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Nie udało się odtworzyć jedynie starego
ratusza z tamtych czasów.
W refektarzu – największej sali zamku
–zachowało się dotychczas malowidło
ścienne z XIV wieku, które przedstawia

scenę koronacji Matki Boskiej. Na
ścianach znajdują się herby wszystkich
warmińskich biskupów. Stała

ekspozycja poświęcona jest motywom
chrześcijańskim w drewnianej rzeźbie
gotyckiej od połowy XIV do końca XVI
w. Jest tu cudowna kolekcja katolickich
obrazów z tego samego okresu. Do
arcydzieł należy ołtarz z 1509 r., na
jednym z jego skrzydeł jest przedsta-
wiony bardzo rzadko spotykany obraz
obnażonego Jezusa Chrystusa. W ten
sposób mówiono ludziom tamtych
czasów, przeważnie niepiśmiennym, o
czystości i niewinności Syna Bożego.
Wysoka Brama jest kolejnym średnio-
wiecznym zabytkiem miasta. Na
pamiątkę tego, że  w 1520 r. strzelając z
niej  udało się wytrzymać oblężenie
wrogich wojsk, wmurowano w ściany
forteczne części kul.
Idąc ulicą Dębową do brzegu Łyny,
dochodzi się do placu, na którym wznosi
się kościół św. apostołów Piotra i Pawła
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Na „szlaku Kopernikowskim”
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z pięciopiętrową wieżą o wysokości 66
metrów. Imponujące rozmiary kościoła
świadczą nie tylko o pobożności
mieszkańców miasta, lecz pokazują, jak
z biegiem czasu zmieniał się styl

architektoniczny – gotyk płynnie
przechodzi w styl barokowy, w
którym wykonane są zabudowy
latarni na wieży i dachu katedry.
W stylu barokowym zbudowano
również pałac przylegający do
zamku.
Jeśli od Wysokiej Bramy idzie
się w przeciwnym kierunku po
ulicy o tej samej nazwie,
dochodzi się do jeszcze jednego

kościoła św. apostołów Piotra i Pawła,
tym razem prawosławnego. Stał się nim
dopiero w 1945 r., wcześniej był
świątynią ewangelicką obrządku
augsburskiego.
Drewniana świątynia z dwoma wieżami
została zbudowana w latach 1821-1823
według projektu słynnego architekta
Karla Friedricha Schinkela. Wyróżnia
się ona swoimi klasycystycznymi
cechami i jest znana z tego, że w swoim
czasie przekazał jej hojne dary król Prus
Fryderyk Wilhelm III.
Niepowtarzalną kolorystykę miasta
tworzy wiele innych zabytków: klasztor
zakonu żeńskiego św. Katarzyny,
usytuowany w pobliżu katedry, mostek
nad rzeką przy placu Katedralnym,
budynki ratusza, szpitala, wieży ciśnień,
wzniesione pod koniec XIX w.

Szlaki turystyczne

Nie trzeba za daleko wyjeżdżać z miasta,
aby rozkoszować się cichym i
nieśpiesznym życiem na łonie przyrody.
Dosłownie pieszo, przez park
podmiejski brzegiem rzeki Symsarny
można dojść do ośrodka wypo-
czynkowego „Zacisze leśne”. O
miejscowej gościnności nie tylko ze
słyszenia wiedzą dzieci z kalinin-
gradzkiej szkoły-internatu nr 3, które
tutaj już nie raz serdecznie przyj-
mowano. Gości oczekuje się tu o każdej
porze roku.
Dla amatorów dalszych wypraw
pracownicy Wydziału Turystyki Urzędu
Miasta opracowali kilka specjalnych
szlaków i oznakowali je różnymi

kolorami. „czerwony” – „szlak
Kopernikowski” – został omówiony
powyżej. Inny – „czarny” – jest
szlakiem spacerowym. Wiedzie on
malowniczą doliną rzeki Symsarny do
Krzyżowej Góry. Latem roztacza się z
niej wspaniały widok na malownicze
mazurskie pejzaże, a zimą w specjalnie
wyposażonym centrum jest wszystko
potrzebne do uprawiania sportów
zimowych, łącznie z  niewielką
czterdziestometrową skocznią. Jest
jeszcze szlak „niebieski” – fragment
międzynarodowego szlaku turystycz-
nego, wiodącego po terytorium gminy
przez niewielkie, lecz interesujące ze
względu na historię  miejsca, takie jak
Sarnowo lub Stożek Klasztorny, gdzie
znajduje się  klasztor Matki Boskiej –
Opiekunki Świata, założony w XVII w.
Latem na amatorów turystyki wodnej
czeka specjalny szlak, którym można
wyruszyć kajakami i kanoe po rzece
Łynie, po drodze odkrywając ciekawą
rzeźbę brzegów i podziwiając wspaniałe
pejzaże. Bardzo popularne jest
wędkowanie na jeziorach Blanki i
Symsar.
Ci, którzy lubią koloryt ludowy, również
się nie nudzą. Corocznie w Lidzbarku
Warmińskim organizowany jest trady-
cyjny festiwal kresowy „Kaziuki-
Wilniuki” i Dni Kultury Ukraińskiej. A
12 sierpnia to Dzień Lidzbarka
Warmińskiego, który jest obchodzony
na pamiątkę przyznania osadzie praw
miejskich przez biskupa Eberharda z
Nysy w 1308 r. Zgodnie z tradycją tego
dnia odbywa się tu turniej rycerski.
                                 Dmitrij Osipow
                       (Gazeta „Grażdanin”)
                Tłumaczenie: Olga Berłous,
                            Anastazja Safonowa
P.S. Dla wszystkich, którzy zechcą
dowiedzieć się więcej o mieście,
podajemy adres internetowy:
www.um.lidzbark.ids.pl
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