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ŚREDNIOWIECZNE  ZAMKI  W  NOWEJ  ODSŁONIE 

 

 

arch. Urząd Miejski w Szczytnie 

 

Warmia i Mazury znane są z zamków związanych z państwem krzyżackim, które były 

budowane z czerwonej cegły. Obecnie mają różne przeznaczenie: są hotelami, muzeami, 

niektóre ruinami. W ostatnich latach przeprowadzono wiele ciekawych rewitalizacji zamków, 

dzięki których całkowicie zmieniły one swój wygląd i zostały udostępnione do zwiedzania. W 

zamku w Kętrzynie ulokowane nowoczesne muzeum, a w Szczytnie i Lubawie udostępniono 

do zwiedzania odrestaurowane ruiny.  
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ZAMEK  W  LUBAWIE 

 

 

arch. Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej 

 

W wyniku przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych na terenie ruin zamku, w tym działań 

archeologiczno – konserwatorskie mających na celu ochronę, zachowanie i zabezpieczenie tego 

zabytkowego obiektu, przywrócone zostały funkcje użytkowe piwnic byłego Zamku Biskupów 

Chełmińskich. Zabezpieczone piwnice ruin zamku i parter odtwarzanej budowli zostały 

przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej. 

www.lubawamojemiasto.pl 

 

  

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D292Z4BH/www.lubawamojemiasto.pl


4 
 

 

ZAMEK  W  SZCZYTNIE 

 

 

arch. Urząd Miejski w Szczytnie 

 

Ruiny zamku krzyżackiego w Szczytnie z kolei po rewitalizacji świecą obecnie nowym blaskiem. 

Zyskały fosę, odkryto przy okazji prac piwniczki, krużganki, karcer. Wydobyto pozostałości murów, 

powstało szklane zadaszenie. Nowe miejsce stanie się miejscem koncertów, wystaw i imprez 

okolicznościowych oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci. Przez pierwsze 3 miesiące po otwarciu 

przyciągnęły ponad 100.000 odwiedzających! 

www.zamek.miastoszczytno.pl 

  

http://www.zamek.miastoszczytno.pl/
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ZAMEK  W KĘTRZYNIE 

 

 

arch. Informacji Turystycznej w Kętrzynie 

 

Po trwającym dwa lata remoncie zamek krzyżacki w Kętrzynie od 2020r. jest ponownie otwarty 

dla zwiedzających. Nowością, która przyciąga turystów jest sala multimedialna z makietą 

historycznej zabudowy Kętrzyna i wizualizacjami w technologii 3D. Cała magia tego projektu 

polega na projekcjach wyświetlanych na ekranie i samej makiecie, dzięki czemu można 

zobaczyć rozwój przestrzenny miasta od czasów średniowiecznych po XX wiek. To przystępna 

i bardzo atrakcyjna, również dla najmłodszych, forma pokazania historii Kętrzyna. Odtworzono 

także w formie tzw. trwałej ruiny baszty oraz południowy i wschodni mur obronny. 

www.muzeum.ketrzyn.pl 
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WIEZE  BISMARKA  UDOISTĘPNIONE  DO  ZWIEDZANIA 

 

 

 

Wieże Bismarcka, jak zwykło się je nazywać, powstawały na terytorium Cesarstwa 

Niemieckiego, Republiki Weimarskiej oraz III Rzeszy.  Głównym motywem ich wznoszenia 

było okazanie wdzięczności wobec twórcy zjednoczonego państwa niemieckiego – kanclerza 

Otto von Bismarcka. W latach 1869-1934 powstało ich około 250. Na dzisiejszych terenach 

Polski było ich około 40, z czego do dziś przetrwało 17, w tym 4 na Mazurach. Dwie z nich są 

udostępnione do odwiedzania. 
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WIEŻA  BISMARCKA  W  MRĄGOWIE 

 

 

arch. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej 

 

Wieża widokowa w Mrągowie to obiekt unikatowy – jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy 

oraz kawiarnia, w której można miło spędzić czas. Na poszczególnych piętrach znajdują się 

wystawy tematyczne. Z tarasu widokowego na szczycie wieży można od roku 2019 podziwiać 

panoramę miasta oraz otaczające je lasy i jeziora. 

www.wiezamragowo.pl 

  

http://www.wiezamragowo.pl/
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WIEŻA BISMARCKA W OSTRÓDZIE 

 

 

arch. ZLOT 

Wieża Bismarcka w Ostródzie jest pierwszą tego typu budowlą w Prusach Wschodnich, 

poświęconą kanclerzowi Niemiec Otto von Bismarckowi. Jest ona usytuowana na północnym 

brzegu miejskiej części jeziora Drwęckiego, przy współczesnym Stadionie Piłkarskim. Niegdyś 

znajdowała się w tym miejscu restauracja, a przy brzegu pomost i mała przystań pasażerska, do 

której dobijały i cumowały m.in. statki pasażerskie flotylli Adolfa Tetzlaffa. 

Przez lata nie było możliwości  wejść na wieżę. Można ją było podziwiać z zewnątrz. W dniu 

26 czerwca 2021 r. przy wejściu do wieży otwarto ogródek kawiarniany, a na jej szczycie 

udostępniono dla odwiedzających taras widokowy. 

www.wiezaostroda.pl 
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