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XI WARMIŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY 

 (12 -15 GRUDNIA 2019) 

 

fot. Marcin Kierul 

Cudowne dekoracje, sznury świateł, smakowite zapachy i jedyna w swoim rodzaju atmosfera 

– któż nie lubi świątecznych jarmarków? W tym roku Jarmark w Olsztynie odbędzie się pod 

hasłem "Naturalnie Święta!". Przy okazji Bożego Narodzenia chcemy bowiem pokłonić się 

też umęczonej Ziemi, w miarę możliwości ograniczając liczbę gastronomicznego plastiku, 

proponując naturalne atrakcje i gadżety oraz promując postawy proekologiczne. Na Starym 

Mieście wspólnie przekonamy się, że na chłodny dystans do rzeczywistości najlepszy jest łyk 

grzanego wina. Dla dusz m.in.: koncerty gwiazd, teatr ognia, pokazy iluzjonistyczne, eko 

warsztaty, animacje i interaktywne ekspozycje. Opowieści świąteczne przeczyta Irena Telesz-

Burczyk oraz Krystyna Czubówna. Na czasem gorzką codzienność - słodycz piernikowego 

lukru. Na cierpkie kręcenie nosem - aromat świerków i woń korzennych przypraw. Olsztyn 

odwiedzi jak co roku św. Mikołaj z Rovaniemi.  

www.mok.olsztyn.pl 

  

www.mok.olsztyn.pl


3 
 

SYLWESTER  2019/2020  NA  WARMII  I  MAZURACH 

 

arch. Hotel Mikołajki***** 

31 grudnia przypada święto papieża Sylwestra, który zmarł 31 grudnia 335. Pozyskał on dla 

kościoła Świętą Helenę, a jej syna cesarza Konstantyna cudownie uzdrowił i ochrzcił, 

otwierając tym samym przed nim niebo. Przez to przedstawiany na obrazach z kluczem do 

nieba. 

Nadzwyczaj bogate były na Warmii i Mazurach obyczaje sylwestrowe. Ten ostatni dzień w 

roku otwierał równocześnie nowy. Stąd wszystko jakby zaczynało się od początku. 

Następowało przesunięcie wielu czynności magicznych z Bożego Narodzenia na Nowy Rok 

takich jak na przykład obwiązywania drzew owocowych słomą. Innym zwyczajem 

zawierającym elementy magiczne, znanym tak Mazurom, jak i Warmiakom było pieczenie w 

wieczór poprzedzający Nowy Rok specjalnego ciasta obrzędowego, zwanego nowolatkiem 

lub nowolatem. Osobną grupę zwyczajów noworocznych stanowiły liczne psoty wyczyniane 

w noc sylwestrową. Psoty te polegały przeważnie na zbieraniu sprzętu gospodarskiego i 

przenoszeniu go w inne miejsce, nierzadko na dach. Jest to prawdopodobnie przekształcenie 

dawnego zabiegu magicznego, polegającego na symbolicznym kradzeniu czegoś w tym dniu, 

aby w nadchodzącym roku zapewnić sobie pomyślność, 

W sylwestra na Warmii wszyscy kładli się wcześniej spać, aby rychlej wstać w Nowy Rok. 
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Samo święto pożegnania starego i powitania nowego roku narodziło się dopiero na przełomie 

XIX i XX wieku. Początkowo obchodzono je tylko w bogatszych warstwach społeczeństwa, 

stopniowo zwyczaj przedostawał się do życia uboższych ludzi. Na początku XX wieku 

pojawiły się lokalne zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych. Na przykład w Danii 

zeskakiwano z krzesła o północy. 

Sylwester – obecnie okres hucznych zabaw i bali, toastów, sztucznych ogni, petard. 

Na Warmii i Mazurach można go obchodzić między innymi w następujących hotelach: 

 

Hotel Zamek Ryn**** 

Luksusowy hotel mieści się w zamku krzyżackim, który został pieczołowicie odrestaurowany, 

a najważniejsze imprezy odbywają się na zadaszonym dziedzińcu zamkowym. Jest to 

przykład harmonii średniowiecznej budowli i nowatorskich rozwiązań designerskich. Znana 

już nie tylko w kraju legendarna gościnność obiektu wyraża się w indywidualnym podejściu 

do gości i fascynacji światem kulinariów – to raj dla smakoszy życia i kuchni z całego świata.  

www.zamekryn.pl/bal-sylwestrowy 

 

Hotel Krasicki**** 

Bajkowo położony w widłach rzek Łyny i Symsarny hotel mieści się w historycznym 

przedzamczu rezydencji biskupów warmińskich. Dziś wytworne pokoje i apartamenty w 

gotyckiej i barokowej części hotelu nawiązują do pierwotnej stylistyki obiektu. Taras 

widokowy to znakomity punkt widokowy na cały Lidzbark Warmiński, zwany Perłą Warmii. 

W przyziemiu znajduje się SPA&Wellness, basen, jacuzzi, sala fitness i sauny. Inspirowana 

regionalnymi obyczajami kuchnia łączy tradycyjne i nowoczesne metody kulinarne. 

www.hotelkrasicki.pl/dla-ciebie/hotel/wydarzenia/szczegoly-wydarzenia?NewsID=23087 

 

Hotel  Anders**** 

Hotel położony jest na Mazurach Zachodnich, nad brzegiem jeziora Szeląg Mały, na granicy 

rezerwatu Sosny Taborskiej. Hasło hotelu „Naturalnie na Mazurach” odnajduje swój wyraz w 

proekologicznej filozofii miejsca, cudownej przestrzeni i rozbudowanej bazie rekreacyjnej 

oraz regionalnej kuchni prowadzonej od 20 lat przez jednego, znakomitego szefa kuchni. 

Goście mają też dostęp do imponującego SPA  z krytym basenem i saunami. 

www.hotelanders.pl/oferty/sylwester-w-hotelu-na-mazurach 

 

Pałac Mortęgi **** 

Pałac Mortęgi to przepiękny, zabytkowy kompleks, w którego skład wchodzą: XIV-wieczny 

pałac, liczne zabudowania folwarczne, mini zoo, stajnie z krytą ujeżdżalnią oraz park w stylu 

angielskim z końca XIX wieku. Znajdziemy tu zarybiony staw, idealny dla amatorów 

wędkarstwa, miejsca na ognisko i grill, salę gimnastyczną, salę gier oraz Domek Magdalenki 

– miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić wesoło czas pod opieką profesjonalnych animatorek. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_(zabawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toast
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczne_ognie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Petarda
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.zamekryn.pl/bal-sylwestrowy
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.hotelkrasicki.pl/dla-ciebie/hotel/wydarzenia/szczegoly-wydarzenia%3fNewsID=23087
http://www.hotelanders.pl/oferty/sylwester-w-hotelu-na-mazurach
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Goście spragnieni relaksu odnajdą go w pałacowym Santal SPA, oferującym zabiegi na ciało i 

twarz oraz masaże. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce z niepowtarzalnym klimatem. 

www.palacmortegi.pl/sylwester-na-mazurach.html 

 

Hotel St. Bruno**** 

Krzyżacki zamek między jeziorami Kisajno i Niegocin w Giżycku otrzymał nowe życie jako 

luksusowy hotel St. Bruno. W zamkowej części można podziwiać zachowane elementy 

zabytkowej konstrukcji, np. fundamentów, wzdłuż których poprowadzono korytarz. W 

piwnicach znajduje się stylowa winiarnia, do której przylega klub nocny. Goście mogą 

skorzystać z centrum SPA oraz krytego basenu. Biblioteka w baszcie, z antresolą i 

wygodnymi fotelami, a także sala bilardowe to kolejne  propozycje spędzenia wolnego czasu 

www.hotelstbruno.pl/ceny-i-pakiety-relaks/sylwester-mazury 

 

Pałac i Folwark Galiny*** 

Pałac i Folwark Galiny to pięknie odrestaurowany majątek ziemski z renesansowym pałacem 

z końca XVI wieku, dziewiętnastowiecznym folwarkiem, stadniną koni oraz malowniczym 

terenem. W dawnym majątku znajduje się romantyczny, zabytkowy park przecięty rzeką, 

wkomponowany w piękny krajobraz, składający się z 250 ha lasów, łąk, pastwisk, wąwozów i 

stawów kąpielowych. Niezwykły urok obiektu i wykwintna kuchnia pozwalają wypocząć, 

czerpiąc w każdej porze roku niezmąconą radość z kontaktu z naturą i historycznym duchem 

miejsca. Reszty dopełniają zabytkowe stajnie z setką koni oraz sala sportowa i rekreacyjna dla 

dorosłych i dzieci. 

www.palac-galiny.pl/bal-sylwestrowy-w-galinach 

 

GrandHotel  Tiffi***** 

Duszą Warmii i Mazur są zachwycające widoki. Jeden z nich roztacza się z okien 

luksusowego GrandHotel Tiffi na Jeziorak, najdłuższe jezioro w Polsce. Orientalne SPA to 20 

gabinetów odnowy biologicznej, w których można korzystać z dobrodziejstw Ajurwedy, 

dalekowschodniego masażu, sesji jogi i medytacji. Do dyspozycji gości jest też jacuzzi, basen 

z wodą morską, sauna fińska, łaźnia parowa i sala fitness. 

www.grandhotel.tiffi.com/pl/pakiety-oferty/sylwester-2019/ 

 

Hotel  Mikołajki ***** 

Hotel położony na Ptasiej Wyspie na Jeziorze Mikołajskim to miejsce na spędzenie zarówno 

dłuższego urlopu, jak i weekendu. Jego architektura sprawia wrażenie, że obiekt unosi się na 

wodzie, a z okien rozciągają się niezapomniane widoki. Hotel Mikołajki to nie tylko pokoje i 

apartamenty, ale także połączenie luksusowego wypoczynku z odnową biologiczną. W 

kompleksie SPA&Wellness goście znajdą także; „Świat Saun”, basen z hydromasażem dla 

dorosłych, brodzik dla dzieci, jacuzzi i taras wypoczynkowy 

www.hotelmikolajki.pl/pakiety/szczegoly-pakietu?OfferID=34759 

 

Hotel  SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie***** 

file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.palacmortegi.pl/sylwester-na-mazurach.html
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.hotelstbruno.pl/ceny-i-pakiety-relaks/sylwester-mazury
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.palac-galiny.pl/bal-sylwestrowy-w-galinach
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.grandhotel.tiffi.com/pl/pakiety-oferty/sylwester-2019/
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.hotelmikolajki.pl/pakiety/szczegoly-pakietu%3fOfferID=34759
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Jeden z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych hoteli SPA w Polsce. Ulubione 

miejsce wypoczynku rodzin, par, biznesmenów i celebrytów. Na kulinarne przyjemności 

zapraszają restauracje: „Oranżeria” z daniami kuchni regionalnej i międzynarodowej oraz 

„Romantyczna” z kuchnią autorską opartą na produktach lokalnych i ekologicznych. 

Kosmetyczny Instytut proponuje bogaty wybór zabiegów firmowych i medycyny estetycznej, 

masaże klasyczne i orientalne. Centrum SPA z dwoma basenami, brodzikiem, kaskadami 

wodnymi, czterema jacuzzi i kompleksem saun zapewniają zabawę i relaks dzieciom i 

dorosłym 

www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/sylwester-w-klimacie-folk 

 

Hotel Gołębiewski**** 

Hotel położony w sercu Mazur oferuje gościom szereg atrakcji, m.in. Klub Jeździecki 

„Stajnia”, całoroczne lodowisko, wypożyczalnię sprzętu wodnego, rejsy statkiem, Akademię 

Golfa oraz Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska. Poleca ono zabiegi: regenerująco-

nawilżające twarzy i ciała, modelująco-wyszczuplające, ujędrniająco-antystresowe. W Parku 

Wodnym „Tropikana” goście mogą korzystać z basenów: sportowego, rekreacyjnego z falą, z 

hydromasażem, szkolnego, basenu rzeki, a także z jacuzzi, saun, jaskini śnieżno-lodowej, 

tężni solankowych, zjeżdżalni, siłowni.  

www.golebiewski.pl/mikolajki/oferty-specjalne/bal-sylwestrowy-2019 

 

Warmia i Mazury mają swój urok nie tylko wiosną i latem są również atrakcyjne jesienią i 

zimą. Zapraszamy na Warmię i Mazury nie tylko na Sylwestra! 

  

file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/sylwester-w-klimacie-folk
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KI6WWL0D/www.golebiewski.pl/mikolajki/oferty-specjalne/bal-sylwestrowy-2019
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ZJAWISKOLAND 

 

fot. arch. Zjawiskoland 

Zjawiskoland to nowa atrakcja turystyczna i rozrywkowa na mapie ziemi ełckiej i Mazur. 

Jedyny w swoim rodzaju interaktywny dom do góry nogami to tylko część atrakcji, które 

oferuje to miejsce! Wszyscy chętni chcący je odwiedzić mogli to robić już od soboty 20 lipca 

2019 roku. 

 

Najwieksza atrakcją w Zjawiskolandii jest dom INTERAKTYWNY DO GÓRY NOGAMI. 

Dom ma 120 metrow mieszkalnych i pomimo tego ze stoi do gory nogami jest realistyczny 

wewnatrz. W domu można zobaczyć między innymi: prawdziwe akwarium do góry nogami, 

palący się kominek, prawdziwą wodę wlewającą się do wanny czy też ruchome zabawki w 

pokoju dziecięcym. Kolejną atrakcją obiektu jest tunel grawitacyjny. Na terenie obiektu 

znajdują się małe zoo, strzelnice z luku , domek z pamiatkami , maly labirynt , palenisko 

ognisko , salon gier , trampolina i wiele innych atrakcji . Obiekt zostal otwarty 20 lipca 2019 

roku i jest nadal rozbudowywany. 

www.zjawiskoland.pl 

 

www.zjawiskoland.pl

