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IMREZY  NA  WARMII  I MAZURACH 

 
arch. Fundacja Grunwald 

 

Województwo Warmińsko-Mazurskie to nie tylko niesamowita przyroda i zabytki, to także 

wydarzenia kulturalne i najróżniejsze imprezy. Festiwale przyciągają na Warmię i Mazury 

miłośników dobrej muzyki, teatru i artystycznych przeżyć. Kultura i piękna przyroda 

współgrają idealnie. Ci, którzy zasłuchują się w muzyce klasycznej i ci, którzy gibają się przy 

reggae – w bogatym kalendarzu imprez kulturalnych każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele 

wydarzeń odbywa się w amfiteatrach, które są licznie reprezentowane w regionie. Ponadto 

jest wiele imprez plenerowych, między innymi rekonstrukcji. Najbardziej sztandarową jest od 

wielu lat inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Jak co roku, również tego lata nie zabraknie w 

regionie koncertów muzyki organowej. 

www.mazury.travel/wydarzenia/ 
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FESTIWAL  KULTURY  ŚREDNIOWIECZA  MASURIA  RYN  2022 

 
arch. Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria 2021 

 

Zapraszamy w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. do Rynu na kolejną edycję Festiwalu Kultury 

Średniowiecza MASURIA Ryn 2022. Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA to 3 dni 

przepełnione średniowieczną kulturą, pokazami walk rycerskich, konkursami plebejskimi, 

warsztatami rzemiosł dawnych, jarmarkiem rękodzieła czy pokazem batalistycznym i 

wieloma innymi arcyciekawymi wydarzeniami. Ryn zamienia się w średniowieczne 

miasteczko, pełne bractw rycerskich, dwórek, snycerzy, mincerzy, kowali czy 

rękodzielników. W ciągu dnia odbywają się turnieje rycerskie oraz pokazy rzemiosł dawnych. 

„Masuria” to również jarmark regionalny, uliczne spektakle teatralne i koncert muzyki 

dawnej. Festiwal kończy wieczorne widowisko teatralne. 

www.rpekit.pl 
  

www.rpekit.pl
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MAZURY  AIR  SHOW  GIŻYCKO  2022 

 

arch. AKJ 

Serdecznie zapraszamy w dniach 6-7 sierpnia 2022 r. do Giżycka na kolejną edycję Mazury 

AirShow Giżycko 2022. Efektowne widowiskowych pokazów lotniczych jak co roku 

odbędzie się nad jez. Niegocin (punkty widokowe plaża miejska, giżyckie molo, Port 

Ekomarina Giżycko i Wzgórze św. Brunona). Widowiskowe pokazy lotnicze, jedne z 

największych cywilnych pokazów w Polsce i to właśnie w Giżycku! To wyjątkowe 

wydarzenie lotnicze! Powietrzne akrobacje w wykonaniu samolotów odrzutowych, 

samolotów zabytkowych, śmigłowców, wodnosamolotów. Mazury AirShow to impreza dla 

całych rodzin, gwarantująca wielką wakacyjną przygodę dla małych i dużych miłośników 

awiacji. Część dynamicznych pokazów lotniczych w ramach programu „Mazury AirShow 

2022” odbywać się będzie w Giżycku, nad jeziorem Niegocin a najlepsze miejsce do 

oglądania podniebnych podpisów, w okolicach plaży miejskiej. Właśnie tam proponujemy 

znaleźć sobie „miejscówkę” do podziwiania podniebnego show. 

www.mazuryairshow.pl 
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MAZURSKIE  ZAWODY  BALONOWE  EŁK 

 
arch. MOSIR  Ełk 

 

Zapraszamy w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. do Ełku na 15. edycję Mazurskich Zawodów 

Balonowych Ełk 2022. Ełk staje się na kilka dni lipca balonową stolicą Polski. Wydarzenie to 

na dobre wpisało się do Ełckiego kalendarza imprez, ponieważ Mazurskie Zawody Balonowe 

to impreza przygotowana z wielkim rozmachem, która przyciąga do Ełku rzesze widzów. W 

programie nie brakuje lotów nad centrum miasta, parady baloniarzy oraz pokazów nocnych, 

które są niezwykle popularne. Nic w tym dziwnego, skoro na ełckim niebie przez kilka dni 

można podziwiać prawdziwy spektakl w wykonaniu baloniarzy z całej Europy. 

Niezaprzeczalnie, Mazurskie Zawody Balonowe to jedna z najciekawszych w Europie 

północno-wschodniej imprez balonowych. 

www.mosir.elk.pl 

  

http://mosir.elk.pl/


str. 6 
 

 

51. FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO OLD JAZZ MEETING „ZŁOTA 

TARKA” W IŁAWIE (12 – 14 SIERPNIA 2022) 

 

 
arch. Iławskiego Centrum Kultury 

 

„Złota Tarka” to jeden z największych festiwali w Polsce kultywujący jazz tradycyjny. 

Pierwszy festiwal zorganizowano w Warszawie ponad 50 lat temu. W 1965 r. w klubie 

„Stodoła” przyznano pierwszą „Złotą Tarkę”. Od 1994 r. festiwal odbywa się w Iławie. Na 

potrzeby festiwalu zbudowano amfiteatr nad jeziorem Jeziorak, który nosi imię znanego 

jazzmana Louisa Armstronga. W ciągu ponad dwudziestu lat festiwalu, na scenie pięknie 

położonego amfiteatru wystąpili Hotlanta Dixieland Jazz, Mfa Kera, Jan „Ptaszyn” 

Wróblewski, Andrzej Jagodziński, Ivan Mladek, Max Collie Rhythm Aces, Ireneusz Dudek, 

Molly Ryan, Adrian Cunningham Quartet, Olivier Franc,Henning Munk & Plumperne, Daniel 

Keeling i wielu innych artystów...Tegoroczna (2022) edycja festiwalu zacznie się 12 sierpnia 

(piątek) Paradą Nowoorleańską z zespołem Brass Federacja. Po pięciu latach przerwy 

powraca  Konkurs o Nagrodę „Złotej Tarki”. Wieczór zakończy Bal Jazzowy z zespołem 

Szymona Klekowickiego Parnas Band z gościnnym udziałem Tamary Behler. W sobotę 

podczas Koncertu Galowego „100 lat jazzu w Polsce” wystąpią: Alchemik Big Band 

Grzegorza Grzecha Piotrowskiego, Hanna Banaszak z zespołem, Ewa Bem, Janusz Szrom, 

Piotr Schmidt, Henryk Miśkiewicz. Odbędzie się także koncert Gunhild Carling z zespołem. 

W niedzielę w amfiteatrze zaplanowana jest msza jazzowa z udziałem muzyków. 

www.zlotatarka.pl 
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