ŚWIĘTA LIPKA
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce jest
jednym z najważniejszych zabytków późnego
baroku w północnej Polsce. Całość składa się
z zespołu architektonicznego: kościoła,
krużganku i klasztoru. Z kościołem związana
jest legenda o skazańcu uwięzionym w celi
Bazyliki św. Jerzego w Kętrzynie. Obiekt
posiada bogatą i różnorodną dekorację,
w skład której wchodzą rzeźby wykonane
w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne oraz
obrazy na płótnie. Ciekawostką Sanktuarium
jest ręcznie kuta brama główna ze splotem liści
akantu wykonana przez Jana Schwartza z
Reszla pochodząca z XVII w. Istotną atrakcją są 18-stogłosowe organy zbudowane w
latach 1719-1721 przez organmistrza z Królewca Jana Mosengela. Do dziś podziwiać
można niezwykle kunsztownie wykonany prospekt organów z ruchomymi figurami.
Parafia organizuje Świętolipskie Wieczory Muzyczne. W okresie letnim, w każdy piątek
lipca i sierpnia odbywają się koncerty organowe w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy.
WILCZY SZANIEC
BYŁA WOJENNA
KWATERA HITLERA
W pobliżu Kętrzyna położona jest niewielka
miejscowość Gierłoż. Adolf Hitler wybudował
tam swoją główną kwaterę wojenną „Wilczy
Szaniec”-„Wolfschanze”.
Kwaterę o powierzchni 2,5 km kw. ulokowano
w gęstwinie lasu, którą od wschodu chronił
system Wielkich Jezior Mazurskich, uniemożliwiając dostęp nieprzyjacielowi. Na terenie
Wilczego Szańca powstało około 200 budynków, w tym 80 obiektów ceglano-betonowych,
poza tym drewniane baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, wodociągi, dwie
centrale dalekopisowe. W Wilczym Szańcu Hitler wraz ze swoim sztabem spędził w sumie
ok. 850 dni, a wśród odwiedzających byli m.in. włoski dyktator Benito Mussolini oraz
ambasador Japonii hrabia Hiroshi Oshima. 20 lipca 1944 roku pułkownik hrabia Claus
Schenk von Stauffenberg dokonał w tym miejscu nieudanego zamachu na Hitlera.
Zwiedzający mogą zobaczyć pozostałości betonowych budowli, których część zachowała
się w bardzo dobrym stanie, a także wynająć przewodnika oprowadzającego po kwaterze
w różnych językach.

MAZUROLANDIA
MAZURSKI PARK
ATRAKCJI
10 km od Kętrzyna, w Gierłoży, zwiedzający
mogą miło i ciekawie spędzić czas na łonie
natury. Jedną z atrakcji Mazurolandii jest Park
Miniatur Warmii i Mazur prezentujący miniatury
najpiękniejszych zabytków regionu. Wśród
budowli znajdują się m.in.: zamek w Malborku,
bazylika w Świętej Lipce, pałac w Drogoszach.
Kulturę regionu przedstawia skansen ludowy w
postaci naturalnej wielkości chat: warmińskiej
i mazurskiej.Park Militariów prezentuje eksponaty z okresu II wojny światowej oraz
unikatową makietę Wilczego Szańca o pow. 40 m kw. Dodatkowo przygotowana została
strzelnica militarna ASG oraz przymierzalnia strojów historycznych. W grodzisku
rycerskim można m.in. przymierzyć zbroje, kolczugi, dobyć tarcze i miecze, a także oddać
strzały z łuku lub kuszy na strzelnicy rycerskiej. Dla najmłodszych uczestników
przygotowano Park Rozrywki: przejażdżki kolejką elektryczną, trampolinę, bungee,
dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje.
Coroczną imprezą organizowaną na terenie Mazurolandii jest Mazurski Piknik Militarny
WALKIRIA, gdzie główną atrakcją jest inscenizacja historyczna.
MUZEUM MAZURSKIE
W OWCZARNI
Muzeum w Owczarni znajduje się 10 km od
Kętrzyna i położone jest na malowniczym
terenie nad rzeką Guber w otoczeniu lasów.
Muzeum Mazurskie mieści się w byłym
majątku ziemskim, w którym od ponad 10 lat
gromadzone są stare meble, sprzęty gospodarstwa domowego i maszyny rolnicze z lat
1815-1945.W przeciwieństwie do tradycyjnych muzeów, zwiedzający Muzeum
w Owczarni mają możliwość bezpośredniego
kontaktu ze starymi przedmiotami w ich otoczeniu. Muzeum zaopatrzone jest również
w dużą bibliotekę obejmującą księgozbiór o tematyce byłych Prus Wschodnich
i regionu mazurskiego. Dodatkową atrakcją tego miejsca są organizowane imprezy
okolicznościowe i ogniska. Zimą połączone z kuligiem.
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Zwolennicy tenisa na terenie obiektu mają do dyspozycji wysokiej jakości korty ziemne.
Dwa na otwartej przestrzeni oraz dwa zadaszone, dzięki czemu korzystać można z nich
niezależnie od pogody. Dla początkujących przygotowana jest ścianka do ćwiczeń
z obszernym wybiegiem. Miłośnicy spokojniejszego spędzania wolnego czasu mogą
skorzystać z pola do minigolfa, w skład którego wchodzi osiemnaście stanowisk o różnych
stopniach trudności. Udostępnione dla wszystkich odwiedzających są także boiska do gier
zespołowych o różnych nawierzchniach. Zagrać można w piłkę siatkową, piłkę plażową
oraz koszykówkę. Atrakcją dla najmłodszych jest kącik bogato wyposażony w zabawki.

K ĘTRZYN
ATRAKCJE
TURYSTYCZNE

Obecnie w zamku znajduje się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Galeria
Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Muzeum
posiada liczne zbiory z okresu od XV do XIX w., które tworzą ekspozycje stałe. Natomiast
w Galerii Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” można obejrzeć i nabyć wyroby
regionalne rękodzieła artystycznego. Prowadzone są również liczne warsztaty mające na
celu szerzenie kultury mazurskiej. Na dziedzińcu zamku w okresie letnim odbywają się
koncerty i jarmarki, główną atrakcją jest coroczny Średniowieczny Jarmark świętego Jakuba.
Obiekt znajduje się na Szlaku Zamków Gotyckich.
KOŚCIÓŁ
P.W. ŚWIĘTEGO JERZEGO
(BAZYLIKA MNIEJSZA)
HISTORIA MIASTA
Według dostępnych źródeł początki miasta związane są z czasami poprzedzającymi
podbój krzyżacki. W miejscu istniejącej staropruskiej osady Rast, Krzyżacy wznieśli
w 1329 roku drewnianą strażnicę. Nad rzeką Guber zaczęło rozwijać się osiedle
Rastenburg. Zadaniem strażnicy i znajdującej się w niej załogi była obrona części
państwa zakonnego przed licznymi najazdami litewskimi. W latach 1344 i 1346 pod
wodzą książąt Olgierda i Kiejstuta Rastenburg został spalony, za każdym razem był
jednak odbudowywany i zamieszkiwany na nowo. 11 listopada 1357 roku Rastenburg
otrzymał przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W tym samym czasie, w miejscu
starej strażnicy, rozpoczęła się budowa kościoła Św. Jerzego, nieopodal zamku
prokuratorskiego.
Wiek XV był okresem buntu mieszkańców przeciwko władzy Zakonu. Doprowadziło to
w 1454 roku do zdobycia zamku, uwięzienia prokuratora Wolfganga Sauera, którego
następnie utopiono w stawie młyńskim. Sekularyzacja Zakonu w 1525 roku wpłynęła na
około stuletni okres świetności miasta. Przeprowadzono przebudowy m.in. spalonego
kościoła św. Jerzego, książę Albrecht założył szkołę przygotowującą uczniów do studiów
na Uniwersytecie Królewieckim. Kres temu położyły liczne epidemie oraz wojny, w tym
I wojna polsko-szwedzka, które doprowadziły do upadku miasta.
Okres odbudowy i rozwoju miasta przypadł dopiero na połowę XIX wieku. Rastenburg
zyskał nie tylko brukowane drogi i połączenie kolejowe z większymi miastami prowincji,
ale także wiele nowych zakładów przemysłowych i instytucji użyteczności publicznej.
Wybuch I wojny światowej przyniósł kolejny kryzys, który trwał do lat 30-tych XX wieku.
Styczeń 1945 roku był wyjątkowo tragiczny dla miasta. Radzieccy żołnierze spalili prawie
całą zabudowę Starego Miasta i Nowego Rynku wraz z zamkiem. 7 maja 1946 roku
oficjalnie zmieniono nazwę miasta na Kętrzyn na cześć Wojciecha Kętrzyńskiego,
krzewiciela polskości Mazur oraz dyrektora biblioteki im. Ossolińskich we Lwowie. Od
tamtej pory sukcesywnie przeprowadzane są liczne modernizacje miasta.
ZAMEK GOTYCKI
Zamek krzyżacki został wzniesiony w drugiej
połowie XIV w. Budowla gotycka otoczona
została murem z trzema basztami i bramą
wjazdową od strony miasta, których
fragmenty zachowały się do dziś. Historia
nie obeszła się z zamkiem łaskawie. W 1945
r. został spalony i odbudowany dopiero
w latach 1962-1967 na wzór pierwotnego,
gotyckiego kształtu.

Kościół wzniesiony został w tym samym czasie
co zamek i włączony w system obwarowań
miejskich. Jest jednym z nielicznych w Polsce
zabytków łączących funkcje sakralne z
obronnymi. Po pożarze w 1500 r. dobudowano
prezbiterium. Jest ono odchylone w stosunku
do osi nawy głównej, co jest osobliwością
architektoniczną na skalę europejską.
Niewątpliwą atrakcją jest pochodzące z 1515 r.
kryształowe sklepienie wykonane przez
mistrza Matza z Gdańska. Ciekawostką świątyni są dwie pojedyncze cele więzienne
znajdujące się w przyziemiu. Związana jest z nimi legenda o skazańcu. W Bazylice można
zobaczyć m.in. ambonę z 1594 r. oraz organy z 1721 r. wykonane przez organmistrza Jana
Mosengela z Królewca. Empora przeznaczona została na salkę muzealną z dokumentacją
fotograficzno-historyczną kościoła. W okresie letnim z wieży kościoła zobaczyć można
panoramę Kętrzyna i okolic. Nadanie kościołowi tytułu Bazyliki w 1997 r. świadczy
o bogactwie historycznym i kulturalnym świątyni.
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI
P.W. ŚWIĘTEGO JANA
W pobliżu Bazyliki znajduje się niewielki
kościół ewangelicki z 1480 r. Pierwotnie służył
on za kaplicę cmentarną, którą w połowie XVI
w. książę Albrecht zaadaptował na Szkołę
Wielką. W tym samym czasie odbywały się
tam nabożeństwa w języku polskim. Dopiero
w 1817 r. szkoła otrzymała nowy obiekt, a w
kościele przeprowadzono remont mający na
celu dostosowanie budynku do potrzeb
świątyni. Ówczesny wygląd kościół zachował do dnia dzisiejszego. We wnętrzu świątyni
uwagę przykuwa ołtarz główny pochodzący z 1717 r. Kolejną atrakcją jest barokowa ambona
z 1730r., a także barokowe drewniane sklepienie z 1817 r. W kościele znajdują się XVIIIwieczne organy wykonane przez królewieckiego organmistrza Johanna Scherweita. Przed
kościołem można zobaczyć pochodzący z 1843 r. dzwon oraz chrzcielnicę.

wchodziła w skład Wielkiej Loży Narodowej
Państwa Pruskiego. Jednopiętrowy,
stosunkowo niewielki gmach umieszczono
na planie prostokąta. Ozdobą loży są cztery
ośmioboczne wieżyczki, jak również
pięcioboczny ryzalit z klatką schodową.
Lożę rozwiązano w latach 30-tych XX wieku
na mocy decyzji władz III Rzeszy. Jej
majątek przejęło miasto. Od tego czasu do
późnych lat 90-tych w budynku mieścił się
Dom Kultury oraz kino „Bajka”.
Obecnie w loży znajduje się siedziba
Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, które od 1997 r.
zrzesza przedwojennych mieszkańców Kętrzyna ludności polskiej i niemieckiej. Budynek
zaadaptowano także na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz herbaciarni.
STADO OGIERÓW
Kętrzyńskie Stado Ogierów, w skład którego
wchodzi kompleks budynków stadniny koni
zostało zbudowane w 1877 r. Jest jedną
z najdłuższych stajni w Europie, mierzy 200 m
długości i ma 162 boksy dla koni. Do 1945 r.
w stadzie zajmowano się hodowlą koni rasy
wschodnio-pruskiej i trakeńskiej. Obecnie
znajdują się konie rasy zimnokrwistej oraz
konie ras szlachetnych.
W Stadninie działa Klub Stado Kętrzyn, który
oferuje miłośnikom koni jazdę w siodle, przejażdżki powozami ze zwiedzaniem zabytków
w okolicznych miejscowościach, naukę jazdy konnej, zwiedzanie stajni łącznie
z powozownią, kuligi i organizację ognisk. Z atrakcji mogą skorzystać także dzieci. Na
terenie Stada znajduje się galeria stała, gdzie prezentowane są różne ekspozycje.
Każdego roku w stadzie organizowane są pokazy i zawody konne z udziałem czołówki
krajowych jeźdźców, znane w kraju i za granicą. Podczas pokazów konnych najwięcej
emocji budzi tzw. poręcz, polegająca na złączeniu w rzędzie kilkunastu ogierów
zimnokrwistych. Rekord stada, który jest jednocześnie rekordem świata, wynosi 22 ogiery.
KOMPLEKS
REKREACYJNOSPORTOWY
„KĘTRZYNIANKA”

BUDYNEK DAWNEJ LOŻY MASOŃSKIEJ
Kętrzyńska siedziba dawnej loży masońskiej to neogotycki budynek wybudowany w latach
1860-1864 na miejscu dawnej fosy. Natomiast sama loża wolnomularska pod nazwą "Drei
Thore des Tempels", czyli "Trzy bramy Świątyni" została założona 9 października 1818 r. i

inny basen

W okolicy jeziorka miejskiego, Stada
Ogierów i Amfiteatru znajduje się
kompleks rekreacyjno-sportowy, gdzie
odwiedzający mogą aktywnie spędzić
czas wolny. Główną atrakcją jest
nowoczesny kompleks basenów. Baseny
uatrakcyjnione zostały zjeżdżalnią,
biczami, gejzerami i szerokim wachlarzem
masaży wodnych.

