomość dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Szczegółowy harmonogram 

koncertów znajduje się na stronie www.promusica.info.pl  

Ale na Warmii i Mazurach brzmi także klasyka innych gatunków muzyki. Od niemal 

ćwierćwiecza nad Jeziorakiem w Iławie, w amfiteatrze im. Luisa Armstronga brzmi jazz.  

W sierpniowe popołudnia i wieczory odbywają się koncerty Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old 

Jazz Meeting „Złota Tarka”. Koncerty wykonują muzycy polskiej i międzynarodowej sławy. 
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Nie zabraknie ich i w tym roku, a będzie to już 49 festiwal, którego początki wiążą się ze 

słynnym klubem studenckim Stodoła w Warszawie. Tego lata w dniach 11-13 lipca iławski 

amfiteatr zabrzmi nutami jazzowymi – www.zlotatarka.pl  

W pobliskiej Ostródzie natomiast w sierpniu (10-13) zabrzmi kolejny Ostróda Reggae Festival 

przywołując gorące klimaty Jamajki i Boba Marleya, a niektórym zapewne też wspomnienia 

sięgające lat 60 i 70. ubiegłego wieku. Festiwal co roku zaszczycają swoją obecnością wielkie 

gwiazdy z Polski i ze świata – np. Kamil Bednarek czy też Dreadzone z Wielkiej Brytanii. 

Informacje o koncertach i biletach na stronach: www.ostrodareggae.com. 

 

Obok reggaowych rytmów, Ostróda co roku rozbrzmiewa muzyką, w rytm której wiele osób 

lubi potańczyć. W tym roku w dniach 28-29 lipca podczas ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 

Tanecznej będzie można to uczynić w rytm piosenek wielu polskich zespołów m.in.: Akcent, 

Boys, Classic, After Party, Mig czy Czadoman. Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie 

niemiecki duet La Bouche, znany z utworu – Be My Lover. 

Bieżące informacje o festiwalu są zamieszczane na stronie FB - 

www.facebook.com/OFMTOstroda/  

Muzycznie wspominać będziemy też Krzysztofa Klenczona, pochodzącego ze Szczytna 

kompozytora, wokalistę i gitarzystę rockowego, lidera Czerwonych Gitar i zespołu Trzy 

Korony, twórcę znanych przebojów „Historia jednej znajomości”, „Powiedz stary gdzieś ty 

był” czy chyba najbardziej znanej piosenki o Mazurach i jeziorach „Wróćmy nad jeziora”. 

Zapewne te i wiele innych utworów usłyszymy w czasie Muzycznych Dni i Nocy Szczytna, 

które w roku 2017 odbędą się w dniach 21 -23 lipca. www.miastoszczytno.pl.  

Goniąc kormorany, oczywiście te z piosenki Piotra Szczepanika, dolecimy do Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich. A tam nie tylko białe żagle na jeziorach, ale także muzyka. Szanty 

rozbrzmiewać będą w wielu tawernach, ale szanty nad Niegocinem w Giżycku mają urok 

szczególny. Festiwal muzyki żeglarskiej i morskiej ma stałych wielbicieli i przypadkowych 

słuchaczy, którzy zapewne staną się wielbicielami tradycyjnej muzyki na jachtach  

i stateczkach. I tak w lipcu (14-15) w giżyckiej ekomarinie już po raz 25  odbędzie się Festiwal 

Piosenki Żeglarskiej i Morskiej ”Szanty z folkiem” (wstęp wolny) - 

www.gizyckiecentrumkultury.pl. A tydzień później (22-23 lipca) w murach klimatycznej XIX-
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wiecznej Twierdzy Boyen w stolicy żeglarstwa, pomiędzy jeziorami Kisjano i Niegocin, 

odbędzie się po raz 16. Festiwal Hip-Hop. Szczegóły na stronie - 

www.mazuryhiphopfestiwal.pl. Warto więc obrać kurs na Giżycko! 

Ponieważ wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, to nie sposób nie wziąć udziału  

w wydarzeniach muzycznych odbywających się co roku w tym mieście nad jeziorem Czos. 

Country Piknik to nie tylko koncerty, to także ciekawe wydarzenie społeczne – zlot 

miłośników muzyki, motocykli i samochodów, westernowe stroje, jarmark. Na ten piknik 

przybywają co roku dziesiątki tysięcy uczestników (termin: 28-30 lipca). A gdy przebrzmią już 

rytmy i melodie z zachodu, odbędzie się nostalgiczny Festiwal Kultury Kresowej 

przedstawiający dawną tradycję i współczesne wykonania naszych rodaków z dawnych 

kresów Rzeczpospolitej. Od ubiegłego roku Mrągowo stało się również stolicą muzyki 

operowej. 22 lipca w amfiteatrze nad jeziorem Czos odbędzie się Mazurski Festiwal Operowy  

BALCANTO. Wydarzenie to powstało z myślą o umożliwieniu obcowania ze światem opery na 

najwyższym poziomie. W drugiej edycji Festiwalu wystąpią min. znana już z pierwszej edycji 

sopranistka Katarzyna Zając – Caban, Luciana Pansa – brazylijska mezzosopranistka, Max Jota 

– tenor, również pochodzący z Brazylii, zdobywca wielu nagród w prestiżowych konkursach 

wokalnych na świecie oraz Piotr Wołosz – znany już mrągowskiej publiczności bas, 

pomysłodawca festiwalu. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna Fundacji 

AVANGART pod dyrekcją Marty Kosielskiej. 

A 15 lipca, również w amfiteatrze zabrzmi oryginalna muzyka romska, poparta niezliczonymi 

romansami i czardaszami, ale także wieloma szybkimi i skocznymi, porywającymi do tańca 

utworami. Znajdzie się również coś dla oka, bowiem na scenie pojawi się wiele pięknych 

tancerek i wokalistek romskich w niezwykle bogato zdobionych, kolorowych strojach. Gypsy 

Carnaval Muzyki i Tańca Romów to trzy godziny wyśmienitej zabawy! 

Wszelkie informacje o koncertach w Mrągowie można odszukać na stronie - 

www.ckit.mragowo.pl. 

I na deser stolica regionu – Olsztyn a w raz z nim dwa ważne wydarzenia muzyczne – 

Olsztyńskie Noce Bluesowe (14-15 lipca) oraz Olsztyn Green Festiwal (12-13 sierpnia), który 

odbędzie się nad nowocześnie zagospodarowanym jeziorem Ukiel. Tegoroczne gwiazdy – 

min zespół Hey, Łąki Łan, Xxanaxx, Ten Typ Mes czy Fisz i Emade, zaserwują niezwykłą ucztę 
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muzyczną dla fanów łączenia słuchania dobrych utworów w przepięknych okolicznościach 

przyrody. Oprócz koncertów na uczestników festiwalu czeka mnóstwo wydarzeń 

towarzyszących, propagujących ekologię i zdrowy styl życia. (www.olsztyngreenfestival.com). 

Olsztyńskie Noce Bluesowe to z kolei jeden z najstarszych i najpopularniejszych festiwali 

bluesowych w Polsce. Istnieje od 1984 roku i od początku kreuje muzyczną historię 

bluesowego grania w naszym kraju. To właśnie olsztyńskie sceny gościły najznakomitszych 

artystów bluesowych z różnych stron świata takich jak: Champion Jack Dupree, Mud 

Morganfield, Bobby Rush, Diunna Greenleaf, Janiva Magness czy Joe Louis Walker. W tym 

roku można spodziewać się wykonawców tj.: Pokój Numer 3, Hot Tamales Trio, Jerry’s 

Fingers, Hard Times, Makar & Children of the Corn, Blues Junkers, Dany Franchi Band czy 

Romek Puchowski & Keith Dunn – www.blues.olsztyn.pl.  

Wydarzeń muzycznych na Warmii i Mazurach będzie oczywiście dużo więcej, zapraszamy  

i życzymy wielu przeżyć artystycznych! 

 


