
Urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, jako czwarte dziecko w ro-
dzinie tamtejszego kupca Mikołaja i jego żony, Barbary. Po śmierci ojca 
opiekę nad nim objął wuj, Łukasz Watzenrode, biskup warmiński, który 
zrobiwszy błyskotliwą karierę kościelną, na tę samą drogę skierować 
chciał swego siostrzeńca. To dzięki niemu Mikołaj mógł odebrać sta-
ranne wykształcenie – nauki pobierał najpierw krótko w Toruniu, na-
stępnie w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze, gdzie uzyskał doktorat 
z prawa kanonicznego. Zgodnie z planami wuja, Kopernik miał zostać 
jego następcą i temu celowi podporządkowane zostały jego studia. Jed-
nak życie pokazało, że choć studiował prawo i medycynę, to najważ-
niejszą dyscypliną naukową stała się dla niego astronomia. 

Po zakończeniu studiów, pozostał przy wuju w Lidzbarku Warmiń-
skim. Pełnił rolę jego lekarza i towarzyszył mu w wielu ważnych wyda-
rzeniach, uczestniczył w zjazdach stanów pruskich w Toruniu, Elblągu, 
Grudziądzu i Malborku. We Fromborku osiadł w 1509 r., gdzie pełnił 
urząd wizytatora kapituły (1511–1512), kanclerza (1510–1512) i prze-
łożonego kasy aprowizacyjnej (1511–1512). W latach 1514–1516 nie 
przydzielono mu żadnego urzędu i Kopernik mógł poświęcić ten czas 
intensywnym pracom badawczym. W celu tym urządził dom i obser-
watorium – dane uzyskane z dwuletniego cyklu obserwacji Słońca po-
zwoliły mu sformułować opartą na dowodach teorię o pozornym ruchu 
Słońca, czyli teorię heliocentryczną. 

W 1516 r. przyznano mu urząd administratora dóbr ziemskich kapi-
tuły, który sprawować miał na zamku w Olsztynie. Tu kontynuował swe 
prace badawcze, pełniąc zarazem obowiązki administratora dóbr ka-

pituły pilnował spraw chłopskich, zasiedlał opuszczone gospodarstwa, 
ustalał wysokości czynszów i terminy ich pierwszej płatności. W okresie 
swojego urzędowania odwiedził 44 wsie i dokonał 72 zapisów. 

Do Fromborka wrócił w 1519 r. Po wybuchu wojny polsko-krzyżackiej 
jako kanclerz kapituły uczestniczył w rokowaniach pomiędzy biskupem 
a Krzyżakami (1520). W tym samym roku powierzono mu ponownie 
urząd administratora z zadaniem obrony zamku i miasta Olsztyna przed 
spodziewanym atakiem krzyżackim. W polu zainteresowań Kopernika 
pojawiły się wówczas kwestie ekonomiczne (w 1517 r. Kopernik napisał 
zarys wydanego dwa lata później Traktatu o monetach, zaś w 1526 r. 
Rozprawę o urządzeniu monety) oraz kartograficzne (w 1510 r. sporzą-
dził mapę Warmii; w 1519 r. mapę południowo-zachodniej części Zale-
wu Wiślanego, którą bezskutecznie próbował wykraść szpieg krzyżacki; 
a w 1526 r. wraz z Bernardem Wapowskim mapę całej Korony Króle-
stwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego). 

Wśród jemu współczesnych Kopernik zasłynął jako znakomity medyk. 
Był osobistym lekarzem wuja i trzech kolejnych biskupów (Fabiana Lu-
izjańskiego, Maurycego Ferbera i Jana Dantyszka), którzy wręcz domagali 
się od kapituły, by zezwoliła mu na opiekę nad nimi. Jego umiejętności le-
karskie doceniać też musiał książę Albrecht Hohenzollern, skoro w 1541 r. 
wysłał do niego uprzejmą prośbę o przybycie do Królewca i udzielenie 
porady swemu oddanemu doradcy, Georgowi von Kunheimowi.

Kopernik cieszył się zaufaniem władz kościelnych, o czym świadczy 
powierzenie mu doraźnie utworzonego urzędu komisarza Warmii, a po 
śmierci biskupa Fabiana Luizjańskiego, w 1523 r., urzędu generalnego 
administratora całego biskupstwa warmińskiego. Na podstawie otrzy-
manego mandatu królewskiego Kopernik wraz z towarzyszącymi mu 
posłami kapituły przejmował miasta i zamki warmińskie trzymane od 
czasu wojny przez polskie załogi wojskowe. Urząd ten pełnił do czasu 
formalnego objęcia rządów biskupich przez Maurycego Febera. 

Po śmierci biskupa (1537) kapituła udzieliła Kopernikowi wszelkich 
pełnomocnictw, aby spisał rzeczy zmarłego, uprawniając go przy tym 
do ingerencji w sprawy zamków, miast, urzędników i poddanych bi-
skupa w sposób, jaki uzna za konieczny! W uznaniu zasług nazwisko 
Kopernika pojawiło się na liście kandydatów na urząd biskupa warmiń-
skiego. Godność tę w 1537 r. otrzymał jednak Jan Dantyszek. Wów-
czas sytuacja osobista kanonika skomplikowała się, gdyż nowy biskup 
nakazał Kopernikowi zwolnić opiekującą się nim gospodynię – Annę 
Schilling – posądzając jej obecność o niestosowny z Kopernikiem zwią-
zek. Dwa lata później, ze względu na wyrażoną przez biskupa groźbę 
procesu sądowego dla obojga, Anna odeszła. 

W 1539 r. do Kopernika przybył, wiedziony sławą uczonego, Georg 
Joachim Reticus. To chyba dzięki niemu Kopernik zmienił decyzję 
i zdecydował się opublikować zakończony około 1530 r. opis teo-
rii heliocentrycznej, uzupełniając ją teorią ruchu obrotowego Ziemi. 
W 1539 r. Reticus wraz z powierzonym mu manuskryptem powrócił 
do Norymbergii. 

W grudniu 1542 r. Kopernika zmogła choroba. Z pewnością widział 
wydane drukiem dzieło O bokach i kątach trójkąta, nie sposób nato-
miast ustalić, czy widział wydane rok później O obrotach sfer niebie-
skich. Nie wiadomo też dokładnie kiedy umarł, przyjęto że nastąpiło 
to 21 maja 1543 r. Pochowano go w nieoznaczonym grobie w ka-
tedrze we Fromborku – miejsce pochówku zdołano ustalić dopiero 
w 2005 r. Wystawiono mu wówczas godny pomnik… z hipotetyczną 
datą śmierci.

Urodził się w 1724 r. w Królewcu. Mieszkał w dzielnicy rzemieślniczej, 
w pobliżu Mostu Zielonego nad Pregołą, dzięki czemu mógł codziennie ob-
serwować odbywający się na rzece ruch handlowy, a przy okazji różnorod-
ność kulturową i językową jego uczestników. Początkowo chodził do tzw. 
szkoły szpitalnej, a od ósmego roku życia do renomowanego Collegium Fri-
dericianum. W 1740 r. podjął studia w królewieckiej Albertynie w zakresie 
filozofii, matematyki i fizyki, które ukończył po sześciu latach. Po śmierci 
ojca Kant musiał sam utrzymywać się z własnych zarobków. 

Początkowo pracował jako prywatny nauczyciel u kalwińskiego pastora 
Anderscha w Judtschen (ros. Wiesełowka) k. Gąbina, następnie około 1750 r. 
jako wychowawca dzieci junkra majora Karola Fryderyka von Hülsen w Jar-
nołtowie, gdzie nauczał do 1754 r. W czasie pobytu w Jarnołtowie Kant zdo-
był duże doświadczenie w zakresie pedagogiki. Uważał, że dzieciom należy 
przybliżać poczucie obowiązku i wewnętrznej dyscypliny, że nauczyciele 
winni dostrzegać w nich różne uzdolnienia i w odpowiedni sposób je roz-
wijać. Opowiadał się za umiejętną moralizacją wychowanków. W kolejnych 
latach (1755–1758) nauczał dzieci hrabiego Hermanna von Keyserlingka 
w Waldburgu nieopodal Królewca.  Po śmierci hrabiego, jego żona Karolina 
Amalia, wyszła powtórnie za mąż, za dalekiego kuzyna Christiana Heinricha 
Keyserlingka, a gdy Ci przeprowadzili się do Królewca, Kant stał się uczest-
nikiem ich salonu, bywając tym samym w najwytworniejszym towarzystwie 
świata arystokratyczno-urzędniczno-oficerskiego. 

W 1755 r. powrócił do Królewca i po obronie pracy doktorskiej (O ogniu, 
1755) znalazł zatrudnienie na uczelni. W tym samym roku habilitował się, 

a ponieważ w katedrze filozofii nie było wolnego etatu, został prywatnym 
docentem. Nim w 1770 r. otrzymał nominację na profesora, kilkakrotnie 
powierzono mu odpowiedzialną funkcję kuratora uniwersytetu, był także 
podbibliotekarzem w bibliotece zamkowej oraz kustoszem gabinetu przy-
rodniczego. Wykładał filozofię, matematykę, antropologię i geografię fizycz-
ną. Dał się wówczas poznać jako świetny dydaktyk, na jego wykłady uczęsz-
czali niemal wszyscy studenci, a  także osoby spoza uczelni czy nawet spoza 
granic państwa pruskiego. 

Kant kilkakrotnie przeprowadzał się, zawsze jednak w pobliże Pregoły, co 
świadczyć może o tym, iż oprócz ciszy cenił sobie również otwartą przestrzeń. 
W 1768 r. Kant zamieszkał w domu księgarza Johanna Jakoba Kantera, od któ-
rego wypożyczał interesujące go książki. Do wyprowadzki skłoniło go ochrypłe 
pianie koguta dobiegające z sąsiedniej posesji. Tym razem zamieszkał we wła-
snym, dwupiętrowym domu z ogrodem przy ulicy Księżnej 3, po zachodniej 
stronie zamku. Na parterze, jak było w zwyczaju profesorów Albertyny, urzą-
dził dużą salę wykładową, mieszczącą nieraz nawet 300 studentów.

Kant był osobą towarzyską, dowcipną, urządzał proszone obiady, w cza-
sie których rozprawiano na temat filozofii, ekonomii, ale także o sztuce, li-
teraturze, aktualnych wydarzeniach i polityce. Tej ostatniej był szczególnie 
ciekaw. Na spotkania zapraszał nie tylko uczonych, profesorów, ale również 
oficerów, kupców, urzędników. Był chętnie widziany w najlepszych domach, 
by przypomnieć wpływową rodzinę Keyserlingków, hrabiego Wilhelma von 
Brünnecka czy hrabiego Ernsta Ahasvera Heinricha von Lehndorffa i wielu 
innych. Przyjaźnił się z leśniczym Wobserem z Moditten koło Królewca, do 

którego często jeździł latem na odpoczynek, zaś z fabrykantem porcelany 
Paulem Heinrichem Collinem utrzymywał kontakty przez całe życie. Nie 
ożenił się, bo nie chciał ograniczać swojej wolności. 

Dzień jego był ściśle uregulowany. Służący budził go o godzinie piątej; 
przez dwie godziny przygotowywał się do wykładów, przy czym nigdy nie 
sporządzał notatek i wyciągów, ponieważ znany był z niezwykłej pamięci. 
Wykłady prowadził do godziny dziesiątej, w okresie wcześniejszym także 
w porze wczesnowieczornej. Do godziny trzynastej czytał lub pisał własne 
traktaty filozoficzne. Po dwuipółgodzinnym obiedzie z przyjaciółmi, o go-
dzinie wpół do szesnastej wychodził na spacer. Po dziś dzień opowiada się, 
że według jego spacerów mieszkańcy Królewca regulowali swoje zegarki. 

Kant, z wyjątkiem dziewięciu lat spędzonych w kilku miejscowościach 
Prus Wschodnich, całe swe życie związał z Królewcem i nigdy nie chciał go 
opuścić, chociaż otrzymywał kuszące propozycje objęcia katedry w Halle, 
Erlangen, Jenie i w Mitawie. Kochał swoją bliższą ojczyznę, czyli Królewiec, 
i nie chciał się z nim rozstawać. Opuszczał go rzadko. Na przełomie 1765 
i 1766 r. udał się do Gołdapi na zaproszenie generała Daniela Fryderyka von 
Lossow i jego posiadłości w Niedrzwicy (niem. Niederwitz).

Światową sławę przyniosły Kantowi trzy najważniejsze dzieła, tworzące 
system krytyczny: Krytyka czystego rozumu (1781); Krytyka praktycznego 
rozumu (1788) i Krytyka władzy sądzenia (1790). W rozprawie Religia w ob-
rębie samego rozumu (1793) zajął się m.in. problemem stosunku religii do 
moralności, a w dziele Projekt wieczystego pokoju (1795) w sposób tylko lek-
ko zaszyfrowany potępił rozbiory Polski.

Ze względu na różnice poglądów w kwestiach religijnych król pruski 
w 1795 r. zakazał mu prowadzenia wykładów z wyjątkiem logiki i me-
tafizyki. Kant mawiał, że chce pracować do końca życia, ale w ostatnich 
latach przestał widzieć na lewe oko. W 1797 r. z powodu coraz słab-
szego zdrowia Kant ostatecznie wycofał się z życia uniwersyteckiego. 
Tłum studentów przybył wówczas do domu, aby złożyć mu hołd i po-
dziękować za trwającą blisko pół wieku pracę pedagogiczną i nauko-
wą. Od 1798 r. z powodu osłabienia musiał zrezygnować ze spacerów, 
a w 1802 r. stracił pamięć. W ostatnich latach, gdy coraz bardziej nie-
domagał, opiekowała się nim i prowadziła mu gospodarstwo domowe 
jego siostra. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział przed śmiercią, brzmia-
ły: „Jest dobrze” (niem. Es ist gut).

Kant zmarł 24 lutego 1804 r. – w całym mieście zapanowała wów-
czas żałoba. W uroczystym pochodzie pogrzebowym, przy biciu dzwo-
nów, uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i miejskich, cały 
uniwersytet, cechy, różne stowarzyszenia i wielki tłum królewiecczan. 
Chyba żadna osoba w tym mieście nie cieszyła się taką popularnością 
wśród mas, jak filozof Immanuel Kant. 

Pochowany został przy wschodniej ścianie katedry w tzw. podziem-
nym grobowcu profesorskim, wybudowanym u schyłku XVI wieku. 
Kilka lat później miejsce to zamknięto dla dalszych pochówków, a na-
stępnie przebudowano, zamieniając je w halę przechodnią dla profeso-
rów i studentów, i ustawiono nad nim blok kamienny z napisem „Grób  
Immanuela Kanta”.

M i k o ł a j  k o p e r n i k 

i M M a n u e l  k a n t

Legenda

Miejsca pobytu 
Mikołaja Kopernika

Szlak Kopernikowski

Miejsca pobytu 
Immanuela Kanta



Programme is co-financed by 
the European Union.

Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn
www.elset.pl

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały 
stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas 

trwającego 50 lat procesu rozszerzania, zbudowały one strefę stabilności, 
demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorod-

ność, tolerancję i indywidualne wolności. 
Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz 

wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007–2013 ma na celu wsparcie rozwoju 

społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpo-
wiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między 

społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku  
podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych  

oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne  
projekty współfinansowane przez UE.

CZŁUCHÓW
Dogodne położenie mia-
sta, w miejscu z natury 

obronnym, na szlaku wio-
dącym z Prus do Brandenburgii, 

zadecydowało o tym, że w XIV w. Krzyża-
cy, władający wówczas tym terenem, wła-
śnie tu postanowili wybudować najpotęż-
niejszy po Malborku zamek obronny. Po 
wyparciu Krzyżaków zmianie uległa funkcja warowni – stała się sie-
dzibą starostów człuchowskich, mianowanych przez króla polskiego, 
a wywodzących się ze znaczących rodów polskich i litewskich. Zaję-
cie zamku w XVIII w. przez Prusaków i pożary miasta przyczyniły się 
do rozbiórki człuchowskiej fortyfikacji. Do dziś zachowała się 46-me-
trowa wieża obronna, zaś na fundamentach dawnej kaplicy zamko-
wej w XIX w. zbudowano kościół ewangelicki. W latach 2009–2012 
zamek odrestaurowano ze środków unijnych. W wieży utworzono 
nowe poziomy, na których prezentowane są obiekty związane z hi-
storią zamku, a północne skrzydło zaadaptowano m.in. na sale mul-
timedialną, wystawienniczą i ekspozycyjno-koncertową. Od maja 
2013 r. ma tu swoją siedzibę Muzeum Regionalne.

Muzeum Regionalne, ul. Kościelna 8, tel. 59 822 44 03,  
e-mail: muzeumczl@interia.pl, www.muzeum.czluchow.pl

Informacja turystyczna: Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej,  
os. Wazów 1, tel. 59 83 45 366, e-mail: sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl

BYTÓW 

W XIV w. Krzyżacy zajęli istniejący w tym miejscu 
gród i zbudowali zamek. Na lokalizację warowni 

wybrano górujące nad miastem wzgórze o znakomitych, na-
turalnych warunkach obronnych. No-
woczesny na owe czasy zamek pełnił 
rolę strażnicy granicznej, był siedzibą 
administracji krzyżackiej oraz zajazdu 
dla rycerstwa zachodnioeuropejskie-
go, zdążającego do stolicy państwa 
krzyżackiego w Malborku. Obecnie 
w kompleksie zamkowym swoją siedzibę mają: Muzeum Zachodnio-
-Kaszubskie, biblioteki: publiczna i pedagogiczna, hotel i restauracja 
„Zamek”, informacja turystyczna, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

oraz klub „Nisza”. Zamek tętni życiem przez 
cały rok w czasie imprez kulturalnych (werni-
saże, koncerty, wystawy, warsztaty, bale itp.).

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2,  
tel. 59  822 26 23, www.zamekbytowski.pl; 
Bytowskie Centrum Kultury, tel. 59 822 55 12,  
822 25 44, www.bck-bytow.pl
Informacja turystyczna: ul. Zamkowa 2,  
tel. 59 822 68 39, e-mail: it@fundacjaparasol.org, 
skype it-zamek-bytow

LĘBORK 

Korzystne położenie na głównym szlaku komunika-
cyjnym Pomorza wiodącym ze Szczecina do Gdańska, 

bliskość Bałtyku stwarzały dogodne warunki do założenia osady. Akt lo-
kacyjny, na mocy którego Lębork otrzymał 
prawa miejskie z rąk wielkiego mistrza 
zakonu krzyżackiego Dietricha von Al-
tenburga, wystawiono 1 stycznia 1341 r. 
Zaraz po lokacji Zakon przystąpił do bu-
dowy miasta, zaczynając od obwarowań 
i zamku, który stanowił centrum militarnej 
i gospodarczej administracji wójtostwa. 
Z najstarszych zabytków zachowały się pozostałości miejskich murów 
obronnych z częściowo zachowanymi basztami łupinowymi z XIV w., 
Baszta Bluszczowa z XIV w., zamek krzyżacki z drugiej połowy XIV w., 
kościół pw. św. Jakuba Apostoła z przełomu XIV–XV w.

Muzeum w Lęborku, ul. Młynarska 14–15, tel. 59 86 22 414,  
e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl, www.muzeum.lebork.pl

Informacja turystyczna: Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia”,  
al. Niepodległości 6, tel. 59 84 20 134, e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl

SKARSZEWY 

Teren obecnego miasta został nadany joannitom pod ko-
niec XII w. W 1320 r. lokowali tu miasto i między 1321 

a 1323 r. przenieśli z Lubiszewa do Skarszew (wtedy Scho-
eneck) siedzibę joannickiej komturii. Z najstarszych zabytków zachowały 
się: część parteru gotyckiego zamku ze sklepionymi piwnicami, średnio-
wieczny kościół z gotycką figurą św. Jerzego oraz mury od strony połu-
dniowej z Basztami Skazańców i Wysoką oraz fragmenty murów przy ul. 
Rzecznej. Układ przestrzenny starego miasta jest taki, jak w średniowieczu. 
W maju 2012 r. w Skarszewach miały miejsce dwie imprezy plenerowe: 
jedna w ramach regionalnego programu grantowego „Równać szanse” no-
siła tytuł „Gród Joannitów w ogniu – młodzież 
twórcą żywej lekcji historii”, druga (jako kon-
tynuacja projektu) to dwudniowy „Jarmark 
Joannitów”. Towarzyszyły im pokazy walk 
rycerskich, warsztaty starych rzemiosł, a na 
Placu Zamkowym spłonęła drewniana chata. 
„Jarmark Joannitów” wpisze się na stałe w ka-
lendarz skarszewskich imprez. 

Muzeum Skarszew, Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznych, ul. Szkolna 9,  
tel./fax 58 588 28 48

Informacje: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wybickiego 10, tel. 58 588 07 00,  
e-mail: gosir@gdansk.home.pl; Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 4,  
tel. 58 588 25 04, e-mail: gok@gdansk.home.pl

NOWE 

Budowę zamku Krzyżacy rozpoczęli najprawdo-
podobniej około połowy XIV w., na miejscu kasz-

Choć obszar Warmii, Mazur, obwodu kaliningradzkiego i kłajpedz-
kiego dzieli dziś granica, łączy je jednak wspólna historia i spuścizna 
kulturowa dawnych ziem pruskich. Charakterystycznym elementem 
odziedziczonego pejzażu są gotyckie zamki krzyżackie oraz położone 
na Warmii zamki biskupie, a także kościoły i kapliczki, siedliska wiejskie 
z czerwienią dachówek, domy z typową dla tego regionu elewacją 
zwaną pruskim murem, kręte drogi i zadrzewione aleje. Wzajemne 
przenikanie się przyrody i architektury stworzyło wyjątkowy klimat tego 
obszaru, którego tożsamość przez stulecia budowali ludzie tu zamiesz-
kujący, bez względu swoją pozycję społeczną. Wszystkim im zawdzię-
czamy wartość odziedziczonej spuścizny. 

Spośród wielu wybitnych postaci dawnych Prus do największych sław 
należą Mikołaj Kopernik – genialny astronom, lekarz, ekonomista 
i administrator dóbr kapituły warmińskiej oraz Immanuel Kant – jeden 
z największych filozofów pochodzący z Królewca. Obaj, choć w róż-
nych epokach, prowadzili tu swą działalność. Mimo że obecność Koper-
nika wiąże się przede wszystkim z Warmią, a Kanta z Królewcem to 
ślady ich obecności są udokumentowane po obu stronach dzisiejszej 
granicy. Kopernik z racji swych obowiązków przebywał głównie w Lidz-
barku Warmińskim, Fromborku i Olsztynie, ale dwukrotnie odwiedził 
Królewiec i był w wielu innych miejscowościach obecnego obwodu 
kaliningradzkiego. Zaś Jarnołtowo, Gołdap, Braniewo w województwie 
warmińsko-mazurskim szczycić się mogą, że niegdyś gościły Kanta – 
wielkiego królewieckiego filozofa.

Obecnie, w dobie otwarcia granic, swobodnej wymiany turystycznej, 
kulturowej i gospodarczej, a także budowania pozytywnych relacji mię-
dzy współczesnymi mieszkańcami dawnych ziem pruskich istnieją 
warunki do zgłębiania wiedzy o historii naszego regionu, możliwości 
zwiedzania zabytkowych obiektów i poznania ich dziejów. Trasy tury-
styczne wiodące od zamków Pomorza, poprzez Warmię i Mazury, po 
zamki leżące na obszarze obwodu kaliningradzkiego to okazja do zapo-
znania się z kulturą i architekturą średniowiecza w regionie Morza Bał-
tyckiego – możliwość obejrzenia ekspozycji muzealnych, uczestnicze-
nia w pokazach rycerskich i inscenizacjach historycznych, a także 
udziału w koncertach, interaktywnych warsztatach, organizowanych 
konkursach, „żywych lekcjach historii” i innych atrakcjach.

Tropami historii dawnych ziem pruskich kroczyć można wytyczonymi 
już szlakami, m.in. Szlakiem Zamków Gotyckich czy Szlakiem Koperni-
kowskim. Być może nadszedł czas, by ponad granicami państw wyty-
czyć także szlak Immanuela Kanta. Być może wiedza o wielkich posta-
ciach Kopernika i Kanta pozwoli obydwu sąsiadującym ze sobą 
społeczeństwom odnaleźć wiele wspólnego, zarówno w dawnej prze-
szłości tych ziem, jak i w życiu codziennym. 

telańskiego grodu. Był to jeden z najmniej-
szych zamków krzyżackich na Pomorzu. 
Po wojnie trzynastoletniej zamek stał się 
siedzibą starosty nowskiego. Zniszczeń 
i grabieży zamek wraz z miastem doświad-
czył podczas wojen ze Szwecją. Na mocy 
decyzji władz pruskich, które przejęły za-
mek w 1772 r., rozpoczęto jego częściową 
rozbiórkę. W XIX w. zaniechano jej, a budynek zakonny przekazano 
ewangelikom, którzy przebudowali go na zbór. Obecnie dzięki renowa-
cji zamku odtworzono gotycki charakter budynku zakonnego. Znalazło 
w nim siedzibę Centrum Kultury „Zamek” wraz z biblioteką publiczną.

Informacje: Centrum Kultury Zamek, pl. Zamkowy 3, tel./fax 52 33 27 350,  
http://ckzamek-nowe.flog.pl

GNIEW 

Ziemia gniewska, leżąca u ujścia Wierzycy do Wisły, 
znalazła się w rękach zakonu krzyżackiego w 1282 r. 
Była to ich pierwsza posiadłość na lewym brzegu Wi-

sły, gdzie na przełomie XIII i XIV w. zbudowali potężną twierdzę. W cza-
sach polskich była ona siedzibą starostów, w tym najsłynniejszego z nich 
– Jana Sobieskiego. Obecnie gniewski zamek jest miejscem regularnie 
odbywających się spektakli, insce-
nizacji i turniejów historycznych. 
Najważniejsze z nich to Między-
narodowy Konny Turniej Rycerski 
Króla Jana III Sobieskiego i Vivat 
Vasa! Inscenizacja Historyczno-Ba-
talistyczna „Bitwa dwóch Wazów 
–1626 r.”. Na terenie Wzgórza Zamkowego znajduje się też kompleks 
hotelowo-restauracyjny. W bezpośrednim sąsiedztwie zamku usytuowa-
ny jest rynek starego miasta, otoczony pięknymi kamieniczkami, a także 
gotycki kościół pw. św. Mikołaja, w którym prowadzone regularnie prace 
archeologiczne pozwoliły na odkrycie wielu ciekawych eksponatów mó-
wiących o dawnym życiu gniewian.

Informacje: Zamek Gniew, ul. Zamkowa 3, tel. 58 535 25 37, e-mail: bort@zamek-gniew.pl, 
www.zamek-gniew.pl

MALBORK 

Na południowym krańcu Żuław Wiślanych, w za-
kolu Nogatu, w drugiej połowie XIII wieku Krzyżacy 

rozpoczęli budowę zamku i miasta, nadając im wspólną nazwę Marien-
burg – Gród Maryi. Od 1309 r. w zam-
ku mieściła się siedziba wielkiego 
mistrza zakonu krzyżackiego przenie-
siona tutaj z Wenecji. Zamek Wysoki 
stanowił siedzibę konwentu, Zamek 
Średni – z pałacem wielkich mistrzów 
pełnił funkcje reprezentacyjne stolicy 

państwa zakonnego (1309–1457). Na Zamku Niskim (Przedzamczu) ulo-
kowano zaplecze gospodarcze. Obecnie wszystkie trzy człony krzyżackiej 
fortecy są administrowane przez Muzeum Zamkowe. Zamek malborski 
– największy na terenie Polski zamek gotycki, jeden z najwybitniejszych 
przykładów gotyckiego budownictwa – w 1997 r. został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

Muzeum Zamkowe, ul. Starościńska 1, rezerwacja biletów: tel. 55 647 09 78,  
fax 55 647 09 76, e-mail: kasa@zamek.malbork.pl, www.zamek.malbork.pl

Informacja turystyczna: Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku,  
ul. Kościuszki 54, tel. 55 647 47 47, e-mail: cit@mwc.malbork.pl,  
info@mwc.malbork.pl, www.visitmalbork.pl

DZIERZGOŃ  
Zamek krzyżacki wybudowany około 1248 r. przez 
krzyżackiego mistrza krajowego Henricha von Wida. 
Warownia była siedzibą wielkich szatnych Zakonu, 

którzy równocześnie pełnili funkcje komturów. Zamek ucho-
dził za największy obok Malborka arsenał i drugi po Brodnicy magazyn 

to ze wszech miar zaskakujące. Nikt nie podejrzewał, że kwidzyniacy, 
latami chodząc po podłodze swej salki katechetycznej przylegającej do 
katedry św. Jana Ewagelisty, stąpali po średniowiecznych kryptach skry-
wających tę niezwykłą tajemnicę. 

Kompleks zamkowo-katedralny, Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1,  
tel. 55 64 63 799, e-mail: kwidzyn@zamek.malbork.pl, www.zamek.kwidzyn.pl

Tabularium – pamiątki, bilety do krypty wielkich mistrzów, informacja turystyczna,  
ul. Braterstwa Narodów 33/11, tel. 55 273 21 21, e-mail: tabularium@ckj.edu.pl, 
www.tabularium.ckj.edu.pl

OSTRÓDA  
Budowę murowanego zamku z cegły na kamiennej 
podmurówce rozpoczął około 1349 r. komtur Ostró-
dy Günter von Hohenstein. W czasach państwa krzy-

żackiego zamek był siedzibą komturstwa. Po bitwie pod Grunwaldem 
ostródzkim zamkiem przez dwa miesiące władał książę Janusz Ma-
zowiecki, który otrzymał go od króla Władysława Jagiełły. W 1629 r. 
w ostródzkim zamku kwaterował król szwedzki Gustaw Adolf. W 1788 r., 

Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2, tel. 89 527 95 96, www.muzeum.olsztyn.pl 
Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur, ul. Metalowa 8, tel. 89 533 47 80
Informacja turystyczna: Miejska Informacja Turystyczna, pl. Jana Pawła II 1,  

tel. 89 521 03 98, e-mail: info@olsztyn.eu, www.visit.olsztyn.eu, www.olsztyn.eu, 
facebook.com/mit.olsztyn; Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej,  
ul. Staromiejska 1, tel. 89 535 35 66, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl,  
http://mazury.travel

LIDZBARK WARMIŃSKI  
Zespół zamkowy, który tworzą zamek i przedzamcze 
usytuowane od południa, otoczony murami i fosą. Hi-
storyczna rezydencja biskupów warmińskich, ośrodek 
ich władzy świeckiej i kościelnej na terenie diecezji 

warmińskiej. Zamek wzniesiono na planie 
kwadratu z głównym wjazdem od połu-
dnia. Cztery skrzydła otaczają wewnętrzny 
czworoboczny dziedziniec z piętrowymi 
arkadowymi krużgankami – perła architek-
toniczna światowej klasy. Od 1961 r. za-

zboża. Prawa miejskie Dzierzgoń otrzymał 7 
kwietnia 1288 r. z rąk komtura Helwiga von 
Goldbach. Od 1466 r. Dzierzgoń znalazł 
się w Prusach Królewskich, a odbudowana 
warownia stała się siedzibą starostwa dzierz-
gońsko-malborskiego. Obecnie na Wzgórzu 
Zamkowym funkcjonuje zrewaloryzowany 
w 2010 r. park miejski. Wybudowano chodniki i ciągi spacerowe wraz 
z oświetleniem i monitoringiem, chronione przez stylizowane furty. Od-
kryte relikty dawnego zamku komturów szatnych zostały zabezpieczone 
i otoczone kładką spacerową.

Informacje: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, tel. 55 276 25 01–03,  
e-mail: dzierzgon@dzierzgon.pl, www.dzierzgon.pl; Dzierzgoński Dom Kultury,  
tel. 55 276 26 47, e-mail: dok.dzierzgon@wp.pl, www.dokdzierzgon.pl

SZTUM 
Zamek krzyżacki wybudowany w latach 1326–1335 
na miejscu wcześniejszych umocnień pruskich. Pełnił 
rolę przyczółka osłaniającego od południa warownię 

malborską, był także letnią rezydencją wiel-
kiego mistrza zakonu krzyżackiego. Sztumska 
warownia pozostała w rękach Zakonu do 6 
stycznia 1468 r., kiedy została włączona do 
Prus Królewskich i na długie lata stała się 
rezydencją polskich starostów. Ze średnio-
wiecznej zabudowy zamku, po XIX-wiecz-
nych rozbiórkach, przetrwały: główne skrzy-
dło południowe, fragmenty skrzydła wschodniego, brama wjazdowa, 
studnia oraz fragmenty dwóch baszt i murów obronnych. 

Informacje: Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, tel. 55 640 63 45, e-mail: sck@data.pl, 
www.scksztum.pl; Urząd Miasta i Gminy, tel. 55 640 63 02, e-mail: sztum@sztum.pl

KWIDZYN  
W 1233 r. otrzymał prawa miejskie. Był siedzibą 
biskupstwa pomezańskiego (1285–1525). Zamek 
kapituły kate-

dralnej usytuowano w północno-
-zachodniej części miasta. Wznie-
siony został w latach 1300–1330 
w stylu gotyckim, z cegły, na ka-
miennym podmurowaniu. Widoko-
wą atrakcją rezydencji biskupa jest 
charakterystyczna wieża sanitarna, 
zwana gdaniskiem, z 1384 r. Ustawiono ją ponad 50 m (55,24 m naj-
dłuższa tego typu konstrukcja na świecie) przed zachodnim skrzydłem 
zamku i połączono z zamkiem długim, pięcioprzęsłowym gankiem. Za-
mek połączony jest z katedrą w jeden kompleks. Kwidzyńska katedra 
stała się miejscem niezwykłego odkrycia: w czasie poszukiwań szcząt-
ków bł. Doroty z Mątów – XIV-wiecznej, otoczonej kultem rekluzy – od-
naleziono szczątki trzech wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Było 

w czasie wielkiego pożaru miasta płomie-
nie przedostały się do zamku, gdzie we 
wschodniej części magazynowane były za-
pasy prochu. Wybuch spowodował znisz-
czenie wschodniego skrzydła i dachów. 
Zamek został odbudowany w zredukowa-
nym kształcie, bez wschodniego skrzydła 
i obniżony o jedną kondygnację. W chwili obecnej mieści się w nim mu-
zeum, centrum kultury, galeria oraz biblioteka.

Muzeum Regionalne, ul. Mickiewicza 22, tel. 89 646 26 02, e-mail: muzeum.ostroda@wp.pl, 
www.muzeumwostrodze.pl

Centrum Informacji Turystycznej, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1a, tel. 89 642 30 00, 
e-mail: cit@mazury-zachodnie.pl, www.mazury-zachodnie.pl

NIDZICA 

Zamek powstał w drugiej połowie XIV w. Jest to naj-
większy krzyżacki zamek na Mazurach o charakterze 
rezydencjalno-obronnym. Potężna, malownicza syl-
wetka zamku usytuowana na wzgórzu widoczna jest 

z każdej drogi dojazdowej do miasta. Bu-
dowla z polnego kamienia i cegły wzno-
si się na rzucie prostokąta o wymiarach 
62×44 m. Zamek był siedzibą urzędni-
ków krzyżackich, zarówno komturów, jak 
i prokuratorów. Najbardziej reprezenta-
cyjne pierwsze piętro z kaplicą i refekta-
rzem kryje zachowane ślady gotyckich malowideł z 1400 r. Aktualnie 
zamek stanowi centrum kulturalno-turystyczne miasta. W gotyckiej sce-
nerii Sali Rycerskiej organizowane są koncerty, konferencje, bankiety 
i bale.

Nidzicki Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 2, tel./fax +4889 625 31 44, 625 42 21,  
e-mail: nidzickiosrodekkultury@poczta.fm, sekretariat.nok@op.pl, www.nok.nidzica.pl

Biuro turystyczne: zamek, tel. 89 625 03 70, e-mail: zameknidzica@wp.pl
Informacja turystyczna: zamek, tel. 89 625 03 70, e-mail: zameknidzica@wp.pl

OLSZTYN  

Zamek kapituły warmińskiej to jeden z czterech oca-
lałych na Warmii zamków gotyckich. Jego budowę 
rozpoczęto w 1346 r. 
Początkowo składał się 

on z dwóch skrzydeł – północnego i połu-
dniowego. W okresie baroku dobudowano 
trzecie. W latach 1516–1519 i 1520–1521 
na zamku w Olsztynie obowiązki admini-
stratora dóbr kapituły pełnił Mikołaj Koper-
nik. Jednym z najcenniejszych zamkowych zabytków jest tablica astro-
nomiczna wykonana własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika. To dzięki 
niej wielki astronom wyznaczył równonoc wiosenną (1517 r.). Obecnie 
zamek jest siedzibą Muzeum Warmii i Mazur, największej placówki mu-
zealnej w województwie warmińsko-mazurskim.

mek jest siedzibą Muzeum Warmińskiego. Na zamku są eksponowane 
najcenniejsze zbiory sztuki dawnej z terenu Warmii i Prus Krzyżackich 
oraz wybitne dzieła malarstwa polskiego XX w. 

Muzeum Warmińskie, pl. Zamkowy, tel./fax 89 767 21 11,  
e-mail: zamek.lidzbark@gmail.com, www.muzeum.olsztyn.pl

Informacja turystyczna: (całoroczna) ul. Krasickiego1, (sezonowa) ul. Wysokiej Bramy 2, 
tel. 89 767 41 48, e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl, www.lidzbarkwarminski.pl

KĘTRZYN  
W południowo-wschodniej części starego miasta 
znajduje się zamek krzyżacki. 
Budowę obiektu rozpoczę-
to po nadaniu osadzie praw 

miejskich w 1357 r. Pierwotnie był on siedzibą 
prokuratora, a po 1525 r. domeny książęcej, gdzie 
rezydował starosta. Zamek był wielokrotnie prze-
budowywany. W 1945 r. został spalony i odbudo-
wany dopiero w latach 1962–1967 na wzór pier-
wotnego, gotyckiego kształtu. Obecnie w zamku 
mieści się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 
Galeria Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Ma-
zurski” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Włą-
czony w system obwarowań miejskich został, 
znajdujący się nieopodal zamku, kościół św. Jerzego. Jest on przykładem 
zabytku łączącego funkcje sakralne z obronnymi. Na uwagę zasługują 
kryształowe sklepienie, organy, ambona i odchylone prezbiterium.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, pl. Zamkowy 1, tel. 89 752 32 82,  
e-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl, www.muzeum.ketrzyn.pl

Punkt Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Kętrzyn, pl. Piłsudskiego 10/1,  
tel. 89 751 47 65, e-mail: it@ketrzyn.com.pl, www.it.ketrzyn.pl

RYN  
Pod koniec XIV w. Krzyżacy zbudowali w Rynie zamek 
służący m.in. jako baza do walk z Litwinami. W la-
tach 1393–1525 
zamek był siedzibą 

komturii. Oprócz znaczenia militar-
nego pełnił również rolę administra-
cyjno-gospodarczą. W 1723 r. Ryn 
otrzymał prawa miejskie. Wspaniałe 
położenie miasta między Jeziorami 
Ryńskim i Ołów w Krainie Wielkich 
Jezior Mazurskich, malowniczy krajo-
braz polodowcowy i urokliwe wioski 
położone na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich stwarzają duże możliwo-
ści aktywnego wypoczynku w ciągu całego roku. Od 2006 r. na zamku 
funkcjonuje czterogwiazdkowy Hotel „Zamek Ryn”. 

Informacja turystyczna: Punkt Informacji Turystycznej, Ryńskie Centrum Kultury, 
Ryńskie Zbiory Muzealne, Galeria „Z latarnią”, ul. Hanki Sawickiej 1, tel. 87 421 80 61, 

e-mail: rck-it@wp.pl, www.rck-ryn.pl
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Projekt „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz 
Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”  

jest realizowany z Programu Współpracy Transgranicznej  
EISP Litwa-Polska-Rosja 2007–2013 dofinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej. 

PARTNERZY:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn
tel./fax +48 89 535 32 76
e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com
www.zamkigotyckie.org.pl

Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego
236007, ul. D. Donskogo 1, Kaliningrad, Rosja
tel. +7 4012 599 140
www.tourismkaliningrad.ru
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